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मानव

वभावामा बु ने
शिक्त

यस अध्यायको मूल पदह : उत्पि

१:२४-२७, उत्पि

२:७,१९, म ी

१०:२८, उपदे शक १२:१-७, १ राजा २:१० र १ राजा २२:४०।

यस अध्यायको मूल सार पद: "तब परमूभ ु परमेँवरले भूिमको माटोबाट

मािनस बनाउनुभयो, र ितनको नाकमा जीवनको सास फुिकिदनुभयो, र मािनस
जीिवत ूाणी भए।" उत्पि

२:७।

"ितमी मनछौ" (उत्पि

मन नै छै नौ" (उत्पि

ु ो वचन र "ितमी
२:१६,१७) भ े परमूभक

३:४) भ े सै तानको ूितवाद केवल अदनको

बगचामामाऽ िसिमत भएको िथएन। परमूभ ुको त्यो वचन र सैतानले उहाँको

कुरा काट्ने िवषय इितहासभिर ओगटे को छ।

कितपय मािनसह ले सै तानका वचनह

परमूभ ुका वचनह सँग

तालमेल गनर् खोज्दछन्। "ितमी मनछौ" भ े चेतावनीको अथर् भौितक
शरीरको मृत्यु माऽ हो, तर "ितमी मनछै नौ" भ ुको अथर् अमर आत्मा वा
हं सलाई इि त गरे को हो भनेर ितनीह ले िजिकर गदर्छन्।

तर यो धारणाले काम गदन। के परमूभ ुको वचन र सै तानसँग

िमलाउन सिकन्छ र? के भौितक शरीर मरे पिछ अभौितक वा शरीरिबना तत्व

आत्मा, ूाण वा हं स चेतनामूलक भएर बाँच्न सिकन्छ र? धेरै धािमर्क,

दासर्िनक र वै ािनकह ले यी ूँनह को जवाफ िदन खोिजरहे का छन्। तर
हामी बाइबलमा आधािरत येशूभक्त भएको कारणले केवल हामीलाई सृि

गनुह
र् न
ु े सवर्शिक्तमान परमूभ ुलाई माऽ हाॆो बारे मा पूरा जानकारी हुन्छ भनेर
ःवीकार

गनुप
र् छर्

(भजन

१३९

पढ्नुहोस्)।

त्यसकारण

ती

िनणार्यक

ूँनह को जवाफ केवल बाइबलमामाऽ छ भनेर हामीले िजिकर गनुर् ज री

छ।
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पुरानो करारमा मािनसको ःवभाव कसरी वणर्न गिरएको छ र मािनस
मरे पिछ उसको अवःथा कःतो हुन्छ

भ े पुरानो करारको िशक्षालाई यस

अध्यायमा हामी िनयाल्ने छ ।
१. "जीिवत ूाणी"
उत्पि

१:२४-२७ र उत्प

२:७, १९मा परमूभ ुले जन्तुजनावर र

मािनसको सृि मा के समानता र िभ ता छ? उत्पि

२:७ले बताएको अनुसार

मािनसको ःवभाव वा ःव पको बारे मा हामीलाई के भन्छ? हेनह
र्ु ोस्, "अिन
परमेँवरले भन्नुभयो, “पृथ्वीले जात-जातका जीिवत ूाणीह , अथार्त ् जात-जातका

पािलने पशुह , घॐने जन्तुह

र जात-जातका वन-पशुह

उत्पन्न गरोस्। तब

त्यःतै भयो। परमेँवरले पृथ्वीका जात-जातका वन-पशुह , जात-जातका पािलने
पशुह

र जिमनमा घॐने जात-जातका जन्तुह

हेनभ
र्ु यो, त्यो असल िथयो।

बनाउनुभयो। र परमेँवरले

फेिर परमेँवरले भन्नुभयो, “मािनसलाई आफ्नै

ःव पमा, हाॆै ूित पमा बनाऔ ं। ितनीह ले समुिका माछाह , आकाशका
पन्क्षीह , पािलने पशुह

र जिमनमा चलहल गन सबै जन्तुह मािथ अिधकार

ग न्।” यसैकारण परमेँवरले मािनसलाई आफ्नै ःव पमा सृिंट गनुभ
र् यो।

र् यो। नर र नारी नै
परमेँवरकै ूित पमा उहाँले ितनलाई सृिंट गनुभ

गरी उहाँले ितनीह लाई सृिंट गनुभ
र् यो।" उत्पि

१:२४-२७ र "तब परमूभ ु

परमेँवरले भूिमको माटोबाट मािनस बनाउनुभयो, र ितनको नाकमा जीवनको

सास फुिकिदनुभयो, र मािनस जीिवत ूाणी भए।...परमूभ ुले सबै वन-पशु र

आकाशका सबै पन्क्षी लाई भूिमबाट बनाएर मािनसले ितनीह को के-के नाउँ
राख्दो रहेछ भनी हेन र् ितनीह लाई मािनसकहाँ ल्याउनुभयो। र मािनसले हरे क

ूाणीलाई जे-जे नाउँ िदए त्यही-त्यही नै त्यसको नाउँ भयो।" उत्पि

२:७,

१९।
सृि

सृि को छै ठ िदनमा भूिममा पशुह

र ूथम् मानव ूाणी वा दम्पि

गनुभ
र् एर ितनीह लाई जीिवत बनाइएको िथयो भनेर उत्पि को िववरणले

घोषणा गदर्छ (उत्पि

१:२४-२७)। हामीलाई यो बताइएको छ िक

"परमूभ ुले सबै वन-पशु र आकाशका सबै पन्क्षी लाई भूिमबाट बनाएर
मािनसले

ितनीह को

के-के

नाउँ

राख्दो

रहे छ

भनी

हे न र्

ितनीह लाई

मािनसकहाँ ल्याउनुभयो। र मािनसले हरे क ूाणीलाई जे-जे नाउँ िदए त्यही-
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त्यही नै त्यसको नाउँ भयो।" उत्पि

२:१९। उहाँले "तब परमूभ ु

परमेँवरले भूिमको माटोबाट मािनस बनाउनुभयो।" उत्पि
दुबै पशुपंक्षीह

मािनसको सृि

२:७।

र मािनसलाई भूिमकै माटोबाट बनाइएको भएपिन

वा बनावटमा पशुह भन्दा िवशेष फरक िथयो। पिहलो त

उहाँले मािनसलाई आफ्ने ःव पमा आकार िदनुभयो र "ितनको नाकमा

जीवनको सास फुिकिदनुभयो, र मािनस जीिवत ूाणी भए।" उत्पि

२:७।

ु न्दा अिघ नै शारीिरक तत्व िथयो। दोॐोमा, दुवै नर र नारी
उनी जीिवत हुनभ

ु ै ःव मा वा ऽीएक परमूभ ुको ूित पमा बनाइएको
मानव ूाणी परमूभक

िथयो। उत्पि

१:२६,२७।

आदमको भौितक शरीरको नाकमा जीवनको सास फुिकिदँदा उनी

जीिवत ूाणीमा

पान्तर वा पिरवतर्न भयो भनेर उत्पि

२:७ले व्याख्या

गदर्छ। िहॄू भाषामा त्यसले नेफेश च्यायाह Nephesh chyaay भिनन्छ।

त्यसको अझरस अथर् हो जीिवत ूाणी वा आत्मा" हो। त्यसको अथर् शरीरिबना
हामी कुनैमा पिन ूाण वा आत्मा अलग भएर बःदै न। ब

हामी ूत्येक

जीिवत आत्मा वा जीिवत ूाणी ह । मािनसको भौितक शरीरबाट अलग भएर
उसको आत्मा, ूाण, हं स वा चेतना बःछ भ े िशक्षा बाइबलको आधारमा
होइन। यो बाइबलभन्दा बािहरको धमर् र दशर्नको धारणा हो।
यिद हामीले मानवताको सही ःवभावलाई बुझ्न सक्य भने शरीरिबना
आत्मा वा हं स घुिमरहन्छ भ े आधारमा रिचएको िविभ

गलत धारणाह बाट

हामी सुरिक्षत हुन सक्छ ।

मािनसको व्यिक्तगत शरीरबाट अलग भएर उसको कुनै चेतनाको

अिःतत्व हुँदैन। परमूभ ुले हामीलाई भयानक र अचम्म तिरकाले सृि

गनुभ
र् एको

िथयो।

मािनसको

ूाण,

निसकाएको वा अपार िशक्षालाई

हं स

र

आत्माको

बारे मा

बाइबलले

अनेक अनुमान वा अड्कल गरे र छोप्न

खोज्नुह ु । मािनसको जीवनको ःवभाव आफै रहःयमय छ (कुनै पिन

वै ािनकह ले जीिवत हुन ु भनेको के हो भ े िच बुझ्दो भाषामा व्याख्या गनर्

सक्दै न। त्यसको फलःव प यस मािमलामा ितनीह

बािझएको हुन्छ) भने

मािनसको चेतनाको ःवभाव अझ धेरै रहःयमय छ। हाॆो एक िकलो आधा
भन्दा कम वजन भएको टाउकोमा

तत्वह

मगजमा छ जसमा कोिशका र रासयनीक

छन्। अपदाथर् वा अभौितक तत्वले भावना, सोच, िवचारलाई थाम्न र
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सृजना गनर् सक्छ र? जो मािनसह ले ती िवषयको अध्ययन गछर्न ् ितनीह ले
यो ःवीकार गछर्न ् िक त्यसको जवाफ हामीसँग छै न।

जीवन कःतो आँचयर् चिकत छ! जीवनको उपहारमाऽ होइन अनन्त
जीवनको उपहारूित हामी िकन खुशी र आनिन्दत नहुन।
अझ हाॆो
े
जीवनभन्दा अनन्त जीवनको उपहार त झन उदे िकलो र चमत्कारीय छ।

२. जुन ूाणीले पाप गछर् त्यो ूाणी मनछ
मािनसको आत्मा वा ूाणको ःवभावको बारे मा दे हायका पदह ले

हामीलाई के बुझाउँछ? हेनह
र्ु ोस्, "त्यो ूाण, जसले पाप गछर्, त्यही मछर्। छोराले

बाबुको दोषको फल भोग्नेछैन, न त बाबुले छोराको दोषको फल भोग्नेछ।
धमीर्ले

आफ्नो

धािमर्कताको

फल

र

दुंटले

आफ्नो

दुं

ाइँको

फल

पाउनेछ।...त्यो ूाण, जसले पाप गछर्, त्यही मछर्। छोराले बाबुको दोषको फल
भोग्नेछैन, न त बाबुले छोराको दोषको फल भोग्नेछ। धमीर्ले आफ्नो
धािमर्कताको फल र दुंटले आफ्नो दुं

ाइँको फल पाउनेछ।" इजिकएल

ँ नडराओ जसले शरीरलाई माछर्न,् तर आत्मालाई
१८:४,२० र "ितनीह सग

मानर् सक्दै नन्। ब

ँ
आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गनर् सक्नेसग

डराओ।" म ी १०:२८।

यस ससांरमा मानव जीवन कमजोर र क्षिणक

छ (यशैया ४०:१-

८)। पापको कुनै पिन दाग अनन्तसम्म हुँदैन। "एक जना मािनस ारा

सं सारमा पाप आयो, र पापबाट मृत्यु। यसरी सबै मािनसले पाप गरे का हुनाले

सबै मािनसमा मृत्यु फैिलयो।" रोमी ५:१२। पापको ःवाभािवक नितजा मृत्यु
हो। यो मृत्युले यस सं सारका सबै ूाणीह लाई असर पािररहे को छ।
यस िवषयमा बाइबलको दुई मह वपूणर् धारणाह

ूाणी र जन्तु जनावरह

छन्। दुवै मानव

् यस मािमलामा राजा सोलोमनले आफ्नो
मछर्न।

भनाइ यसरी राख्दछन्, "मािनसको भाग्य पशुको झ हुन्छ। ती दुवैको एउटै

दशाले ूतीक्षा गिररहन्छ। एउटा जसरी मछर्, अक पिन त्यसरी नै मछर्।
सबैको एउटै सास हुन्छ। मािनसह को पशुभन्दा बढ़ी सुिवधा हुँदैन।...सबै

एउटै ठाउँमा जान्छन्, िकनभने सबै धू लोबाट आएका हुन ् र सबै धू लोमा

फिकर्जान्छन्। २१ मािनसको आत्माचािहँ उँभोितर र पशुको तल माटोमा
जान्छ भनी कसले जान्दछ र?" उपदे शक ३:२०-२१।
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दोॐो धारणामा मािनसको भौितक शरीरको मृत्यु भनेको ऊ जीिवत

ु ाट रोक्नु हो वा ऊ अिःतत्व िबिहन हुन ु हो। िहॄू
आत्मा वा ूाणी हुनब

भाषामा नेफेश nephesh भिनन्छ। यिद आदम र हव्वाले िनशेिधत असल र
खराबको

ान िदने फल खाएर पाप गर्यो भने ितनीह

मनछन्।

यही चेतावनीलाई परमूभ ु ले इजिकएल १८:२०मा दोहोर्याउनुहन्ु छ

"जुन ूाणीले पाप गछर् त्यो ूाणी मनछ।" यस कथनमा दुई मूल अथर्
लाग्दछ। हामी सबै मानव जाती पापी भएको कारणले हामी सबै हटाउन
नसिकने बुढेसकाल र मृत्युको बशमा छ

(रोमी ३:९-१८,२३)।

अक

अथर्चािहँ मािनस अमर छ भ े लोकिूय धारणालाई बाइबलले सरासर
काट्दछ। यिद आत्मा वा ूाण अमर छ र मरे पिछ अ

कुनै

पमा छ भ े

धारणालाई मान्य भने हामी मदन , मछ त?
त्यसको िबपिरत,

मािनस मरे पिछ ऊ कुनै न कुनै

पमा पुनजर्न्म

हुन्छ, ःवगर्, अनुमािनत िपशाच क्षेऽ र नरकमा जान्छ र ऊ िबना शरीरमा
हुन्छ भ े िविभ

दशर्न, वाद र धमर् (कितपय इसाई धमर्ले नै िकन नहोस्)को

िशक्षामा बाइबल पूणर् पमा सहमत छै न। ब

जो येशूमा मछर्न,् येशूको

आगमनमा उसको भौितक पमै पुन त्थान हुन्छ भनेर बाइबलले ठोकुवा

गदर्छ। येशूले जीवनको रोटीको बारे मा ूवचन िदँदै भ ुभएको िथयो, "पुऽलाई

हे न र उसमािथ िवँवास गन ूत्येकले अनन्त जीवन ूाप्त गनछ, र म
त्यसलाई अन्त्यको िदनमा जीिवत पानछु ।” यूहन्ना ६:४०।

येशूको पिहलो आगमन नै दोॐो आगमनको जमानत िकन हो? दोौो

आगमन नभइकन पिहलो आगमनको औिचत्य के छ र? उहाँको दोॐो आगमन
भएन भने हामी के आशाले िजउने?

३. "परमूभ ुमा नै ूाण वा सास फिकर्न्छ"
उत्पि

२:७ र उपदे शक १२:१-७मा िदएका पदह

एक आपसमा

बािझएको दे िखन्छ। य िप, ती पदह ले मािनस मरे पिछ उसको अवःथा कःतो
ँ कसरी बुझाउन खोिजएको छ? हेनह
हुन्छ भनेर हामीलाई अझ राॆोसग
र्ु ोस्,
"परमूभ ु परमेँवरले भूिमको माटोबाट मािनस बनाउनुभयो, र ितनको नाकमा
जीवनको सास फुिकिदनुभयो, र मािनस जीिवत ूाणी भए।" उत्पि

२:७ र" १

दु:खको समय र वृ ावःथा आउन अिघ नै, जब ितमीले भन्नेछौ, “यस समयमा
मेरो

मन लाग्दै न,” ती समयभन्दा

अिघ नै
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आफ्नो

युवावःथामा

आफ्ना

सृिंटकतार्को सम्झना गर– २ सूय र् र िदनको उज्यालोलाई अध्ँ यारोले ढाक्न अिघ
नै, चन्िमा र ताराह

धिमला हुन र बादलह

घरको हेरचाह गनह

काम्दछन् र बिलया मािनसह

ःऽीह

वषार्पिछ फकर्न अिघ नै, ३ जब
झुक्छन्, जब जाँतो िपध्ँ ने

ँ ा
कम भएकाले आफ्नो काम बन्द गछर्न ् र झ्यालबाट हेनह का आख

धिमला हुन्छन्, ४ जब गल्लीितर जाने ढोकाह

बन्द हुन्छन् र जाँतोको आवाज

सबै गीत मधुरा हुन्छन्, ५ जब मािनसह

अग्लो ठाउँदेिख र गल्लीका

कम हुँदैजान्छ, जब चराको िचरिबरे आवाजमा मािनसह

उ छन्, तर ितनीह का

खतरादे िख डरले भिरएका हुन्छन्, जब हाँड़े-बदामको बोट सेतै फुलेर फबन्छ, र
ु न्दा
फटे ङ्मो पेटले घॐँदैिहँ छ, र मनको कामना उ ेिजत रहँदैन– यी सबै हुनभ

अिघ नै उहाँको सम्झना गर। तब मािनस आफ्नो अनन्तको घरमा जानेछ, र
मलामीह

गल्लीमा यताउता लाग्नेछन्। ६ चाँदीको तार चिुँ ड़न अिघ र सुनको

ँ ेरोमा टुबा-टुबा पािरन अिघ र कूवामा
कचौरा फुटाइन अिघ, माटोको गामी पध

पाङ्मो भचाइन अिघ, ७ जिमनबाट आएको धू लो जिमनमै फकर्न अिघ, तथा
आत्मा िदनुहन
ु े परमेँवरकहाँ आत्मा जान अिघ उहाँको नै सम्झना गर।"
उपदे शक १२:१-७। अब यी पदह

पिन पढ्नुहोस्, " २१ पृथ्वीमा चलहल

गन सबै जीिवत जीवात– के पन्क्षी , के पािलने पशु, के वन-पशु, के भूइँमा घॐने
सबै ूाणीह – तथा सबै मािनसह
सबै ूाणी मरे ।" उत्पि

मरे । २२ ओबानो भूिममा भएका सास हुने

७:२१-२२।

मानव जाित जीिवत ूाणी वा आत्मा हो भनेर उत्पि

२:७मा हामीले

हे र्य । जब शरीर मछर् तब त्यो आत्मा वा ूाणको अिःतत्व रहँदैन (इजिकएल
१८:४,२०)।

तर कितपयले िसकाएका "आत्मा", "हं स", "चेतना" वा "ूाण" के

हुन्छ त? के मािनसको शरीर मरे पिछ पिन त्यो बाँिचरहन्दै र वा कुनै न कुनै
हं स वा चेतनाको

पमा तै िरएर बःदै न र वा अ

कुनै पुनजर्न्म धारण गदन

र? धेरै इसाईह ले उपदे शक १२:७को कथनलाई उतारे र मािनस मन िवि कै
उसको हं स ःवगर्

्
वा नरकमा जान्छ भनेर िसकाउँदछन् र िवँवार गछर्न।

त्यसमा लेिखएको छ "जिमनबाट आएको धू लो जिमनमै फकर्न अिघ, तथा
आत्मा िदनुहन
ु े परमेँवरकहाँ आत्मा जान अिघ उहाँको नै सम्झना गर।" तर

ु ो सामु मरे को मािनसको आत्मा वा ूाण चेतनशील वा सचेतमै रहन्छ
परमूभक
भनेर त्यस पदले िदएको आभास् पाउँदैन ।
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उपदे शक १२:१-७मा बृ ा अवःथाको ूिबयालाई बढो नाटिकय

पाराले ूःतुत गदर्छ। बुढो हुँदै मदर्छ भ े लेखकको राय छ। मृत्यु
उत्पि

भनेको

२:७ अनुसार सृि को िबपिरत िदशामा जानु हो। उपदे शक १२:७ले

पिन यही कुरालाई सम्बोधन गदर्छ। सृि को छै थ िदनमा यो उल्लेख गिरएको

छ, "परमूभ ु परमेँवरले भूिमको माटोबाट मािनस बनाउनुभयो, र ितनको
नाकमा जीवनको सास फुिकिदनुभयो, र मािनस जीिवत ूाणी भए।" अब
उपदे शक १२:७ले हामीलाई बताउँछ, "जिमनबाट आएको धू लो जिमनमै
फकर्न्छ, र

आत्मा

िदनुहन
ु े

परमेँवरकहाँ

आत्मा

जान्छ।"

त्यसकारण,

ु ा फिकर्न्छ भ ुको
आदमको नाकमा फुिकिदनुभएको जीवनको सास परमूभम
अथर् मािनसमा त्यो सासको ूवाह रोिकन्छ भ

खोजेको हामीले बुझ्नुपदर्छ।

उपदे शक १२:७मा सबै मािनसह को मन ूिबयालाई लेिखएको छ।
यसमा धमीर् र दु को बारे मा छु

ाइएको छै न। यिद मािनसले िसकाएको

ु ो सामु हुन्छ भने के दु
अनुसार आत्मा वा चेतना परमूभक

मािनस पिन

उहाँको सामु रिहरन्छ त? यो धारणा बाइबलले िसकाएको समुच्च धारणासँग
िमल्दै न। िकनभने जुन मृत्युको ूिबया हुन्छ त्यो मािनसमामाऽ होइन

पशुह मा पिन लागु हुन्छ (उपदे शक ३:१९,२०)। त्यसकारण हामी यो
ठोकुवा गरे र भ

सक्छ िक मृत्युमा सबै जीिवत ूाणीह

जीिवत हुँदैन।

भजनका लेखकले यसरी व्यक्त गदर्छन्, "तपाईंले आफ्नो मुहार छोप्नुहँद
ु ा
ितनीह

भयभीत हुन्छन्। तपाईंले ितनीह को सास िलनुहँद
ु ा, ती मिरहाल्छन्, र

फेिर धू लोमा नै फकर्न्छन्।" भजनसं मह १०४:२९।

कितपय समयमा हामी भन्छ मृत्यु जीवनको एक भाग हो। यो धारणा

िकन गलत छ? मृत्यु भनेको जीवनको िवपिरत हो, वा जीवनको शऽु। तब
हामीलाई यो पदमा िदएको महान् आशा के छ? "सबैभन्दा पिछ नंट पािरने
शऽु मृत्यु हो।" १ कोिरन्थी १५:२६।
४. "मुदार्लाई केही थाहा हुँदैन"

वाःतिवक पमा मािनस मरे पिछ उसको अवःथा के हुन्छ भनेर

बाइबलले हामीलाई के बताउँछ? हेनह
र्ु ोस् दे हायका केही पदह : “म जन्मने

िवि कै िकन खतम भइन?ँ गभर्बाट िनःकनासाथ म िकन मिरन?ँ मलाई महण
गनर्लाई काख र मेरो ःयाहार गनर् ःतनह

िकन िथए?” त्यसो हुँदो हो ता म

शािन्तिसत शून्य िचहानमा पिड़रहनेिथए,ँ म मृत्युको िनिामा सुितरहनेिथए,ँ र
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ँ "अय्यूब ३:११-१३; "मरे काह ले परमूभ ुको ूशंसागदनन्,
िवौाममा हुनिे थए।

मृत-लोकमा (वा िचहानमा) जानेह ले उहाँको ूशंसा गदनन्।" भजनसं मह
११५:१७; "ए मेरो ूाण, परमूभ ुको ूशंसा गर!् २ म जीवनभिर परमूभ ुको
ूशंसा गनछु ,

् ल मेरा परमेँवरको ःतुित गाइ नै बःनेछु। आफ्नो
म जीिवत रहुञजे

भरोसा सं सारका शासकह मािथ नराख, मरणशील मािनसमािथ, जसले बचाउन
सक्दै नन्।
जब ितनीह को आत्मा िनःकन्छ, ितनीह
त्यही िदन ितनीह का योजनाह

माटोमा िमिलहाल्छन्।

पिन नंट हुन्छन्।" भजनसं मह १४६:१-४ र

" सूयम
र् िु न हुने ूत्येक काममा दुंटता छ। सबैलाई एकै अन्त्य आइपछर्।
मािनसह का
ितनीह का

दय दुंटताले भिरएका हुन्छन्, र ितनीह का जीवनकालभिर नै

दय पागलपनाले भिरन्छन्, अिन त्यसपिछ ितनीह

ँ
मरे काह सग

ँ आशा हुन्छ। िजउँदो कुकुरको
िमल्नजान्छन्। बाँिचरहनेह का साथमा हुनस
े ग
िःथित मरे को िसं हको भन्दा असल हो। ५ िकनभने हामीह

मनछ

भनी

जीिवतह ले जान्दछन्, तर मरे काह ले त केही पिन जान्दै नन्। ितनीह का
िनिम्त केही ूितफल हुँदैन। ितनीह को सम्झना पिन लोप हुन्छ। ितनीह का
ूेम, घृणा, ईंयार् सबै लोप भएका हुन्छन्। सूयम
र् िु न गिरएको कुनै काममा
ँ ै न।... ितॆो हातमा जे काम छ त्यो आफ्नो
ितनीह को फेिर किहल्यै भाग हुद

पूरा शिक्तले गर, िकनभने िचहानमा, जहाँ ितमी जान्छौ, त्यहाँ न त केही गन, न
योजना गन, न

ान, न बुि

नै हुन्छ।" उपदे शक ९:३-६, १०।

कितपय मािनसह ले मािथ व्यक्त गरे का भावनाह

भावुक भएर

् ितनीह लाई नै ठोकुवा
किवताको शैलीमा रिचएका हुन ् भनेर तकर् गछर्न।

गरे र मािनसको मृत्युपिछ हुने उसको अवःथालाई व्याख्या गनुर् हु भनेर
् यो सत्य हो िक किवतामा किहलेकाही ँ दोहोरो अथर्
ितनीह िजिकर गछर्न।
लाग्न सक्छ र सिजलै सँग गलत अथर् पिन लाग्न सक्छ। तर ती पदह को
मािमलामा त्यो कदापी होइन। त्यहाँ लेिखएको भाषको शैली ःप
ितनीह मा व्यक्त गरे का मृत्युको बारे मा धारणाह

छ।

समुच्च पमा पुरानो

करारले िसकाए बमोिजम पूरै तालमेल छ।

ूथम, अय्यूब ३मा अमज अय्यूबले महादु:ख र भयाभव सं कटको

सामना गनुप
र् दार् आफ्नो जन्मूित खेद, पँचाताप र िबलौना ूकट गदर्छ।

(अत्यन्तै िभषण वा आततायी क्षणमा आफू नजन्मेको भएपिन हुन्थ्यो भनेर
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कसले व्यक्त गदन होला?) यिद जन्मको बेलामा आफू मरे को भए आफू
सुितरहने िथयो र िवौाम पाउने िथयो (अय्यूब ३:११,१३) महसुस गदर्छन्।

कहाँ च ुपचाप रािखन्छ वा िचहानमा रािखन्छ

भजन ११५मा मुदार्ह

भनेर वणर्न गिरएकोछ िकनभने "मरे काह ले परमूभ ुको ःतुित र ूशंसा नै
गदन" (भजन ११५:१७)। मरे का परमूभ ुका िवँवासी जनह

पिन उहाँूित

आभािरत भएर ःवगर्मा उहाँको आराधना गिररहेकाछन् भ े आभास् पतक्कै
िदँदैन।

भजन १४६को अनुसार जब मािनस मदर्छ तब उसको सोचिबचार,

चेतना वा मानिसक िबयाकलापह
"ितनीह

न

हुन्छन् भनेर उल्लेख गिरएको छ:

मदार् वा ितनीह को ूाण िनःकेपिछ ितनीह

धुलोमा फिकर्जान्छन्,

त्यस िदन ितनीह का सबै युिक्तह को अन्त हुन्छ।" भजनसं मह १४६:४।
मािनस मरे पिछ उसको अवःथा के हुन्छ भ े बाइबलको सबुद ूमाण यस
पदमा िदएकोछ।

अिन उपदे शक ९मा यी थप्दछन्, "मुदार् वा मरे काह लाई केही पिन

थाहा हुँदैन" र िचहानमा "उसका सबै युिक्तह , योजनाह , चाहनाह ,
बुि " नाश हुन जान्छ। मरे का मािनसह

ान र

अचेत अवःथामा हुन्छ, उसका

आत्मा वा हं सको केही अिःतत्व छै न भनेर बाइबलका ती िशक्षाले पुि
्
गछर्न।

मृत्युमा मािनस अचेत हुन्छ भ े बाइबलले

धारणाले कुनै पिन इसाईह
मरे पिछ

दु ह

वा

अनन्तसम्म क

भयभीत हुन ु आवँयक छै न।

मुिक्त

नपाएकाह

नकर्को

िसकाएको िशक्षाले
पिहला त, मािनस

आगोमा

भतभित

जलेर

पाइरहे का छन् वा िपचास क्षेऽ वा शुि करणकरण थलोमा

पिखर्रहे का हुन्छन्

भ े कितपय धमर् चाहे ईसाइ धमर् िवशेष गरे र रोमन

क्याथोिलक चचर्ले िसकाएको अनुसार बाइबल सहमत नभएको ती पदह ले

ु ो ःवभावको िचऽण िहटलर
दे खाउँछन् (यःता आततायी धारणाले परमूभक
भन्दा

बुर

मरे काह को

र

िन ु र

िनिम्त

भएको

अचम्मको

दे खाउँदछ-अनुवादक)।
इनाम

पिखर्रहे को

दोॐोमा,

हुन्छ।

भी मा

त्यसै कारण,

िवँवासीह को िनिम्त मृत्यु केही नभएर सानो कुरोमाऽ हो।...'ितमीह को
ु न्ु छ अिन उहाँ दे खापदार् ितमीह
सच्चा जीवन त भींट नै हुनह

पिन

उहाँसँगसँगै दे खापनछौ अिन उहाँकै सम्मान्को सहभागी हुनेछौ।" कलःसी
३:४; यूह ा ८:५१,५२।"-द िडजाएर अभ एजेज,् पृ. ७८७बाट

३८

पान्तिरत।

ँ ाह
आख

भी मा मनुर् भनेको के हो सो सोच्नुहोस्। मृत्युमा ितनीह का
िचिम्लन्छन्, ितनीह

चाहे हजार वषर्सम्म वा ५ मिहना वा एक

ँ ाको
घन्टासम्म िकन नम न् ितनीह को िनिम्त समय एउटै हुनछ
े । आख

िझिमक्कमा येशू आउनुभएको ितनीह ले दे ख्नेछन्। त्यसकारण, यस पिरवेशमा
मरे काह

अिहले नै हामीभन्दा असल ठाउँमा वा ःवगर्मा रमझम गिररहेका छन्

भनेर तकर् के तकर्युक्त छ त?
ँ िवौाम
५. पूखार्ह सग

मृत्युको बारे मा तपाईँलाई भएको

ानलाई दे हायका पदह ले कसरी

थप्दछन्? हेनह
र्ु ोस्, "पूरा उमेर पुगरे १७५ वषर्का हुँदा अॄाहाम मरे । उत्पि

२५:७-८; "जब ितमी (दाउद) मरे र ितॆा पुखार्ह िसत गािडनेछौ, ितॆो एउटा

छोरालाई राजा बनाउनेछु र त्यसको राज्यलाई शिक्तशाली बनाउनेछु।" २
शमूएल ७:१२; "दाऊद मरे र दाऊदको सहरमा गािडए।"

१ राजाह

२:१०; र "आहाब राजा मरे । उनको लाश सामिरयामा लगेर गािडयो।" १
राजाह

२२:३७।

मृत्यु र गािडने मािमलामा पुरानो करारले िविभ

धारणाह

व्यक्त

गदर्छन्। एउटा त मरे पिछ आफ्नै मािनसह कहाँ जम्मा हुन्छन् भनेर उल्लेख
गिरएको

छ।

अॄाहमको

बारे मा

हामीलाई

यो

भिनएको

छ,

"असल

बुढेसकालमा अॄाहमले आफ्नो अिन्तम सास फेरे र मरे । उनी वृ भएर पूरा
वषर्ह सम्म बाँचेका िथए, अिन उनी आफ्ना जनह सँग जम्मा भए" (उत्पि

२५:८ नेपाली बाइबलमा "केवल पूरा उमेर पुगरे १७५ वषर्का हुँदा अॄाहाम
मरे " भनेर उल्लेख गिरएको छ। अ

अङ्मेजी बाइबलह मा त्यस पदमा

उनको उमेर तोिकएको छै न-अनुवादक)। हा न र मोशा पिन ितनीह को
जनह
छ।

वा पूखार्ह सँग जम्मा भए भनेर व्यवःथा ३२:५०मा उल्लेख गिरएको
चाहे असल होस् वा खराब होस्, राजाह

मदार् त्यही ठाउँमा वा

पूखार्ह को ठाउँमा वा िचहानमा गािडए भ े तथ्यले मृत्य ःवभावको बारे मा
हामीलाई के िसकाउँछ? (२ राजा २४:६, २ इितहास ३२:३३मा राजा
यहोवािकम र िहजिकया मरे वा िचहानमा गािडए)।

३९

(नेपाली बाइबलमा नेपाली सं ःकार झल्काउने ती मरे का व्यिक्तह
"आफ्ना िपतृह कहाँ गए" भनेको छ तर िक

जेम्स सिहत अ

अङ्मेजीह मा

ँ िमल्न गए अथार्त ् गािडए भनेको छ-अनुवादक)।
आफ्ना पूखार् जनह सग
मृत्युको बारे मा अक
िवौाम

िलयो

भ े

जनाउँछ।

बोिलमा व्याख्या गनुप
र् दार् मािनस पूखार्ह सँग
राजा

दाउदको

मृत्युको

बारे मा

"आफ्ना

पुखार्ह सँग िवौाम िलए र दाउदको सहरमा गािडए" भनेको छ (१ राजा
२:१० यसमा पिन पूखार्ह

नभिन िपऽीह

असल र िव ािसलो इॐाएलीराजाह
ितनीह

भिनएको छ-अनुवादक)। चाहे

होस् वा नराॆो दु

राजाह

होस्

मदार् कहाँ गए वा गािडए भनेर व्यक्त गरे को कथन एउटै छ।

पूखार्ह सँग िवौाम िलए (जुन नेपाली बाइबलमा अन्यथा छ-

अनुवादक) भ े कथनमा तीन अथर्पूणर् पक्षह लाई हामी पिहल्याउन सक्छ ।

एउटा त, िढलो होस् वा चाँडो होस् हामी सबै जना हाॆा पिरौम र
दु:खक ह बाट िवौाम िलनु आवँयक छ। अक मा नचाहाँदा नचाहदामा पिन
मनुप
र् न वाध्यता केवल हामीमाऽ होइन, हामी भन्दा अिघका मािनसह

वा

पूखार्ह सँग गािडन्दा मृत्युको अचेत अवःथामा पिन हामी एक्लो छै न ब

सँगै

पूखार्ह ले पिन त्यही बाटो अ ाल्न वाध्य भएका िथए। तेॐो धारणाचािहँ
छ भनेर बुझाउँछ। यो तकर् कितपय धमर्ले र मलाई कोही चािहँदैन भ े
व्यिक्तत्ववादसँग मेल नखाल्ला। तर पौरािणक समया पूखार्ह

गािडएकै

ठाँउमा गािडनु अथर्पूणर् िथयो।
भी मा मनह

िचहानमा आफ्ना िूयजनह को निजक गािडएको

भएतापिन ितनीह को बीचमा कुनै आपसी सम्पकर् हुँदैन। ितनीह
अवःथामै

सुितरहे का

ःवगर्दूतह का

हुन्छन्।

तुरहीह का

येशूको

जब

आवाजले

दोॐो

ितनीह लाई

आगमन

गिहरो

अचेत

हुन्छ

तब

िनन्िाबाट

जगाउनेछन् र आफ्ना िूयजनह सँग सामेल हुनेछन्। (न गािडने तर जलाउने,
हवाई जहाज दुघट्
र् ना भएर मन वा डुबेर बेप ा भएका मािनसह को बारे मा के

भ े? माटोको मािनस माटै मा जानेछ भ े परमूभ ुको कथन अनुसार मरे को
मािनस गािडएतापिन कालान्तरमा माटो नै हुनेछ। त्यसकारण जुनसुकै िहसाबले
मािनस मरे पिन वा ितनीह को अन्त्यि

गरे पिन बाइबलको वचन अनुसार

पृथ्वीको धुलोमा िमिसने हो। चाहे जलाएर खरानी होस् वा गािडएर माटो होस्,

ु े आफ्नो लेखा अनुसार उहाँमा मरे काह लाई पृथ्वी वा समुिबाट
परमूभल
बोलाउनुहन
ु ेछ र उहाँको साथमा लिगनेछ-अनुवादकको व्यिक्तगत मन्तव्य)।
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कुनै न कुनै िकिसमले ःवगर् र जहाँ

यो कल्पनामा गनुह
र् ोस्, मरे काह

भएतापिन चेतनाको अवःथामा छ र िवशेष गरे र आफ्ना िूयजनह
दु:खक

र

पीडा

भोिगरहेकाछन्

र

मरे पिछ

नकर्को

यस सं सारमा

आगोमा

भतभित

पोिलरहेकाछन् भनेर ती ःवगर्मा भएका मािनसह ले दे िखरहेकाछन् रे ! के
ितनीह को लािग त्यो ःवगर् ःवगर् होला त? मरे काह
बाइबलले

िसकाएको

सत्य

धारणा

हामी

सुितरहेकाछन् भ े

बाँिचरहेकाह को

िनिम्त

िकन

सान्त्वनामय छ?
उपसं हार:

थप जानकारी: िददीमाँ एलेन: द मेट कन्ऽोभसीर् पृ. ५३१-५५०को "द फःटर्
िडसेप्शन।"

यिद तपाईँलाई शल्यिबया गनर् अचेत पान औषधी वा सामान्य
अनेःथेिसयाले तपाईँलाई अचेत पािरयो तपाईँ मनुर् भनेको के हो सो अिलकित
आभास् पाउनुहन
ु ेछ। तर त्यसबेलामा पिन तपाईँको िदमागले काम गिररहे को
हुन्छ। तर मरे को मािनस कःतो होला जसको सबै िगदीले काम गछर् छोड्छ।

ँ ा िचिम्लन्छन्। तब जब येशूको
मरे को हो। ितनीह ले आख

त्यो ितनीह

दोॐो आगमन हुन्छ तब मुिक्त पाएकाह
हजारवषर्पिछ दु
होस् वा दु ह

भएकाह

उहाँसँग जान ब्युिँ झन्छन् वा एक

सदाको िनिम्त नाश हुनेछन्। त्यसबेलासम्म धमीर्

होस् सबै जना सुित रहे का हुन्छन्। हामी जीिवत हुनेह को

िनिम्त मृत्यु त धेरै समय जःतो लाग्छ। तर जब येशू आउनुहन्ु छ तब
मरे काह

गिरनेछ।

व्युिँ झन्दा ितनीह को िनिम्त मृत्यु केवल क्षिणकमाऽ भएको अनुभव

"यिद मन िवि क्कै िसधै हामी ःवगर् जान्छ भने जीउनुभन्दा मनुर् नै

बेस भनेर हामी िचताउन सक्छ । हुन त यस िवँवासले गदार् कितपय
मािनसह

आत्महत्या गरे र भएपिन मदर्छन् पिन। जब अनेक

दु:खक ,

तकिलफ, अन्यौलता, िनराश आिदले मािनसलाई छोप्दछ, तब यस जीवनको
चिुँ डने धागोलाई आफैलाई चडुँ ाल्छ र िसधै ःवगर्को आनन्दमा पःनेछ भनेर
उसले सोच्दछ।"-द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ५३९बाट
"धमीर्ह

पान्तिरत।

मरे पिछ तुरन्तै ःवगर्मा इनाम पाउन जान्छन र दु ह
दण्डको िनिम्त नकर्मा जान्छन् भ े कथन पिवऽ बाइबलमा कही ँ पिन
लेिखएको छै न। अगमवक्ता र अमजह ले त्यःतो आँवासन कही ँ पिन उल्लेख
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गरे का छै नन्। मरे काह

न्याय पाउन वा

जान्दै नन् भ े िशक्षा बाइबलले ःप
ितनीह

धमीर्ह

ःवगर्मा रहन मनिवितक्कै

पमा िसकाउँदछ। पुन त्थान नहुञ्जेल

सुितनै रहे का हुन्छन्।" पृ. ५४९,५५९बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

शारीिरक, आित्मक, मानिसकले सिजएको पूरा जीिवत मािनसमा माऽ

चेतना वा िववेक हुन्छ भ े बाइबलको िशक्षाले मृत्युको ःवभावलाई
हामीलाई राॆोसँग कसरी बुझाउँछ?

आ. मािनस अमर छ वा शरीर मरे पिन आत्मा जीिवतै रहन्छ भ े कितपय
धािमर्क, दाशर्िनक आिदले अनिगिन्तय तिरकाबाट िसकाइरहे का छन्।
त्यस पिरूेआयमा हामीमा रहे को मािनस मरे पिछ के हुन्छ भ े िशक्षा
िकन िनणार्यक छ? बाइबलले अचम्म तिरकाले िसकाएको यस बारे
िशक्षा कितपय इसाईह ले पिन िकन ूितवाद गरे को हामी पाउँछौ?
इ.

मािनस मरे पिछ के हुन्छ भ े बाइबलबाट हामीले पाएको िशक्षालाई

आत्मसात् गनर् सक्य भने हाॆै अगािड दे िखने मरे का भूत वा ूेतको
चितर्कलाबाट हामी सुरिक्षत हुनसक्छ । त्यसै कारण हामीले जे दे ख्छ ,
अ ले के भन्छ र अनुभव पिन गरे को भनेर दावी गनह लाई हामी
िवँवास

आफन्तह

गनुह
र् ु

भनेर

कसरी

ठोकुवा

गन?

ितनीह ले

मरे का

भूत भएर वा कुनै न कुनै दे खापरे वा ितनीह लाई बोले

भनेर दावी गरे तापिन बाइबलको आधारमा हामी िकन पत्याउनुह ु ?
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कथा ३
तीन शिक्तशाली तत्वह
िक्लफ्टन ग्लासगो, न्यु िजलान्ड
तीन

वटा

तत्व

वा

माध्यमह ले

न्यु िजलान्डको

सुसमाचरीय कायर्बम ितगितमा
अिघ बिढरहे को छ।
ु
ती

तत्वह ले

गदार्

त्यस

दे शमा

आित्मक

उजार्

शिक्तशाली हुन गइरहे कोछ।त्यसबाट धेरै मािनसह

चचर्मा समावेश भइरहे काछन्। ती तत्व वा माध्यमह

हुन, ूाथर्ना, सबै

िवँवासी सुसमाचार कायर्बममा

समावेश र होप च्यानल िटभी ूसारण।
चचर्का सदःयह

हरे क हप्ता पाँच मिहनासम्म िवहान छ वजे भेला

हुन्थे र सुसमाचारीय कायर्बमह मा पिवऽ आत्मा विषर्योस भनेर ूाथर्ना गरे का
िथए।
चचर्का सदःयह ले साढे चारमिहना भेला भएर िविभ

कायर्बमह

गरे जसमा ितनीह का आफन्त र साथीह लाई िनम्त्याएकािथए।
तर सबभन्दा चिकत पान तत्व त टे िलिभजनबाट सुसमाचार कायर्बम
ूसारण िथयो। त्यो होप च्यानलको अमसरतमा भएको िथयो। सन २०१६मा
होप च्यानलले १३र साबथको भेटी पाएको िथयो।

"चचर्का सदःयह ले आफन्त र साथीह लाई भेलामा िनम्त्याएका

िथए

तर

होप

च्यानलले

धेरै

मािनसह लाई

तानेको

िथयो,"

िक्लफ्टन

ग्लासगोले सुनाए। उनी न्यु िजलान्डको सबभन्दा ठू लो सहर ओकलान्डमा
भएका

१५

सुसमाचारीय

ूचारकह को

समूहो

समन्वयकतार्

िथए।

ती

सभाह ले किरब २०० मािनसह ले बिप्तःमा िलएका िथए। ितनीह मा
चारवट कथाह

यस ूकारको छ।
शे सी

शे सी एक्ली आमा िथइन्। उनका पाँच छोराछोरीह का आमा िथइन्। उनी

लागु पदाथर्को दुव्यर्सनसँग सं घषर् गिररहे की िथइन्। उनकी आमाले धेरै वषर्
अिघ एडभेिन्टःट चचर्मा गएकी िथइन्। उनले आफ्नी छोरीलाई होप च्यानल

ूसारण हे न र् सल्लाह िदइन्।
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येशूलाई केिन्ित गिरएको कायर्बम जब शे सीले हे न र् थािलन् तब पिवऽ

आत्माले उनको

दयमा बोल्न थाल्नुभयो। अिन थोरै समयिभऽ उनी र उनकी

आमा चचर्मा जान थाले।
शे सी

३०

वषर्की

िछन्।

उनले

बाइबल

अध्ययन

सु

गिरन्।सुसमाचारीय कायर्बममा सामेल भएपिछ उनले लागु पदाथर् खान

छोिडन्। उनले अिहले बिप्तःमा िलइसकेकी िछन् र हाइःकूलको िशिक्षका

ब

अध्ययन गिररहे की िछन्।

"उनी एकदम सकारात्मक िछन्। उनको चेहरामा परमेँवरको

आनन्द तपाईँले दे ख्नुहन
ु ेछ। जब उनले परमेँवरको बारे मा बताउँिछन् तब

उनी अत्यन्तै खुशी हुिन्छन्। तपाईँ शे सीसँग कुरा गनुभ
र् यो भने परमेँवरको

उपिःथित त्यहाँ भएको तपाईँले महसुस गनुह
र् न
ु ेछ।" िक्लफ्टनले सुनाए।
ओअन र टीना
ओकलान्डको वािहक टापुको अवसकास ूाप्त सामुदायी अगुवा ओअन
र उनकी ौीमती टीनाले होप च्यानल र अ

एडभेिन्टःट चच

ःथानीय

टे िलिभजन ूसारण हे रेपिछ एडभेिन्टःट सन्दे शको बारे मा िवँवःत हुन पुगेका

िथए। ितनीह ले टे िलिभजन ूसारणका कायर्बमह

िडिभडीमा राखेर टापुका

मािनसह लाई िवतरण गरे । ितनीह ले आफ्नो टापुमा चचर्को िनिम्त पिन
ूाथर्ना गरे । चचर्को िनिम्त जग्गाह

पिन हे न र् थाले। परमेँवरले भवन िनमार्ण

गनर् कसरी सहयोग गनुह
र् न्ु छ त्यसको पिन अचम्म मान्दै ूाथर्न गनर् थालेका
िथए।

जब चचर्का अगुवाह ले ओकलान्डमा सुसमाचारीय कायर्बमह को
आयोजना गरे , तब ओअनले भेलाको िनिम्त सामुदायीक सभागृह िमलाए र अ

ु ाको भेलामा ३०
आवँयकताह लाई पिन पूरा गनर् उनले सहयोग गरे । बेलक
जना जम्मा भए। ती मािनसह

एडभेिन्टःट िथएन। ओअन र उनकी ौीमती

िटनाले बिप्तःमा िलए। वािहक चचर्को ितनीह
ितनीह

पिहला सदःयह

िथए।

अ को चचर्मा भेला हुन्थे। पिछ गएर त्यस टापुमा र ओकलान्ड

सहरमा दुई चचर्ह

त्यस सुसमाचारीय कायर्बम ारा खडा गरे का िथए।
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िहथ र िसमोन
िहथ कराते कलामा िनपुण िथए। उनले एक फेरा सै िनक टोलीह लाई पिन

कराते

िसकाएका िथए। उनले आफ्नी

ौीमती िसमोनसँग होप च्यानल हे न र्

थाले। उनले होप च्यानलको बारे मा एक जना साथीबाट सुनेका िथए।
ितनीह

िनमार्मण कम्पनीमा सँगसँगै काम गदर्थे।

िहथ र िसमोनले होप च्यानल मन पराए र येशूसँग सम्बन्ध राख्न ितनीह ले

इच्छा दे खाए। ितनीह

साबथको सेवाकायर्मा जान थाले र सुसमाचारीय

भेलाह मा भाव िलन थाले। ितनीह

त्यस भेलामा बिप्तःमा िलए।

असी र डन
ूसारणह

डन र असी उमेर ढल्केका दम्पि

् ितनीह ले एक िदन अ
हुन।

हे द गदार् होप च्यानल हे न र् पुगे। एडभेिन्टःट चचर्ले बाइबलको

िशक्षाह लाई राॆोसँग िसकाउन थालेकोले ितनीह

छक्क परे । ितनीह को

चचर् बाइबलका नीितह बाट अलिगएको ितनीह ले महसुस गरे का िथए।
ितनीह ले एडभेिन्टःट चचर् कःतो रहे छ भनेर हे न र् थाले।
डन
सुसमाचारीय

र

असी

कायर्बममा

ःथानीय
ितनीह

एडभेिन्टःट
चचर्का

ितनीह ले उत्साह िदँदा उनको ठू ली छोरीह
र ृान्समा िथए, ितनीह

चचर्मा
सदःयह

सिरक

हुन

थाले।

हुन

िनणर्य

गरे ।

जो न्यु िजलान्डको अक ठाउँमा

पिन एडभेिन्टःट चचर्मा जान थाले।

ु न्ु छ। उनले अःपताल र अ
डन ८० वषर्को हुनह

ठाउँह मा होप च्यानलको बारे मा पचार्ह

सावर्जिनक

सिबय पमा बाँड्छन्।

"सुसमाचार ूचारमा होप च्यानल एक अिभ

कायर्बम भएको छ।

यस सं सारमा आशालाई खोिजरहे का मािनसह लाई येशूको अचम्मको सन्दे श
सुनाउने थलो होप च्यानल भएको छ," िक्लफ्टनले सुनाउँछन्।

-आन्ड्र्यु मेकचेःनी
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