४

परु ानो करारमा उ लेिखत
आशा

यस अध्यायका मूल पदह : अय्यूब १९:२५-२७; १ ितमोथी ६:१६; भजन
४९; भजन ७१; यशैया २६:१४,१९ र दािनएल १२।

यस अध्यायको मूल सार पद: "परमेँवरले अॄाहामको जाँच गनुह
र् ँद
ु ा िवँवासकै
भरमा अॄाहम आफ्ना छोरा इसहाकलाई बिलदान गनर् तयार भए। परमेँवरले

अॄाहमलाई नै ूित ा गनुभ
र् एको िथयो, तर पिन अॄाहम आफ्नो एउटै छोरालाई
बिलदान चढाउन राजी भए। परमेँवरले उनलाई ूित ा गनुभ
र् एको िथयो,

“इसहाकबाट नै ितॆो वंश बढ्नेछ।” इसहाक मरे पिन परमेँवरले िबउँताउन
सक्नुहन्ु छ भनेर अॄाहमले िवँवास गरे अिन साँच्चै एक िकिसमले इसहाकलाई
मृत्युबाट िबउँतेको जःतै नै फेिर पाए।" िहॄू ११:१७-१९।

पौरािणक मीक र कितपय धमर्, दशर्नले मािनस ःवभावैले अमर छ

भ े धारणामा आशा आधािरत छ भने पुरानो करारको आशा मृत्युपिछ अिन्तम
पुन त्थान हुनेछ भनेर बाइबलले िसकाएको िशक्षामा आधािरत छ।
तर खरानी, माटो वा अ

कुनै माध्यमबाट नाश भएको र अिःतत्व

नभएको शरीर फेिर कसरी जीिवत हुनसक्छ र? मिरसकेका र हजार वषर्देिख
अिःतत्विहन भएका मािनसह

फेिर कसरी पिहलाको जःतो अवःथामा फिकर्न

सक्छ र वा ितनीह को पिहचान कसरी गन?

ती सबै ूँनह ले हामीलाई जीवनको रहःयको बारे मा सोच्न वाध्य

बनाउँछ। अिहले हामी जीिवत छ र परमूभ ुको अनुमहले ूदान गिरएको

जीवन िदनिदनै रमाइलोसँग िबताइरहे काछौ। जीवनको अलौिकक सृि को
बारे मा हामीलाई केही थाहा नहुन सक्छ तर बाइबल अनुसार सु मा अिःतत्व
िविहन थोकबाट परमूभ ुले मािनस सृि

गनुभ
र् एको िथयो (उत्पि

१; भजन

३३:६,९) भनेर हामीलाई जानकारी गराइएको छ। त्यसकारण, सु मै केही

४३

नभएको थोकबाट (ल्यािटन भाषामा एक्स िनिहलो ex nihilo ) सबै थोक सृि
गनुभ
र् यो भने मानव जीवनलाई पुनसृि

गन र सु कै पिहचानमा पुनःथार्िपत गन

उहाँको सामथ्यर्ूित हामी िकन शङ्का गन?

अिन्तम पुन त्थानको बारे मा पुरानो करारले उघारे को िवषयलाई यस
अध्यायमा हामी हे नछ । अय्यूब, भजनका लेखकह

र यशैया र दािनएल

अगमवक्ताह ले त्यस िवषयमा उल्लेख गरे का वचनह
१. "मैले परमूभ ुलाई दे ख्नेछु"

दे हायका अय्यूब १९:२५-२७ पदह

ँ
६:१६सग

तुलना

गरे र

पढ्नुहोस्।

कुन

हामी हे नछ ।

यूह ा १:१८ र १ ितमोथी
पिरिःथित

र

किहले

अय्यूबले

परमूभ ुलाई दे ख्न अपेक्षा गरे का िथए? हेनह
र्ु ोस्, "तर म जान्दछु िक मेरो

उ ारकतार् जीिवत हुनहु न्ु छ र आिखरमा उहाँ नै मेरो पक्षमा खडा हुन
आउनुहन
े । रोगले मेरो छाला खाइसके पिन यही जीवनमा म परमेँवरलाई
ु छ

ँ ाले दे ख्नेछु। अिन उहाँ िबरानो हुनहु न
दे ख्नेछु। म उहाँलाई आफ्नो आख
े ै न।"
ु छ
अय्यूब १९:२५-२७; "परमेँवरलाई कसैले पिन किहल्यै दे खेको छै न। तर
ँ हुनहु न
परमेँवरसग
ु े एकमाऽ पुऽले उहाँलाई दे खाउनुभएको छ।" यूहन्ना

१:१८ र "उहाँ सधभिर रहने र कोही पुग्न नसक्ने उज्यालोमा रहनुहन्ु छ।
उहाँलाई कसैले पिन अिहलेसम्म दे खेको छै न र दे ख्न पिन सक्दै न। सधभिर
रहने शिक्त र आदर उहाँमै रहोस्। आमेन।" १ ितमोथी ६:१६।

यस सं सारमा जीवन उिचत वा न्यायोिचत दे िखन्दै न। िवशेष गरे र

असल र धमीर् मािनसह

अनेक दु:खक

अधमीर् र ॅ ाचार र हत्या गनह

र पीडामा रहे का र दु , पापी,

झन झन उ ित भइरहे को हामीले दे ख्न

बाध्य भइरहे को अवःथालाई (हे नह
र्ु ोस् भजन ७३:१२-१७, मलाकी ३:१४१८ मा परमूभ ुलाई िवँवास गनह को गुनासो) हामीमा वेदना हुन्छ।
उदाहरणमा, अय्यूब िनद षी, धमीर् र िसधा अिन परमूभ ुूित ौदा राख्थे र
खराब कुराह बाट अलग बःथे (अय्यूब १:१)। तै पिन उनलाई धेरै िवपि ह
ु े नै सै तानलाई अनुमित िदनुभयो। शारीिरक
आउन िदन परमूभल

पमा,

उनको शरीर ददर्नाक रोगले बरबाद पािरएको िथयो (अय्यूब २:१-८)।
भौितक कुरामा उनले आफ्ना घरपालुवा पशुह

र सम्पि

ठू लोमाऽामा

गुमाउनु परे को िथयो (अय्यूब १:१३-१७)। आफ्नै घर पिरवारमा उनका
नोकर

चाकर

र

आफ्नै

छोराछोरीह

उनले

४४

गुमाएका

िथए

(अय्यूब

१:१६,१८)। भावनात्मक

पमा हे न हो भने उनलाई साथीह ले घेरेका िथए

जसले उनलाई पापी अधमीर् र उनलाई जे भयो त्यो उनकै पापले गदार् भएको
िथयो र सो

िठकै िथयो भनेर दोष लगाइरहे का िथए (अय्यूब ४:१-५:२७,

८:१-२२, ११:१-२० आिद)। आफ्नै ौीमतीले उनीूित झक मानेर भन्दै

िथइन्, "के यो यःतो भएपिन ितमी आफ्नो िन ामा नै रहन्छ ? परमूभ ुलाई
सराप र मर वा आत्महत्या गर!" (अय्यूब २:)।

तर अय्यूबलाई थाहा िथएन िकन उनी जगतमा परमूभ ु र सै तानको

बीचमा भइरहे को महान् बादिववादको मूल केन्ििवन्दु भएका िथए। रोग र

व्याधीले सं घषर् गिररहे का अय्यूबले आफ्नै जन्मूित पछु ताव गरे का िथए र
किहल्यै नजन्मेपिन हुने िथयो भनेर उनले िचताएका िथए (अय्यूब ३:१-२६)।
तै पिन परमूभूु ित िबनाशतर्को िन ालाई यसरी बढो भावुक तिरकाले व्यक्त
गदर्छन्, " उहाँले मलाई मानुभ
र् एतापिन म उहाँमािथ भरोसा रािखछोड्छु "
(अय्यूब १३:१५

पान्तिरत)। आफ्नो अन्त हुन्छ भनेर कल्पनानै गरे तापिन

अय्यूबक िनिम्त मृत्यु अिन्तम होइन भनेर उनलाई थाहा िथयो। अत्यन्तै
बिलयो िवँवास गरे र उनले भन्छन् िक उनी मरे पिन उनले आफ्नै हाडछाला

ु ाई दे ख्न पाउनेछन (अय्यूब १९:२५-२७)। "यो
वा भौितक शरीरले परमूभल
कुनै ॅमिबना पुन त्थानको झल्को अय्यूबले दे खेका िथए।"-द एसिडए बाइबल

कमेन्टरी, ठे ली ३, पृ. ५४९बाट

पान्तिरत।

त्यःतो दु:ख र िवयोगको बीचमा अय्यूको आशा कःतो मिहिमत

िथयो! िबमार, पीडा, ददर्, आिथर्क िःथित धरासयी भएको बीचमा, समाजबाट
िछिछ दुरदुर गरे को अवःथामा र भावनाह

पिन चक्नाच ुर भइरहे को बेलामा

पिन अय्यूबले त्यस िदनको अपेक्षा गिररहे का िथए जब उनी मृत्युबाट
पुन त्थान भएर उनको िूय उ ारकतार्लाई उनले दे ख्नेछन्। यथाथर्मा,
अय्यूबले पुन त्थानको बारे मा व्यक्त गरे को आँवासनले भिरएको धारणालाई
शताब्दीय पिछ माथार्ले येशूलाई व्यक्त गरे िक िथइन्, "मलाई थाहा छ िक

अिन्तम िदनमा लाजरस फेिर बौिरउठ्नेछन्" (यूह ा ११:२४)। अय्यूबले पिन
माथार्ले जःतै यो ूित ालाई िवँवास ारा दावी गरे का िथए। त्यो ूित ा तुरन्तै

शिक्तशाली पमा पूरा भएको माथार्ले जःतै अय्यूबले दे ख्न नपाएतापिन उनले
परमूभूु ित आफ्नो िन ा कायम नै राखेका िथए।
अनेक

खो,

अन्यायी,

औिचत्यिविहन

परमूभ ुूित भरासो राख्न हामीले कसरी िसक्ने?

४५

दे िखएको

जीवनमा

पिन

२. िचहानको शिक्तबाट
भजन ४९मा आफ्नो अिन्तम पुन त्थानको बारे मा लेखकले पद १५मा
व्यक्त गरे का छन्। त्यसको िबपिरत आशािविहन र दु ह को नाशको बारे मा
पिन पद ४९-१४मा उनले उल्लेख गरे का छन्। हेनह
र्ु ोस्, " १ हरे कले यो सुन,

सारा जगत्मा मािनसह ले कान थाप! २ ठू ला-साना, धनी-गरीब र सबैले
एकसाथ यो कुरा सुन। ३ मेरा िवचारह

ःपंट हुनछ
े न्, म बुि का कुरा

भन्नेछु। ४ म उखानितर मेरो ध्यान लगाउनेछु र वीणा बजाएर म त्यसका अथर्
खोल्नेछु। ५ शऽुह ले मलाई घेदार्, खतराका समयमा पिन म डराउनेछैन,ँ ६
आफ्ना ठू ले धनको अह ार गन र आफ्नो सम्पि मािथ भरोसा गन दुंट
मािनसह

दे िख। ७ मािनसले किहल्यै आफ्नै उ ार गनर् सक्दै न, उसले

परमेँवरलाई आफ्नो ूाणको मूल्य ितनर् सक्दै न। ८ िकनिक मािनसको ूाण

बहुमूल्य छ, उसले जित ितनर् सक्छ, त्यो पुग्दो हुँदैन। ९ त्यसले िचहानदे िख

उसलाई बचाउँदैन र सधभिर िजउँदो राख्न सक्दै न। १० सबैले दे ख्न सक्छन्
िक जसरी मूखर् र िनबुिर्
मछर्न,् ितनीह

मािनसह

मछर्न,् त्यसरी नै बुि मान् मािनसह

सबैले आफ्ना धन-सम्पि

पिन

छोरा-नाितलाई छोिडराख्छन्।११

कुनै समयमा ितनीह को आफ्नै जग्गा-जिमन भए पिन आफ्ना िचहान माऽ
् १२
ितनीह का सदाकालका घर हुन ् र त्यही ँ ितनीह सधभिर बास गछर्न।
मािनसको महान्ताले उसलाई मृत्युबाट बचाउन सक्दै न, पशुजःतै ऊ मनुर् नै
पछर्। १३ आफमािथ भरोसा राख्नेह लाई के हुन्छ, हेर। आफ्ना धन-सम्पि
अघाएर बःनेह को के गित हुन्छ, हेर। १४ ितनीह

भेडाझ मरे र जानेछन् र

मृत्युले ितनीह लाई खानेछ। धमीर्ह ले ितनीह मािथ िवजय गनछन्, ितनीह का

शरीरचािहँ मृत्युलोकमा आफ्ना घरदे िख टाढामा चाँडै सडेर जानेछ। १५ तर
परमेँवरले

मेरो

उ ार

गनुह
र् न
े ।
ु छ

उहाँले

मलाई

मृत्युको

शिक्तदे िख

बचाउनुहन
े । १६ कुनै मािनस धनी हुँदा, उसको धन धेरै बढे र जाँदा व्याकुल
ु छ
नहोओ, १७ ऊ मदार् त्यो धन आफूिसत िलएर जान सक्दै न, त्यो धन उसले

ँ सन्तुंट छ भने पिन र
िचहानमा लैजानेछैन। १८ मािनस आफ्नो जीवनसग

सफल भएर उसले मािनसको ूशंसा पाएको भए पिन १९ मृत्युमा ऊ आफ्ना
ँ िमल्न जानेछ र त्यहाँ सदासवर्दा अन्धकार रहनेछ। २० मािनसको
पुखार्ह सग

महान्ताले उसलाई मृत्युबाट बचाउन सक्दै न, पशुजःतै ऊ मनुर् नैपनछ"
भजनसं मह ४९।

४६

धेरै धनसम्पि

थुपारे र (पद ६) अिभमान गनह

कःता मूखर् छन्

भनेर भजन ४९मा उल्लेख गिरएको छ। आफ्नै लािगमाऽ जग्गा जिमन
थुपानह

(पद ११) र आफ्नै िहतको िनिम्तमाऽ ःवाथीर् जीवन िबताउनेह ले

(पद १८) मरे पिछ केही लान सक्दै नन् भनेर लेखकले ठोकुवा गदर्छन्। ती
मािनसह ले आफ्ना घरह
रहनेछ भनेर ितनीह

र आफ्नै मिहमा, मान सम्मान सदाको िनिम्त

चल्दछन् (पद ११,१७)।

तर मूखह
र् ले ितनीह को सबै सरसम्मान, ूित ाह
नाश हुन्छन् भनेर सोच्दै न

(पद १२)। "ितनीह

पशु सरह नै

भेडाझ मरे र जानेछन् र

मृत्युले ितनीह लाई खानेछ।... ितनीह का शरीरचािहँ मृत्युलोकमा आफ्ना
घरदे िख टाढामा चाँडै सडेर जानेछ।" भजनसं मह ४९:१४।

सय वषर् अिघ अय्यूवले त्यसरी नै व्यक्त गरे का िथए, “म आफ्नी

आमाको गभर्बाट ना ै आए ँ र म ना ै फकर जानेछु।"अय्यूब १:२१। यो
ँ ा
व्यक्त गरे को हजार वपर्पिछ पावलले पिन यही व्यक्त गरे का िथए, "जन्मद
हामीले के िलएर आय ? अिन मदार् के पो िलएर जानेछ र?" १ ितमोथी ६:७।
दुवै मूखर् र बुि मानी वा धमीर् आफ्ना धनसम्पि

अ लाई उपभोग गनर्

ँ
ँ छन् (भजन ४९:१०)।
छोड्नुपछर् भनेर भजनका लेखकले औल्याउ

तर मूखर् र धमीर् तथा बुि मानीको बीचमा धेरै अन्तर छ। मूखह
र्

आफ्नै क्षिणक धनसम्पि , मान मयार्दा र कदरह
ितनीह
अिहलेको

ारा बाँच्न चाहन्छन्,

त
तर

ु ाई िवँवास गनह
नाश हुनेछन्। तर बुि मानी अथार्त ् परमूभल
मानव

याऽाभन्दा

अपारितर

हे दर्छन्

र

िचहानको

कैदबाट

ु े सुरिक्षत राख्नुभएको
उिम्कनेछन्। ितनीह को िनिम्त मिहिमत इनाम परमूभल
छ (१ पऽुस १:४)। यो

ि कोणलाई मध्य नजरमा राखेर भजनको लेखकले

ढु क्क भएर व्यक्त गदर्छन्, "तर परमेँवरले मेरो उ ार गनुह
र् न
ु ेछ। उहाँले
मलाई मृत्युको शिक्तदे िख बचाउनुहन
ु ेछ।" भजनसं मह ४९:१५।

पुरानो करारमा अन्त व्यक्त गिरएको धारणा वा आशासँग सहमित

जनाउँदै आफू मरे पिछ आफ्नो आत्मा वा ूाण िसधै ःवगर्मा उडेर जान्छ भनेर
भजनका लेखकले भन्दै नन्। आफू िचहानमा सध रिहरन्दै न वा िचर िनन्िामा
रहँदैन भनेर भजनको लेखकले भिनरहे का िथए।

समय आउनेछन् जब

ु े उनलाई मृत्युबाट छु ट्कारा िदनुहन
परमूभल
ु ेछ र उनलाई ःवगर्को दरवारमा
लिगने छ भनेर आफ्नो िवँवास व्यक्त गरे का िथए।
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यहाँ पिन भिवंयको पुन त्थानको िनँचयतालाई िचऽण गरे को छ।

यस जीवन अथर्पूणर् छ, हामी आशाको आँवासनमा बाँिचरहे का छ

भनेर

भजनका लेखकले व्यक्त गदर्छन्। त्यसकारण यस जीवनको छोटो अविधमा
मूखह
र् ले
र

आफ्नो िनिम्त जे जम्मा गरे तापिन बुि मानी वा धमीर्ह ले मिहिमत

अनन्तको इनाम पाउनेछन् भनेर हामी सबै ढु क्क हुनपु दर्छ।

आफ्नै धनसम्पि , मयार्दा, कदर, सम्मानमाऽ खोजेर खुशी हुन खोज्नु

ँ ा
कितको मूखत
र् ा रहेछ भनेर के तपाईँले थाहा पाउनुभएको छ? तपाईँको आख

बूसमै मध्यनजर राखेर चल्दा ती गलत धारणाबाट तपाईँ कसरी सुरक्षीत हुन
सक्नुहन्ु छ?

३. "पृथ्वीको गिहर्याइबाट"
भजन ७१ पढ्नुहोस्। उनलाई पृथ्वीको गिहर्याइबाट िनकािलिदनुहोस्

( भजन ७१: २०) भनेर भजनका लेखेकले भनेको अथर् के हो? हेनह
र्ु ोस्, " १

हे परमूभ ु! रक्षाको िनिम्त म तपाईंको शरण परे को छु , मेरो हार किहल्यै हुन
निदनुहोस्! २ तपाईं धमीर् हुनहु न्ु छ, यसकारण मेरो सहायता र रक्षा गनुह
र् ोस्, मेरो

िबन्ती सुन्नुहोस् र मलाई बचाउनुहोस्! ३ मेरो रक्षाको लािग बिलयो गढी र
दिरलो आौय बन्नुहोस्, तपाईं मेरो शरणःथान र ढाल हुनहु न्ु छ। ४ मेरा

परमेँवर! दुंट मािनसह दे िख मेरो उ ार गनुह
र् ोस्, िनंठु री र दुंटको शिक्तबाट
मलाई रक्षा गनुह
र् ोस्। ५ सावर्भौम परमूभ ु! म तपाईंमा आशा राख्दछु , मैले युवा

अवःथामै तपाईंमा भरोसा राखेको छु । ६ म जीवनभिर तपाईंमा भर परे को छु ,
म जन्मेको िदनदे िख तपाईंले मेरो रक्षा गनुभ
र् एको छ, म सध तपाईंको ूशंसा
गनछु । ७ मेरो जीवन धेरै जनाको िनिम्त नमुना बनेको छ िकनभने तपाईं मेरो
ु एको छ। ८ िदनभिर म तपाईंको ूशंसा गदर्छु र तपाईंको
ूतापी रक्षक हुनभ
मिहमाबारे उच्च सोरले भन्छु ।

९ अब बुढेस-कालमा मलाई इन्कार नगनुह
र् ोस्,

म कमजोर भएको छु , मलाई नत्याग्नुहोस्। १० मेरा शऽुह ले मलाई मानर्
खोज्छन्, ितनीह ले मेरो िव

मा कुरा गछर्न ् र जाल रच्छन्। ११ ितनीह

भन्छन्, “परमेँवरले त्यसलाई त्याग्नुभएको छ, हामी त्यसलाई खेदेर पब ,
त्यसलाई बचाउने कोही छै न।” १२ हे परमेँवर! यित टाढा नहुनहु ोस्! हे मेरा

परमेँवर! मलाई म त गनर् चाँडै आउनुहोस्। १३ ममािथ आबमण गनह को
हार होस् र ितनीह

मािरऊन्। मलाई चोट लाउन खोज्नेह

लाज र बदनाममा

प न्।१४ म सध तपाईंमा आशा राख्नेछु, म तपाईंको झन् धेरै ूशंसा गनछु ।
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१५ म तपाईंको भलाइबारे भन्नेछु, िदनभिर म तपाईंको मुिक्तको िवषयमा कुरा

ँ
गनछु , जुन मुिक्तबारे मैले पूरा बुझ्न पिन सकेको छै न।
१६ हे सावर्भौम
परमूभ ु, म तपाईंको सामथ्यर्को ूशंसा गनछु , तपाईंको भलाइबारे माऽ अ लाई
उच्च ःवरले भन्नेछु।

१७ म युवा हुँदादे िख नै तपाईंले मलाई िसकाउनुभएको

छ, तपाईंका उदे कका कामबारे म अझै बयान गदर्छु। १८ म अब बुढो भएको

छु र मेरो केश फुिलसकेको छ, मलाई नत्याग्नुहोस्, हे परमेँवर! पुःता-पुःतालाई

तपाईंको शिक्त र सामथ्यर्बारे उच्च ःवरले बताउँदा तपाईं मेरो साथ हुनहु ोस्।
१९ हे परमेँवर, तपाईंको धािमर्कता आकाशसम्म पुग्दछ, तपाईंले महान्
कायर्ह

गनुभ
र् एको छ। तपाईंजःतो अ

कुनै छै न। २० तपाईंले मकहाँ दु:ख-

कंट पठाउनुभयो, तर मेरो बल फेिर नयाँ गरी फकार्इिदनुहन
े , पृथ्वीको
ु छ

गिहर्याइबाट फेिर मलाई मािथ ल्याउनुहन
े । २१ तपाईंले मलाई अझ महान्
ु छ
बनाउनुहन
र सान्त्वना फेिर िदनुहन
े
े । २२ हे मेरा परमेँवर, तपाईंको
ु छ
ु छ

िवँवासनीयताको िनिम्त म वीणा बजाएर तपाईंको ूशंसा गनछु । हे इॐाएलका
परमपिवऽ, सार ी बजाएर म तपाईंको ूशंसा गनछु । २३ तपाईंलाई ूशंसा
गदार् म आनन्दले ःवर उचाल्नेछु, मेरो सारा ूाणले म गाउनेछु िकनभने तपाईंले

मलाई बचाउनुभएको छ। २४ म िदनभिर तपाईंको धािमर्कताको बारे मा भन्नेछु
िकनभने मलाई हािन गनर् खोज्नेह

हारे का छन् र बदनाम भएका छन्"

भजनसं मह ७१।
भजन ४९मा पुन त्थानको बारे मा मनै छु ने आशा व्यक्त गिरएको
हामीले प

। त्यसको िवपिरत केवल धन सम्पि माऽ थुपान र त्यसमािथ

भरोसा राख्नेको अिन्तम गित के हुनेछ भनेरपिन हामी प

। भजन ७१मा

दाउदले परमूभ ुबाट सुरक्षा र आशालाई खोज्दछन् जब उनका शऽुह ले

उनलाई घेदर्छन् र दोष लगाउने झुटा आरोपीह ले उनलाई परमूभ ुले
त्याग्नुभयो

भनेर

उनको

मनिःथितलाई

पछानर्

खोज्दछन्

(भजन

७१:१०,११)।

त्यस िवषम र पीडादायक पिरिःथितमा दाउदले िवगतको समयमा

ु े कसरी सहयोग र ःयाहार गनुभ
परमूभल
र् यो भनेर यदा गछर्न ् र त्यसबाट

उनले सान्त्वना पाउँदछन्। पिहले त, परमूभ ुले उनलाई जन्मैदेिख रखावाली

गनुभ
र् एको िथयो साथृ आमाको गभर्बाट नै उनलाई सुरिक्षतपूवक
र् िनकािलएको
िथयो भनेर उनले महसुस गदर्छन् ( भजन ७१:६)। अिन युवाअवःथादे िख नै
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ु े उनलाई िशक्षादीक्षा िदनुभएको िथयो भनेर ःवीकादर्छन् (भजन
परमूभल
७१:१७)।

ु एकोले यो पुकार उहाँसँग
परमूभ ु उनको च ान र िकल्ला हुनभ

गदर्छन्, "मेरो रक्षाको लािग बिलयो गढी र दिरलो आौय बन्नुहोस्, तपाईं मेरो
ु न्ु छ।" भजनसं मह ७१:३। "अब बुढेस-कालमा मलाई
शरणःथान र ढाल हुनह

इन्कार नगनुह
र् ोस्, म कमजोर भएको छु , मलाई नत्याग्नुहोस्।" भजनसं मह

ु ोस्! हे मेरा परमेँवर! मलाई म त
७१:९। "हे परमेँवर! यित टाढा नहुनह
गनर् चाँडै आउनुहोस्।" भजनसं मह ७१:१२। अिन दाउदले यो थप्दछन्,
"तपाईंले मकहाँ दु:ख-कंट पठाउनुभयो,

तर मेरो बल फेिर नयाँ गरी

फकार्इिदनुहन
ु ेछ, मलाई पृथ्वीको गिहर्याइबाट िनकाल्नुहन
ु ेछ"। भजन ७१:२०
(कुनै

कुनै

नेपाली

बाइबलमा

गिरएकोछ-अनुवादक)।

"मृत्युदेिख

जोगाउनुहन
ु ेछ"

भनेर

अनुवाद

चाहे "मृत्युबाट जोगाइ राख्नुहोस्" भ े गिरएको कथन होस् वा
"पृथ्वीको गिहर्याइबाट मलाई िनकािलिदनुहोस्" भ े कथन होस्, यसले

अझरस पमा भिवंयमा हुने लेखकको भौितक पमै पुन त्थान हुने कुरालाई

िवँवास गरे का िथए भनेर आभास् पाइन्छ। तर जुन पिरवेशमा त्यो व्यक्त
गरे का िथए त्यस पिरवेशलाई हे दार् भजनका लेखकको मनिःथित अत्यन्तै
नाजुक र उदािसन अवःथामा िथए मान पृथ्वीले उनलाई िनिलरहे कोछ (भजन
८८:६ र भजन १३०:१सँग तुलना गनुह
र् ोस्)। त्यसकारण त्यो भावना "िवशेष
गरे र आफ्नो वतर्मान भयाभव िःथितलाई िचऽण गरे का िथए, तर उनको भौितक
पुन त्थान हुनेछ भ े आभास् पिन िदइन्छ।"-आन् यस ःटडी बाइबल नोट

अन भजन ७१:२०, पृ. ७२६बाट

पान्तिरत।

अन्तमा आएर हामीले यो मह वपूणर् कुरो अ ाल्नु ज री छ िक

ु न्ु छ, उहाँले
जुनसुकै पिरिःथितमा हामी भएतापिन परमूभ ु सध निजक हुनह
हामीलाई वाःता गनुह
र् न्ु छ र आिखरमा हाॆो आशा यस सं सारमा होइन तर
आउनेवाला अनन्त जीवनमा छ। यो अनन्त जीवनको सु

जब येशू फकर

आउनुहन
र् न
ु ेछ र हामी सबैलाई उहाँले पुन त्थान गनुह
ु ेछ।

हाॆो जीवनको याऽामा हामी सबैलाई कुनै न कुनै भयानक क्षणह को

अनुभव गरे का छ

र उदािसन पिन भएका छ । िवगत समयमा परमूभ ु

ँ कसरी रहनुभयो त्यसलाई सोच्दा भिवंयमा पिन तपाईँसग
ँ हुनहु न
तपाईँसग
े
ु छ
भन्दै उहाँमा िवँवास र भरोसा राख्दै तपाईँ कसरी अिघ बढ्न सक्नुहन्ु छ?

५०

किहलेकाही ँ

परमूभ ु

तपाईँबाट

ु एको
हुनभ

टाढा

अनुभव

होला,

तर

वाःतिवक पमा उहाँ तपाईँकै निजक हुनहु न्ु छ भ े कुरामा आँवािसत हुनहु ोस्।
४. "ितॆा मरे काह

िजउनेछनेछन्"

दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। सधको िनिम्त नाश हुने र अनन्त जीवन

पाउनेह को बीच के ठू लो अन्तर छ? " अब ितनीह

मरे का छन् र फेिर

िजउँनछ
े ै नन्, ितनीह का आत्मा वा ूाण जाग्नेछैनन् िकनभने ितनीह लाई

तपाईंले दण्ड िदएर नाश गनुभ
र् एको छ। कसैले अब ितनीह लाई याद
गदन।....तपाईंका मिरगएका मािनसह

फेिर िजउनेछन्, ितनीह का शरीर

जीिवत भई उठ्नेछन्। आफ्ना िचहानिभऽ सुत्नेह
गाउँनछ
े न्।

मरे काह लाई

टल्कने

शीतले

फेिर

जीिवत

जिमनलाई

ःवच्छ

पानुह
र् न
े ।"
ु छ

सबै उठ्नेछन् र आनन्दले
पारे झ

यशैया

परमूभ ुले

२६:१४,१९

र

पिहले
"

१

सवर्शिक्तमान् परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, “त्यो िदन आउँदै छ, त्यो िदनचािहँ आगोको
भ ीजःतै जल्नेछ, तब सबै घमण्डी र दुंट मािनसह

परालजःतै हुनछ
े न् र

आइरहेको त्यो िदनले ितनीह लाई जलाइिदनेछ। त्यःतो हुनछ
े िक न त जरा
न हाँगा नै रहनेछ। २ तर ितमीह

मेरा आ ापालन गनह मािथ मेरो उ ारको

शिक्त सूय र् उदाएझ आउनेछ र त्यसले सूयक
र् ो िकरणजःतै च ाइ ल्याउनेछ।
गोठबाट फुक्का छोिडएका बाछाह झ ितमीह

खुसीले उृनेछौ। ३ जुन िदन

म यो काम गनछु , त्यो िदन ितमीह ले दुंटह लाई कुल्चनेछौ र ितनीह
ितमीह का पैतालामुिनका धुलोझ हुनछ
े न्।" मलाकी ४:१-३।

ु ो महान् गौरव र हाॆा मानवीय कमजोर र दुवल
परमूभक
र् ताको

बीचमा भएको मूख्य अन्तरलाई यशैयाको पुःतकले ूःतुत गदर्छ (यशैया
४०ले यस मािमलामा िवःतृत पमा वाख्या गदर्छ)। हामी घाँस जःतै सुकेर
जान्छ

र फूल जःतो ओइलाउँछ , तर परमूभ ुको वचन सधभिर रहन्छ

(यशैया ४०:६-८)। हामी पापी, कमजोर,दुवल
र् , दु

र खराब भएतापिन

ु ो उ ार गन अनुमह सबै मानव जाितको िनिम्त उपलब्ध छ।
परमूभक
यसमा कुनै जाित, वणर्, रा , नर वा नारी भ े भेद छै न। बाइबलमा उपलब्ध

गराएको मुिक्त केवल इॐाएलीह को िनिम्तमाऽ होइन तर अयहू दी वा समःत
मानव जाितको िनिम्त हो, जसले उहाँको करारालाई अ ाल्छन् र उहाँको
साबथको पालना गदर्छन् (यशैया ५६)।

५१

पुन त्थानको आशा यशैयाको पुःतकमा उल्लेखनीय पमा फरािकलो
छ। पिहला हामीले हे रेका बाइबलका लेखकह ले पुन त्थानको बारे मा चचार्
गदार् ूायजसो आफ्नो व्यिक्तगत

पमा र व्यिक्तगत

ि कोणले ूःतुत गरे का

िथए (अय्यूब १९:२५-२७, भजन ४९:१५, भजन ७१:२०)। यशैयाले

पुन त्थानको मािमलामा आफूलाईमाऽ होइन करारमा रहे का िवँवासीह को
समूहलाई समेतेका िथए (यशैया २६:१९)।
दु

र धमीर्को भिवंयको बारे मा उल्लेखनीय िभ ता भएको यशैया

२६ले वणर्न गदर्छ। एकाितर दु ह

मरे कै मरै वा िचर िनन्िमा नै रहनेछन्।

ितनीह लाई फेिर किहल्यै िबउँताउनेछैन वा हजार वषर्पिछ ितनीह लाई
िबउँत्याइएतापिन ितनीह

(ूकाश २१:८)। ितनीह

फेिर मनछन् र ितनीह को अिःतत्व नै िबलाउनेछन्
पूरै नाश हुनेछन् र ितनीह मा भएका सम्झनाह

सदाको िनिम्त नाश हुनेछन् (यशैया २६:१४)।

यस अंशले हामीलाई

िसकाउँदछ िक मािनस मरे पिछ उसको आत्मा वा ूाण बाँचेर घुिमरहन्छ भ े

अ ह को मनगढन्ते धारणालाई सरासर अःवीकार गदर्छ। दु ह को अिन्तम
िबनाश जुन सहॐ वषर्पिछ हुनेछ ितनीह

हुनेछ भनेर ूभ ुले

पूरै जलेर न

उल्लेख गनुभ
र् एको छ। उहाँले ठोकुवा गरे र भ ु हुन्छ, "सवर्शिक्तमान् परमूभ ु
भन्नुहन्ु छ, “त्यो िदन आउँदै छ, त्यो िदनचािहँ आगोको भ ीजःतै जल्नेछ, तब
सबै घमण्डी र दुंट मािनसह

परालजःतै हुनेछन् र आइरहे को त्यो िदनले

ितनीह लाई जलाइिदनेछ। त्यःतो हुनेछ िक न त जरा न हाँगा नै रहनेछ।"
मलाकी ४:१-२।

अक ितर हे दार् परमूभ ुमा आःथा, भरोसा, िन ा राखेर धमीर् भएर

मरे काह
पाउनको

पिन मृत्युबाट पुन त्थान हुनेछन्, तर ितनीह ले अनन्त जीवन
िनिम्त।

यशैया

२५:८मा

यो

वचन

उल्लेख

गिरएकोछ,

"जाितह मािथ झुिन्डरहे को शोकको बादल उहाँले हटाइिदनुहन
ु ेछ। सावर्भौम
ु े
परमूभल

सधभिरका

लािग

मृत्युलाई

नाश

गनुह
र् न
ु ेछ!

उहाँले

ूत्येकका

ँ ाबाट आस
ँ ु पुिछिदनुहन
आख
ु ेछ र सारा जगत्मा आफ्ना ूजाले भोगेका बदनाम
हटाइिदनुहन
ु ेछ। परमूभ ु आफले यो कुरा भन्नुभएको छ!" यशैया २५:७-८।
यशैया २६:१९मा यसरी लेिखएको छ, "तपाईंका मिरगएका मािनसह

फेिर

िजउनेछन्, ितनीह का शरीर जीिवत भई उठ्नेछन्। आफ्ना िचहानिभऽ
सुत्नेह

सबै उठ्नेछन् र आनन्दले गाउँनेछन्।टल्कने शीतले जिमनलाई

ःवच्छ पारे झ परमूभ ुले पिहले मरे काह लाई फेिर जीिवत पानुह
र् न
ु ेछ।"

५२

पुन त्थान भएका सबै धमीर् जनह

परमूभ ुले सबै मािनसह को िनिम्त तयार

पानुभ
र् एको भोजमा आनन्दसाथ सामेल हुनेछन् (यशैया २५:६)। अिन्तम
पुन त्थानमा सबै युगमा मरे मा धमीर् जनह
ु ो राज्यमा जम्मा हुनेछन्।
परमूभक

र भी मा मरे का हाॆा िूयजनह

तपाईँमा केही आशा छै न भनेर कल्पना गनुह
र् ोस् न त कुनै आँवासन

नै। हाॆो मृत्यु केवल यस सं सारमा हुने अन्त्यमाऽ हो। अझ हामीभन्दा अिघ
मरे का धमीर् जनह

सदाको िनिम्त अलप हुन्छन् र सदाको िनिम्त मरे र

जानेभएकोले हाॆो अिःतत्वको अथर् नै के होर भ े सोचमा तपाईँ हुनहु न्ु छ रे ।
हामीमा भएको पुन त्थानको आशाको िवपिरत त्यो धारणा कःतो छ?
५. धुलोमा सुत्नेह
नयाँ करारले मरे काह को पुन त्थानको बारे मा धेरै चचार् गरे को हामी

हे नछ । मरे काह को पुन त्थान हुन्छ भ े मािमलामा पुरानो करारले गरे को

चचार् हामीले हे र्य । पुरानो करारका पाऽह ले मरे काह को पुन त्थान हुनेछ
भ े कुरामा हामीले जःतै ितनीह

पिन आशावादी िथए। येशूको समयमा

रहे की माथार्मा त्यही आशा िथयो (यूह ा ११:२४)। त्यसको अथर् कितपय

यहू दीह मा अिन्तम िदनमा पुन त्थान हुन्छ भ े कुरालाई िवँवास गरे का
िथए, तर कितपयले िवँवास पिन गरे का िथएनन् (ूेिरत २३:८)।
पुरानो करारका अगमवक्ताह मा दािनएल पिन एक महान् अगमवक्ता

िथए। उनले पिन पुन त्थानमा आशा राखेका िथए। हेनह
र्ु ोस्, दािनएल १२, "१
सुती वःऽ पिहरे का ःवगर्दूतले भन्दै गए, “त्यस बेला हाॆा मािनसह को रक्षा गन

महान् राजकुमार िमखाएल दे खापनछन् । तब यःतो स ंटको समय आउनेछ
िक जाितजाितको सु

भएको समयदे िख त्यस बेलासम्म त्यःतो समय किहल्यै

आएको िथएन। त्यो समय आउँदा परमेँवरको पुःतकमा नाम लेिखएका ितॆा
सबै मािनसह

बाँच्नेछन्। २ पृथ्वीको धुलोमा सुितरहे का िभडह

उठ्नेछन्,

कितले अनन्त जीवन पाउनेछन्, कितले अनन्त दण्ड भोग्नेछन्। ३
अगुवाह

ानी

आकाशमा चहिकलो ूकाशले चम्कनेछन्। अिन धेरै मािनसह लाई

सुकमर् गनर् िसकाउनेह चािहँ ताराह झ सदा चम्कनेछन्।” ४ उनले मलाई भने,

“हे दािनएल, अब पुःतक बन्द गर र सं सारको अन्त्य नआइन्जेल त्यसलाई
मोहोर-छाप लाएर राख। त्यो समयमा धेरै जनाले आफ्नो

ान बढाउन व्यथर्मा

दौड-धू प गनछन्।” ५ त्यसपिछ मैले नदीका दुवै िकनारमा एक-एक जना

५३

मािनस उिभएको दे ख। ६ ती दुईमध्ये एक जनाले मािथल्लोपि
कपडा पिहिरएका ःवगर्दूतलाई सोधे, “यी अचम्मका कुराह

उिभरहेका सुती
हुन कित समय

लाग्ला?” ७ उनले आफ्ना दुवै हात आकाशितर उचाले र अनन्त परमेँवरको

नाममा एउटा गम्भीर ूित ा गरे । मैले उनले यसो भन्दै गरे को सुन, “साढे तीन
्
वषर् लाग्नेछ। जब यी सबै कुरा भइसकेका हुनछ
े न्; तब परमेशवरको

ूजामािथको अत्याचारको पिन अन्त्य हुनछ
े ।” ८ उनले भनेका कुरा मैले सुन
ँ यसकारण मैले सोध, “हजुर, यी सबै कुराको अन्त्य
तर त्यसको अथर् बुिझन।

कःतो हुनछ
े ?” ९ उनले उ र िदए, “दािनएल, ितमी अब जानैपछर् िकनभने यी
कुराह

गुप्तमै राख्नुपनछ र अन्त्य नआएसम्म यी लुकाएरै राख्नुपनछ। १०

धेरै मािनसह

पिवऽ, िनंकल

र िनमर्ल पािरनेछन्। दुंटह ले केही बुझ्नेछैनन्

र दुंट काम गिर नै रहनेछन्।
“दै िनक बिलदानह

ानीह ले माऽ यी कुरा बुझ्नेछन्। ११

रोिकएको िदनदे िख अथार्त ् भयानक नाशकतार्को िदन सु

भएदे िख १२९० िदनह

िबितजानेछन्। १२ ती मािनसह

धन्यका हुन ् जसले

१३३५ िदन िबतुञ्जेलसम्म आफ्ना िवँवास जोगाइराख्नेछन्!

१३ “अिन हे

दािनएल, ितमी अन्त्यसम्म िवँवासयोग्य भइरह। त्यसपिछ ितमी मनछौ; तर
समयको अन्त्यमा ितमी आफ्नो इनाम िलन जीिवत भई उठ्नेछौ।”
दािनएल

१२:१मा

िमखाएललाई

"महान्

राजकुमार"

(नेपाली

बाइबलमा ूधान ःवगर्दूत वा ूधान राजकुमार भनेर सम्बोधन गरे को छ। तर
िक

जेम्स सिहत अिधकाँस अङ्मेजी बाइबलह मा महान् राजकुमार भनेर

सम्बोधन गिरएको छ-अनुवादक)। त्यो को हो भ े कुरामा धेरै िववादःपद
छ। दािनएलले दे खेका ूत्येक महान् ःवप्नदशर्नको अन्त्यमा भी

र उहाँको

राज्य ूकट हुने कुराका चचार् गरे का छन्। दािनएल १२:१मा पिन त्यही अथर्
लागु हुनपु दर्छ। दािनएलको पुःतकमा त्यही ईँवरीय व्यिक्तलाई "सेनाह को
राजकुमार"

(दािनएल

८:११),

"राजकुमारह का

राजकुमार"

(दािनएल

९:२५) र अन्तमा "िमखाएल, महान राजकुमार" भनेर सम्बोधन गिरएको छ।

त्यसै कारण, िमखाएल भनेर सम्बोधन गदार् भी लाई सम्बोधन गरे को भनेर
हामीले मा ुपदर्छ। पुरानो करारमा उल्लेख गिरएका पुन त्थानमा ूायजसो
धमीर्ह को पुन त्थानको बारे मा चचार् गरे का िथए (अय्यूब १९:२५-२७, भजन
४९:१५, भजन ७१:२०, यशैया २६:२०)। तर दािनएल १२मा दुवै धमीर् र
् जब िमखाएल उिभनु हुनेछ वा
अधमीर्ह को पुन त्थानको बारे मा चचार् गछर्न।
दे खा पनुह
र् न
ु ेछ तब "अिघ नै मिरसकेकाह
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मध्येबाट धेरै जना फेिर जीिवत

हुनेछन्, कितले अनन्त जीवन पाउनेछन्, कितले अनन्त दण्ड भोग्नेछन्।"
दािनएल १२:२।
कितले

यस

पदमा

येशूको

दोॐो

आगमनमा

केही

िनिँचत

मािनसह को िवशेष पुन त्थानको बारे मा चचार् गरे को छ भनेर अथर् लगाएको
छ। ितनीह मा परमूभ ुूित दुवै िन ावान र उहाँलाई िवश्वास नगन वा
िवँवासघातीह

भनेर अथर् लगाएका छन्।

"िचहानह

खोले, र "पृथ्वीको धुलोमा सुितरहे का िभडह

उठ्नेछन्,

कितले अनन्त जीवन पाउनेछन्, कितले अनन्त दण्ड भोग्नेछन्।" दािनएल
१२:२। तीन ःवगर्दूतका सन्दे शलाई िवँवास गरे र मनह

िचहानबाट

मिहिमत भएर पुन त्थान हुनेछन्। उहाँका व्यवःथा पालन गनह लाई
ु ा शािन्तको करारको बारे मा सु
परमूभक

पाउनेछन्। 'जसले उहाँलाई घोचे'

(ूकाश १:७), जसले उहाँको धज्जी उठाए र बूसमा पीडादायी क

भोिगहरे को येशूलाई िगल्ला गरे , उहाँको सत्य र उहाँका जनह लाई िहँॐात्मक
िवरोध गनह को पुन त्थान हुनेछ। ितनीह ले उहाँको मिहमा दे ख्नेछन् र
उहाँका आ ाकारी र बफादारी भक्तह लाई गरे को सम्मान ितनीह ले दे ख्न
पाउनेछन्।"-एलेन जी.

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ६४७बाट

उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी.

पान्तिरत।

ाइट ारा िलिखत ूोफेटस एण्ड िक सको पृ.

७२२-७३३को "िभजनस् अभ फ्युचर ग्लोरी।
परमाणुह

सबै पदाथर्ह

आटम वा अणुह बाट बिनएको हो, ितनीह मा ससाना

क्वाकर् र लेपटन्स, जुन भौितक पदाथर्ह

िनमार्ण गन बःतुह

हुन ्

भनेर आधुिनक िव ानले िसकाउँदछ। यिद भौितक सं सारका मूलमा क्वाकर् र
लेप्टनह

ु े ितनीह लाई सृि
छन् भने परमूभल

ितनीह लाई सृि

गनुह
र् न
ु ेले पुन त्थानमा पिन

गरे र हामीलाई पुन त्थान गनुह
र् न
ु ेछैन र? पुन त्थानको

बारे मा धज्जी उडाउँदै िबलायतका ूख्यात नािःतक बशार्न्ड रसेलले सोधेका
िथए, नरभक्षीह ले मािनसह लाई खाए भने ितनीह
मािनसह

उठ्नेछन्?

के होला िकनभने ती

नरभक्षीह को भाग बनेका छन्। त्यसबेला पुन त्थानमा को बौिर
तर

मान

परमूभ ुले

अणु,

परमाणु,

क्वाकर्

र

लेप्टनसलाई

अिःतत्वमा ल्याउनु हुनेले हामीह को बारे मा जानकारी भएको आधारमा के
उहाँले ती अणु, परमाणु, क्वाकर् र लेप्टनसलाई पुनसृि
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गरे र हामीह को

पुनिनमार्ण गनर् सक्नुह ु

र? खास गरे र भ े हो भने उहाँलाई सु को भौितक

तत्वको आवँयक छै न। उहाँले जेबाट पिन हाॆो पुनिनमार्ण गनर् सक्नुहन्ु छ।

वा साँच्चै भन भने नयाँ अणु, परमाणु, क्वाकर्, लेप्टनसलाई उहाँको मुखको
बोिलबाट अिःतत्वमा ल्याउनुभएर त्यहाँबाट के उनी अिघ बढ्न सक्नुह ु
जसरी उहाँले गनुभ
र् एतापिन सारा जगत सृि
पुनसृि

िथयो।

र?

गनुह
र् न
ु े परमूभ ुले हामीलाई

गनुह
र् न
र् एको
ु ेछ, जुन मरे काह को पुन त्थान गन ूित ा उहाँले गनुभ
"पिहलो

पुन त्थानमा

जीवन

दाताले

आफ्नो

मोल

ितरे र

िक ुभएकाह लाई बोलाउनुहन
ु ेछ। त्यसबेलासम्म जब िवजयको क्षण हुँदैन,

जब तुरहीको अिन्तम आवाज सुिनन्दै न र अनन्त िवजयउल्लासको िनिम्त ठू लो
जमातको पुन त्थान हुँदैन तबसम्म ूत्येक मरे का सन्तलाई सुरिक्षत रािखनेछ
र

बहुमूल्य

िहराको

पमा

सुरक्षा

िदएर

ु ाई थाहा भएको हुन्छ। ितनीह
परमूभल

राख्नेछन्।

ती

सबैको

नाउँ

बाँिचरहे को बेलामा मुिक्तदाताको

शिक्त ितनीह मा िथयो र ितनीह ले ईँवरीय ःवभावमा सहभागी भएका िथए,
ितनीह

मरे तापिन ितनीह लाई मृत्युबाट उठाउनेछन्।"-एलेन जी.

िटप्पणी, द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ४, पृ. ११४३बाट
िचन्तनमनन:

अ. आकाशको नक्षेऽ जगतमा खरब खरब आकाशग ाह
खरब खरब ताराह
महह

ताराह

पान्तिरत।

छन्, ती िभऽ

छन्। कितपय ती ताराह मा हाॆा सौयर्मण्डलामा

घुिमरहेको जःतै ितनीह मा महह
सृि

ाइटको

घुिमरहेका हुन्छन्। ती

गनुह
र् न
े ाऽ होइन ितनीह लाई सम्हािल राख्ने परमूभ ुको
ु म

अचम्मको शिक्तको बारे मा सोच्नु होस्। त्यितमाऽ होइन ती ूत्येक
ताराको नाउँ उहाँलाई थाहा छ ( भजन १४७:४)। त्यस अचम्मको

वाःतिवकताले त्यही परमूभ ुले मरे काह को पुन त्थान गनुह
र् न
े भनेर
ु छ
ूमािणत नगरे तापिन त्यस अचम्मको शिक्त भएको परमूभ ुको हातमा
पुन त्थानमाऽगनमाऽ होइन अ

हामीले शङ्का गन कुनै ठाउँ छ त?

अपार शिक्तह

छन् भ े कुरामा

आ. पौरािणक समयमा िवँवासका साहसी बहादुरह को बारे मा िहॄू ११मा
उल्लेख गिरएको छ। येशूको पुन त्थान हुन ु अिघ नै ती पाऽह मा
आशाको बारे मा
िसकाउँदछ?

ान िथयो भनेर त्यस अध्यायले हामीलाई
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कसरी

कथा ४
डकैतीमा परे को र आिशिषत भएको
िरचाडर्, न्यु िजलान्ड

८१ वषर्को िरचाडर् न्यु िजलान्डको सेभेन्थ-डे
एडभेिन्टःट चचर्मा भखर्र सिरक भएका िथए। एक
िदन उनको घरमा चोरह
पसेर उनलाई लुटेका
िथए। तर उनको घरमा डकैती गदार् उनको िवँवास
झन बढे कोमाऽ होइन चोरह लाई येशूको बारे मा
सुनाउने अवसर पिन उनलाई िमलेको िथयो।
न्यु िजलान्डको उ रमा रहे को ानजरे इ सहरमा िरचाडर्को घर छ।
एक रात उनको घर तीन जना युवाह ले फोडे। िरचाडर् मःतसँग िनन्िामा
िथए जब एक जना चोर उनी सुतेको कोठाको झ्यालबाट िभऽ पसे र
अ ह को िनिम्त अगािडको ढोका खोिलिदयो। ूायजसो िरचाडर् सुत्नेबेलामा
अिलकती केही आवाज आयोिक उठ्थे, तर त्यसबेला उनी मःतसँग सुितरहे का
िथए। दुई जना १६ वषर् र एक जना १४ वषर्को केटाह ले उनको घर
लुटदा पिन उनलाई थाहा िथएन।
अिन बाथ म जान उनी उठे । केटाह ले उनलाई वाःता गरे न।
उनी बाथ मबाट आफ्नो औ ानमा फेिर फकर सुते। उनले ितनीह लाई
दे खेको िथएन। केटाह ले उनको गराजमा रहे को कार हाँकेर लगे। रातमा
कारको टायरले आवाज िनकाल्दै डगुराए। तर िछमेकीले त्यो आवाज सुन्यो,
अिन िरचाडर्को ढोकामा ढकाउन पुग्यो। उसले धेरै ढकढकाएपिछ िरचाडर्
ु ो स ा आफ्नो गराज खाली भएकोमा उनलाई
व्युिँ झए। हतास िनराश हुनक
राहतको महसुस भयो। उनलाई केही हानी नभएकोले परमेँवरले सुरक्षा
गनुभ
र् एकोमा उनी खुशी िथए।
बीस िमनेट पिछ उनको घरमा पुिलसह
आए। ितनीह ले
िरचाडर्लाई कार फकार्ए त्यसिभऽ कारका साँचोह िथए। अिन कुकुरह को
सहयोगले ती केटाह को घरमा ती पुिलसह गए। ितनीह को घर केवल २
िकलोिमटरमाऽ टाढा िथयो। िरचाडर्को चोिरएको सामान पुिलसह ले फकार्इ
िदए। इलेक्शोिनक टाबलेट, िबजुलीबाट चल्ने रे जर र पैसाको वालेट उनलाई
िदए। तर यो त कथाको अन्त्य होइन।
केटाह लाई सजायँ िदन िरचाडर् ितनीह को घरमा तीन पल्ट गए।
ितनीह को पृ भूिम थाहा पाएर िरचाडर् छक्क परे का िथए। ितनीह का
बाबुआमाह सुसमाचारीय कायर्बममा सिरक भएका िथएन। ितनीह बज्यै र
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काकीह को घरमा बःदथे। जब केटाह ले अिलकती पिन अिभमान नदे खाएर
िरचाडर्सँग माफी मागे उनको मन छोएको िथयो।
"यो ितमीह को पिहलो डकैती हो। ितमीह ले जे गर्यो त्यो मलाई
मन परे को छै न। तर ितमीह को िब मा म केही गनर् चाह । म
ितमीह लाई माफ िदन्छु । म आशा गछु र् िकन ितमीह ले फेिर त्यसो
नगरोस्। ितमीह ले पाठ िसक्यौ होला। ितमीह बाट क्षतीपूितर् मलाई चाह ,"
िरचाडर्ले केटाह लाई सुनाए।
तर केटाह ले आफूह ले गरे को गल्तीलाई सच्याउन चाहे का िथए।
एक जना केटाले िरचाडर्को बाटो सफा गिरिदयो। िरचाडर्को लािग केक बनाएर
िदयो। अक िदन पुिलस अिफसरले एउटा खाममा ३६० डलर जितको पैसा
िलएर आयो।
"मलाई सोधभनार् चािहँदैन," पुिलस अिफसरलाई िरचाडर्ले भने। तर
त्यो पैसा त्यस केटाबाट हो जसले उनलाई र उनको बाजेलाई अ ालो मारे का
िथयो। यो उसको कोहा वा उपहार हो। यो न्यु िजलान्डको मोरी जाितको
चलन अनुसार िथयो।
िरचाडर्ले त्यस केटाको बाजेलाई लामो पऽ लेखे। असल बाजे
भएकोले उनले धन्यवाद िदएका िथए।
िरचाडर्को तीन पल्टको भेटमा ती केटाह अब दु:ख निदने भएका
िथए। पुिलसले ितनीह को नाउँ अपराधीह को नाउँबाट मेटाए।
िरचाडर् िटकपु ा एडभेिन्टःट चचर्मा उनको घर फोनुभ
र् न्दा केही िदन
अिघमाऽ सिरक भएका िथए। यो लफडाले उनको िवँवास बढायो भनेर
चचर्मा उनले सुनाए।
जब उनको घरमा चोरी भयो तब उनले चोरह लाई नदे ख्नु उनको
िनिम्त अचम्मको काम िथयो। उनको मुटु कमजोर िथयो। दुई वषर् अिघमाऽ
उनलाई दयघात भएको िथयो।
"ूायजसो अलकित िखिटक्क भयो िक म ब्युिँ झन्थ। ८० वषर्को
उमेरदे िखमा म एक्लै भएकोले रातमा के हुन्थ्यो त्यसूित म चनाखो हुन्थ।
त्यस िदन मलाई परमेँवरको मिहमा, ूेम र कोमलताले छोपेको िथयो भ े
कुरामा म िववाद गनर् चाह । त्यस रात यिद मैले ती केटाह लाई दे खेको
भए म दयघात भएर मथ," उनले सुनाए।
उनले ती केटाह सँग हे मचेम गनर् र उत्साह िदन पाएकोमा आफू
आिशिषत भएकोपिन उनले भने।
"अचम्म तिरकाले परमेँवरको िनगाहा ममािथ भएकोले त्यसबेलादे िख म
इसाई कदममा अत्यन्तै खुशी भएर िहँिडरहे को छु ," उनले बताए।
-मेरी एलेन हाक्को
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