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क्रुसभ दा अिघका
थानह
पन
ु

यस अध्यायका मूल पदह : यहू दा ९, लुका ९:२८-३६, १ राजा १७:८-२४,
लूका ७:११-१७, मकूर्स ५:३५-४३ र यूह ा ११:१-४४।

यस अध्यायको मूल सार पद: "येशूले भन्नुभयो, “मरे काह लाई िबउँताउने र

जीवन िदने म नै हुँ। मलाई िवँवास गन जोसुकै होस्, मरे पिन बाँच्नेछ! मलाई
िवँवास गरे र बाँचेपिछ ऊ फेिर किहल्यै पिन मनछै न। के ितमी यो कुरा
िवँवास गर ् यौ?” यूहन्ना ११:२५-२६।

हामीले हे रेका पुरानो करारमा सम्बोधन गिरएको पुन त्थान ूायजसो

व्यिक्तगत अपेक्षा (अय्यूब १९:२५-२७), िहॄू ११:१७-१९, भजन ४९:१५,
भजन ७१:२०) र भिवंयका ूित ाह

(दािनएल १२:१,२,१३) िथए।

ँ ेका िथए भनेर पिन उल्लेख
य िप, पुरानो करारमा केही मरे काह नै व्युत
गिरएकोछ।

पिहलो पुन त्थान त मोशा नै िथयो (यहू दा ९, लूका ९:२८-३६)।
इॐाएलको राज्यशासन कालमा सारपथकी िवधवीको छोरालाई (१ राजा
१७:८-२४) र शुनेमको पिरवारको छोरालाई (२ राजा ४:१८:३७) मृत्युबाट
ँ ाइएको िथयो। अझ येशू जब भौितक शरीरमा हुनह
ु न्ु थ्यो तब उहाँले नाइन
व्युत

सहरको िवधवीको छोरालाई (लूका ७:११-१७), याइरसकी छोरीलाई (लूका

ँ ाउनुभएको िथयो।
८:४०-५६), र लाजरसलाई (यूह ा ११) मृत्युबाट व्युत
मोशाबाहे क, ती सबै व्यिक्तह
ितनीह

ँ ाइएको िथयो। अन्तमा
मरणशील भएरै ब्युत

फेिर मरे का िथए। मािनस मरे पिछ अचेत हुन्छ वा ितनीह को

चेतनाले काम गदन भ े बाइबलको िशक्षालाई (अय्यूब ३:११-१३, भजन
११५:१७, भजन १४६:४ र उपदे शक ९:५:१०) ितनीह को पुन त्थानको
मािमलाले अनुमोदन गदर्छ। ती कुनै िववरणह मा वा अ
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िववरणह मा

मािनसह

ँ ाएपिछ व्युत
ँ नुभन्दा पिहले ितनीह को अनुभव के िथयो
मरे र व्युत

भनेर उल्लेख गिरएको छै न।

भी को आफ्नै मृत्यु र पुन त्थानभन्दा अिघ भएका पुन त्थानको

बारे मा यस अध्यायमा अझ राॆोसँग चचार् गनछ ।
१. मोशाको पुन त्थान

मोशा भौितक शरीरमै पुन त्थान भएका िथए भनेर दे हायका पदह ले
कसरी पुि

गदर्छ?

हेनह
र्ु ोस्, "मुख्य ःवगर्दूत िमखाएलले पिन मोशाको लाशको

ँ तकर् गदार् त्यसलाई िनन्दा गरे र दोष लगाएनन्। खािल ‘ूभ ुले
बारे मा शैतानसग

ँ ाई झपानुह
तल
र् न्ु छ’ भने।" यहू दा ९ र "२८ यी कुरा भनेको ूाय: एक हप्तापिछ

पऽुस, यूहन्ना र याकूबलाई िलएर येशू पहाडमा ूाथर्ना गनर् जानुभयो। उहाँले
ूाथर्ना गिररहनुभएको बेलामा उहाँको अनुहार िभन्नै भयो र उहाँको लुगा सेतो र
ँ कुरा
चहिकलो भएर आयो। ३० एक्कािस दुई जना मािनस दे खा परे र येशूसग
गनर् लागे। उनीह

मोशा र एिलया िथए। ३१ उनीह

पिन ःवगर्को

ँ कुरा
उज्यालोमा चिम्करहेका िथए र य शलेममा येशू मनुप
र् न बारे मा उहाँसग
गद िथए। ३२ पऽुस र उनका साथीह

ँ ा त
मःत िनदाएका िथए। िबउँझद

ितनीह ले येशूलाई ःवगर्को चहिकलो उज्यालोमा ती अ

ँ
दुईसग
कुरा

ँ िबदा हुन आट्
ँ दा पऽुसले भने, “गु ,
गिररहनुभएको दे खे। ३३ ती दुई येशूसग

हामी पिन यहाँ भएको त राॆो भएछ। यहाँ तीन वटा छाूो बनाऔ ं, एउटा
तपाईंलाई, एउटा मोशालाई र एउटा एिलयालाई!” तर उनलाई आफूले भनेका

कुराको ख्यालै िथएन। ३४ पऽुस बोल्दाबोल्दै एउटा बादल आएर उनीह लाई
ढाक्यो अिन चेलाह

डराए। ३५ त्यितखेर बादलिभऽबाट यःतो आवाज आयो,

“ियनी मैले छानेका मेरा पुऽ हुन,् ियनले भनेको ितमीह ले मान।” ३६ त्यो
आवाज रोिकएपिछ चेलाह ले येशूलाई माऽै दे खे। त्यस बेला चेलाह ले
आफूले दे खेका कुरा कसैलाई पिन बताएनन्।" लूका ९:२८-३६।

िमौ दे शको अलेक्जािन्सयाका मीक इसाई अगुवाह ले मोशाको

मृत्युको बारे मा फरक तकर् गरे का िथए। जब मोशा मरे तब दुई जना मोशा
दे िखएका िथए: एउटा मदार् आित्मक पमा जीिवत िथए भने अक भौितक पमा

मरे का िथए; एउटा मोशाचािहँ ःवगर्मा गएर ःवगर्दूतह सँग रमाइरहे का छन्
भने अक मोशा िचहानमा गािडएको छ (ओिरिजन, होिमिलज अन यहोशू २:१;
क्लेमन्ट अभ अलेक्जािन्सया, ःशोमाटा ६:१५)। मीक र अ
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धमर्दशर्नका

जसले आत्मा अमर छ भ े कुरामा िवँवास गछर्न,् ितनीह को

मािनसह

िनिम्त दुई मोशाको धारणा िठकै लाग्छ होला, तर यो धारणा सरासर
बाइबलको िवपिरत छ। मोशाको शरीरको पुन त्थानको बारे मा बाइबलले

िसकाएको िशक्षालाई यहू दा ९ ले अनुमोदन गरे को छ। त्यसबेला िमखाएल वा
येशू र सै तानको बीचमा मोशाको भौितक शरीरको िववाद चलेको िथयो, उनको
आत्मा वा ूाणको बारे मा िथएन।

मोशा १२० वषर्को उमेरमा मरे भनेर

व्यवःथा ३४:५-७मा उल्लेख

गिरएको छ, र परमूभ ुले उनलाई मोआबको जिमनको गोप्य ःथानमा
गाड्नुभएको

िथयो।

तर

"ःवगर्दूतह को साथमा भी

मोशा

िचहानमा

धेरै

समयसम्म

रहनुभएन।

आफैले मोशालाई गाडेका िथए। उहाँह

ःवगर्बाट मिररहनुभएका सन्तलाई बोलाउन आउनुभएको िथयो।...पिहलो पल्ट
भी ले मरे कालाई जीवन िदन खोज्नुभएको िथयो। जब जीवनको राजकुमार र
तेिजलो ःवगर्दूतह

िचहानमा आएका िथए तब सै तान आफ्नो ूभ ुत्वको सन्ऽास

भएको िथयो।...भी ले िनहुरेर सै तानसँग िववाद गनुभ
र् एन...भी ले आफ्नो
िपतातफर् फिकर्न्दै भ ुभयो, 'परमूभ ुले ितमीलाई हपा न्।' यहू दा ९...मोशाको

पुन त्थान सदाको िनिम्त िनिँचत गिरएको िथयो। आफ्नो िशकारलाई छोड्नु
पदार् सै तान व्याकुल भएको िथयो; मरे का धमीर् फेिर जीिवत हुनेछ।"-एलेन जी.
ाइट, ूोफेटस् एण्ड िकङ्स ३७८, ४७९बाट

पान्तिरत।

मोशा पुन त्थान भएका िथए भ े सबुद ूमाण येशूको

प पिरवतर्न

भएको पहाडमा उल्लेख गिरएको छ। त्यसबेला मोशा अगमवक्ता एिलयासँग
दे खा परे का िथए। एिलया नमद ःवगर्मा लिगएको िथयो (२ राजा २:१-११)।
मोशा र एिलया येशूसँग कुराकानी पिन गरे का िथए (लूका ९:२८-३६)।
"एक्कािस दुई जना मािनस दे खा परे र येशूसँग कुरा गनर् लागे। उनीह
मोशा र एिलया िथए। उनीह

पिन ःवगर्को उज्यालोमा चिम्करहे का िथए र

य शलेममा येशू मनुप
र् न बारे मा उहाँसँग कुरा गद िथए।" लूका ९:३०-३१।

मोशा दे खा पनुक
र् ो अथर् येशूको आगमनले पाप र मृत्युमािथ िवजय पाउनुभएको
िथयो भनेर बताउँछ। यस कुरामा केही नबुझ्ने िचऽण गिरएको छै न। मोशा र

एिलया भौितक शरीरमा दे खा परे का िथए "आित्मक पमा" होइन। एिलया त
मरै कै िथएन। ितनीह

ूत्यक्ष पमा येशूकहाँ दे खा परे को दे खाउँछ।

मोशालाई पृथ्वीको कनानमा ूवेश गनर् िदइएको िथएन (व्यवःथा

३४:१-४) तर ःवगर्को कनानमा उनलाई लिगएको िथयो। यसले हामीलाई यो
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िसकाउँदैन र? "हामीिभऽ काम गन शिक्त ारा हामीले मागेको र सोचेको भन्दा
ूशःत माऽामा िदन सक्नुहन्ु छ। एिफसी ३:२०-२१।
२. पुरानो करारकाम दुई मािमलाह
दे हायका पदह मा दुई पुन त्थानको बारे मा वणर्न गिरएको छ।

ितनीह मा के समानता र िभ ता तपाईँले दे ख्न सक्नुहन्ु छ? हेनह
र्ु ोस्, "7 केही
समयपिछ दे शमा पानी नपरे कोले त्यो खोलाको पानी सुक्यो। 8 तब परमूभ ुको

यो वचन ितनीकहाँ आयो: 9 “अब झ ै सीदोनका सारपतमा गएर त्यहाँ बस्।
ितमीलाई खुवाउन मैले त्यस ठाउँमा एउटा िवधवालाई आ ा गरे को छु ।” 10
यसैले ितनी सारपतमा गए। जब ितनी सारपतको मूल ढोकामा आइपुग,े तब
ितनले एउटी िवधवालाई दाउरा बटुिलरहेकी दे खे। ितनले हपारे र त्यसलाई भने,

“कृपा गरी एउटा लोहोटामा मलाई अिलकता पानी िपउनलाई ल्याइदे ऊ।” 11
त्यो िवधवा पानी ल्याउनलाई जाँदाजाँदै ितनले फेिर मागे त्यसलाई भने, “कृपा

गरी एक टुबा रोटी मलाई ल्याइदे ऊ।” 12 त्यस िवधवाले जवाफ िदई
“जीिवत परमूभ ु तपाईंका परमेँवरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्छु , िक भाँड़ामा

एक मु ी पीठो र ढुङ्मोमा अिलकता तेलबाहेक मिसत केही रोटी छै न। म
आफै र मेरो छोराको िनिम्त खानेकुरा बनाएर खाई मनर्लाई घरमा केही

ँ ािमजा लानलाई खोज्दै छु।” 13 एिलयाले त्यसलाई भने, “नडराऊ, घर गएर
िझज
ितमीले भनेझ गर। तर पिहले ितमीिसत जे छ त्यसको एउटा सानो रोटी बनाएर
मकहाँ ल्याऊ, र त्यसपिछ ितमी र ितॆो छोराको िनिम्त केही बनाऊ। 14
िकनिक परमूभ ु इॐाएलका परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: ‘दे शमा परमूभ ुले पानी
नपठाउञ्जेल भाँड़ाको पीठो िसि नेछैन र ढुङ्मोको तेल िरि नेछैन’।” 15 त्यो

िवधवा गएर एिलयाले भनेझ गरी। यसैले एिलयाको िनिम्त र त्यो र त्यसका
पिरवारको िनिम्त िदनहुँ खानेकुरा भयो। 16 िकनिक एिलया ारा परमूभ ुले

भन्नुभएझ भाँड़ाको पीठो िसि एन, र ढु ङ्मोको तेल पिन िरि एन। 17 केही

समयपिछ त्यो ःऽी, त्यस घरकी मािलक्नीको छोरो िबरामी पर्यो, र त्यो झन्-झन्
िसिकःत हुँदैगयो, अिन आिखरमा त्यसले सास फेनर् पिन छोऔयो। 18 तब त्यस
ःऽीले एिलयालाई भनी, “हे परमेँवरका जन, तपाईंको मेरो िव

मा के छ? के

तपाईं यहाँ मेरो पाप सम्झाएर मेरो छोरालाई मानर् आउनुभएको हो?” 19

एिलयाले जवाफ िदए, “ितॆो छोरो यहाँ मलाई दे ऊ।” एिलयाले त्यसलाई त्यस
ःऽीका हातबाट िलएर आफू बसेको मािथल्लो कोठामा लगे, र त्यसलाई आफ्नो
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ओ

ानमा राखे। 20 त्यसपिछ ितनले परमूभ ुलाई कराएर भने, “हे परमूभ ु

मेरा परमेँवर, के म जसकहाँ बसेको छु त्यसको छोरालाई मारे र त्यस
िवधवामािथ यो िवपि

तपाईंले ल्याउनुभएको हो?” 21 तब ितनी तीन पल्ट

त्यस बालकमािथ लमतन्न पॐे , र परमूभ ुलाई हपारे र भने, “हे परमूभ ु मेरा
परमेँवर, फेिर यस बालकको जीवन यसमा फक स्।” 22 परमूभ ुले एिलयाको
पुकार सुन्नुभयो, र त्यसमा जीवन फक्य

र त्यो बाँच्यो। 23 एिलयाले

बालकलाई उठाएर कोठाबाट तल घरमा लगे। त्यसकी आमालाई ितनले िदएर

यसो भने, “हेर त, ितॆो छोरो िजउँदैछ।” 24 तब त्यस िवधवाले एिलयालाई
भनी, “अब मलाई यो थाहा भयो, िक तपाईं परमेँवरका जन हुनहु ँद
ु ोरहेछ, र

तपाईंको मुखबाट िनःकेको परमूभ ुको वचन सत्य रहेछ।” 1 राजा 17:7-24
र

"8 एक िदन एलीशा शूनम
े मा गए। त्यहाँ एउटी धना

ःऽी िथइन्, जसले

ितनलाई खानपान गनर् िज ी गिरन्। यसैले जब एलीशा त्यहाँबाट भएर जान्थे,
तब खानपान गनर्लाई केही समय बःथे। 9 ती ःऽीले आफ्ना पितलाई भिनन्,

“मलाई थाहा छ, िक यहाँ हाॆो बाटो भएर सध जाने मािनस परमेँवरका एक
पिवऽ जन हुनहु न्ु छ। 10 कौसीमा ितनको िनिम्त हामी एउटा सानो कोठा

ान, एउटा टे िबल, एउटा कुसीर् र
एउटा ब ी रािखिदऔ ं। तब ितनी यहाँ हामीकहाँ आउँदा त्यही ँ नै बःन
बनाइिदऔ ं, र त्यहाँ ितनको िनिम्त एउटा ओ

सक्छन्।” 11 एक िदन एलीशा आएर कौसीको आफ्नो कोठामा गएर िवौाम
गनर्लाई पल्टे । 12 ितनले आफ्नो चाकर गेहजीलाई भने, “त्यस शूनम्मी
ःऽीलाई बोलाएर ले।” त्यसले ितनलाई बोलाएर ल्याए, र ितनी ती अगमवक्ताको
सामुन्ने उिभइन्। 13 एलीशाले आफ्नो चाकरलाई भने, “ितनलाई भन्, ‘ितमीले

हाॆा िनिम्त यी सबै दु:ख गरे का छौ। अब ितॆो िनिम्त के गनर् सिकन्छ। के
हामी ितॆो पक्षमा राजािसत अथवा सेनापितिसत ितॆो केही कुरा गिरिदन
सक्छ ?”

ितनले जवाफ िदइन्, “मेरा आफ्नै मािनसह का बीचमा मेरो घर

छँदैछ।” 14 एलीशाले गेहजीलाई भने, “ितनको िनिम्त म के गनर् सक्छु ?”
गेहजीले भन्यो, “ितनको कोही छोरा छै न, र ितनका पित वृ

छन्।” 15 तब

एलीशाले भने, “ितनलाई बोला।” तब गेहजीले ितनलाई बोलाएर ल्यायो, र ितनी
ढोकानेर खड़ा भइन्। 16 तब एलीशाले भने, “ूाय: यही समय अक वषर् ितॆो
काखमा एउटा छोरो हुनछ
े ।” ितनले भिनन्, “होइन, होइन, मेरा ूभ ु, हे

परमेँवरका जन, आफ्नी दासीलाई नछकाउनुहोस्।” 17 तर ितनी गभर्वती भइन्
र अक वषर् एलीशाले भनेकै समयमा ितनले एउटा छोरा जन्माइन्। 18 त्यो
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ँ
बालक बकयो, र एक िदन त्यो आफ्ना बाबुकहाँ गयो, जो कटनी गनह सग
िथए। 19 त्यसले आफ्ना बाबुलाई कराएर भन्यो, “मेरो कपाल दुख्यो! मेरो
कपाल दुख्यो!” त्यसका बाबुले एउटा नोकरलाई भने, “त्यसलाई त्यसकी

आमाकहाँ लैजा।” 20 त्यस नोकरले िठटालाई उठाएर आमाकहाँ पुर्याएपिछ
त्यो िठटो आफ्नो आमाको काखमा मध्यिदनसम्म बिसर ो, र त्यसपिछ त्यो
मर्यो। 21 ती ःऽीले गएर िठटालाई मािथ परमेँवरका जनको ओ

ानमा

रािखिदएर ढोका लगाई बािहर िनःकेर गइन्। 22 तब ितनले आफ्ना पितलाई
बोलाएर भिनन्, “कृपा गरी मलाई एउटा नोकर र एउटा गधा पठाइिदनुहोस्, र
म जि

सक्दो चाँड़ो परमेँवरका जनकहाँ गएर फकर्नेछु।” 23 उनले सोधे,

“आज िकन जानुपर्यो? आज न त औ ंसी हो न शबाथ हो।” ितनले भिनन्, “ठीकै

छ।” 24 ितनले गधामा जीनकाठी किसन्, र आफ्नो नोकरलाई भिनन्, “मैले
् 25 यसरी ितनी गइन् र कमल डाँड़ामा
नभनुञ्जेल धपाउँदै जा र िढलो नगर।”

परमेँवरका जनकहाँ आइन्। ितनलाई टाढ़ै बाट आइरहेकी दे खेर परमेँवरका

जनले आफ्नो चाकर गेहजीलाई भने, “हेर त, त्यो आउने त शूनम्मी ःऽी हो।
26 दगुरेर गई त्यसलाई भेटेर सोध्, ‘के तपाईंलाई कुशलै छ? के ितॆा पितलाई

कुशलै छ? के ितॆो बालकलाई सन्चै छ?” ितनले भिनन्, “सबै ठीकै छन्।” 27
जब ितनी डाँड़ामा परमेँवरका जनकहाँ पुिगन्, तब ितनले एलीशाका खु ा
समाितन्। ितनलाई हटाउनलाई गेहजी अिग सरे र आयो, तर परमेँवरका जनले
भने, “ितनलाई छोिड़दे ! ितनलाई सा॑ै ठू लो कंट परे को छ, तर परमूभ ुले त्यो

कुरा मबाट लुकाएर मलाई केही भन्नुभएको छै न।” 28 ितनले भिनन्, “हे मेरा

ूभ ु, के मैले छोरो मागेको िथए ँ र? ‘आशा िदएर मलाई िनराश नपानुह
र् ोस्’ भनी
िबन्ती गरे को िथइनँ र?” 29 तब एलीशाले गेहजीलाई भने, “ितॆो खाःटोले

कम्मर कस्। यो मेरो लहुरो िलएर कुदी जा। यिद बाटोमा कसैलाई भेिटस् भने

त्यसलाई अिभवादन नगर,् र त्यसले अिभवादन गर्यो भने त्यसलाई जवाफ नदे ।
यो मेरो लहुरो त्यस िठटाको मुखमा रािखदे ।” 30 तर िठटाकी आमाले भिनन्,

“परमूभ ुको जीवन र तपाईंको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु , म तपाईंलाई

ँ ” यसैले ितनी उठे र ती ःऽीको पिछ लागे। 31 गेहजीले चािहँ
छो नेछैन।
ितनीह का अिग गएर त्यो लहुरो त्यस िठटाको मुखमा रािखिदयो, तर कुनै

ूितिबया आएन। यसैकारण एलीशालाई भेट गनर् गेहजी फिकर्गयो, र ितनलाई
भन्यो, “त्यो केटो त जागेन।” 32 जब एलीशा घरमा पुग,े तब ितनले आफ्नो
ओ

ानमा रािखएको त्यस िठटालाई मिरसकेको भे ाए। 33 ितनी कोठािभऽ
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पसे र ती दुई माऽ िभऽ गएर ितनले कोठाको ढोका थुने र परमूभ ुलाई ूाथर्ना
गरे । 34 त्यसपिछ ओ

ानमािथ चढ़े र आफ्ना मुख त्यसका मुखमा, आफ्नो

ँ ा त्यसको आख
ँ ामा र आफ्ना हात त्यसका हातमा राखेर ितनी त्यस
आख
बालकमािथ लमतन्न पिॐए। जब ितनी त्यसमािथ लमतन्न परे , तब त्यस

बालकको शरीर तातो हुँदैगयो। 35 एलीशा उठे , र कोठािभऽ यताउता िहँड़े, र
फेिर एक पल्ट ओ

ानमा चढ़े र ितनी त्यसमािथ लमतन्न परे । तब त्यस

ँ ा खोल्यो। 36 तब एलीशाले गेहजीलाई
िठटाले सात खेप िछउँ काकयो र आख
बोलाएर भने, “ती शूनम्मी ःऽीलाई बोला।” त्यसले ितनलाई बोलायो। ती ःऽी

आएपिछ एलीशाले भने, “ितॆो छोरालाई लैजाऊ।” 37 ितनी िभऽ आइन् र
भूइँसम्मै िनहुरेर एलीशाका खु ामा घोप्टो पिरन्। त्यसपिछ आफ्नो छोरालाई
लगेर ितनी बािहर िनिःकन्।" 2 राजा 4:8-37।

िहॄू ११:३५मा लेिखएको छ, "ःऽीह ले आफ्ना मरे काह लाई

पुन त्थान ारा जीिवत पाए।" लेखकले दुई पुन त्थानह को बारे मा चचार्
गिररहे का िथए जुन मािथ उल्लेख

गिरएको छ।

पिहलो पुन त्थान (१ राजा १७:८-२४) इॐाएलको इितहासमा

इॐाएलीह ले परमेँवरमािथ िवँवास त्यागेर मूितर्पूजाह

गरे र ॅ

भएको

बेलामा भएको िथयो। राजा आहाब र उनकी ौीमित यजबेलको ूभावमा
वषार्को दे उटा बाललाई मािनसह ले पूजा गरे का िथए।

त्यसबेला

इॐाएलमा

ठू लो अिनकाल लागेको िथयो। दे शभिर खडेरी भएको िथयो। परमेँवरले
एिलयालाई सारपथ भ े सहरमा जान अर्हाउनुभएको िथयो। त्यो सहर इॐाएल
बािहर िथयो। त्यहाँ एक जना िफिनसी िवधवीलाई एिलयाले भेटे। त्यसबेला
उनले आफूसँग भएको अिलकित िपठोले आफु र आफ्ना छोरालाई रोटी
पकाएर खान तयार गद िथइन्। अिन त्यो खाएपिछ ितनीह

मनछ भनेर

उनले सोचेकी िथइन्। तर िपठो र तेलको आँचयर् आपुितर्ले ितनीह को जीवन

वचेको िथयो। अिनकालभिर ितनीह को िपठो र तेल िसि एको िथएन। केही
समयपिछ त्यो उनको छोरो िबरामी भयो र मर्यो। व्याकुल भएर आमाले

एिलयासँग छोराको िनिम्त िबिन्तभाऊ गिरन्। एिलयाले परमूभ ुसँग कराएर
ूाथर्ना गरे । यस बारे यसरी लेिखएको छ, "17 केही समयपिछ त्यो ःऽी,

त्यस घरकी मािलक्नीको छोरो िबरामी पर्यो, र त्यो झन्-झन् िसिकःत हुँदैगयो,
अिन आिखरमा त्यसले सास फेनर् पिन छोऔयो। 18 तब त्यस ःऽीले
एिलयालाई भनी, “हे परमेँवरका जन, तपाईंको मेरो िव
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मा के छ? के तपाईं

यहाँ मेरो पाप सम्झाएर मेरो छोरालाई मानर् आउनुभएको हो?” 19 एिलयाले
जवाफ िदए, “ितॆो छोरो यहाँ मलाई दे ऊ।” एिलयाले त्यसलाई त्यस ःऽीका
हातबाट िलएर आफू बसेको मािथल्लो कोठामा लगे, र त्यसलाई आफ्नो
ओ

ानमा राखे। 20 त्यसपिछ ितनले परमूभ ुलाई कराएर भने, “हे परमूभ ु

मेरा परमेँवर, के म जसकहाँ बसेको छु त्यसको छोरालाई मारे र त्यस
िवधवामािथ यो िवपि

तपाईंले ल्याउनुभएको हो?” 21 तब ितनी तीन पल्ट

ु ाई हपारे र भने, “हे परमूभ ु मेरा
त्यस बालकमािथ लमतन्न पॐे , र परमूभल
परमेँवर, फेिर यस बालकको जीवन यसमा फक स्।”
एिलयाको पुकार सुन्नुभयो, र त्यसमा जीवन फक्य

ु े
22 परमूभल

र त्यो बाँच्यो। 23

एिलयाले बालकलाई उठाएर कोठाबाट तल घरमा लगे। त्यसकी आमालाई
ितनले िदएर यसो भने, “हे र त, ितॆो छोरो िजउँदैछ।” 24 तब त्यस िवधवाले

एिलयालाई भनी, “अब मलाई यो थाहा भयो, िक तपाईं परमेँवरका जन

ु ो वचन सत्य रहे छ।” 1
ु ँद
हुनह
ु ोरहे छ, र तपाईंको मुखबाट िनःकेको परमूभक
राजा 17:17-24।

दोॐो पुन त्थान (२ राजा ४:१८-३७) शुनेममा भएको िथयो। यो

िगलबोआको दिक्षणमा

सानो गाउँमा रहे को सानो गाउँमा भएको िथयो।

एिलशाले गिरब िबधुवाका धेरै
उनको ऋणह

भाँडाह मा अचम्म तिरकाले तेल भिरिदएर

ितिरिदएका िथए (२ राजा ४:१-७)। पिछ, शुनेममा, एक

जना ूिति त िबवािहत मिहलालाई भेटेका िथए। उनका सन्तान िथएन।
अक वषर् उनको छोरो हुनेछ भनेर अगमवक्ताले भनेका िथए र त्यसै अनुसार
उनको छोरो पिन भयो। केटो हुकर्न्दै र तन्दु ःत िथयो। तर एक िदन ऊ

िबरामी भयो र मर्यो। कारमेल पहाडमा त्यस शुनामीत मिहला एिलशालाई
भेटेर आफ्नो घरमा आएर आफ्नो छोरालाई हे न र् िबिन्त गिरन्। एिलशाले

परमेँवरसँग कठोर ूाथर्ना गरे र आिखरमा त्यो केटा फेिर जीिवत भएको
िथयो।

ती मिहलाह को पृ भूिम फरक िथयो तर ितनीह मा एउटै िवँवास

िथयो। ितनीह को िवँवासमा उ ार गिरने आःथा िथयो। सारपातकी िवधवीले
अगमवक्ता एिलयालाई आफ्नै अत्यन्तै

नाजुक अवःथामा सत्कार गरे िक

िथइन्। त्यसबेला आफ्नै दे श इॐाएलमा एिलयाको िनिम्त सुरिक्षत ठाउँ
िथएन। शुनामाइत मिहला र उनको ौीमान िमलेर एिलशाको िनिम्त िवशेष
कोठा तयार पारे का िथए तािक उनी त्यस क्षेबमा याऽा गदार् उनको िनिम्त
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पाहुना कोठा होस् भनेर िवशेष ठाउँको िनमार्ण गरकार् िथए। जब दुवै
मरे ती िवँवासी मिहलाह ले परमेँवरका अगमवक्ताह सँग ूाणको

बालकह

िभष मागेका िथए, र जब ितनीह

फेिर जीिवत भएपिछ ितनीह

भएका िथए।
मािथका कथाह

धेरै रोचक र रमाइला छन्। तर त्यहाँ अ

नलेिखएको वा नबताइएका त्यःतै कथाह
कामह

धेरै आनिन्दत

होलान् जसमा त्यःतै आँचयर्

भएका िथएनन्। यो दु:खदलाग्दो छ िक धेरैले त्यसको खालको

अनुभव गनर् पाएका िथएनन् र गनर् पिन पfइरहेका छै नन्। अन्तको समयमा
ूित ा गिरएको पुन त्थानमा हाॆो िवँवासको केन्ििवन्दु हो भनेर सोच्नु
अनुवायर् ठा ु पदर्छ।

३. नाइन सहरमा िवधवीको छोरो
येशूको

बारे मा

बाइबलमा

यसरी

बताइएको

छ:

"परमेँवरले

नासरतका येशूलाई पिवऽ आत्मा र शिक्तले अिभषेक गनुभ
र् यो। उहाँ सुकमर्
गद र िदयाबलसबाट पेिलएकाह लाई िनको पाद िहँ नुभयो, िकनिक परमेँवर
ु न्ु थ्यो।"
उहाँको साथमा हुनह

ूेिरत 10:38। हो, चारै वटा सुसमाचारका

येशूले आवँयक र दु:खमा परे काह लाई सेवागनर् व्यःत भएका

पुःतकह

िथए भ े बृतान्तले भिरएका छन्। पिछ आएर उहाँकै कामको आधारमा धेरै

ु न्ु थ्यो भनेर िवँवास गनर् पुगेका
यहू दीह ले येशू नै ूित ा गिरएको मसीह हुनह
िथए।

"गाउँका गाउँह

घरह मा िबमारले गदार् मािनसह

दु:िखत हुन

परे का िथएनन्। उहाँ ती घरह मा जानुभएर सबै िबरामीह लाई िनको
पानुभ
र् एको िथयो। उहाँकै कामले उहाँ परमेँवरले अिभषेक गनुभ
र् एको व्यिक्त

ु न्ु थ्यो भनेर ूमािणत गिरएको िथयो। ूेम, क णा, दया, सदाशयताका
हुनह
ूत्येक

काम ारा

उहाँको

जीवन

ूकट

भएको

िथयो।

मािनसका

दय कोमल सहानुभिू तले भिरएको िथयो। उहाँले

छोराछोरीह ूित उहाँको

मानव ःवभाव िलनुभयो तािक ूत्येक मािनसको चाहनाूित उहाँ पिरिचतमाऽ

होइन ितनीह को आवँयकतामा उहाँ पुग्न सकुन्। गिरब, दीनदु:खी, नॆ र
समाजबाट

ितरःकृतह

बालबािलकह

उहाँकहाँ

आउन

िहिचिकचाएका

िथएनन्।

पिन उनीूित आकिषर्त भएका िथए।"-एलेन जी

टु बाइःट, पृ. ११,१२बाट

पान्तिरत।
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साना

ाइट, ःटे प्सु

लूका

७:११-१७ पढ्नुहोस्। अिघ हामीले

हेरेका

पुन त्थानका

र यहाँ येशूले गनुभ
र् एको पुन त्थानको बीचमा के उल्लेखनीय िभ ता

िववरणह

छ? हेनह
र्ु ोस्, "11 भोिलपल्ट येशू नाइन नाउँको सहरमा जानुभयो, र उहाँका
चेलाह

र एउटा ठू लो भीड उहाँका साथमा गए। 12 जब उहाँ सहरको ढोका

ँ ै िथयो।
निजक पुग्नुभएको िथयो, एउटी िवधवाको एउटै छोराको लाश लिगद
सहरको िनकै ठू लो भीड ितनको साथमा िथयो। 13 जब ूभ ुले ितनलाई
दे ख्नुभयो, तब ितनलाई िट

ाएर भन्नुभयो, “नरोऊ।”

14 अिन निजक गएर उहाँले अरथी छु नुभयो, र बोक्नेह

टक्क

अिड़ए। उहाँले भन्नुभयो, “ए युवक, म ितमीलाई भन्दछु , ‘उठ।’।” 15 तब मृत
ू े त्यसलाई आमाको िजम्मा
मािनस उठे र बःयो, र बोल्न लाग्यो। येशल

लगाउनुभयो। 16 तब सबै भयभीत भए, र परमेँवरको मिहमा गरे , र भने, “एक
जना महान् अगमवक्ता हाॆा बीचमा ूकट भएका छन्,” र “परमेँवरले आफ्नो

ूजामािथ कृपा गनुभ
र् एको छ।” 17 उहाँको िवषयको यो चचार् सारा यहू िदया र
छे उछाउका समःत िजल्लाह मा िफँिजयो।"

गािललको आफ्नो सेवाकालमा येशूले धेरै िबरामीह लाई िनको

पानुभ
र् एको िथयो र दु आत्माले सताएकाह बाट ती आत्माह
िथयो। एक िदन उहाँ र उहाँलाई प
ितनीह ले

मलामी

गइरहे का

ाउनेह

मािनसह लाई

िनकाल्नुभएको

नाइन सहरमा जाँदै िथए तब

भेटे।

ितनीह ले

िवधवीको

एकमाऽ छोरोको लास बोिकरहे का िथए। िविधवी अचािक्लसँग रोइरहे की
िथइन्। त्यस शोिकत आमाूित येशूका

दय क णाले भिरयो। उनकहाँ गएर

येशूले भ ुभयो, "नरोऊ।" अिन लासितर फकर येशूले हुकुम गनुभ
र् यो, "हे

युवक म ितमीलाई भन्दछु , उठ।" त्यो छोरो जीिवत भयो र येशूले उसको
आमालाई सुम्पनुभयो। येशूको उपिःथितले त्यहाँको सबै

ँयमा पिरवतर्न

भएको िथयो। त्यो आँचयर् काम गन धेरैले केही चिकत पान कुरोमाऽ दे खेन
ितनीह को माझमा िवशेष व्यिक्तको पिन उपिःथित भएको ितनीह ले महसुस
गरे का िथए। ितनीह ले उहाँलाई महान् अगमवक्ता भनेर सम्बोधन गरे का
िथए।
दुवै सारपाटकी िवधवी

(१ राजा १७:८-२४) र शुनामाइट मिहलाले

एिलया र एिलशासँग सहयोग मागेका िथए। तर सहायता नमािगकननै नाइनकी
िवधवीलाई

सहयोग

गिरएको

िथयो।

त्यसको

अथर्

हामीले

नमागेतापिन

परमेँवरले हाॆो वाःता गनुह
र् न्ु छ। उहाँको सहायताको िनिम्त हामी अयोग्य
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भएतापिन वा असमथर्

ु न्ु छ भनेर
भएतापिन हामीूित उहाँ सं वेदनशील हुनह

मािथका कथाह ले हामीलाई दे खाउँदछ। येशूले समःया दे ख्नुभयो र त्यसलाई
समाल्नुभयो। येशूको सेवाकालभिर सेवा गन उहाँको िविश

सेवा गन शैली

त्यो िथयो।
सत्य धमर् भनेकै हाॆा विरपिररहेका अनाथ र िवधुवाह को वाःता गनुर्

ु े गनुभ
पछर् भनेर याकूब १:२७मा लेिखएको छ। हुन त, हामीले येशल
र् एको
जःतो आँचयर् कामह

गनर् सक्दै न । तैपिन हाॆा विरपिर रहेका दु:िखत

मािनसह को सेवा गनर् हामीले के गनुप
र् छर्?
४. याइरसकी छोरी

येशूको आफ्नै पुन त्थान पिहले जितपिन पुन त्थानह

िनिँचत जाित, रा

कुनै

वा सामिजक वगर्मा सीिमत िथएन। िसडोन वा आधुिनक

लेबनानको सहर सारपातकी
क्षेऽमा शू नेमकी

भयो ती

ी (१ राजा १७:९) यहू दी िथइनन्। आफ्नो

ी ूिति त मिहला (२ राजा ४:८) िथइन्। नाइनकी

सवर्साधारण अपिरिचत िवधवीको एकमाऽ छोरा िथयो। सायद िवधवीको
आयॐोत त्यो छोरामाऽ िथयो होला (लूका ७:१२)। त्यसको िवपिरत याइरस

यहू दी धमर्ःथलको शासक वा अध्यक्ष िथयो। त्यो कपरनुनमा होला (मकूर्स
५:२२)। ितनीह

सामािजक,सांःकृितक, राि य र जाितय पृ भूिम

फरक

फरक भएतापिन ितनीह
पाएका िथए।

सबैले परमेँवरको जीवन िदने शिक्तको आिशष

येशूको आफ्नै बोिलवचनले भ भ
ु एको िथयो, "बािलका मरे की छै नन्,

तर सुितरहेकी िछन्।" उहाँको अनुसार मृत्युको के हो? हेनह
र्ु ोस्, "21 जब येशू
फेिर डु ामा समुिको पािरपि
भेला

भयो।

उहाँचािहँ

जानुभयो, तब एउटा ठू लो भीड उहाँको विरपिर

समुिको

िकनारमा

हुनहु न्ु थ्यो।
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सभाघरका

शासकह मध्ये याइरस नाउँका एक जना उहाँकहाँ आए, र उहाँलाई दे खेर

उहाँका पाउमा घोप्टो परे , 23 र यसो भनेर िबन्ती गरे , “मेरी सानी छोरी मनर्
लागेकी छे , आएर त्यसमािथ तपाईंका हात रािखिदनुहोस्, र त्यो िनको होस् र
ँ जानुभयो।... 35 उहाँ बोल्दै हन
बाँचोस्।” 24 तब येशू ितनीसग
ु हु ँद
ु ा, शासकको
घरबाट मािनसह

आएर भने, “तपाईंकी छोरी त मरीन्। गु ज्यूलाई अब अ

कंट िकन िदनुहन्ु छ?” 36 तर ितनीह ले गरे का कुराह लाई ध्यान निदई
येशूले सभाघरका शासकलाई भन्नुभयो, “नडराऊ, िवँवास माऽ गर।” 37 अिन

६७

उहाँले पऽुस, याकूब र याकूबका भाइ यूहन्नालाई बाहेक अ

कसैलाई पिन

आफ्नो साथ आउन अनुमित िदनुभएन। 38 उहाँह

सभाघरका शासकको

घरमा आउनुभयो, अिन उहाँले खैलाबैला गनह , नेह

र ठू लो सोरले िबलौना

गनह लाई दे ख्नुभयो। 39 िभऽ पसेर उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “ितमीह
िकन खैलाबैला गछ र
ितनीह

उहाँको

न्छौ? िठटी मरे की छै न, तर सुितरहेकी छे ।” 40 तर

कुरामािथ

हाँसे।

तब

उहाँले

ितनीह

सबैलाई

बािहर

ँ हुनह
िनकाल्नुभयो, र िठटीका बुबा र आमा र उहाँसग
े लाई साथमा िलएर िठटी

भएको ठाउँिभऽ जानुभयो। 41 अिन िठटीको हात समातेर उहाँले त्यसलाई
भन्नुभयो, “तािलता कूमी,” जसको अथर् हो, “ए बािलका, म ितमीलाई भन्दछु ,

उठ।” 42 अिन िठटी तु न्तै उठी, र िहँ डुल गनर् लागी। त्यो बा॑ वषर्की
िथई।

अिन

त्यित

नै

बेला

ितनीह

आँचयर्चिकत

भए।

43

उहाँले

ितनीह लाई यो कसैले थाहा नपाओस् भन्ने कड़ा आ ा िदनुभयो। अिन
बािलकालाई चािहँ केही खान िदनू भनी ितनीह लाई भन्नुभयो।" मकूर्स 5:२१२४, 35-43।

याइरसकी १२ वषर्की छोरी घरमा िबरामी भएर मन लागेकी िथइन्।

त्यसकारण, उनी येशूकहाँ गएर आफ्नो घरमा आएर उनको छोरीमािथ हात
हािलिदन हारगुहार मागेका िथए। "जब ितनीह

याइरसको घरितर जाँदै िथए

तब कसै ले यो दु:खद समाचार ल्यायो िक "तपाईकी छोरी त मिरन्।

गु ज्युलाई अब िकन दु:ख िदने?" तर येशूले भ ुभयो, नडराऊ, केवल
िवँवासमाऽ गर।"

त्यसकारण, िवचल्ली भएर

नुकराउनुको स ा बाबुले

परमेँवरको हःतक्षेपको िनिम्त पूरै भरोसा राखेका िथए।
याइरसको

घरमा

येशू

पुग्नुभएपिछ

ँ लाई भ ुभयो, "ितमीह
रोइकराइरहे का िभड

त्यहाँ

त्यहाँ

जम्मा

भएर

रोएर यःतो हिल्लखल्ली िकन

गदर्छौ? बािलका मरे की छै नन् तर सुितरहे की िछन्। उहाँको त्यो वचन सुनेर
रोइरहे का मािनसह
मर्यो भने

त खलल हाँसे (त्यसबेलाका चलन अनुसार कोही मािनस

नको िनिम्त समूह हुन्थ्यो, जसलाई पैसा िदएर

न लगाउँथ्यो-

अनुवादक)। येशूको वोलीलाई ितनीह ले धज्जी उडाएका उहाँको उपहास

गरे का िथए िकनिक (ितनीह लाई थाहा िथयो िक बािलका मिरसकेकी िछन् र
(२) ितनीह ले उहाँको वचनको अथर्लाई बुझ्न सकेनन्। मृत्युलाई सुत्नुको
सं ा िदनु येशूको मनपन सम्बोधन िथयो (म ी ९:२४, लूका ८:५२, यूह ा
११:११-१५)। मृत्यु िनन्िा हो तर

यो िचर अथार्त ् किहल्यै नब्युिँ झने िनन्िा
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होइन। तर जबसम्म जीवन िदन महान् ूभ ुले उठाउनुह ु

तबसम्म गिहरो

िनन्िामा पनुर् हो। उहाँसँगमाऽै िचहान तथा मृत्युको ढोका खोल्ने साँचोह

छन्

(ूकाश १:१८, यूह ा ३: १६, रोमी ६:२३)।" एसिडए बाइबल कमेन्टरी,
ठे ली ५, पृ. ६०९बाट

पान्तिरत।

बािलका िबउँितएपिछ त्यहाँ भएका सबै मािनसह

आँचयर्चिकत

भएका िथए। यो त ितनीह को िनिम्त ज्यादै अचम्मको अनुभव िथयो। हो,
अिहलेको सं सारमा मृत्यु अिन्तम हो, िववादरिहत हो र मानवीय िहसाबले

यसबाट कसै लाई फकार्उन सिकँदै न। त्यसकारण, ती मािनसह का आफ्नै

ँ ाको अगािड यःतो हुन ु अचम्म नै िथय। यो त, जीवन पिरवतर्न गन
आख
अनुभव िथयो।
"नडराऊ, िवँवासमाऽै गर" भ े आ ासन हाॆो िनिम्त अिहले पिन

ू र् छ। अत्यन्तै भयाभव पिरिःथितमा पिन त्यो आ ासनलाई हाॆो
अथर्पण

दयमा

कसरी सजाएर राख्ने, र अझै िवँवासै गिरराख्ने मह वपूणर् आःथालाई कसरी
जगाइराख्ने?
५. लाजरस

यूह ा ११:१-४५ पढ्नुहोस्। लाजरस िबमारी भएर मनुर् त येशूको

मिहमाको लािग पो रहेछ। यो कसरी भयो? हेनह
र्ु ोस्, "1 लाजरस नामको एक
जना मािनस िबरामी भएका िथए। ितनी मिरयम र उनकी िददी माथार्को गाउँ
बेथािनयाका िथए। 2 ूभ ुलाई अ र लाइिदएर उहाँका पाउ आफ्नो कपालले

पुिछिदने मिरयम यी नै िथइन्। ियनकै भाइ लाजरस िबरामी िथए। 3 यी दुई
िददीह ले येशूकहाँ यसो भनी समाचार पठाए, “ूभ ु, जसलाई तपाईं माया
गनुह
र् न्ु छ, ितनी िबरामी छन्।” 4 तर यो सुनरे येशूले भन्नुभयो, “यस िबरामीले

मृत्युमा पुर्याउँदैन, तर यो परमेँवरको मिहमाको िनिम्त हो, तािक यस ारा

परमेँवरका पुऽको मिहमा होस्।” 5 येशूले माथार्, ितनकी बिहनी र लाजरसलाई
माया गनुह
र् न्ु थ्यो, 6 तापिन लाजरस िबरामी छन् भन्ने सुनरे उहाँ जहाँ हुनहु न्ु थ्यो,
अझ दुई िदन त्यही ँ बःनुभयो। 7 त्यसपिछ उहाँले चेलाह लाई भन्नुभयो, “लौ,

अब हामी फेिर यहू िदया फकर जाऔ ं।” 8 चेलाह ले उहाँलाई भने, “रब्बी,

भखर्रै माऽ यहू दीह ले तपाईंलाई ढु ाले हान्न खोजेथे, र के फेिर तपाईं त्यही ँ
्
जानुहन
9 येशूले जवाफ िदनुभयो, “के िदनमा बा॑ घण्टा हुँदैनन् र? िदनमा
ु छ?”
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िहँ डुल गनलाई ठे स लाग्दै न, िकनभने ितनले यस सं सारको ज्योित दे ख्तछन्, 10
तर राती िहँ डुल गनलाई ठे स लाग्छ, िकनभने त्यस मान्छे मा उज्यालो हुँदैन।”

11 त्यसपिछ उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “हाॆा िमऽ लाजरस

िनिामा परे का छन्, तर ितनलाई िनिाबाट िबउँझाउन म त्यहाँ जान्छु ।” 12
चेलाह ले उहाँलाई भने, “ूभ ु, ितनी िनिामा परे का छन् भने ितनी िनको
हुनछ
े न्।” 13 येशूले ितनको मृत्युको िवषयमा भन्नुभएको िथयो, तर ितनीह ले
चािहँ

ःवाभािवक

िनिाको

िवषयमा

भन्नुभएको

हो

भन्ठाने।

14

येशूले

ितनीह लाई ःपंट भिनिदनुभयो, “लाजरस मरे का छन्। 15 ितमीह ले िवँवास
गर भनेर ितमीह का खाितर म त्यहाँ नभएकोमा खुशी छु । जे भए तापिन हामी

ितनीकहाँ जाऔ ं।” 16 तब िददुमस भिनने थोमाले आफ्ना स ी-चेलाह लाई

ँ ै मर ।” 17 जब येशू आइपुग्नुभयो, तब
भने, “लौ, हामी पिन जाऔ ं, र उहाँसग
लाजरसलाई िचहानमा राखेको चार िदन भइसकेको थाहा पाउनुभयो। 18
बेथािनया य शलेमदे िख निजकै ूाय: तीन िकलोिमटरको दूरीमा िथयो। 19 धेरै
यहू दीह

माथार् र मिरयमकहाँ ितनका भाइको िवषयमा ितनीह लाई सान्त्वना

िदन आएका िथए। 20 येशू आइरहनुभएको छ भन्ने सुनरे माथार् गइन् र

उहाँलाई भेिटन्। तर मिरयम घरै मा बिसरिहन्। 21 तब माथार्ले येशूलाई
भिनन्, “ूभ ु, तपाईं यहाँ हुनहु ँद
ु ो हो त मेरो भाइ मनिथएन। 22 तर अब पिन म
ँ जे माग्नुहन्ु छ, परमेँवरले तपाईंलाई िदनुहन
जान्दछु , तपाईंले परमेँवरसग
े ।”
ु छ

23 येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “ितॆो भाइ फेिर जीिवत हुनछ
े ।” 24

माथार्ले उहाँलाई भिनन्, “म जान्दछु , िक त्यो अन्त्यका िदनको पुन त्थानमा फेिर
जीिवत भई उ नेछ।” 25 येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “पुन त्थान र जीवन म नै

हुँ। मलाई िवँवास गन मर्यो भने पिन जीिवत हुनछ
े । 26 अिन िजउने र
ममािथ िवँवास गन ूत्येक किहल्यै मनछै न। के ितमी यो िवँवास गर्

ौ?”

27 ितनले उहाँलाई भिनन्, “हो ूभ ु, म िवँवास गदर्छु, तपाईं सं सारमा आउनुहन
ु े
भींट, परमेँवरका पुऽ हुनहु न्ु छ।” 28 यित भनेर ितनी गइहािलन्, र आफ्नी
बिहनी मिरयमलाई बोलाएर सुटुक्क भिनन्, “गु ज्यू आइपुग्नुभयो, र ितमीलाई

बोलाउँदैहन
ु हु न्ु छ।” 29 यो सुनरे मिरयम झ ै उठे र उहाँकहाँ गइन्। 30 त्यस
बेलासम्म येशू गाउँमा आइपुग्नुभएको िथएन, तर उहाँ त्यही ठाउँमा हुनहु न्ु थ्यो

जहाँ माथार्ले उहाँलाई भेटेकी िथइन्। 31 घरमा ितनलाई सान्त्वना िदन
आएका यहू दीह ले मिरयम झ ै उठे र बािहर गएकी दे खेर, ितनी त्यो िचहानमा
ु एको
न गएकी हुन ् भन्ठानेर, ितनको पिछ लागे। 32 जब मिरयम येशू हुनभ

७०

ठाउँमा आइन् र उहाँलाई दे िखन्, तब यसो भन्दै ितनी उहाँका पाउमा पिरन्, “हे

ूभ ु, तपाईं यहाँ हुनहु ँद
ु ो हो त मेरो भाइ मनिथएन।” 33 जब येशूले ितनलाई
ँ आउने यहू दीह
रोइरहेकी र ितनीसग

पिन रोइरहेका दे ख्नुभयो, तब उहाँ

ु यो अिन अित दु:िखत हुनभ
ु यो। 34 उहाँले
आत्मामा ज्यादै व्याकुल हुनभ
ितनीह लाई सोध्नुभयो, “ितमीह ले ितनलाई कहाँ राखेका छौ?” ितनीह ले
उहाँलाई भने, “ूभ ु, आएर हेनह
र्ु ोस्।”

35 येशू

नुभयो। 36 यसकारण

यहू दीह ले भने, “हेर, उहाँले ितनलाई कित माया गनुह
र् न्ु थ्यो।” 37 तर कुनै-

ँ ा खोिलिदने ियनले यस मािनसलाई पिन मनर्देिख
कुनैले भने, “के अन्धाका आख
बचाउन सक्नेिथएनन् र?” 38 तब येशू फेिर ज्यादै व्याकुल भएर िचहानमा
जानुभयो। यो िचहान एउटा ओढ़ारमा िथयो। त्यसको मुख एउटा ढु ोले

ढाकेको िथयो। 39 येशूले भन्नुभयो, “ढु ो हटाओ।” मृत मािनसको िददी
माथार्ले उहाँलाई भिनन्, “हे ूभ ु, यस बेलासम्म त त्यो गन्हाउन लािगसक्यो
होला, िकनिक त्यो मरे को चार िदन भइसक्यो।” 40 येशूले ितनलाई भन्नुभयो,

“के मैले ितमीलाई भनेको होइन,ँ ‘ितमीले िवँवास गर्यौ भने परमेँवरको मिहमा

दे ख्नेछौ’?” 41 ितनीह ले ढु ो हटाए। अिन येशूले मािःतर नजर उठाएर
भन्नुभयो, “हे िपता, म तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु , िकनिक तपाईंले मेरो िबन्ती

सुन्नुभयो। 42 मलाई थाहा छ, िक तपाईंले मेरो िबन्ती सध सुन्नुहन्ु छ। तर

यहाँ उिभएका भीड़को खाितर मैले यो भनेको हुँ, तािक तपाईंले मलाई
पठाउनुभएको हो भनी ितनीह ले िवँवास ग न्।”

43 अिन यो कुरा

भन्नुभएपिछ उहाँ उच्च सोरले कराउनुभयो, “लाजरस, बािहर िनःकी आऊ।” 44
त्यो मृत मािनस त्यसको हात-खु ा प ीले बाँिधएकै र अनुहार लुगाले बेि॑एकैमा
बािहर िनःकी आयो। येशूले ितनीह लाई भन्नुभयो, “त्यसको बन्धन खोिलदे ओ,

र त्यसलाई जान दे ओ।” 45 मिरयमकहाँ आएका धेरै यहू दीह ले येशूले
गनुभ
र् एको काम दे खेर उहाँमािथ िवँवास गरे ।"

यहाँ पिन येशूले मृत्युलाई िनन्िाको सं ा िदनुभयो। "हाॆा िमऽ

ँ ाउँछु। उनका चेलाह ले
लाजरस सुतेको छ। म त्यहाँ गएर उसलाई ब्युझ
लाजरस साँिच्चक्कै सुितरहे को िथयो भनेर सोचेका िथए। अिन ितनीह ले
नबुझेको कारण उहाँले ःप

पमा भ ुभयो, "लाजरस मरे को छ।"

जब येशू

बेथानीमा आइपुग्नुभयो लाजरस मरे को चारिदन भइसकेको िथयो। उसको
शरीर गन्हाइ सकेको िथयो। यसले लाजरस मिरसकेको भनेर ूमािणत गदर्छ।
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"ितॆो भाइ लाजरस मृत्युबाट िबउँिझनेछ" भनेर येशूले भ ुहँद
ु ा अिन्तम

पुन त्थानमािथको िवँवासमा माथार्ले आफ्नो िवँवास जनाएकी िथइन्। अिन
येशूले घोषणा गनुभ
र् यो, "पुन त्थान र जीवन मै हुँ। जसले मलाई िवँवास
गछर्, त्यो मािनस मरे पिन जीिवत हुनेछ, र ूत्येक बाँिचरहे को व्यिक्त जसले
मलाई िवँवास गछर् त्यो किहल्यै पिन मदन। के ितमीले िवँवास ग

?"

अिन येशूले थप्नुभयो, "यिद ितमीले यो िवँवास गर्यौ भने ितमीले परमेँवरको
मिहमा दे ख्नेछौ। माथार्ले िवँवास गिरन् र उनको भाइको पुन त्थानमा उनले
परमेँवरको मिहमा दे ख्न पाएकी

िथइन्।

परमेँवरको बचनले जीवन सृि

भयो भनेर बाइबलले हामीलाई

बताउँदछ (उत्पित १:२०-३०;भजन ३३:६), र उहाँकै वचनले जीवनलाई
फेिर सृि

गनर् सक्नुहन्ु छ, जसरी लाजरसको मािमलामा हामी दे ख्छ । छोटो

ूाथर्ना पिछ येशूले आदे श िदनुहन्ु छ, "लाजरस, बािहर आऊ।" त्यसै बेला त्यहाँ
उिभएका मािनसह ले परमेँवरको जीवनिदने शिक्त दे खेका िथए। त्यही शिक्त
जसले बोल्नुहँद
ु ा सं सारको उत्पि

भयो, र त्यही शिक्तले अिन्तम युगमा हुने

पुन त्थानमा मरे काह लाई बोलाउनुभएर जीवन िदनुहन
ु े छ।

ँ ाउनुभएर येशूमा मृत्युको शिक्तलाई परा
लाजरसलाई व्युत

गनर्

सक्नुहन्ु छ भनेर ूमािणत गनुभ
र् एको िथयो। हामी सबै जना मछ , तर
परमेँवरले हामीलाई पुन त्थान गनुह
र् न
ु े जःतो महान् मिहमा अ

के होला?

यूह ा ११:२५, २६ फेिर पढ्नुहोस्: "25 येशूले ितनलाई भन्नुभयो,

“पुन त्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई िवँवास गन मर्यो भने पिन जीिवत
हुनछ
े । 26 अिन िजउने र ममािथ िवँवास गन ूत्येक किहल्यै मनछै न। के
ितमी यो िवँवास गर्

ौ?”

एक हरफमा िवँवासीह

मनछन् भनेर ठोकुवा

गनुभ
र् एको छ भने अक हरफमा उहाँ किहल्यै मनछै न भनेर येशूले भ भ
ु एको
छ। उहाँले हामीलाई यहाँ के िसकाउन खोिजरहनुभएको छ?
अनुसार मृत्यु भनेको अचेत िनन्िा हो भनेर मृत्युबारे

एक िनणार्यक िवँवास िकन हो? हाॆो भिवंय िचहान

उहाँको वचन

ान हुन ु हाॆो आःथाको

होइन, माटो र खरानी

होइन तर अनन्त जीवन हो भनेर उहाँका वचनह ले हामीलाई कःतो आशा र
सान्त्वना िदँदछ?
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उपसं हार
थप जानकारी: एलेन जी

ाइट: पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस पृ. ४६९-४८०को,

"द डेथ अभ मोजस," ूोफेटसएण्ड िक सको पृ. १२९-१ ४२को "द भ्वाइस

अभ ःटनर् िरब्युक," पृ. २३७-२४३को "अ ूोफेट अभ िपस," द िडजाएर अभ

एजेज, पृ.३१८,३१९को "द सेन्च्युरयन," पृ. ३४२,३४३को "टच अभ फेथ"
र पृ. ५२४-५३६को "'लाजरस, कम फोथर्।'"

"येशूको जीवन आफ्नै हो, कसै बाट सृिजएको होइन न त आएको

हो। 'जोसँग पुऽ छ त्योसँग जीवन छ।' १ यूह ा ५:१२। भी को ईँवरीत्व
नै िवँवासीह ले अनन्त जीवन पाउँछन् भ े आँवासन वा ूित ा हो। येशूले

भ ुभयो, "येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “पुन त्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई

िवँवास गन मर्यो भने पिन जीिवत हुनेछ। अिन िजउने र ममािथ िवँवास
गन ूत्येक किहल्यै मनछै न। के ितमी यो िवँवास गर्
11:25-26।

यहाँ

येशूले

आफ्नो

लगाउनुभएको िथयो। मरे का धमीर्ह
जीिवत धमीर्ह
जानेछन्।

दोॐो

आगमनको

ौ?” यूह ा

समयितर

नजर

अिवनाशी शरीर िलएर बौिर उठ्नेछन् र

नाशवान शरीरबाट पिरवतर्न भएर अिबनाशी शरीर िलएर ःवगर्

ितनीह ले

मृत्युको

अनुभव

गनछै नन्।

लाजरसलाई

मृत्युबाट

उठाउनु भएर जुन आँचयर् काम येशूले गनुभ
र् यो, त्यसले सबै धमीर्ह को
पुन त्थान हुनेछ भनेर दे खाएको िथयो। उहाँको वचन र कामह ले उहाँ
ु न्ु छ घोषणा गनुभ
पुन त्थानको रचनाकार हुनह
र् एको िथयो। उहाँ जो िछ ै

बूसमा मृत्युको सामना गनुह
र् न
ु े येशूसँग मृत्युको साँचोसँग उिभनु भएको िथयो।
उहाँ िचहानमािथ िवजयी पाउनुभयो, र उहाँमा अनन्त जीवन िदने अिधकार र
शिक्त छ भनेर ठोकुवा गनुभ
र् एको िथयो।"-एलेन जी
एजेज, पृ. ५३०बाट

ाइट, द िडजाएर अभ

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:

अ. एिलया र एिलशाका सेवाकालह मा धेरै मािनसह

मरे का िथए, साथै

येशूको आफ्नै सेवाकालमा पिन। तर थोरै को माऽ पुन त्थान पाएका
िथए

(हेनह
र्ु ोस्,

लूका

४::२४-२७)।

सबै

मरे काह को

िवषयमा

सोच्नुहोस्। चाहे िवगतको समयमा होस् वा येशूको दोॐो आगमनमा
होस्, पुन त्थाननै हुन्छ भने मृत्युले के फरक पाछर् र?

७३

आ. मनर्कोमाऽै जिन्मएका मािनसको अथर् के छ र भनेर शताव्दीयौदे िख
कितपय लेखक, दाशर्िनकह ले

व्यक्त गरे का छन्। अ

भडाबाख्या, गाइभसी कुखुरा आिदपिन हामी जःतै मछर्

कुकुर,

नै। तर

पशुह लाई भन्दा हाॆो हालत झन खराब छ िकनिक हामीलाई थाहा छ
हामी मनछ (उपदे शक ९:५) तर पशूह लाई मछर्न ् भ े कुरो थाहा

हुँदैन। त्यसकारण, पुन त्थानको सन्दे श हाॆो िनिम्त िकन िनणार्यत्मक
छ त?

इ. यिद आत्मा अमर छ र िवशेष गरे र मरे का धमीर्ह

ःवगर्मा छ भने

युगको अन्तमा हुने पुन त्थानको औिचत्य के छ र?

ई. यिद कसैले तपाईँलाई सोध्यो रे "के यमूना त्यहाँ छ?" त्यसको जवाफमा
तपाईँले जवाफ िदनु होला, "छ, तर उनी सुितरहेकी िछन्।" तर, "उनी

मरे की िछन्" भनेर तपाईँले िकन जवाफ िदनुह ? यसले मृत्युको बारे मा
हामीलाई के िसकाउँछ?

७४

कथा ५
ूाथर्ना, िब वाह

र महामारी

एम्मी, अःशे िलया
कोिभड-१९को कारण एम्मी अब घरबार िबिहन
हुने पिरिःथितमा पुगेकी िथइन्। अःशे िलयाको

मेलबनर्मा सरकारले लकडाउन गरे कोले उनको
ौीमानले

आंिशक

समयमा

काम

गरे को

कम्पनीले उनको काम गन घन्टा घटाएकोले

ितनीह को आिथर्क अवःथा नाजुक हुन पुगेको

िथयो।

तर एम्मीमा परमेँवरूित आःथा र भरोसा िथयो। उनी र उनका ौीमान
जोनाथान भखर्रै बिप्तःमा िलएर सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा सामेल भएका

िथए। जोनाथान र आफ्ना तीन छोराह को जीवन धा को िनिम्त उनले ूाथर्ना
गनर् थािलन्।

एम्मीको िनिम्त धेरै च ुनौतीह

िथए। उनले मोटर हाँक्न सिक्दनथी,

काम पाउन सार्है गार्हो िथयो। जब कामको िनिम्त उनले पिहलो ठाउँमा
पुिगन् उनले आफ्नो साथीलाई लगेकी िथइन्। तर उनले स ा उनकी साथीले
पो

काम पाइन्।

"िचन्ता नगनु।
र् ितमीले काम पाएनौ भने परमेँवरको इच्छा िथएन

होला र त्यो काम ितॆो िनिम्त िथएन होला," जोनथानले सम्झाए।
एम्मीले िनरन्तर ूाथर्ना गद रिहन्। ूाथर्ना गद गदार् उनले हिरयो
िब वा पिन उमाद िथइन्। त्यसमा उनलाई रमाइरहे की िथइन्। उनले त्यो

िव वालाई आफूसँगै फोटो िखचेर फेसबुकमा रािखन्। हिरयो र रिसलो िब वा

उमानह को फेसबुक समूहसँग उनले िमऽता गाँसे।

एक िदन फेसबुकमा त्यस समूहले िखँचेको िभिडयो दे खेर उनमा

ूेरणा जागेर आयो। "तपाईँह सँग काम

गनर् पाए कःतो रमाइलो हुन्थ्यो।

मलाई हिरयो िब वा धेरै मन पछर्," उनले िभिडयोमा लेिखन्।

"तपाईँ कहाँ बःनु हुन्छ?" जवाफ आयो।

जब आफू कहाँ बःने ठाउँ भनेपिछ िब वाह

उमान नसर्रीको

मािलकसँग कुरा गनर् कसै ले सल्लाह िदयो। जब मािलकले उनीसँग फोनमा
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कुरा गिरन् तब उनले सोधे, "के म तपाईँ मेरो नसर्रीमा ४:३०बजे आउन
सक्नुहन्ु छ?" त्यो अवसर पाएर एम्मी अत्यन्तै खुशी भइन्। त्यो ठाउँ उनी
िहँडेरै पुग्थ्यो। त्यसको लािग उनलाई कारको आवँयकता िथएन।

तर परमेँवरको इच्छा अनुसार उनले चल्न चाहे की िथइन्। उनले

ूाथर्ना गिरन्, "ूभ ु, यहाँ काम पाउने भए तपाईँको इच्छा पूरा होस्। यिद
यहाँ मैले काम नपाउने भए त्यो काम नपाउन तपाईँले नै रोक्नुहोस्।"

उनी त्यहाँ िढलो पुग्न नचाहे कोले आधा घन्टा अिघ नै पुिगन्।

त्यसबेला उनी

खह को

बीचमा लुक्न खोिजन् िकनभने उनी समय अिघ नै

त्यहाँ पुगेको दे खाउन चाहे की िथइनन्। तर नसर्रीको मािलकले उनलाई दे खे।

ु न्ु छ?" उनले सोधे। जब उनले हो भनेर जवाफ िदइन्
"के तपाईँ एम्मी हुनह
त्यसबेला उनलाई आफ्नो कायार्लयमा लगेर िब वाह को व्यापारसम्बन्धी

व्याख्या गरे । मािलकका सबै कमर्चारीसँग एम्मीलाई िचनापचीर् गराए। अिन
बगचाका िब वाह लाई उनले दे खाए। उनको उत्सुकता दे खेर उनलाई

िदनभरी काम गनर् िनयुक्त गरे ।

फेसबुकमा एउटा सानो िटप्पणीले उनले आफ्नो घर निजक त्यो पिन

महामारीको बेलामा परमेँवरले काम िदलाइ िदनुभएकोमा उनी छक्क पिरन्।
अब उनले आफ्नो घरबहाल ितनर् पैसा हुने भएको िथयो।
एम्मीले नसर्री

बगचाको सबै कामह को बारे मा िछ ै िसिकन् र जहाँ

जहाँ आवँयकता िथयो त्यहाँ त्यहाँ उनी काम गनर् थािलन्। िविभ
कामह

खालका

उनमा आएकोमा उनलाई रमाइलो लागेको िथयो। हिरयो िब वाह

कसरी राॆोसँग उमान पिन उनले िसक्न चाहे की िथइन्। उनले आफ्नै घरमा
िविभ

थरीका िव वाह

िब वाका टु बाटाबीह

उमानर् चाहे की िथइन्। साथीह को अनुमतीले उनले
घरमा लिगन् र आफ्नै बगचामा ती िब वाह

उमानर्

थािलन्। समय िछटै िबत्यो। उनको ूाथर्ना परमेँवरले साँिच्चकै सु ुभएको
िथयो। परमेँवरले सु ुभएको िथयो भनेर उनले सोचेकी िथइन्।

तर तलब िलने बेलामा उनले केही पिन पाएनन्। िकन तलब पाएन

भन्दा सोध्दा उनले िब वाह

काटे र घरमा लगेकोले उनले तलब नपाएको

मािलकले सुनाए।
उनले त िवँवासै गनर् सकेनन्। हो, उनले िब वाह

काटे र घरमा

लगेकी िथइन् तर त्यसले गदार् उनले तलब पाउँदैन भनेर उनलाई कसै ले
भनेको िथएन।

७४-२

जब घरमा िर ो हात फिकर्न् उनको ौीमान जोनाथानले उत्साह िदँदै

भने, "िचन्ता नगर, यसको बारे मा हामी

ूाथर्ना गनछ ।" ितनीह ले

शुबबार,शिनबार र आइतबार ूाथर्ना गरे ।
सोमबार िबहान उनलाई छक्क पािरयो। जब उनी काममा आए
उनले तलबको बारे मा केही बोल्नु अिघ नै मािलकको ौीमतीले एउटा िमठो

केक उपहार िदएर आफूह ले गल्ती गरे कोले माफी मािगन्। ितनीह ले

एम्मीको बारे मा नबुझेकोले उनलाई अन्याय भएको ितनीह ले महसुस गरे को

सुनाइन्। उनले पूरा तलब पाउनेिछन् भनेर पिन उनलाई सुनाइन्।
एम्मीको

दयमा आनन्दले भिरयो। फेिर पिन परमेँवरले उनको

ूाथर्ना सु ुभएको िथयो। अब महामारीको बेलामा उनले उनको पिरवारले घर
बहाल ितनर् सक्ने भएका िथए।
-मेरी आलन हाक्को
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