८

नयाँ करारमा आशा

यस अध्यायका मूल पदह : १ कोरन्थी १५:१२-१९, यूह ा १४:१-३, यूह ा
६:२६-५१, १ थेःसोिलिनकी ४:१३-१८ र १ कोरन्थी १५:५१-५५।

यस अध्यायको मूल सार पद: "गवाहीचािहँ यही हो, िक परमेँवरले हामीलाई

ँ पुऽ हुनहु न्ु छ,
अनन्त जीवन िदनुभयो, र यो जीवन उहाँका पुऽमा छ। जससग

ँ जीवन हुँदैन।" 1
ँ जीवन छ, जससग
ँ परमेँवरका पुऽ हुनहु न्ु न, त्यससग
त्यससग

यूह ा 5:11-12।

नयाँ करारका लेखकह ले तत्कािलन चलनचल्तीको ूचिलत भाषा
मीकमा नयाँ करारका पुःतकह

बाहे क सबै यहू दीह

लेिखएका िथए। ती लेखकह मा लूका

िथए। मानव ःवभावको बारे मा लेख्दा नयाँ करारका

लेखकह ले यहू दी धारणा अनुसार लेखेका िथए जुन मीक वा मूितर्पूजकह को
धारणा भन्दा फरक िथए। यहू दी धारणामा मानव जीवन शारीिरक, मानिसक,

आित्मक वा सम्पूणर् पक्षमा एक आपसमा सम्बन्ध छ भनेर िसकाउँथ्यो र
अथार्त ् त्यसलाई सम्पूणत
र् ावाद पिन भिनन्छ। तर मीक सभ्यतामा ती पक्षह

एक आपसमा जोिडएको छ भनेर िवशेष गरे र िसकाइन्दथ्यो।

यसकारण, येशू र चेलाह को िनिम्त इसाई आशा कुनै नयाँ आशा

िथएन। ब

पूखार् र अगमव्कताह ले मनमा सजाएर राखेको पुरानो आशालाई

नै ितनीह ले उघारे का िथए। उदाहरणमा, आफ्नो िदन अॄाहमले दे खेका िथए

र उनी आनन्द भएका िथए भनेर येशूले भ ुभएको िथयो (यूह ा ८:५६)।
येशूको दोॐो आगमनको बारे मा हनोकले भिवंयवाणी गरे का िथए भनेर यहू दाले

लेखेका छन् (यहू दा १४,१५)। िहॄूको पुःतकमा िवँवासका बहादुरह को

बारे मा उल्लेख गरे का छन्, जो ःवगीर्य इनामको िनिम्त आशा गरे का िथए जुन
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हामीले नपाउँञ्जेल ितनीह ले पाउनेछैन (िहॄू ११:३९,४०)। यिद धमीर्ह

मरे पिछ िसधै ूभ ुसँग ःवगर्मा छन् भने पावलको त्यो भनाइको कुनै अथर् छै न।
जो मािनसह

येशूमा छन् ितनीह मामाऽ जीवन छ भनेर यूह ाले

गरे को िजिकरले (१ यूह ा ५:११,१२) मािनस ःवभावैले अमर छ भ े

कुरालाई यूह ाले सरासर असहमती जनाउँदछन्। येशू भी को मुिक्त िदने
सम्बन्धमा हामी रहे न भने अनन्त जीवन हुँदैन भ े कुरा बाइबल अनुसार सत्य
मा ु पदर्छ। त्यसकारण, नयाँ करारको आशा येशू भी

केिन्ित आशा हो।

त्योमाऽ आशा हो िक एकिदन हाॆो यस िबनाशी शरीर अिवनाशमा पिरणत
हुनेछ।
१. यस सं सारबाट अपार आशा
ई.पू.

किरब

५००

वषर्मा

पौरािणक

मीकमा

हे रोडटस

भ े

इितहासकार िथए। उनले एउटा जाितको बारे मा लेखेका िथए। जब कोही

बच्चा जिन्मन्थ्यो भने त्यस जाितका मािनसह

केही समय शोक मनाउँथ्यो,

िकनिक यिद त्यो बच्चा वयःकसम्म बाँच्यो भने उसले धेरै दु:खक को सामना

गनुप
र् दर्थ्यो। ितनीह को त्यो चलन अनौठो नै भएतापिन केही हदमा तकर्युक्त
मा ु पदर्छ।

हजारौ वषर्पिछ अमेिरकामा एउटा िव ापन छापेको िथयो, "िकन
बाँच्ने, यिद हामी दस डलरमा गािडन सिकन्छ भने?"
परमेँवरलाई िवँवास गरे तापिन र अनन्त जीवनको आशा गरे तापिन
हाॆो जीवन किठन हुनसक्छ। त्यसमा पिन यस छोटो दु:खमय जीवन िबताएर
त्यसपिछ केही छै न भ े िनराशावादीह को जीवन झन कःतो होला? धमर्को

पक्ष निलने धेरै लेखकह ले मानव जीवनको अिःतत्व अथर्हीन भनेका छन्।

हामी सबै एक िदन मनपछर्माऽ होइन एक िदन हामी सबै मनुप
र् छर् भनेर
महसुस पिन गिररहे का हुन्छ । किठन, क कर, दु:खै दु:खले भिरएको जीवन

साँच्चैको बेकारको रहे छ भ े त्यस धारणाले महसुस गराउँछ। एक जना
बुि जीिवले भनेका िथए, "मानव केही पिन होइन, केवल गन्हाउनमा पिरणत

् " यो धारणा भयाभव त छ, तर
हुने र कुिहएर जाने हाड र छालामाऽ हुन।
त्यस तकर्युक्त धारणासँग कसले वादिववाद गनर् सक्छ र?

तर ती सबै धारणाह को िबपिरत येशूमा हाॆो अनन्त जीवन छ भनेर

बाइबलले हामीलाई िसकाउँदछ। यो नै हाॆो जीवनको औिचत्य हो: यो अनन्त
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जीवनको आशा येशूमा छ। उहाँको मृत्यु र पुन त्थानले त्यस आशाको पुि
गदर्छ। नभए, हामीमा के आशा छ र?

ँ हाॆै पुन त्थानको आशा कसरी जोिडएको छ
येशूको पुन त्थानसग

भनेर पावलले व्यक्त गरे को भावना १ कोरन्थी १५:१२-१९ पढ्नुहोस: "12
मृतकह बाट

भींट

पुन त्थान

ु यो
हुनभ

भनी

ूचार

गिरन्छ

भने

कसरी

ितमीह मध्ये कसै-कसैले मृतकको पुन त्थान हुँदैन भनी भन्न सक्छौ? 13 तर

यिद मृतकह को पुन त्थान हुँदैन भनेता भींट पिन मृतकबाट पुनजीर्िवत
पािरनुभएको होइन। 14 यिद भींट मृतकबाट पुनजीर्िवत पािरनुभएको होइन

भनेता हाॆो ूचार व्यथर् हुन्छ, र ितमीह को िवँवास पिन व्यथर् हुन्छ। 15
त्यसभन्दा बढ़ी हामी परमेँवरको बारे झूटा साक्षीह

ठहिरन्छ , िकनिक उहाँले

भींटलाई मृतकबाट पुनजीर्िवत पानुभ
र् यो भनी हामीले परमेँवरको बारे गवाही

िदएका छ । तर साँच्चै मृतकह को पुन त्थान हुँदैन भने उहाँले भींटलाई
पुनजीर्िवत पानुभ
र् एन। 16 िकनिक यिद मृतकह को पुन त्थान नहुने भए ता

भींट पिन मृतकबाट जीिवत पािरनुभएन। 17 भींट पुनजीर्िवत पािरनुभएन भने
ितमीह को िवँवास व्यथर् छ, र ितमीह

तब त भींटमा सुितगएकाह

अझसम्म आफ्ना पापमा नै छौ। 18

पिन नंट भएका छन्। 19 यिद यस जीवनको

लािग माऽ भींटमा हामीले आशा राखेका ह भने हामी सबै मािनसह भन्दा
बढ़ी दयनीय हुन्छ ।"
पावलको भनाइ ःप

छ: हाॆो पुन त्थान येशूको पुन त्थानसँग

अलग नहुने गरे र गाँिसएको छ। यिद हाॆो पुन त्थान हुँदैन भने येशूको पिन
ु एन भने हाॆो जीवनको
पुन त्थान नभएको ठहछर्। यिद येशू पुन त्थान हुनभ

औिचत्य के छ र?

पावले भन्छन्, "ितॆो िवँवास वेकारको छ। ितमीह

अझै पापमै छौ!" अक बोिलमा भ े हो भने हामी मरे पिछ हामी सदाको िनिम्त
मिरनै रहन्छ । जसले गदार् हाॆो जीवन साँिच्चनै अथर्िहन वा वेकारको छ।
अिन पावलले १ कोरन्थी १५:३२मा भन्दछन्, "यिद मरे काह

पुन त्थान

हुँदैन वा हाॆो जीवन यस सं सारमामाऽ सीिमत छ भने खाऔ,ँ िपऔ,मोज गर ,
भोिल मिरहाल्छ िन!"

यिद हाॆो यो भौितक शरीर केवल नाशहुने तत्वह लेमाऽ बनेका

छन् र हाॆो आयु ७० वषर्माऽ छ (यिद हामी धुॆपान र म पान वा अःवःथ
खानाह

खाएन भने त्यित बाँच्नु भाग्यमानी भनेपिन हुन्छ) हाॆो जीवन िठकै

भएको मा ुपछर्। एलेन जी

ाइटले भ ुभएको कथनलाई हामीले आत्मसात्
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गनुर् ज री छ: "हाॆो िनिम्त ःवगर् नै सबै थोक हो। यिद हामीले ःवगर् वा

अनन्त जीवनलाई गुमाय भने हामी सबै थोक गुमाउँछ ।"-सनस् एण्ड डटरस
अभ गड, पृ. ३४९बाट

पान्तिरत।

हामीमा भएको आशा, िवँवास र आःथा कितको

अमूल्य छ सो

सोच्नुहोस्। परमेँवरको अनुमह ारा ितनीह लाई सुरिक्षत राख्न हामीले िकन
ूयत्न गिरनै रहनपछर्?

२. "म फेिर आउँदैछु"

"1 ितमीह को

दय व्याकुल नहोस्। ितमीह

परमेँवरमािथ िवँवास

गदर्छौ, ममािथ पिन िवँवास गर। 2 मेरा िपताको घरमा बःने ठाउँह

धेरै

छन्। त्यसो नभए, के म ितमीह लाई भन्नेिथए ँ र, िक ितमीह का िनिम्त ठाउँ
तयार पानर् म गइरहेछु? 3 अिन गएर मैले ितमीह का िनिम्त ठाउँ तयार

पारे पिछ म फेिर आउनेछु, र ितमीह लाई मकहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु , त्यहाँ
ितमीह

पिन हुनछ
र् एको
े ौ।" यूह ा 14:1-3। आफू आउने ूित ा येशूले गनुभ

झन्दै २,००० वषर् भयो। समयको लामो अविध भएतापिन उहाँको त्यो ूित ा
अिहले पिन सममायीनै छ भनेर अ ह लाई कसरी बुझाउने? येशू किहले

आउनुहन
े ा मह व छ भनेर हामीले ठा ु पदर्छ।
ु म
ु े भन्दा पिन उहाँ आउनुहन

चार पल्ट ूकाशको पुःतकमा येशूले भ ुभएको िथयो, "म चाँडै

आउँदैछु!" (ूकाश ३:११, २२:७,१२,२०)। येशूको िछ ै हुने आगमनको
ूितक्षाको आशाले सु का चचर्का िवँवासीह

र शताब्दीय दे िख इसाईह को

जीवनमा आगो जःतो बिलरहे का िथए। तर पुःत पुःत मािनसह

मरे तर

उहाँको ूित ा अझै पूरा भएको छै न। त्यसकारण, धेरैले सोध्छन्: "येशू आउँदै

ु न्ु छ" भनेर अब कित वषर्सम्म ूचार गिररहनुपछर्?
हुनह
वाःतिवकता छ र? (२ पऽुस ३:४)।

के त्यो ूित ामा

येशूले िढलो गनुभ
र् एकोमा धेरै इसाईह ले गुनासो गिररहे काछन् र

गरे का पिन िथए (म ी २५:५)। तर वाःतिवक पमा भ े हो भने "िढलो"को

अथर् कित लामो भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने? येशू आउनुहन
ु े िठक समय
किहले हो त? के ५०, १५० वा ५०० वषर् अिघ हो र? तर हाॆो सरोकार

र् न्ु छ भन्ने
बाइबलको यो ूित ामा छ: "आफ्नो ूित ाको बारे मा ूभ ु िढलो गनुह

कसै -कसै को भनाइ भए तापिन उहाँ िढलो गनुह
र् न्ु न, तर कोही पिन नंट नहोस्,
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तर सबै जनाले पँचा ाप ग न् भन्ने इच्छा गरे र ूभ ु ितमीह ूित धै यव
र् ान्
ु न्ु छ।" 2 पऽुस 3:9।
हुनह

येशू ःवगर्मा जानुभएको शताब्दीय भएतापिन उहाँको दोॐो आगमन

अझै पिन समयसापेिक्षत नै छ। िकन त? यस सं सारमा हामी जितसुकै लामो

आयु भएर बाँचेतापिन त्यो छोटो आयु नै हुन्छ (भजन ९०:१०), त्यसपिछ
िचहानमा अचेत अवःथामा िवौाम गनछ (उपदे शक ९:५,१०), र अन्तमा

अिन्तम पुन त्थान जसपिछ हाॆो भिवंयलाई हामी आफैले पिरवतर्न गन

अवसर पाउँनेछैन (िहॄू ९:२७)। मरे काह को बारे मा भन भने, ितनीह

सुितरहे का र अचेत अवःथामा भएको कारणले जब येशू आउनुहन्ु छ तब

ितनीह

ँ ाको िनमेषमा बौिर उठ्नेछन्। ितनीह
आख

वषर्ह

केवल

एक

क्षणमाऽ

ितनीह कोलािग

जित वषर् सुतेतापिन ती

हुनेछ।

तपाईँको

आफ्नै

व्यिक्तगत अनुभव र युग युगदे िख सुितरहे का परमेँवरका जनह को िनिम्त

उहाँको आगमन एक क्षणभन्दा विढ हुँदैन। त्यही नै िछटो, होइन त?

ूत्येक िबतेको िदनले ःवगर्को बादलमा येशूको मिहिमत आमगनलाई

एक िदन अगािड ल्याउँदछ। उहाँ किहले आउनुहन्ु छ सो हामीलाई थाहै

नभएतापिन उहाँ आउनुहन
ु ेछ भ े कुरामा हामी िनिँचत छ । हामीलाई चािहने

कुरो त यही त हो िन!

एक जना पाःटरले यो ूवचन िदएकी येशू किहले आउनुहन्ु छ त्यसको

बारे मा उनलाई वाःता छै न। तर उनको मूख्य सरोकार भनेकै येशू आउनुहन
े ा
ु म

छ। यो तकर् तपाईँको िनिम्त कःतो छ? येशू नआउनुभएकोमा तपाईँ िनराश वा
हतोत्साह भएतापिन त्यस भनाइले तपाईँलाई कसरी हौसला िदन्दछ?
३. "म उसलाई उठाउनेछु''

एउटा आँचयर् काममा येशूले थोरै माछा र रोटीबाट पाँच हजारलाई

ख्वाउनुभएको

िथयो

(यूह ा

६:१-१४)।

येशूले

त्यऽो

खा ा

आपूितर्

ँ ले उहाँलाई राजा बनाउन खोजेका
गिरिदनुभएकोमा उहाँूित आकिषर्त भएर िभड
िथए (यूह ा ६:१५)। येशू यस सं सारको राज हुन आउनुभएको िथएन।
मािनसह को चाहना पूरा गन उहाँको इच्छा नभएकोले उहाँ डु ा चढे र

ँ ले त्यहाँ
गािललको पािरप ी आफ्ना चेलाह सँग जानुभयो। तर अक िदन िभड
पिन उहाँलाई प

ाए। त्यसबेला उहाँले जीवनको रोटीको बारे मा उल्लेखनीय
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ूवचन िदनुभएको िथयो। त्यस ूवचनमा अनन्त जीवनको उपहारको बारे मा
िवशेष जोड िदनुभएको िथयो (यूह ा ६:२२-५९)।

ँ धमीर्ह को
येशूले यूह ा ६:२६-५१मा अनन्त जीवनको उपहारसग

अिन्तम पुन त्थानलाई गाँःनुभएको िथयो। हेनह
र्ु ोस्, "22 समुि पािर रहेको

भीड़ले भोिलपल्ट त्यहाँ एउटा माऽ डु ा दे खे। ितनीह लाई थाहा िथयो, िक येशू
ँ डु ामा च नुभएको िथएन, तर उहाँका चेलाह
आफ्ना चेलाह सग
िथए। 23 तब ितबेिरयासबाट अ

डु ाह

माऽ गएका

त्यस ठाउँको निजक आए, जहाँ

ूभ ुले धन्यवाद चढ़ाएपिछ ितनीह ले रोटी खाएका िथए। 24 येशू र उहाँका
चेलाह

ु एको थाहा पाएर ती मािनसह
त्यहाँ नहुनभ

चढ़े र कफनर्हम
ु मा गए।

येशूलाई खोज्दै डु ाह मा

25 ितनीह ले उहाँलाई समुि पािर भे ाएर उहाँलाई

सोधे, “रब्बी, तपाईं यहाँ किहले आउनुभयो?” 26 येशूले ितनीह लाई जवाफ
िदई भन्नुभयो, “साँच्चै म ितमीह लाई भन्दछु , ितमीह

िचन्हह

दे खेर होइन, तर

अघाउञ्जेल रोटी खाएको कारणले मलाई खोज्दछौ। 27 नंट हुने भोजनको

िनिम्त पिरौम नगर, तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको िनिम्त पिरौम गर,
जो मािनसको पुऽले ितमीह लाई िदनेछ। िकनभने परमेँवर िपताले उसमािथ
आफ्नो छाप लगाउनुभएको छ।”

28 ितनीह ले उहाँलाई भने, “परमेँवरले

चाहनुभएको काम गनर्लाई हामीले के गनुप
र् छर्?” 29 येशूले ितनीह लाई

भन्नुभयो, “परमेँवरको काम यही हो: जसलाई उहाँले पठाउनुभयो उसमािथ
िवँवास गर।”

30 यसकारण ितनीह ले उहाँलाई भने, “तपाईं के िचन्ह

दे खाउनुहन्ु छ, सो हामी हेर , र तपाईंलाई िवँवास गर ? तपाईं के गनुह
र् न्ु छ? 31

हाॆा िपता-पुखार्ले उजाड़-ःथानमा मन्न खाए, जसरी लेिखएको छ, ‘उहाँले
ितनीह लाई खानलाई ःवगर्बाट रोटी िदनुभयो’।”

32 येशूले ितनीह लाई

भन्नुभयो, “साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , ितमीह लाई ःवगर्बाट रोटी िदने मोशा

होइनन्, तर ःवगर्बाट ितमीह लाई साँचो रोटी िदनुहन
ु े मेरा िपता हुनहु न्ु छ। 33

िकनभने परमेँवरको रोटी त्यही हो, जो ःवगर्बाट ओिलर्आउँछ, र सं सारलाई

जीवन िदन्छ।” 34 ितनीह ले उहाँलाई भने, “ूभ ु, यो रोटी हामीलाई सध
िदनुहोस्।” 35 येशूले ितनीह लाई भन्नुभयो “जीवनको रोटी म हुँ। मकहाँ

आउने भोकाउनेछैन, र ममािथ िवँवास गन किहल्यै ितखार्उनेछैन।

36 तर

मैले ितमीह लाई भनेकै छु , ितमीह ले मलाई दे खेका छौ, र पिन िवँवास

गदनौ। 37 िपताले मलाई िदनुहन
ु े सबै मकहाँ आउनेछन्, र मकहाँ आउनेलाई

ँ
कुनै रीितले म त्याग्नेछैन।
38 आफ्नो इच्छा पूरा गनर् म ःवगर्बाट
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ओिलर्आएको होइन,ँ तर मलाई पठाउनुहन
े ो इच्छा पूरा गनर्लाई आएको हुँ।
ु क

39 र मलाई पठाउनुहन
े ो इच्छा यो हो, िक उहाँले मलाई िदनुभएकाह मध्ये
ु क

ँ 40
कसैलाई पिन म नगुमाऊँ, तर ितनीह लाई अन्त्यको िदनमा जीिवत पा ।

िकनभने मेरा िपताको इच्छा यो हो, िक पुऽलाई हेन र उसमािथ िवँवास गन
ूत्येकले अनन्त जीवन ूाप्त गरोस्, र म त्यसलाई अन्त्यको िदनमा जीिवत
पानछु ।” 41 यहू दीह

उहाँको िव

मा गनगनाउन लागे, िकनभने उहाँले

भन्नुभयो, “ःवगर्बाट ओिलर्आएको रोटी म नै हुँ।” 42 ितनीह ले भने, “के यो
योसेफको छोरो, येशू होइन? यसका बुबा र आमालाई हामी िचन्दै न र? अिहले
यसले कसरी ‘म ःवगर्बाट ओिलर्आएको हुँ’ भनी भन्दछ?”

ितनीह लाई जवाफ िदनुभयो, “ितमीह

43 येशूले

आपसमा नगनगनाओ। 44 मलाई

पठाउनुहन
ु े िपताले िखच्ँ नुभएन भने कोही मकहाँ आउन सक्दै न, र म त्यसलाई
अन्त्यको िदनमा जीिवत पानछु । 45 ‘अिन ती सबै जना परमेँवर ारा

िसकाइनेछन्’ भनी अगमवक्ताह का पुःतकमा लेिखएको छ। ूत्येक जसले

िपताबाट सुन्छ र िसक्छ त्यो मकहाँ आउँछ। 46 िपतालाई कुनै मािनसले
दे खेको छै न, केवल उसले माऽ दे खेको छ जो परमेँवरबाट आएको हो, उसैले
िपतालाई दे खेको छ। 47 साँच्चै म ितमीह लाई भन्दछु , जसले िवँवास गछर्

त्यसिसत अनन्त जीवन छ।wj* 48 म जीवनको रोटी हुँ। 49 ितमीह का
िपता-पुखार्ह ले उजाड-ःथानमा मन्न खाए तापिन ितनीह

मरे र गए। 50

ःवगर्बाट ओिलर्आउने रोटी यही हो, जसले यो खान्छ त्यो मनछै न। 51
ःवगर्बाट ओिलर्आएको िजउँदो रोटी म नै हुँ। कसैले यो रोटी खायो भने त्यो

सधभिर िजउनेछ। र जुन रोटी म सं सारका जीवनको लािग िदनेछु, त्योचािहँ मेरो
दे ह हो।”
धारणाह

उपयुक्त
र्
ूवचनमा येशूले अनन्त जीवनको बारे मा तीन आधारभूत

राख्नुभएको िथयो। ूथम्, उहाँले आफूलाई "ःवगर्बाट आएको रोटी

ँ लाई
र सं सारलाई अनन्त जीवन िदनुहन
ु ेछ" (यूह ा ६:३३,५८) भनेर िभड
िचनाउनुभएको िथयो। " जीवनको रोटी मै हुँ (मीक भाषामा इगो इयमी egp

eimi) " भनेर ूःतुत गनुह
र् ँद
ु ा उहाँले पुरानो करारको महान् "म हुँ" (ूःथान

३:१४)को ूितध्वनीत्व गनुह
र् न्ु छ। दोॐोमा, अनन्त जीवन उहाँबाटमाऽै सुरिक्षत
हुन्छ भनेर उहाँले व्याख्या गनुभ
र् एको िथयो: "जो मकहाँ आउँछ" र "जसले

मलाई िवँवास गछर्" "उसले यो आिशष पाउनेछ अथार्त ् किहल्यै नभोकाउने र

नितखार्उने

आिशष"

(यूह ा

६:३५)।
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अन्तमा

येशूले

अमर

जीवनको

उपहारलाई अन्तमा हुने पुन त्थानसँग गाँःनुभएको िथयो। उहाँले तीन पल्ट

यो ठोकुवा गरे र भ ुभएको िथयो, "अिन्तम िदनमा म उसलाई उठाउनेछु
(यूह ा ६:४०, ४४, ५४))।
येशूले अझ अक

अचम्मको ूित ा िदनु भयो, "म साँिच्चक्कै

ितमीह लाई भन्दै छु, जसले मलाई िवँवास गछर् उसमा अनन्त जीवन छ"

(यूह ा ६:४७। त्यसको अथर् अनन्त जीवनको उपहार कुनै भिवंयमा वा
मरे पिछ होइन अिहले नै ूत्याभूित हुने हो। "उसलाई म उठाउँछु" (यूह ा
६:४०)को अथर् मरे कोलाई जीवन िदने भ े दे खाउँछ।
यो

िचऽण

ःप

छ।

येशूिबना

अनन्त

जीवन

छै न।

वतर्मान

पिरूेआयमा हामीले येशूलाई िवँवास गरे तापिन र अनन्त जीवनको वाचा
हामीमा भएतापिन हामी यस सं सारमा िबनासी शरीर िलएर आएकोले हामी
मनछ । यो हाॆो ःवभािवक ूिबया हो। उहाँको दोॐो आगमनमा उहाँले

हामीलाई

पुनजीर्िवत

पानुह
र् न
ु ेछ।

अिन

त्यसबेला

उहाँले

हामीलाई

अमर

जीवनको उपहार िदनुहन
ु ेछ, जुन हाॆो भइसकेको हुन्छ। यो उपहार िनँचय
छ। मािनस ःवभावैले अमर भएको कारणले होइन, तर धमीर् येशूको कारण

हामीकहाँ आउनुभएको कारणले। उहाँमािथको िवँवास,आःथा, र िन ामा हाॆो

अनन्त जीवन सुरिक्षत छ।

ँ अनन्त
यिद तपाईँले उहाँलाई िवँवास गनुभ
र् यो भने अिहले नै तपाईँसग

र् ोस्। यस अचम्मको
जीवन छ भ े येशूका बोिलह को बारे मा ध्यान गनुह

ु एतापिन त्यो अवःथा केवल
ूित ाले तपाईँ जुनसुकै ददर्नाक अवःथामा हुनभ

अःथायी र नाश हुनछ
े भ े कुरामा तपाईँ कसरी ढुक्क हुन?
े
४. तुरहीको आवाजमा

येशूको दोॐो आमगनसम्म जीिवत रहने िवँवासीह लेमाऽ अनन्त

जीवन पाउनेछ भनेर थेःसोलोिनकीका िवँवासीह

िवँवःत िथए। "ितनीह ले

ितनीह का िमऽह को जीवनलाई होिशयारपूवक
र्
सुरक्षा िदएका िथए। येशू
आउनुहँद
ु ा ितनीह

नमेरको होस् जसले गदार् अनन्त जीवन ितनीह ले

नगुमाउन् भ े ितनीह को िवँवास िथयो। तर एक एक गरे र ितनीह का

िूयजनह

मरे का िथए। अत्यन्तै िचिन्तत भएर थेःसोिलिनकाका िवँवासीह ले

आफ्ना मरे का िूयजनह को अनुहारह

अिन्तम पटक हे रेका िथए। अनन्त

जीवनमा ितनीह सँग भेट हुँदैन भ े कुरामा ितनीह ले िवँवास गरे का
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िथए।"-एलेन

जी

ाइट,

पान्तिरत।

द आक्टस् अभ आपोःटल्स,

पृ.
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ितनीह को गलत धारणालाई पावलले कसरी सच्याएका िथए? हेनह
र्ु ोस्,

"13 तर भाइ हो, सुितगएकाह का िवषयमा ितमीह

अजान बस भन्ने हामी

इच्छा गदन , र ितमीह ले आशा नहुने मािनसह जःता शोक गनुर् नपरोस्। 14
र् यो र फेिर िजइउ नुभयो र त्यसरी नै
िकनिक हामी िवँवास गछ , िक येशू मनुभ

परमेँवरले उहाँमा सुितगएकाह लाई येशू ारा ल्याउनुहन
े । 15 ूभ ुको
ु छ

वचन ारा हामी ितमीह लाई घोषणा गछ , िक हामी, जो जीिवत छ र ूभ ुको

पुनरागमनसम्म बाँिचरहन्छ , सुितगएकाह लाई कुनै िकिसमले पिन उिछन्नेछैन ।

16 िकनिक ूभ ु ःवयम् हुकुमको गजर्निसत, ूधान ःवगर्दूतको आवाज र
परमेँवरका तुरहीको सोरिसत ःवगर्बाट ओलर्नहु न
े , र भींटमा मरे काह चािहँ
ु छ
पिहले बौिरउ नेछन्। 17 तब हामी बाँिचरहेका र छोिडएकाह

ूभ ुलाई

आकाशमा भे न ितनीह का साथसाथै बादलमा उठाइलिगनेछ , र यसरी हामी

सध ूभ ुसँग रहनेछ । 18 यसैकारण एउटाले अकार्लाई यी वचनह ले सान्त्वना

दे ओ।" 1 थेःसोिलिनकी 4:13-18।

"परमेँवरले उहाँमा सुितगएकाह लाई येशू ारा ल्याउनुहन
े " भ े
ु छ

वाक्य गलत पमा वाख्या गन इसाई इितहासमा दे खा परे को पाइन्छ। यस
वाक्यमा धेरै अथर्ह

छन्। मािनस अमर छ भ े धारणालाई िवँवास गन

इसाईह ले यो भन्दछन् िक जब येशू आउनुहन्ु छ तब ःवगर्मा परमेँवरसँग
रहे का धमीर्ह

उहाँसँग उहाँले ल्याउनुहन
ु ेछ। अिन ितनीह को आत्मा पृथ्वीमा

रहे का आफ्ना शरीरह सँग पुनिमर्लन हुनेछ। तर यो िशक्षा पावलको िशक्षासँग
तालमेल छै न।

गैर एडभेिन्टःट बाइबलका िव ानले यस पदको अथर् यसरी खुलाएका
छन्, "थेःसोिलिनकाका इसाईह

आफ्ना चचर्का मरे काह ूित शोिकत भएका

िथए। तर ितनीह मा यो आशा हुन सक्थ्यो िक जब येशू फिकर्नुहन्ु छ तब

िव ासीह लाई पुन त्थान गनुह
र् न
ु ेछ र येशूको सामु

परमेँवरले ती मरे काह

ूःतुत गनुह
र् न
ु ेछ। यसरी ितनीह

छ िक मरे का िवँवासीह
छै नन् िकनिक ितनीह
ितनीह

उहाँसँग हुनेछन्। यहाँ भ

खोजेको अथर् यो

येशूको आगमनमा कुनै बेफाइदाको अनुभव गन

येशूसँग हुनेछन् र जीिवत िवँवासीह को बराबरीमा

हुनेछन् र येशूको आगमनको मिहमामा ितनीह

पिनसँगसँगै भाग

िलनेछन्।"-जेफरी ए.डी. िवइमा, १-२ थेःसोलोिनयनस्, बेकर इिक्सिजकल
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कमेन्टरी अन द न्यु टे ःटामेन्ट, मान्ड रािपड, िमिशगन, बेकर, २०१४, पृ.
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पान्तिरत।

यिद मरे का धमीर्ह

ःवगर्मा ूभ ुसँग भएको भए अिन्तम पुन त्थान

इसाईह को आशा हो भनेर पावलले उल्लेख गनुर् आवँयक िथएन। धमीर्ह
ःवगर्मा

छन्

भनेर

उनले

उल्लेख

गनर्

सक्थ्यो।

सुितरहे काछन्" (१ थेःसोिलिनकी ४:१४) ितनीह
पुन त्थानमा

हुने

जो

"येशूमा

मृत्युबाट पुन त्थान हुनेछन्

भनेर उनले बताउँछन्।
अिन्तम

ब

आशाले

शोकमा

पिररहे का

थेःसोलोिनकीका इसाईह लाई सान्त्वना ल्याइएको िथयो। त्यही िकिसमको
आशा हामीमा पिन हुनसक्छ जब हाॆा िूयजनह लाई मृत्युले पबन्दा
हामीलाई पीडादायी बनाउँछ।
५. अनन्त मुठभेड
१ कोरन्थी १५:५१-५५मा पावलले के "रहःय"को बारे मा चचार्

् हेनह
गछर्न?
र्ु ोस्, " 51 हेर, म ितमीह लाई एउटा रहःय भन्दछु , हामी सबै

ँ ाको एक
सुत्दै न , तर हामी सबैको पिरवतर्न हुनछ
े , 52 एकै क्षणमा, आख
िनमेषमा, तुरहीको आिखरी आवाजमा। िकनभने, तुरही बज्नेछ, र मृतकह

अिवनाशी भएर जीिवत हुनछ
े न्। अिन हाॆोचािहँ पिरवतर्न हुनछ
े । 53 िकनिक
यस िवनाशी ःवभावले अिवनाशी, र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण

गनुप
र् छर्। 54 जब िवनाशीले अिवनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गछर्, तब
लेिखएको त्यो वचन पूरा हुनछ
े , “मृत्यु िवजयमा िनिलएको छ।” 55 “ए मृत्यु,
तेरो िवजय कहाँ? ए मृत्यु, तेरो खील कहाँ?” 1 कोरन्थी 15:51-55।

कितपय इसाई ूचारकह ले त्यो "रहःय" भनेको "िसबेट राप्टर वा

गोप्य पमा गायब हुने" हो जब येशूको दोॐो आगमनभन्दा सात वषर् पिहले
िवँवासीह

गोप्य पमा

ःवगर्मा

जानेछन्।

येशूमा

आःथावान

च ुपचाप, कसै ले थाहा नै नपाइकन खु क्क तानेर लै जान्छन् अ
ितनीह

इसाईह

सबै जना

कहाँ गए र ितनीह लाई के भयो भनेर अचम्ममानेर बःदछन् रे ।

कारमा, बसमा,

हवाइजहाज आिदमा याऽा गदार् गद अचानक साइभर वा
पाइलट गायब भएर ःवगर्मा जान्छन् रे तर ितनीह को व चाही ँ जहाँको
ँ एक जना इसाई लेखकले यसबारे १६वटा पुःतकह लेखेका छन्।
त्यही।

ती

पुःतक

"लेफ्ट

िबहाइन्ड"

ौृङखला

११३

अत्यन्तै

लोकिूय

छन् र ती

पुःतकह को आधारमा चारवटा िफिलम बनाएका छन्। यसबाट लाख
मािनसह

गलत िशक्षामा झुिमएका छन्।

बाइबलले यःता गलत िशक्षालाई अनुमोदन कही ँ पिन गिरएको छै न।

गोप्य पमा कोही ःवगर् जाने भनेर कृितम िशक्षा र दोॐो आगमनको बीचमा
तालमेल भएको बाइबलमा पाइन्दै न। पावलले "रहःय" भ ुको अथर् जीिवत

पुन त्थान हुने धमीर्ह सँग येशूको

धमीर्ह को प पिरवतर्न भएर मरे काह

आगमनमा िमल्ने चचार् गरे का िथए।यो "मािथ" लै जाने ूिबया हो यसमा कुनै

गोप्य छै न िकनभने दोॐो आगमनमा सबै जीिवत मानव ूाणीह ले येशूलाई

दे ख्नेछन् (ूकाश १:७) र तुरहीको आवाजमा दुवै पुन त्थान भएकाह

जीिवत

धमीर्ह को

प

पिरवतर्न

भएर

ःवगर्

जानेछन्

(१

र

कोरन्थी

१५:५१,५२)।

येशूको आगमनमा

धमीर्ह

अत्यन्तै

अचम्मको

मुठभेड हुनेछन्।

जीिवत

ँ ाको िनमेषमा पिरवतर्न हुनेछन्। परमेँवरको आवाजले ितनीह
आख

मिहिमत हुनेछन्। अब ितनीह ले अमर जीवन पाउनेछन् र पुन त्थान भएका
सन्तह सँगै

ूभ ुलाई

ःवगर्दूतह लाई
आकाशको

तुरहीको

एक

आकाशमा
ठू लो

छे उदे िख

भेट्नेछन्।

आवाजको

अक

साथ

छे उसम्म

च ुिनएकाह लाई भेला गनछन्।" म ी 24:31।

त्यसबेला

"

आफ्ना

िदशाबाट

उसका

पठाउनेछ, र
चारै

ितनीह ले

"साना बालबािलकाह लाई ःवगर्दूतह ले ितनीह का आमाह को

पाखुरमा

रािखिदनेछन्।

हुनेछन्। ितनीह

मृत्युबाट

िबछोड

भएका

िमऽह को

अब किहल्यै पिन अलग हुनेछैनन। हषर्का गीतह

सहरसम्म पुग्नेछन्।"-एलेन जी

पुनिमर्लन
ःवगर्को

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ६४५बाट

पान्तिरत।

यो अत्यन्तै अचम्मलाग्दो ूित ा हो। यःतो अनुभव कसैले पिन कही ँ

पिन गिरएको छै न। यसलाई िदमागमा घुसाउन र बुझाउन धेरै गार्हो छ।

िबशाल जगत र यस पृथ्वीमा भएका जीवनको बुझ्नै नसक्ने जिटलतालाई
सोच्नुहोस्। सृि

आफैले परमेँवरको अचम्मको शिक्तको बारे मा गवाही िदन्छ।

ती सबै येशूको दोॐो आगमनमा जीिवतह

पिरवतर्न हुने र मरे काह

पुन त्थान

हुने कुरोले परमेँवरको शिक्तको बारे मा कःतो िशक्षा हामीलाई िसकाउँदछ?

११४

उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी

ाइट, द आक्टस अभ द आपोःटल्सको

पृ.२५५-

२६८को ३१९-३२१ "द थेःसोलोिनयन लेटसर्," र पृ."कल्ड टु िरच अ
हािइयर ःटान्डाडर्।"
िदन

िबलायतको दाशर्िनक िःटफन केभले लेखेका छन्, "इसाईह

िचहानबाट

शारीिरक पमै

बौरी

उठ्नेछन्

भ े

िवँवासको

एक

बारे मा

रोमीह लाई राॆैसँग थाहा िथयो। त्यसकारण इसाईह को आशालाई बाधा

िदन र िगल्ला गन ती रोमीह ले धेरै ूयास गरे का िथए। सन १७७मा

रोमको ूान्त गौलमा इसाईह लाई सताएको बारे मा एउटा ूितवेदन लेिखएको
िथयो। त्यसमा इसाई शहीदह लाई पिहला साःती िदएर मारे को र ितनीह को

लासलाई छ िदनसम्म बािहर राखेर कुहाएको र पिछ जलाएको अिन
खरानीलाई र्होन नदीमा बगाएको िववरण िथयो। रोमीह ले भन्दथे, 'लौ हे र ,
ितनीह

फेिर बौिर उठ्नेछन् िक?"-इम्मोरटािलटी: द क्वेःट टु िलभ फर

एभर एन्ड हाउ इट साइभस् िसिभलाइजेशनस्, न्यु रोकर्: बाउन, २०१२, पृ.
१०४,१०५बाट

पान्तिरत।

माथीको लेखमा इसाईह ूित गिरएको दुव्यर्वहार नाटिकय ढ ले

ूःतुत गरे तापिन बाइबलले ूित ा गरे को पुन त्थानको बारे मा केही पिन

जानकारी िदएको छै न। जुन शिक्तले येशूलाई मृत्युबाट बौिर उठाइयो त्यही
शिक्तले हामी मरे पिछ हाॆो शरीरको अवःथा चाहे िचहानमा गािडएर सिडयोस्,
चाहे जलाएर खरानी होस् वा कुनै दुघट्
र् ना ारा आकाश वा पानीमा न

होस्

हामीलाई अिबनाशी शरीर िलएर पुन त्थान हुनेछ । जुन शिक्तले सारा जगत

सृि

गनुभ
र् यो र समाल्दछ त्यही शिक्तले जीिवत भएका भक्तह

र मरे का

भक्तह लाई नयाँ शरीर िदएर पिरवतर्न गनछ भ े कुरामा हामी ढु क्क छ ।
'येशूमा

मरे काह लाई

परमेँवरले

उहाँकहाँ

ल्याउनु हुनेछ'

(१

थेःसोिलिनकी ४:१४), पावलले लेख्दछन्। यस कथनलाई धेरैले गलत

व्याख्या गदर्छन्। ितनीह ले भन्दछन् िक जब येशू ःवगर्बाट आउनुहन
ु ेछ तब
त्यसबेला सुितरहे काह

उहाँसँगै ःवगर्बाट ल्याउनुहन
ु ेछ। तर पावलले त्यस

धारणासँग सहमत छै न। जसरी येशूलाई मृत्युबाट पुन त्थान गिरएको िथयो,
त्यसरी नै परमेँवरले सुतेका सन्तह लाई बोलाउनुहन
ु ेछ र उहाँसँगै ःवगर्मा
लानुहन
ु ेछ। यो पावलको भनाइ हो। यो कःतो अमूल्यको सान्त्वना हो! यो
कःतो मिहिमत आशा हो! यो केवल थेःसोलोिनकीका चचर्को िनिम्तमाऽ होइन

११५

तर सम्पूणर् इसाईह

जहाँभएतापिन ितनीह को पिन आशा हो।"-एलेन जी

ाइट, द आक्टस् अभ आपोःटल्स, पृ. २५९बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

कसैले यो व्यक्त गरे को िथयो, "मृत्युले तपाईँलाई मेिटिदनेछ...त्यो पिन

तपाईँको कुनै नाम िनशानानै नरािखकन मेिटिदनेछ। यसले जीवनको

लआय र साथर्कता नै नाश गिरिदन्छ।" यिद हाॆो जीवनको कुनै लआय
छै न, िजउनुको कुनै अथर् नै छै न भने जिन्मनुको अथर् के हो र?

आ. पावलले िफिलप्पी ३:१२-१६मा हामी ूभ ुमा पिरपक्व र िस

हुँदै

ँ केवल येशूको दोॐो आगमनमामाऽ हामी
जानुपछर् भ े भनाइसग
पापरिहत र ॅ

ँ
नहुने जीवन पाउनेछ (१ कोरन्थी १५:५०-५५)सग

कसरी तालमेल गन?
इ.

मािनस नमिरकनै

गोप्य पमा ःवगर् जानेछ भ े गलत इसाई

िशक्षालाई िवँवास गनलाई कसरी सम्झाउने?
ई.

येशूलाई िवँवास गरे र मरे काह

सुितरहेकाछन्, ःवगर्मा छै नन् भ े

पावलको धारणा १ कोरन्थी १५:१२-१९ पढ्नुहोस्। यिद धमीर्ह

ँ अिहले नै छन् भने उहाँको दोॐो आगमनको औिचत्य के छ
येशूसग

र?
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कथा ८
अब डराउनु पदन
जाक, पपुवा न्यु िगनी
जाकसँग भेट्नुहोस्। उनी पपुवा न्यु िगनीको बामनकेनम

्
जाितको सदःय हुन।

उनले सम्झेदेिख नै उनी र उनका जाितले वेवाःता

गिरएको िजवाको क्षेऽमा ऽासमा िबताइरहे का िथए। त्यो

क्षेऽ आफैमा केही खराब त िथएन। यो क्षेऽ पपुवा न्यु
िगनीको मध्य भागमा छ। यो रमणीय ठाउँ हो।

मािनसह

त्यहाँ घरबार गरे र बःन मन पराउँछन्। यो अत्यन्तै उबर्रा

उपत्यका

हो

र

यसमा

लामो

नदी

बग्छ।

यसले

गदार्

मािनसह को

आवँयकतालाई यसले पूरा गदर्छ। यहाँको माटो अत्यन्तै मिललो छ र धेरै

अ ह

फल्छन्, िवशेष गरे र कफी र िचया थुूो फल्छ।

जब जाकको जाितको िनिम्त जीवन धेरै किठन िथयो। जग्गाको

अिधकारको अिधकार, िहँसा, झगडा, एक आपसमा भएको घृणा र आन्तिरक
न् ले धेरै आफन्त र साथीह को जीवन क्षतिवक्षत भएको िथयो। ितनीह मा

भएको आपसी कलहले गदार् ितनीह ले पाउने सरकारी आधारभूत सेवाह

पाएका िथएन। डाक्टर र नसर्ह को सेवा ितनीह ले पाएका िथएन। त्यस

जातका बालबािलकाह

ःकूलमा जाँदैनथे। त्यस क्षेऽमा पुिलस पिन कडा

िथएन। सडकह को राॆो हे रिबचार गिरन्दै न्थ्यो र बाटो धेरै खराब िथयो।

तर त्यस पिरिःथितमा रहन जाक र उनका जाितको बानी नै

भइसकेको िथयो। सरकार वा अ

िजउनुपथ्य ।

कसै ले वाःता नगरे कोले ितनीह

डरै डरले

तब सबै सदःय सिम्मिलत हुनपु न समूह त्यस क्षेऽमा पःयो। यो

समूह सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िवँव चचर्को कायर्बम हो। यसमा चचर्का ूत्येक

िवँवासीले कसै न कसै लाई येशूितर अगुवाइ गन काममा सं लघ्न हुन्छ।
चचर्का सदःयह

िनिम्त बाइबल अध्ययन सु

त्यस क्षेऽमा आए र जाक र उनका मािनसह को

गरे । बाइबल अध्ययनले सावर्जिनक सुसमाचार

कायर्बमह को आयोजना गिरयो। जब जाक र उनका मािनसह ले बाइबल
पढे तब एक आपसमा भएको मनमुताव पिन्छन थाले। आफ्ना
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दयह लाई

मािनसह ले येशूलाई सुम्पे। एक फेरा

न् को चपेटामा परे को जाितलाई

एकिऽत गनर् एडभेिन्टःटह ले िवशेष शािन्त कायर्बमको आयोजना गरे ।
त्यसको नितजाले जाक अचिम्भत भएको िथयो। एक हप्ता सुसमाचार कायर्बम
सफलतापूवक
र्
आयोजना गरे कोले ःथानीय सेभेन्थ-डे एडभिन्टःट चचर्लाई म

धन्यवाद िदन्छु । साबथह मा हुने बिप्तःमा कायर्बम र र ीच ी शािन्त
कायर्बमले धेरै मािनसह का

दयह

छोएको छ। आमाह

ँ ह
ु
एक आपसमा अ ालो मारे र आनन्दको आश
ौीमानह

र िददीबिहनीह

झारे का िथए। दाजुभाइ,

र छोराह सँग सबै पिरवार िमलेर आनन्द मनाए। शािन्तको

कायर्बम मेरा मािनसह को इितहासमा ःवणर् अक्षरले लेिखनेछ," जाकले खुसी
भएर सुनाए।
ूेिरत पावलले आ ान गरे को अनुसार जाकले आफ्ना मािनसह लाई

एक आपसी मनमुताव पन्छाएर आशाितर मन लगाऔ ँ भनेर आ ान गरे ।
उनले भने, "यो

कथालाई म मेरा मािनसह लाई अनुरोध गद टु ङ्ग्याउन

चाहन्छु : हामीमा आएको पिरवतर्नलाई सबैले अ ाल । हाॆो जाितमा शािन्त र
सामान्य जीवनको पुनःथार्पना गर । पावल जःतै पापीह मा म सबभन्दा खराब
ु न्ु छ। अब म परमेँवरले
पापी हुँ। परमेँवरले मलाई पिरवतर्न गद हुनह

िनधार्िरत बाटोमा म िहँड्न तयार भएको छु ।"

जाकले पावलसँगै िमलेर यो घोषणा गदर्छन्, "मलाई सामथ्यर् िदनुहन
ु े

ु ाई म धन्यवाद िदन्छु , िकनभने आफ्नो सेवामा िनयुक्त
भींट येशू हाॆा ूभल

गरे र उहाँले मलाई िवँवासयोग्य ठान्नुभयो। अगािड मैले िनन्दा गर, खेदो गर

र उहाँको अपमान गर, तर मैले यी अजान र अिवँवासमा गरे को हुनाले मैले

ँ भींट येशूमा भएको िवँवास र ूेमको साथ मेरो िनिम्त हाॆा
कृपा पाए।

ूभ ुको अनुमह ूशःत माऽामा उिलर्आयो। यो वचन हरूकारले महणयोग्य छ,

िक पापीह लाई उ ार गनर् येशू भींट सं सारमा आउनुभयो, र पापीह मा म

ँ तर यसकारण मैले कृपा पाए,ँ िक पापीह मा सबैभन्दा
सबैभन्दा मुख्य हु।

मुख्य भएर पिन म ारा येशू भींटले आफ्नो असीम धै य र् ूकट गनर् सकून्,

तािक उहाँमािथ िवँवास गरे र अनन्त जीवन पाउनेह का लािग म एउटा
उदाहरण

बन्न

सकूँ।

युग-युगका

राजा, अिवनाशी

र

अ ँय

एकमाऽ

परमेँवरलाई आदर र मिहमा सदासवर्दा होस्। आमेन।" १ ितमोथी १:१२१७।
-आन्द्र्यु मेकचेःनी
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