९

बाइबलमा भएका वािझएका
अंशह

यस अध्यायको िनिम्त पढ्नुहोस्: लूका १६:१९-३१, २३:४३, यूह ा २०:१७,
िफिलप्पी १:२१-२४, १ पऽुस ३:१३-२० र ूकाश ६:९-११।

यस अध्यायको मूल सार पद: "ितमीह
त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भनी ितमीह

्
नै धमर्शाःऽ हुन।"
यूह ा 5:39।

धमर्शाःऽमा खोजी गदर्छौ, िकनभने

ठान्छौ। मेरो िवषयमा गवाही िदने ती

पऽुसले हामीलाई यो सजग गराएका छन "भींटलाई ूभ ु मानेर ितॆो

दयमा उहाँको ौ ा गर। ितमीह मा भएका आशाको िवषय कसै ले सोधपूछ

गरे त्यसको जवाफ िदन सध तत्पर बस, तर त्यो काम नॆता र ौ ासाथ
गर।" 1 पऽुस 3:15। यसमा पावलले थप्दछन्, "वचन ूचार गर, समय र

र् ा र िशक्षा िदने
बेसमयमा तत्पर बस, अतीर् दे ऊ, हप्काऊ, उत्साह दे ऊ र धै यम

कुरामा नच ुक। िकनिक यःतो समय आउँदैछ, जब ितनीह

ठीक िशक्षालाई

नसहने हुनेछन्, तर आफूलाई मन परे का कुरा माऽ सुन्न चाहनेछन् र आफ्नो
िचअनुसार िशक्षकह

दन्त्यकथाह ितर

थुपानछन्, र सत्य कुरा सुन्नदे िख तिकर्जानेछन्,

बरािलनेछन्।

ितमीचािहँ

दि॑ला

होऊ।

कंट

भोग,

ूचारकको काम गर, र ितॆो सेवाको काम पूरा गर।" 2 ितमोथी 4:2-5।

त्यसको अथर् जब हामी बाइबल पढ्छ तब हाॆो िवँवाससँग तालमेल भएका

व्याख्या गनर् सक्ने भागह माऽ होइन अ ह ले हाॆो िशक्षाभन्दा बाइबलबाटै

फरक िशक्षा िसकाउने भागह मा पिन हामीले ध्यान िदनुपदर्छ। जब हामी यो

गछ

र् छर्। "येशू
तब हामीले येशूको ूेरणादायी उदाहरणको अनुसरण गनुप

आफैले परमसत्यको एउटै शब्दलाई दवाउनुभएन, तर उहाँले बोल्नुहँद
ु ा जिहलै
पिन मायालु िमजासले बोल्नुहन्ु थ्यो। उहाँ

किहल्यै पिन

खो र कठोर वा

कटु बोिल बोल्नुभएन। उहाँले किहल्यै पिन बेकारको िच

दु:ख्ने बोिल

उच्चारण गनुभ
र् एन। सं वेदनशील मािनसको भावनालाई उहाँले किहल्यै पिन
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ँ
चोट पुर्याउनुभएन। मािनसको कमी कम्जोरीलाई उहाँले औल्याउनु
भएन"

-एलेन जी

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, पृ. ३५३बाट

पान्तिरत।

मािनस अमर छ, मरे पिछ ऊ िसधै िक ःवगर् िक नरकमा जान्छ भ े

धारणा कितपय मािनसह ले बाइबलबाट दे खाउँछन्। यस अध्यायमा त्यसबारे
केही रोचक अं शह

हे नछ । ती अं शह लाई राॆोसँग बुझेर हाॆो आफ्नै

िशक्षामा कसरी अिडग हुने भ े कुरामा बल पुर्याउन सक्छ, साथै ती िनणर्यब

अं शह लाई ूयोग गरे र हामीसँग ूितवाद गनह लाई कसरी मायालु ःवभावले
जवाफ िदने भनेर पिन यस अध्यायमा हामी हे नछ ।

१. धनी मािनस र लाजरसको अितर्कथा
लूका

१६:१९-३१मा

येशूले

भ भ
ु एको

धनी

मािनस

र

गिरब

लाजरसको कथा िकन अझरस, वाःतिवक वा मरे पिछको जीवनको यथाथर् िचऽण

िकन होइन? हेनह
र्ु ोस्, "19 “एक जना धनी मािनस िथयो, जो बहुमूल्य वःऽ र
िमहीन मलमल लगाएर िदनहुँ मोजमज्जामा बःतथ्यो। 20 उसको ढोकामा

लाजरस नाउँको एक जना गरीब मािनसलाई ल्याएर रािखिदन्थे। त्यो घावैघाउले

भिरएको िथयो। 21 त्यस धनी मािनसको टे िबलबाट झरे का टुबाटाबी खाएर
लाजरसले आफ्नो पेट भन इच्छा गथ्य । कुकुरह ले पिन आएर त्यसका

घाउह

चा थे। 22 “त्यो गरीब मािनस मर्यो, र ःवगर्दूतह ले त्यसलाई लगेर

अॄाहामको साथमा राखे। त्यो धनी मािनस पिन मर्यो र गािडयो। 23 नरकमा
कठोर कंट भोिगरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढ़ामा अॄाहाम र

उनको साथमा लाजरसलाई दे ख्यो। 24 अिन उसले कराएर भन्यो, ‘हे िपता
ँ
अॄाहाम, ममािथ दया गरे र लाजरसलाई पठाइिदनुहोस्, र त्यसले आफ्नो औलाको

टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो िजॄोलाई शीतल पािरदे ओस्, िकनिक म यस ज्वालामा

भय र वेदना पाइरहेछु।’ 25 “तर अॄाहामले भने, ‘छोरो, याद गर,् ितमीले
आफ्नो जीवनकालमा असलअसल कुराह

भोग गर्यौ, र त्यसै गरी लाजरसले

दु:खैद:ु ख भोग्यो। त्यो अब यहाँ आराममा छ, र ितमीचािहँ कंटमा छौ। 26

यी सबै कुराबाहेक यहाँबाट ितमीकहाँ पािर जान खोज्नेह

त्यहाँबाट यहाँ हामीकहाँ वािर आउन पिन नसकून् भनेर हामीह

जान नसकून् र
र ितमीह का

बीचमा एउटा अित गिहरो धाँदो छ।’ 27 “उसले भन्यो, ‘िपता, यसैकारण म
तपाईंलाई िबन्ती गदर्छु, तपाईंले त्यसलाई मेरा बाबुको घरमा पठाइिदनुहोस्, 28

िकनभने मेरा पाँच भाइ छन्, र त्यसले ितनीह लाई चेताउनी दे ओस्, नऽता

ितनीह

पिन यस कंटको ठाउँमा आउलान्।’

29 “तर अॄाहामले भने,

‘ितनीह का साथमा मोशा र अगमवक्ताह का पुःतक छन्। ितनीह ले ती
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्
सुनून।’
30 “तर उसले भन्यो, ‘होइन, िपता अॄाहाम, मरे काबाट कोही एक जना

ितनीह कहाँ गयो भनेता ितनीह ले प ँचा ाप गनछन्।’ 31 “उनले उसलाई

भने, ‘मोशा र अगमवक्ताह का कुरा ितनीह ले सुन्दै नन् भने, मृतकह बाट कोही

जीिवत भए पिन ितनीह ले िवँवास गनछै नन्’।”

कितपय इसाई िव ानह ले अॄाहम र लाजरसको कथा अक्षरस वा

् यस कथाले मािनस मरे पिछ के हुन्छ भनेर
वाःतिवकै हो भनेर िजिकर गछर्न।

िसकाउँछ भनेर कितपयले सोच्दछन्। तर यो धारणालाई समथर्न गिरयो भने
हामीले

हे रेका

बाइबलका

अं शह सँग

िविभ

बाइबलले नै निसकाएको िशक्षा अ ाल्न पुग्छ ।

बािझन्छ

र

हामीले

पिन

पिहलो कुरो त, ःवगर् र नकर् यित निजक छ िक ःवगर्मा रहे को

र् न
जीवसँग नकर्मा रहे को मािनससँग कुराकानी गनर् सक्छन् भनेर िवँवास गनुप
हुन्छ। हामीले यो पिन िवँवास गनुप
र् न हुन्छ िक जब मािनस मरे पिछ

ँ
ँ ाह ", "औलाह
िचहानमा हुन्छ तर उसको आत्माचािहँ "आख
", "जीॄो"

र् न
भएको र अझ ितखार्उने सिजब भएर बसेका हुन्छन् भनेर पिन िवँवास गनुप

हुन्छ (लूका १६:२३,२४)।

यिद यो कथा सत्य हो र मािनस मरे पिछ िसधै ःवगर् या नरकमा

जान्छ भ े कुरामा हामी िवँवास गर्य भने ःवगर् हाॆो िनिम्त आनन्द र

खुशीको ःथान हुनेछैन, िकनभने मुिक्त पाएकाह ले मुिक्त नपाएका िूयजनह

आगोमा भतभित पोिलरहे को दे ख्नेछन् र ितनीह को बीचमा दु:खको कुरा

गिररहन सक्ने हुन्छन् (लूका १६:२३-३१)। आफ्नो जःतोसुकै नराॆो छोरा

भएतापिन नकर्मा भतभित पोिलरहे को दे ख्दा के कुनै आमा ःवगर्मा रहे र खुशी
मनाउन सिक्छन् र? यस सन्दभर्मा ःवगर्मा दु:ख, पीडा, रोदन हुनेछैन भ े

परमेँवरको ूित ा (ूकाश २१:४) असम्भव रहे छ भनेर हामीले िवँवास

गनुप
र् न हुन्छ।

बाइबलको

लाजरसको अितर्कथा

पूरा

िशक्षासँग

ान्तको

वाःतिवक वा अझरसमा िलनुह ु

तालमेल

नभएको

त्यस

अॄाहम

र

पमामाऽ िलनुपछर् र त्यहाँ भएको गितिविध

भनेर धेरै बाइबलका आधुिनक िव ानह ले

िसकाउँदछन्। एडभेिन्टःट िव ानै नभएतापिन बाइबलको िव ान जजर् इ.
लाडले

हामीसँग

तालमेल

भएको

धारणा

यसरी

राख्दछन्,

"तत्कािलन

यहू दीह को सोचमा आधािरत यो अितर्कथाले मािनस मरे पिछ के हुन्छ भ े

कुरामा केही िसकाउँदैन।"-"इःकाटोलोजी," इन द न्यु टे ःटामेन्ट बाइबल

िडक्सनेरी, जे.डी. डगलसबाट सम्पािदत, िमिशगन, मान्ड रािपद: इसडामन्स,
पृ.३८८बाट

पान्तिरत।
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धनी मािनस र लाजरसको अितर्कथाले असाध्यै राॆो लुगा लगाएको

धनी मािनस र घाउ नै घाउ भएको लाजरस नाउँको माग्नेको बीचमा कःतो

धेरै अन्तर छ भनेर दे खाएको छ (लूका १६:१९,२०)। यस कथाले

ःप

पमा यी

ानह

हामीलाई ूःतुत गदर्छन् (१) वतर्मान जीवनमा हुने

सामािजक ूित ा, इज्जत, धनसम्पि , कदर आिदले भिवंयको जीवन िनधार्रण
हुँदैन (२) यसै जीवनमा सबै मािनसको भिवंय िनधार्रण भइसकेको हुन्छ र

मरे पिछ त्यस िनधार्रणलाई फकार्उन सिकन्दै न (लूका १६:२५,२६)। तर

अॄाहमले भने रे , " ‘मोशा र अगमवक्ताह का कुरा ितनीह ले सुन्दै नन् भने,

मृतकह बाट कोही जीिवत भए पिन ितनीह ले िवँवास गनछै नन्’।” लूका

16:31। बाइबलको आिधकािरक

ानलाई हामी कसरी व्याख्या गन भनेर

येशूको शिक्तशाली वचनह बाट हामीले के सन्दे श िसक्नु पदर्छ?
ँ ःवगर्मा हुनछ
२. "आजै... ितमी मसग
े ौ'"

मािनस अमर छ वा मरे पिछ ःवगर् जान्छ भ े ूमािणत गनर् खोज्ने

बाइबलका केही अं शह मा धेरै चलाएको अं श लूका २३:४३ हो जहाँ येशूले

झुिण्डएको अपराधीलाई यो वचन िदनुभएको िथयो िक

“साँच्चै म ितमीलाई

भन्दछु , आजै ितमी मिसत ःवगर्लोकमा हुनेछौ।” केवल केही अनुवादह मा
बाहे क बाइबलका सबै अनुवादह मा येशूको त्यो बोिल मािथ लेिखएको जःतै

छ अथार्त ् उहाँको त्यो बोिलले यो आभास िदन्छ िक बूसमा झुण् ाएको िदनमै
येशू र अपराधी सँगसँगै ःवगर्मा हुनेछ। यसरी अनुवाद गिरएकोमा हामी
अचम्म मा ह
ु ु

िकनिक बाइबल अनुवाद गन ती बाइबलका िव ानह ले

मािनस अमर छ भ े िशक्षामा िवँवास गदर्थे। के त्यो अनुवाद उपयुक्त
अनुवाद हो त?

ँ
पँचाताप गरे को अपराधीलाई येशूले िदनुभएको लूका २३:४३सग

ँ तुलना गनुह
यूह ा २०:१७ र यूह ा १४:१-३सग
र् ोस्। ती पिरवेशमा येशूले
मेरी मग्दिलनी र चेलाह लाई िदनुभएको उहाँको ूित ावाट अपराधीलाई

िदनुभएको वचनलाई कसरी हामी बुझ्नुपछर्? हेनह
र्ु ोस्, यूह ा २०:१७ "येशूले

ितनलाई भन्नुभयो, “मलाई नछोऊ, िकनभने म अिहलेसम्म िपताकहाँ गएको

ँ
छै न।
तर मेरा भाइह कहाँ गएर ितनीह लाई भिनदे ऊ, ‘मेरा िपता र
ितमीह का िपता, र मेरा परमेँवर र ितमीह का परमेँवरकहाँ गइरहेछु’” र
यूह ा १४:१-३ "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
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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
े ौ।"

बूसमा टाँिगएकै िदनमा येशू र अपराधी ःवगर्मा गए भ े भनाइले
पुन त्थान भएपिछ येशूले मेरी मग्दिलनीलाई भ ुभएको वचनसँग बाझ्दछ।

मरे को पसीर्पल्टमाऽ बौिरनुभएको येशूले मेरी मग्दिलनीलाई भ ुभएको िथयो िक

उहाँ ःवगर्मा आफ्नो िपताको घरमा जानुभएको िथएन (यूह ा २०:१७)।
पँचाताप गरे को अपराधी र येशू त्यही िदनमा ःवगर् गए भ े गलत िशक्षाले

चेलाह लाई येशूले िदनुभएको ूित ासँग पिन बािझन्छ। उहाँले भ ुभएको

िथयो िक उहाँको दोॐो आगमनमामाऽ ितनीह लाई ःवगर्मा लै जानेछ (यूह ा
१४:१-३)।

लूका २३:४३मा येशूले भ ुभएको बोलीलाई लूकाले कसरी लेखेका

िथए त्यसलाई बुझ्नु पदर्छ। िवशेषण "आजै" (मीकमा िसमेरोन semeon)
"ितमी हुनेछौ" भ े शब्दह लाई "म भन्दछु " भ े भ े िबयापद कसरी

रािखएको छ त्यसले येशूको भनाइलाई फरक पादर्छ। बाइबलको िव ान

िवलसन पारोिशले महसुस गद भन्दछन् िक "व्याकरणको िहसाबले कुन िठक
हो भनेर िनधार्रण गनर् असम्भब छ। यस खालको िवशेषण िबयापद उल्लेख

गनर्भन्दा अिघ राख्ने लूकाको लेखनशैली हो। २०वटामा १४वटामा यो

िसमेरोन लूका र ूेिरतमा उल्लेख गिरएको छ।"-िसिग्नफेिकन्स अभ कमा:

आन आनालाइिसस अभ लूका २३:४३," िमिन ी, जुन २०१३, पृ. ७बाट
पान्तिरत।

त्यसकारण,

जब

हामी

लूका

२३:४३

पढ्छ

वा

लेख्छ

अधर्िवरामलाई कहाँ रािखनुपन हो त्यसालाई ध्यान िदएर पढ्नुपछर्। दुवै लेिखने

र बोल्ने शैलीमा हामीले लूका २३:४३ यो हुनपु दर्छ "साँिच्चक्कै म ितमीलाई
आजै भन्दछु , ितमी मसँग ःवगर्मा हुनेछौ।" "ितमी मसं ग ःवगर्मा हुनेछौ" भनेर

येशूले किहले भ ुभयो त? त्यसै िदन अथार्त ् "आजै।" अधर्िबराम वा कमा

"आजै म ितमीलाई भन्दछु " पिछ राख्नुपछर् तर "म ितमीलाई भन्दछु , आजै

ितमी मसँग हुनेछ" भनेर 'भन्दछु Õ को पछािड होइन।छोटकरीमा भ े हो भने

त्यस िदन वा बेला येशूले उसलाई ूित ा गनुभ
र् एको िथयो िक उसले मुिक्त
पाउनेछ।

पँचाताप गरे को अपराधीको कथा पढ्नुहोस् (लूका २३:३९-४३), ऊ

ँ केही िथएन, न उसले कुनै धमर्कमर् नै
पापी िथयो, येशूलाई िदनसक्ने कुरा उसग

गरे का िथए, तैपिन येशूले उसलाई अनन्त जीवनको ूित ा िदनुभएको िथयो।
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िवँवास ारामाऽै मुिक्त पाइन्छ भ े यस ूभावकारी महान सत्यलाई त्यस कथाले

कसरी ूकट गदर्छ? कुनै कुनै तिरकाले हामी त्यो अपराधी जःतो िकन छ ? के
कुरामा हामी फरक छ ?

ँ रहने
३. छु िटएर जाने र भी सग

ँ रहने अपेक्षा गरे का िथए?
पावल किहले येशूकहाँ जाने र उहाँसग

हेनह
र्ु ोस्, "21मेरो िनिम्त िजउनु भींट हो, र मनुर् लाभ हो। 22 यिद शरीरमा

नै िजउनु हो भने मेरो िनिम्त त्यो फलदायी पिरौम हुनछ
े । तर पिन मैले
ँ 23 म त दोधारमा परे को छु ।
कुनचािहँ च ुन्नुपन हो, त्यो म भन्न सिक्दन।
ब

िबदा भएर भींटको साथमा हुने इच्छा छ, िकनभने यो धेरै नै असल छ,

24 तर शरीरमा रहन ितमीह का खाितर झन् आवँयक छ।" िफिलप्पी

1:21-24 र "हामी बाँिचरहेका र छोिडएकाह

ूभ ुलाई आकाशमा भे न

ितनीह का साथसाथै बादलमा उठाइलिगनेछ , र यसरी हामी सध ूभ ुसँग
रहनेछ ।" १ थेःसोिलिनकी 4:17।

उहाँको दोॐो आगमनपिछ येशूमा रहन (२ कोरन्थी ५:१७) र

उहाँसँग रहन (१ थेःसोिलिनकी ४:१७) पावलको ितॄ इच्छा िथयो। ूेिरतको

ु ा भएको आशलाई मृत्युले पिन तोड्न सक्दै नथ्यो।
िनिम्त मुिक्तदाता र ूभम

खुलेआम पमा रोमीको पुःतकमा पावलले यसरी लेखेका िथए, "िकनिक म यो

पक्का गरी जान्दछु , िक मृत्युले वा जीवनले, ःवगर्दूतह ले वा ूधानताह ले,
वतर्मानका कुराह ले वा पिछ हुने कुराह ले, वा शिक्तह ले,

उचाइले वा

ु ा
गिहराइले, वा सारा सृिंटमा भएका कुनै पिन कुराले, भींट येशू हाॆा ूभम
भएका परमेँवरको ूेमबाट हामीलाई अलग गनर् सक्नेछैन।"रोमी 8:38-39

र "हामी कोही पिन आफ्नै िनिम्त बाँच्दै न र कोही पिन आफ्नै िनिम्त मदन ।

यिद हामी बाँच्छ भने ूभ ुकै िनिम्त बाँच्छ , र मछ भने ूभ ुकै िनिम्त मछ ।

9 चाहे हामी बाँच , चाहे मर , हामी ूभ ुकै ह । यसै को िनिम्त भींट मनुभ
र् यो र

ु यो, िक उहाँ मरे काह
फेिर जीिवत हुनभ
रोमी 14:7-9।

र जीिवतह

दुवैका ूभ ु होऊन्।"

यही कुरालाई िदमागमा राखेर भी मा मरे काह को बारे मा (१

थेःसोिलिनकी

४:१४)

पावलले

बोलेका

िथए।

ितनीह

येशूको

दोॐो

आगमनमा अनन्त जीवन पाउन पुन त्थान हुनेछन् भनेर ठोकुवा गरे का िथए

(१ थेःसोिलनकी ४:१३-१८, १ कोरन्थी १५:१६-१८)।

जब आफू छु टे र येशूसँग रहने (िफिलप्पी १:२३) चाहना पावलले

उल्लेख गदार् के उनी मरे लग ै सचेत अवःथामा येशूसँग रहने धारणा व्यक्त
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गरे का िथए िक? अहँ, पावलले व्यक्त गरे का भावनामा "यस दु:खद सं सार

छोडेर भी सँग रहने उनको ूवल इच्छा िथयो। उनको मृत्यु र येशूको दोॐो
आगमनको बीचमा हुने समयको अन्तरालको बारे मा उनले उल्लेख गरे का

छै नन्। अिहले नै मरे पिछ पावल ःवगर्मा जानेछन् भनेर त्यस पदमा भिनएको
छै न। येशूको दोॐो आगमनिबना उनले पाउने इनाम पाउनेछैन भ े मािमलामा

पावल ःप

िथयो (२ ितमोथी ४:८)।

छोटकरीमा पावलले यो भ

खोिजरहे का िथए िक "उनी मरे पिछ

अक कुरा उनलाई यो थाहा हुनेछ िक येशू बादलमा मरे काह को पुन त्थान

गनर् बादलबाट आउनुहन
ु ेछ र उनी ूभ ुसँग रहनेछन् (१ थेःसोिलिनकी
४:१७)।यो हामीले थाहा पाउनुपदर्छ िक त्यसबेला बाइबलका लेखकह ले

दुई घट्नाह -मृत्यु र पुन त्थान-एकै पल्ट उल्लेख गदार् लामो समयले अलग
गिरएको अविधलाई ख्याल राख्न ज री नभएको ितनीह ले दे खेका िथए।"

-आन्सयुज ःटडी बाइबल, पृ.१५५५को िफिलप्पीह लाई१:२३को िटप्पणीबाट
पान्तिरत।

तर िजउनुभन्दा मनुर् फाइदा छ भनेर पावलले िकन भने त? िकनभने

सबै दु:खक बाट उनले अन्तमा िवौाम पाउनेछन्, उनले शारीरीक क
भोग्नुपनछै न

भ े इच्छा उनले ूकट गरे का िथए। उनको मृत्युपिछ, येशूको

आगमनपिछको पुन त्थानमा उनको यो िनँचय िथयो िक उनले धािमर्कताको

मुकुट पाउनेछन् (२ ितमोथी ४:६-८)। िवँवासीह को िनिम्त उनी मनर्
चाहे को िथएनन्, य िप उनको मृत्युपिछ के हुनेछ सो उनलाई थाहा िथयो।

िवशेष गरे र किठन पिरिःथितमा मनुर् नै कःतो राॆो छ अिन अक

ँ रहने इच्छा कसले व्यक्त गदनन होला? यस सोचले पावलले
पलमा भी सग

िफिलप्पीह लाई सम्बोधन गरे को कुरालाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छ ?
४. कैदमा परे का आत्माह लाई गिरएको ूचार
झ

हेदार् हामीलाई अप्

ारो पन पद १ पऽुस ३:१३-२० पिन हो।

यहाँ येशूले "नोहाका िदनह मा कैदमा परे का आत्माह लाई ूचार गनुभ
र् एको
र् यो
िथयो" भनेर उल्लेख गिरएको छ। उहाँले कसरी ितनीह लाई ूचार गनुभ

त? हेनह
र्ु ोस्, "13 यिद ितमीह

भलाइको िनिम्त उत्सािहत छौ भने, ितमीह को

हािन गन को हुन्छ र? 14 तर धािमर्कताको खाितर दु:ख भोग्नैपरे तापिन
ितमीह

धन्यका हौ। ितनीह का धम्कीको डर नमान, र भयभीत नहोओ। 15
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तर भींटलाई ूभ ु मानेर ितॆो

दयमा उहाँको ौ ा गर। ितमीह मा भएका

आशाको िवषय कसैले सोधपूछ गरे त्यसको जवाफ िदन सध तत्पर बस, तर त्यो
काम नॆता र ौ ासाथ गर। 16 ितमीह का िववेक शु

राख, तािक

ितमीह को िवरोधमा बोल्ने र भींटमा ितमीह का चालचलनको िनन्दा गनह
लिज्जत होऊन्। 17 यिद परमेँवरको यःतै इच्छा छ भने, खराबी गरे र दु:ख
भोग्नुभन्दा भलाइ गरे र दु:ख भोग्नु नै असल हो। 18 िकनभने हामीलाई
परमेँवरकहाँ ल्याउन भींट पिन पापह का िनिम्त सदाको लािग एक चोिट
मनुभ
र् यो।

उहाँ

शरीरमा

मािरनुभयो– धमीर्

जन

अधमीर्ह का

िनिम्तÑतर

आत्मा ारा जीिवत पािरनुभयो। 19 यसै आत्मामा उहाँ जानुभयो र कैदमा
परे का आत्माह लाई पिन ूचार गनुभ
र् यो।20 ती आत्माह ले ूाचीनकालमा

आ ापालन गरे नन्, जब नोआको समयमा जहाज बनाउँदा परमेँवरले धैय र् धारण

ु एको िथयो। त्यस जहाजमा थोरै , अथार्त ् आठ जना माऽ पानी ारा
गरी पिखर्नभ
बचाइए।" 1 पऽुस 3:13-19।
मािनस अमर छ र ऊ मरे पिन उसको आत्मा जीिवतै रहन्छ भनेर

िवँवास गन कितपय बाइबलका िव ानह ले यो िवँवास िसकाउँदछन् िक जब

येशू मनुभ
र् यो तब उहाँ िचहानमै हुँदा कैदमा परे का आत्माह लाई ूचार

गनुभ
र् एको

िथयो।

ितनीह ले

िसकाउन

खोजेको

िशक्षा

यो

हो:

येशूको

शरीरिबनाको आत्मा जलूलयभन्दा अिघ मरे काह का आत्माह लाई ूचार
गनर् नकर्मा जानुभयो।

तर यो रोचक िशक्षा बाइबलले सहमत जनाउँदैन। येशूको आत्माले

िकन ितनीह को आत्मालाई ूचार गनर् जानुभयो त? ितनीह ले मुिक्त पाओस्
भनेर होइन र? तर िहॄू ९:२७,२८मा मरे काह ले मुिक्त पाउने दोॐो अवसर
पाउनेछैनन् भनेर उल्लेख गिरएको छ। तब मुिक्त पाउने अवसर नभएकाह ले

येशूले िकन ूचार गनर् जानुभयो त?

अक , मािनस मरे पिछ अिन्तम पुन त्थान हुँदैन र ऊ अचेत अवःथामा

रहनेछ भ े बाइबलको िशक्षाको (अय्यूब १४:१०-१२, भजन १४६:४,
उपदे शक ९:५,१०, १ कोरन्थी १५:१६-१८, १ थेःसोिलिनकी ४:१३-१५)
िवपिरत त्यो धारणा छ।

फेिर, यिद येशूको शरीर िचहानमा हुँदाहुँदै उहाँको आत्माले जलूलयभन्दा

अिघका दु ह लाईमाऽ िकन ूचार गनुभ
र् यो? के त्यहाँ अ
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मुिक्त नपाएकाह

पिन ितनीह सँग नकर्मा जिलरहे का छै नन् र? िकन जलूलयभन्दा अिघका
मािनसह लेमाऽ सु े गरे र उहाँले ूचार गनुभ
र् यो?

नोहाको िदनमा परमेँवरको आ ा नमा े पितत ःवगर्दूतह लाई

येशूले ूचार गनुभ
र् यो भ े धारणा आफै पिन अथर्िहन छ। कैदमा परे का दु
ःवगर्दूतह
पिन दु

वा आत्माह

पिहलामाऽ होइन (१ पऽुस ३:१९,२०), अिहले

नै छन् र परमेँवरको आ ा मान्दै नन् (एिफसी ६:१२, १ पऽुस

५:८)। अझ, "आफ्नो अिधकारको मयार्दा कायम नराखेर उिचत वासःथान

त्याग्ने ःवगर्दूतह लाई उहाँले पातालको अन्धकारमा न्यायको त्यस ठू लो
िदनसम्म अनन्त बन्धनमा राख्नुभएको छ।" यहू दा 6। ितनीह ले मुिक्त पाउने

दोॐो अवसर पाउनेछैनन्।
िदनमा

१ पऽुस ३:१९मा उल्लेख गिरएको कैदमा परे का आत्माह

जलूलय

ु न्दा
हुनभ

अिघका

आ ा

नमा े

मािनसह सँग

नोहाको
पिरिचत

गराइएको छ। यो आत्मा (मीक भाषामा िनमुना pneuma) यस पद र नयाँ
करारमा अन्त ूयोग गिरएको (१ कोरन्थी १६:१८, गलाती ६:१८) अथर्मा
जीिवत मािनसह

हुन ् जसले सुसमाचारको िनमन्ऽणालाई सु

कैदमा परे काह

् ितनीह को ःवभाव परमेँवरको आ ा र नीितह मा
हुन।

सक्छन् र महण

गनर् सक्छन्। कैदमा परे का भ ुको अथर् भौितक झ्यालखाना नभए पापको

चल्न नचाहनेह

हुन ् (रोमी ६:१-२३, रोमी ७:७-२५)।

जलूलयभन्दा अिघ रहे का हठी र अिभमानी मािनसह लाई भी ले
नोहा ारा ूचार गनुभ
र् एको िथयो। परमेँवरले नै ितनीह लाई ूचार गनर्
नोहालाई अर्हाउनुभएको िथयो (िहॄू ११:७)। नोहाका समकािलनह को
िनिम्त उनी धािमर्कताको ूचारक भएका िथए (२ पऽुस २:५)। परमेँवरमािथ

िन ावान, आःथावान हुन ु भनेको के हो त्यस सन्दभर्मा पऽुसले लेखेका िथए।
मािनस मरे पिछ के हुनेछ भनेर पऽुसले व्याख्या गनर् खोजेका िथएनन्।

५. परमेँवरको िसं हासनमुिन भएका आत्माह
मरे का शहीदह

बेदीमुनी कसरी कराइरहन्छन्? हेनह
र्ु ोस्, "9 जब

उहाँले पाँच मोहोर तो नुभयो, तब वेदीमुिन्तर मैले ितनीह का आत्माह

दे ख,

जो परमेँवरका वचनको िनिम्त र ितनीह ले िदएका गवाहीको कारण मािरएका

िथए। 10 अिन ितनीह ले यसो भनेर चक सोरले कराए, “हे सवर्शिक्तमान्

पिवऽ र सत्य ूभ ु, अझै किहलेसम्म तपाईंले पृथ्वीमा रहनेह को इन्साफ
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गनुह
र् न्ु न र हाॆो रगतको बदला िलनुहन्ु न?” 11 ितनीह

ूत्येकलाई एउटा

सेतो पोशाक िदइयो, र ितनीह का सहकमीर् र भाइह

पिन ितनीह जःतै

मािरएर सं ख्यामा पूरा नभएसम्म केही बेर िवौाम गनू र् भनी ितनीह लाई
भिनयो।" ूकाश 6:11।

सं सारको अन्त्यमा हुने सवर्संहारको घट्नालाई बन्द गिरराखेको पाँच

ँय दे िखएको िथयो। येशूको िनिम्त

लालमोहर खोल्दा त्यहाँ असाधारण

मािरनेह को
शऽुह को

ूितकको

बदला

िलन

पमा

भएका

िचच्च्याइरहे का

आत्माह

बेदीमुिन

िथए।

बाइबलका

ितनीह का
कुनै

कुनै

िटप्पणीकारह ले बेदी भनेको सात लालमोहरमा उल्लेख गिरएको धुपको बेदी
भनेर उल्लेख गरे का छन् (ूकाश ८:१-६)। तर ूकाश ६:९-११मा धुपको
स ा रगत भनेकोले बिलिदने बेदीलाई जनाउँछ, जहाँ बिल िदएका रगतह

खन्याइन्थ्यो (लेबी ४:१८,३०,३४)। पौरािणक इॐाएलमा जब पशुह लाई
मािरन्थ्यो तब ितनीह को रगत बेदीको विरपिर छिकर्न्थ्यो। त्यसरी नै
शहीदह को रगत परमेँवरको बेदीमा ूितकको

पमा छिकर्न्थ्यो। ितनीह

परमेँवरको वचन र येशूको गवाहीूित िन ावान भएकोले ितनीह ले ज्यान

गुमाएका िथए (ूकाश ६:९, ूकाश १२:१७, ूकाश १४:१२)।
बेदीको मुिन रहे का आत्माह

पिन ूितककै

यिद अझरस वा वाःतिवक पमै भ ुपदार् शहीदह
दे िखन्दै न, िकनभने ितनीह

पभएको मा ुपदर्छ।
ःवगर्मा खुशी भएको

बदलाको िनिम्त अझ पुकार गिररहे का िथए।

मुिक्तको इनाम पाएर ःवगर्मा ितनीह

रमाइरहे को भ े सन्दे श त्यसले िदँदैन।

ूितशोधको भावनाले हामी मिसत भय भने हाॆो जीवन दु:खदायी बनाउँछ।
त्यितमाऽ नभएर त्यसले हाॆो

मृत्युलाई पिन िनम्त्याउँछ।

फेिर यो पिन बुझ्नु ज री छ िक ःवगर्को वाःतिवबक

ँयलाई

यूह ाले दे खेका िथएनन्। "त्यहाँ सेतो, कालो, रातो, प्याजी र का घोडाह

ःवगर्मा छै नन् न त यु को िनिम्त घोडचडीह । त्यहाँ खुकुरीले काटे र
रक्ताम्य भएर घाइट भएका येशू िप थुमा पिन वाःतिवक पमा छै न। चारवटा

पखेटा भएका वाःतिवक पशुह
आत्माह

पिन त्यहाँ छै नन्। त्यसरी नै बेदीमुिन

लिडरहे को पिन छै न। ती सबै

ँयह

ूितकको

पमा बुझाउन

िचऽण गरे का िथए।"-द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ७, पृ.७७८बाट
पान्तिरत।
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गैर एडभेिन्टःट बाइबलको िव ान जो एडभेिन्टःटले जःतै बोलेका
िथए, जजर् इ. लाडले लेखेका िथए, "बतर्मान पिरिःथितमा (ूकाश ६:९-११),
त्यहाँ उल्लेख गिरएको बेदी बिलको बेदी िथयो जहाँ बिलिदएका पशुह को

रगत पोखाइन्थ्यो। शहीदह का आत्माह लाई यूह ाले दे खे भ ुको अथर्मा
मािनस मरे पिछ के हुन्छ त्यसको अवःथा उनले व्याख्या गनर् खोजेका

िथएनन्।

मरे काह

त अिहले

सुितरहे काछन्।

भी को िनिम्त

ितनीह

मािरएका िथए भनेर जल्दोबल्दो पमा यूह ाले िचऽण गनर् खोजेका िथए।"-अ

कमेन्टरी अन द िरभेलेशन अभ जोन, मान्ड रािपड, िमिशगन, इरडमानस्,

१९७२, पृ. १०३बाट

पान्तिरत।

अन्यायपूवक
र् दिवएकाह मा कसले यो पुकार गदनन् िक न्याय होस्?
तर एक िदन न्याय हुनछ
े भनेर हामीले िवँवास ारा िकन पिखर्रहनुपदर्छ? यस

सं सारमा न्याय कहाँ छ त? तर समय आउँदैछ जब परमेँवरले उिचत न्याय
गनुह
र् न
े । यस अचम्मको ूित ामा हामी कसरी सान्त्वना पाउने?
ु छ

उपसं हार:

थप जानकारी: एलेन जी

ाइट: बाइःट अवजेक्ट लेसनस्, २६०-२७१को "अ

मेट गल्फ िफक्ःद," द िडजाएर अभ एजेज, पृ. ७४९-७५२को "कलभरी," र
फन्डामेन्टल्स अभ िबिँचयन एजुकेशन, पृ. ५०४को "िटचसर् आज इक्जाम्पल्स

अभ िबिँचयन इन्टमीटी।"

"धनी मािनस र लाजरसको अतीर्कथाले मािनसह को अनन्तको

भिवंय यही जीवनमा आफैले िनधार्रण गछर्न ् भनेर येशूले दे खाउनुभएको छ।

परमेँवरले यो युगलाई समाप्त गनुभ
र् न्दा पिहले उहाँको
गनुभ
र् एको

छ।

तर

आफ्नै

ःवाथर्मा

अवसरह लाई खेर फाल्छन् भने, ितनीह
गराउँछन्।

यो

युग

समाप्त

भएपिछ

लटपिटएर

अनुमह सबैलाई ूदान
मािनसह ले

पाएका

अनन्त जीवनबाट आफैलाई बं िचत

वा

परमेँवरले

िदनुभएको

समय

िसि एपिछ अनन्त जीवनलाई अ ाल्न ितनीह लाई थप समय िदइनेछैन।

ितनीह ले आफ्नै आत्मिनणर्यले परमेँवर र ितनीह को बीचमा पूण नसक्ने
ठू लो खाल्डो िनमार्ण गरे को हुन्छ।"-एलेन जी

लेसनस्, पृ. २६०बाट

पान्तिरत।

"जब सु का इसाईह

ाइट, बाइःट अवजेक्ट

पहाड र म भूिमह मा िनवार्िसत जीवन

िबताउनु परे का िथए, जब ितनीह

कालकोठरी झ्यालखानमा भोक, शोक,
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िचसो र यातना भोगेर मनुप
र् रे का िथए, जब ितनीह को आततायी पिरिःथितबाट
जोिगन केवल शहीद हुनमाऽ बाटो ितनीह ले दे खेका िथए तब ितनीह

येशूको िनिम्त साःती भोग्न योग्य भएकोले आनन्द भएका िथए, िकनिक

ितनीह को िनिम्त येशू बुसमा टाँिगनुभएको िथयो। जब परमेँवरका जनह ले

किहल्यै नभएको स टको सामना गनुप
र् न समय आउँछ, तब ती सहीदह को

अनुकरणीय उदाहरणबाट ती जनह ले सान्त्वना र हौशला पाउनेछन्।"-एलेन
जी

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ५, पृ. २१३बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

आ.

यस अध्यायमा मािनसको ःवभावको बारे मा बाइबलको
ँ बुझाउन सहायता गदर्छ?
अझ कित राॆोसग

ि कोणलाई

इसाई शहीदह को सम्झौता नगिरने धमर् र अिहलेका इसाईह को

बीचमा भएको लचकदार धमर्को बीचमा के अन्तर छ सो िबचारिबमसर्
गनुह
र् ोस्। अथार्त ् के को िनिम्त मनर् योग्य छ? अथार्त ् सबै सत्यह

सांःकृितक, परम्परा र अ ह ले जे भन्यो त्यसैमा आधािरत छ भने के
चाउँछ वा तयार हुन्छ त? फेिर

ती सत्यह को िनिम्त कोही मनर्

हामीलाई थाहा भएको गलत िशक्षा वा अितवादी धमर्को िनिम्त मनर्

इ.

चाहनेह बाट हामी के िसक्न सक्छ ?

धनी मािनस र लाजरसको अितर्कथाको बारे मा अझ सोच्नुहोस्। जब
येशू मृत्युबाट बौिर उठ्नुभयो तब धेरैले उहाँलाई िवँवास गरे का

िथए। तर, कितलाई त्यही ूमाण भएतापिन ितनीह ले िवँवास गरे का

िथएनन्। परमसत्यबाट मािनसह को

दय कःतो कठोर हुनरे हेछ

भनेर त्यसले हामीलाई कसरी िसकाउँदछ? यःतै खालको कठोर
ई.

दयबाट जोिगन हामीले के गनुप
र् दर्छ?

मरे काह

जीिवत हुने समयको बारे मा येशूले चचार् गनुभ
र् एको िथयो:

“यसमा अचम्म नमान, िकनभने समय आइरहेछ, जब िचहानमा हुनह
े

सबैले उसको सोर सुन्नेछन्, र बािहर िनिःकआउनेछन्: सुकमर् गनह

जीवनको

पुन त्थानको

पुन त्थानको

िनिम्त।"

िनिम्त, र
यूह ा

अन्तराल हजार वषर् छ, झ

कुकमर् गनह चािहँ

5:29।

ती

दण्डा ाको

दुवै घट्नाह को

हेदार् एउटै समयमा भएको दे िखन्छ।

यसले हामीलाई पावलले िफिलप्पी १:२३मा व्यक्त गरे को भावनालाई

कसरी बुझाउन म त गदर्छ?
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कथा ९
नािवक घरमा फिकर्न्छ बारी
टुभालु
साउथ पािसिफक समुिको बीचमा
सानो
टापु छ। त्यहाँ बारीले उनको फुफुले हरे क

साबथ

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट

चचर्मा

लान्थी। तर आइतबार बारीको बुबा र

आमाले अक चचर्मा लान्थे।

अःशे िलया र अमेिरकाको हवाई राज्यको

सानो रा

बीचमा नौवटा साना साना टापुह

भएको

टु भालु छ। ती टापुह मा जम्मा ११००० जनसं ख्या छ। ती

नोवटा टापुह

२६ िकलोिमटरको दायरा िभऽ छन्।
आमाका छोराछोरीह लाई ितनीह को फुफुले हुकार्उन टु भालोको
चलन छ। त्यसकारण बारी जिन्मन्दा उसको फुफु िपनाले लगेर हुकार्एको
् उनले बारीलाई आफ्नै छोरा जःतो
िथयो। िपनाले बारीलाई धेरै माया गिथर्न।

् हरे क साबथ उनले बारीलाई न्युटाव सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट
गरे र माया गिथर्न।

चचर्मा लािन्थन्। न्युटाव टापुमा केवल एडभेिन्टःट चचर् छ।
बारी साबथमा चचर् गएकोले उनलाई केही समःया िथएन। उनी
उनकी बिहनी जःतै आफू पिन सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलएकी

िथइन्। तर उनको ौीमान अक चचर्को सदःय िथए। जब साबथमा बारीको
फुफुले उसलाई एडभेिन्टःट चचर्मा लिग्थन् भने आइतबार उसका बुबा र
आमाह ले अक चचर्मा लान्थे।

जब बारी जवान भयो तब जहाज चलाउने ःकूलमा भनार् भएर नािवक

हुन िनणर्य गर्यो। टु भालो रा समुिले घेिरएको हुनाले त्यहाँका धेरै मािनसह
् त्यसकारण, बारीले नािवकको काम पाएपिछ आफूले
नािवकको काम गछर्न।
कमाएको पैसा बाबुआमालाई सहायता गनर् घर पठाउँथ्यो। उसले िववाह

गरे पिछ पिन नािवकै भएर काम गनमा िनरन्तरता िदएको िथयो र अब पैसा
उनको ौीमती र उनका चार जना छोराछोरीह को िनिम्त पठाएको िथयो।

बारी दुई चचर्ह मा हुिकर्एकोले परमेँवरको बारे मा ऊ अलमल

भएको िथयो। उसकी ौीमती पिन उसकै बाबुआमा जःतै आइतबार चचर्मा

जािन्थन्। बारीको नािवक जीवनले गदार् ऊ चचर्बाट टाढा हुन थाल्यो र चचर्मै
जान रोक्यो। त्यसले गदार् उसको जीवन भिगोल हुन थाल्यो। उसले च ुरोट र

रक्सी खान थाल्यो। टु भालुको राजधानी फलफुटीमा रहे को आफ्नो घरमा
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फिकर्ने बेलामा बारी तीनवटा मोटरसाइकल दुघट्
र् नामा परे को िथयो। उसको

मादक पदाथीर् िपउने बानीले गदार् दुघट्
र् नामा परे को िथयो। ूत्येक पल्ट

दुघट्
र् नामा पदार् रगताम्य र अचेत अवःथामा उसलाई अःपतालमा लिगन्थ्यो।

त्यस राजधानीमा केवल एउटामाऽ अःपताल िथयो।
आफ्नो पिरवारसँग रहन पिन उसले मन पराउन छोडे को िथयो।

उनकी ौीमती टावफना टु भालो सरकारको कमर्चारी िथइन्। उनी पिन आफ्नो
ौीमानसँग रहन त्यःतो रमाइलो मानेकी िथइनन्। ितनीह का चार जना

छोराछोरीह को लािग पिन घर रमाइलो भएको िथएन। पिरवारले कमै ूाथर्ना

गथ्य ।

एक िदन ितनीह को १४ वषीर्की ठू लो छोरी िलयना घाँटीमा गाँठो

भएको कारण अक िछमेकी दे श िफजीको अःपतालमा लानु पर्यो र उनलाई

आपतकािलन उपचार गनुर् परे को िथयो। बारी र उनकी ौीमतीले आफ्ना
छोरीलाई साढे दुई घन्टा हवाइ जहाजमा उडाएर लानु परे का िथयो।
अःपतालमा हुँदा धेरै वषर्पिछ पिहलो पल्ट बारीले परमेँवरको बारे मा
सोच्न थाल्यो। आफू सानो हुँदा उसको फुफुले उसलाई सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट
चचर्मा लगेको उसले सम्झ्यो। उसले ूाथर्ना गनर् थाल्यो। िलयना िनको

भइन्।

टु भालोमा फकपिछ उसले

नािवक हुने काम छो ो। उसको
िबगान खराब साथीह को ूभावबाट ऊ टाढा हुन चाहे को िथयो।
उसले परमेँवरसँग नयाँ जीवन िबताउन चाहे को थयो। ूत्येक साबथ अपरान्ह

जीवनलाई

बारी, उनकी ौीमती र छोरी िलयना एडभेिन्टःट चचर्मा बाइबल अध्ययन गनर्

सु

गरे । साबथ िबहान बारी र पिरवारसिहत चचर्मा परमेँवरको आराधना

गनर् थाले। जब ितनीह ले चचर्को सेवाकायर्बममा भाग िलए तब ितनीह ले

बाइबलूित चासो दे खाउन थाले र चचर्को िबयाकलापमा ितनीह
थाल्यो।

सिरक हुन

२०२१मा बारी आफ्नी ौीमती र ठू ली छोरी सिहत एडभेिन्टःट
चचर्मा बिप्तःमा िलए। बारी र िलयना फनाफुटी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा
अिूल मिहनामा बिप्तःमा िलए। दुई मिहनापिछ जुनमा बारीकी ौीमती
टावफुवाले बिप्तःमा िलइन्।

ूाथर्ना

आज त्यो घरमा खुिशयाली र आनन्त छ। पिरवारमा िनयिमत पमा

स ित

हुन्छ। अब पिहला घरदे िख िदक्क मानेका चार जना
घर रमाइलो भएको िथयो। टावफुवा आफ्नो ौीमानसँग रहन
खुशी भएकी िछन्। र बारीले पिन घरमा पिरवारसँग रहन पाउँदा खुशी छ।
छोराछोरीह

-भागोना साटु पा
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