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भूिमका
मृत्यु वा दे हान्त: हाॆो भिवंयको आशा

"मािनस जीिवत ूाणी भयो" भनेर उच्चारण गनुह
र् ँद
ु ै (उत्पि

ु े मानव ूाणीलाई सृि
परमूभल

२:७)

गनुभ
र् एको िथयो। अनन्तसम्म परमूभ ुसँग र

उहाँको सृि सँग सुमधुर र ूेमाभावको सम्बन्ध राखेर मािनसह

चलुन ् भ े

उहाँको चाहना िथयो। तर ःवगर्मा नै रहःयमय तिरकाले (यशैया १४:१२१५, इजिकएल २८:१२-१९, ूकाश १२:७-१२) दे खापरे को पापले गदार्

मािनसमा हुनपु न सम्बन्धमा िवकृित ल्याएको िथयो। त्यसको फलःव प आदम

र हव्वाको पतन भयो (उत्पि

३:१-१९, रोमी ५:१२)। मानव जाितमाऽ

होइन सारा ूाणालाई मृत्युले िनल्न गयो भनेर ःवीकार गनुप
र् दार् हामी

दु:िखत

नै हुनपु छर्। मानव र जीिवत जीवात वा जीवजन्तुह माऽमा होइन ूाकृितक
सं सारमा पिन मृत्युले राज गनर् पुग्यो। हिरया

हाॆै फूलदानीमा रहे का फूलह

खह बाट खिसने पातह ले र

ओइलाउनुले ितनीह मािथ मृत्युको छाप

सिबय भएको दे खाउँछ। हामीले माया गरे र पालेका अनजान पशुह

पीडाले

छटपिटएको हामीले हे नप
र्ु रे को र हाॆै िूयजनह लाई रोग, व्याधी र अमानवीय
यातना ारा बूरतिरकाले हामीबाट िवछोड गरे को पिन हामी िनरीह वा असहाय

ु ु ल ु हे न र् वाध्य भइरहे का छ । हाॆो यस यस सं सार दु:ख, क ,
भएर टु लट

ँ ल
ु े भिरएका छन्।
वेदना, पीडा र कसै ले पुछ्न नसेको आश

उ म सं सारको चाहनाले गदार् कःतो खालको सं सारमा ितनीह

चाहन्छन्

भनेर

कितपयले

आआफ्नै

ःवगर्

अथार्त ्

अित

रहन

आनन्दको

अवधारणाह को कल्पना गदर्छन्। सन् १९३३मा बेलायतको उपन्यासकार
जेम्स िहल्टनले लःट होराइजन भ े पुःतक छापेका िथए। केही वषर्पिछ त्यस

पुःतककै नाउँमा िफिलम पिन बनाइएको िथयो। त्यस पुःतकमा उल्लेख

गिरएको कथाको सारांशमा: एउटा हवाइ जहान आकाशमा उिडरहे को िथयो।

त्यस जहाज उड्दा उड्दै तेल सिकएको िथयो। अिन त्यो जहाज िहँउनै िहउँले
भिरएको

अनकङ्टार

िहमालमा

ठोिकन

पुग्यो।

त्यस

दुघट
र् नामा

िबमान

चालकको मृत्यु हुन्छ। तर त्यहाँ बचेका केहीलाई त्यस दुघट
र् नाले क्षितमःत

भएको िबमानबाट ितब्बेतनह को रमणीय र मनमोहक ःवगर् शािन्मला सहरमा
लगे। यो ठाउँ बािहिरय िवँवबाट अलग िथयो। त्यस ठाउँका बािसन्दाह

ूेम,

ान, मेलिमलाप, आनन्द र सुखमा बढ्दै जान्थे। ितनीह

झण्दै अमर

जीवन िबताएका िथए।
िथयो।

के यो ठाउँ सत्य हो त? होइन, यो केवल काल्पिनक कथामाऽ

हामी मरणशील मािनसलाई यस सं सारमा जन्मेको औिचत्य के छ,

मािरन जन्मेको कुखुरा भन्दा हामीह को अथर् के छ? हामीलाई वतर्मान

जीवनको औिचत्य छ र भिवंयको आशा छ भ े आ ासनको आवँयकता

छ। िःवटजरलान्डको बाइबल िव ाको ूख्यात िव ान इिमल ॄन
ु रले भनेका

िथए, "हामी बाँच्न हाॆो फोक्सोलाई ूाणबायु वा अिक्जन चािहन्छ, त्यसरी नै

मािनस अथर्मूलक, उपयोगीमूलक र यस सं सारमा मायालु हुन र माया िदन
बाँचेको छु भ े महसुस हुन हामीलाई आशा चािहन्छ। ूाणबायु वा अिक्जन

मािनसबाट िझक्नुहोस्,

त्यो मािनस उकुसमुकुस भएर तुरन्तै मदर्छ। त्यसरी नै

आशामा भरपन मािनसलाई आशा हटाइिदनुहोस् त्यो मािनस िजउँदो भएपिन

िजउँदो लास हुन्छ।"-इटरनल होप, लन्डन: लुटरवथर् ूेस, १९८४, पृ. ७बाट
पान्तिरत। जब यस सं सारमा िजउन हामी अनेक स टह

भोग्छ र अनन्त

जीवनको याऽामा लाग्छ तब बाइबलले नै िदएको आशाले हामीलाई सम्हाली
राख्दछ।
काल्पिनक कथा लःट होराइजनको शािन्मला सहरको अवधारणा

िवपिरत बाइबलमा आधािरत अनन्त जीवन "धू तत
र् ासँग मािनसह ले रिचएका
दन्त्यकथाह " जःतो होइन २ पऽुस १:१६। यो जीिवत परमूभ ुको
िवँवसनीय ूित ामा आधािरत आउनेवाला िस

र सुन्दर पृथ्वी हो, जहाँ

ँ ह
ु , पीडा र मृत्यु हुँदैन (ूका २१:१-५)। यो बहुमूल्यको ूित ालाई
आश

चेलाह बाट

सु

गरे को

चचर्

र

शताब्दीय दे िख

इसाईह ले

दयमा

िसँगािरराखेको छ। त्यही ूित ाको अथर् र लआय बतर्मान युगमा रहे का
मािनसह को िनिम्त पिन उल्लेखनीय छ। यसले भिवंयलाई

ढ िवँवाससाथ

हे िररहन हामीलाई आँवःत पादर्छ। भी मा मरे का हाॆा सबै िूयजनह

अनन्त जीवनमा सहभागी हुन दोॐो आगमनमा पुन त्थान हुनेछ भनेर पिन

हामीलाई बाइबलले आँवःत पािरएको छ।
दुई

िवषयबःतुह को

भइरहे को महान्

न्

ि कोण

ारा

असल

र

खराबकोबीचमा

वा यु को िवषयको अध्ययन गनर् यस बाइबल अध्ययन

पुःतक तयार पािरएको हो। पाप र मृत्युको सु आत तथा यस पृथ्वी रहुञ्जेल

त्यसको अिःतत्व िवषय एक हो। अक ती समःयाह को समाधानको िनिम्त

ु ो िनत्य ूयास र यस भित्कएको, ॅ , भौितक र नैितक वातावरण
परमूभक
ूदुिषत सं सारलाई पिहला सृि

गरे कै अवःथामा पुर्याउन उहाँको िनरन्तर

ूितव ता अक िवषय हो। मानव जाितको मरणशील ःवभाव र पुन त्थानमा

अमरत्व धारण गन िवषयलाई पिन यस अध्ययनमा िवशेष ध्यान िदएको छ।

वाःतिवक मा भ े हो भने हामी मृत्युको सामना गनर् डराउनु आवँयक छै न

िकनभने मृत्यको रजाईँलाई िजत्न येशू मनुभ
र् एको िथयो र पुन त्थान ारा
उहाँमािथ र उहाँका भक्तजनह मािथ मृत्युको शिक्त छै न भनेर उहाँले ूमािणत

गरे र दे खाउनुभएको िथयो। खास गरे र उहाँसँग "मृत्यु र पातालका साँचाह
छन्," भनेर उहाँले हामीलाई िवँवास

िदलाउनुभएको छ। ूकाश १:१८।

मृत्युको पीडादायी िवषयलाई यस अध्ययन पुःतकमाफर्त खोजतलास

गनछ । तर त्यो खोजतलास येशू ारा ूदान गिरएको आशाका चःमाह ले
हे नछ ।

यस अध्ययन पुःतकको लेखक आन्सयु युिनभिसर्टीबाट िपएचडी
पाउनुभएको आलबेट आर िटम हुनहु न्ु छ। उहाँ एलेन जी. हाइट इःटे टको
सह िनदशक हुनहु न्ु छ। उहाँ िबिब्लकल िरसचर् इन्सिटच्युट र िजयोसाइन्स
अथार्त ् भूगभर् िव ानको सदःय हुनहु न्ु छ। उहाँले लािटन अमेिरकन एडभेिन्टःट
िथयोलोिजकल सेिमनारी मिल्टक्याम्पसको अध्यक्ष भएर सेवाकायर् गनुभ
र् एको
िथयो।
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अःथायी पाना
सुझाव: ऽैमािसक अध्ययन पुस १५, २०७९ (िडसेम्बर ३०,
२०2२) पिछ आफ्नो इच्छा अनुसार यो पाना च्याित िदनुहोला।

ु ादे िख शुबबार बेलक
ु ासम्मको
ूत्येक अध्याय शिनवार बेलक

अध्ययन ितिथ तोिकएको छ। त अनुसार जब यो अध्ययन चचर्मा
िसकाउनु पदार् ूत्येक शुबबार सम्म अध्ययन गरे को अध्याय

शिनबार िबहान अथार्त साबथमा िसकाउनु होला। याद गनुह
र् ोस्,
यस अध्ययन पुिःतकालाई बाइबलको हःतपुिःतकाको

पमा

उपयोग गनुर् हुन सुझाव गिरन्छ। अ लाई बाइबल सम्वन्धी
िशक्षा िदनु यो अत्यन्त उपयोगी ौोत हो।
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