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वगर्, िशक्षा र अन त िशक्षा

यस अध्यायका मूल पदह : यूह ा ३:१६, १ यूह ा ५:१३, १ ितमोथी
१:१६, १ कोरन्थी १३:१२ र जकिरया १३:६।

ँ ाले नदे खेका, कानले नसुनेको, नत
अस अध्यायको मूल सार पद: "आख

मािनसको िदमाग वा मनमा किहल्यै घुसेको छ जुन परमेँवरलाई ूेम

गनुह
र् न
ु ेह को

पान्तिरत)।

िनिम्त

उहाँले

तयार

गनुभ
र् एको

छ"

(१

कोरन्थी

२:९

एक जना किव आफ्नो मृत्युको बारे मा डराएर यो ूँन गरे का िथए,
"िचहानभन्दा पािर कःतो िकिसमको चेतना पिखर्रहेको होला जसलाई आफ्नो
अिःतत्व, मृत्यु र िबनाशको बारे मा िनिँचत

ान छै न?" उनले त्यसबारे मा

एउटा किवता तयार पारे । त्यो किवतको िशषर्क िथयो "मृत्युपँचातको िनिम्त
तयार पािरने सं ःथा।" जब मािनस मरे पिछ उसलाई के हुन्छ भनेर उसलाई थाहै
छै न त्यसको िनिम्त के तयार पानुप
र् छर् भनेर उसलाई कसरी थाहा हुन्छ र?

भाग्यवस, ःवगर्, नयाँ पृथ्वी वा राज्य र अनन्तभिर हामी कसरी

िजउनेछ र िसिकरहनेछ भ े िवषयबःतुह को बारे मा थाहा पाउन बाइबलमा
ठू लो अन्त ार्न वा अन्तर ि

हामीलाई िदइएको छ। यस पुःतकभिर हामीले

हेर्य िक मृत्युपिछ हामीले गनुप
र् न तयारी के हो भनेर सोच्नुभन्दा अिहले नै
र् छर् भनेर हाॆो सुिशक्षादीक्षाले
मृत्युपिछको िनिम्त के, कसरी तयरा गनुप

िसकाउँछ। अिहले हामीले जुनसुकै िवषयबःतु िसकेतापिन वा िव ा हािसल

गरे तापिन त्यसले पिछको िनिम्त तयार पानर् िसक्नुपदर्छ।
धेरै ःकूल वा िशक्षण सं ःथाह ले धेरै

ान वा सूचनाह

सक्छन्। ितनीह मा कितपय असल व्यवहािरक र उपयोगी
गरे को हुन्छ। तर मािनसले ती सबै अनेक

२1४

ानह

ानह

िदन

समावेश

हािसल गरे तापिन अन्तमा

आएर अनन्त जीवन नै गुमाउँछ भने ती सबै

ानह को उपलब्धी नै के छ र?

अनन्त जीवनमा भनार् हुने िशक्षणसं ःथा वा िनरन्तर पमा अध्यापन गिररहने
पाठशालाको िवषयमा

परमेँवरको ूेरणा ारा िदइएको साममीह बाट हामी यस

अध्यायमा हेनछ । अनन्त समयसम्म हामीले के िसिकरहनेछ र केमा िबकाश

गिरहनेछ त्यो िनयाल्न ूयास गनछ जुन बतर्मान सं सारले कल्पना पिन गनर्
सक्दै न।

१. मृत्युमािथ गिरने फैसला
सन

१६००ितर

ृान्सको

एक ूिस

लेखक ब्लेज पाःकलले

मानवताको बारे मा िचन्तन गद िथए। उनको िनिम्त एउटा िवषय धेरै ःप

िथयो: मािनस जितसुकै लामो आयु भएतापिन (ती िदनह मा मािनसह

धेरै वषर्

बाँच्दै नथे), त्यो मािनसको जीवन जितसुकै असलै भएतापिन (त्यसबेलाको जीवन

त्यित रमाइलो वा महान् त िथएन), िढलो वा चाँडो त्यो मािनस मदर्छ।
लामो,

तर जे भएतापिन मृत्युपिछ जे आउँछ यस सं सारको छोटो जीवनीभन्दा

अनन्तको

हुनछ
े । त्यसकारण

मािनस

मरे पिछ उसको

िनिम्त

के

ू र्
पिखर्रहेको छ त्यो थाहा पाउन सक्नु नै उसको िनिम्त तािकर्क वा अथर्पण
हुन्छ। यस जीवनमा आउने अनेक सानोितनो घट्ना जःतै जािगर खुिःकनु वा
आफ्नो मान, मयार्दालाई अपान गरे को जःता कुराह ले मािनसह लाई िपरोलेको
दे खेर उनी चिकत भएका िथए। आफू मरे पिछ के हुन्छ भ े कुरामा ितनीह ले

ू र् िथयो।
चासो नदे खाउनु उनको िनिम्त आँचयर्पण

पाःकलको भनाइ तकर्पूणर् छ। त्यही सन्दभर्मा येशूमा िवँवास गिर

मुिक्त पाएकाह को िनिम्त भिवंयमा के पिखर्रहेको छ भनेर व्याख्या गनर् वा
बुझाउन बाइबलले धेरै ूयास गदर्छ।
दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। ितनीह मा के आशा हाॆो िनिम्त ूःतुत

गिरएको छ? युह ा ६:५०-५९ "५० ःवगर्बाट ओिलर्आउने रोटी यही हो,

जसले यो खान्छ त्यो मनछै न। ५१ ःवगर्बाट ओिलर्आएको िजउँदो रोटी म नै

हुँ। कसै ले यो रोटी खायो भने त्यो सधभिर िजउनेछ। र जुन रोटी म
सं सारका जीवनको लािग िदनेछु, त्योचािहँ मेरो दे ह हो।” ५२ तब यहू दीह

आपसमा बहस गनर् लागे, “यस मािनसले कसरी हामीलाई आफ्नो दे ह खान िदन

सक्छ?” ५३ येशूले ितनीह लाई भन्नुभयो, “साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु ,

ितमीह ले मािनसको पुऽको दे ह खाएनौ, र उसको रगत िपएनौ भने, ितमीह मा
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जीवन हुँदैन। ५४ मेरो दे ह खाने र मेरो रगत िपउनेिसत अनन्त जीवन छ, र
अन्त्यको िदनमा म त्यसलाई जीिवत पानछु । ५५ िकनभने मेरो दे ह साँच्चै

खानेकुरो हो, र मेरो रगत साँच्चै िपउने कुरो हो। ५६ मेरो दे ह खाने, र मेरो

रगत िपउनेचािहँ ममा रहन्छ, र म त्यसमा रहन्छु । ५७ जसरी जीिवत िपताले

मलाई पठाउनुभयो, र म िपताको कारणले िजउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पिन

मेरो कारणले िजउनेछ। ५८ ःवगर्बाट आएको यो रोटी त्यःतो होइन, जो
िपता-पुखार्ह ले खाए तापिन मरे र गए। यो रोटी खानेचािहँ सधभिर िजउनेछ।”

५९ उहाँले यी कुरा कफनर्हम
ु को सभाघरमा िशक्षा िदँदा भन्नुभएको हो।",

यूह ा ३:१६,१७ "१६ “िकनभने परमेँवरले सं सारलाई यःतो ूेम गनुभ
र् यो,
िक उहाँले आफ्ना एकमाऽ पुऽ िदनुभयो, तािक उहाँमािथ िवँवास गन कोही
पिन नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। १७ िकनिक परमेँवरले

सं सारलाई दोषी ठहराउन भनी पुऽलाई सं सारमा पठाउनुभएन, तर सं सार

उहाँ ारा बाँचोस् भनेर पठाउनुभयो।", १ यूह ा ५:११-१३ "११ गवाहीचािहँ
यही हो, िक परमेँवरले हामीलाई अनन्त जीवन िदनुभयो, र यो जीवन उहाँका
ु न्ु छ, त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेँवरका
पुऽमा छ। १२ जससँग पुऽ हुनह

ु न्ु न, त्यससँग जीवन हुँदैन। १३ ितमीह ले अनन्त जीवन पाएका छौ
पुऽ हुनह

भन्ने

ु े परमेँवरका पुऽको नाउँमा िवँवास गन
कुरा जान भन्ने हे तल

ितमीह लाई यो पऽ लेख्दै छु।", १ ितमोथी १:१५-१७ "१५ यो वचन
हरूकारले महणयोग्य छ, िक पापीह लाई उ ार गनर् येशू भींट सं सारमा

आउनुभयो, र पापीह मा म सबैभन्दा मुख्य हुँ। १६ तर यसकारण मैले कृपा
पाए,ँ िक पापीह मा सबैभन्दा 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। १७ युग-युगका राजा,
अिवनाशी र अ ँय एकमाऽ परमेँवरलाई आदर र मिहमा सदासवर्दा होस्।

आमेन।", यूह ा ४:१३-१४ "१३ येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, “यो पानी िपउने

ूत्येक फेिर ितखार्उनेछ, १४ तर जस-जसले मैले िदने पानी िपउँछ त्यो

किहल्यै ितखार्उनेछैन। जुन पानी म त्यसलाई िदनेछु, त्यो त्यसमा अनन्त

जीवनको िनिम्त उिॆरहने पानीको मूल बन्नेछ!” , यूह ा ६:३७-४० "३७

िपताले मलाई िदनुहन
ु े सबै मकहाँ आउनेछन्, र मकहाँ आउनेलाई कुनै रीितले

ँ ३८ आफ्नो इच्छा पूरा गनर् म ःवगर्बाट ओिलर्आएको होइन,ँ
म त्याग्नेछैन।
तर मलाई पठाउनुहन
ु ेको इच्छा पूरा गनर्लाई आएको हुँ। ३९ र मलाई
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पठाउनुहन
ु ेको इच्छा यो हो, िक उहाँले मलाई िदनुभएकाह मध्ये कसै लाई पिन
म नगुमाऊँ, तर ितनीह लाई अन्त्यको िदनमा जीिवत पा ँ। ४० िकनभने मेरा

िपताको इच्छा यो हो, िक पुऽलाई हे न र उसमािथ िवँवास गन ूत्येकले
अनन्त जीवन ूाप्त गरोस्, र म त्यसलाई अन्त्यको िदनमा जीिवत पानछु ।” ,
यहू दा १:२०-२५ "२० तर िूय हो, ितमीह चािहँ ितमीह को अित पिवऽ

िवँवासमा

ढ़ हुँदैजाओ र पिवऽ आत्मामा ूाथर्ना गर। २१ आफैलाई

परमेँवरको ूेममा राख र अनन्त जीवनको िनिम्त हाॆा ूभ ु येशूको कृपाको
ूतीक्षा गर। २२ दोधारमा हुनेह लाई दया दे खाओ, २३ अ लाई आगोबाट

तानी िनकालेर बचाओ, कसै -कसै लाई दया दे खाउँदा होिशयार गर, पापमय

ःवभाव ारा िबटु िलएका वःऽसमेत घृणा गर। २४ अब, जसले ितमीह लाई
पापमा फःनदे िख बचाउन सक्नुहन्ु छ, र जसले ितमीह लाई आनन्दसिहत
उहाँकै मिहमाको सामने िनंकल

ूःतुत गनर् सक्नुहन्ु छ, २५ उही एकमाऽ

परमेँवर, हाॆा मुिक्तदातालाई येशू भींट हाॆा ूभ ु ारा मिहमा, ूभ ुत्व, पराबम

र अिधकार युग-युग पिहलेदेिख आज र सदासवर्दा भइरहोस्। आमेन।" र

िततस ३:४-८ "४ तर जब परमेँवर हाॆा मुिक्तदाताको भलाइ र ूेम ूकट
भयो, ५ तब हामी आफैले धािमर्कतामा गरे का कामबाट होइन, तर उहाँको

आफ्नै

कृपाअनुसार

पुनजीर्वनको

ःनान ारा

र

पिवऽ

आत्मा ारा

भएको

नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुिक्त िदनुभयो, ६ जो उहाँले हाॆा मुिक्तदाता
येशू भींट ारा हामीमािथ ूशःत गरी खन्याउनुभयो, ७ तािक उहाँको अनुमहले

धमीर् ठहिरएर हामी अनन्त जीवनको आशा राख्ने उ रािधकारी बन्न सक । ८
यो भनाइ पक्का छ। म चाहन्छु िक ितमीले यी कुराह मा जोड दे ऊ, तािक
ितनीह

जसले परमेँवरमा िवश्वास राखेका छन् आफूलाई असल काममा

कायम राख्न होिशयार रहू न,् िकनिक यी कुरा मािनसह का लािग उ म र
लाभदायक छन्।"
बुसमा दे खाइएको ज्योित वा िदव्य ानबाट हेदार् अनन्त जीवन अत्यन्तै

अथर्मूलक दे ख्दछ। येशूको बुसको बारे मा भएको आत्म ानले हामीलाई अनन्त

जीवनभन्दा अ

ू र् हुँदैन। जगतको सृि कतार् सनातनको
केही पिन अथर्पण

परमेँवर जसले जगतलाई सृि

गनुभ
र् यो (िहॄू १:२), जसमा हामी "िजउँछ ,

चल्छ र हाॆो ूाण छ" (ूेिरत १७:२८

पान्तिरत) त्यही परमेँवर मानव

चोला िलएर आउनुभयो र मानव चोलालाई बुसमा टाँिगन रोज्नुभयो। के को
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लािग? हाॆो शरीर वा जीवन सध कुिहएर रहन वा पशु जःतै सं सारको सडकमा
मािरन?
त्यसैकारणले नयाँ करारमा अनन्त जीवनको ूित ाह का बु ाह ले
भिरएका छन्। यस सं सारमा पापले गदार् हामी जे गुमाय त्यो अनन्त जीवनमा
पाउनेछ भनेर नयाँ करारले ग्यारे न्टी िदएको छ। पापले गदार् ल्याएको
क्षतिबक्षत मानव जीवनलाई लाख , करोड , खरब वषर्ह को कुनै असल कामले

सफा गनर् सक्दै न, पापबाट मुिक्त िदन सक्दै न (८४ लाख जुनीले मािनसलाई

मुिक्त िदन्छ भ े धारणा बाइबलको िनिम्त अनौठो छ)। येशू भी मा पाउने

अनन्त जीवनले सबै थोकह

सन्तुलनमा राख्न सक्दछ। अनन्त भनेको यस

सं सारको िसिमत आयु भन्दा अिसिमत हो र अनन्त सध अनन्त नै भएर
रिहरहन्छ।

जे कुरा पिछ आउने हो त्यसको तुलनामा यस सं सारमा हामी जे गछ वा

जित बाँच्छ त्यो िसिमत छ भ े पाःकलको तकर् उिचत छ। अनन्त जीवनको
िनिम्त हामी तयार नहुने कःतो मूखत
र् ा हो? (यो आत्म ान वा अनन्त जीवनको
िनिम्त तयार हुनपु न

ान केवल पशुमा माऽ हुँदैन)।

मािनस मरे पिछ के हुन्छ भनेर बाइबलिबपिरत अनेक

तपाईँले के भ ुहन्ु छ? ितनीह

तकर् गनह लाई

अिडएको धारणा कःतो तकर्युक्त छै न भनेर

कसरी बुझाउने?

२. नयाँ अिःतत्व वा जीवन

ँ ाको आस
ँ ु पूणर्
"परमेँवरले ितनीह का आख

पले पुिछिदनुहन
ु े छ, र

फेिर मृत्यु नै हुनेछैन, र शोक, रोदन र पीडा पिन हुनेछैन। िकनिक पिहलेका
कुराह

िबितसकेका छन्।” (ूकाश २१:४)। बतर्मान सं सारको तुलनामा त्यो

नयाँ सं सारमा हाॆो अिःतत्व वा जीवन कःतो होला भनेर मािथको पदले केही
हदसम्म कसरी खुलासा गिरएको छ? त्यो सं सार कःतो होला, जहाँ दु:खक ,

महामारी, पीडा, एकले अक लाई दवाउने वा िपिडत बनाउने ूवृित र मृत्युको

छायाँसम्मै पिन हुँदैन?

एक जना येशूभक्तले आफ्नो साथीलाई सुसमाचारमा दे खाएको आशा,

येशू भी बाट पाइने अनन्त जीवनको बारे मा सुनाउँदै िथयो। त्यो साथीले

अत्यन्तै नकारात्मक पमा अनन्त जीवनको बारे मा अनुहारमा रातो िपरो गरे र
जवाफ िदयो। "अिहलेको हाॆो ७०-८० वषर्को जीवन नै काफी छ र ददर्नाक

२1८

छ। यःतो जीवनले नै वाक्क भएको सन्दभर्मा अनन्तसम्म िजउने रे ? त्यो त
मेरो लािग नकर् हुनछ
े ।"

अनन्त जीवनको बारे मा त्यःतो कहालीलाग्दो भावना त्यस मािनसले

व्यक्त गरे को वेठीक वा नाजायज भ

िमल्दै न तर उसले एउटा कुरा के बुझन
े

भने अनन्त जीवन भनेको अिहलेकै जीवनको िनरन्तरता होइन। हो, यथाथर्मा,

कसले चाहन्छ र? तर मािथको पदले हामीलाई यो आँवाःत गराउँछ िक
पुरानो थोकह

वा जीवन िबतेर जान्छ र सबै थोक नयाँ हुनछ
े ।

नयाँ सं सारमा हाॆो जीवन वा अिःतत्व नयाँ हुनेछ भनेर दे हायका

पदह ले हामीलाई के बुझाउन खोिजएको छ? हे नह
र्ु ोस्, २ पऽुस ३:१०-१३
ु ो िदन त चोरजःतै गरी झ ै आउनेछ, जसमा आकाशचािहँ ठू लो
"१० तर ूभक

आवाजसाथ िबितजानेछ, त वह

आगोको रापले पिग्लनेछन्, र पृथ्वी र त्यसमा

भएका सबै थोक भःम हुनेछन्।

११ यी सबै कुराह

जानेर पिवऽता र भिक्तको जीवनमा ितमीह
१२ ितमीह

यसरी पग्लन्छन् भन्ने

कःता िकिसमका मािनस हुनपु छर्?

परमेँवरको िदन ूतीक्षा गदर्छौ, र त्यस िदनलाई निजक ल्याउन

चाहन्छौ, जुन िदन आकाशह

जलेर भःम हुनेछन्, र त वह

आगोको रापमा

पग्लनेछन्। १३ तर उहाँको ूित ाबमोिजम हामी नयाँ ःवगर् र नयाँ पृथ्वीको

बाटो हे छ , जसमा धािमर्कताले वास गछर्।", ूकाश २१:१-६ "१ तब मैले

नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी दे ख, िकनिक पिहलो आकाश र पिहलो पृथ्वी

िबितगएका िथए। समुि त अब छँदैिथएन। २ अिन मैले परमेँवरबाट

दुलहाको िनिम्त दुलही जःतै गरी िस ािरएर तयार पािरराखेकी, अथार्त ् पिवऽ
सहर, नयाँ य शलेम ःवगर्बाट तलितर झिररहे को दे ख। ३ िसं हासनबाट यसो
भन्ने एउटा चक सोर मैले सुन, “हे र, परमेँवरको वास मािनसह सँग भएको

छ। उहाँ ितनीह सँग वास गनुह
र् न
ु ेछ, र ितनीह

उहाँका ूजा हुनेछन्, र

परमेँवर आफै ितनीह का परमेँवर भएर ितनीह सँग रहनुहन
ु ेछ। ४ उहाँले
ँ ाको आस
ँ ु पूणर्
ितनीह का आख

पले पुिछिदनुहन
ु ेछ, र फेिर मृत्यु नै हुनेछैन, र

शोक र पीडा पिन हुनेछैन। िकनिक पिहलेका कुराह

िबितसकेका छन्।” ५

ु न
िसं हासनमा िवराजमान हुनह
ु ेले मलाई भन्नुभयो, “हे र, म सबै कुरा नयाँ

तुल्याउँछु।” उहाँले यसो पिन भन्नुभयो, “यो लेख, यी कुराह

भरपदार् र सत्य

छन्।” ६ उहाँले मलाई भन्नुभयो, “अब िसि यो। म अल्फा र ओमेगा हुँ, आिद

र अन्त्य म नै हुँ। ितखार्उनेह लाई जीवनका पानीको फुहाराबाट म िस मा
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िदनेछु। ७ जसले िवजय ूाप्त गछर् त्यसले यो उ रािधकार पाउनेछ, र म
त्यसका परमेँवर हुनेछु, र त्योचािहँ मेरो छोरो हुनेछ।"

हामीले सोच्नुपन अत्यन्तै मह वपूणर् ूँनचाही ँ यो हो:

नयाँ जीवन,

नयाँ सं सार वा नयाँ अिःतत्वमा सहभागी हुन हामीले के गनुप
र् छर्? हामी त्यहाँ
कसरी पुग्ने? त्यस जीवनमा हामी सहभागी हुने नै छ भनेर कसरी सुिनिँचत
गन? हाॆो बतर्मान जीवनमा के छ जुन परमेँवरले येशू ारा िदनुहन
ु े जीवनमा

सहभागी हुन अिहले नै अवरोध खडा गिररहे को छ?
३. अिन हामी थाहा पाउनेछ

"ःवगर् ःकूल वा पाठशाला हो। यस पाठशालाको िवषयबःतु जगत

वा ॄम्हान्ड, अनिगिन्तयो नक्षेऽ वा तारापुञ्जह

्
हुन।
यसको िशक्षक

ु न्ु छ। यस ःकूल वा पाठशालाको शाखा अदनको
अनन्तकव परमेँवर हुनह

बगचामा ःथापना भएको िथयो। जब मुिक्तको योजना सम्प

अदनको ःकूलमा शैिक्षक कायर्बम फेिर सु

एजुकेशन, पृ. ३०१बाट

पापन्तिरत।

हुन्छ तब

हुनेछ।"-एलेन जी

ँ धेरै ूँनह
यिद तपाईँ िचन्तक हुनहु न्ु छ भने तपाईँसग

ाइट,
उिब्जन

सक्छ-पापको बारे मा, द:खक , िबमार, महामारी, मृत्यु, आति त बनाउने
तत्वह , यःतो िकन भयो त्यःतो िकन भयो वा अ

िकन भयो आिद।

ँ ूँनह
यस भौितक र ूाकृितक सं सारको बारे मा पिन हामीह सग

होला। अनेक रहःयह

जुन न त हामीलाई थाहा छ न त कुनै मैहँ ु भ े

वै ािनकलाई थाहा छ। िव ान तथा ूिविधको अनेक

अचम्मका िवकास,

आिवंकार र ूगितले यस पृथ्वी वा सं सारको बारे मा केही न केही थाहा

िदएतापिन अझ कितपय रहःय र जगतको बारे मा हामीलाई जे थाहा छ त्यो

केवल म भूिममा खन्याएको एक चम्चा पानी जितकै हो। हामीले िसक्नुपन र
जा ु पन धेरै कुराह

छन्।

ँ ाले नदे िखने शुआम िजवाणुदेिख हाॆा िशरमािथ भएका आकाश,
आख

चिलरहने अणुपरमाणुदेिख सारा जगतमा घुिमरहने र सवर्ऽ फैिलएका नक्षऽ तथा

आकाश ग ाह को बारे मा अिहले थाहा पाएका वाःतिवक
गिहरो

ानभन्दा महान् र

ँ यहाँ भएको थोरै
ान त हाॆो मगजले छु न पिन सक्दै न। हामीसग

समयले ती अपार

ानलाई जा

त परै होस्।

२२०

तर अक

ि ले हेन हो भने यिद ती सबै थोकह को अध्ययन गनर्

ँ अनन्त समय छ भने धेरै धेरै रहःयका ूँनह
हामीसग

हामीले नै समाधान

गन अवसर पाउनेछ ।

यस सं सारको कहािललाग्दो पापको िबिगिविगले ल्याएको दु:खक ,
आतर्नाद, मृत्युको अन्त्यपिछ हामीले के िसक्नेछ भनेर दे हायका केही पदह ले

बुझाउन खोिजएको छ? हे नह
र्ु ोस्, १ कोरन्थी १३:१२ "अिहले हामी ऐनामा
जःतै धिमलोसँग दे ख्छ , तर त्यस बेलाचािहँ छलर्

दे ख्नेछ । अिहले म थोरै

माऽ बुझ्दछु , त्यस बेलाचािहँ पूरै बुझ्नेछु, जसरी म पिन पूणर्

पले िचिनएको

हुनेछु।", १ कोरन्थी ४:५ "यसकारण तोिकएको समयभन्दा अिघ न्याय नगर

(वा कसै को आलोचना नगर), ूभ ु आउञ्जेल पखर्। उहाँले अध्ँ यारोमा लुकेका
कुराह लाई ूकाशमा ल्याउनुहन
ु ेछ, र मािनसका

दयका अिभूायह

ूकट

गिरिदनुहन
ु ेछ। तब हरे क मािनसले परमेँवरबाट आफ्नो ूशं सा पाउनेछ।"
कुराह

अिहले हामीले नबुझक
े ा, रहःयका कुराह

वा हामीबाट लुिकएका

पिछ बुझ्नेछ भ े ूित ा हामीलाई िदइएको छ। अिहले हाॆो िनिम्त

किठन भएका कुराह

त्यसबेला दे ख्नेछ र बुझ्नेछ भ े आत्म ानले हामीलाई

कःतो अचम्मको आशा िदएको छ! त्यसको लािग परमेँवरको ूशंसा, ःतुित गनुर्

िसवाय अ

के छ र? अिहलेको हाॆो िजम्मेवारी भनेकै हामीमाभएको आःथा

तथा िवँवासलाई पकिड राख्नु हो, परमेँवरका ूित ाह मािथ भरोसा रािखराख्नु

हो,हामीले पाएको िदव्य आत्म ान अनुसार िजउनु हो र जे पिरआएतापिन
अन्तसम्म सहेर थािमराख्नु हो।

र ूभ ु येशूमािथ िवँवास राखेर उहाँको

भिक्तभावमा िहँड्दा हामीलाई िदइएको वचन हाॆो िनिम्त असलै मा प
ु छर्। त्यो
हो "भी

येशूले हामीलाई िदनु हुने बलले हामी सबै थोक गनर् सक्छ "

(िफिलप्पी ४:१५

पान्तिरत)।

तपाईँको िदमाग वा मनमा के गर्ह ूँनले भार भइरहे को छ? अिहले

बुझ्न गार्हो भएको के कुरा छ? अिहले नबुझेका ूँन वा िज ासाह को
जवाफह

हामी पिछ पाउनेछ भनेर ढु क्क हुन परमेँवरमा कसरी भर पन?

४. नयाँ पृथ्वी वा आउनेवाला नयाँ सं सारको ःकूल वा पाठशाला
"१६ हामी हरे स खाँदैन । हाॆो बा

मनुंयत्व नाश हुँदैगए तापिन

हाॆो आित्मक मनुंयत्वचािहँ िदनिदनै नयाँ हुँदैजान्छ। १७ िकनिक हाॆो

हलुको र क्षणभरको कंटले हाॆा िनिम्त अतुलनीय तथा अनन्तको महान्
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मिहमा तयार गिररहे छ। १८ हामी

ँय कुरालाई होइन, तर अ ँय कुरालाई

ँय कुरा क्षिणक हुन्छन्, तर अ ँय कुराचािहँ अनन्तसम्म

हे छ , िकनभने

रहन्छन्।" (२ कोरन्थी ४:१६-१८)।

यी पदह ले हामीलाई के आशा

ूदान गदर्छ? ती केही अ ंय अनन्तका तत्वह
पिखर्रहे काछ

के होला जसको लािग हामी

र येशू ारा हामीलाई ूित ा गिरएको छ? यी पदह

हे नह
र्ु ोस्, ूकाश

पिन

२१:१,२ "१ तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी दे ख,

िकनिक पिहलो आकाश र पिहलो पृथ्वी िबितगएका िथए। समुि त अब

छँदैिथएन। २ अिन मैले परमेँवरबाट दुलहाको िनिम्त दुलही जःतै गरी

िस ािरएर तयार पािरराखेकी, अथार्त ् पिवऽ सहर, नयाँ य शलेम ःवगर्बाट
तलितर झिररहे को दे ख।" ूकाश २:७ "जसको कान छ, त्यसले सुनोस्, पिवऽ
आत्माले मण्डलीह लाई के भन्नुहन्ु छ। जसले िजत्छ त्यसलाई परमेँवरको

ःवगर्लोकमा भएको जीवनको

खबाट खान िदनेछु।" र ूकाश ७:९-१७ "९

यसपिछ कुनै मािनसले गन्न नसक्ने एउटा ठू लो भीड, जो हरे क जाित, सबै
कुलह , मािनसह

र भाषा बोल्नेबाट िथयो, सेता पोशाक पिहरे र हातमा

खजूरका हाँगा िलई िसं हासन र थुमाको सामुन्ने उिभरहे को मैले दे ख। १०
ितनीह

ु न
उच्च सोरले कराए: “िसं हासनमा िवराजमान हुनह
ु े हाॆा परमेँवर र

थुमामा मुिक्त छ।” ११ अिन िसं हासन, धमर्-गु ह
विरपिर सबै ःवगर्दूतह

उिभए, र ितनीह

र चार जीिवत ूाणीह का

िसं हासनको सामुन्ने घोप्टो परी यसो

भन्दै परमेँवरलाई दण्डवत् गरे । १२ “आमेन! हाॆा परमेँवरलाई ूशं सा,
मिहमा, बुि , धन्यवाद, सम्मान, शिक्त र सामथ्यर् सदासवर्दा होस्। आमेन!” १३
धमर्-गु ह मध्ये एउटाले मलाई सोधे, “यी सेता पोशाक लाउनेह

को हुन,् र

् १४ अिन मैले ितनलाई भने, “हजूर, तपाईं नै
कहाँबाट आएका हुन?”
जान्नुहन्ु छ।” ितनले मलाई भने, “ियनीह

ती नै हुन,् जुनह

आएका हुन,् र ितनीह ले आफ्ना-आफ्ना पोशाकह
सेता बनाएका छन्। १५ यसै कारण, “ितनीह

महास ंटबाट

थुमाको रगतमा धोएर

परमेँवरका िसं हासनको सामुन्ने

छन्, र िदनरात उहाँको मिन्दरमा उहाँको सेवा गदर्छन्, र िसं हासनमा िवराजमान

ु न
हुनह
ु ेछ। १६ ितनीह
ु ेले आफ्नै उपिःथितले ितनीह लाई शरण िदनुहन

किहल्यै भोकाउने र ितखार्उनेछैनन्, सूयक
र् ो राप अथवा कुनै ूचण्ड ताप
ु न
ितनीह मािथ पनछै न, १७ िकनिक िसं हासनको बीचमा हुनह
ु े थुमा ितनीह का

ु न
गोठालो हुनह
ु े छ,
ु ेछ, र ितनीह लाई डोर्याएर िजउँदो पानीको ॐोतसम्म लानुहन

ँ ाबाट सबै आस
ँ ु पुिछिदनुहन
र परमेँवरले ितनीह का आख
ु ेछ।”
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येशूबाट हामीले जुनसुकै वाःतिवक ूित ाह

पाइएतापिन, जितसुकै

धेरै कारणह ले गदार् हामीले ती ूित ाह लाई िवँवास गरे तापिन एउटा यथाथर्
तथ्यलाई हामीले ःवीकान पछर्: त्यो हो, हाॆो लािग जे पिखर्एर रािखएतापिन त्यो

केवल िझनो

श त
े वा झलक्क माऽ हो। एउटा कुरो सुिनिँचत छ त्यो हो जे

भएतापिन त्यो बेला िसक्ने सबै

ान महान् हुनछ
े । पापको क्षतिबक्षत िबनाको

हाॆो जीवन कःतो महान् होला त्यो बतर्मान पापको भ ुमरीमा नािचरहेका हामीले

कल्पना पिन गनर् सक्दै न ।
हाॆो सबै पीडा, दु:खक , सबै सं घषर्ह को बतर्मान जीवन पापले गदार्

र पापको पिरणामले ल्याएको हो। ती सबैलाई फुकाउन येशू आउनुभएको

ु न्दाको वातावरण कःतो िथयो र यस
िथयो। यस सं सारमा पापको ूवेश हुनभ
सं सार सृि

गनर् परमेँवरको मनशाय के िथयो त्यसैलाई नै पुनःथार्पना गनर् येशू

आउनुभएको िथयो। अझ त्यो बेलाको पृथ्वीभन्दा पिछ हुने पृथ्वी झन उ म
हुनछ
े । ती सबै तेजःवीमय मिहमाको बीचमा

पाउनुभएको चोटका दागह

हाॆो मुिक्तको िनिम्त येशूले

हामी सदासवर्दा हेनछ र पापको एक परमाणु

चाहना पिन हाॆो मगजमा घुःनेछैन।
"हाॆो

ि लाई अन्धकार बनाउने पदार् त्यस समयमा उघािरनेछ।

ँ ाले नै ूकृित सं सारको सौन्दयर्ता हामीले हेनछ जुन
त्यसबेला हाॆो नाङ्गो आख
अिहले हामी माइबोःकोपबाट केवल झल्कोमाऽ हेन र् सक्छ । अिहले हामी

(अनेक अत्याधुिनक) टे िलःकोपबाट नक्षऽह का मिहमालाई केवल ःक्यान वा

झ्वाःसमाऽ हेनस
र् क्छ जब त्यसबेला पापको अिभशापको दाग मेिटन्छ त्यसबेला
दे िखने हाॆो परमेँवरको सौन्दयर्ता हाॆो अध्ययन गन िवषयबःतु

खुला पमा

हुनछ
े , त्यसबेला कःतो होला? त्यसबेला िव ानको िव ाथीर्ले सृि को लेखालाई
पल्टाउनेछ र पापको नीितले गदार् ल्याएको ध्वंसको कुनै दाग पिन उसले
दे ख्नेछैन। ूकृितको स ीतका आवाजह

उसले सु छ
े र त्यसबेला दु:खक

पीडाको कुनै आवाज पिन उसले सु छ
े ै न।

सृि

वा

गिरएका सबै थोकह मा

एउटा हःतलेख कोिरएको दे िखनेछ-त्यो हो सारा जगतमा दे िखने परमेँवरको

नाउँ ठू लो ठू लो अक्षरले लेिखएको र न त यस नयाँ पृथ्वीमा न त समुिमा न त
आकाशमा खराब वा पापको एउटा दाग पिन दे िखनेछ।"-एलेन जी

एजुकेशन, पृ. ३०३बाट

ाइट,

पान्तिरत।

एकदमै नयाँ सं सारमा सधभिर िजउने भनेको के हो, सो िचऽण गनर्

खोज्नुहोस्। त्यसबेलाको जीवन यहाँको जःतो किठन हुनेछैन। तपाईँको
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कल्पनामा त्यो जीवन कःतो होला? त्यसबेला तपाईँले िवशेष गरे र के हे न

अपेक्षा गनुभ
र् एको छ?
५. सब च्च गु

यस सं सारमा हुँदा येशूको सेवाकायर्को केिन्ित पक्ष भनेको उहाँ िशक्षक

भएर उिभनुभएको धरोहरको

पमा यस अध्ययन पुःतकमा हामी हेर्य । उहाँको

सेवाकायर्को सु दे िख नै उहाँले उहाँका चेलाह लाई िनरन्तर पमा आफ्नो

बारे मा सत्य पिहचान, परमेँवर िपताको बारे मा, मुिक्तको बारे मा र हाॆो िनिम्त
के आशा पिखर्रहेको छ सो उहाँले िविभ

तिरकाह

अपनाएर िसकाउनुभएको

िथयो। हेनह
र्ु ोस्: म ी ५:१,२ "१ भीड़लाई दे खेर उहाँ डाँड़ामा उक्लनुभयो, र

उहाँ बःनुभएपिछ चेलाह

उहाँकहाँ आए। २ उहाँले मुख खोल्नुभयो र

ितनीह लाई िशक्षा िदन लाग्नुभयो...", मकूर्स ४:१,२ "१ पिछबाट फेिर
समुिको िकनारमा उहाँले िशक्षा िदन लाग्नुभयो। उहाँका चारै पि

भीड यित

ठू लो भयो िक उहाँ समुिमा भएको एउटा डु ामा च नुभयो र त्यसैमा

बःनुभयो। मािनसह चािहँ समुिको िकनारका पाखामा बसेका िथए। २ अिन
उहाँले ितनीह लाई

ंटान्तह मा धेरै कुरा िसकाउनुभयो। उहाँले आफ्नो

िशक्षामा ितनीह लाई यसो भन्नुभयो:...", लूका १९:४७,४८ "४७ उहाँले

िदनहुँ मिन्दरमा िशक्षा िदँदैहन
ु हु न्ु थ्यो। तर मुख्य पूजाहारीह , शाःऽीह

र

जनताका ूमुख मािनसह ले उहाँलाई मानर् खोज्थे। ४८ ितनीह ले उहाँलाई
मान कुनै उपाय भे ाउन सकेनन्, िकनिक सबै मािनसह

उहाँका कुरामा मुग्ध

िथए।" र यूह ा ६:५३-५९ "५३ येशूले ितनीह लाई भन्नुभयो, “साँच्चै, म

ितमीह लाई भन्दछु , ितमीह ले मािनसको पुऽको दे ह खाएनौ, र उसको रगत

िपएनौ भने, ितमीह मा जीवन हुँदैन। ५४ मेरो दे ह खाने र मेरो रगत िपउनेिसत
अनन्त जीवन छ, र अन्त्यको िदनमा म त्यसलाई जीिवत पानछु । ५५ िकनभने
मेरो दे ह साँच्चै खानेकुरो हो, र मेरो रगत साँच्चै िपउने कुरो हो। ५६ मेरो दे ह

खाने, र मेरो रगत िपउनेचािहँ ममा रहन्छ, र म त्यसमा रहन्छु । ५७ जसरी
जीिवत िपताले मलाई पठाउनुभयो, र म िपताको कारणले िजउँछु, त्यसै गरी

मलाई खाने पिन मेरो कारणले िजउनेछ। ५८ ःवगर्बाट आएको यो रोटी

त्यःतो होइन, जो िपता-पुखार्ह ले खाए तापिन मरे र गए। यो रोटी खानेचािहँ
सधभिर िजउनेछ।” ५९ उहाँले यी कुरा कफनर्हम
ु को सभाघरमा िशक्षा िदँदा

भन्नुभएको हो।"
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येशूको िशक्षाको बारे मा जानकारी िलन तपाईँले सुसमाचारको कुनै पिन
पुःतकलाई सरसरती हेरे पुग्छ। र खास गरे र भ े हो भने उहाँको वचन वा

धमर्शा

बाइबल ारा उहाले अिहले पिन िसकाइरहनुभएको छ र त्यो िसकाउने

िनरन्तरत नयाँ पृथ्वीमा पिन जािर रहनेछ। तर पापको अिःतत्वको कुनै वाधा

नभएको र हामीमा कुनै पिन िसिमतका असमथर्ताह ले भिरएको जीवनमा
त्यसबेला कःतो िभ

होला त्यो त अिहलेको िनिम्त केवल कल्पनामाऽै हो।

जकिरया १३:६ "कसै ले उहाँलाई ‘तपाईँको शरीरमा भएका यी

् भनी सोधे भने, उहाँले जवाफ िदनुहन
चोटचािहँ के हुन?’
ु ेछ, ‘यी मेरा िमऽह को
घरमा मैले पाएका चोटह

्
हुन’।"
यस पदमा के भ

तपाईँले गिहिरएर किहल्यै सोच्नुभएको छ?

खोिजरहे को होला के

"जब अनन्त समय िबत्दै जाने छ तब परमेँवर र येशूको मिहिमत

चिरऽह लाई झन झन गिहिरएर उजागर हँदै जानेछ।

ान ूगितशील हो,

त्यसकै अनुपातमा परमेँवरूित हाॆो ूेम र ौ ा पिन बढ्दै जानेछ र हामीमा
खुशी र सुखीका लहरह

हुँदै जानेछ। जित हामी परमेँवरको बारे मा

पिन बृि

िसक्दै जानेछ त्यित उहाँको चिरऽूित हाॆो ूशंसा, ौ ा र सराहना बढ्दै

ँ को महान्
जानेछ। जब येशूले मुिक्तको योजनाको खजाना र शैतानसग

उपलब्धीह

न् मा

ितनीह को सामु ूःतुत गनुह
र् न
तब पापको दासत्वबाट मोल
े
ु छ

ितराएर छु टाएकाह का

दयह

उ ेिजत भएर उहाँूितको अगाढ ौ ा अझ

बढ्दै जानेछ र सुनका तार बाजाह

बजाएर सारा जगत नै हषर्ले गुञ्जायमान

हुनछ
े । दस हजार गुणा दस हजार र हजार हजार आवाजह

एक भएर

परमेँवरको ःतुितको गान चक पमा गाउनेछन्।

"हो, परमेँवर र शैतानको बीचमा भइरहेको िभषण अन्त र् न्
सं माम खतम हुन्छ र पाप र पापीह

वा

अब हुनछ
े ै नन्। सारा जगत नै सफा श

भएको हुन्छ। सारा सृि मा एउटै खुिशयाली र तालेमेलको लयले ढद्कन
हुनछ
े । त्यो एकसुरे ढद्कन सारा अिसिमत जगतको क्षेऽमा फैिलनेछ। अत्यन्तै

शुआम अणुदेिख सं सारको महान् ूाकृितक सं रचनासम्म, सबै जीव र अिजवमा
दे िखने िबना छायाँको सुन्दरता र िस

तथा पिरपक्व आनन्दले यो घोषणा गनछ

िक परमेँवर ूेम हुनहु न्ु छ।"-एलेन जी
बाट

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ६७८

पान्तिरत।

अनन्तकालभिर हामीले िसिकरहने अिवँवसनीय सत्यह मा हाॆो

िनिम्त येशू भी को त्याग र बिलदानको सत्यले जःतो चिकत पान
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ान अ

कुनै हुनेछैन। अनन्त समयसम्म िसिकरहने मुिक्तको योजना र येशूको बिलदान

कितको गिहरो, मूल्यवान र शानदार

ान होला, सो कल्पना गनुह
र् ोस्। अिहले

पिन हाॆो िनिम्त येशूले बुसमा के गनुभ
र् यो सो अझ राॆोसँग सराहना गनर्
हामीले कसरी िसिकरहने?

उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी

ाइट, "द ःकूल अभ द हे यरआफ्टर" पृ. ३०१-

३०९ एजेकेशन, "द मेट कन्ऽोभसीर् एन्डेड" पृ. ६६२-६७८ द मेट

कन्ऽोभसीर्।

ँ
ँ
"अिहले हामीलाई भयिभत पान र आति त पान िसह
पाठोसग

लड्नेछ। नयाँ पृथ्वीमा सबै शािन्त र एकै लयमा चल्नेछ। नयाँ पृथ्वीका
खह

िसधा र गौरबशाली हुनछ
े । ितनीह मा कुनै पिन कु प हुनछ
े ै न।

"यस सं सारको घरमा हुनै सबै सुन्दरताले सफा नदी र हिरयो चौरले

भिवंयको घरको सुन्दरतालाई हामीलाई याद िदलाओस्। त्यो समयमा

खह

ताजा हावाले लहराउनेछ वा फरफराउनेछ, जीिवत मुहानबाट िनमर्ल पानी

बग्नेछ, चहिकलो सहर र सेतो पोशाक लगाएका गायकह ले हाॆो ःवगर्को
घरमा भएको सुन्दरतालाई सघाउनेछन्। त्यसबेलाको

ंयलाई यस सं सारको

कुनै पिन मैहँ ु भ े िचऽकारले कोनर् सक्दै न न त कुनै नाशवान
गनर् सक्नेछ।"-एलेन जी

ाइट, हेभेन, पृ. १३३,१३४बाट

िजोोले बयान

पान्तिरत।

"भिवंयमा हुने हाॆो घरको बारे मा सोच्ने बममा बतर्मान भोिगरहेको

भौितक सम्पि ले गदार् ल्याइरहेको भयले गदार् त्यो केवल आित्मक घरमाऽ हो,

त्यहाँ अिहलेको जःतो जीवन हुनछ
े ै न भ े धारणाले ःवगर्मा हुने घरको यथाथर्

सत्यबाट हामीलाई िबचिलत पािररहेको छ। आफ्नो िपताको घरमा ितनीह को
िनिम्त आवास गृहह

बनाउन जाँदैछु भनेर भी ले चेलाह लाई आँवाःत

बनाउनुभएको िथयो। जो येशूका भक्तह ले परमेँवरको वचनमा िसकाएका

िशक्षाह लाई आत्मसात् गछर्न ् ितनीह ले ःवगर्मा हुने घरको बारे मा पूरै अ ान
ँ ाले नदे खेका र कानले नसुनक
हुनछ
े ै न। तैपिन "यसो लेिखएको छ, “आख
े ा र

मािनसले मनमा नसोचेका, यी नै कुरा परमेँवरले उहाँलाई ूेम गनह का िनिम्त

तयार पानुभ
र् एको छ।” (१ कोिरन्थी २:९) भ े वचनलाई हामीले पन्छाउनुह ु ।

धमीर् वा परमेँवरमा ठीक भएर बःनेह को इनामको बारे मा यस सं सारको कुनै
पिन मानवीय भाषाले वणर्न गनर् सक्दै न। त्यसलाई दे ख्न सक्नेले माऽ थाहा
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िदइनेछ। अिहलेको कुनै पिन नाशवान िदमागले परमेँवरको ःवगर्को मिहमालाई

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ६७४,६७५बाट

बुझ्न सक्दै न।"-एलेन जी
पान्तिरत।
िचन्तनमनन:
अ.

अनन्त जीवनले ल्याउने कुरोूित चासो नराख्ने मािनसह को
बारे मा

पाःकलले

मािनसह

िकन

उल्लेख
त्यःतो

गरे को

भएको

अझ

होला?

सोच्नुहोस्।
यःतो

धारणा

बाइबलको पिरूेआयमा िकन तकर्िहन छ?
आ.

हामी येशूका भक्त ह भनेर दावी गछ । परमेँवरमा आःथा

र िवँवास राख्छ भनेर िसकाउँछ । यस सन्दभर्मा अनन्त

जीवनको आशा नै हाॆो आःथाको िनिम्त अत्यन्तै मह वपूणर्
छ र यिद त्यो आशा भएन भने हाॆो मानव जीवनमा
आःथाको अथर् के छ र? त्यो आशा भएन भने पशु र
इ.

हामीमा के फरक छ र?
अिहलेकै

ूाकृितक

सं सारमा

अनेक

बुझ्न

नसिकने

र

अचम्मको रहःयको बारे मा सोच्नुहोस्। कुनै पिन जीव

िव ान वा बायोलोजी, भूगमर्िव ान, तारामण्डलको िव ान,
भौितक शा

वा रासायनीक शा मा पिहले सोचेको भन्दा

अिहले अत्यन्त फरक र जिटल भइरहे को पाइरहे को छ।
वै ािनकह ले शुआम जीवाणुको बारे मा त्यःतो चचार् गदन

िकनिक कुनै पिन शुआम जीवाणु त्यित सरल तिरकाले

सृिजएको छै न। ूत्येक पल्ट जब नयाँ नयाँ कुराह

प ा

लगाउँछ र आिवँकार गछर् तब झन झन नयाँ नयाँ
ूँनह

पो उिब्जन्दो रहे छ जसको जवाफ पाउन ज री

भएको दे िखन्छ। यसले गदार् पिछको ःकूलमा हामीले
िसिकरहने िवषयबःतु अझ बुिझरहनेछ भनेर वतर्मान
िव ानले हामीलाई कसरी धकेल्न सक्छ?
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ान

कथा १३
आफ्नै हजुरबुबाबाट आबमण
काजलका ोिजया, १४, भारत
ु न्ु थ्यो। उहाँले ५ वषर्की
हजुरबुबा असाध्यै दयालु र भलाद्मी हुनह

काजललाई कथाह

भ ुहन्ु थ्यो। उहाँ तीन वषर्को नाती िनशान्तसँग भ ुईँमा

र् ना भयो सबै थोक पिरवतर्न भयो। एक
खेल्नुहन्ु थ्यो। तर जब एक िदन दुघट्

ु न्ु थ्यो उहाँ िचिप्लनुभयो
िदन उहाँ भारतको नावरे ली बजारबाट घर फिकर्ँदै हुनह
र लड्नुभयो। उहाँ जसो तसो गरे र उठ्नुभयो र घरमा फकर्नुभयो। तर

उहाँको दयालु र भलाद्मी ःवभाव पिन िचिप्लएर गए। जब िनशान्त उहाँसँग
खेल्न बोलाएको िथयो तब उहाँ झकर िचच्याउनुभयो। जब काजल कथा सु

उहाँकहाँ आइन् तब उहाँले ढु ा िलएर त िहकार्उन थाल्नुभयो। उहाँ घरको

ु यो। यो उहाँले फेिर फेिर गनुभ
र् यो। िदन
छानामा चढ्नुभयो र फेिर ओल्हर्नभ

रात उहाँ

न थाल्नुभयो। हजुरमुमा र सबै जना उहाँको निजक आउन डराउन

थाले। जब जब उहाँ काजलको निजक आउनुभयो तब तब उनी डरले लुक्न

गए। बुबा, आमा र हजुरमुमाले हजुरबुबालाई सबभन्दा ठू लो अःपतालमा लानु
भयो

र

धेरै

डाक्टरह लाई

दे खाउनुभयो।

उहाँह

गनह कहाँ हजुरबुबालाई लानुभयो। उहाँबाट दु

झाँबी

र

टु नामुना

आत्मा वा भूत झानर्

ाङ्मो ठ ाए, उृे अनेक तन्ऽमन्ऽ गरे तर भूत त के हाॆो

ितनीह ले

घरको पैसा पो ितनीह ले झारे । हजुरबुबालाई औषधी िदए र अनेक बुटी
झुन्

ाइ िदए। तर केहीले पिन हजुरबुबा पिहलाको जःतो भएन। काजललाई

िदक्क लागेको िथयो र उनको िच
सु

दु:िखरहे को िथयो। हजुरबुबाबाट कथाह

नपाउँदा उनलाई िदक्क लािगरहे को िथयो। बुबा, मुमा र हजुरआमा पिन

ु एको िथयो र िच
िदक्क हुनभ

दु:खाइ रहनुभएको िथयो। घरको निजक रहे को

सानो मिन्दरमा गएर त्यहाँबाट ढु ाह

बटु लेर हजुरबुबाले जताततै हा

थाल्नुभयो। त्यो कसै लाई पिन मन परे न। एक िदन आमाले हामी सबैलाई
सोध्नुभयो, "हाॆा यी सबै दे वीदे वताह ले हजुरबुबालाई िकन सहयोग गरे नन्?"
बुबाले यो थप्नुभयो, "जब हजुरबुबाले ढु ा िलएर हामीलाई िहकार्उन लागेको

बेलामा

ती

दे वताह ले

िकन

उहाँलाई

िकन

रोकेनन्?"

"हाॆो

दे वीदे वताह मािथ भरपनुक
र् ो स ा हामीले केही न केही गनुप
र् छर्" हजुरमुमाले
भ ुभयो।
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त्यस

पिरवारमा

ितनीह को

दे वीदे वताह मािथको

आःथा

गुमेको

िथयो। हजुरबुबाको उपचारको िनिम्त ितनीह ले ूयास गिरनै रहे । अन्तमा
ितनीह

आफ्नो गाउँबाट ठू लो सहर वाराणासीमा सनुभ
र् यो र त्यहाँ हजुरबुबाको

िनिम्त अःपताल र िक्लनीकह

चहानर् थाले। आफ्ना बुबाआमा, हजुरआमा,

हजुरबुबा र भाइसँग सानो कोठमा सनर् पाएकोमा काजल खुशी भएकी िथइन्।
हजुरबुबा िनको भएर फेिर कथाह

भ

सकोस् भ े उनको चाहना िथयो।

बुबा र आमाले लुगा धुने सानो पसल त्यहाँ वाराणासीमा खोल्नुभयो।
ितनीह ले लुगा धुन्थे र लुगाह लाई ि

रहे का िविभ

गनुह
र् न्ु थ्यो। ितनीह ले वाराणासीमा

िक्लिनक र अःपतालह मा हजुरबुबालाई लग्नुभयो। एक िदन

बुबा र आमा इसाई चचर्मा जान िनणर्य गनुभ
र् यो। पसलमा आउने एक जना
माहकले

चचर्को

पाःटरलाई

बोलाएर

उनको

परमेँवरलाई

ूाथर्ना

गरे

हजुरबुबालाई सञ्चो हुन्छ भनेर बराबर भनेको िथयो। बुबा र आमा इसाई
िथएनन्। आिखरमा यिद हजुरबुबा िनको हुन्छ भने नयाँ परमेँवरलाई ूाथर्ना
ु यो। काजल र भाइ चचर्मा जान धेरै सानै छन् भनेर आमाले
गनर् रािज हुनभ

भ ुभयो। त्यसकारण ितनीह

हजुरआमा र हजुरबुबासँग घरै बसे।

चचर्पिछ पाःटरले हजुरबुबा र सबै पिरवारको िनिम्त ूाथर्ना गनुभ
र् यो

भनेर हजुरमुमालाई आमाले सुनाउनु भयो। अक आइतबार पिन फिकर्ने भनेर
ितनीह ले कुरा िमलाउनुभयो। अक आइतबार हजुरबुबाको िनिम्त धेरै ूाथर्ना
गनछ भनेर ितनीह ले आशा गनुभ
र् यो। तर जब आफूह

बसेको एउटा

कोठाको घरपितले बुबाआमा हजुरबुबालाई िनको हुन्छ िक भनेर बुबाआमा
चचर्मा

जानुभएको

थाहा

िनकािलिदए। "ितमीह

पायो

ऊ

िरसाएर

त्यस

कोठाबाट

चचर्मा जाऊ, येशूलाई िवँवास गर, ितमीह

घरमा बःन पाउँदैन " िरसले जि एर घरपित िचच्यायो।
ितनीह

सबैलाई
मेरो

पिरवारले त्यस बाराणासी सहरमा किहँपिन सःतो कोठा पाएन।

आफ्नै गाउँमा फिकर्न वाध्य भए। बुबा र आमाले येशूलाई माया गनर्

थाल्नुभएको िथयो र आफ्नो गाउँमा कुनै चचर् नभएकोले ितनीह

िनराश हुन

थाल्नुभयो। तर अिलअिल िसकेको भरमा ितनीह ले आफ्नै घरमा स ितको

गरे र येशूलाई पुकानर् थाल्नुभयो। उहाँह ले िदनिदनै येशूलाई ूाथर्ना गनुर्
ु न्ु छ भने हामी कहाँ जाने
थाल्नुभयो "हे ूभ ु, यिद तपाईँ ूेिमलो परमेँवर हुनह
सो दे खाउनुहोस्।"

आफ्नै गाउँमा फकको अक हप्ताको शिनबार िबहान

आमाले िमठो सि तको धुन हावामा घुिमरहे को आमाले सु ुभयो। उनी घरबाट
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बािहर िनःकनुभयो। आफ्नो बाटो पािर एउटा घरमा मािनसह

गीत गाइरहे को

उहाँले सु ुभयो। एक जना िछमेकीलाई उहाँले सोध्नुभयो, त्यहाँ के भइरहे को
छ? "ितनीह

आराधना गदछन्" त्यस िछमेकीले जवाफ िदयो। "पिहला त

त्यःतो गीत गाउने हाॆो िछमेकीमा िथएन। ितनीह ले येशूको भजन गाउँदै
गरे को जःतो सुिनन्छ तर ितनीह

िकन आइतबारमा आराधना गदनन्?"

आमाले सोध्नुभयो। "मलाई थाहा छै न तर ितनीह

केही न केही आराधना

गिररहे का छन्" त्यस िछमेकीले भन्यो। त्यितकैमा अक
ितनीह

के कुरा गिररहे को सु

िछमेकी आएर

थािलन्। "आउनुहोस्, म तपाईँलाई त्यस

िछमेकीकहाँ लिगिदन्छु " त्यस िछमेकीले भिनन्। उनी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

िथइन्। िजराले आमालाई आफ्नो िछमेकी भनेर एडभेिन्टःट पाःटरलाई पिरचय

गराइन्। अ ह सँग त्यस घरे ल ु चचर्मा परमेँवरको आराधना गनर् आमालाई
आमह गिरन्। आमाले हुन्छ भ ुभयो तर आइतबारको स ा शिनबारनै ितनीह

िकन येशूको आराधना गरे का िथए भनेर उहाँ सोच्न थाल्नुभयो। आराधना पिछ

आमाल्

ु न्ु छ?
हुनह

पाःटरलाई
सबै

सोध्नुभयो,

इसाईह

"तपाईँह

आइतबार

िकन

आराधना

शिनबार

गछर्न ् तब

आराधना

गद

तपाईँह चाही ँ

शिनबार। िकन?" पाःटरले भ ुभयो, "म बाइबलबाट तपाईँलाई दे खाउँछु

हामीले शिनबार िकन येशूको आराधना गछ ।" त्यसै हप्तादे िख बुबा, आमा र
हजुरआमाले पाःटरबाट बाइबल अध्ययन गनर् थाल्नुभयो। सृि को कथा भन्दै

साबथमा परमेँवरले िकन यसलाई पिवऽ राख्नु भयो र अलग गनुभ
र् यो भनेर

पाःटरले िसकाउनुभयो। वहाँह

तीनै जनाले उहाँह का

दयह

येशूलाई

सुिम्पनुभयो। दुभार्ग्यवस हजुरबुबा आफ्नो रोगबाट किहल्यै िनको भएन। जब

पिरवारले पाःटरबाट बाइबल िसिकरहनुभएको िथयो त्यसै समय हजुरबुबाको
दे हान्त भयो।

काजलले हजुरबुबाबाट फेिर अक कथा किहल्यै सु

उहाँले भ ुभएका कथाह भन्दा बाइबलका कथाह

पाइनन्। तर

असल भएको सुनेर उनी

अत्यन्तै खुिश भएकी िथइन्। अिहले उनी १४ वषर्की िछन् उनको १२ वषर्को
भाइसँग वाराणासीको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट आवािसय ःकूलमा बाइबल पढ्दै

छन्। "ःकूलमा गीत गाएको, बाइबल पढे को र ूाथर्ना गरे को मलाई
मनपछर्। यिद हाॆो ःकूलमा रहे को सुत्ने कोठाह

बालबािलकाह

ठू लो भएको भए अ

धेरै

आउँथे, बाइबल पढ्न र ूाथर्ना गनर् मन पराउँथे" यस

लेखकलाई काजलले सुनाइन्।

-आन्द्र्यु मेकचेःनी
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