
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायको मूल पदह : १ पऽसु १:१८,१९, कलःसी १:१३,१४, यशैया 
५३:१-१२, यूह ा ११:२५ र २ पऽसु १:१। 

यस अध्यायको ःमरण गनुर्पन मूल सार पद: "बुसमा आफ्नो शरीरलाई झिुण्डन 
िदनभुएर येशू भी  आफैले हाॆा पापह  बोक्नभुयो। (यशैया ५३:५)। उहाँले 
त्यसो िकन गनुर्भयो भन्दा पापको मािमलामा हामी सकेसम्म मिरतलु्य होऔ।ँ 
त्यसले गदार् हामी उिचत धािमर्क तथा परमेँ वरीय जीवन िबताउन अमसर हनु 
सक । "उहाँकै चोट तथा घाऊह ले ितमीह  िनको भएका छौ" (यशैया 
५३:५)।" (१ पऽसु २:२४ पान्तिरत)। 

पऽसुको नजरको केन्ििवन्द ु येशू भी  हनुहुनु्छ भ  े कुरामा अब त 
हामी ःप  भइसकेको हनुपुछर्। येशू भी  पऽसुको िनिम्त त्यो िवषयबःत ुहो 
जनु िक उनको पऽमा सनुौलो धागोको पमा बनेुको पाउँछ । 

   १ पऽसुको पिहलो अध्यायको मखुारमै पऽसुले आफूलाई येशू 
भी को ूिेरत अथार्त ् उहाँले पठाउनभुएको जन भनेर उल्लेख गदर्छन ् भने 
उनको पऽको अिन्तम हरफमा "येशू भी मा िवँ वास गन ितमीह  सबैलाई 
परमेँ वरले शािन्त िदउन"् भनेर आफ्नो पऽको अन्त्य गदर्छन ् (१ पऽसु 
५:१४ पान्तिरत)। त्यसकारण पऽसुको लेखको सु देिख अन्तसम्मको मूल 
िवषयबःत ुनै येशू भी  हनुभुएको पाइन्छ। 

    पऽसुले धेरै कुराह को चचार् गदर्छन।् येशूले हाॆो िनिम्त के गनुर्भयो 
सो नै ती चचार्ह को िवषयबःत ुिथयो। येशू हामीह को बिल हनुभुएको िथयो 
भनेर पऽसुले भन्दछन।् येशूले भोग्नभुएको महाक लाई पिन उनले 
औलँ्याउँछन।् येशूको क  नै हामीह को िनिम्त उदाहरण बनेको छ भनेर 
उनले िजिकर गदर्छन।् येशू मतृ्यबुाट बोिर उठ्नभुएको बारेमा पिन उनले 
छलफल गछर्न।् येशू भी  नै मसीह, िबःटोज (Christos) वा परमेँ वरले 
अिभषके गनुर्भएको व्यिक्त भनेर उनले ठोकुवा गछर्न।् त्यसको अथर् येशू नै 
परमेँ वर हनुहुनु्छ भ े बिढ ूमाण १ पऽसुमा हामी देख् न सक्छ । उहाँ मानव 
चोला िलएर आउनभुयो। उहाँ आउनभुयो, िजउनभुयो र साथै मनुर्भयो तािक 
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हामी सबैमा अनन्त जीवनको आशाले ससुिज्जत भएर अथर्मूलक जीवन 
िबताउन सक । 

   पऽसुको पिहलो पऽलाई फेिर दोहोर् याएर हेनछ  तर यसबेला येशूकै बारेमा 
माऽ कःता िशक्षाह  हामीलाई उनले पढाउन चाहन्छन ् भनेर अझ बिढ 
केलाएर हेनछ । 
 

१. येशू, हामीह को बिल (कलःसी १:१३,१४)  
      बाइबलको ूथम पःुतकदेिख अन्तसम्म सनुको धागोजःतो एक 
अत्यन्त महान ् िवषयबःतलेु बिुनएको पाइन्छ। सम्पूणर् बाइबलको मूल 
िवषयबःत ु नै त्यो हो भ  सिकन्छ ।त्यो िवषय हो: पापी मािनसह को 
मिुक्तको िनिम्त परमेँ वरले गिररहनभुएको गहृ कायर्। उत्पि को पःुतकमा 
उल्लेख गिरएको आदम र हव्वाको पतनदेिख ूकाशको पःुतकमा उल्लेिखत 
शारीिरक अिभलाषामा डिुवरहने बेिबलोन पी ूतीकको ःवभाव बोकेका 
मािनसह लाई पापबाट उ ार गनर् परमेँ वरको ूयास भइरहेको िवषयबःत ु
बाइबलले खलुासा गदर्छ। पाप तथा दु  ःवभावमा हराइरहेका मािनसह लाई 
उ ार गनर् परमेँ वरले सु देिख अन्तसम्म ूयास गिररहनभुएको तथ्य 
बाइबलले बताउँछ (लूका १९:१०)। पऽसुले लेखेका आफ्ना पऽह मा उक्त 
िवषयबःत ुपिन उज्यालो तारा जःतै चिम्करहेको हामी पाउँछ । 

   पापबाट अलग वा ःवतन्ऽ भएर परमेँ वरको चाहना अनसुार िबजयी 
जीवन िबताउन ु भनेको के हो भनेर देहायका पदह ले ूःततु गदर्छ। फेिर 
हामीह लाई मिुक्तको िनिम्त रगतको भिूमका पिन के छ भनेर ती पदह ले 
बताउँछ। हेन ुर्होस:् पऽसु १:१७-२१ "१७ पनपक्ष नगरी मािनसको 
कामअनसुार इन् साफ गनुर्हनेुलाई िपता भनी पकुारा गछ  भने, ितमीह का 
ूवासको सम् पूणर् समय डरसँग िबताओ। १८ ितमीह  जान् दछौ, िक आफ् ना 
िपता-पखुार्बाट आएका व् यथर्का कुराह देिख, सनु वा चाँदीजः ता नाश हनेु 
थोकह ारा दाम ितरी ितमीह  छुट् ाइएका होइनौ, १९ तर िनं खोट र 
िनं कल  थमुाको जः तो भीं टको अनमोल रगत ारा दाम ितरी छुट् ाइएका 
छौ। २० उहाँ सिृं टभन् दा अगािडदेिख नै िनयकु्त हनुभुएको िथयो, तर 
ितमीह का खाितर समयको अन् त् यमा ूकट हनुभुयो। २१ उहाँ ारा 
परमेँ वरमािथ ितमीह को भरोसा छ, जसले भीं टलाई मतृकबाट जीिवत पारेर 
मिहमा िदनभुयो, तािक ितमीह को िवँ वास र आशा परमेँ वरमा रिहरहोस।" 
( पान्तिरत) र कलःसी १:९-१४ "९ यसैकारण हामीले त् यो सनेुको िदनदेिख 
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उहाँको इच् छाको ानले सारा आित् मक बिु  र समझमा ितमीह  पूणर् होओ 
भनेर िबन् ती गद ितमीह का िनिम् त ूाथर्ना गनर् छोड़ेका छैन , १० र उहाँलाई 
पूणर् पले ूसन् न पान ूभकुो योग् य जीवन िबताउँदै र ूत् येक असल काममा 
फलवन् त हुँदै परमेँ वरको ानमा ब  दैजान सक। ११ उहाँको मिहिमत 
शिक्तअनसुार आनन् दसाथ सबै सहनशीलता र धैयर्को लािग ितमीह  सारा 
शिक्तिसत बिलया होओ। १२ ज् योितमा सन् तह का उ रािधकारका सहभागी 
हनु हामीलाई सक्षम तलु् याउनहुनेु िपतालाई धन् यवाद चढ़ाओ। १३ उहाँले 
हामीलाई अन् धकारको राज् यदेिख छुटाउनभुयो, र आफ् ना िूय पऽुको राज् यिभऽ 
हामीलाई सानुर्भएको छ। १४ उहाँमा हाॆो उ ार, अथार्त ् पापको क्षमा छ।"   

     १ पऽसु १:१८,१९ येशूको मतृ्यकुो आवँयकता, अथर् र 
मूल्यको बारेमा पऽसुले वयान गछर्न।् ती पदह मा हामीलाई बझुाउन दईु 
मह वपूणर् ूतीक वा शब्दिचऽह  पऽसुले उल्लेख गदर्छन।् पापबाट हामीलाई 
राहत िदन वा उ ार गनर् हामीलाई रगतले िकिनएको हो भ े पिहलो 
शब्दिचऽ ारा पऽसुले आफ्नो  तकर्  अिघ सादर्छन।् दोॐो शब्दिचऽमा पऽसुले 
पशबुिलको उल्लेख गदर्छन।् कुनै बःतलुाई छुट्कारा गनर् वा उ ार गनर् वा 
आफूमा ल्याउन पैसा ितरेर िकिनन्छ भनेर दोॐो शब्दिचऽले बताइएको छ। 
उ ार वा कुनै वःतलुाई बन्धकबाट छुट्कारा गन भ े शब्द बाइबलमा धेरै 
ूकारले ूयोग गिरएको छ। गिरबह ले पैसाको कारण आफूह लाई बेिचन 
पदार् ितनीह लाई छुटाउन वा उ ार गनर् कसैले मोल ितरेर िकिनने अवधारणा 
बाइबलको लेबीको पःुतकको अध्याय २५को २५,२६ पदह मा उल्लेख 
गिरएको छ। अझ मह वपूणर् िवषय त यो हो िक कुनै पिन दासलाई पैसा 
ितरेर उ ार वा ःवतन्ऽ गराउन सिकन्छ (लेबी २५:४७-४९)। मािनसह को 
अथर्हीन र शनु्य जीवनलाई येशू भी को अनमोल रगतले िकिनएको वा उ ार 
गिरएको छ भनेर पऽसुले आफ्ना पाठकह लाई सूिचत गराउँदछन ् (१ पऽसु 
१:१८,१९ पान्तिरत)। 

    ूिेरत पावलले िहॄूको पःुतकमा कसरी पशबुिलले येशूको 
मतृ्यलुाई औलँ्याउँछ भनेर देखाइएको कुरामा पऽसुले पूणर् समथर्न जनाएको 
पाइन्छ। परुानो करारको समयमा परमेँ वरको आराधाना गन पिवऽ मिन्दरमा 
िनंखोट वा कुनै दाग नभएको थमुालाई पाप गरेको व्यिक्तले ल्याउँथ्यो। 
पापीले आफ्नो हात त्यस थमुाको टाउकोमा राख्थ्यो (लेबी ४:३२,३३)। अिन 
त्यस पशलुाई मािरन्थ्यो। त्यसको केही रगत बेदीमा लेिपिदन्थ्यो। बाँकी रगत 
बेदीको मिुन खन्याइन्थ्यो (लेबी ४:३४)। पापको मोल ितनर् पशलुाई मािरन्थ्यो 
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(लेबी ४:३५)। (यो िबिधले एक िदन येशू आउनहुनेुछ जो मनुर्भएर सबै 
बिलूथा अन्त्य हनेुछ भनेर देखाउँथ्यो)। त्यसकारण पऽसुले येशूलाई िनंखोट 
तथा शु  भनेर हामीह  मनुर्पन ठाउँमा उहाँ मनुर्भयो भनेर िजिकर गदर्छ। 
हामीह को पापको मोल उहाँले ितनुर्भयो। र उहाँको मतृ्यलेु हामीह को 
परुानो पापमय जीवनबाट मकु्त गनुर्भएको िथयो। भिवंयमा हनेु हामीह ले 
भोग्नपुन अनन्त मतृ्यबुाट उहाँको मतृ्यलेु हामीलाई उ ार गनुर्भएको िथयो। 

     बाइबलको मत अनसुार हामीह को ठाउँमा कोही मािरयो भने 
हामीह ले पापको कारणले पाउनपुन दण्डबाट छुट्कारा पाउँछ  र त्यही नै 
हामीह को मिुक्तको महान ्आशा हो। परमेँ वरमािथ पूणर् पमा भरपन कारण 
के हो भनेर त्यस सत्य आत्म ानले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? 
 

२. येशू भी ले पाउनभुएको ूचण्ड क  (यशैया ५३:१-१२) 
       इसाईह ले ूायजसो येशूको "ूचण्ड वा महाक "को बारेमा चचार् 
गदर्छन।् ूचण्ड वा महाक  भ े अङ्मजेीमा पाशन (passion) भ े शब्दबाट 
आएको हो जःको अथर् "द:ुख पाउन"ु हो। येशूको महाक को बारेमा चचार् 
गदार् ूायजसो यस संसारमा रहनहुुँदा उहाँले भोग्नभुएको अिन्तम िदनका 
क ह लाई जनाउँछ। गधाको बछेडामा चढेर य शलेममा राजकीय सम्मानमा 
ूवेश गनुर्भएदेिख उहाँको बुसमा मतृ्यसुम्म भएको घट्ना चबलाई "येशूको 
ूचण्ड महाक  वा पाशन अभ बाइःट" भनेर जनाउँछ। 

   हामीह को िनिम्त येशूले पाउनभुएको द:ुखलाई देहायका पदह ले 
कसरी वणर्न गदर्छन?् हेन ुर्होस:् १ पऽसु २:१८-२५ " १८ कमारा हो, सम् पूणर् 
आदरपूवर्क आफ् ना मािलकह का अधीनमा बस। ितमीह मािथ दयाल ुर भला 
हनेुह का अधीनमा माऽ होइन, तर िनदर्यीह का अधीनमा पिन। १९ 
परमेँ वरलाई सम् झेर कुनै मािनसले अन् यायपूणर् कं ट सहन् छ भने त् यो 
परमेँ वरमा ूशंसनीय छ। २० िकनभने ितमीह ले खराब काम गरेर कुटाइ 
खाँदा धैयर्सँग स ौ भने यसमा ठूलो कुरो के छ र? तर ितमीह ले असल गरेर 
पिन द:ुख भोग् नपुदार् धैयर्सँग सहन् छौ भने यो परमेँ वरमा महणयोग् य हनु् छ, २१ 
िकनिक यसैको िनिम् त ितमीह  बोलाइएका हौ। भीं टले पिन ितमीह का िनिम् त 
कं ट भोग् नभुयो, अिन ितमीह का लािग एउटा उदाहरण छोिडजानभुयो, र 
ितमीह  उहाँकै पाइलामा िहँ  नपुछर्। २२ "उहाँले कुनै पाप गनुर्भएन, र उहाँको 
मखुमा कुनै छलको कुरा पाइएन। " २३ ितनीह ले उहाँलाई अपमान गदार् 
उहाँले साटो फेनुर्भएन। द:ुख भोग् नहुुँदा उहाँले धम् की िदनभुएन। तर उिचत 
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न् याय गनुर्हनेुमािथ उहाँले भरोसा राख् नभुयो। २४ हामी पापका लेिख मरेर 
धािमर्कताको लेिख िजऔ ं भनी उहाँले बूसमा आफ् नै शरीरमा हाॆा पाप 
बोक् नभुयो। उहाँकै चोटह ारा ितमीह  िनको भयौ। २५ िकनभने ितमीह  
भेड़ाह  झ बरािलरहेका िथयौ, तर अब ितमीह का आत् माको गोठाला र 
संरक्षककहाँ फिकर् आएका छौ।" यशैया ५३:१-१२ "1 हाॆो समाचार कसले 
िवँ वास गरेको छ? र परमूभकुो बाहबुल कसलाई ूकट गिरयो? 2 ऊ 
उहाँको साम ु किललो बोटजः तो र सकु् खा जिमनबाट िनः केको जरोजः तो 
बकयो। ऊिसत हामीलाई आकषर्ण गन न केही सनु् दरता न त मह व नै िथयो। 
उसको अनहुारमा हामीलाई मन पन केही िथएन। 3 ऊ मािनसह बाट घिृणत 
िथयो र इन् कार गिरयो, अफसोसमा परेको मािनस र कं टिसत पिरिचत। ऊ 
त् योजः तो िथयो, जसलाई देखेर मािनसह  आफ् ना मखु फकार्उँछन ्। ऊ घिृणत 
िथयो, र हामीले उसलाई केही मोलको गनेन । 4 िनँ चय नै उसले हाॆा 
िनबर्लताह  बोक् यो, र हाॆा द:ुख भोग् यो, तापिन हामीले उसलाई परमेँ वरबाट 
िहकार्इएको, उहाँबाट िपिटएको र द:ुखमा परेको सम् झ् य । 5 तर ऊ त हाॆा 
अपराधह का िनिम् त छेिड़यो। हाॆा अधमर्का िनिम् त ऊ पेिलयो। हामीमा शािन् त 
ल् याउने दण् ड उसमािथ पर् यो, र उसको कोरार्को चोटले हामी िनको भय । 6 
हामी सबै भेड़ा झ बरािलएका छ। हामी हरेक आफ् नै बाटोितर लागेका छ , र 
परमूभलेु उसमािथ हामी सबैको अधमर् हािलिदनभुएको छ। 7 ऊ िथचोिमचोमा 
पर् यो, र उसलाई कं ट पर् यो, तापिन उसले आफ् नो मखु खोलेन। मािरनलाई 
लगेको थमुाजः तै ऊ डोर् याएर लिगयो। आफ् नो ऊन कऽनेको साम ु भेड़ा मौन 
भए झ उसले पिन आफ् नो मखु खोलेन। 8 अत् याचार र इन् साफ ारा ऊ 
लिगयो। उसका सन् तानका बारेमा कसले िवचार गनर् सक् छ? िकनिक ऊ 
जीिवतह को देशबाट अलग गिरयो, र मेरो ूजाका अपराधको िनिम् त उसमािथ 
कुटाइ पर् यो। 9 उसको िचहान दुं  टह िसत बनाइयो, र मतृ् यमुा धनीह  उसको 
साथमा िथए, य िप उसले केही उपिव गरेको िथएन न त उसको मखुमा केही 
छल िथयो। 10 तापिन उसलाई चकनाचरू र कं टमा पानर् परमूभकुो इच् छा 
िथयो, र परमूभलेु उसको ूाणलाई दोषबिलझ बनाउनभुए तापिन, उसले आफ् ना 
छोराछोरीलाई देख् नेछ र आफ् नो िदन बढ़ाउनेछ र परमूभकुो इच् छा उसकै 
हातमा उन् नत हनेुछ। 11 उसका ूाणको वेदनापिछ उसले जीवनको ज् योित 
देख् नेछ र सन् तुं  ट हनेुछ। आफ् नो ान ारा मेरो धमीर् दासले धेरैलाई धमीर् 
बनाउनेछ, र उसले ितनीह का अधमर् बोक् नेछ। 12 यसैकारण महान ्ह सँगै 
उसलाई पिन म एक भाग िदनेछु, र उसले लूटको माल सामथीर्ह िसत 
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बाँ  नेछ। िकनभने उसले आफ् नो जीवन मतृ् यमुा खन् यायो, र ऊ अपराधीह को 
गन् तीमा गिनयो। िकनिक उसले धेरैको पाप बोक् यो र उसले अपराधीह का 
िनिम् त मध् यः थता गर् यो।"  

    बुसमा येशूले पाउनभुएको महाक को िवशेष अथर् छ। उहाँको 
शरीरलाई बुसमा टाँग्दा उहालेँ हामीह को पापलाई बोक्नभुएको िथयो (यशैया 
५३:५)। उहाँले त्यो कायर् िकन गनुर्भयो भन्दा पापको मािमलामा हामीह  
मिरसकेका ह  भनेर आभास ्पाऔ ँभनेर नै हो। अथार्त ्पापसँग हामीह को 
कुनै सरोकार नहोस ्भ को लािग उहाँ बुसमा टाँिगन्दा हामीह को पापलाई 
मानुर्भएको िथयो। उहाँको चाहना िथयो िक हामीह ले धािमर्क अथार्त ्उिचत 
जीवन िबताउन सक । (१ पऽसु २:२४ "हामी पापका लेिख मरेर 
धािमर्कताको लेिख िजऔ ं भनी उहाँले बूसमा आफ् नै शरीरमा हाॆा पाप 
बोक् नभुयो। उहाँकै चोटह ारा ितमीह  िनको भयो।' र ूिेरत ५:३० "हाॆा 
िपता-पखुार्का परमेँ वरले येशूलाई मतृकबाट जीिवत पानुर्भयो, जसलाई 
तपाईंह ले काठमा टाँगेर मानुर्भएको िथयो।" अक  शब्दमा भ े हो भने 
पापले मतृ्यलुाई िनम्त्याउँछ (रोमी ५:१२)। हामी ःवभावैले पाप गन भएका 
हनुाले हामी मनुर् पछर् अथार्त ् अनन्त जीवनमा सहभागी हनु हामीह को 
अिधकार हुँदैन। तर िनद ष र िश  येशू हामीह को िनिम्त मनुर्भयो। येशूले 
कुनै झठुो कुरो गनुर्भएको िथएन। हामी बुसमा मनुर्पन िथयो तर हामीह को 
स ामा उहाँ त्यहाँ मनुर्भयो। हामीह को ठाउँ उहाँले िलनभुएको कारणले, 
हामीह ले मिुक्तको योजनामा सहभागी हनेु अिधकार पाय ।  

    जब हामीह को मिुक्तको योजना कायर्न्वन गनर् येशूले महाक  
भोिगरहनभुएको िथयो त्यसबेला उहाँको पिरिःथित कःतो िथयो भनेर यशैया 
५३:१-१२ले भनेको फेिर पढ्नहुोस।् यथाथर्मा परमेँ वरको ःवभाव कःतो छ 
भनेर ती पदह ले हामीलाई बताउँछन।् परमेँ वर कःतो हनुहुनु्छ भनेर िविभ  
मािनसह ले अडकल गछर्न ्तर ती पदह ले उहाँको चिरऽलाई कसरी खलुासा 
गछर्न?् 

      "अत्यन्त भयानक ूरीक्षा तथा ूलोभन देखाएर शैतानले येशूको 
दयलाई िनचारेको िथयो। िचहानपिछ आफ्नो अवःथा कःतो हनेु छ भनेर 
मिुक्तदाताले देख् न सक्नभुएको िथएन। आफू िचहानबाट िबजयी यो ा भएर 
िनःकनेछु भ े आशालाई उहाँले अनभुव गनुर्भएको िथएन। सनातन परमेँ वर 
िपताले उहाँको बिललाई ःवीकार गनुर्भयो भ े कुरा उहाँलाई थाहा िथएन। 
पाप भयानक तत्व हो र जसले गदार् उहाँ र परमेँ वरको बीचमा सध िबछोड 
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हनेुछ भ े आभास ् उहाँले पाउनभुएको िथयो। पापमा फिसरहेको मानव 
जातलाई पापबाट फकर् न परमेँ वरको आवाजले घचघचाइरहेको हनु्छ। तर ती 
पापीह ले परमेँ वरको दयाल ुआवाजलाई दवाइ रहँदा आिखरमा त्यस आवाज 
िबलाएर जान्छ। त्यसले गदार् ती मािनसह को आफ्नै िनणर्यले ितनीह  
परमेँ वरबाट अलग हनुजान्छन,् जसको फलःव प ितनीह  भयानक र गिहरो 
शोकको अनभुव गनर् वाध्य हनुपुनछ। त्यस िबछोडले गदार् ल्याउने भयङ् कर 
पीडाको अनभुव येशूले गनुर्भएको िथयो। पापको बोझले गदार् येशूले िपउनपुन 
कचौरा अत्यन्त िततो भएको िथयो। त्यस कचौरा एक ूतीक िथयो जनु 
बुसमा येशूलाई भोग्न अर् हाइएको िथयो। पापले गदार् आफ्नो िपताबाट सदाको 
िनिम्त आफू िबछोड हनु वाध्य हनुपुनछ भनेर येशूले सोच्नभुएको िथयो। त्यस 
सोचले परमेँ वरको पऽुको दय िछयािछया भएको िथयो।''-एलेन जी ाइट, 
द िडजाएर अफ एजेज, प.ृ ७५३बाट पान्तिरत। 

      हामीह को िनिम्त येशू भी ले जनु ्पीडा भोग्न वाध्य हनुपुरेको िथयो 
त्यसको ूत्यु र हामीह को कःतो हनुपुछर्? १ पऽसु २:२१को अनसुार क  
पाउँदा उहाँको सहनशीलता र धैयर्ताको अनसुरण हामीले गनुर्पछर् भिनएको छ। 
त्यस  आ ानलाई हामीले कसरी आत्मसात ्गन? 
 

३. येशू जीिवत भएर िनःकनहुनु्छ (यूह ा ११:२७) 
        देहायका पदह ले अत्यन्त महान ्आशाको बारेमा हामीलाई औलँ्याएका 
छन।् हामीह को िनिम्त त्यस आशाको अथर् के छ? हेन ुर्होस:् १ पऽसु 
१:३,४,२१ " 3 परमेँ वर र हाॆा ूभ ु येशू भीं टका िपता धन् यका हनुहुनु् छ! 
उहाँको महान ् कृपाले मतृकबाट येशू भीं टको पनु त् थान ारा एउटा जीिवत 
आशाको िनिम् त हामी नयाँ गरी जन् मेका छ।... ४ ः वगर्मा ितमीह का िनिम् त 
साँिचराखेको उ रािधकार अिवनाशी, िवशु  र नओइलने िकिसमका छन।... 21 
उहाँ ारा परमेँ वरमािथ ितमीह को भरोसा छ, जसले भीं टलाई मतृकबाट 
जीिवत पारेर मिहमा िदनभुयो, तािक ितमीह को िवँ वास र आशा परमेँ वरमा 
रहोस ्।, १ पऽसु ३:२१ " यही पानी बिप् तः माको एउटा प हो, जसले 
ितमीह लाई बचाउँछ। यो शरीरको मैला हटाएजः तो होइन, तर शु  िववेकको 
िनिम् त परमेँ वरतफर् को एउटा ूित ा हो। यसले मतृकबाट भएको येशू भीं टको 
पनु त् थान ारा ितमीह लाई बचाउँदछ।", यूह ा ११:२५ " येशूले ितनलाई 
भन् नभुयो, "पनु त् थान र जीवन म नै हुँ। मलाई िवँ वास गन मर् यो भने पिन 
जीिवत हनेुछ।", िफिलप्पी ३:१०,११ " 10 म उहाँलाई र उहाँको 
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पनु त् थानको शिक्त जान् न सकँू, र उहाँको मतृ् यमुा उहाँजः तै भई उहाँका द:ुख-
भोगमा सहभागी हनु सकँू। 11 सम् भव भए मरेकाह बाट म पनु त् थान ूाप् त 
गनर् सकँू।" र ूकाश २०:६ " 6 पिहलो पनु त् थानमा सहभागी हनेुह  धन् य र 
पिवऽ हनु ्। ियनीह लाई दोॐो मतृ् यकुो शिक्तले केही गनर् सक् दैन, तर ितनीह  
परमेँ वर र भीं टका पूजाहारी भएर उहाँसँग एक हजार वषर्सम् म राज् य 
गनछन ्।"   

    येशूलाई िवँ वास गरेको कारण महाक  तथा सतावट 
सिहरहेकाह को िनिम्त पऽसुले ूथम पऽ लेखेका िथए भनेर हामीले हेर् य । 
त्यसकारण पऽको सु देिख नै आफ्ना पाठकह लाई ितनीह को िनिम्त 
पिखर्रहेको आशाको ध्यानितर पऽसुले आकषर्ण गछर्न।् येशूभक्तह को िनिम्त 
भएको आशा जीिवत आशा हो भनेर पऽसुले ठोकुवा गछर्न।् िकन त? 
िकनभने त्यो आशा येशू भी को मतृ्यपुिछ भएको पनु त्थान आधािरत छ (१ 
पऽसु १:३)। येशूभक्तह लाई त्यस पनु त्थानले आशा िदन्छ। त्यस आशाले 
ःवगर्मा ितनीह को िनिम्त िदइने अनन्त जीवनको बरदानलाई पिखर्बःन 
अनमुित िदन्छ। त्यो कुनै िबलाएर जाने, नािशने वा हराएर जाने बरदान होइन 
(१ पऽसु १:४)। हो, बतर्मान समयमा सामना गनुर्पन कितपय पिरिःथितह  
अत्यन्त किठन र खराब तथा आततायी हनुसक्छ। तर जब हामीह को 
द:ुखक  िसि न्छ तब हामीह को िनिम्त पिखर्रहेको परमेँ वरको उपहारलाई 
सोचेर हेन ुर्पछर्। 

   येशू भी  पनु त्थान हनु ु नै हामीह  पिन पनु त्थान हनेुछ  भ े 
ूित ा हो (१ कोरन्थी १५:२०,२१)। पावलले यसरी पिन ःप  गछर्न,् "यिद 
येशू मतृ्यबुाट बौिरन- उठ्नभुएको भए उहाँमािथ ितमीह ले गरेको िवँ वासको 
कुनै अथर् हनु्दैनथ्यो। ितमीह को पाप क्षमा नभएर बिसरहेको हनु्थ्यो" (१ 
कोरन्थी १५:१७ पान्तिरत)। तर शभुसमाचार त यो हो िक येशू मरेकोबाट 
बौिरउठ्नभुएको छ। मतृ्यमुािथ उहाँले िबजय ूा  गन शिक्त उहाँसँग छ भनेर 
उहाँले ूमािणत गरेर देखाउनभुएको छ। त्यसकारण येशूभक्तह को आशा येशू 
भी को पनु त्थानमा आधािरत छ। येशूको पनु त्थानको घट्ना कुनै 
काल्पिनक, मनगढन्ते वा परीकथा नभएर ऐितहािसक तथ्य हो। यस संसारको 
अन्तको समयमा हनेु पनु त्थानको बारेमा िदइने िव ाको जग नै येशूको 
पनु त्थान हो। 

     येशूले हामीह को िनिम्त जे जित गनुर्भयो त्यसको िशखर िबन्द ु नै 
पनु त्थानको ूित ा हो। यिद अिहले हामी जसरी िचिनएकाछ  त्यसरी नै 
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िचिनने गरेर पनु त्थानको कबलु हामीमा नभएको भए हामी कुन आशाको 
िनिम्त बाँच्ने त? (अथार्त ् हामीह को अनन्त जीवन अिःतत्व िविहन भएर 
िबलाएर जाने भए यस संसारमा अथर्पूणर् जीवन िबताउनकुो औिचत्य के छ र? 

    "येशूूित अगाध आःथा राख् नेह को िनिम्त मतृ्य ु केवल िनन्िामाऽ 
हो। यो अन्धकार र मौनताको क्षणमाऽ हो। येशूको िनिम्त मनह को जीवन 
परमिपता परमेँ वरमा हनुभुएको भी िभऽ लिुकरहेको हनु्छ। र जब 
"ितमीह को जीवन जो येशू हनुहुनु्छ, फेिर देखा पनुर्हनेुछ तब ितमीह  पिन 
ःवगर्को मिहमामा उहाँसँगै देखापनछौ" (कलःसी ३:४, यूह ा ८:५१,५२ 
पान्तिरत)।...येशूको दोॐो आगमनमा उहाँको िनिम्त मन अमूल्यका 

मतृ्यहु ले उहाँको आवाज सु ेछन।् ितनीह  मतृ्यलुाई पराजय गद अनन्त 
जीवन र तेजःवीमय मिहमामा पिॐनेछन।्"- एलेन जी ाइट, द िडजाएर अभ 
एजेज, प.ृ ७८७बाट पान्तिरत। 

    अन्तमा हनेु मतृ्यह को सबै मतृ्यकुो बारेमा सोच्नहुोस।् त्यो कठोर 
छ, त्यसमा क्षमा भ  ेतत्व हुँदैन र त्यो वाःतिवक छ। त्यसकारण हामीह को 
िवँ वासमा पनु त्थानको ूित ा गािभएको िकन अथर्पूणर् छ? हामीले आशा 
गरेका, िवँ वास गरेका िशक्षादीक्षाह लाई त्यस पनु त्थानले िकन माथ गदर्छ? 
 

४. येशू भी , मसीह वा परमेँ वरले अिभषके गनुर्भएको व्यिक्त (दािनएल 
९:२५)  

        यस संसारमा हुँदा येशूको कामको अत्यन्त िनणार्यक लआयको बारेमा 
हामीले अिघ हेर् य । जब येशूले आफ्ना चेलाह को मनलाई खोतल्ने एक ूँ न 
सोध्नहुनु्छ तब त्यस लआयलाई चेलाह को साम ुउघािरन्छ: ""म को हुँ भनेर 
ितमीह  भन्छौ?" पऽसुले जवाफ िदए, "तपाईँ जीिवत परमेँ वरको पऽु, भी  
हनुहुनु्छ।"" (म ी १६:१५,१६)। "भी " र "मसीह" भ े दवैु शब्दह को 
अथर् एउटै हो। भी  वा बाइःट (Christ) भ े शब्द मीक अथार्त ् यनुानी 
भाषाको िब ोस (Christos)बाट आएको हो। िहॄू भाषामा ूयोग गिरने 
बाइःट भ े शब्द मसीयाक (mashiyach) हो। यस शब्दको अथर् "अिभषके 
वा चिुनएको व्यिक्त"बाट आएको हो। परुानो करारमा यो शब्दलाई धेरै 
ूकारले ूयोग गरेको पाइन्छ। (अझ यो शब्द पिसर्याको राजा साइरसलाई 
सम्बोधन गनर् ूयोग गिरएको छ (यशैया ४५:१)।साइरस ती राजा िथए जो 
परमेँ वरलाई िवँ वास नगन र उहाँका आ ाह  नमा े मािनसह बाट आएका 
िथए)। त्यसकारण त्यस पृ भिूमलाई मनमा राख् दा पऽसुले येशूलाई भी  भनेर 
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िकन सम्बोधन गरे भ े कुरालाई हामीले अझ राॆोसँग बझु्न सक्छ । परुानो 
करारभिर ूायजसो ूयोग गिरएको शब्द भी  वा बाइःटको अवधारणालाई 
पऽसुले ूयोग गरेका िथए। 
     परुानो करारमा देहायका पदह मा मसीह वा अिभषके गिरएको भ  े
शब्द ूयोग गिरएको छ। ती पदह ले अिभषके गिरएको व्यिक्तलाई अक  कुन ्
शब्द सम्बोधन गरेर हामीलाई िसकाउन खोिजएको छ सो पिन हेन ुर्होस।् 
येशूलाई मसीह हनुहुनु्छ भनेर पऽसुले सम्बोधन गदार् उनले उहाँ अिभषके 
गिरएको व्यिक्त भनेर बझेुका िथए भने हामीले कसरी बझु्न सक्छ ? हेन ुर्होस:् 
भजन २:२ " परमूभ ुर उहाँका अिभिषक्त जनको िव मा पथृ् वीका राजाह  
खड़ा हनु् छन ्, र शासकह  आपसमा सल् लाह गछर्न ्।", भजन १८:५० "उहाँले 
आफ् ना राजालाई महान ् िवजय िदनहुनु् छ,  र उहाँका अिभिषक्त राजा दाऊद र 
ितनका वंशमािथ उहाँले सदासवर्दा आफ् नो अचकू क णा देखाउनहुनु् छ।", 
दािनएल ९:२५ " “यो जान र बझु, य शलेमको पनुः थार्पन र पनुिनर्मार्ण गनर् 
यो आदेश जारी गरेको समयदेिख अिभिषक्त जन,  अथार्त ् एक शासक 
नआउञ् जेलसम् म सात ‘सातह ’  र बयस ी ‘सातह ’  हनेुछन ्। गल् ली र 
सु ङह सिहत यसको पनुिनर्मार्ण हनेुछ,  तर द:ुखको समयमा।", १ शमूएल 
२४:६ " दाऊदले आफ् ना मािनसह लाई भने, “मैले आफ् ना मािलक, परमूभकुा 
अिभिषक्त जनको केही हािन गन कुरा मबाट परै रहोस ्। िकनिक उहाँ 
परमूभकुा अिभिषक्त जन हनुहुनु् छ।" र यशैया ४५:१ " “परमूभलेु आफ् नो 
अिभिषक्त कोरेसलाई (साइरस राजा) यही भन् नहुनु् छ, जाित-जाितह लाई परािजत 
गनर्, राजाह लाई हातहितयाररिहत तलु् याउन, त् यसको सामनु् ने ढोकाह  खोल् न, 
र मूल ढोकाह  बन् द हनु निदन म त् यसको दािहने हात समात् छु।" 
    येशू, मसीह हनुहुनु्छ भनेर ःवीकार गनर् लगाउन परमेँ वरले नै 
पऽसुलाई अगवुाई गनुर्हनु्छ (म ी १६:१६,१७)। तर मानव ि कोणले 
मसीह को हनुहुनु्छ र उहाँले के गनुर्हनु्छ भ े वाःतिवक तथ्यलाई पऽसुले 
बझु्न सकेको िथएन। अझ मह वपूण्र् कुरोलाई कोट् याउँदा येशूले के गनुर्हनेुछ 
सो कुरालाई पऽसुले बझु्न सकेको िथएन भनेर भ  सिकन्छ। 
    येशू, मसीह नै हनुहुनु्छ भ े कुरोलाई पऽसुले राॆोसँग बझु्न नसकेको 
हनुसक्छ। यस मािमलामा पऽसु एक्लै छैन अथार्त ् कितले उहाँलाई िच  
सकेको िथएन र छैन पिन। मसीहको बारेमा इॐाएलमा धेरै धारणाह  िथए। 
मािथ उल्लेख गिरएका पदह ले मसीह वा अिभषके गिरएको व्यिक्तको बारेमा 
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पूरा जानकारी िदइएको पाइन्दैन। तर मसीहले के गनुर्हनेुछ र को हनुहुनेुछ 
भ े आभासचाही ँकुनै न कुनै पमा देखाइएको पाइन्छ। 
    मसीह दाउदको बंशबाट र बेथलहेममा जिन्मनहुनेुछ भनेर यूह ा 
७:४२ले उल्लेख गरेको छ। उनले परुानो करारको यशैया ११:१-१६ र 
मीका ५:२लाई उद् धृत गरेर सो पिु  गरेका िथए। तर राजा दाउदले के 
गरेका िथए सोही मसीहले पिन गनुर्हनेुछ भनेर ूायजसो सबै यहूदीह को 
िदमागमा खेिलरहेको िथयो। मसीहलाई रोमीह ले बुसमा झनु्डाएर मािरनेछ 
भ े कुरालाई कसैले पिन सोचेका िथएनन।् 
   पऽसुले आफ्ना पऽह  लेखेको समयसम्म पगु्दा येशू मसीह हनुहुनु्छ 
भ े आत्म ानलाई ःप सँग बझु्न सकेका िथए। (येशूलाई पऽसुले १ पऽसु र 
२ पऽसुमा येशू भी  भनेर १५ पल्ट सम्बोधन गरेका िथए)। पितत मािनसको 
िनिम्त येशू भी ले के गनुर्हनेुछ सो कुरालाई पऽसुले राॆोसँग बझेुका िथए। 
 
५. परमेँ वरको मसीह, येशू (यूह ा २०:२८)  
    येशू मसीह हनुहुनु्छ र उहाँ ूभ ुहनुहुनु्छ भ े आत्म ानलाई पऽसुले 
बझेुका िथए। त्यसकारण पऽसुले धेरै क को सामना गद पऽह  लेख् ने 
समयसम्म पगु्दा मसीह परमेँ वर आफै हनुहुनु्छ भ  े िनंकषर्मा पगु्न सकेका 
िथए। "ूभ"ु अथार्त ्"ःवामी" भ े सम्बोधन धािमर्क सम्बोधन नै हनुपुछर् भ े 
छैन। तर त्यसको अथर् परमूभ ुसनातन परमेँ वर िपतालाई पिन सम्बोधन गनर् 
सिकन्छ। १ पऽसु १:३ र २ पऽसु १:८,१४,१६मा येशू नै मसीह, भी  र 
ूभ ुहनु ्भनेर पऽसुले ठोकुवा गदर्छन।् पऽसुले येशूलाई ूभ ुवा ःवामी भनेर 
िजिकर गदर्छन।् 
   येशूलाई ूभ ु भनेर सम्बोधन गनुर्को अथर् नयाँ करारका अ  
लेखकह सँग उनले सहमित जनाएको पाउँछ । येशू र परमेँ वरसँगको 
सम्बन्ध भनेको िपता र पऽुको सम्बन्ध हनु ्भनेर उनले बयान िदन्छन ् (१ 
पऽसु १:३)। १ पऽसु १:१०मा येशूलाई िूय पऽुको पमा पिन सम्बोधन 
गिरएको छ। अक  शब्दमा भ े हो भने ःवगर्मा उहाँको पद, मयार्दा अथार्त ्
उहाँको ःतर र अिधकार परमेँ वर िपतासँगको येशूको िवशेष सम्बन्धले गदार् 
आएका हनु ्भ  खोिजएको हो। 
    दईु हजार वषर् अिघ मानव चोला िलएर जन्मन ुभएका येशू कुनै ध्यान, 
तपःया, त्याग गरेर र िव ा आजर्न गरेर िस  अथार्त ्ःवामी वा जगतगु  हनु 
गएको होइन तर उहाँ परमेँ वर नै मानव चोला िलएर आउनभुएको हो भनेर 
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देहायका केही पदह ले कसरी िजिकर गदर्छन?् हेन ुर्होस:् २ पऽसु १:१ "येशू 
भीं टको दास र ूिेरत िसमोन पऽसुबाट, र हाॆा परमेँ वर र मिुक्तदाता येशू 
भीं टको धािमर्कतामा हाॆो जः तै अनमोल िवँ वास ूाप् त गनह लाई।", यूह ा 
१:१-५ "1 आिदमा वचन हनुहुनु् थ् यो, वचन परमेँ वरसँग हनुहुनु् थ् यो, अिन वचन 
परमेँ वर हनुहुनु् थ् यो। 2 उहाँ आिदमा परमेँ वरसँग हनुहुनु् थ् यो। 3 सबै थोक 
उहाँ ारा बिनए, र बिनएको कुनै थोक पिन उहाँिवना बिनएन। 4 उहाँमा जीवन 
िथयो, र त् यो जीवन मािनसह को ज् योित िथयो। 5 त् यो ज् योित अन् धकारमा 
चम् कन् छ, र अन् धकार त् यसमािथ िवजयी भएको छैन।" र यूह ा २०:२६-२९ 
"26 आठ िदनपिछ उहाँका चेलाह  फेिर घरिभऽै िथए। थोमा पिन 
ितनीह सगँ िथए। ढोकाह  बन् द िथए, तर येशू िभऽ ूवेश गनुर्भयो, र माझमा 
उिभएर भन् नभुयो, "ितमीह लाई शािन् त! " 27 तब उहाँले थोमालाई भन् नभुयो, 
"ितॆो औलँा यहाँ राख, र मेरा हातह  हेर। ितॆो हात बढ़ाएर मेरो कोखामा 
हाल। श ा नगर, तर िवँ वासी होऊ।"  28 थोमाले उहाँलाई भने, "मेरा ूभ,ु र 
मेरा परमेँ वर! "   29 येशूले ितनलाई भन् नभुयो, "ितमीले मलाई देखेको 
कारणले ममािथ िवँ वास गरेका हौ। तर ितनीह  धन् य हनु ्, जसले मलाई 
देखेका छैनन ्, र पिन िवँ वास गछर्न ्।"   

   "हाॆा परमेँ वर र मिुक्तदाता येशू भी " ( पान्तिरत) भनेर पऽसुले 
२ पऽसु १:१मा उल्लेख गदर्छन।् मीक भाषामा "उहाँ" भ े शब्द ूयोग 
गिरएको छ जनु शब्दले परमेँ वर िपता र मिुक्तदातालाई सम्बोधन गदर्छ। 
त्यसको अथर् "परमेँ वर" र "मिुक्तदाता" येशू नै हनुहुनु्छ भनेर ठोकुवा 
गिरएको हो। येशू भी  पूणर् पमा परमेँ वर हनुहुनु्छ भ े धेरै ूमाणह मा 
एक ःप  ूमाण २ पऽसु १:१ले िदँदछ। 

    ूथम ्सताब्दीका इसाईह ले येशूको बारेमा बझु्न धेरै किठन संघषर् 
गनुर्परेको िथयो। तर अिल अिल गरेर येशूको बारेमा सत्यतथ्यह  ितनीह ले 
नयाँ करारमा एकिऽत पारेका िथए। परमेँ वर िपता, पऽु र पिवऽ आत्मा ितन 
व्यिक्तत्वह  हनुहुनु्छ भनेर पऽसुले ःप  पमा भनेका छन।् (उदाहरणमा, १ 
पऽसु १:३ र १ पऽसु १:१७मा िपता र पऽु अलग ब्यिक्तत्वह  हनु ्भनेर 
उल्लेख गिरएको छ। १ पऽसु १:१२ र २ पऽसु १:२१मा पिवऽ आत्माको 
बारेमा सम्बोधन गिरएको छ)। यी िऽएक परमेँ वर फरक फरक व्यिक्तत्व 
हनु ् भनेर नयाँ करारका बाँकी सबै पःुतकह मा हामी हेनर् सक्छ । फेिर 
त्यसैबखत नयाँ करारमा येशू पूणर् पमा िदब्य परमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर 
देखाइएको छ भने पिवऽ आत्माको बारेमा पिन त्यही देखाइएको छ। समय 
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िबत्दै जाँदा ऽीएक परमेँ वरको रहःयलाई बझुाउन खोज्ने बममा चचर्ले ितन 
परमेँ वर-एकै व्यिक्तत्वमा छन ् भ े िशक्षालाई िबकिसत गरेको िथयो। यो 
िशक्षालाई ऽीएक परमेँ वर वा अङ्मजेीमा िशिनटी (Trinity) भिनन्छ। सेभेन्थ-
डे एडभेिन्टःट चचर्को २८वटा मौिलक िस ान्त वा मूल िवँ वासह मध्ये 
ऽीएक परमेँ वरको अवधारणा पिन एक हनु।् त्यसकारण पऽसुका लेखह मा 
येशू मसीह हनुहुनु्छ र परमेँ वर आफै पिन हनुहुनु्छ भ े ःप  िचऽ पऽसुले 
कोरेको हामी पाउँछ । 

    येशूको जीवन र मतृ्यकुो बारेमा सोच्नहुोस।् उहाँ परमेँ वर हनुहुनु्छ 
भ  े आत्म ानको महससु गनुर्होस।् त्यस तथ्यले हामी कःतो खालको 
परमेँ वरको उपासक ह  भनेर देखाउँछ? हामीले उहाँलाई ूमे र िवँ वास िकन 
गनुर्पछर्? 
 

उपसंहार:  

"नयाँ करार लेिखएको ूायजसो भाषा मीक वा यनुानी हो। मीक भाषामा 
मसीहलाई िबःटोस (Christos) भिनन्छ। त्यसको अथर् "अिभषके गिरएको 
व्यिक्त" हो। िहॄू भाषामा मसीहको अथर् यहूदीह लाई उ ार गन व्यिक्त भनेर 
सम्बोधन गिरएको छ। परमेँ वरका जनह लाई नयाँ यगु ल्याउने उहाँका 
सहयोगी त्यस उ ारकतार् हनुहुनेुछ भनेर इॐाएलीह को धारणा िथयो। दवैु 
िहॄू भाषा र मीक भाषामा मसीह भ े शब्दको जग "अिभषके" वा तेल 
खन्याइएको वा चिुनएकोबाट आएको हो। त्यसकारण येशूलाई "भी " भनेर 
सम्बोधन गिरँदा परमेँ वरको िनिम्त िवशेष काम गनर् छुट् याइएको व्यिक्त येशू 
नै हनुहुनु्छ भनेर नयाँ करारका लेखकह ले िजिकर गरेको पाउँछ । 

     "येशू आफैले "मसीह" भ े िशषर्कलाई महण गनुर्भएको िथयो। तर 
उहाँले त्यो शब्द ूयोग गनर् आफ्ना चेलाह लाई उचाल्नभुएको िथएन। िकन 
त? िकनभने त्यस शब्द राजनैितक आशाको पमा यहूदीह को बीचमा 
ूचिलत िथयो। एक िदन मसीह आउनभुएर ितनीह को राजनैितक इच्छा पूरा 
गनछ भ े यहूदीह को लोक धारणा िथयो। ती यहूदीह ले ितनीह का 
शऽहु  रोमीह लाई नाश गनर् चाहेका िथए। त्यस आशाले गदार् येशूलाई 
ूयोग गिरने "मसीह" शब्द किठन भएको िथयो। साबर्जिनक पमा येशूलाई 
मसीह भनेर सम्बोधन गरेको उहाँले चाहनभुएन। आफ्नो कामलाई व्याख्या गनर् 
पिन उहाँले त्यो शब्द ूयोग गनर् चाहनभुएको िथएन। तर जब पऽसुले 
येशूलाई मसीह भनेर सम्बोधन गरे तब उहाँले त्यसको ूितवाद वा िवरोध 
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गनुर्भएन (म ी १६:१६,१७)। न त उहाँले सामरी ीले उहाँ मसीह हनुहुनु्छ 
भनेर (य ुह ा ४:२५,२६) सम्बोधन गदार् उहाँले असहमित जनाउनभुयो। 
आफू मसीह हनुहुनु्छ भ े तथ्यलाई येशूले जा ुभएको िथयो। यो कुरा मकूर् स 
९:४१मा मकूर् सले येशूको वचनको बारेमा लेखा िदँदा पिु  गिरएको छ। यहा ँ
आफ्ना चेलाह मध्ये एक जनालाई एक िगलास पानी िदँदा ितनीह  मसीह वा 
भी मा भएको कारणले उहाँलाई नै िदएको ठहछर् भनेर उहाँले भ ुभएको 
िथयो। 
 

िचन्तनमनन: 
अ.  यशैया ५३:१-१२ फेिर पढ्नहुोस।् येशूले हाॆो िनिम्त के 

गनुर्भएको िथयो भनेर ती पदह ले कसरी बताउँछन?् त्यस 
अध्याय पढेर हाॆो िनिम्त येशूले गनुर्भएको कामको सूची 
बनाउनहुोस।् हामीह को स ामा येशूले द:ुखक  भोग्नभुएको 
िथयो भ  े ःप  वयान ती पदह ले हामीलाई कसरी 
देखाउँछन ् ? हामीह को स ा उहाँ हनुभुएको त्यसको 
आवँयकता िकन छ? 

आ.  िथचोिमचो तथा अत्याचारमा परेकाह लाई मरेपिछ तत्काल 
इनाम पाउनछे भनेर िच  बझुाउन बाइबलको ूित ालाई 
कितले ूयोग गरेको इितहासभिर पाउँछ । उदाहरणमा 
ितनीह ले यो भ  सक्छन:् "हो, यस जीवनमा तपाईँलाई 
क  भएको छ। तर त्यसलाई सधुानर् वा पिरवतर्न गनर् 
कोिशश नगनुर्होस।् तर येशूको आगमनमामाऽै नजर राखेर 
चल्नहुोस।्" त्यस सत्यलाई गलत ढँगमा ूयोग गनर् सिजलो 
छ। त्यसले गदार् धेरै मािनसह ले इसाईह ले गिरने अनन्त 
जीवनको िवँ वासलाई लत्याएको पाउँछ । यस बाइबलको 
ूित ालाई दावी गन तर नबिुझकन गलत ढंगमा ूयोग 
गनलाई तपाईँ के भ हुनु्छ? 

इ.   येशू परमेँ वर हनुहुनु्छ। परमेँ वरको ःवभावलाई देखाउन 
त्यस सत्य आत्म ानले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? यो सत्य 
मानव जाितको िनिम्त िकन ससुमाचार हो? 

१०८ 



१

परमेँ वर िवँ वासीलो र भरपद  ौीमान हनुहुनु्छ-भाग ३ 
  
   बषर्ह  िबत्दैजाँदा परमेँ वरले उहाँको ूमेको बारेमा िवशेष ूमाणह  
मलाई िदनभुएको िथयो। मैले िववाह गनुर्भन्दा धेरै वषर् अिघ मैले एक जना 
यवुकले िमठोसँग िपयानो बजाएको सनेुको िथए।ँ त्यसूित म धेरै ूभािवत 
भएको िथए।ँ त्यसबेला मैले ूाथर्ना गरेकी िथए ँ िक यिद भिवंयमा मेरा 
छोराछोरीह  भए ितनीह ले पिन िपयानो बजाउन िसकोस ्र परमेँ वरको मिहमा 
गरोस ्भ  ेचाहना गरेकी िथए।ँ परमेँ वरले मेरो ूाथर्ना सु भुयो। मेरी छोरी 
सङ् गीतमा साँिच्चकै ूितभाशाली िथइन।् उनलाई  िपयानो िसकाउन मसँग 
किहलै पिन पैसा िथएन। तर उनीसँग ःवाभािवकै स ीतको दक्षता िथयो। 
उनको साथी िथयो जोसँग िपयानो िथयो। जब उनी साथीको घरमा जािन्थन ्तब 
ितनीह ले उनलाई िपयानो बजाउन अनमुित िदन्थे। उनले औपचािरक पमा 
किहल्यै पिन िपयानो िसकेकी िथइनन।् तर परमेँ वर उनको िशक्षक हनुभुएको 
िथयो। उनी अत्यन्त मनमोहक तिरकाले िपयानो बजाउँिछन ्र उनी देशभर नै 
िपयानो बजाउन ूख्यात भएिकिथइन।् रमाइलो कुरो त यो छ िक उनले 
परमेँ वरको मिहमा गिछर्न।् उनले चचर्मा िपयानो बजाउँिछन।् धेरै मािनसह  
उनले बजाएको सु माऽ भएपिन चचर्मा आउँछन।् 

     आपत परेको बेलामा खचर् गनर् मसँग किहल्यै पिन पैसा हुँदैनथ्यो। एक 
िदन मेरो छोरो साइकल चलाउँदै िथयो। एउटा मोटरले उसलाई हानेर भाग्यो। 
कसैले उसलाई मेरो घरमा परु् याइिदयो। उसको कुममा चोट लागेको िथयो र 
उसलाई धेरै ठाउँह मा घाऊ लागेको िथयो। 

   त्यो िदन मेरो जेठान घरमा भेट्न आउनभुइको िथयो। उहाँ डाक्टर 
हनुहुनु्थ्यो। भेटघाटपिछ उहाँ दईु पल्ट जान खोज्नभुयो र फेिर बःनभुयो। उहाँ 
घरबाट जान उिभरहनभुएको िथयो तब मािनसह ले मेरो चोटैचोट लागेको 
छोरोलाई घरमा ल्याइपरु् याए। मेरो जेठानले उसको सेवासौुवुा गनुर्भयो। उहाँले 
उसलाई अःपतालमा लानभुयो  र औषधी उपचार गनुर्भयो। उसलाई चािहने 
औषधी पिन मेरो जेठानले िकिनिदनभुयो। अिन मेरो छोरोलाई उहाँले घरमा 
ल्याउनभुयो र भ भुयो, “म ितॆो घरमा आज िबहान धेरै बेर  बःने िथइन। तर 
कुनै िचजले वा कसैले हतारमा नजान ुभनेर मलाई अर् हायो। अब मलाई थाहा 
भयो त्यो त परमेँ वरको आवाज रहेछ।" 
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    हो, परमेँ वर मेरो पित हनुहुनु्छ भनेर म साँिच् चकै भ  सक्छु। मेरा 
छोराछोरीह  उहाँको हनु।् म भखर्रकी िवधवी भएतापिन मेरो किठन समयमा 
सहयोग गनुर्भएकोमा म परमेँ वरको मिहमा गछुर्। उहाँको नाउँको जय होस।् 

    २०१७सालको सब्बथ ःकुलको दोॐो ऽैमािसकको भेटी वेःट-सेन्शल 
अिृका िडिभजनमा जानेछ। बाबक िवँ विव ालयमा चािहने यवुालय र 
ग्याबोनमा नयाँ ःकुल ःथापना गनर् खचर् गिरनेछ। तपाईँह ले  िदलखोलेर 
गरेको सहयोगको िनिम्त धन्यवाद। 

(लेखक एिलस ग्वेट क्याम नको यावन्दे भ  े ठाउँमा रहिन्छन ् र काम 
गिछर्न)्। 
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