८

पत्रस
ु का लेखह मा

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

यस अध्यायको ःमरण गनुपर् न मूल सार पद: "बुसमा आफ्नो शरीरलाई झुिण्डन

िदनुभएर येशू भी

आफैले हाॆा पापह

बोक्नुभयो। (यशैया ५३:५)। उहाँले

ँ
त्यसो िकन गनुभ
र् यो भन्दा पापको मािमलामा हामी सकेसम्म मिरतुल्य होऔ।
त्यसले गदार् हामी उिचत धािमर्क तथा परमेँवरीय जीवन िबताउन अमसर हुन

सक । "उहाँकै चोट तथा घाऊह ले ितमीह

५३:५)।" (१ पऽुस २:२४
हामी ःप

पान्तिरत)।

पऽुसको नजरको केन्ििवन्दु येशू भी
भइसकेको हुनपु छर्। येशू भी

जुन िक उनको पऽमा सुनौलो धागोको

िनको भएका छौ" (यशैया

हुनहु न्ु छ भ े कुरामा अब त

पऽुसको िनिम्त त्यो िवषयबःतु हो

पमा बुनेको पाउँछ ।

१ पऽुसको पिहलो अध्यायको मुखारमै पऽुसले आफूलाई येशू

भी को ूेिरत अथार्त ् उहाँले पठाउनुभएको जन भनेर उल्लेख गदर्छन् भने
उनको पऽको अिन्तम हरफमा "येशू भी मा िवँवास गन ितमीह

सबैलाई

परमेँवरले शािन्त िदउन्" भनेर आफ्नो पऽको अन्त्य गदर्छन् (१ पऽुस

५:१४

पान्तिरत)। त्यसकारण पऽुसको लेखको सु दे िख अन्तसम्मको मूल

िवषयबःतु नै येशू भी

ु एको पाइन्छ।
हुनभ

पऽुसले धेरै कुराह को चचार् गदर्छन्। येशूले हाॆो िनिम्त के गनुभ
र् यो

ु एको िथयो
सो नै ती चचार्ह को िवषयबःतु िथयो। येशू हामीह को बिल हुनभ
भनेर

पऽुसले

भन्दछन्।

येशूले

भोग्नुभएको

महाक लाई

पिन

उनले

ँ
ँ छन्। येशूको क
औल्याउ

नै हामीह को िनिम्त उदाहरण बनेको छ भनेर

् येशू भी
छलफल गछर्न।

नै मसीह, िबःटोज (Christos) वा परमेँवरले

उनले िजिकर गदर्छन्। येशू मृत्युबाट बोिर उठ्नुभएको बारे मा पिन उनले

् त्यसको अथर् येशू नै
अिभषेक गनुभ
र् एको व्यिक्त भनेर उनले ठोकुवा गछर्न।

ु न्ु छ भ े बिढ ूमाण १ पऽुसमा हामी दे ख्न सक्छ । उहाँ मानव
परमेँवर हुनह

चोला िलएर आउनुभयो। उहाँ आउनुभयो, िजउनुभयो र साथै मनुभ
र् यो तािक
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हामी सबैमा अनन्त जीवनको आशाले सुसिज्जत भएर अथर्मूलक जीवन

िबताउन सक ।

पऽुसको पिहलो पऽलाई फेिर दोहोर्याएर हे नछ तर यसबेला येशूकै बारे मा

माऽ कःता िशक्षाह

हामीलाई उनले पढाउन चाहन्छन् भनेर अझ बिढ

केलाएर हे नछ ।

१. येशू, हामीह को बिल (कलःसी १:१३,१४)

बाइबलको ूथम पुःतकदे िख अन्तसम्म सुनको धागोजःतो एक

अत्यन्त

महान् िवषयबःतुले

िवषयबःतु नै त्यो हो भ

बुिनएको

पाइन्छ।

सम्पूणर् बाइबलको

मूल

सिकन्छ ।त्यो िवषय हो: पापी मािनसह को

मुिक्तको िनिम्त परमेँवरले गिररहनुभएको गृह कायर्। उत्पि को पुःतकमा
उल्लेख गिरएको आदम र हव्वाको पतनदे िख ूकाशको पुःतकमा उल्लेिखत
शारीिरक

अिभलाषामा

डुिवरहने

बेिबलोन पी

ूतीकको

ःवभाव

बोकेका

मािनसह लाई पापबाट उ ार गनर् परमेँवरको ूयास भइरहे को िवषयबःतु
बाइबलले खुलासा गदर्छ। पाप तथा दु

उ ार

गनर्

परमेँवरले

सु दे िख

ःवभावमा हराइरहे का मािनसह लाई

अन्तसम्म

ूयास

गिररहनुभएको

तथ्य

बाइबलले बताउँछ (लूका १९:१०)। पऽुसले लेखेका आफ्ना पऽह मा उक्त

िवषयबःतु पिन उज्यालो तारा जःतै चिम्करहे को हामी पाउँछ ।

पापबाट अलग वा ःवतन्ऽ भएर परमेँवरको चाहना अनुसार िबजयी

जीवन िबताउनु भनेको के हो भनेर दे हायका पदह ले ूःतुत गदर्छ। फेिर

हामीह लाई मुिक्तको िनिम्त रगतको भूिमका पिन के छ भनेर ती पदह ले
बताउँछ।

हेनह
र्ु ोस्:

पऽुस

१:१७-२१

"१७

पनपक्ष

कामअनुसार इन्साफ गनुह
र् न
े ाई िपता भनी पुकारा गछ
ु ल
ँ िबताओ। १८ ितमीह
ूवासको सम्पूणर् समय डरसग

नगरी

मािनसको

भने, ितमीह का

जान्दछौ, िक आफ्ना

िपता-पुखार्बाट आएका व्यथर्का कुराह दे िख, सुन वा चाँदीजःता नाश हुने

थोकह

िनंकल

ारा दाम ितरी ितमीह

छु ट्

ाइएका होइनौ, १९ तर िनंखोट र

थुमाको जःतो भींटको अनमोल रगत ारा दाम ितरी छु ट्

छौ। २० उहाँ सृिंटभन्दा अगािडदे िख नै
ितमीह का

खाितर

समयको

अन्त्यमा

ाइएका

ु एको िथयो, तर
िनयुक्त हुनभ

ूकट

ु यो।
हुनभ

२१

उहाँ ारा

परमेँवरमािथ ितमीह को भरोसा छ, जसले भींटलाई मृतकबाट जीिवत पारे र

मिहमा िदनुभयो, तािक ितमीह को िवँवास र आशा परमेँवरमा रिहरहोस।"

( पान्तिरत) र कलःसी १:९-१४ "९ यसैकारण हामीले त्यो सुनक
े ो िदनदे िख
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उहाँको इच्छाको

ानले सारा आित्मक बुि

र समझमा ितमीह

पूणर् होओ

भनेर िबन्ती गद ितमीह का िनिम्त ूाथर्ना गनर् छोड़े का छै न , १० र उहाँलाई
पूणर्

पले ूसन्न पान ूभ ुको योग्य जीवन िबताउँदै र ूत्येक असल काममा

फलवन्त हुँदै परमेँवरको

ानमा ब दै जान सक। ११ उहाँको मिहिमत

शिक्तअनुसार आनन्दसाथ सबै सहनशीलता र धैयक
र् ो लािग ितमीह

सारा

शिक्तिसत बिलया होओ। १२ ज्योितमा सन्तह का उ रािधकारका सहभागी

हुन हामीलाई सक्षम तुल्याउनुहन
ु े िपतालाई धन्यवाद चढ़ाओ। १३ उहाँले

हामीलाई अन्धकारको राज्यदे िख छु टाउनुभयो, र आफ्ना िूय पुऽको राज्यिभऽ
हामीलाई सानुभ
र् एको छ। १४ उहाँमा हाॆो उ ार, अथार्त ् पापको क्षमा छ।"

१ पऽुस १:१८,१९ येशूको मृत्युको आवँयकता, अथर् र

् ती पदह मा हामीलाई बुझाउन दुई
मूल्यको बारे मा पऽुसले वयान गछर्न।
मह वपूणर् ूतीक वा शब्दिचऽह

पऽुसले उल्लेख गदर्छन्। पापबाट हामीलाई

राहत िदन वा उ ार गनर् हामीलाई रगतले िकिनएको हो भ े पिहलो

शब्दिचऽ ारा पऽुसले आफ्नो

तकर् अिघ सादर्छन्। दोॐो शब्दिचऽमा पऽुसले

पशुबिलको उल्लेख गदर्छन्। कुनै बःतुलाई छु ट्कारा गनर् वा उ ार गनर् वा
आफूमा ल्याउन पैसा ितरे र िकिनन्छ भनेर दोॐो शब्दिचऽले बताइएको छ।

उ ार वा कुनै वःतुलाई बन्धकबाट छु ट्कारा गन भ े शब्द बाइबलमा धेरै

ूकारले ूयोग गिरएको छ। गिरबह ले पैसाको कारण आफूह लाई बेिचन
पदार् ितनीह लाई छु टाउन वा उ ार गनर् कसै ले मोल ितरे र िकिनने अवधारणा

बाइबलको लेबीको पुःतकको अध्याय २५को २५,२६ पदह मा उल्लेख

गिरएको छ। अझ मह वपूणर् िवषय त यो हो िक कुनै पिन दासलाई पैसा
ितरे र उ ार वा ःवतन्ऽ गराउन सिकन्छ (लेबी २५:४७-४९)। मािनसह को

अथर्हीन र शुन्य जीवनलाई येशू भी को अनमोल रगतले िकिनएको वा उ ार
गिरएको छ भनेर पऽुसले आफ्ना पाठकह लाई सूिचत गराउँदछन् (१ पऽुस

१:१८,१९

पान्तिरत)।

ूेिरत

पावलले

िहॄूको

पुःतकमा

कसरी

पशुबिलले

येशूको

ँ
ँ छ भनेर दे खाइएको कुरामा पऽुसले पूणर् समथर्न जनाएको
मृत्युलाई औल्याउ

पाइन्छ। पुरानो करारको समयमा परमेँवरको आराधाना गन पिवऽ मिन्दरमा

िनंखोट वा कुनै दाग नभएको थुमालाई पाप गरे को व्यिक्तले ल्याउँथ्यो।
पापीले आफ्नो हात त्यस थुमाको टाउकोमा राख्थ्यो (लेबी ४:३२,३३)। अिन

त्यस पशुलाई मािरन्थ्यो। त्यसको केही रगत बेदीमा लेिपिदन्थ्यो। बाँकी रगत

बेदीको मुिन खन्याइन्थ्यो (लेबी ४:३४)। पापको मोल ितनर् पशुलाई मािरन्थ्यो
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(लेबी ४:३५)। (यो िबिधले एक िदन येशू आउनुहन
र् एर सबै
ु ेछ जो मनुभ

बिलूथा अन्त्य हुनेछ भनेर दे खाउँथ्यो)। त्यसकारण पऽुसले येशूलाई िनंखोट

तथा शु

भनेर हामीह

मनुप
र् न ठाउँमा उहाँ मनुभ
र् यो भनेर िजिकर गदर्छ।

हामीह को पापको मोल उहाँले ितनुभ
र् यो। र उहाँको मृत्युले हामीह को

पुरानो पापमय जीवनबाट मुक्त गनुभ
र् एको िथयो। भिवंयमा हुने हामीह ले
भोग्नुपन अनन्त मृत्युबाट उहाँको मृत्युले हामीलाई उ ार गनुभ
र् एको िथयो।

बाइबलको मत अनुसार हामीह को ठाउँमा कोही मािरयो भने

हामीह ले पापको कारणले पाउनुपन दण्डबाट छु ट्कारा पाउँछ र त्यही नै

हामीह को मुिक्तको महान् आशा हो। परमेँवरमािथ पूणर् पमा भरपन कारण

के हो भनेर त्यस सत्य आत्म ानले हामीलाई कसरी िसकाउँछ?
२. येशू भी ले पाउनुभएको ूचण्ड क

(यशैया ५३:१-१२)

इसाईह ले ूायजसो येशूको "ूचण्ड वा महाक "को बारे मा चचार्

गदर्छन्। ूचण्ड वा महाक

भ े अङ्मेजीमा पाशन (passion) भ े शब्दबाट

आएको हो जःको अथर् "दु:ख पाउनु" हो। येशूको महाक को बारे मा चचार्
गदार् ूायजसो यस सं सारमा रहनुहँद
ु ा उहाँले भोग्नुभएको अिन्तम िदनका

क ह लाई जनाउँछ। गधाको बछे डामा चढे र य शलेममा राजकीय सम्मानमा

ूवेश गनुभ
र् एदे िख उहाँको बुसमा मृत्युसम्म भएको घट्ना चबलाई "येशूको

ूचण्ड महाक

वा पाशन अभ बाइःट" भनेर जनाउँछ।

हामीह को िनिम्त येशूले पाउनुभएको दु:खलाई दे हायका पदह ले

कसरी वणर्न गदर्छन्? हेनह
र्ु ोस्: १ पऽुस २:१८-२५ " १८ कमारा हो, सम्पूणर्

आदरपूवक
र् आफ्ना मािलकह का अधीनमा बस। ितमीह मािथ दयालु र भला
हुनह
े का

अधीनमा

माऽ

होइन, तर

िनदर्यीह का

अधीनमा

पिन। १९

परमेँवरलाई सम्झेर कुनै मािनसले अन्यायपूणर् कंट सहन्छ भने त्यो

परमेँवरमा ूशंसनीय छ। २० िकनभने ितमीह ले खराब काम गरे र कुटाइ

ँ स ौ भने यसमा ठू लो कुरो के छ र? तर ितमीह ले असल गरे र
खाँदा धैयस
र् ग

ँ सहन्छौ भने यो परमेँवरमा महणयोग्य हुन्छ, २१
पिन दु:ख भोग्नुपदार् धैयस
र् ग
िकनिक यसैको िनिम्त ितमीह

बोलाइएका हौ। भींटले पिन ितमीह का िनिम्त

कंट भोग्नुभयो, अिन ितमीह का लािग एउटा उदाहरण छोिडजानुभयो, र

ितमीह

उहाँकै पाइलामा िहँ नुपछर्। २२ "उहाँले कुनै पाप गनुभ
र् एन, र उहाँको

मुखमा कुनै छलको कुरा पाइएन। " २३ ितनीह ले उहाँलाई अपमान गदार्

उहाँले साटो फेनुभ
र् एन। दु:ख भोग्नुहँद
ु ा उहाँले धम्की िदनुभएन। तर उिचत

९८

न्याय गनुह
र् न
े ािथ उहाँले भरोसा राख्नुभयो। २४ हामी पापका लेिख मरे र
ु म
धािमर्कताको लेिख िजऔ ं भनी उहाँले बूसमा आफ्नै शरीरमा हाॆा पाप

बोक्नुभयो। उहाँकै चोटह

भेड़ाह

ारा ितमीह

िनको भयौ। २५ िकनभने ितमीह

झ बरािलरहेका िथयौ, तर अब ितमीह का आत्माको गोठाला र

सं रक्षककहाँ फिकर्आएका छौ।" यशैया ५३:१-१२ "1 हाॆो समाचार कसले

िवँवास गरे को छ? र परमूभ ुको बाहुबल कसलाई ूकट गिरयो? 2 ऊ
उहाँको सामु किललो बोटजःतो र सुक्खा जिमनबाट िनःकेको जरोजःतो

बकयो। ऊिसत हामीलाई आकषर्ण गन न केही सुन्दरता न त मह व नै िथयो।
उसको अनुहारमा हामीलाई मन पन केही िथएन। 3 ऊ मािनसह बाट घृिणत

िथयो र इन्कार गिरयो, अफसोसमा परे को मािनस र कंटिसत पिरिचत। ऊ

त्योजःतो िथयो, जसलाई दे खेर मािनसह

आफ्ना मुख फकार्उँछन्। ऊ घृिणत

िथयो, र हामीले उसलाई केही मोलको गनेन । 4 िनँचय नै उसले हाॆा
िनबर्लताह

बोक्यो, र हाॆा दु:ख भोग्यो, तापिन हामीले उसलाई परमेँवरबाट

िहकार्इएको, उहाँबाट िपिटएको र दु:खमा परे को सम्झ्य । 5 तर ऊ त हाॆा

अपराधह का िनिम्त छे िड़यो। हाॆा अधमर्का िनिम्त ऊ पेिलयो। हामीमा शािन्त

ल्याउने दण्ड उसमािथ पर्यो, र उसको कोरार्को चोटले हामी िनको भय । 6

हामी सबै भेड़ा झ बरािलएका छ । हामी हरे क आफ्नै बाटोितर लागेका छ , र
परमूभ ुले उसमािथ हामी सबैको अधमर् हािलिदनुभएको छ। 7 ऊ िथचोिमचोमा

पर्यो, र उसलाई कंट पर्यो, तापिन उसले आफ्नो मुख खोलेन। मािरनलाई

लगेको थुमाजःतै ऊ डोर्याएर लिगयो। आफ्नो ऊन कऽनेको सामु भेड़ा मौन

भए झ उसले पिन आफ्नो मुख खोलेन। 8 अत्याचार र इन्साफ ारा ऊ
लिगयो। उसका सन्तानका बारे मा कसले िवचार गनर् सक्छ? िकनिक ऊ

जीिवतह को दे शबाट अलग गिरयो, र मेरो ूजाका अपराधको िनिम्त उसमािथ
कुटाइ पर्यो। 9 उसको िचहान दुंटह िसत बनाइयो, र मृत्युमा धनीह

उसको

साथमा िथए, य िप उसले केही उपिव गरे को िथएन न त उसको मुखमा केही

छल िथयो। 10 तापिन उसलाई चकनाचूर र कंटमा पानर् परमूभ ुको इच्छा

िथयो, र परमूभ ुले उसको ूाणलाई दोषबिलझ बनाउनुभए तापिन, उसले आफ्ना

छोराछोरीलाई दे ख्नेछ र आफ्नो िदन बढ़ाउनेछ र परमूभ ुको इच्छा उसकै

हातमा उन्नत हुनछ
े । 11 उसका ूाणको वेदनापिछ उसले जीवनको ज्योित
दे ख्नेछ र सन्तुंट हुनछ
े । आफ्नो

ान ारा मेरो धमीर् दासले धेरैलाई धमीर्

ँ ै
बनाउनेछ, र उसले ितनीह का अधमर् बोक्नेछ। 12 यसैकारण महान्ह सग
उसलाई पिन म एक भाग िदनेछु, र उसले लूटको माल सामथीर्ह िसत

९९

बाँ नेछ। िकनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खन्यायो, र ऊ अपराधीह को

गन्तीमा गिनयो। िकनिक उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीह का
िनिम्त मध्यःथता गर्यो।"

बुसमा येशूले पाउनुभएको महाक को िवशेष अथर् छ। उहाँको

शरीरलाई बुसमा टाँग्दा उहाँले हामीह को पापलाई बोक्नुभएको िथयो (यशैया

५३:५)। उहाँले त्यो कायर् िकन गनुभ
र् यो भन्दा पापको मािमलामा हामीह

मिरसकेका ह भनेर आभास् पाऔ ँ भनेर नै हो। अथार्त ् पापसँग हामीह को

कुनै सरोकार नहोस् भ को लािग उहाँ बुसमा टाँिगन्दा हामीह को पापलाई

मानुभ
र् एको िथयो। उहाँको चाहना िथयो िक हामीह ले धािमर्क अथार्त ् उिचत

जीवन

िबताउन

सक ।

(१

पऽुस

२:२४

"हामी

पापका

लेिख

मरे र

धािमर्कताको लेिख िजऔ ं भनी उहाँले बूसमा आफ्नै शरीरमा हाॆा पाप
बोक्नुभयो। उहाँकै चोटह

िपता-पुखार्का

परमेँवरले

ारा ितमीह

येशूलाई

िनको भयो।' र ूेिरत ५:३० "हाॆा

मृतकबाट

जीिवत

तपाईंह ले काठमा टाँगेर मानुभ
र् एको िथयो।" अक

पानुभ
र् यो, जसलाई

शब्दमा भ े हो भने

पापले मृत्युलाई िनम्त्याउँछ (रोमी ५:१२)। हामी ःवभावैले पाप गन भएका

हुनाले हामी मनुर् पछर् अथार्त ् अनन्त जीवनमा सहभागी हुन हामीह को
अिधकार हुँदैन। तर िनद ष र िश

येशू हामीह को िनिम्त मनुभ
र् यो। येशूले

कुनै झुठो कुरो गनुभ
र् एको िथएन। हामी बुसमा मनुप
र् न िथयो तर हामीह को

स ामा उहाँ त्यहाँ मनुभ
र् यो। हामीह को ठाउँ उहाँले िलनुभएको कारणले ,
हामीह ले मुिक्तको योजनामा सहभागी हुने अिधकार पाय ।

जब हामीह को मुिक्तको योजना कायर्न्वन गनर् येशूले महाक

भोिगरहनुभएको िथयो त्यसबेला उहाँको पिरिःथित कःतो िथयो भनेर यशैया

५३:१-१२ले भनेको फेिर पढ्नुहोस्। यथाथर्मा परमेँवरको ःवभाव कःतो छ

भनेर ती पदह ले हामीलाई बताउँछन्। परमेँवर कःतो हुनहु न्ु छ भनेर िविभ

मािनसह ले अडकल गछर्न ् तर ती पदह ले उहाँको चिरऽलाई कसरी खुलासा
्
गछर्न?

"अत्यन्त भयानक ूरीक्षा तथा ूलोभन दे खाएर शैतानले येशूको

दयलाई िनचारे को िथयो। िचहानपिछ आफ्नो अवःथा कःतो हुने छ भनेर

मुिक्तदाताले दे ख्न सक्नुभएको िथएन। आफू िचहानबाट िबजयी यो ा भएर

िनःकनेछु भ े आशालाई उहाँले अनुभव गनुभ
र् एको िथएन। सनातन परमेँवर

िपताले उहाँको बिललाई ःवीकार गनुभ
र् यो भ े कुरा उहाँलाई थाहा िथएन।
पाप भयानक तत्व हो र जसले गदार् उहाँ र परमेँवरको बीचमा सध िबछोड

१००

हुनेछ भ े आभास् उहाँले पाउनुभएको िथयो। पापमा फिसरहे को मानव

जातलाई पापबाट फकर्न परमेँवरको आवाजले घचघचाइरहे को हुन्छ। तर ती

पापीह ले परमेँवरको दयालु आवाजलाई दवाइ रहँदा आिखरमा त्यस आवाज
िबलाएर जान्छ। त्यसले गदार् ती मािनसह को आफ्नै िनणर्यले ितनीह

परमेँवरबाट अलग हुनजान्छन्, जसको फलःव प ितनीह

भयानक र गिहरो

शोकको अनुभव गनर् वाध्य हुनपु नछ। त्यस िबछोडले गदार् ल्याउने भयङ्कर

पीडाको अनुभव येशूले गनुभ
र् एको िथयो। पापको बोझले गदार् येशूले िपउनुपन

कचौरा अत्यन्त िततो भएको िथयो। त्यस कचौरा एक ूतीक िथयो जुन

बुसमा येशूलाई भोग्न अर्हाइएको िथयो। पापले गदार् आफ्नो िपताबाट सदाको

िनिम्त आफू िबछोड हुन वाध्य हुनपु नछ भनेर येशूले सोच्नुभएको िथयो। त्यस

सोचले परमेँवरको पुऽको

दय िछयािछया भएको िथयो।''-एलेन जी

द िडजाएर अफ एजेज, पृ. ७५३बाट

पान्तिरत।

ाइट,

हामीह को िनिम्त येशू भी ले जुन ् पीडा भोग्न वाध्य हुनपु रे को िथयो

त्यसको ूत्यु र हामीह को कःतो हुनपु छर्? १ पऽुस २:२१को अनुसार क

पाउँदा उहाँको सहनशीलता र धैयत
र् ाको अनुसरण हामीले गनुप
र् छर् भिनएको छ।
त्यस आ ानलाई हामीले कसरी आत्मसात् गन?

३. येशू जीिवत भएर िनःकनुहन्ु छ (यूह ा ११:२७)

ँ
दे हायका पदह ले अत्यन्त महान् आशाको बारे मा हामीलाई औल्याएका

छन्। हामीह को िनिम्त त्यस आशाको अथर् के छ? हेनह
र्ु ोस्: १ पऽुस
१:३,४,२१ " 3 परमेँवर र हाॆा ूभ ु येशू भींटका िपता धन्यका हुनहु न्ु छ!

उहाँको महान् कृपाले मृतकबाट येशू भींटको पुन त्थान ारा एउटा जीिवत
आशाको िनिम्त हामी नयाँ गरी जन्मेका छ ।... ४ ःवगर्मा ितमीह का िनिम्त

साँिचराखेको उ रािधकार अिवनाशी, िवशु

र नओइलने िकिसमका छन।... 21

उहाँ ारा परमेँवरमािथ ितमीह को भरोसा छ, जसले भींटलाई मृतकबाट
जीिवत पारे र मिहमा िदनुभयो, तािक ितमीह को िवँवास र आशा परमेँवरमा
रहोस्।, १ पऽुस ३:२१ " यही पानी बिप्तःमाको एउटा

प हो, जसले

ितमीह लाई बचाउँछ। यो शरीरको मैला हटाएजःतो होइन, तर शु

िववेकको

िनिम्त परमेँवरतफर्को एउटा ूित ा हो। यसले मृतकबाट भएको येशू भींटको

पुन त्थान ारा ितमीह लाई बचाउँदछ।", यूह ा ११:२५ " येशूले ितनलाई

भन्नुभयो, "पुन त्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई िवँवास गन मर्यो भने पिन

जीिवत

हुनछ
े ।",

िफिलप्पी

३:१०,११ " 10 म

१०१

उहाँलाई

र

उहाँको

पुन त्थानको शिक्त जान्न सकूँ, र उहाँको मृत्युमा उहाँजःतै भई उहाँका दु:खभोगमा सहभागी हुन सकूँ। 11 सम्भव भए मरे काह बाट म पुन त्थान ूाप्त
गनर् सकूँ।" र ूकाश २०:६ " 6 पिहलो पुन त्थानमा सहभागी हुनह
े

धन्य र

् ियनीह लाई दोॐो मृत्युको शिक्तले केही गनर् सक्दै न, तर ितनीह
पिवऽ हुन।

ँ
परमेँवर र भींटका पूजाहारी भएर उहाँसग
एक हजार वषर्सम्म राज्य
गनछन्।"

येशूलाई

िवँवास

गरे को

कारण

महाक

तथा

सतावट

सिहरहे काह को िनिम्त पऽुसले ूथम पऽ लेखेका िथए भनेर हामीले हे र्य ।

त्यसकारण पऽको सु दे िख नै आफ्ना पाठकह लाई ितनीह को िनिम्त
् येशूभक्तह को िनिम्त
पिखर्रहे को आशाको ध्यानितर पऽुसले आकषर्ण गछर्न।
्
भएको आशा जीिवत आशा हो भनेर पऽुसले ठोकुवा गछर्न।
िकन त?

िकनभने त्यो आशा येशू भी को मृत्युपिछ भएको पुन त्थान आधािरत छ (१
पऽुस १:३)। येशूभक्तह लाई त्यस पुन त्थानले आशा िदन्छ। त्यस आशाले

ःवगर्मा ितनीह को िनिम्त िदइने अनन्त जीवनको बरदानलाई पिखर्बःन

अनुमित िदन्छ। त्यो कुनै िबलाएर जाने, नािशने वा हराएर जाने बरदान होइन

(१ पऽुस १:४)। हो, बतर्मान समयमा सामना गनुप
र् न कितपय पिरिःथितह

अत्यन्त किठन र खराब तथा आततायी हुनसक्छ। तर जब हामीह को
दु:खक

िसि न्छ तब हामीह को िनिम्त पिखर्रहे को परमेँवरको उपहारलाई

सोचेर हे नप
र्ु छर्।

येशू भी

पुन त्थान हुन ु नै हामीह

पिन पुन त्थान हुनेछ भ े

ूित ा हो (१ कोरन्थी १५:२०,२१)। पावलले यसरी पिन ःप

गछर्न,् "यिद

येशू मृत्युबाट बौिरन- उठ्नुभएको भए उहाँमािथ ितमीह ले गरे को िवँवासको

कुनै अथर् हुन्दै नथ्यो। ितमीह को पाप क्षमा नभएर बिसरहे को हुन्थ्यो" (१
कोरन्थी १५:१७

पान्तिरत)। तर शुभसमाचार त यो हो िक येशू मरे कोबाट

बौिरउठ्नुभएको छ। मृत्युमािथ उहाँले िबजय ूा

गन शिक्त उहाँसँग छ भनेर

उहाँले ूमािणत गरे र दे खाउनुभएको छ। त्यसकारण येशूभक्तह को आशा येशू

भी को

पुन त्थानमा

आधािरत

छ।

येशूको

पुन त्थानको

घट्ना

कुनै

काल्पिनक, मनगढन्ते वा परीकथा नभएर ऐितहािसक तथ्य हो। यस सं सारको
अन्तको समयमा हुने पुन त्थानको बारे मा िदइने िव ाको जग नै येशूको
पुन त्थान हो।

येशूले हामीह को िनिम्त जे जित गनुभ
र् यो त्यसको िशखर िबन्दु नै

पुन त्थानको ूित ा हो। यिद अिहले हामी जसरी िचिनएकाछ
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त्यसरी नै

िचिनने गरे र पुन त्थानको कबुल हामीमा नभएको भए हामी कुन आशाको

िनिम्त बाँच्ने त? (अथार्त ् हामीह को अनन्त जीवन अिःतत्व िविहन भएर
िबलाएर जाने भए यस सं सारमा अथर्पूणर् जीवन िबताउनुको औिचत्य के छ र?

"येशूूित अगाध आःथा राख्नेह को िनिम्त मृत्यु केवल िनन्िामाऽ

हो। यो अन्धकार र मौनताको क्षणमाऽ हो। येशूको िनिम्त मनह को जीवन
परमिपता

परमेँवरमा

ु एको
हुनभ

भी िभऽ

लुिकरहे को

हुन्छ।

र

ु न्ु छ, फेिर दे खा पनुह
"ितमीह को जीवन जो येशू हुनह
र् न
ु ेछ तब ितमीह

जब

पिन

ःवगर्को मिहमामा उहाँसँगै दे खापनछौ" (कलःसी ३:४, यूह ा ८:५१,५२
पान्तिरत)।...येशूको

दोॐो

आगमनमा

मृत्युह ले उहाँको आवाज सु ेछन्। ितनीह

उहाँको

पान्तिरत।

मन

अमूल्यका

मृत्युलाई पराजय गद अनन्त

जीवन र तेजःवीमय मिहमामा पिॐनेछन्।"- एलेन जी
एजेज, पृ. ७८७बाट

िनिम्त

ाइट, द िडजाएर अभ

अन्तमा हुने मृत्यह को सबै मृत्युको बारे मा सोच्नुहोस्। त्यो कठोर

छ, त्यसमा क्षमा भ े तत्व हुँदैन र त्यो वाःतिवक छ। त्यसकारण हामीह को

ू र् छ? हामीले आशा
िवँवासमा पुन त्थानको ूित ा गािभएको िकन अथर्पण

गरे का, िवँवास गरे का िशक्षादीक्षाह लाई त्यस पुन त्थानले िकन माथ गदर्छ?

४. येशू भी , मसीह वा परमेँवरले अिभषेक गनुभ
र् एको व्यिक्त (दािनएल
९:२५)

यस सं सारमा हुँदा येशूको कामको अत्यन्त िनणार्यक लआयको बारे मा

हामीले अिघ हे र्य । जब येशूले आफ्ना चेलाह को मनलाई खोतल्ने एक ूँन

सोध्नुहन्ु छ तब त्यस लआयलाई चेलाह को सामु उघािरन्छ: ""म को हुँ भनेर
ितमीह

भन्छौ?" पऽुसले जवाफ िदए, "तपाईँ जीिवत परमेँवरको पुऽ, भी

ु न्ु छ।"" (म ी १६:१५,१६)। "भी " र "मसीह" भ े दुवै शब्दह को
हुनह
अथर् एउटै हो। भी

वा बाइःट (Christ) भ े शब्द मीक अथार्त ् युनानी

भाषाको िब ोस (Christos)बाट आएको हो। िहॄू भाषामा ूयोग गिरने

बाइःट भ े शब्द मसीयाक (mashiyach) हो। यस शब्दको अथर् "अिभषेक

वा च ुिनएको व्यिक्त"बाट आएको हो। पुरानो करारमा यो शब्दलाई धेरै

ूकारले ूयोग गरे को पाइन्छ। (अझ यो शब्द पिसर्याको राजा साइरसलाई

सम्बोधन गनर् ूयोग गिरएको छ (यशैया ४५:१)।साइरस ती राजा िथए जो

परमेँवरलाई िवँवास नगन र उहाँका आ ाह

नमा े मािनसह बाट आएका

िथए)। त्यसकारण त्यस पृ भूिमलाई मनमा राख्दा पऽुसले येशूलाई भी
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भनेर

िकन सम्बोधन गरे भ े कुरालाई हामीले अझ राॆोसँग बुझ्न सक्छ । पुरानो

करारभिर ूायजसो ूयोग गिरएको शब्द भी
पऽुसले ूयोग गरे का िथए।

वा बाइःटको अवधारणालाई

पुरानो करारमा दे हायका पदह मा मसीह वा अिभषेक गिरएको भ े

शब्द ूयोग गिरएको छ। ती पदह ले अिभषेक गिरएको व्यिक्तलाई अक कुन्

शब्द सम्बोधन गरे र हामीलाई िसकाउन खोिजएको छ सो पिन हेनह
र्ु ोस्।

येशूलाई मसीह हुनहु न्ु छ भनेर पऽुसले सम्बोधन गदार् उनले उहाँ अिभषेक
गिरएको व्यिक्त भनेर बुझक
र्ु ोस्:
े ा िथए भने हामीले कसरी बुझ्न सक्छ ? हेनह

भजन २:२ " परमूभ ु र उहाँका अिभिषक्त जनको िव
खड़ा हुन्छन्, र शासकह

मा पृथ्वीका राजाह

्
आपसमा सल्लाह गछर्न।",
भजन १८:५० "उहाँले

आफ्ना राजालाई महान् िवजय िदनुहन्ु छ, र उहाँका अिभिषक्त राजा दाऊद र
ितनका वंशमािथ उहाँले सदासवर्दा आफ्नो अचूक क णा दे खाउनुहन्ु छ।",

दािनएल ९:२५ " “यो जान र बुझ, य शलेमको पुनःथार्पन र पुनिनर्मार्ण गनर्

यो

आदे श

जारी

गरे को

समयदे िख

अिभिषक्त जन,

अथार्त ् एक

शासक

नआउञ्जेलसम्म सात ‘सातह ’ र बयस ी ‘सातह ’ हुनछ
े न्। गल्ली र

सु ङह सिहत यसको पुनिनर्मार्ण हुनछ
े , तर दु:खको समयमा।", १ शमूएल

२४:६ " दाऊदले आफ्ना मािनसह लाई भने, “मैले आफ्ना मािलक, परमूभ ुका
अिभिषक्त जनको केही हािन गन कुरा मबाट परै रहोस्। िकनिक उहाँ
परमूभ ुका अिभिषक्त जन हुनहु न्ु छ।" र यशैया ४५:१ " “परमूभ ुले आफ्नो

अिभिषक्त कोरे सलाई (साइरस राजा) यही भन्नुहन्ु छ, जाित-जाितह लाई परािजत

गनर्, राजाह लाई हातहितयाररिहत तुल्याउन, त्यसको सामुन्ने ढोकाह

र मूल ढोकाह

बन्द हुन निदन म त्यसको दािहने हात समात्छु ।"

खोल्न,

ु न्ु छ भनेर ःवीकार गनर् लगाउन परमेँवरले नै
येशू, मसीह हुनह

पऽुसलाई अगुवाई गनुह
र् न्ु छ (म ी १६:१६,१७)। तर मानव

ि कोणले

ु न्ु छ र उहाँले के गनुह
मसीह को हुनह
र् न्ु छ भ े वाःतिवक तथ्यलाई पऽुसले

् र् कुरोलाई कोट्याउँदा येशूले के गनुह
बुझ्न सकेको िथएन। अझ मह वपूण
र् न
ु ेछ

सो कुरालाई पऽुसले बुझ्न सकेको िथएन भनेर भ

सिकन्छ।

ु न्ु छ भ े कुरोलाई पऽुसले राॆोसँग बुझ्न नसकेको
येशू, मसीह नै हुनह

हुनसक्छ। यस मािमलामा पऽुस एक्लै छै न अथार्त ् कितले उहाँलाई िच
सकेको िथएन र छै न पिन। मसीहको बारे मा इॐाएलमा धेरै धारणाह

िथए।

मािथ उल्लेख गिरएका पदह ले मसीह वा अिभषेक गिरएको व्यिक्तको बारे मा
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ु न
पूरा जानकारी िदइएको पाइन्दै न। तर मसीहले के गनुह
र् न
ु ेछ र को हुनह
ु ेछ
ँ
भ े आभासचाही कुनै न कुनै पमा दे खाइएको पाइन्छ।
मसीह दाउदको बं शबाट र बेथलहे ममा जिन्मनुहन
ु ेछ भनेर यूह ा

७:४२ले उल्लेख गरे को छ। उनले पुरानो करारको यशैया ११:१-१६ र

मीका ५:२लाई उद्धृत गरे र सो पुि

गरे का िथए। तर राजा दाउदले के

गरे का िथए सोही मसीहले पिन गनुह
र् न
ु ेछ भनेर ूायजसो सबै यहू दीह को
िदमागमा खेिलरहे को िथयो। मसीहलाई रोमीह ले बुसमा झुन्डाएर मािरनेछ
भ े कुरालाई कसै ले पिन सोचेका िथएनन्।
पऽुसले आफ्ना पऽह

ु न्ु छ
लेखेको समयसम्म पुग्दा येशू मसीह हुनह

भ े आत्म ानलाई ःप सँग बुझ्न सकेका िथए। (येशूलाई पऽुसले १ पऽुस र

२ पऽुसमा येशू भी

भनेर १५ पल्ट सम्बोधन गरे का िथए)। पितत मािनसको

िनिम्त येशू भी ले के गनुह
र् न
ु ेछ सो कुरालाई पऽुसले राॆोसँग बुझेका िथए।

५. परमेँवरको मसीह, येशू (यूह ा २०:२८)

ु न्ु छ र उहाँ ूभ ु हुनह
ु न्ु छ भ े आत्म ानलाई पऽुसले
येशू मसीह हुनह

बुझक
े ा िथए। त्यसकारण पऽुसले धेरै क को सामना गद पऽह

लेख्ने

ु न्ु छ भ े िनंकषर्मा पुग्न सकेका
समयसम्म पुग्दा मसीह परमेँवर आफै हुनह

िथए। "ूभ ु" अथार्त ् "ःवामी" भ े सम्बोधन धािमर्क सम्बोधन नै हुनपु छर् भ े

छै न। तर त्यसको अथर् परमूभ ु सनातन परमेँवर िपतालाई पिन सम्बोधन गनर्
सिकन्छ। १ पऽुस १:३ र २ पऽुस १:८,१४,१६मा येशू नै मसीह, भी

र

ूभ ु हुन ् भनेर पऽुसले ठोकुवा गदर्छन्। पऽुसले येशूलाई ूभ ु वा ःवामी भनेर
िजिकर गदर्छन्।

येशूलाई

ूभ ु भनेर

सम्बोधन

गनुक
र् ो

अथर् नयाँ

करारका

अ

लेखकह सँग उनले सहमित जनाएको पाउँछ । येशू र परमेँवरसँगको
सम्बन्ध भनेको िपता र पुऽको सम्बन्ध हुन ् भनेर उनले बयान िदन्छन् (१
पऽुस १:३)। १ पऽुस १:१०मा येशूलाई िूय पुऽको

पमा पिन सम्बोधन

गिरएको छ। अक शब्दमा भ े हो भने ःवगर्मा उहाँको पद, मयार्दा अथार्त ्

उहाँको ःतर र अिधकार परमेँवर िपतासँगको येशूको िवशेष सम्बन्धले गदार्

आएका हुन ् भ

खोिजएको हो।

दुई हजार वषर् अिघ मानव चोला िलएर जन्मनु भएका येशू कुनै ध्यान,

तपःया, त्याग गरे र र िव ा आजर्न गरे र िस

अथार्त ् ःवामी वा जगतगु

हुन

गएको होइन तर उहाँ परमेँवर नै मानव चोला िलएर आउनुभएको हो भनेर
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दे हायका केही पदह ले कसरी िजिकर गदर्छन्? हेनह
र्ु ोस्: २ पऽुस १:१ "येशू

भींटको दास र ूेिरत िसमोन पऽुसबाट, र हाॆा परमेँवर र मुिक्तदाता येशू
भींटको धािमर्कतामा हाॆो जःतै अनमोल िवँवास ूाप्त गनह लाई।", यूह ा

ँ हुनहु न्ु थ्यो, अिन वचन
१:१-५ "1 आिदमा वचन हुनहु न्ु थ्यो, वचन परमेँवरसग

ँ हुनहु न्ु थ्यो। 3 सबै थोक
परमेँवर हुनहु न्ु थ्यो। 2 उहाँ आिदमा परमेँवरसग

उहाँ ारा बिनए, र बिनएको कुनै थोक पिन उहाँिवना बिनएन। 4 उहाँमा जीवन

िथयो, र त्यो जीवन मािनसह को ज्योित िथयो। 5 त्यो ज्योित अन्धकारमा

चम्कन्छ, र अन्धकार त्यसमािथ िवजयी भएको छै न।" र यूह ा २०:२६-२९
"26 आठ िदनपिछ उहाँका

ँ िथए। ढोकाह
ितनीह सग

चेलाह

फेिर घरिभऽै

िथए। थोमा

पिन

बन्द िथए, तर येशू िभऽ ूवेश गनुभ
र् यो, र माझमा

उिभएर भन्नुभयो, "ितमीह लाई शािन्त! " 27 तब उहाँले थोमालाई भन्नुभयो,

ँ यहाँ राख, र मेरा हातह
"ितॆो औला

हेर। ितॆो हात बढ़ाएर मेरो कोखामा

हाल। श ा नगर, तर िवँवासी होऊ।" 28 थोमाले उहाँलाई भने, "मेरा ूभ ु, र
मेरा परमेँवर! "

29 येशूले ितनलाई भन्नुभयो, "ितमीले मलाई दे खेको

कारणले ममािथ िवँवास गरे का हौ। तर ितनीह
्
दे खेका छै नन्, र पिन िवँवास गछर्न।"

धन्य हुन,् जसले मलाई

"हाॆा परमेँवर र मुिक्तदाता येशू भी " ( पान्तिरत) भनेर पऽुसले

२ पऽुस १:१मा उल्लेख गदर्छन्। मीक भाषामा "उहाँ" भ े शब्द ूयोग

गिरएको छ जुन शब्दले परमेँवर िपता र मुिक्तदातालाई सम्बोधन गदर्छ।

ु न्ु छ भनेर ठोकुवा
त्यसको अथर् "परमेँवर" र "मुिक्तदाता" येशू नै हुनह
गिरएको हो। येशू भी

एक ःप

ु न्ु छ भ े धेरै ूमाणह मा
पूणर् पमा परमेँवर हुनह

ूमाण २ पऽुस १:१ले िदँदछ।

ूथम् सताब्दीका इसाईह ले येशूको बारे मा बुझ्न धेरै किठन सं घषर्

गनुप
र् रे को िथयो। तर अिल अिल गरे र येशूको बारे मा सत्यतथ्यह

ितनीह ले

नयाँ करारमा एकिऽत पारे का िथए। परमेँवर िपता, पुऽ र पिवऽ आत्मा ितन

व्यिक्तत्वह

ु न्ु छ भनेर पऽुसले ःप
हुनह

पमा भनेका छन्। (उदाहरणमा, १

पऽुस १:३ र १ पऽुस १:१७मा िपता र पुऽ अलग ब्यिक्तत्वह

हुन ् भनेर

उल्लेख गिरएको छ। १ पऽुस १:१२ र २ पऽुस १:२१मा पिवऽ आत्माको

बारे मा सम्बोधन गिरएको छ)। यी िऽएक परमेँवर फरक फरक व्यिक्तत्व
हुन ् भनेर नयाँ करारका बाँकी सबै पुःतकह मा हामी हे न र् सक्छ । फेिर
त्यसै बखत नयाँ करारमा येशू पूणर्

ु न्ु छ भनेर
पमा िदब्य परमेँवर हुनह

दे खाइएको छ भने पिवऽ आत्माको बारे मा पिन त्यही दे खाइएको छ। समय
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िबत्दै जाँदा ऽीएक परमेँवरको रहःयलाई बुझाउन खोज्ने बममा चचर्ले ितन

परमेँवर-एकै व्यिक्तत्वमा छन् भ े िशक्षालाई िबकिसत गरे को िथयो। यो
िशक्षालाई ऽीएक परमेँवर वा अङ्मेजीमा िशिनटी (Trinity) भिनन्छ। सेभेन्थडे एडभेिन्टःट चचर्को २८वटा मौिलक िस ान्त वा मूल िवँवासह मध्ये

् त्यसकारण पऽुसका लेखह मा
ऽीएक परमेँवरको अवधारणा पिन एक हुन।
ु न्ु छ र परमेँवर आफै पिन हुनह
ु न्ु छ भ े ःप
येशू मसीह हुनह

कोरे को हामी पाउँछ ।

िचऽ पऽुसले

येशूको जीवन र मृत्युको बारे मा सोच्नुहोस्। उहाँ परमेँवर हुनहु न्ु छ

भ े आत्म ानको महसुस गनुह
र् ोस्। त्यस तथ्यले

हामी कःतो खालको

परमेँवरको उपासक ह भनेर दे खाउँछ? हामीले उहाँलाई ूेम र िवँवास िकन

गनुप
र् छर्?

उपसं हार:

"नयाँ करार लेिखएको ूायजसो भाषा मीक वा युनानी हो। मीक भाषामा

मसीहलाई िबःटोस (Christos) भिनन्छ। त्यसको अथर् "अिभषेक गिरएको
व्यिक्त" हो। िहॄू भाषामा मसीहको अथर् यहू दीह लाई उ ार गन व्यिक्त भनेर

सम्बोधन गिरएको छ। परमेँवरका जनह लाई नयाँ युग ल्याउने उहाँका

ु न
सहयोगी त्यस उ ारकतार् हुनह
ु ेछ भनेर इॐाएलीह को धारणा िथयो। दुवै

िहॄू भाषा र मीक भाषामा मसीह भ े शब्दको जग "अिभषेक" वा तेल

खन्याइएको वा च ुिनएकोबाट आएको हो। त्यसकारण येशूलाई "भी " भनेर
सम्बोधन गिरँदा परमेँवरको िनिम्त िवशेष काम गनर् छु ट्याइएको व्यिक्त येशू

ु न्ु छ भनेर नयाँ करारका लेखकह ले िजिकर गरे को पाउँछ ।
नै हुनह

"येशू आफैले "मसीह" भ े िशषर्कलाई महण गनुभ
र् एको िथयो। तर

उहाँले त्यो शब्द ूयोग गनर् आफ्ना चेलाह लाई उचाल्नुभएको िथएन। िकन
त? िकनभने त्यस शब्द राजनैितक आशाको

पमा यहू दीह को बीचमा

ूचिलत िथयो। एक िदन मसीह आउनुभएर ितनीह को राजनैितक इच्छा पूरा
गनछ भ े यहू दीह को लोक धारणा िथयो। ती यहू दीह ले ितनीह का
शऽुह

रोमीह लाई नाश गनर् चाहे का िथए। त्यस आशाले गदार् येशूलाई

ूयोग गिरने "मसीह" शब्द किठन भएको िथयो। साबर्जिनक

पमा येशूलाई

मसीह भनेर सम्बोधन गरे को उहाँले चाहनुभएन। आफ्नो कामलाई व्याख्या गनर्
पिन उहाँले त्यो शब्द ूयोग गनर् चाहनुभएको िथएन। तर जब पऽुसले

येशूलाई मसीह भनेर सम्बोधन गरे तब उहाँले त्यसको ूितवाद वा िवरोध
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गनुभ
र् एन (म ी १६:१६,१७)। न त उहाँले सामरी

ु न्ु छ
ीले उहाँ मसीह हुनह

भनेर (यु ह ा ४:२५,२६) सम्बोधन गदार् उहाँले असहमित जनाउनुभयो।

ु न्ु छ भ े तथ्यलाई येशूले जा ुभएको िथयो। यो कुरा मकूर्स
आफू मसीह हुनह

९:४१मा मकूर्सले येशूको वचनको बारे मा लेखा िदँदा पुि

गिरएको छ। यहाँ

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 पढ्नुहोस्। येशूले हाॆो िनिम्त के
गनुभ
र् एको िथयो भनेर ती पदह ले कसरी बताउँछन्? त्यस
अध्याय पढे र हाॆो िनिम्त येशूले गनुभ
र् एको कामको सूची
बनाउनुहोस्। हामीह को स ामा येशूले दु:खक

िथयो

भ े

ःप

वयान

दे खाउँछन् ? हामीह को

आ.

आवँयकता िकन छ?

ती

पदह ले

भोग्नुभएको

हामीलाई

ु एको
स ा उहाँ हुनभ

कसरी

त्यसको

िथचोिमचो तथा अत्याचारमा परे काह लाई मरे पिछ तत्काल
इनाम पाउनेछ भनेर िच
कितले

ूयोग

गरे को

ितनीह ले यो भ

क

बुझाउन बाइबलको ूित ालाई

इितहासभिर

पाउँछ ।

उदाहरणमा

सक्छन्: "हो, यस जीवनमा तपाईँलाई

भएको छ। तर त्यसलाई सुधानर् वा पिरवतर्न गनर्

कोिशश नगनुह
र् ोस्। तर येशूको आगमनमामाऽै नजर राखेर
चल्नुहोस्।" त्यस सत्यलाई गलत ढँगमा ूयोग गनर् सिजलो

छ। त्यसले गदार् धेरै मािनसह ले इसाईह ले गिरने अनन्त
जीवनको िवँवासलाई लत्याएको पाउँछ । यस बाइबलको

ूित ालाई दावी गन तर नबुिझकन गलत ढं गमा ूयोग

इ.

गनलाई तपाईँ के भ ह
ु न्ु छ?

येशू परमेँवर हुनहु न्ु छ। परमेँवरको ःवभावलाई दे खाउन

त्यस सत्य आत्म ानले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? यो सत्य
मानव जाितको िनिम्त िकन सुसमाचार हो?
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परमेँवर िवँवासीलो र भरपद ौीमान हुनहु न्ु छ-भाग ३
बषर्ह

िबत्दै जाँदा परमेँवरले उहाँको ूेमको बारे मा िवशेष ूमाणह

मलाई िदनुभएको िथयो। मैले िववाह गनुभ
र् न्दा धेरै वषर् अिघ मैले एक जना

ँ िपयानो बजाएको सुनक
ँ
त्यसूित म धेरै ूभािवत
युवकले िमठोसग
े ो िथए।
ँ
भएको िथए।
त्यसबेला मैले ूाथर्ना गरे की िथए ँ िक यिद भिवंयमा मेरा
छोराछोरीह

भए ितनीह ले पिन िपयानो बजाउन िसकोस् र परमेँवरको मिहमा

ँ परमेँवरले मेरो ूाथर्ना सु भ
ु यो। मेरी छोरी
गरोस् भ े चाहना गरे की िथए।

सङ्गीतमा साँिच्चकै ूितभाशाली िथइन्। उनलाई

ँ
िपयानो िसकाउन मसग

ँ ःवाभािवकै स ीतको दक्षता िथयो।
किहलै पिन पैसा िथएन। तर उनीसग
ँ िपयानो िथयो। जब उनी साथीको घरमा जािन्थन् तब
उनको साथी िथयो जोसग

ितनीह ले उनलाई िपयानो बजाउन अनुमित िदन्थे। उनले औपचािरक पमा

ु एको
किहल्यै पिन िपयानो िसकेकी िथइनन्। तर परमेँवर उनको िशक्षक हुनभ
िथयो। उनी अत्यन्त मनमोहक तिरकाले िपयानो बजाउँिछन् र उनी दे शभर नै

िपयानो बजाउन ूख्यात भएिकिथइन्। रमाइलो कुरो त यो छ िक उनले

् उनले चचर्मा िपयानो बजाउँिछन्। धेरै मािनसह
परमेँवरको मिहमा गिछर्न।

उनले बजाएको सु माऽ भएपिन चचर्मा आउँछन्।

ँ किहल्यै पिन पैसा हुँदैनथ्यो। एक
आपत परे को बेलामा खचर् गनर् मसग

िदन मेरो छोरो साइकल चलाउँदै िथयो। एउटा मोटरले उसलाई हानेर भाग्यो।

कसैले उसलाई मेरो घरमा पुर्याइिदयो। उसको कुममा चोट लागेको िथयो र

उसलाई धेरै ठाउँह मा घाऊ लागेको िथयो।

त्यो िदन मेरो जेठान घरमा भेट्न आउनुभइको िथयो। उहाँ डाक्टर

हुनहु न्ु थ्यो। भेटघाटपिछ उहाँ दुई पल्ट जान खोज्नुभयो र फेिर बःनुभयो। उहाँ

घरबाट जान उिभरहनुभएको िथयो तब मािनसह ले मेरो चोटै चोट लागेको

र् यो। उहाँले
छोरोलाई घरमा ल्याइपुर्याए। मेरो जेठानले उसको सेवासुौव
ु ा गनुभ
उसलाई अःपतालमा लानुभयो

र औषधी उपचार गनुभ
र् यो। उसलाई चािहने

औषधी पिन मेरो जेठानले िकिनिदनुभयो। अिन मेरो छोरोलाई उहाँले घरमा

ल्याउनुभयो र भ भ
ु यो, “म ितॆो घरमा आज िबहान धेरै बेर बःने िथइन। तर
कुनै िचजले वा कसैले हतारमा नजानु भनेर मलाई अर्हायो। अब मलाई थाहा
भयो त्यो त परमेँवरको आवाज रहेछ।"

१

हो, परमेँवर मेरो पित हुनहु न्ु छ भनेर म साँिच्चकै भ

छोराछोरीह

सक्छु । मेरा

् म भखर्रकी िवधवी भएतापिन मेरो किठन समयमा
उहाँको हुन।

सहयोग गनुभ
र् एकोमा म परमेँवरको मिहमा गछु र्। उहाँको नाउँको जय होस्।

२०१७सालको सब्बथ ःकुलको दोॐो ऽैमािसकको भेटी वेःट-सेन्शल

अिृका

िडिभजनमा

जानेछ। बाबक िवँविव ालयमा

चािहने

ग्याबोनमा नयाँ ःकुल ःथापना गनर् खचर् गिरनेछ। तपाईँह ले
गरे को सहयोगको िनिम्त धन्यवाद।

युवालय

र

िदलखोलेर

(लेखक एिलस ग्वेट क्याम नको यावन्दे भ े ठाउँमा रहिन्छन् र काम

गिछर्न)् ।

२

