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यस अ$यायको मूल सार पद: "6ाचीन कालमा वा पौरािणक समयमा हाGा

2पतापुखाKह-सँग

अगमवNाह-Oारा

धेरै

र

2वRभTन

बोWनुभयो। तर यी आिखरY Zदनह-मा उहाँ

2कRसमले

परमेUवर

आ\ना पु]Oारा हामीसँग

बोWनुभएको छ। पु]लाई नै उहाँले सबै कुराका उaराRधकारY RनयुN गनुभ
K यो,
उहाँOारा नै सम7त सृिcट रeनु पRन भयो" (2ह3ू १:१-२)।

आदम र हfवाले पाप गरे पRछ परमेUवरले Rतनीह-लाई "सTतान" वा

पु]को 6Rतgा Zदनुभयो। hयस पु]ले Rतनीह-लाई सै तानको हातबाट उiार
गjरनेछ, गुमाएको सkपिa वा परमेUवरसँग रहने राlयको हकदार Rतनीह-ले

पुन: 6ाmत गनnछ र जुन लpयको Rनिkत Rतनीह- सृ2q गjरएको Rथयो hयो

Rतनीह-ले hयो लpय उहाँले पूरा गjरZदनुहन
ु ेछ (उhपिa ३:१५)। दुवै आदम
र हfवाको 7थानलाई ओगोटे र यस पु]ले Rतनीह-को 6RतRनRधhव गनुह
K न
ु ेछ र

Rतनीह-लाई उiार गनुह
K Tु छ वा मुिN Zदनुहन
ु ेछ र अTतमा आएर hयस
Zदयाबलस सपK वा सै तानलाई सदाको Rनिkत नाश गनुह
K न
ु ेछ।

"जब आदम र हfवाले परमेUवरको 6Rतgा प2हले सुने, तब hयसको

पूरा तhकालै हुनेछ भनेर Rतनीह-ले अपेsा गरे का Rथए। जब प2हलो पु]

जTkयो, तब Rतनीह-ले बढो आनTदसाथ उसको 7वागत गjरएको Rथयो।
Rतनीह-ले सोचेका Rथए वा आशा गरे का Rथए, Rतनीह-को प2हलो छोरो

् तर hयो 6Rतgा पूरा गनK Rबलkब भएको Rथयो।"Rतनीह-को मुिNदाता हुन।
एलेन जी vाइट, द Rडजाएर अभ एजेज,् पृ. ३१बाट -पाTतjरत। hयहY 6Rतgा
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पRछ अ3ाहमलाई सुनाइएको Rथयो। परमेUवरले उनीसँग शपथ खानुभएको
Rथयो 2क उनकै कोखबाट "सTतान" हुनेछ र उनको कोखबाट जिTमने पु]Oारा

पृzवीका सारा रा{ह-ले आिशष पाउनेछन् (उhपिa २२:१६-१८, गलाती

३:१६)। hयहY 6Rतgा दाउदलाई पRन परमेUवरले सुनाउनुभएको Rथयो।
उनको सTतानलाई आ\नै छोरो बनाएर 7थापना गनुह
K न
ु ेछ भनेर उहाँले
दाउदलाई 6Rतgा गनुभ
K एको Rथयो। उN पु]ले धाRमKक राlय 7थापना गरे र
सारा सं सारका राजाह-का राजा हुनेछन् भनेर उहाँले दाउदलाई 6Rतgा

गनुभ
K एको Rथयो (२ शमूएल ७:१२-१४, भजन ८९:२७-२९)। न त आदम
र हfवाले, न त अ3ाहम न त दाउदले क2हWयै पRन सोचेनन् 2क Rतनीह-को
ु न
मुिNदाता पु] परमेUवर आफै हुनह
ु ेछ।
१. यी आिखरY Zदनह-मा

आफू यस सं सारको "अिTतम वा आिखरY Zदनह-मा" बाँिचरहे को Rथयो

भ€े 2वUवास पावलले 2ह3ूको पु7तकको सु•मै 6कट गरे का Rथए। जब

भ2वcयको बारे मा बाइबलले उWलेख गदKछ, तब hयसको अथK दुईवटा हुTछ।

"अिTतम Zदनह-" वा "पRछWला Zदनह-" भनेर जब अगमवNाह-ले fयN
गदKछन् तब 6ायजसो भ2वcयमा हुने कुराको चचाK गरे को हुTछ (fयव7था
४:३०,३१,

यRमKया

२३:२०)।

अगमवNा

दाRनएलले

hयहY

आिखरY

Zदनह-लाई दो‚ो तjरकाले fयN गदKछन् "समयको अTतमा" अथाKत ् 2वशेष

गरे र 2वUवको इRतहासको अिTतम Zदनह- भनेर उनले लिsत गदKछन्
(दाRनएल ८:१७, दाRनएल १२:४)।

"अिTतम Zदनह-मा" परमेUवरले आ\ना जनह-लाई के गनुह
K न
ु ेछ भ€े

6Rतgा दे हायका पदह-मा कसरY Zदनुभएको छ, सो पƒनुहोस्। गTती
२४:१४-१९ "१४ अब म आ\ना माRनसह-कहाँ जाTछु , तर इ‚ाएलYह-ले
तपा„का माRनसह-लाई पRछ के गनnछन्, hयो म तपा„लाई बताउँछु।”

१५

तब Rतनले यसरY आ\नो ईUवरवाणी Zदए: “बओरको छोरो बालाम भTछ, जुन
ँ ा खुला छ, hयसको वाणी। १६ परमेUवरका वचन सुTनेले यसो
माRनसको आख

भTछ, जसले सव…eचको gान जाTनेको, जसले सवKशिNमान्बाट दशKन पाउँछ,

ँ ा खोRलएका छन्। १७ “म
जसले साcटा† द‡डवत् गदKछ, र जसका आख
उहाँलाई दे ˆछु , तर अ2हले त होइन। म उहाँलाई हे छुK, तर निजकै त होइन।
याकूबबाट एउटा तारा उदय हुनेछ, र इ‚ाएलबाट एउटा राजद‡ड उ‰नेछ।

३९

उहाँले मोआबका टाउको 2कeeयाउनुहन
ु ेछ, अRन शेथका सTतानलाई $वंस
पानुह
K न
ु ेछ।

१८ एदोम परािजत हुनेछ, र hयसको श]ु सेइर पRन परािजत हुनेछ,

तर इ‚ाएलचा2हँ बRलयो हुनेछ। १९ याकूबबाट एउटा शासक उhपTन
हुनेछन्, र सहरका बाँचेकाह-लाई नाश गनnछन्।” र यशैया २:२,३ "२
पRछWला Zदनमा परम6भुको मिTदर बसाRलएको पवKत सबै पवKतह-भTदा मुˆय
-पमा 7थापना हुनेछ। डाँड़ाह-भTदा माRथ hयो उeच उठाइनेछ, र सबै

जाRतह- hयहY Œ ओइjरएर आउनेछन्। ३ धेरै माRनसह-ले आएर भTनेछन्,

“आओ, हामी परम6भुको पवKत, याकूबका परमेUवरको भवनमा जाऔ ं। उहाँले
हामीलाई आ\नो मागK Rसकाउनुहन
ु ेछ, ता2क हामी उहाँको बाटोमा 2हँŽन
सक•।” fयव7था Rसयोनबाट र परम6भुको वचन य-शलेमबाट Rन7कनेछन्।"

"पRछWला Zदनह-मा" परमेUवरले एक राजाको उदय गराउनुहन
ु ेछ,

जसले उहाँका जनह-का श]ुह-लाई नाश गनुह
K न
ु ेछ भनेर पुरानो करारका धेरै
अगमवNाह-ले घोषणा गरे का Rथए (गTती २३:१४-१९) उN राजाले

सं सारका रा{ह-लाई इ‚ाएलतफK आक2षKत गनnछन् भनेर पRन Rतनीह-ले

ठोकुवा गरे का Rथए (यशैया २:२,३)। ती 6Rतgाह- येशूमा पूरा भएका Rथए
भनेर

पावलले

िज2कर

गदKछन्।

उहाँले

सै तानलाई

परा‘

गनुभ
K यो

र

सुसमाचारको घोषणाOारा सं सारका सबै रा{ह-लाई आफूRतर िखिँ चरहनुभएको

छ(कल7सी २:१५, यूह€ा १२:३२)। यस पjर6ेpयमा "अिTतम Zदनह-" सु•
भएको छ 2कनभने येशूले परमेUवरका 6Rतgाह- पूरा गनुभ
K एको Rथयो।

हाGा आिhमक पूखाKह- परम6भु सृ2qकताK परमेUवरलाई नै 2वUवास

गरे र दे हाTत भएका Rथए। Rतनीह-लाई Zदएका 6Rतgाह-लाई Rतनीह-ले

टाढै बाट अRभवादन गरे र दे खेका Rथए तर Rतनीह-ले पाएका Rथएनन्। तर
हामीले ती 6Rतgाह- येशूमा पूरा भएको हे नn सौभा’य पाएका छ“।
येशूको

परमेUवर 2पताले उहाँका सTतानह-लाई पुन•hथान गनुह
K न
ु ेछ र

बारे मा

उहाँले

गनुभ
K एको

6Rतgाह-लाई

एक

Rछन

सोच“

(१

थे7सोRलRनक” ४:१५,१६)। जब येशूको पुन•hथान भयो तब परमेUवरले

आ\ना जनह-को पुन•hथानको उ•घाटन गनुभ
K एको भ€े खबर हाGो लाRग
शुभसTदे श हो (१ कोरTथी १५:२०, मaी २७:५१-५३)। 2पताले यस

सं सारलाई नयाँ सृ2q गरे र पुन: 7थापना गनुह
K न
K एको छ
ु ेछ भनेर 6Rतgा गनुभ
(यशैया ६५:१७)। हामीमा नयाँ आिhमक जीवन सृ2q गनुभ
K एर (२ कोरTथी

४०

५:१७, गलाती ६:१५) उहाँले hयो 6Rतgा पूरा गनK थाWनुभएको Rथयो।
उहाँले आ\नो आिखरY राlय 7थापना गनुह
K न
K एको
ु ेछ भनेर उहाँले 6Rतgा गनुभ

Rथयो (दाRनएल २:४४)। हामीलाई सै तानको शिNबाट Rछनालेर उiार गनुह
K ँद
ु ै
ु एर hयस राlयको उ•घाटन उहाँले गनुभ
उहाँ हाGो 6भु वा शासक हुनभ
K एको

Rथयो (मaी १२:२८-३०, लूका १०:१८-२०)। यो त केवल सु•मा] हो।
परमेUवरले येशूको प2हलो आगमनमा जे सु• गनुभ
K एको Rथयो उहाँको दो‚ो
आगमनमा उहाँका सबै 6Rतgाह- पूरा गनुह
K न
ु ेछ।
Rबगतको

समयमा

परमेUवरले

पूरा

गनुभ
K एका

6Rतgाह-लाई

सोeनुहोस्। Rतनीह-लाई सोeदा अझै पूरा नभएका 6Rतgाह- उहाँले पूरा
गनुह
K न
ु ेछ भ€े कुरामा हामी कसरY ढु —क हुने?
२. परमेUवरले आ\नो पु]Oारा बोWनुभयो
गाRडयोस्

2ह3ू १:१-४मा के मूˆय 2वषयब7तु छ जुन लेखकले हाGो Zदमागमा
भ€े

2पतापुखाKह-सँग

चाहना

गदKछन?

अगमवNाह-Oारा

हे नह
Kु ोस्,

"१

धेरै

2वRभTन

र

6ाचीन

कालमा

2कRसमले

हाGा

परमेUवर

बोWनुभयो। २ तर यी आिखरY Zदनह-मा उहाँ आ\ना पु]Oारा हामीसँग
बोWनुभएको छ। पु]लाई नै उहाँले सबै कुराका उaराRधकारY RनयुN गनुभ
K यो,
उहाँOारा नै सम7त सृिcट रeनु पRन भयो। ३ उहाँ नै परमेUवरका म2हमाको
ु Tु छ, र सkपूणK
6RतRबkब र परमेUवरकै 7वभावको वा7त2वक 6Rत-प हुनह
2वUवलाई आ\नो शिNको वचनले सkभाWनुहTु छ। पापको शु2i गनुभ
K एपRछ
म2हRमत

परमेUवरको

दा2हने

बाहुलYप2˜

उeच

7थानमा

उहाँ

2वराजमान

ु यो। ४ जसरY उहाँले 6ाmत गनुभ
हुनभ
K एको नाउँ 7वगKदूतह-का भTदा उaम
छ, hयसरY नै उहाँ Rतनीह-भTदा अझ उeच ठहjरनुभएको छ।"

2ह3ूको पु7तक R™क भाषामा लेिखएको हो। सु-को R™क भाषामा

लेिखएको 2ह3ू १:१-४ केवल एउटामा] सरर पƒने वा—य छ (बुझाउनको

Rनिkत अनुवादमा 2वRभ€ वा—यमा उताjरएको छ-अनुवादक)। वNृ hवकलामा,
भाषाको शैलYमा र अलšाjरक वा Rमठो रचनामा वा Rमठासपनामा, यो पद नयाँ
करारमा सबभTदा सुTदर र उhकृq वा—य हो भनेर बाइबलका 2वOानह-ले
तकK गदKछन्। यसको मूˆय दावी यो हो 2क सनातन,सृ2qकताK परमेUवरले

हामीसँग उहाँको पु] येशूOारा बोWनुभएको छ। 6थम शता›दYका यहू दYह-ले

परमेUवरको वचन नसुनेको धेरै वषK भएको Rथयो। परमेUवरको वचन

४१

Rतनीह-ले सुनेको कjरब चार सय वषK अिघ Rथयो। अगमवNा मलाक”, एœा

र नेहRमयाOारा परमेUवरले अिTतम वचन यहू दYह-को Rनिkत बोWनुभएको Rथयो

जुन Rलिखत-पमा छ। तर अ2हले येशूOारा 6कट गjरएको परमेUवरको वचन

कुनै पRन अगमवNाह-Oारा बोWनुभएको भTदा पRन उeच Rथयो 2कन2क
परमेUवरले 6योग गनुभ
K एको आ\नो बोRललाई माRनसह- समs राˆन येशू
ु एको छ। येशू त परमेUवर आफै हुनह
ु Tु छ
सबैभTदा उhकृq मा$यम हुनभ

जसले सारा 7वगKह- र पृzवीलाई सृ2q गनुभ
K यो साथै सारा जगतको शासक
ु Tु छ। येशूको परमेUवररYय 7वभाव पावलको Rनिkत क2हWयै पRन
उहाँ नै हुनह

ु Tु छ भ€े कुरामा पावल
6Uन भएको Rथए। उहाँ अतुलनीय परमेUवर आफै हुनह

ु Tु छ hयसमा वाद2ववाद गनुK अनावUयक छ
अRडग Rथए। येशू परमेUवर हुनह
भ€े पावलको िज2कर Rथयो। हो, परमेUवरको चाहनाको आhमgान र बु2i
उहाँले पुरानो करारबाट 67तुत गनुभ
K एको Rथयो। तर, उहाँको पु] यस
सं सारमा आउनुभएपRछमा] उहाँले fयN गनुभ
K एको वचनको अथKलाई पूणK पमा

र 7पqसँग बु•न वा बुझाउन सkभव भएको Rथयो। पुरानो करारको उचाइ,

चौडाइ र फरा2कलो अथK बु•ने सhय साँचो केवल येशूबाटमा] परमेUवर
2पताले उपल›ध Rथयो भनेर लेखको Zदमागमा नािचरहे को Rथयो। मान“ एउटा
ठू लो िच] ससाना टु žा टु žा गरे र बाकसमा रािखएको छ। hयो बाकसमा

भएका ती टु 2žएका िच]ह- पुरानो करार हो। ती टु žाह- जोडेर िच]
Rमलाउन धै यत
K ाको बढो आवUयकता छ। जसले पायो hयसले hयो बाकसमा

भएको टु žाह- हे दाK केवल टु žाह-मा] दे ˆदछ। hयसरY नै येशू यस

सं सारमा आउनुभएर पुरानो करारमा उWलेख गjरएका परमेUवरका 2वRभ€
टु žाह-को िच]लाई Rमलाउनुभएर मान“ सबैको सामु एउटा पूणK िच] 67तुत
गनुभ
K एको Rथयो। पुरानो करारमा लु2कएको 6काश वा आhमgानको lयोRत
उहाँले उघाjरZदनुभएको Rथयो।

hयRतमा]ै नभएर येशू हाGो 6RतRनRध र हाGो मुिNदाता भएर पRन

आउनुभएको Rथयो। हामी लŸनुपनn ठाउँमा उहाँ उRभनुभएर सै तान वा सपKसँग
युi

गनुह
K Tु छ

र

उहाँले

नै

उसलाई

परािजत

गनुह
K Tु छ।

फेjर,

येशू

2वUवासीह-को Rनिkत "अ™ज", "—याmटे न वा सेनापRत" र "अगुवा" पRन
ु Tु छ (2ह3ू २:१०, ६:२०)। हाGो Rनिkत उहाँ लŸनुहTु छ र उहाँ हाGो
हुनह
6RतRनRध भएर उRभनुहTु छ। hयसको अथK हाGो 6RतRनRध येशूलाई परमेUवरले

जे गनुभ
K यो hयहY हामीलाई पRन गनK चाहनुहTु छ भ€े परमेUवर 2पताको चाहना
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हो। परमेUवरले येशूलाई उचाWनुभएर उहाँको दा2हने हातमा राˆनुभएको छ र

हामीलाई पRन उचालेर येशूको Rसं हासनसँग बसाRलएको उहाँ चाहनुहTु छ
(6काश ३:२१)। परमेUवरको सTदे श येशू

ीqमा हामी सबैलाई यो छ 2क

येशूले जे बोWनुभएको Rथयो hयसमा हामी समाबेश भएकोमा] होइन तर हाGो

अ7थायी वा भौRतक र अनTतको फाइदाको Rनिkत येशूOारा र उहाँको Rनिkत
ु Tु छ।
2पताले सबै थोक गनK उhसुक वा इeछु क हुनह

परमेUवर-येशू-यस सं सारमा आउनुभएको Rथयो भ€े अपार gानलाई

तपा¡ले

सोeनुहोस्।

यस

आhमgानको

सhयले

हामीलाई

कRतको

आशा

Zदलाउन स—नुपदKछ?
३. परमेUवरको म2हमालाई चिkकलो-पमा 6Rत2वkब गनn येशू

येशूको बारे मा अझ ग2हरो गरे र हामीलाई के Rसकाउँछ भनेर 2ह3ू

१:२-४ फेjर $यान गरे र पƒनुहोस्, "१ 6ाचीन कालमा हाGा 2पतापुखाKह-सँग
अगमवNाह-Oारा धेरै र 2वRभTन 2कRसमले परमेUवर बोWनुभयो। २ तर यी
आिखरY Zदनह-मा उहाँ आ\ना पु]Oारा हामीसँग बोWनुभएको छ। पु]लाई नै

उहाँले सबै कुराका उaराRधकारY RनयुN गनुभ
K यो, उहाँOारा नै सम7त सृिcट
रeनु पRन भयो। ३ उहाँ नै परमेUवरका म2हमाको 6RतRबkब र परमेUवरकै
ु Tु छ, र सkपूणK 2वUवलाई आ\नो शिNको
7वभावको वा7त2वक 6Rत-प हुनह
वचनले सkभाWनुहTु छ। पापको शु2i गनुभ
K एपRछ म2हRमत परमेUवरको दा2हने

ु यो। ४ जसरY उहाँले 6ाmत
बाहुलYप2˜ उeच 7थानमा उहाँ 2वराजमान हुनभ
गनुभ
K एको नाउँ 7वगKदूतह-का भTदा उaम छ, hयसरY नै उहाँ Rतनीह-भTदा
अझ उeच ठहjरनुभएको छ।"

यस अंशमा हामीले 2ह3ू १:३लाई हे नnछ“ जसमा लेिखएको छ, "उहाँ

नै परमेUवरका म2हमाको 6RतRबkब र परमेUवरकै 7वभावको वा7त2वक 6Rत-प
ु Tु छ" (-पाTतjरत)।
वा चमक हुनह

परमेUवरको म2हमा भनेको के हो भनेर दे हायका पदह-मा हे नह
K ोस्।

यी पदह-ले उहाँको म2हमाको बारे मा हामीलाई बुझाउन कसरY 6यास गदKछ?
हे नह
Kु ोस्, 67थान २४:१६,१७ "१५ तब मोशा पवKतमा उ—ले र बादलले
पवKतलाई ढा2कराˆयो। १६ परम6भुको म2हमा सीनै पवKतमा र¢ो, र बादलले
छ Zदनसkम पवKतलाई ढा2कराˆयो। सात“ Zदनमा परम6भुले बादलको बीचबाट
मोशालाई बोलाउनुभयो। १७ इ‚ाएलYह-का £िcटमा परम6भुका म2हमाको
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-प पवKतको टाकुरामा भ7म पानn आगोज7तै Rथयो।", भजन ४:६ "धेरैले
सो$दै छन्, “हामीलाई कसले केहY असल कुरा दे खाउन स—छ?” हे परम6भु,
तपा„का

मुहारको

lयोRत

"2कन2क जीवनको

हामीमाRथ

6कािशत

‚ोत तपा„सँग छ,

गनुह
K ोस्!",

तपा„कै lयोRतमा

भजन

३६:९

हामी

6काश

दे ˆछ•।" र भजन ८९:१५ "ती माRनसह- धTय हुन,् जसले तपा„को 6शंसा
गनK Rसकेका छन्, जुनह-, हे परम6भु, तपा„का 6काशको उपि7थRतमा
2हँŽछन्।"

आ\ना

जनह-को

सामु

परमेUवरको

6hयpय

उपि7थRतलाई

परमेUवरको म2हमा भनेर पुरानो करारमा उWलेख गjरएको छ (67थान १६:७,

67थान

२४:१६,१७,

लेबी

९:२,

गTती

१४:१०

आZद)।

उपि7थRतलाई जनाउन 6ायजसो lयोRत वा चमकसँग तुलना गjरTछ।

उहाँको

ु Tु छ र परमेUवरको म2हमालाई 6कट गनK उहाँ आउनुभएको
येशू lयोRत हुनह

Rथयो भनेर बाइबलले हामीलाई बताउँदछ (2ह3ू १:३, यूह€ा १:६-९,१४-

१८, २ कोरTथी ४:६)। "Rतनीह-का सामुTने उहाँको -प पjरवतKन भयो।
उहाँको चेहरा सूयझ
K ¤ चk—यो, ३ र उहाँका व7] 6काशझ¤ सेता भए" ( मaी
१७:२)।

सूयक
K ो lयोRतको चमकबाट बाहे क यसलाई महसुस गनK स2कTदै न,

hयसरY नै येशूOारामा]ै परमेUवरलाई हामी िच€ स—छ“। हाGो धारणामा दुवै
ु Tु छ। परमेUवरको म2हमा lयोRत आफै भएकोले
परमेUवर र येशू एक हुनह

परमेUवर र येशूको चjर]को बीचमा केहY फरक छै न, जसरY lयोRत र

ु Tु छ र उहाँको वा7त2वक
चमकको बीचमा Rभ€ता हुँदैन। परमेUवर को हुनह
6Rत-प क7तो छ भनेर येशूले दे खाउभएको छ भनेर 2ह3ूले बताउँदछ (2ह3ू

१:३)। यस तुलनाले यो दे खाउँछ 2क परमेUवर र पु] वा7त2वक-पमा एकै
् दुवै जनाको Rसiता एक आपसको Rमलनता हो। यो मह¥वपूणK 2वषय
हुन।

पRन सोeनुहोस्, 6hयेक मानव जाRतले परमेUवरको 7व-प बोकेका हुTछन्
(उhपिa १:२६, ९:६)। तर hयहY तhव जुन परमेUवरसँग छ hयो परमेUवर
पु]मा पRन छ। hयसै कारण येशूले भ€ुभएको कुरामा हामी अचkम मा€ुपद¦ न,
"जसले मलाई दे खेको छ उसले 2पतालाई पRन दे खेको हुTछ" (यूह€ा
१४:९)।
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6भु येशूले परमेUवरको म2हमा र चjर]लाई 6कट गनुह
K Tु छ भ€े

महान् खबर हाGो Rनिkत 2कन मह¥वपूणK छ? सनातन परमेUवर 2पता क7तो
ु Tु छ भनेर येशूले हामीलाई कसरY बताउनुहTु छ?
हुनह
४. जसOारा सारा जगत सृ2q गjरयो

परमेUवरले येशूOारा र येशूले सं सार सृ2q गनुभ
K एको Rथयो भनेर

2ह3ूको पु7तकले िज2कर गदKछ साथै येशूकै शिNशालY वचनले यस सं सारलाई
थामी राˆनुभएको छ भनेर पRन अडान RलTछ।
पुरानो

करारका

दे हायका

पदह-ले

परमेUवर

"ए—लै ले"

यस

ु Tु छ भनेर अडान
सं सारलाई सृ2q गनुभ
K एको Rथयो र उहाँमा] परमेUवर हुनह

Rलएका छन्। ती पदह-सँग 2ह3ू १:२,३मा बताइएको येशूOारा जगत सृ2q

गनुभ
K यो भ€े अडानलाई कसरY Rमलाउने? हे नह
Kु ोस्, यशैया ४४:२४ “परम6भु
यसो भTनुहTु छÑ RतGो उiारक, जसले Rतमीलाई गभKमा रeनुभयो: म परम6भु
हुँ, जसले सारा थोकलाई बनायो, जसले एकलै आकाशलाई फैलायो, जसले

आफै पृzवीलाई 2फँजायो।", यशैया ४५:१८ "परम6भु यसो भTनुहTु छÑ उहाँ,

ु Tु छ, जसले पृzवीको -प
जसले आकाश सृिcट गनुभ
K यो, उहाँ नै परमेUवर हुनह

रeनुभयो र बनाउनुभयो, र hयो बसाWनुभयो, उहाँले hयो खालY हुनलाई सृिcट
गनुभ
K एन तर उहाँले hयो आबाद गनKलाई बनाउनुभयोÑ उहाँ भTनुहTु छ: “म

परम6भु हुँ, मबाहे क अ- कोहY छै न।" र नहे kयाह ९:६ "तपा„ मा]
ु Tु छ। तपा„ले नै 7वगK, सव…eच आकाश, र hयसका सबै
परम6भु हुनह

ताराम‡डल, पृzवी र hयसमा भएका सबै थोक, र समु§ह- र Rतनमा भएका
सबै थोकह- बनाउनुभयो। तपा„ले नै Rतनीह- सबैलाई जीवन ZदनुहTु छ, र
7वगKका सारा समुदायले तपा„लाई पुlदछन्।"

परमेUवरले यस सं सारलाई सृ2q गनK येशूलाई केवल औजारको -पमा

6योग गनुभ
K एको Rथयो भनेर कRतले तकK गदKछन्। यो तकKलाई मा€ असkभव
ु Tु छ र यस सं सारलाई उहाँले नै
छ। 6थमत:, पावलको Rनिkत येशू 6भु हुनह

ु Tु छ
सृ2q गनुभ
K यो; hयसकारण येशू परमेUवरको सहयोगी होइन। येशू 6भु हुनह
र उहाँले पृzवी र आकाश वा 7वगKह- सृ2q गनुभ
K यो भनेर 2ह3ू १:१०ले

बताउँछ। उनले भजन १०२:२५-२७लाई येशूको कामलाई 6योग गरे र 6भु
ु Tु छ भनेर पावलले आ\नो अडान RलTछन्। ती पदह-मा
(य¨वे) सृ2qकताK हुनह

यसरY लेिखएको छ: "२५ आZदकालमा तपा„ले पृzवीको जग बसाWनुभयो, र
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7वगK वा आकाश तपा„कै बाहुलYको कृRत हो। २६ Rतनीह- नcट हुनेछन्,

तर तपा„ र2हरहनुहTु छ, Rतनीह- सबै व7]झ¤ थो]ा भइजानेछन्। लुगा फेरे झ¤
तपा„ले Rतनीह-लाई फेनुह
K न
ु ेछ, र ती फाRलनेछन्! २७ तर तपा„ त
ु Tु छ, र तपा„का वषKह-को अThय नै हुँदैन।"
एकैनासका हुनह

दो‚ोमा, परमेUवरबाट र परमेUवरले यस जगत सृ2q गjरएको Rथयो

भनेर 2ह3ू २:१०मा उWलेख गjरएको छ। यहY fयNह- ©ा—कै 2ह3ू

१:२मा येशूलाई 6योग गjरएका छन्। 2पताले सृ2q गनुभ
K यो र येशूले सृ2q
गनुभ
K यो (2ह3ू १:२,१०, 2ह3ू २:१०)। 2पता र पु]को बीचमा जुनसुकै काम
र लpयमा Rसi मेलRमलाप छ। उहाँह- एकआपसमा सहमत भएर नै काम
गनुह
K Tु छ। ]ीएक परमेUवरको रह7यको यो एक भाग हो। येशूले सृ2q गनुभ
K यो
ु Tु छ। परमेUवर भTदा
र परमेUवरले सृ2q गनुभ
K यो तर एकमा] सृ2qकताK हुनह
येशू पRन परमेUवर भनेर सkबोधन गjरएको छ।

ु Tु छ भनेर
फेjर hयसै बखत 2ह3ू ४:१३ले येशू TयायकताK हुनह

दे खाइएको छ। उहाँले शासन गनn र Tयाय गनn अRधकार परमेUवरबाट नै

आएको हो जसले सबै थोक सृ2q गनुभ
K यो र सkहालY राˆनुभएको छ (यशैया

४४:२४-२८)। येशूले नै यस जगतलाई सkहालYरहनुभएको छ भनेर 2ह3ू

१:३ र कल7सी १:१७मा िज2कर गjरएको छ। सkहाWनुको अथK अगुवाइ गनुK
र शासन गनुK हुनस—छ। R™क भाषाको श›द pheron (फेरन)ले डु†ालाई
हावाले चलाउने (6ेjरत २७:१५,१७) वा परमेUवरले अगमवNाह-लाई
डोªयाउने (२ प]ुस १:२१) भ€े जनाउनलाई 6योग गदKछ। hयसको

वा7त2वक अथK हो, येशूले हामीलाई सृ2qमा] गनुभ
K एन तर उहाँले हामीलाई

सkहाWनुहTु छ भ€े जनाउँछ। 6hयेक सास हामी फेछ«, मुटुको 6hयेक धŸकन
र हाGो जीवनको 6hयेक sण उहाँबाट पjरचाRलत हुTछ। सृ2q गjरएको सबै
ु Tु छ।
अि7तhवको जग येशू हुनह

येशू र उहाँको शिNको बारे मा 6ेjरत १७:२८मा कसरY उWलेख

गjरएको छ? hयहY येशू žुसमा हाGो पापह-को Rनिkत मनुभ
K यो भ€े धारणा
पRन सोeनुहोस्। येशूको 7वाथKhयागको

चjर] वा 7वभावको सhयले हामीलाई

के Rसकाउँछ? हे नह
Kु ोस्, हाGो जीवनमा येशूको भूRमका "2कनभने “हामी उहाँमा
िजउँछ•,

र

उहाँमा

चहलपहल

गछ¬

र

उहाँमा

हाGो

अि7तhव

छ।”

तपा„ह-का आ\नै क2वह-ले पRन भनेका छन्, Õहामी RनUचय उहाँकै सTतान
ह•।
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५. आज मैले Rतमीलाई पाएँ

2पताले येशूलाई भ€ुभएको कुरालाई 2ह3ू १:५मा यसरY उWलेख

गjरएको छ: "Rतमी मेरा पु] हौ, आज Rतमीलाई मैले पाए"ँ (-पाTतjरत)।
येशू "पाउनुभएको भएको वा उhप€ गराएको"को अथK के हो र hयो क2हले
भयो? के कRतपय माRनसह-ले 2वUवास गरे को अनुसार येशूलाई परमेUवरले

केहYसमय प2हले सृ2q गनुभ
K एको Rथयो भनेर दे खाउँदैन र´(अझ इसाईह-ले

2žqमस मनाएर सारा जनमानसको बीचमा येशूको अि7तhव केवल दुई हजार
वषKमा] भएको भनेर आभास् Zदएको पाइTछ-अनुवादक)।

दे हायका पदह-मा दाउदलाई Zदएको 6Rतgालाई 2ह3ूको पु7तकमा

पावलले कसरY 6योग गदKछन्? हे नह
Kु ोस्, 2ह3ू १:५ “Rतमी मेरा पु] हौ, मैले नै
आज Rतमीलाई जTमाएको छु ” भनी के कुनै 7वगKदूतलाई परमेUवरले क2हWयै

भTनुभयो? र फेjर, “म Rतनका 2पता हुनेछु, र Rतनी मेरा पु] हुनेछन्” भनी
कुनै 7वगKदूतलाई क2हWयै भTनुभयो?", २ शमूएल ७:१२-१४ "१२ जब RतGो

Zदन पूरा हुनेछ, र Rतमी आ\ना 2प]ह-सँग 2व-ाम गनnछौ, तब म RतGै
सTतानम$येबाट,

RतGै शरYरबाट

एक जना,

RतGो

उaराRधकारY

हुनलाई

उठाउनेछु, र hयसको राlय ि7थर गराउनेछु। १३ hयसले नै मेरो नाउँको

Rनिkत एउटा भवन बनाउनेछ, र म hयसको राजक”य Rसं हासन सध¤ को Rनिkत
ि7थर गनnछु।

१४ म hयसका 2पता हुनेछु, र hयो मेरो छोरो हुनेछ। hयसले

अधमK

भने,

गªयो

माRनसको

ल®ीले

म

hयसलाई

सजाय

Zदनेछु,

र

माRनसह-Oारा hयसलाई कोराKबाजीको 6हार गनnछु।" भजन २:७ "परम6भुको
यो आदे श म घोषणा गनnछु, उहाँले मलाई भTनुभयो, ÕRतमी मेरा पु] हौ, आज
मैले Rतमीलाई जTमाएको छु ।" र लूका १:३१ "३१ अब हे र, Rतमीले

गभKधारण गनn¯ौ, र एउटा छोरो जTमाउने¯ौ, र Rतमीले उहाँको नाउँ येशू
ु न
राˆने¯ौ। ३२ उहाँ महान् हुनह
ु ेछ, र परम6धानका पु] कहलाइनुहन
ु ेछ, र
परम6भु परमेUवरले उहाँलाई उहाँका पुखाK दाऊदको Rसं हासन Zदनुहन
ु ेछ।"

येशूलाई पाएको वा जTमाएको अथK परमेUवरले उहाँलाई 6Rतgा

गjरएको शासक भनेर 7थापना वा ™हण गjरएको जनाउँछ। उहाँ दाउदको

पु] अथाKत ् दाउदको घरानामा जिTमनु हुने शासक। पू2वKय र R™क तथा रोमन
सं सारमा ईUवरले कसै लाई 7वीकानn वा ™हण गनn धारणा 6चRलत छ। भूRममा

शासन गनn वैधाRनक अRधकार र शिN ™हण गjरएको वा धमK सTतानलाई
सुिkपएको जनाउँछ। सारा रा{ह-को सhय वैधाRनक शासक राजा दाउदको
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छोरा हुनेछ भनेर परमेUवरले उनलाई 6Rतgा गनुभ
K एको Rथयो। दाउदको
पु]लाई आ\नै "पु]" भनेर ™हण गनुह
K न
ु ेछ। यस 62žयाOारा दाउदको
सTतानबाट आएको छोरोलाई आ\नै छोरो र आ\नो उaराRधकारY हुनेछ भ€े

ु एर परमेUवरले Zदनुभएको
बुझाउँछ। येशू दाउदको पु] वा सTतान हुनभ

करारलाई पूरा गनुभ
K एको Rथयो। परमेUवरले उहाँका श]ुह-लाई परा‘
गनुह
K न
ु ेछ र राlयह- उहाँको सkपिa

हुनेछ र उहाँ परमेUवरको उaराRधकारY

हुनेछ (भजन ८९:२७, भजन २:७,८)।

ु एको Rथयो भनेर रोमी
येशूलाई सावKजRनक-पमै परमेUवरको पु] हुनभ

१:३,४ र 6ेjरत १३:२मा हामी पƒछ“। येशूको बिmत7मा र -प पjरवतKन
ु Tु छ भनेर उहाँले िचनारY
गjरएको पहाड sणह-मा येशू परमेUवरको पु] हुनह
गनुभ
K एको Rथयो (मaी १७:५)।

य±2प जब येशूको पुन•hथान भयो र परमेUवरको दा2हने हातमा

ु एको Rथयो
ब7नुभयो तब उहाँ "परमेUवरको शिNसkप€ भएको पु]" हुनभ
भनेर नयाँ करारले बताउँदछ। उनको छोरोलाई परमेUवरले आ\नै छोरा

गनुह
K न
ु ेछ र उहाँ सारा रा{ह-माRथ राज गनK उहाँको Rनिkत Rसं हासन 7थापना

गनुह
K न
K एको Rथयो (२ शमूएल ७:१२ु ेछ भनेर उहाँले दाउदलाई 6Rतgा गनुभ
१४)।

यसरY Rसजर वा जुनसुकै राजा वा सGा² भएतापRन वा Rतनीह-

"ईUवरको छोरो, अवतार वा भगवान" भनेर दावी गरे तापRन Rतनीह- कोहY

पRन रा{ वा यस सं सारका दे शह-का वैध वा कानुनी-पमा शासक होइनन्।
तर येशू

ु Tु छ। येशूको "सु•" वा उहाँले आफूलाई आZद
ीqचा2हँ Rथए र हुनह

भनेर सkबोधन गनुह
K ँद
ु ा उहाँले यस पृzवीका राlयह-को पु:न 6भुhवको सु•
हो, उहाँको अि7तhवको सु• होइन, 2कनभने उहाँको अि7तhव सदाकालदे िख नै

Rथयो। उहाँको अि7तhव नभएको कुनै पRन समय Rथएन 2कनभने उहाँ आफै
ु Tु छ।
परमेUवर हुनह

अझ 2ह3ू ७:३मा 7पq-पमा उहाँको अि7तhवको बारे मा यसरY

ठोकुवा गरे को छ: "2वना2पता, 2वनामाता, 2वनावंशावलY, जीवनको आZद र
अThय नभएका, तर परमेUवरका पु] 7व-प, 2यनी सदाकाल पूजाहारY

भइरहTछन्।" उहाँको न सु• Rथयो न त अTत। यहY अवधारणालाई 2ह3ू
१३:८मा यसरY दोहोªयाइएको छ: "येशू

ीcट 2हजो, आज र सदासवKदा

ु Tु छ।" उहाँ सनातन परमेUवर हुनह
ु Tु छ। hयसकारण उहाँ
एकसमान हुनह
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परमेUवरको "एकमा] पु]" भनेर कहलाउँदा उहाँको ईUवरhवलाई पjरभा2षत
गनK खोजेको होइन तर मुिNको योजनामा उहाँको भूRमकालाई 6कट गदKछ।
परमेUवरले आ\ना जनह-लाई Zदनुभएका सबै करारका सबै 6Rतgाह-लाई
ीqको मानव अवतारYय जीवनले पूरा गनुभ
K एको Rथयो।

उपसं हार:

थप जानकारY: "यस पृzवीमा येशू परमेUवरको पु] भएर आउनुहँद
ु ा उहाँले

hयसै बखत धेरै कामह- सkप€ गनुभ
K एको Rथयो। 6थमत:, उहाँ परमेUवरको

ु एको है िशयतले, हामीलाई परमेUवर 2पता क7तो हुनह
ु Tु छ
ईUवरYय पु] हुनभ
भनेर उहाँको चjर] 6कट गनK आउनुभएको Rथयो। उहाँका 2žयाकलाप र

ु Tु छ र उहाँमाRथ
वचनह-ले परम2पता परमेUवर वा7त2वक-पमा क7तो हुनह
हामी भरोसा 2कन राˆनुपछK र उहाँका आgाह- 2कन पालन गनुप
K छK भनेर
हाGो सामु खुल7त गनुभ
K एको Rथयो।

दाउद, अ3ाहम र आदमलाई 6Rतgा

गjरएको अनुसार उहाँ पु] भएर आउनुभएको Rथयो। उहाँOारा नै श]ुलाई
परा‘ गरे र सं सारलाई शासन गनn परमेUवरको 6Rतgालाई पूरा गनK उहाँ

आउनुभएको Rथयो। आदम जो सारा मानव जातको अ™ज, पूखाK वा िशर Rथयो
तर पापले गदाK उRन िचिmलन पुगेका Rथए। उनको ठाउँ Rलन येशू आउनुभएको

Rथयो। परमेUवरको आदम6Rतको सु•को चाहना वा लpय पूरा गनK येशू
आउनभएको Rथयो (उhपिa १:२६-२८, भजन ८:-८)। यस सं सारमा
Tयायपूवक
K , उिचत र

धाRमKकतापूवक
K राlय चRलयोस् भ€े परमेUवरको इeछा

पूरा गनK येशू धाRमKक शासक भएर आउनुभएको Rथयो।

"जब येशूले यदKन नदYमा बिmत7मा Rलनुभएको समयमा भएको

आकाशवाणी 'यी मेरा 26यपु] हुन, 2यनीदे िख म 6श€ छु ' उहाँलाई मा] होइन

तर सम7त मानव 6ाणीलाई पRन समेRतएको छ। हाGो 6RतRनRधhव गनुK
ु एर आउनुहन
हुनभ
K एको Rथयो। हामीमा
ु े येशूलाई परमेUवरले सkबोधन गनुभ
जRतपRन पाप भएतापRन, हामी जRतसुकै दुq, अधम³ भएतापRन र हामीमा
जRतसुकै कमीकमजोरYह- भएतापRन हामी बेकारको, मूWयहYन वा काम नला’ने

माRनस भनेर परमेUवरले पTछाउनुह€
ु । ए2फसी १:६-८मा भRनएको छ, '६
ु े 2क उहाँले हामीलाई आ\ना 26य पु]मा Rसa¤ मा Zदनुभएको आ\नो
यस हे तल
म2हमामय अनु™हको 6शंसा होस्। ७ उहाँको अपार अनु™हअनुसार

ीcटको

रगतOारा हामी उहाँमा उiार, हाGा पापको sमा, पाउँछ•, ८ जुन अनु™ह
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उहाँले हामीलाई 6श7त मा]ामा Zदनुभयो।" परमेUवरको 6ेमको म2हमा, यश,

जस येशूमाRथ हुने 6Rतवiता हुने जुन जाहे र गjरएको Rथयो hयहY हामीलाई पRन
Zदइएको छ।...येशूको िशरमाRथ खुला-पले जुन lयोRत परे को Rथयो hयहY
lयोRत सै तानको जालोबाट उिkकन सहायता मा’दै यZद हामी 6ाथKना गªय“ भने

हामीमा पRन पदKछ। जुन आवाज येशूलाई Zदनुभएको Rथयो hयहY आवाज
हामीलाई पRन यसरY Zदइएको छ 'Rत मीमेरो 26य बालक हौ, Rतमीदे िख म
6स€ छु "-एलेन जी vाइट, द Rडजाएर अभ एजेज,् पृ. ११३बाट -पाTतjरत।
िचTतनमनन:

अ. येशूका 2žयाकलापह- र वचनह-ले सनातन परमेUवर 2पतालाई

अझ राGोसँग बु•न स—ने हुTछ“ भनेर हामीले Rस—य“। कुन्
fयवहाjरक तjरकाह- अपनाएर येशूलाई अझ राGरY बु•दै तपा¡को

आ.

सkबTध परमेUवर 2पतासँग अझ मजबुत पानK स—नुहTु छ?
येशूलाई

उहाँले

जसरY

बोWनुभयो

र

fयबहार

गनुभ
K यो

hयहY

बोRलवचन र fयवहार परमेUवरले हामीमाRथ पRन गनK चाहनुहTु छ
भनेर हामीले Rस—य“। अ-ह-लाई हामीले क7तो fयवहार गनn भनेर

इ.

hयस नीRतबाट हामी कसरY Rस—ने?

ु Tु छ भ€े उहाँको महhवपूणK चjर] वा
येशू सदाकाल परमेUवर हुनह

7वभावको बारे मा अझ $यान Zदनुहोस्। तर येशू हामी ज7तै सृ2q
भएको Rसi भएर žुसमा जानुभएको Rथयो भ€े अवधारणालाई

हामीमा रािखयो भने उहाँको ईUवरhवको म2हमालाई कसरY झाjरन
जाTछ? ती दुई अवधारणाह-को बीचमा के Rभ€ता छ?

ई. परमेUवरको म2हमा गनुK के हो सो सोeनुहोस्। 6काश १४:६, ७मा

Zदइएको छ "६ अRन अक… 7वगKदूतलाई म$य आकाशमा उRड़रहे का

मैले दे ख´। पृzवीमा रहने हरे क जाRत, कुल, भाषा र माRनसलाई
घोषणा गनn अनTत सुसमाचार Rतनीसँग Rथयो। ७ Rतनले चक…

सोरमा भने, “परमेUवरसँग डराओ, र उहाँलाई म2हमा दे ओ।
2कन2क उहाँका इTसाफको घड़ी आएको छ। 7वगK, पृzवी, समु§ र
पानीका मूलह- बनाउनुहन
ु ेलाई द‡डवत् गर।”
म2हमा

गनुK

भनेको

बतKमान

समयसापेिsत

सhय

परमेUवरको

7वगKदूतह-का सTदे शह-का भागह- हुन ् भनेर हामीले
बु•ने?

५०

र

तीन

कसरY

कथा ३
नयाँ बाटो पžनु
आडोWफो मTटे jरयो, ४०
2टमोर-ले7ट

2टमोर-ले7टको कोडो गाउँको मेरो चचK मलाई धेरै
मन परे को Rथयो। 6hयेक आइतबाट र चचKमा जाTथµ

र चचKको सबै कायKžममा म सjरक हुTथµ। अRन
एक Zदन मेरो गाउँमा माjरयो आउनुभयो। मेरो

घरमा उनी आए र उनी पर गाउँबाट एडभेिTट7ट

चचKबाट बाइबल Rसकाउन आउनुभएको र hयस

चचKको बारे मा मलाई क2हWयै थाहा भएको Rथएन।

उनले बाइबलबाट आइतबार होइन शRनबार नै सहY साबथ Zदन भनेर मलाई

Rसकाउन थाले। बाइबलबाट नै मैले आइतबार होइन शRनबार नै प¶ा Zदन
ँ म 6ाथKना गनK थालµ र प2हलो Zदन नै प2व] Zदन
भएको मैले 6माण पाए।
रा·े हो 2क सात“ Zदनलाई पालन गरे र नयाँ बाटो जाने हो। "6भु, मलाई त

पुरानै बाटो Zठक लागेको छ ज7तो छ," भनेर 6ाथKना गनK थालµ । मैले तीन
Zदनसkम 6ाथKना गरµ । एक रात सपनामा मेरो अगाRड दुई बाटो दे खाइयो: नयाँ

र पुरानो बाटो। कोहY अगाRड उभेर मलाई भRनरहे को Rथयो, "पुरानो बाटो

छोडेर अब नयाँ बाटोमा जाऊ।" Rबहान उ¸दा त सपना वा7त2वक भएको
महसुस गरµ । भोRलपWट, माjरयो Rछमेक” साथी आTजेलोको बग¤चामा काममा

सघाउन आउन अनुरोध गरे । काम गदाK गद¦ माjरयोले आTजेलोलाई बाइबल
पRन Rसकाउन थाले। उनको कुरा सु€ हामीलाई साह¦ मन पय…। एक Zदन

उनीसँग बाइबल अ$ययन गनK समय मागµ। केहY म2हनापRछ म बR¹7मा Rलएँ
ँ उनले र मेरो गाउँको अर मेरY -ीमतीलाई पRन बाइबलको बारे मा Rसकाए।
दुई पjरवार स2हत बR¹7मा Rलए।

एडभेिTट7ट चचKमा सjरक भएपRछ हाGो जीवन सिजलो Rथए। धेरै वषKपRछ मेरY

-ीमतीको अक¦ चचKको अगुवा दाजुले हामीलाई दु:ख Zदन थाWयो र चचK
छोŸनमा] कर गरे न मेरै सामुने उनले मेरY -ीमतीलाई 2पºन थाले। "RतGो

-ीमानमा] नयाँ धमKमा जान पाइTछ तर Rतमी होइन," उनले माग गरे । तर

मेरY -ीमती आ\नो 6Rतबiतामा अRडग भइर2हन्। "म 2ववाह गरे को छु ।

५०-१

ु Tु छ। यZद म उनको पRछ ला’नुछ भने
मेरY -ीमान यस घरको मूलY हुनह
सं सारको अTतसkमै उनको पRछ ला’नेछु," आ\नो jरसाहा दाजुलाई उनले
सुनाइन्।
हाGा

आफTतह-को

दवाव

पRछ

पRन

परमे»र

हाGो

Rनिkत

असलै

भइरहनुभएको Rथयो। मेरY -ीमती र मैले हाGा आफTतह-को Rनिkत 6ाथKना

गरµ । केहY वपKपRछ मेरY आमा र दुई जना मेरा भाइह- एडभेिTट7ट चचKमा

सjरक भए। मसँग धेरै पैसा छै न। म सुरsा गाडKमा काम गदKछु। तर, मेरो

जोशले अ-ह-लाई 6भुको बारे मा सुनाउँछु। 6भुको सामु सबै माRनस अमोल

भएकोले 6hयेक माRनसलाई येशूको बारे मा सुनाउने मेरो कतK›य ठानेको छु ।

मैले भेºने सबैलाई येशूको 6ेमको बारे मा सुनाउँदछु र Rतनीह-ले मुिN पाउन्
भ€े सुसमाचार म बताउँदछु ।
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