
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यस अ$यायका मूल पदह-: यशैया २:२,३, 2हॄू १:१-४, ूःथान 
२४:१६,१७, यशैया ४४:२४, 2हॄू १:१०, लूका १:३१,३२ र 2हॄू १:५। 
यस अ$यायको मूल सार पद: "ूाचीन कालमा वा पौरािणक समयमा हाॆा 
2पतापखुाKह-सँग अगमवNाह-Oारा धेरै र 2वRभT न 2कRसमले परमेँ वर 
बोW नभुयो। तर यी आिखरY Zदनह-मा उहाँ आ\ ना पऽुOारा हामीसँग 
बोW नभुएको छ। पऽुलाई नै उहाँले सबै कुराका उaराRधकारY RनयNु गनुKभयो, 
उहाँOारा नै समः त सिृं ट रe न ुपRन भयो" (2हॄू १:१-२)।  
   आदम र हfवाले पाप गरेपRछ परमेँ वरले Rतनीह-लाई "सTतान" वा 
पऽुको ूRतgा Zदनभुयो। hयस पऽुले Rतनीह-लाई सैतानको हातबाट उiार 
गjरनेछ, गमुाएको सkपिa वा परमेँ वरसँग रहने राlयको हकदार Rतनीह-ले  
पनु: ूाm त गनnछ र जनु लआयको Rनिkत Rतनीह- स2ृq गjरएको Rथयो hयो 
Rतनीह-ले hयो लआय उहाँले पूरा गjरZदनहुनेुछ (उhपिa ३:१५)। दवैु आदम 
र हfवाको ःथानलाई ओगोटेर यस पऽुले Rतनीह-को ूRतRनRधhव गनुKहनेुछ र 
Rतनीह-लाई उiार गनुKहTुछ वा मिुN Zदनहुनेुछ र अTतमा आएर hयस 
Zदयाबलस सपK वा सैतानलाई सदाको Rनिkत नाश गनुKहनेुछ। 
   "जब आदम र हfवाले परमेँ वरको ूRतgा प2हले सनेु, तब hयसको 
पूरा तhकालै हनेुछ भनेर Rतनीह-ले अपेsा गरेका Rथए। जब प2हलो पऽु 
जTkयो, तब Rतनीह-ले बढो आनTदसाथ उसको ःवागत गjरएको Rथयो। 
Rतनीह-ले सोचेका Rथए वा आशा गरेका Rथए, Rतनीह-को प2हलो छोरो 
Rतनीह-को मिुNदाता हनु।् तर hयो ूRतgा पूरा गनK Rबलkब भएको Rथयो।"-
एलेन जी vाइट, द Rडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ३१बाट -पाTतjरत। hयहY ूRतgा 
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पRछ अॄाहमलाई सनुाइएको Rथयो। परमेँ वरले उनीसँग शपथ खानभुएको 
Rथयो 2क उनकै कोखबाट "सTतान" हनेुछ र उनको कोखबाट जिTमने पऽुOारा 
पzृवीका सारा रा{ह-ले आिशष पाउनेछन ् (उhपिa २२:१६-१८, गलाती 
३:१६)। hयहY ूRतgा दाउदलाई पRन परमेँ वरले सनुाउनभुएको Rथयो। 
उनको सTतानलाई आ\नै छोरो बनाएर ःथापना गनुKहनेुछ भनेर उहाँले 
दाउदलाई ूRतgा गनुKभएको Rथयो। उN पऽुले धाRमKक राlय ःथापना गरेर 
सारा संसारका राजाह-का राजा हनेुछन ् भनेर उहाँले दाउदलाई ूRतgा 
गनुKभएको Rथयो (२ शमूएल ७:१२-१४, भजन ८९:२७-२९)। न त आदम 
र हfवाले, न त अॄाहम न त दाउदले क2हWयै पRन सोचेनन ् 2क Rतनीह-को 
मिुNदाता पऽु परमेँ वर आफै हनुहुनेुछ। 
 
१. यी आिखरY Zदनह-मा 
       आफू यस संसारको "अिTतम वा आिखरY Zदनह-मा" बाँिचरहेको Rथयो 
भ�े 2वँ वास पावलले 2हॄूको पःुतकको स�ुमै ूकट गरेका Rथए। जब 
भ2वंयको बारेमा बाइबलले उWलेख गदKछ, तब hयसको अथK दईुवटा हTुछ। 
"अिTतम Zदनह-" वा "पRछWला Zदनह-" भनेर जब अगमवNाह-ले fयN 
गदKछन ् तब ूायजसो भ2वंयमा हनेु कुराको चचाK गरेको हTुछ (fयवःथा 
४:३०,३१, यRमKया २३:२०)। अगमवNा दाRनएलले hयहY आिखरY 
Zदनह-लाई दोॐो तjरकाले fयN गदKछन ् "समयको अTतमा" अथाKत ् 2वशेष 
गरेर 2वँ वको इRतहासको अिTतम Zदनह- भनेर उनले लिsत गदKछन ्
(दाRनएल ८:१७, दाRनएल १२:४)। 
   "अिTतम Zदनह-मा" परमेँ वरले आ\ना जनह-लाई के गनुKहनेुछ भ�े 
ूRतgा देहायका पदह-मा कसरY Zदनभुएको छ, सो प�नहुोस।् गTती 
२४:१४-१९ "१४ अब म आ\ ना माRनसह-कहाँ जाT छु, तर इॐाएलYह-ले 
तपा�का माRनसह-लाई पRछ के गनnछन ्, h यो म तपा�लाई बताउँछु।”  १५ 
तब Rतनले यसरY आ\ नो ईँ वरवाणी Zदए: “बओरको छोरो बालाम भT छ, जनु 
माRनसको आखँा खलुा छ, h यसको वाणी। १६ परमेँ वरका वचन सTु नेले यसो 
भT छ, जसले सव�e चको gान जाT नेको, जसले सवKशिNमान ्बाट दशKन पाउँछ, 
जसले सां टा� द� डवत ् गदKछ, र जसका आखँा खोRलएका छन ्। १७ “म 
उहाँलाई दे� छु, तर अ2हले त होइन। म उहाँलाई हेछुK, तर निजकै त होइन। 
याकूबबाट एउटा तारा उदय हनेुछ, र इॐाएलबाट एउटा राजद� ड उ� नेछ।  
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उहाँले मोआबका टाउको 2कe e याउनहुनेुछ, अRन शेथका सT तानलाई $ वंस 
पानुKहनेुछ।   
  १८ एदोम परािजत हनेुछ, र h यसको शऽ ुसेइर पRन परािजत हनेुछ, 
तर इॐाएलचा2हँ बRलयो हनेुछ। १९ याकूबबाट एउटा शासक उh पT न 
हनेुछन ्, र सहरका बाँचेकाह-लाई नाश गनnछन ्।” र यशैया २:२,३ "२ 
पRछW ला Zदनमा परमूभकुो मिT दर बसाRलएको पवKत सबै पवKतह-भT दा म�ु य 
-पमा ः थापना हनेुछ। डाँड़ाह-भT दा माRथ h यो उe च उठाइनेछ, र सबै 
जाRतह- h यहY� ओइjरएर आउनेछन ्। ३ धेरै माRनसह-ले आएर भT नेछन ्, 
“आओ, हामी परमूभकुो पवKत, याकूबका परमेँ वरको भवनमा जाऔ।ं उहाँले 
हामीलाई आ\ नो मागK Rसकाउनहुनेुछ, ता2क हामी उहाँको बाटोमा 2हँ� न 
सक�।” f यवः था Rसयोनबाट र परमूभकुो वचन य-शलेमबाट Rनः कनेछन ्।"  
    "पRछWला Zदनह-मा" परमेँ वरले एक राजाको उदय गराउनहुनेुछ, 
जसले उहाँका जनह-का शऽहु-लाई नाश गनुKहनेुछ भनेर परुानो करारका धेरै 
अगमवNाह-ले घोषणा गरेका Rथए (गTती २३:१४-१९) उN राजाले 
संसारका रा{ह-लाई इॐाएलतफK  आक2षKत गनnछन ् भनेर पRन Rतनीह-ले 
ठोकुवा गरेका Rथए (यशैया २:२,३)। ती ूRतgाह- येशूमा पूरा भएका Rथए 
भनेर पावलले िज2कर गदKछन।् उहाँले सैतानलाई परा� गनुKभयो र 
ससुमाचारको घोषणाOारा संसारका सबै रा{ह-लाई आफूRतर िखँिचरहनभुएको 
छ(कलःसी २:१५, यूह�ा १२:३२)। यस पjरूआेयमा "अिTतम Zदनह-" स�ु 
भएको छ 2कनभने येशूले परमेँ वरका ूRतgाह- पूरा गनुKभएको Rथयो। 
   हाॆा आिhमक पूखाKह- परमूभ ुस2ृqकताK परमेँ वरलाई नै 2वँ वास 
गरेर देहाTत भएका Rथए। Rतनीह-लाई Zदएका ूRतgाह-लाई Rतनीह-ले 
टाढैबाट अRभवादन गरे र देखेका Rथए तर Rतनीह-ले पाएका Rथएनन।् तर 
हामीले ती ूRतgाह- येशूमा पूरा भएको हेनn सौभा�य पाएका छ�। 
   परमेँ वर 2पताले उहाँका सTतानह-लाई पनु�hथान गनुKहनेुछ र 
येशूको बारेमा उहाँले गनुKभएको ूRतgाह-लाई एक Rछन सोच� (१ 
थेःसोRलRनक� ४:१५,१६)। जब येशूको पनु�hथान भयो तब परमेँ वरले 
आ\ना जनह-को पनु�hथानको उ� घाटन गनुKभएको भ�े खबर हाॆो लाRग 
शभुसTदेश हो (१ कोरTथी १५:२०, मaी २७:५१-५३)। 2पताले यस 
संसारलाई नयाँ स2ृq गरेर पनु: ःथापना गनुKहनेुछ भनेर ूRतgा गनुKभएको छ 
(यशैया ६५:१७)। हामीमा नयाँ आिhमक जीवन स2ृq गनुKभएर (२ कोरTथी 
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५:१७, गलाती ६:१५) उहाँले hयो ूRतgा पूरा गनK थाWनभुएको Rथयो। 
उहाँले आ\नो आिखरY राlय ःथापना गनुKहनेुछ भनेर उहाँले ूRतgा गनुKभएको 
Rथयो (दाRनएल २:४४)। हामीलाई सैतानको शिNबाट Rछनालेर उiार गनुKहुँदै 
उहाँ हाॆो ूभ ुवा शासक हनुभुएर hयस राlयको उ� घाटन उहाँले गनुKभएको 
Rथयो (मaी १२:२८-३०, लूका १०:१८-२०)। यो त केवल स�ुमाऽ हो। 
परमेँ वरले येशूको प2हलो आगमनमा जे स�ु गनुKभएको Rथयो उहाँको दोॐो 
आगमनमा उहाँका सबै ूRतgाह- पूरा गनुKहनेुछ। 
   Rबगतको समयमा परमेँ वरले पूरा गनुKभएका ूRतgाह-लाई 
सोeनहुोस।् Rतनीह-लाई सोeदा अझै पूरा नभएका ूRतgाह- उहाँले पूरा 
गनुKहनेुछ भ�े कुरामा हामी कसरY ढु� क हनेु? 
 
२. परमेँ वरले आ\नो पऽुOारा बोWनभुयो 
       2हॄू १:१-४मा के मू�य 2वषयबःत ुछ जनु लेखकले हाॆो Zदमागमा 
गाRडयोस ् भ�े चाहना गदKछन? हेनुKहोस,् "१ ूाचीन कालमा हाॆा 
2पतापखुाKह-सँग अगमवNाह-Oारा धेरै र 2वRभT न 2कRसमले परमेँ वर 
बोW नभुयो। २ तर यी आिखरY Zदनह-मा उहाँ आ\ ना पऽुOारा हामीसँग 
बोW नभुएको छ। पऽुलाई नै उहाँले सबै कुराका उaराRधकारY RनयNु गनुKभयो, 
उहाँOारा नै समः त सिृं ट रe न ुपRन भयो। ३ उहाँ नै परमेँ वरका म2हमाको 
ूRतRबk ब र परमेँ वरकै ः वभावको वाः त2वक ूRत-प हनुहुTु छ, र सk पूणK 
2वँ वलाई आ\ नो शिNको वचनले सk भाW नहुTु छ। पापको श2ुi गनुKभएपRछ 
म2हRमत परमेँ वरको दा2हने बाहलुYप2� उe च ः थानमा उहाँ 2वराजमान 
हनुभुयो। ४ जसरY उहाँले ूाm त गनुKभएको नाउँ ः वगKदूतह-का भT दा उaम 
छ, h यसरY नै उहाँ Rतनीह-भT दा अझ उe च ठहjरनभुएको छ।" 
    2हॄूको पःुतक Rमक भाषामा लेिखएको हो। स-ुको Rमक भाषामा 
लेिखएको 2हॄू १:१-४ केवल एउटामाऽ सरर प�ने वा�य छ (बझुाउनको 
Rनिkत अनवुादमा 2वRभ� वा�यमा उताjरएको छ-अनवुादक)। वNृhवकलामा, 
भाषाको शैलYमा र अल�ाjरक वा Rमठो रचनामा वा Rमठासपनामा, यो पद नयाँ 
करारमा सबभTदा सTुदर र उhकृq वा�य हो भनेर बाइबलका 2वOानह-ले 
तकK  गदKछन।् यसको मू�य दावी यो हो 2क सनातन,स2ृqकताK परमेँ वरले 
हामीसँग उहाँको पऽु येशूOारा बोWनभुएको छ। ूथम शता�दYका यहूदYह-ले 
परमेँ वरको वचन नसनेुको धेरै वषK भएको Rथयो। परमेँ वरको वचन 
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Rतनीह-ले सनेुको कjरब चार सय वषK अिघ Rथयो। अगमवNा मलाक�, एळा 
र नेहRमयाOारा परमेँ वरले अिTतम वचन यहूदYह-को Rनिkत बोWनभुएको Rथयो 
जनु Rलिखत-पमा छ। तर अ2हले येशूOारा ूकट गjरएको परमेँ वरको वचन 
कुनै पRन अगमवNाह-Oारा बोWनभुएको भTदा पRन उeच Rथयो 2कन2क 
परमेँ वरले ूयोग गनुKभएको आ\नो बोRललाई माRनसह- समs रा� न येशू 
सबैभTदा उhकृq मा$यम हनुभुएको छ। येशू त परमेँ वर आफै हनुहुTुछ 
जसले सारा ःवगKह- र पzृवीलाई स2ृq गनुKभयो साथै सारा जगतको शासक 
उहाँ नै हनुहुTुछ। येशूको परमेँ वररYय ःवभाव पावलको Rनिkत क2हWयै पRन 
ूँ न भएको Rथए। उहाँ अतलुनीय परमेँ वर आफै हनुहुTुछ भ�े कुरामा पावल 
अRडग Rथए। येशू परमेँ वर हनुहुTुछ hयसमा वाद2ववाद गनुK अनावँयक छ 
भ�े पावलको िज2कर Rथयो। हो, परमेँ वरको चाहनाको आhमgान र ब2ुi 
उहाँले परुानो करारबाट ूःततु गनुKभएको Rथयो। तर, उहाँको पऽु यस 
संसारमा आउनभुएपRछमाऽ उहाँले fयN गनुKभएको वचनको अथKलाई पूणK-पमा 
र ःपqसँग ब�ुन वा बझुाउन सkभव भएको Rथयो। परुानो करारको उचाइ, 
चौडाइ र फरा2कलो अथK ब�ुने सhय साँचो केवल येशूबाटमाऽ परमेँ वर 
2पताले उपल�ध Rथयो भनेर लेखको Zदमागमा नािचरहेको Rथयो। मान� एउटा 
ठूलो िचऽ ससाना टुबा टुबा गरेर बाकसमा रािखएको छ। hयो बाकसमा 
भएका ती टु2बएका िचऽह- परुानो करार हो। ती टुबाह- जोडेर िचऽ 
Rमलाउन धैयKताको बढो आवँयकता छ। जसले पायो hयसले hयो बाकसमा 
भएको टुबाह- हेदाK केवल टुबाह-माऽ दे�दछ। hयसरY नै येशू यस 
संसारमा आउनभुएर परुानो करारमा उWलेख गjरएका परमेँ वरका 2वRभ� 
टुबाह-को िचऽलाई Rमलाउनभुएर मान� सबैको साम ुएउटा पूणK िचऽ ूःततु 
गनुKभएको Rथयो। परुानो करारमा ल2ुकएको ूकाश वा आhमgानको lयोRत 
उहाँले उघाjरZदनभुएको Rथयो। 
   hयRतमाऽै नभएर येशू हाॆो ूRतRनRध र हाॆो मिुNदाता भएर पRन 
आउनभुएको Rथयो। हामी ल�नपुनn ठाउँमा उहाँ उRभनभुएर सैतान वा सपKसँग 
यiु गनुKहTुछ र उहाँले नै उसलाई परािजत गनुKहTुछ। फेjर, येशू 
2वँ वासीह-को Rनिkत "अमज", "�याmटेन वा सेनापRत" र "अगवुा" पRन 
हनुहुTुछ (2हॄू २:१०, ६:२०)। हाॆो Rनिkत उहाँ ल�नहुTुछ र उहाँ हाॆो 
ूRतRनRध भएर उRभनहुTुछ। hयसको अथK हाॆो ूRतRनRध येशूलाई परमेँ वरले 
जे गनुKभयो hयहY हामीलाई पRन गनK चाहनहुTुछ भ�े परमेँ वर 2पताको चाहना 
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हो। परमेँ वरले येशूलाई उचाWनभुएर उहाँको दा2हने हातमा रा� नभुएको छ र 
हामीलाई पRन उचालेर येशूको Rसंहासनसँग बसाRलएको उहाँ चाहनहुTुछ 
(ूकाश ३:२१)। परमेँ वरको सTदेश येशू भीqमा हामी सबैलाई यो छ 2क 
येशूले जे बोWनभुएको Rथयो hयसमा हामी समाबेश भएकोमाऽ होइन तर हाॆो 
अःथायी वा भौRतक र अनTतको फाइदाको Rनिkत येशूOारा र उहाँको Rनिkत 
2पताले सबै थोक गनK उhसकु वा इeछुक हनुहुTुछ। 
    परमेँ वर-येशू-यस संसारमा आउनभुएको Rथयो भ�े अपार gानलाई 
तपा¡ले सोeनहुोस।् यस आhमgानको सhयले हामीलाई कRतको आशा 
Zदलाउन स�नपुदKछ? 
 
३. परमेँ वरको म2हमालाई चिkकलो-पमा ूRत2वkब गनn येशू 
    येशूको बारेमा अझ ग2हरो गरेर हामीलाई के Rसकाउँछ भनेर 2हॄू 
१:२-४ फेjर $यान गरेर प�नहुोस,् "१ ूाचीन कालमा हाॆा 2पतापखुाKह-सँग 
अगमवNाह-Oारा धेरै र 2वRभT न 2कRसमले परमेँ वर बोW नभुयो। २ तर यी 
आिखरY Zदनह-मा उहाँ आ\ ना पऽुOारा हामीसँग बोW नभुएको छ। पऽुलाई नै 
उहाँले सबै कुराका उaराRधकारY RनयNु गनुKभयो, उहाँOारा नै समः त सिृं ट 
रe न ुपRन भयो। ३ उहाँ नै परमेँ वरका म2हमाको ूRतRबk ब र परमेँ वरकै 
ः वभावको वाः त2वक ूRत-प हनुहुTु छ, र सk पूणK 2वँ वलाई आ\ नो शिNको 
वचनले सk भाW नहुTु छ। पापको श2ुi गनुKभएपRछ म2हRमत परमेँ वरको दा2हने 
बाहलुYप2� उe च ः थानमा उहाँ 2वराजमान हनुभुयो। ४ जसरY उहाँले ूाm त 
गनुKभएको नाउँ ः वगKदूतह-का भT दा उaम छ, h यसरY नै उहाँ Rतनीह-भT दा 
अझ उe च ठहjरनभुएको छ।" 
    यस अंशमा हामीले 2हॄू १:३लाई हेनnछ� जसमा लेिखएको छ, "उहाँ 
नै परमेँ वरका म2हमाको ूRतRबk ब र परमेँ वरकै ः वभावको वाः त2वक ूRत-प 
वा चमक हनुहुTु छ" (-पाTतjरत)। 
   परमेँ वरको म2हमा भनेको के हो भनेर देहायका पदह-मा हेनKहोस।् 
यी पदह-ले उहाँको म2हमाको बारेमा हामीलाई बझुाउन कसरY ूयास गदKछ? 
हेनुKहोस,् ूःथान २४:१६,१७ "१५ तब मोशा पवKतमा उ� ले र बादलले 
पवKतलाई ढा2करा� यो। १६ परमूभकुो म2हमा सीनै पवKतमा र¢ो, र बादलले 
छ Zदनसk म पवKतलाई ढा2करा� यो। सात� Zदनमा परमूभलेु बादलको बीचबाट 
मोशालाई बोलाउनभुयो। १७ इॐाएलYह-का £िं टमा परमूभकुा म2हमाको 
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-प पवKतको टाकुरामा भः म पानn आगोजः तै Rथयो।", भजन ४:६ "धेरैले 
सो$ दैछन ्, “हामीलाई कसले केहY असल कुरा देखाउन स� छ?” हे परमूभ,ु 
तपा�का महुारको l योRत हामीमाRथ ूकािशत गनुKहोस ्!", भजन ३६:९ 
"2कन2क जीवनको ॐोत तपा�सँग छ, तपा�कै l योRतमा हामी ूकाश 
दे� छ�।" र भजन ८९:१५ "ती माRनसह- धT य हनु ्, जसले तपा�को ूशंसा 
गनK Rसकेका छन ्, जनुह-, हे परमूभ,ु तपा�का ूकाशको उपिः थRतमा 
2हँ� छन ्।" 
     आ\ना जनह-को साम ु परमेँ वरको ूhयआय उपिःथRतलाई  
परमेँ वरको म2हमा भनेर परुानो करारमा उWलेख गjरएको छ (ूःथान १६:७, 
ूःथान २४:१६,१७, लेबी ९:२, गTती १४:१० आZद)। उहाँको 
उपिःथRतलाई जनाउन ूायजसो lयोRत वा चमकसँग तलुना गjरTछ। 
  येशू lयोRत हनुहुTुछ र परमेँ वरको म2हमालाई ूकट गनK उहाँ आउनभुएको 
Rथयो भनेर बाइबलले हामीलाई बताउँदछ (2हॄू १:३, यूह�ा १:६-९,१४-
१८, २ कोरTथी ४:६)। "Rतनीह-का सामTु ने उहाँको -प पjरवतKन भयो। 
उहाँको चेहरा सूयKझ¤ चk � यो, ३ र उहाँका वः ऽ ूकाशझ¤ सेता भए" ( मaी 
१७:२)।  
   सूयKको lयोRतको चमकबाट बाहेक यसलाई महससु गनK स2कTदैन, 
hयसरY नै येशूOारामाऽै परमेँ वरलाई हामी िच� स�छ�। हाॆो धारणामा दवैु 
परमेँ वर र येशू एक हनुहुTुछ। परमेँ वरको म2हमा lयोRत आफै भएकोले 
परमेँ वर र येशूको चjरऽको बीचमा केहY फरक छैन, जसरY lयोRत र 
चमकको बीचमा Rभ�ता हुँदैन। परमेँ वर को हनुहुTुछ र उहाँको वाःत2वक 
ूRत-प कःतो छ भनेर येशूले देखाउभएको छ भनेर 2हॄूले बताउँदछ (2हॄू 
१:३)। यस तलुनाले यो देखाउँछ 2क परमेँ वर र पऽु वाःत2वक-पमा एकै 
हनु।् दवैु जनाको Rसiता एक आपसको Rमलनता हो। यो मह¥वपूणK 2वषय 
पRन सोeनहुोस,् ूhयेक मानव जाRतले परमेँ वरको ःव-प बोकेका हTुछन ्
(उhपिa १:२६, ९:६)। तर hयहY तhव जनु परमेँ वरसँग छ hयो परमेँ वर 
पऽुमा पRन छ। hयसैकारण येशूले भ�ुभएको कुरामा हामी अचkम मा�ुपद¦न, 
"जसले मलाई देखेको छ उसले 2पतालाई पRन देखेको हTुछ" (यूह�ा 
१४:९)। 
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   ूभ ु येशूले परमेँ वरको म2हमा र चjरऽलाई ूकट गनुKहTुछ भ�े 
महान ्खबर हाॆो Rनिkत 2कन मह¥वपूणK छ? सनातन परमेँ वर 2पता कःतो 
हनुहुTुछ भनेर येशूले हामीलाई कसरY बताउनहुTुछ? 
 
४. जसOारा सारा जगत स2ृq गjरयो 
      परमेँ वरले येशूOारा र येशूले संसार स2ृq गनुKभएको Rथयो भनेर 
2हॄूको पःुतकले िज2कर गदKछ साथै येशूकै शिNशालY वचनले यस संसारलाई 
थामी रा� नभुएको छ भनेर पRन अडान RलTछ। 
   परुानो करारका देहायका पदह-ले परमेँ वर "ए�लैले" यस 
संसारलाई स2ृq गनुKभएको Rथयो र उहाँमाऽ परमेँ वर हनुहुTुछ भनेर अडान 
Rलएका छन।् ती पदह-सँग 2हॄू १:२,३मा बताइएको येशूOारा जगत स2ृq 
गनुKभयो भ�े अडानलाई कसरY Rमलाउने? हेनुKहोस,् यशैया ४४:२४ “परमूभ ु
यसो भT नहुTु छÑ Rतॆो उiारक, जसले Rतमीलाई गभKमा रe नभुयो: म परमूभ ु
हुँ, जसले सारा थोकलाई बनायो, जसले एकलै आकाशलाई फैलायो, जसले 
आफै पzृ वीलाई 2फँजायो।", यशैया ४५:१८ "परमूभ ुयसो भT नहुTु छÑ उहाँ, 
जसले आकाश सिृं ट गनुKभयो, उहाँ नै परमेँ वर हनुहुTु छ, जसले पzृ वीको -प 
रe नभुयो र बनाउनभुयो, र h यो बसाW नभुयो, उहाँले h यो खालY हनुलाई सिृं ट 
गनुKभएन तर उहाँले h यो आबाद गनKलाई बनाउनभुयोÑ उहाँ भT नहुTु छ: “म 
परमूभ ु हुँ, मबाहेक अ- कोहY छैन।" र नहेkयाह ९:६ "तपा� माऽ 
परमूभ ु हनुहुTु छ। तपा�ले नै ः वगK, सव�e च आकाश, र h यसका सबै 
ताराम� डल, पzृ वी र h यसमा भएका सबै थोक, र समिुह- र Rतनमा भएका 
सबै थोकह- बनाउनभुयो। तपा�ले नै Rतनीह- सबैलाई जीवन ZदनहुTु छ, र 
ः वगKका सारा समदुायले तपा�लाई पlु दछन ्।" 
    परमेँ वरले यस संसारलाई स2ृq गनK येशूलाई केवल औजारको -पमा 
ूयोग गनुKभएको Rथयो भनेर कRतले तकK  गदKछन।् यो तकK लाई मा� असkभव 
छ। ूथमत:, पावलको Rनिkत येशू ूभ ुहनुहुTुछ र यस संसारलाई उहाँले नै 
स2ृq गनुKभयो; hयसकारण येशू परमेँ वरको सहयोगी होइन। येशू ूभ ुहनुहुTुछ 
र उहाँले पzृवी र आकाश वा ःवगKह- स2ृq गनुKभयो भनेर 2हॄू १:१०ले 
बताउँछ। उनले भजन १०२:२५-२७लाई येशूको कामलाई ूयोग गरेर ूभ ु
(यअ वे) स2ृqकताK हनुहुTुछ भनेर पावलले आ\नो अडान RलTछन।् ती पदह-मा 
यसरY लेिखएको छ: "२५ आZदकालमा तपा�ले पzृ वीको जग बसाW नभुयो, र 
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ः वगK वा आकाश तपा�कै बाहलुYको कृRत हो। २६ Rतनीह- नं ट हनेुछन ्, 
तर तपा� र2हरहनहुTु छ, Rतनीह- सबै वः ऽझ¤ थोऽा भइजानेछन ्। लगुा फेरेझ¤ 
तपा�ले Rतनीह-लाई फेनुKहनेुछ, र ती फाRलनेछन ्! २७ तर तपा� त 
एकैनासका हनुहुTु छ, र तपा�का वषKह-को अT h य नै हुँदैन।" 
   दोॐोमा, परमेँ वरबाट र परमेँ वरले यस जगत स2ृq गjरएको Rथयो 
भनेर 2हॄू २:१०मा उWलेख गjरएको छ। यहY fयNह- ©ा� कै 2हॄू 
१:२मा येशूलाई ूयोग गjरएका छन।् 2पताले स2ृq गनुKभयो र येशूले स2ृq 
गनुKभयो (2हॄू १:२,१०, 2हॄू २:१०)। 2पता र पऽुको बीचमा जनुसकैु काम 
र लआयमा Rसi मेलRमलाप छ। उहाँह- एकआपसमा सहमत भएर नै काम 
गनुKहTुछ। ऽीएक परमेँ वरको रहःयको यो एक भाग हो। येशूले स2ृq गनुKभयो 
र परमेँ वरले स2ृq गनुKभयो तर एकमाऽ स2ृqकताK हनुहुTुछ। परमेँ वर भTदा 
येशू पRन परमेँ वर भनेर सkबोधन गjरएको छ। 
  फेjर hयसै बखत 2हॄू ४:१३ले येशू TयायकताK हनुहुTुछ भनेर 
देखाइएको छ। उहाँले शासन गनn र Tयाय गनn अRधकार परमेँ वरबाट नै 
आएको हो जसले सबै थोक स2ृq गनुKभयो र सkहालY रा� नभुएको छ (यशैया 
४४:२४-२८)। येशूले नै यस जगतलाई सkहालYरहनभुएको छ भनेर 2हॄू 
१:३ र कलःसी १:१७मा िज2कर गjरएको छ। सkहाWनकुो अथK अगवुाइ गनुK 
र शासन गनुK हनुस�छ। Rमक भाषाको श�द pheron (फेरन)ले ड�ुालाई 
हावाले चलाउने (ूjेरत २७:१५,१७) वा परमेँ वरले अगमवNाह-लाई 
डोª याउने (२ पऽसु १:२१) भ�े जनाउनलाई ूयोग गदKछ। hयसको 
वाःत2वक अथK हो, येशूले हामीलाई स2ृqमाऽ गनुKभएन तर उहाँले हामीलाई 
सkहाWनहुTुछ भ�े जनाउँछ। ूhयेक सास हामी फेछ«, मटुुको ूhयेक ध�कन 
र हाॆो जीवनको ूhयेक sण उहाँबाट पjरचाRलत हTुछ। स2ृq गjरएको सबै 
अिःतhवको जग येशू हनुहुTुछ। 
   येशू र उहाँको शिNको बारेमा ूjेरत १७:२८मा कसरY उWलेख 
गjरएको छ? hयहY येशू बुसमा हाॆो पापह-को Rनिkत मनुKभयो भ�े धारणा 
पRन सोeनहुोस।् येशूको ःवाथKhयागको  चjरऽ वा ःवभावको सhयले हामीलाई 
के Rसकाउँछ? हेनुKहोस,् हाॆो जीवनमा येशूको भRूमका "2कनभने “हामी उहाँमा 
िजउँछ�, र उहाँमा चहलपहल गछ¬ र उहाँमा हाॆो अिः तh व छ।” 
तपा�ह-का आ\ नै क2वह-ले पRन भनेका छन ्, Õहामी Rनँ चय उहाँकै सT तान 
ह�।   
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५. आज मैले Rतमीलाई पाए ँ
      2पताले येशूलाई भ�ुभएको कुरालाई 2हॄू १:५मा यसरY उWलेख 
गjरएको छ: "Rतमी मेरा पऽु हौ, आज Rतमीलाई मैले पाए"ँ (-पाTतjरत)। 
येशू "पाउनभुएको भएको वा उhप� गराएको"को अथK के हो र hयो क2हले 
भयो? के कRतपय माRनसह-ले 2वँ वास गरेको अनसुार येशूलाई परमेँ वरले 
केहYसमय प2हले स2ृq गनुKभएको Rथयो भनेर देखाउँदैन र´(अझ इसाईह-ले 
2बqमस मनाएर सारा जनमानसको बीचमा येशूको अिःतhव केवल दईु हजार 
वषKमाऽ भएको भनेर आभास ्Zदएको पाइTछ-अनवुादक)। 
   देहायका पदह-मा दाउदलाई Zदएको ूRतgालाई 2हॄूको पःुतकमा 
पावलले कसरY ूयोग गदKछन?् हेनुKहोस,् 2हॄू १:५ “Rतमी मेरा पऽु हौ, मैले नै 
आज Rतमीलाई जT माएको छु” भनी के कुनै ः वगKदूतलाई परमेँ वरले क2हW यै 
भT नभुयो? र फेjर, “म Rतनका 2पता हनेुछु, र Rतनी मेरा पऽु हनेुछन ्” भनी 
कुनै ः वगKदूतलाई क2हW यै भT नभुयो?", २ शमूएल ७:१२-१४ "१२ जब Rतॆो 
Zदन पूरा हनेुछ, र Rतमी आ\ ना 2पऽह-सँग 2वौाम गनnछौ, तब म Rतॆ ै
सT तानम$ येबाट, Rतॆ ै शरYरबाट एक जना, Rतॆो उaराRधकारY हनुलाई 
उठाउनेछु, र h यसको राl य िः थर गराउनेछु। १३ h यसले नै मेरो नाउँको 
Rनिk त एउटा भवन बनाउनेछ, र म h यसको राजक�य Rसंहासन सध¤को Rनिk त 
िः थर गनnछु।  १४ म h यसका 2पता हनेुछु, र h यो मेरो छोरो हनेुछ। h यसले 
अधमK गª यो भने, माRनसको ल®ीले म h यसलाई सजाय Zदनेछु, र 
माRनसह-Oारा h यसलाई कोराKबाजीको ूहार गनnछु।" भजन २:७ "परमूभकुो 
यो आदेश म घोषणा गनnछु, उहाँले मलाई भT नभुयो, ÕRतमी मेरा पऽु हौ, आज 
मैले Rतमीलाई जT माएको छु।" र लूका १:३१ "३१ अब हेर, Rतमीले 
गभKधारण गनn¯ौ, र एउटा छोरो जT माउने¯ौ, र Rतमीले उहाँको नाउँ येशू 
रा� ने¯ौ। ३२ उहाँ महान ् हनुहुनेुछ, र परमूधानका पऽु कहलाइनहुनेुछ, र 
परमूभ ुपरमेँ वरले उहाँलाई उहाँका पखुाK दाऊदको Rसंहासन Zदनहुनेुछ।" 
    येशूलाई पाएको वा जTमाएको अथK परमेँ वरले उहाँलाई ूRतgा 
गjरएको शासक भनेर ःथापना वा महण गjरएको जनाउँछ। उहाँ दाउदको 
पऽु अथाKत ्दाउदको घरानामा जिTमन ुहनेु शासक। पू2वKय र Rमक तथा रोमन 
संसारमा ईँ वरले कसैलाई ःवीकानn वा महण गनn धारणा ूचRलत छ। भRूममा 
शासन गनn वैधाRनक अRधकार र शिN महण गjरएको वा धमK सTतानलाई 
सिुkपएको जनाउँछ। सारा रा{ह-को सhय वैधाRनक शासक राजा दाउदको 
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छोरा हनेुछ भनेर परमेँ वरले उनलाई ूRतgा गनुKभएको Rथयो। दाउदको 
पऽुलाई आ\नै "पऽु" भनेर महण गनुKहनेुछ। यस ू2बयाOारा दाउदको 
सTतानबाट आएको छोरोलाई आ\नै छोरो र आ\नो उaराRधकारY हनेुछ भ�े 
बझुाउँछ। येशू दाउदको पऽु वा सTतान हनुभुएर परमेँ वरले Zदनभुएको 
करारलाई पूरा गनुKभएको Rथयो। परमेँ वरले उहाँका शऽहु-लाई परा� 
गनुKहनेुछ र राlयह- उहाँको सkपिa  हनेुछ र उहाँ परमेँ वरको उaराRधकारY 
हनेुछ (भजन ८९:२७, भजन २:७,८)। 
  येशूलाई सावKजRनक-पमै परमेँ वरको पऽु हनुभुएको Rथयो भनेर रोमी 
१:३,४ र ूjेरत १३:२मा हामी प�छ�। येशूको बिm तःमा र -प पjरवतKन 
गjरएको पहाड sणह-मा येशू परमेँ वरको पऽु हनुहुTुछ भनेर उहाँले िचनारY 
गनुKभएको Rथयो (मaी १७:५)। 
   य±2प जब येशूको पनु�hथान भयो र परमेँ वरको दा2हने हातमा 
बःनभुयो तब उहाँ "परमेँ वरको शिNसkप� भएको पऽु" हनुभुएको Rथयो 
भनेर नयाँ करारले बताउँदछ। उनको छोरोलाई परमेँ वरले आ\नै छोरा 
गनुKहनेुछ र उहाँ सारा रा{ह-माRथ राज गनK उहाँको Rनिkत Rसंहासन ःथापना 
गनुKहनेुछ भनेर उहाँले दाउदलाई ूRतgा गनुKभएको Rथयो (२ शमूएल ७:१२-
१४)। 
   यसरY Rसजर वा जनुसकैु राजा वा सॆा² भएतापRन वा Rतनीह- 
"ईँ वरको छोरो, अवतार वा भगवान" भनेर दावी गरेतापRन Rतनीह- कोहY 
पRन रा{ वा यस संसारका देशह-का वैध वा काननुी-पमा शासक होइनन।् 
तर येशू भीqचा2हँ Rथए र हनुहुTुछ। येशूको "स�ु" वा उहाँले आफूलाई आZद 
भनेर सkबोधन गनुKहुँदा उहाँले यस पzृवीका राlयह-को प:ुन ूभhुवको स�ु 
हो, उहाँको अिःतhवको स�ु होइन, 2कनभने उहाँको अिःतhव सदाकालदेिख नै 
Rथयो। उहाँको अिःतhव नभएको कुनै पRन समय Rथएन 2कनभने उहाँ आफै 
परमेँ वर हनुहुTुछ। 
   अझ 2हॄू ७:३मा ःपq-पमा उहाँको अिःतhवको बारेमा यसरY 
ठोकुवा गरेको छ: "2वना2पता, 2वनामाता, 2वनावंशावलY, जीवनको आZद र 
अT h य नभएका, तर परमेँ वरका पऽु ः व-प, 2यनी सदाकाल पूजाहारY 
भइरहT छन ्।" उहाँको न स�ु Rथयो न त अTत। यहY अवधारणालाई 2हॄू 
१३:८मा यसरY दोहोª याइएको छ: "येशू भीं ट 2हजो, आज र सदासवKदा 
एकसमान हनुहुTु छ।" उहाँ सनातन परमेँ वर हनुहुTुछ। hयसकारण उहाँ 
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परमेँ वरको "एकमाऽ पऽु" भनेर कहलाउँदा उहाँको ईँ वरhवलाई पjरभा2षत 
गनK खोजेको होइन तर मिुNको योजनामा उहाँको भRूमकालाई ूकट गदKछ। 
परमेँ वरले आ\ना जनह-लाई Zदनभुएका सबै करारका सबै ूRतgाह-लाई 
भीqको मानव अवतारYय जीवनले पूरा गनुKभएको Rथयो। 
 
उपसंहार: 
थप जानकारY: "यस पzृवीमा येशू परमेँ वरको पऽु भएर आउनहुुँदा उहाँले 
hयसैबखत धेरै कामह- सkप� गनुKभएको Rथयो। ूथमत:, उहाँ परमेँ वरको 
ईँ वरYय पऽु हनुभुएको हैिशयतले, हामीलाई परमेँ वर 2पता कःतो हनुहुTुछ 
भनेर उहाँको चjरऽ ूकट गनK आउनभुएको Rथयो। उहाँका 2बयाकलाप र 
वचनह-ले परम2पता परमेँ वर वाःत2वक-पमा कःतो हनुहुTुछ र उहाँमाRथ 
हामी भरोसा 2कन रा� नपुछK र उहाँका आgाह- 2कन पालन गनुKपछK भनेर 
हाॆो साम ुखलुःत गनुKभएको Rथयो।  दाउद, अॄाहम र आदमलाई ूRतgा 
गjरएको अनसुार उहाँ पऽु भएर आउनभुएको Rथयो। उहाँOारा नै शऽलुाई 
परा� गरेर संसारलाई शासन गनn परमेँ वरको ूRतgालाई पूरा गनK उहाँ 
आउनभुएको Rथयो। आदम जो सारा मानव जातको अमज, पूखाK वा िशर Rथयो 
तर पापले गदाK उRन िचिmलन पगेुका Rथए। उनको ठाउँ Rलन येशू आउनभुएको 
Rथयो। परमेँ वरको आदमूRतको स�ुको चाहना वा लआय पूरा गनK येशू 
आउनभएको Rथयो (उhपिa १:२६-२८, भजन ८:-८)। यस संसारमा 
TयायपूवKक, उिचत र  धाRमKकतापूवKक राlय चRलयोस ्भ�े परमेँ वरको इeछा 
पूरा गनK येशू धाRमKक शासक भएर आउनभुएको Rथयो। 
   "जब येशूले यदKन नदYमा बिm तःमा Rलनभुएको समयमा भएको 
आकाशवाणी 'यी मेरा 2ूयपऽु हनु, 2यनीदेिख म ूश� छु' उहाँलाई माऽ होइन 
तर समःत मानव ूाणीलाई पRन समेRतएको छ। हाॆो ूRतRनRधhव गनुK 
हनुभुएर आउनहुनेु येशूलाई परमेँ वरले सkबोधन गनुKभएको Rथयो। हामीमा 
जRतपRन पाप भएतापRन, हामी जRतसकैु दqु, अधम³ भएतापRन र हामीमा 
जRतसकैु कमीकमजोरYह- भएतापRन हामी बेकारको, मूWयहYन वा काम नला�ने 
माRनस भनेर परमेँ वरले पTछाउनहु�ु। ए2फसी १:६-८मा भRनएको छ, '६ 
यस हेतलेु 2क उहाँले हामीलाई आ\ ना 2ूय पऽुमा Rसa¤मा Zदनभुएको आ\ नो 
म2हमामय अनमुहको ूशंसा होस ्। ७ उहाँको अपार अनमुहअनसुार भीं टको 
रगतOारा हामी उहाँमा उiार, हाॆा पापको sमा, पाउँछ�, ८ जनु अनमुह 
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उहाँले हामीलाई ूशः त माऽामा Zदनभुयो।" परमेँ वरको ूमेको म2हमा, यश, 
जस येशूमाRथ हनेु ूRतवiता हनेु जनु जाहेर गjरएको Rथयो hयहY हामीलाई पRन 
Zदइएको छ।...येशूको िशरमाRथ खलुा-पले जनु lयोRत परेको Rथयो hयहY 
lयोRत सैतानको जालोबाट उिkकन सहायता मा�दै यZद हामी ूाथKना गª य� भने 
हामीमा पRन पदKछ। जनु आवाज येशूलाई Zदनभुएको Rथयो hयहY आवाज 
हामीलाई पRन यसरY Zदइएको छ 'Rत मीमेरो 2ूय बालक हौ, Rतमीदेिख म 
ूस� छु"-एलेन जी vाइट, द Rडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ११३बाट -पाTतjरत। 
 
िचTतनमनन: 

अ. येशूका 2बयाकलापह- र वचनह-ले सनातन परमेँ वर 2पतालाई 
अझ राॆोसँग ब�ुन स�ने हTुछ� भनेर हामीले Rस�य�। कुन ्
fयवहाjरक तjरकाह- अपनाएर येशूलाई अझ राॆरY ब�ुदै तपा¡को 
सkबTध परमेँ वर 2पतासँग अझ मजबतु पानK स�नहुTुछ? 

आ. येशूलाई उहाँले जसरY बोWनभुयो र fयबहार गनुKभयो hयहY 
बोRलवचन र fयवहार परमेँ वरले हामीमाRथ पRन गनK चाहनहुTुछ 
भनेर हामीले Rस�य�। अ-ह-लाई हामीले कःतो fयवहार गनn भनेर 
hयस नीRतबाट हामी कसरY Rस�ने? 

इ.  येशू सदाकाल परमेँ वर हनुहुTुछ भ�े उहाँको महhवपूणK चjरऽ वा 
ःवभावको बारेमा अझ $यान Zदनहुोस।् तर येशू हामी जःतै स2ृq 
भएको Rसi भएर बुसमा जानभुएको Rथयो भ�े अवधारणालाई 
हामीमा रािखयो भने उहाँको ईँ वरhवको म2हमालाई कसरY झाjरन 
जाTछ? ती दईु अवधारणाह-को बीचमा के Rभ�ता छ? 

ई. परमेँ वरको म2हमा गनुK के हो सो सोeनहुोस।् ूकाश १४:६, ७मा 
Zदइएको छ "६ अRन अक� ः वगKदूतलाई म$ य आकाशमा उRड़रहेका 
मैले देख́। पzृ वीमा रहने हरेक जाRत, कुल, भाषा र माRनसलाई 
घोषणा गनn अनT त ससुमाचार Rतनीसँग Rथयो। ७ Rतनले चक� 
सोरमा भने, “परमेँ वरसँग डराओ, र उहाँलाई म2हमा देओ। 
2कन2क उहाँका इT साफको घड़ी आएको छ। ः वगK, पzृ वी, समिु र 
पानीका मूलह- बनाउनहुनेुलाई द� डवत ् गर।”  परमेँ वरको 
म2हमा गनुK भनेको बतKमान समयसापेिsत सhय र तीन 
ःवगKदूतह-का सTदेशह-का भागह- हनु ् भनेर हामीले कसरY 
ब�ुने? 
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कथा ३ 
नयाँ बाटो पबन ु

आडोWफो मTटेjरयो, ४० 
2टमोर-लेःट 

 
2टमोर-लेःटको कोडो गाउँको मेरो चचK मलाई धेरै 
मन परेको Rथयो। ूhयेक आइतबाट र चचKमा जाTथµ 
र चचKको सबै कायKबममा म सjरक हTुथµ। अRन 
एक Zदन मेरो गाउँमा माjरयो आउनभुयो। मेरो 
घरमा उनी आए र उनी पर गाउँबाट एडभेिTटःट 
चचKबाट बाइबल Rसकाउन आउनभुएको र hयस 
चचKको बारेमा 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 
भएको मैले ूमाण पाए।ँ म ूाथKना गनK थालµ र प2हलो Zदन नै प2वऽ Zदन 
रा· ेहो 2क सात� Zदनलाई पालन गरेर नयाँ बाटो जाने हो। "ूभ,ु मलाई त 
परुानै बाटो Zठक लागेको छ जःतो छ," भनेर ूाथKना गनK थालµ। मैले तीन 
Zदनसkम ूाथKना गरµ। एक रात सपनामा मेरो अगाRड दईु बाटो देखाइयो: नयाँ 
र परुानो बाटो। कोहY अगाRड उभेर मलाई भRनरहेको Rथयो, "परुानो बाटो 
छोडेर अब नयाँ बाटोमा जाऊ।" Rबहान उ¸दा त सपना वाःत2वक भएको 
महससु गरµ। भोRलपWट, माjरयो Rछमेक� साथी आTजेलोको बग¤चामा काममा 
सघाउन आउन अनरुोध गरे। काम गदाK गद¦ माjरयोले आTजेलोलाई बाइबल 
पRन Rसकाउन थाले। उनको कुरा स�ु हामीलाई साह¦ मन पय�। एक Zदन 
उनीसँग बाइबल अ$ययन गनK समय मागµ। केहY म2हनापRछ म बR¹ःमा Rलए ँ
र मेरY ौीमतीलाई पRन बाइबलको बारेमा Rसकाए।ँ उनले र मेरो गाउँको अ- 
दईु पjरवार स2हत बR¹ःमा Rलए। 

एडभेिTटःट चचKमा सjरक भएपRछ हाॆो जीवन सिजलो Rथए। धेरै वषKपRछ मेरY 
ौीमतीको अक¦  चचKको अगवुा दाजलेु हामीलाई द:ुख Zदन थाWयो र चचK 
छो�नमाऽ कर गरेन मेरै सामनेु उनले मेरY ौीमतीलाई 2पºन थाले। "Rतॆो 
ौीमानमाऽ नयाँ धमKमा जान पाइTछ तर Rतमी होइन," उनले माग गरे। तर 
मेरY ौीमती आ\नो ूRतबiतामा अRडग भइर2हन।् "म 2ववाह गरेको छु। 
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मेरY ौीमान यस घरको मूलY हनुहुTुछ। यZद म उनको पRछ ला�नछु भने 
संसारको अTतसkमै उनको पRछ ला�नेछु," आ\नो jरसाहा दाजलुाई उनले 
सनुाइन।् 

 हाॆा आफTतह-को दवाव पRछ पRन परमे»र हाॆो Rनिkत असलै 
भइरहनभुएको Rथयो। मेरY ौीमती र मैले हाॆा आफTतह-को Rनिkत ूाथKना 
गरµ। केहY वपKपRछ मेरY आमा र दईु जना मेरा भाइह- एडभेिTटःट चचKमा 
सjरक भए। मसँग धेरै पैसा छैन। म सरुsा गाडKमा काम गदKछु। तर, मेरो 
जोशले अ-ह-लाई ूभकुो बारेमा सनुाउँछु। ूभकुो साम ुसबै माRनस अमोल 
भएकोले ूhयेक माRनसलाई येशूको बारेमा सनुाउने मेरो कतK�य ठानेको छु। 
मैले भेºने सबैलाई येशूको ूमेको बारेमा सनुाउँदछु र Rतनीह-ले मिुN पाउन ्
भ�े ससुमाचार म बताउँदछु। 
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