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भ#ूमका 
आजका अि+तम -दनह1को #नि3त: 4हॄूको पःुतकको स+देश 

चच=मा उसले प4हलो प@ट उनलाई देखेको #थयो। ऊ आHनो काममा 
Iयःत #थयो र के के गनु=पछ= भMे सोचमा ऊ ड#ुबरहेको #थयो। तब उसले जे 
देPयो Qयसले उसको Rयान पSुयो। Qयहाँ उसले दईु #मटरभ+दा अ#लक#त 
सानो सानो र तीन #मटर चौडाइ भएको िचऽ देP यो। Qयहाँ एक जना यवुतीको 
यःतो अनौठो र आक4ष=त िचऽ #थयो जसलाई यवुकको आखँामा मोहनी 
लागेको जःतै हे^ररहुँ जःतो झिु`डएको ह+ुaयो। Qयस यवुतीको िचऽबाट उसले 
आHनो आखँा 4कन िझ3bयाउन सकेन? Qयसमा के #थयो? एक #छन वा@ल 
परेर Qयस िचऽमा हेरेप#छ र Qयसमा के छ सो सोचेप#छ उसलाई महससु भयो 
4क Qयस यवुतीको आखँामा पो टोलाएर उसले हेन= पगेुको रहेछ। िचऽलेचा4हँ 
केवल उनको अनहुारमाऽै देखाएको #थयो तर Qयस िचऽको यवुतीले कुनै 
थोकमा एक िचc लगाएर हे^ररहेकd #थइन।् तर कसमा र 4कन उनले 
टोलाएर हेरेकd जःतै #थइन?् Qयसप#छ प#न Qयस यवुतीको िचऽ उसको 
-दमागबाट धेरै समयस3म हटाउन सकेन। 

  धेरै वष=प#छ Qयस िचऽको िचऽकार, आनg@ड िजमेनजीले Qयस िचऽको 
बारेमा केहh रहःयह1 उसलाई ूकट गरे। Qयस िचऽको उjेँय #थयो 4क 
Qयसलाई हेनlह1ले उनको आखँामा हेmन ्तर खास रहःयचा4हँ उनको आखँाको 
नानी वा पतुलhमा #थयो। य-द Qयस िचऽलाई निजकैमा हेदा= थाहा ह+ुछ 4क 
उनले कसलाई हे^ररहेकd #थइन ्Qयसलाई उनको नानीले ू#त#बि3बत ग^ररहेको 
#थयो। उनको आखँाले उनको निजकको #भcामा रहेको बुसमा टाँ#गएको 
येशूलाई हे^ररहेको #थयो। 

    4हॄूको पःुतकमा जसरh येशूको िचऽण ग^रएको छ, Qयसलाई हामीले 
हेदा= हामीले प#न उहाँलाई एक टक लगाएर आखैँ िझ6663म नग^रकन हेन= 
हे^ररहुँ जःतो लाSदछ र उहाँले हामीलाई मोहनी लगाएको जःतै अनभुव गन= 
सbछp। 4हॄूको पःुतकमा येशूको बारेमा धेरै िचऽण ग^रएको छ वा उहाँ 
यथाथ=मा को हनुहु+ुछ भनेर हामीलाई जोरकातोरले बझुाउन खोिजएको 
पाउँछp। Qयस पःुतकमा येशूको बारेमा सव=ू थम ्त सारा जगतको शासक जो 
परमेँ वरको दा4हने हातमा भएको #संहासनमा #बराजमान हनुभुएको छ भनेर 
उहाँको सवgrच अ#धकार र शिsको िचऽण ग^रएको छ। अन#गि+तयp 



ःवग=दूतह1 उहाँको यशको ःत#ुत गाइरहेका ह+ुछन,् उहाँको आराधना 
ग^ररहेका ह+ुछन ् र उहाँको सेवा ग^ररहेका ह+ुछन ् (4हॄू १:५-१४, 4हॄू 
१२:२२-२४)। शासन गनl अ#धकार उहाँले पाउनभुएको #थयो 4कन4क 
उहाँको आHनै मQृयलेु सैतानको #बनाशलाई स#ुनिँ चत ग^रएको छ (4हॄू 
२:१४-२४)। येशूलाई महापूजारhको ःथानमा उचा#लएको छ। उहाँ पापर4हत 
र #सy प4वऽ हनुहु+ुछ। हाॆो #नि3त उहाँले ःवग=मा रहेको प4वऽःथानमा सध{ 
सेवा गन= तQपर रहनहु+ुछ (4हॄू ७:२६-८:५)। Qयो अ#धकार उहाँले 
पाउनभुयो 4कनभने उहाँ आफै #सy हनुभुएकोले। एक फेरा ग^रएको उहाँको 
#सy ब#ल सदाको #नि3त #थयो। Qयो ब#ल समःत मानव ूाणीको #नि3त #थयो 
(4हॄू १०:१-१४)। परमेँ वर र उहाँका जनह1को बीचमा नयाँ करारको 
मRयःथता प#न येशूले गनु= भएको #थयो जनु सदाकाल रहनेछ (4हॄू ८:६-
१३)। 

   येशूले के गनु=भयो Qयसमामाऽै पाठकह1 आक4ष=त हनेु होइन, तर 
उहाँको हनुहु+ुछ भनेर 4हॄूको पःुतकमा सफल िचऽण ग^रएकोले छ। उहाँ 
शबुाण ु हनुभुएर �ीको गभ=मा पःनभुयो र उनको गभ=बाट बा4ह^रनभुयो वा 
लोक4ूय भाषामा, जि+मनभुयो। हामी जःतै उहाँ प^र�ामा पनु=भयो र सबैले 
उहाँलाई #छ:#छ दूर गरे वा हेपे। य�4प, उहाँ सारा जगतको शिsको के+िमा 
र4हरहनहु+ुछ। ःवग=का अच3म र 4व#भM जीवह1को बीचमा उहाँ रहनभुएको 
ःवग=को �ँ यलाई क@पना गद� हेन= सbयp भने हाॆा आखँाह1 उहाँमा 
के+ि4व+द ुभएर आक4ष=त हनु सbछ। अच3म कुरो त के छ भने, उहाँ हामी 
जःतै देिखनहु+ुछ 4कनभने उहाँ हामीमा एक हनुभुयो। हामीह1को पाप, अधम=, 
पतन र ल�जाःपद जीवन भएताप#न हाॆो ू#त#न#धQव गनl ठूलो दाज ु येशू 
ःवग=मा हनुहु+ुछ भMे कुरामा हामी ढुb क हनुपुद=छ। 

    येशूको IयिsQवलाई मिुsको आखँाले हेदा= उहाँमा तीन प� वा 
आयामह1 हामी पाउँछp। ूथमत: उहाँको ःथानीय र Iयिsगत प�। 
येशूभsको जीवनमा थकान, पेलान, गलान भएका #न+दा र बदनामले 
ला-दएको र (#बदेशी धम= भनेर हे4पने)को #नि3त (4हॄू १०:३२-३४), येशू 
हाॆो #बँ वास वा आःथाको लेखक वा सmुवात र प^रपbव वा #सy पानl 
हनुहु+ुछ। पापी र धम=को नाउँमा अQयाचार गनlह1को हातबाट क� 
पाउनभुएका येशूलाई हामीह1ले हेन= आवँयक छ (4हॄू १२:१-४)। दोॐो 
प� भनेको रा4�य र जनःतरमा हामी पाउँछp। ू#त�ा ग^रएको परमेँ वरको 



देश वा नयाँ ःवग=  र नयाँ पaृवीमा याऽा गराउनहुनेु येशू, उहाँ नयाँ यहोशू 
हनुहु+ुछ। उहाँको अगवुाइमा उहाँको प#छप#छ  येशूभsह1 4हँ�न ुजmरh छ 
(4हॄू ३,४,११,१२)। तेॐो प� वा आयाम भनेको उहाँको 4वँ वIया4पता हो। 
उहाँ नयाँ आदम हनुहु+ुछ, परमेँ वरको पऽु हनुहु+ुछ जसबाट मानव जगतको 
#नि3त परमेँ वरका लआयह1 पूरा गनु=भएको छ (4हॄू २:५-१०, 4हॄू 
१२:२२-२८)। 

   4हॄूको पःुतकमा लेिखएको येशूको िचऽणले हाॆो #नि3त परमेँ वरको 
ूमेको उचाइ, चौडाइ, ग4ह� याइ र ल3बाइलाई आक4ष=त1पमा उतारेको छ। 
यहh येशूको िचऽण नै यस अRययन पःुतकको 4वषयबःत ु हो। जसरh एक 
यवुकले यवुतीको िचऽमा कोरेको आखँाको नानीले येशूलाई एक टक लगाएर 
हे^ररहेको देखेको #थयो, Qयसरh नै 4हॄूको पःुतकको अRययनको #सल#सलामा 
येशूलाई एक टक लगाएर हेनlमाऽ होइन उहाँू#तको हाॆो ूमे र ूशंसा प#न 
धरोहरको1पमा ब�दै जाओस ्भMे यस लेखकको कामना छ। हाॆो दाज ुयेशू 
ःवग=मा हनुहु+ुछ भMे कुरामा हामी गौरब गन= सकp र उहाँलाई पक#ड राP न 
सकp। 

     फे#लbस कोटlज-भालस ् , आ+�य ु य#ुनभ#स=टhको हातामा रहेको  
सेभे+थ-डे एडभेि+टःट #थयोलोिजकल से#मनारhको नयाँ करार #लटरेचरको 
सहूाRयापक हनुहु+ुछ। उहाँ आ@मा Sलो^रया आलभरेजसगँ 4ववाहको सूऽमा 
बाँ#धनभुएको छ। उहाँका दईु छोराछोरhह1 छन।् उहाँको छोरो हा#डक, 
अमे^रकाको +य जस� रा�यमा पाःटरhय काम  गनु=ह+ुछ भने उहाँकd छोरh 
आ@मा आ+�य ुय#ुनभ#स=टhमा परुातQव 4वषयमा अRययन गद�#छन।् 
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२०२२ प4हलो bवाट=रको #नि3त #मसन कथाह1: 
 
साउथरन एिशया पा#स4फक #ड#भजनका देशह1 यस ूथम ऽैमा#सक #मसन 
कथाह1मा समे#तएका छन।् यस #ड#भजनले सेभे+थ-डे एडभेि+टःट चच=का 
१४वटा देशह1मा भएका कामह1 रेखेदेख गद=छन:् ब�ालादेश, ॄनुयी, 
डाmसलाम, क3बो#डया, इ+डोनेिशया, लाओस, मले#सया, 3यानमार, 
4फ#लि�पनस,् #स�ापरु, ौील�ा, थाइला+ड, 4टमोर-#लःट (एिशया), #भयतनाम र 
पा4कःतान हनु।् ती देशह1मा एक करोड सcरh लाख एडभेि+टःटह1 छन।् 
 



अःथायी पाना 
सझुाव: ऽैमा!सक अcययन चैऽ ११, २०७८ (माचK २५, 
२०2२) प!छ आxनो इuछा अनसुार यो पाना uयाति◌ 
pदनहुोला। ूqयेक अcयाय श!नवार बेलकुादेखि◌ शबुबार 
बेलकुासMमको अcययन ति◌!थ तो)कएको छ। त{अनसुार जब 
यो अcययन चचKमा !सकाउन ुपदाK ूqयेक शबुबार सMम अcययन 
गरेको अcयाय श!नबार !बहान अथाKत साबथमा !सकाउन ुहोला। 
याद गनुKहोस,् यस अcययन पिुःतकालाई बाइबलको 
हःतपिुःतकाको dपमा उपयोग गनुK हनु सझुाव गZर?छ। अdलाई 
बाइबल सMव?धी िश|ा pदन ुयो अqय?त उपयोगी ौोत हो। 
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