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भू#मका
आजका अि+तम -दनह1को #नि3त: 4ह5ूको पु8तकको स+दे श

चच=मा उसले प4हलो प@ट उनलाई दे खेको #थयो। ऊ आHनो काममा

Iय8त #थयो र के के गनुप
= छ= भMे सोचमा ऊ डु#बरहे को #थयो। तब उसले जे

दे Pयो Qयसले उसको Rयान पुSयो। Qयहाँ उसले दुई #मटरभ+दा अ#लक#त
सानो सानो र तीन #मटर चौडाइ भएको िचY दे Pयो। Qयहाँ एक जना युवतीको
ँ ामा मोहनी
य8तो अनौठो र आक4ष=त िचY #थयो जसलाई युवकको आख
लागेको ज8तै हे ^ररहुँ ज8तो झुि`डएको हु+aयो। Qयस युवतीको िचYबाट उसले

ँ ा 4कन िझ3bयाउन सकेन? Qयसमा के #थयो? एक #छन वा@ल
आHनो आख
परे र Qयस िचYमा हे रेप#छ र Qयसमा के छ सो सोचेप#छ उसलाई महसुस भयो

ँ ामा पो टोलाएर उसले हे न = पुगेको रहे छ। िचYलेचा4हँ
4क Qयस युवतीको आख
केवल उनको अनुहारमाYै दे खाएको #थयो तर Qयस िचYको युवतीले कुनै
थोकमा एक िचc लगाएर हे ^ररहे कd #थइन्। तर कसमा र 4कन उनले

टोलाएर हे रेकd ज8तै #थइन्? Qयसप#छ प#न Qयस युवतीको िचY उसको
-दमागबाट धेरै समयस3म हटाउन सकेन।

धेरै वष=प#छ Qयस िचYको िचYकार, आनg@ड िजमेनजीले Qयस िचYको

बारे मा केहh रह8यह1 उसलाई iकट गरे । Qयस िचYको उjेkय #थयो 4क
ँ ामा हे mन् तर खास रह8यचा4हँ उनको आख
ँ ाको
Qयसलाई हे नlह1ले उनको आख

नानी वा पुतलhमा #थयो। य-द Qयस िचYलाई निजकैमा हे दा= थाहा हु+छ 4क
उनले कसलाई हे ^ररहे कd #थइन् Qयसलाई उनको नानीले i#त#बि3बत ग^ररहे को
ँ ाले उनको निजकको #भcामा रहे को nुसमा टाँ#गएको
#थयो। उनको आख
येशूलाई हे ^ररहे को #थयो।

4ह5ूको पु8तकमा जसरh येशूको िचYण ग^रएको छ, Qयसलाई हामीले

ँ ै िझ6663म नग^रकन हे न =
हे दा= हामीले प#न उहाँलाई एक टक लगाएर आख

हे ^ररहुँ ज8तो लाSदछ र उहाँले हामीलाई मोहनी लगाएको ज8तै अनुभव गन=
सbछp। 4ह5ूको पु8तकमा येशूको बारे मा धेरै िचYण ग^रएको छ वा उहाँ
यथाथ=मा

को

ु +ु छ
हुनह

भनेर

हामीलाई

जोरकातोरले

बुझाउन

खोिजएको

पाउँछp। Qयस पु8तकमा येशूको बारे मा सव=iथम् त सारा जगतको शासक जो

ु एको छ भनेर
परमेkवरको दा4हने हातमा भएको #सं हासनमा #बराजमान हुनभ
उहाँको सवgrच अ#धकार र शिsको िचYण ग^रएको छ। अन#गि+तयp

8वग=दूतह1

उहाँको

यशको

8तु#त

गाइरहे का

हु+छन्,

उहाँको

आराधना

ग^ररहे का हु+छन् र उहाँको सेवा ग^ररहे का हु+छन् (4ह5ू १:५-१४, 4ह5ू

१२:२२-२४)। शासन गनl अ#धकार उहाँले पाउनुभएको #थयो 4कन4क
उहाँको आHनै मृQयुले सै तानको #बनाशलाई सु#निkचत ग^रएको छ (4ह5ू
२:१४-२४)। येशूलाई महापूजारhको 8थानमा उचा#लएको छ। उहाँ पापर4हत
ु +ु छ। हाzो #नि3त उहाँले 8वग=मा रहे को प4वY8थानमा सध{
र #सy प4वY हुनह

सेवा गन= तQपर रहनुह+ु छ (4ह5ू ७:२६-८:५)। Qयो अ#धकार उहाँले
ु एकोले। एक फेरा ग^रएको उहाँको
पाउनुभयो 4कनभने उहाँ आफै #सy हुनभ
#सy ब#ल सदाको #नि3त #थयो। Qयो ब#ल सम8त मानव iाणीको #नि3त #थयो

(4ह5ू १०:१-१४)। परमेkवर र उहाँका जनह1को बीचमा नयाँ करारको

मRय8थता प#न येशूले गनु= भएको #थयो जुन सदाकाल रहनेछ (4ह5ू ८:६१३)।

येशूले के गनुभ
= यो QयसमामाYै पाठकह1 आक4ष=त हुने होइन, तर

ु +ु छ भनेर 4ह5ूको पु8तकमा सफल िचYण ग^रएकोले छ। उहाँ
उहाँको हुनह

ु एर ‚ीको गभ=मा प8नुभयो र उनको गभ=बाट बा4ह^रनुभयो वा
शुnाणु हुनभ

लोक4iय भाषामा, जि+मनुभयो। हामी ज8तै उहाँ प^रƒामा पनुभ
= यो र सबैले
उहाँलाई #छ:#छ दूर गरे वा हे पे। य„4प, उहाँ सारा जगतको शिsको के+…मा

र4हरहनुह+ु छ। 8वग=का अच3म र 4व#भM जीवह1को बीचमा उहाँ रहनुभएको

ँ ाह1 उहाँमा
8वग=को †kयलाई क@पना गद‡ हे न = सbयp भने हाzा आख
के+…4व+दु भएर आक4ष=त हुन सbछ। अच3म कुरो त के छ भने, उहाँ हामी

ु यो। हामीह1को पाप, अधम=,
ज8तै दे िखनुह+ु छ 4कनभने उहाँ हामीमा एक हुनभ

पतन र लˆजा8पद जीवन भएताप#न हाzो i#त#न#धQव गनl ठू लो दाजु येशू
ु +ु छ भMे कुरामा हामी ढु bक हुनपु द=छ।
8वग=मा हुनह

ँ ाले हे दा= उहाँमा तीन पƒ वा
येशूको IयिsQवलाई मुिsको आख

आयामह1 हामी पाउँछp। iथमत: उहाँको 8थानीय र Iयिsगत पƒ।
येशूभsको जीवनमा थकान, पेलान, गलान भएका #न+दा र बदनामले

ला-दएको र (#बदे शी धम= भनेर हे 4पने)को #नि3त (4ह5ू १०:३२-३४), येशू
हाzो #बkवास वा आ8थाको लेखक वा सुmवात र प^रपbव वा #सy पानl
ु +ु छ।
हुनह

पापी

र

धम=को

नाउँमा

अQयाचार

गनlह1को

हातबाट

कŠ

पाउनुभएका येशूलाई हामीह1ले हे न = आवkयक छ (4ह5ू १२:१-४)। दो‹ो

पƒ भनेको रा4Œय र जन8तरमा हामी पाउँछp। i#त•ा ग^रएको परमेkवरको

दे श वा नयाँ 8वग=

र नयाँ पृaवीमा याYा गराउनुहन
ु े येशू, उहाँ नयाँ यहोशू

ु +ु छ। उहाँको अगुवाइमा उहाँको प#छप#छ
हुनह

येशूभsह1 4हँŽनु जmरh छ

(4ह5ू ३,४,११,१२)। ते‹ो पƒ वा आयाम भनेको उहाँको 4वkवIया4पता हो।
ु +ु छ, परमेkवरको पुY हुनह
ु +ु छ जसबाट मानव जगतको
उहाँ नयाँ आदम हुनह

#नि3त परमेkवरका ल•यह1 पूरा गनुभ
= एको छ (4ह5ू २:५-१०, 4ह5ू
१२:२२-२८)।

4ह5ूको पु8तकमा लेिखएको येशूको िचYणले हाzो #नि3त परमेkवरको

iेमको उचाइ, चौडाइ, ग4ह•याइ र ल3बाइलाई आक4ष=त1पमा उतारे को छ।

यहh येशूको िचYण नै यस अRययन पु8तकको 4वषयब8तु हो। जसरh एक
ँ ाको नानीले येशूलाई एक टक लगाएर
युवकले युवतीको िचYमा कोरे को आख
हे ^ररहे को दे खेको #थयो, Qयसरh नै 4ह5ूको पु8तकको अRययनको #सल#सलामा

येशूलाई एक टक लगाएर हे नlमाY होइन उहाँi#तको हाzो iेम र iशंसा प#न

धरोहरको1पमा ब‘दै जाओस् भMे यस लेखकको कामना छ। हाzो दाजु येशू
ु +ु छ भMे कुरामा हामी गौरब गन= सकp र उहाँलाई पक#ड राPन
8वग=मा हुनह
सकp।

फे#लbस कोटl ज-भालस् , आ+“यु यु#नभ#स=टhको हातामा रहे को

सेभे+थ-डे एडभेि+ट8ट #थयोलोिजकल से#मनारhको नयाँ करार #लटरे चरको
ँ 4ववाहको सूYमा
सहiाRयापक हुनहु +ु छ। उहाँ आ@मा Sलो^रया आलभरे जसग

बाँ#धनुभएको छ। उहाँका दुई छोराछोरhह1 छन्। उहाँको छोरो हा#डक,
अमे^रकाको +य जस” राˆयमा पा8टरhय काम

गनुह
= +ु छ भने उहाँकd छोरh

आ@मा आ+•यु यु#नभ#स=टhमा पुरातQव 4वषयमा अRययन गद‡ #छन्।
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