


आित्मक बािन्तका अमज येशू भी  को हनुहुनु्छ? 
 

येशूलाई िबिभ  मािनसह ले िबिभ  
ि कोणले हेदर्छन।् हनु त उहाँ िहरा जःतो 
हनुहुनु्छ। जसरी िहरालाई िबिभ  मोहडाबाट हेदार् 
आआफ्नै ि कोणलाई त्यसले ूितिबिम्बत गदर्छ 
त्यसरी नै येशूलाई पिन हेिरन्छ। येशूलाई कसैले 
महामानव भन्छन ्भने कसैले महान ्गु  भन्छन,् 
कसैले परोपकारीय काम गरेर भगवान हनु 
पगु्नभुएको व्यिक्त हनुहुनु्छ भन्छन ् भने कसैले 
महान ् त्यागी भनेर उहाँलाई सम्बोधन गछर्न।् 
ःवामी ूप ाचायर्ले उहाँ िहन्द ु हनुहुनु्छ भनरे 
आफ्नो पःुतकमा लेख् नभुएको छ भने ःवामी 
सिच्चदानन्दज्यूले यस लेखका अवधारकलाई "येशू 
ज्योित हनुहुनु्छ" भनेर उहाँको गिरमालाई 
मकु्तकण्ठले ूशंसा गनुर्भएको िथयो। येशूको 
बारेमा कसले के भ भुयो भनेर पःुतक लेख् न 
गइयो भने अत्यन्त ठूलो ठेली हनु जान्छ।  
    येशू यस संसारमा हुँदा िबिभ  मािनसह ले 
उहाँूित िबिभ  धारणाह  राखेका िथए तर 
आफूसँग रहेका, खाएका, िहँडडलु गरेका र 
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आफ्ना वचनह  सनुेका चेलाह लाई एकिदन 
सोध्नभुयो, “ितमीह ले मलाई के भन्छ  त? 
पऽसुले तरुन्तै उ र िदए, “तपाईँ परमेँ वरको 
भी  (वा मसीह) हनुहुनु्छ।" (लूका ९:२० 
पान्तिरत) 

      हो,  येशू को हनुहुनु्छ त? यो कसैलाई 
छक् काउन सोिधएको ूँ न होइन। त्यो ूँ नले 
यथाथर्मा मानव जाित को हो भनेर थाहा पाउन 
खोिजएको हो। अझ त्यो भन्दा बढी मह वपूणर् 
िवषय त मानव जातको भिवंय के हो भ े त्यस 
ूँ नले उ र खोजेको पाइन्छ। 
    येशूलाई महामानव, िस  आिद भनेर 
उहाँको ूशंसा तथा सराहना मािनसह ले गनर् 
सक्छन,् उहाँको कामले गदार् उहाँ सम्माननीय 
व्यिक्त हनुहुनु्थ्यो भ  सक्छन,् उहाँको धैयर्ताूित 
छक् क पनर् सक्छन,् उहाँको शािन्त सन्देशलाई 
िदल खोलेर समथर्न गनर् सक्छन,् िनडर तथा सरुो 
भएर उहाँ धमर्गु , राजा र रोमी बडा हािकमको 
साम ुखडा भएकोमा उहाँको सराहना गनर् सक्छन,् 
उहाँको िनःवाथर्ताूित अत्यन्त ूभािवत हनु 
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सक्छन,् साथै उहाँको जीवन िन ु र तिरकाले अन्त 
भएकोमा अत्यन्त दिुखत र उहाँलाई बुसमा 
चढाउनेूित बोिधत पिन हनुसक्छन।् समानता, 
न्यायोिचत र उिचतकाममा उहाँले बलुन्द आवाज 
िनकाल्नभुएकोमा उहाँ कःतो असल महापु ष भनरे 
मा  पिन सक्छन,् िबमारीह लाई रोगबाट मकु्त 
गनुर्भएकोमा उहाँको अलौिकक िनको पान 
शिक्तको मकु्त कण्ठले आभारी पिन हनु सक्छन ्र 
द:ुख क  पाइरहेका मािनसह लाई केवल भाषण 
वा अतीर्लेमाऽ सान्त्वना निदएर ितनीह कै माझमा 
उिभएर क णाको ूदशर्न गरेकोमा उहाँको 
व्ववहािरक दयालाई अनकुरणीय भनेर उहाँलाई 
हेनर् पिन सक्छन।् 
      हो, यवुाअवःथामा उहाँले ूदशर्न गनुर्भएको 
अत्यन्त उ म गु  तथा ःवािमत्व, िविोहीपना, 
कुशल तथा अत्यन्त सक्षम ् अगवुा र मानव 
दयलाई िभऽैदेिख िच  सक्ने मनोवै ािनक 
व्यिक्तत्वले गदार् उहाँको नाउँ अमपिङ् तमा 
हनुसक्छ। हो, उहाँ ती सबै हनुहुनु्थ्यो तर यस 
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संसारमा उहाँ आउनकुो लआय ती 
महानकायर्ह मामाऽ िसिमत भएको िथएन। 
      तर येशूले सोध्नभुएको “म कोहुँ भनेर 
ितमीह ले भन्छौ?" भ े ूँ नको उ रमा मािथका 
उहाँका गणुह मा असली िच बझु्दो जवाफ 
पाएको देिख । 
   येशूको ूँ नको जवाफ ूत्येक मानव ूाणीले 
िदन ु आवँयक छ िकनभने ूत्येक मािनसको 
भिवंय त्यस ूँ नको जवाफमा छ। 

 
(अ).  येशूको बारेमा तत्कालीन इॐायलका 

मािनसह को अनभुव 
येशू को हनुहुनु्छ र उहाँले के गनुर्भयो  

भनेर अचम्म साथ ठोकुवा गद लेिखएका 
िववरणह  नया ँ करारमा पाइन्छ। (येशूले के 
गनुर्भयो भ े कामलाई जनाउन उहाँ को हनुहुनु्छ 
सँग गाँिसएको िथयो)। येशूको बारेमा धेरै 
दावीह  ससुमाचारको पःुतकह  सिहत नया ँ
करारमा कोिरएका छन।् उहाँ परमेँ वर हनुहुनु्छ, 
उहाँ हाॆो उ ारकतार् तथा मिुक्तदाता हनुहुनु्छ र 
अनन्त जीवनको बाटो उहाँमाऽ हनुहुनु्छ भ े केही 

४



दावीह  ती पःुतकह मा छन।् ती दावीह लाई 
हामीले एकदम निजकबाट ध्यान िदएर पढ्नपुछर् 
िकनभने ूत्येक मािनसको अनन्त जीवन वा 
मरणको सवाल ती दावीह मा छन।्  
      एक साबथ अथार्त ् बाइबलले अनमुोदन 
गरेको हप् ताको सात  िदन जसलाई शिनवार 
भिनन्छ, येशू िनयिमत पमा यहूदी धमर्ःथल 
िसिनगगमा जाने बममा उहाँलाई परुानो करारको 
पःुतक पढ्न िदइएको िथयो। उहाँले यशैयाको 
पःुतक पल्टाउनभुयो त्यसबाट पढ्नभुयो। त्यसमा 
आफू आउनकुो लआय वा िमशन ःटेटमेन्टको 
खलुासा गनुर्भएको िथयो। यो लूका ४:१६-३०मा 
यसरी लेिखएको छ: "उहाँ नासरतमा आउनभुयो, 
जहाँ उहाँ हकुर् नभुएको िथयो। उहाँ आफ्  नो 
आदतअनसुार साबथ-िदनमा सभाघरमा जानभुयो, र 
प  नलाई खड़ा हनुभुयो। १७ उहाँलाई यशैया 
अगमवक्ताको पःुतक िदइयो। उहाँले त्यो पःुतक 
खोल्नभुयो,  र यो कुरो लेिखएको खण् ड 
िनकाल्नभुयो: १८ “परमूभकुा आत् मा ममािथ छ, 
िकनभन ेगरीबह लाई ससुमाचार सनुाउनका िनिम् त 

५



उहाँले मलाई अिभषके गनुर्भएको छ। 
कैदीह लाई छुटकाराको घोषणा गनर्,   र 
अन् धाह लाई िं ट िदन,  िथचोिमचोमा 
परेकाह लाई ःवतन्ऽ गराउनका िनिम् त,   १९ र 
परमूभकुा ूसन् नताको वषर् घोषणा गनर्का िनिम् त 
उहाँले मलाई पठाउनभुएको छ।”    २० उहाँले 
पःु तक बन् द गनुर्भयो, र एक जना सेवकलाई िदएर 
उहाँ बः नभुयो। सभाघरमा भएकाह  सबैको नजर 
उहाँमािथ पर् यो। २१ तब उहाँले ितनीह लाई 
भन् नभुयो,  “आज धमर्शा को यो वचन ितमीह ले 
सनु्दासनु्दै पूरा भएको छ।”   २२ सबैले उहाँको 
सराहना गरे, र उहाँको मखुबाट िनः केका कृपापूणर् 
वचनमा छक् क परे,  र ितनीह ले भन,े  “ियनी 
योसेफका छोरा होइनन ् र?”   २३ उहाँले 
ितनीह लाई भन् नभुयो,  “िन:सन् देह,  ितमीह ले 
मलाई यो उखान भन् नेछौ, ‘ए वै , आफैलाई िनको 
पार। कफनर्हमुमा ितमीले जे जित गर् यौ भनी 
हामीले सनुकेा िथय , ती यहाँ आफ् नो सहरमा पिन 
गर’।”२४ अिन उहाँले भन् नभुयो,  “साचँ् चै म 
ितमीह लाई भन् दछु,  कुनै पिन अगमवक्तालाई 
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उनको आफ्नो देशमा ःवागत हुँदैन। २५ तर 
वाःतवमा म ितमीह लाई भन् दछु,  इॐाएलमा 
एिलयाको समयमा धेरै िवधवाह  िथए,  त् यसबेला 
जब साढ़े तीन वषर् विृ  रोिकयो,  यहाँसम्म िक 
सारा देशमा ठूलो अिनकाल परेको िथयो। २६ 
तर एिलया सीदोन देशको सारपतमा भएकी एउटी 
िवधवाकहाँ माऽ पठाइए,  अ  कसैकहाँ 
पठाइएनन ्। २७ एलीशा अगमवक्ताको बेलामा 
इॐाएलमा धेरै कुं ठरोगीह  भए तापिन िसिरयाली 
नामान माऽ िनको पािरए,  अ  कोही िनको 
पािरएनन ्।”   २८ यी कुरा सनुेर सभाघरमा भएका 
सबै जना िरसले चरू भए। २९ ितनीह  उठे र 
उहाँलाई सहरबाट बािहर िनकािल जनु पहाड़मा 
ितनीह को सहर बनाइएको िथयो,  त्यसैको 
टाकुरामा लगेर उहाँलाई तलितर खसािलिदन 
खोजे। ३० तर उहाँ ितनीह का बीचबाट िछरेर 
िनिःकजानभुयो।"  
     येशूलाई देखेपिछ उहाँका गाउँका 
मािनसह  पिहला त अत्यन्त खशुी भएका िथए। 
उहाँले अन्त अनेकन ्अलौिकक कामह  अचम्म 
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तिरकाले गनुर्भएको िथयो। अब उहाँ आफू हकुको 
गाउँ नासरथमा आउनभुएको िथयो। जब उहालेँ 
अचम्मका वचन पढ्नभुयो र बोल्नभुयो ितनीह  
अत्यन्त छक् क परेका िथए (लूका ४:२२ 
पान्तिरत)। जब ितनीह को गलत भावनालाई 

येशूले सच्याउनभुयो तब ितनीह मा नकारात्मक 
जोश भिरएको िथयो। ितनीह  उहाँूित आबामक 
भएर हत्या गनर् खोजेका िथए तर उहाँ अचम्म 
तिरकाले उनीह कै िभडँबाट उम्कनभुयो। िभडको 
हिल्लखिल्लमा उहाँलाई िच  सिकएन िकनभन े
उहाँले आफूलाई िचनाउन कुनै अलग र  वा 
आफू धमर्गु  हुँ भनेर पिहचान िदनेखालको 
पोशाक पिहरनभुएको िथएन। 
     येशूको बारेमा जेलमा थिुनएर बसेका 
बिप् तःमा िदने यूह ाले पिन सोधेका िथए। त्यो 
कुन पिरवेशमा सोध्न उनी वाध्य भएका िथए? 
हेनुर्होस,् लूका ७:१७-२२ “उहाँको िवषयको यो 
चचार् सारा यहूिदया र छेउछाउका समः त 
िजल् लाह मा िफँिजयो। 18 यूहन् नाका चेलाह ले 
यी सब कुराको समाचार ितनलाई भिनिदए। 19 
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आफ् ना चेलाह मध् ये दईु जनालाई यूहन् नाले 
ूभकुहाँ यो सोध् न पठाए,  “जो आउनहुनुेछ,  के 
तपाईं उहाँ नै हनुहुनु् छ?  िक हामी अ  कसैको 
ूतीक्षा गर ?”   20 जब ती मािनसह  येशूकहा ँ
आए, तब ितनीह ले भन,े  “बिप् तः मा-िदने यूहन् नाले 
हामीलाई यो सोध् न तपाईंकहा ँपठाएका छन ्,  ‘जो 
आउनहुनुेछ, के तपाईं उहाँ नै हनुहुनु् छ?  िक हामी 
अ  कसैको ूतीक्षा गर ?”  ‘    21 त् यसै बेला 
येशूले धेरैलाई रोग,  व् यथा र दुं  टात् माह बाट 
छुटाउनभुयो,  र धेरै अन् धाह लाई िं ट ूदान 
गनुर्भयो। 22 तब उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो, 
“जाओ,  र जे ितमीह ले देख् यौ र सनु् यौ,  गएर 
यूहन् नालाई भिनदेओ,  अथार्त ् अन् धाह ले िं  ट 
पाउँछन ्,  ल ड़ाह  िहँ  छन ्,  कुं ठरोगीह  िनको 
हनु् छन ्,  बिहराह  सनु् छन ्,  मतृकह  जीिवत भई 
उ  छन ्, गरीबह लाई ससुमाचार सनुाइन ् छ। 
     आफू हेरोद राजाको आत को िशकार 
भएर जेलमा बःनपुदार् यूह ाको िभऽी दयमा पिन 
येशूको बारेमा श ा उिब्जएको िथयो। त्यही 
यहु ा िथए जसले येशूको िनिम्त बाटो तयार 
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पारेका िथए र परमेँ वरको थमुा भनेर सावर्जिनक 
पमा घोषणा गरेका िथए। उनले अपेक्षा गरे 

अनसुार येशूले यहूदी शासनको भार निलनभुएकोमा 
उहाँूित गम्भीर श ा गरेर यो ूँ न गरेका िथए 
“के तपाईँ नै आउनभुएको भी  हो वा हामी 
अ को िनिम्त पख ?" (लूका ७:१९ 
पान्तिरत)। 

     यूह ाको ूँ नलाई येशूले िसधै जवाफ 
िदनभुएन तर उहाँका कामह ले नै उहाँ को हनु ्
भनेर साक्षी िदउन ् भनेर उहाँले भ ुहनु्छ 
“ल डाह  िहँड्न पाएका छन,् कोढी रोग 
लागेकाह  िनको भएका छन,् बिहराले सु  
पाएका छन,् मरेका मािनसह  बौिरउठेका छन ्र 
गिरबह ले ससुमाचार सु  पाएका छन।्" (लूका 
७:२२ पान्तिरत)। यूह ाले गरेका ूँ नको 
जवाफ येशूले िसधै िदन आवँयक िथएन भनेर 
कसैले तकर्  गलार्न।् उहाँकै कामले उहाँ को 
हनुहुनु्थ्यो भनेर ूशःत जवाफ िदइएको िथयो। 
      झ  हेदार् येशूले यूह ालाई िदएर पठाएको 
जवाफले उनलाई झन िचिन्तत बनाउन सक्थ्यो। 
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उनले यो पिन सोध्न सक्थे “यिद येशूले ती सबै 
अलौिकक कामह  गनर् सक्न ुभएको िथयो भने म 
यस कालकोठरीमा िकन जािकएर बसेको छु त?" 
समय समयमा यःता भावनाह ले हामीलाई 
िपरोलेको छैन र? यिद परमेँ वरमा सबै शिक्त छ 
भने यो दगुर्ित मलाई िकन भइरहेको छ? तर 
यथाथर्मा येशूले भ ुभएको यूह ा ३:१९,२०मा 
पिन यो लेिखएको छ "फैसलाचािहँ यही हो: ज् योित 
संसारमा आएको छ,  र मािनसह ले ज् योितभन् दा 
ब  अन् धकारलाई चाए, िकनिक ितनीह का काम 
दुं  ट िथए। २०  िकनभने दुं  ट काम गन हरेकले 
ज्योितलाई घणृा गछर्,  र ज् योितमा आउँदैन, नऽता 
त् यसका काम ूकट हनुेछन ्।" जसरी अन्धकार र 
ज्योित िमिसन्दैन त्यसरी नै येशू र उहाँूित श ा 
गनह  िमिसन सक्दैनन।्  
   ूत्येक येशूको उपासकको लािग उहाँ ज्योित 
हनुहुनु्छ जसले अन्धकारमय मानव दयलाई 
उज्यालो िदन्छ र उसमा भएका पापमय फोहरलाई 
िबःथािपत गिरिदन्छ। 
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(आ) परमेँ वरको पऽु 
       येशू परमेँ वरको पऽु हनुहुनु्छ भनेर 
येशूभक्तह ले िजिकर गदार् उहाँलाई ऽी-एक 
परमेँ वरको दोॐो व्यिक्तत्वको पमा ःवीकार 
गदर्छन।् येशूको मानवत्व र दैिवत्वको रहःयलाई 
मानव मिःतंकले बझु्न नभ्याएतापिन परमेँ वर 
मािनस हनुभुएको येशूको अचम्मको सत्यता र 
उहाँले ूदान गन महान ्आशाको गिरमा घट्दैन। 
यो पिन ख्याल गनुर् ज री छ िक येशू कुनै महान ्
ानी वा व्यिक्तत्व भएर, तपःया गरेर वा अनके  
अलौिकक काम गरेर भगवान वा ईँ वर हनुभुएको 
होइन तर ईँ वर नै मािनस भएर आउनभुएको 
िथयो। 
     येशूको परमेँ वरीय व्यिक्तत्वलाई देहायका 
पदह ले यसरी व्यक्त गदर्छ: ःवगर्दूत देखा पदार् 
भयिभत भएकी मिरयमलाई उनले भने "नडराऊ 
मिरयम, िकनभने ितमीले परमेँ वरबाट कृपा 
पाएकी छौ। अब हेर, ितमीले गभर्धारण गनछौ र 
एउटा छोरो जन्माउनेछौ र ितमीले उहाँको नाउँ 
येशू राख् नेछौ। उहाँ महान ् हनुहुनुेछ र 

१२



परमूधानका पऽु कहलाइनहुनुेछ परमूभ ु
परमेँ वरले उहाँका पखुार् दाऊदको िसहाँसन 
िदनहुनुेछ। उहाँले याकूबको वंशमािथ सदासवर्दा 
राज्यगनुर्हनुेछ र उहाँको राज्यको अन्त्य 
हनुेछैन।मिरयमले ःवगर्दूतलाई भिनन,् 'यो कसरी 
हनुसक्छ र, िकनिक म एक कन्या हुँ।' 
ःवगर्दूतले ितनलाई जवाफ िदएर भने, 'पिवऽ 
आत्मा ितमीमा आउनहुनुेछ, सव च्चका शिक्तको 
छाँया ितमीमािथ पनछ। यसैकारण जो 
जन्मनहुनुेछ उहाँ पिवऽ अथार्त ् परमेँ वरको पऽु 
कहलाइनहुनुेछ।" (लूका १:३०-३५)। त्यसरी 
नै गोठालाह लाई ःवगर्दूतह ले यो सन्देश 
िदएका िथए 'आज दाऊदको सहरमा ितमीह का 
िनिम्त एक जना मिुक्तदाताको जन्म भएको छ जो 
भी  ूभ ुहनुहुनु्छ।" (लूका २:११)।   
  परमेँ वरलाई माऽ िदइन े ढोग उहाँले महण 
गनुर्हुँदा (यूह ा९:३८), "िपता र म एक हुँ" भनेर 
दावी गनुर्हुँदा (यूह ा १०:३०) र उत्पि  १सँग 
र यूह ा १ तलुना गदार् उहाँ सिृ कतार् नै हनुहुनु्छ 
भनेर ठोकुवा गनर् पगु्दा र नया ँकरारमा उल्लेिखत 
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अ  धेरै अंशह बाट येशू परमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर 
ूमािणत गिरँदा  येशूका ूत्येक भक्तले उहाँको 
परमेँ वरीयतालाई सहषर् पमा ःवीकार गदर्छ।         
  

(इ) मािनसको पऽु 
      आफू मािनसको पऽु र परमेँ वरको पऽु हुँ 
भनेर येशूलाई ःप पमा थाहा िथयो (लूका 
२२:६७-७०)। य िप, आफूलाई “मािनसको 
पऽु" भनेर कहलाएको उहाँ चाहना गनुर्हनु्थ्यो। 
कुनै मािनसलाई यसरी सम्बोधन किहल्यै पिन 
गिरएको िथएन न त गनुर्पन आवँयकता नै 
िथयो। येशूले आफूलाई “मािनसको पऽु" भनेर 
आफैले सम्बोधन गनुर्भएको बाहेक िःटफनसको 
भाषण (ूिेरत ७:५६) र ूकाश १:१३ र 
१४:१४मा माऽ उपयुर्क्त नाउँले उहाँलाई 
सम्बोधन गिरएको पाइन्छ। यो सम्बोधन 
ससुमाचारको पःुतकमा ८० पल्ट भन्दा पिन बेसी 
उल्लेख गिरएको छ भने लूकाको पःुतकमा माऽ 
२५ पल्ट उल्लेख गिरएको छ। लूकाको 
पःुतकमा येशूलाई उपयुर्क्त नाउँले धेरै पल्ट 
सम्बोधन गिरएको कारणचािहँ लूकाले येशूको 
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मानवीय ःवभावूित अत्यन्त गिहरो चासो 
राखेकोले हो। मिुक्तको ससुमाचार सनुाउन 
परमेँ वरले उहाँलाई मािनसको चोला बनाएर 
पठाउनभुएको परमेँ वरको कामलाई उनले 
केलाएर लेख् न पगु्दा लूकाको ूयासलाई सराहनीय 
नै मा ुपछर्। 
     “परमेँ वरको पऽुलाई मानव चोला िलएर 
यस संसारमा आउनभुनकेो हामीह को िनिम्त उहाँ 
सबै थोक हनुभुएको हामीले मा ुपछर्। उहाँ हाॆो 
िनिम्त सनुको िसबी हनुभुएको छ। त्यसको 
फलःव प भी ले हामीह को ूाणलाई उहाँमा 
गाँःन ु हनु्छ र उहाँ ारा परमेँ वरमा। मािनसको 
अवतार िलएर आउनहुुँदा मािनसको िहतको िनिम्त 
आफू कितको होिचन राजी हनुभुएको िथयो भनेर 
ूमािणत गदर्छ। तर यो पिन हामी निबस  उहा ँ
हाड र छालामा परमेँ वर हनुहुनु्थ्यो।"-सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटको संःथापक सदःय तथा बाइबललाई 
उत्कृ तासाथ औलँ्याउने लेिखका एलेन जी 
ाइट ारा िलिखत सेलेक्टेड मेसेजेज, बकु १, प.ृ 
२४४ बाट पान्तिरत।   
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    ससुमाचारको लेखक तथा िचिकत्सक 
लूकाले येशूलाई “मािनसको पऽु" भनेर सम्बोधन 
गरेर लेखेका िथए। त्यसको अथर् येशू मानवीय 
ःवभाव िलएर आउनभुएको उहाँको ःवभाव, लआय 
र भिवंयको बारेमा केही धारणाह  लूकाले ूःततु 
गनर् चाहेको कुरा देहायका छन:् 
    ूथमत: "मािनसको पऽु" भ े शीषर्कले येशू 
मािनस नै हनुहुनु्छ भनेर ठोकुवा गरेको पाइन्छ 
(लूका ७:३४) तर उहालेँ संसारले िदने कुनै मान 
पदवी आिद महण गनर् सीमानामा नरहनभुएको 
िथयो भनेर बताउँछ (लूका ९:५८)। संसारका 
मािनसह ले आफ्नो भाऊ खोजेर आफू अ भन्दा 
ठूलो कहलाइएर अ लाई िनम्न मािनस सरह हेनर् 
चाहन्छ तर येशूले आफूलाई मािनसको पऽु भनेर 
कहलाउँदा आफूलाई सवर्साधारण मािनससरह 
आफूलाई गिनएको उहाँ चाहनभुएको िथयो भनेर 
देखाउँछ। 
     दोॐोमा, त्यही वाक्यांसलाई ूयोग गरेर 
परमेँ वरको ःथानमा भी  हनुभुएको लूकाले 
देखाउन चाहेका िथए भनेर जनाउँछ (लूका 
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९:५८)। “मािनसको पऽु साबथको पिन ःवामी 
हो" भनेर येशूले िरितिरवाजमा लागेर साबथ 
िदनलाई बोिझलो बनाउने यहूदी पिण्डतह लाई 
सम्बोधन गदार् (लूका ६:५ पान्तिरत) येशू 
संसारको सिृ कतार् भनरे आफूलाई ःवीकानुर्भएको 
र त्यो सिृ लाई सदासबर्दा सम्झना राख् न अलग 
गिरएको हप् ताको सात  िदन साबथ िदनको ःवामी 
आफै हनुहुनु्छ भनरे पिण्डतह लाई छक् क 
पानुर्भएको िथयो। क्षमा िदन ेअिधकार तथा शिक्त 
भएको येशू सदाशयी सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनरे 
साबथ अथार्त ् हप् ताको सात  िदनले पिु  गदर्छ 
(लूका ५:२४)। (यो शिनबार हो। ूचिलत 
हप् ताको पिहलो िदन आइतबारलाई बाइबलले 
िवौाम वा साबथ िदन भनेर अनमुोदन गदन)।  
   तेॐोमा, संसारको सिृ  भन्दा पिहले ऽी-
एक परमेँ वरले िनधार्रण गरेको मािनसलाई उ ार 
गन काममा सम्प  गनर् (एिफसी १:३-५) योजना 
बनाइएको िथयो। त्यसकारण मािनसको पऽु 
पापको भमुरीमा हराएकाह लाई खोज् न र उ ार 
गनर् आउनभुएको िथयो (लूका ९:५६,लूका 
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१९:१०)। तर त्यो उ ार गन काम तबसम्म 
पूरा हुँदैन जबसम्म “मािनसको पऽुले धेरै द:ुख, 
क  सहेर मतृ्य ु हुँदैन र तेॐो िदनमा पनु त्थान 
हुँदैन" (लूका ९:२२ पान्तिरत)। मािनसलाई 
पापबाट उ ार गराउन आफू कुन ् बाटोमा 
िहँड्नपुछर् र कुन ्मोल चकुाउनपुछर् भनेर येशूलाई 
थाहा िथयो। त्यसले मिुक्तको योजनामा 
परमेँ वरको संलघ्नता र त्यस योजनामा भी को 
आत्मसमपर्णतालाई खलुासा गिरएको पाउँछ । 

चौथोमा, देहायका पदह ले मसीहको 
महान ्क को पूणर्तालाई कसरी िचऽण गरेको छ, 
हेनुर्होस:् आफूलाई बुसमा चढाइएर मािरने 
कुराको अिमम ान उहाँमा िथयो (लूका १८:३१-
३३), उहाँूित गिरन ेअन्तघार्त, (लूका ९:४४), 
उहाँको मतृ्यलेु उहाँको बारेमा गरेको भिवंयवाणी 
भएको (लूका २२:२२), उहाँको बुसको मतृ्य ुर 
पनु त्थान (लूका २४:७, लूका ११:३०), 
परमेँ वर िपता र मािनसको बीचमा उहाँले गिरन े
पैरवी अथार्त ्सहजकतार् (लूका १२:८)। 
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      पाँचौ, लूकाले मािनसको पऽुलाई संसारको 
अिन्तम िदनमा आउने त्यःतो व्यिक्तत्वको पमा 
हेरेका िथए जसले यस संसारमा आएर उहाँको 
सन्तह लाई इनाम िदनहुनुेछ र येशू र शैतानको 
बीचमा भइरहेको महान ् िववाद वा संघषर्लाई 
िनणार्यक िबन्दमुा परु् याउनहुनुेछ (लूका ९:२६,, 
लूका १२:४, लूका १७:२४,२६,३०, लूका 
२१:३६, लूका २२:६९)। 
     संके्षपमा,  “मािनसको पऽु" भनेर िदइएको 
शीषर्कमा भी का िविभ  पक्षह  समावेश भएका 
छन।् त्यसमा उहाँ को हनुहुनु्थ्यो, उहाँ के गनर् 
आउनभुयो, उहाँले हाॆो िनिम्त के गनुर्भयो र 
मिुक्तको योजनामा उहाँले के गनुर्हनुेछ आिद 
समावेश भएका छन।् 
     िवँ वको इितहासलाई दईु भागमा िबभािजत 
गन येशू कुनै पौरािणक वा काल्पिनक नभएर 
इितहासलाई ई.पू र ईँ वी सन ्भ े यथाथर्तालाई 
पिु  गराउने येशू वाःतिवक मािनस नै हनुहनु्थ्यो 
भनेर येशूभक्तले िजिकर गदर्छ। 
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(ई) “परमेँ वरको भी  वा मसीह" 
      लूका ९:२८-२६मा येशूले उहाँका 
चेलाह लाई एक िनणार्यक ूँ न गनुर्भएको िथयो 
जनु उहाँलाई थाहा िथयो। त्यो ूँ न उहाँले िकन 
गनुर्भयो? उहाँको बारेमा ितनीह लाई के िसकाउन 
खोज् नभुएको िथयो र उहाँलाई प ाउन ुभनेको के 
हो भ े अथर् ितनीह लाई बझुाउन चाहनभुएको 
िथयो? हेनुर्होस:् "18 एक पल् ट येशू एक्लै ूाथर्ना 
गिररहनभुएको िथयो,  चेलाह  उहाँसँग िथए,  र 
उहाँले ितनीह लाई सोध् नभुयो, “मािनसह ले मलाई 
को हो भन् छन ्?”    19 ितनीह ले भने,  “कसैले 
यूहन् ना बिप् तः मा-िदने भन् छन ्,  कसैले एिलया,  र 
अ ह ले भन् छन ्,  पिहलेका कोही 
अगमवक्ताह मध् ये एक जना फेिर उठेका छन ्।”  
 20 उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो,  “तर 
ितमीह चािहँ के भन् छौ? म को हुँ?” तब पऽसुले 
जवाफ िदएर भन,े  “परमेँ वरका भीं ट!”   21 तब 
उहाँले ितनीह लाई आ ा िदनभुयो,  र साथै 
चेताउनी िदनभुयो, िक ितनीह ले यो कुरा कसैलाई 
नभनून ्। 22 अिन उहाँले भन् नभुयो,  “मािनसको 
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पऽुले धेरै द:ुख उठाउनपुछर्, र उनी धमर्-गु ह , 

मखु् य पूजाहारीह  र शाः ऽीह बाट बिहं कृत 
हनुेछ, मािरनेछ र तेॐो िदनमा मतृकबाट जीिवत 
भई उ  नेछ।” 23 तब उहाँले सबैलाई भन् नभुयो, 
“कोही मपिछ आउने इच् छा गछर् भने त् यसले 
आफूलाई इन् कार गरोस ्,  र िदनहुँ आफ् नो बूस 
बोकेर मेरो पिछ लागोस ्। 24 िकनिक जसले 
आफ् नो ूाण बचाउन े इच् छा गछर्,  त् यसले त् यो 
गमुाउनेछ। तर जसले मेरो खाितर आफ् नो ूाण 
गमुाउँछ,  त् यसले त् यो बचाउनेछ। 25 िकनिक 
सारा जगत ् ूाप् त गरेर आफैलाई चािहँ नाश पाछर् 
वा गमुाउँछ भने मािनसलाई के लाभ हनु् छ र? 26 
तर कोही मदेिख र मेरा वचनदेिख शमार्उँछ भन े
मािनसको पऽु पिन आफ् नो मिहमामा, र िपताको र 
पिवऽ दूतगणको मिहमामा आउँदा त् यससँग 
शमार्उनेछ।"  
      अ ले जे भने पिन “ितमीह लेचािहँ मलाई 
के भन्छौ?" (लूका ९:२० पान्तिरत)। 
२,००० वषर् अिघ येशूले सोध्नभुएको ूँ न अिहले 
पिन समय सापेिक्षक छ र मानव इितहासभिर त्यो 
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ूँ नको जवाफको माग गिरन्छ। येशूको बारेमा 
िविभ  मािनसह ले िविभ  जवाफ िदएका छन:् 
उहाँ महान ्गु  हनुहुनु्थ्यो, समाज सधुारको नीित 
तय गन एक िवशेष , एक सत्यवादी र सत्यलाई 
ूितिनिधत्व गन एक महामानव, बिलदान तथा 
ःवाथर्-त्यागको एक अनकुरणीय आदशर् उदाहरण, 
िनडर अगमवक्ता तथा परमेँ वरको सन्देशवाहक, 
समाज सधुारको आन्दोलनकतार्, यस संसारमा 
जिन्मएपिछ कःतो मािनस हनुपुछर् भनेर देखाउने 
एक उत्कृ  आदशर् पु ष आिद। तर “तपाईँ 
परमेँ वरको भी " भ े पऽसुको ओठह बाट 
आएको जवाफमाऽ येशूको ूँ नको सही तथा 
उपयकु्त जवाफ हो। 
    येशू भी ले ूकृितमािथ आफ्नो आिधपत्य 
कितको छ भनेर उहाँले ूमािणत गरेर 
देखाउनभुएको िथयो (लूका ८:२२-२५), 
शैतानका मितयार वा उसका राक्षसी दूतह मािथ 
उहाँको िनयन्ऽण गन शिक्त िथयो (लूका ८:४३-
३५), रोगव्याधीलाई हटाउने उहाँको अलौिकक 
शिक्तलाई ूदिशर्त गरेर देखाइएको िथयो (लूका 
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५:१२-१५, लूका ८:४३-४८), झण्डै केही थोक 
िबनानै ५,००० जना भन्दा बढीलाई खाना ख्वाएर 
भोकमरीको समःयालाई समाधान गनर् सक्ने शिक्त 
पिन देिखएको िथयो (लूका ९:१३-१७), 
त्यितमाऽ नभएर कुनै पिन मैहुँ भ े वै ािनकले 
माथ गनर् नसक्ने मतृ्यमुािथ पिन िवजय हािसल गन 
उहाँको अिधकार र शिक्तलाई पिन तत्कािलन 
आम जनताले देखेका िथए (लूका ८:५१-५६)।  
अ ले आफ्नो बारेमा के भन्छन ् भ े जवाफ 
पाएपिछ हाकाहाकी चनुौती िदएर येशूले आफ्ना 
चेलाह लाई आफ्नो बारेमा ितनीह को के िबचार 
छ भनेर सोध्नभुएको िथयो। त्यो ूँ नको 
जवाफबाट आफूले िसक्न उहाँले ूँ न गनुर्भएको 
िथएन न त उहाँलाई थाहा नभएको कुरो थाहा 
पाउन। तर त्यो ूँ नको सही जवाफमा उहाँूित 
ितनीह को पूणर् समपर्णताको आवँयकता 
ितनीह ले महससु ग न ् भ े उहाँको चाहना 
िथयो। त्यस समपर्णतामा ितनीह ले चकुाउनपुन 
सबै मोल गाँिसएको िथयो। 
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     “येशूको बारेमा अ ले के भन्छन ् के 
भनेका िथए भनरे अ को अनभुवमा उहाँूित 
हामीह को ान तथा आःथा किहल्यै पिन 
आधािरत हनुहुुँदैन। येशूको बारेमा व्यक्त गिरएका 
िविभ  धारणाह को बारेमा हामीलाई राॆोसँग 
थाहा हनु सक्छ। मािनसको िदमागले रचेका वा 
सोचेका िबिँ चयन धमर्को बारेमा थाहा पाउने 
िवशेष  वा िव ान  हामी हनुसक्छ  होला। 
िवँ वका िविभ  महान िचन्तक वा दाशर्िनक तथा 
िव ानह ले येशूको बारेमा िसकाएका 
िशक्षादीक्षाको सार हामी भ  सक ला। तर त्यो 
खबुी हामीमा भयो भन्दैमा हामी इसाई अथार्त ्
येशूभक्त हनु्छ  भ े छैन। इसाई धमर् वा आःथा 
भनेको केवल येशूको बारेमा थाहा पाउनमुाऽ 
होइन। येशूलाई व्यिक्तगत पमा िच े खबुी हनु ु
नै येशूूितको आःथाको मौिलकता हो भनेर सबैले 
सध थाहा पाउन ु िनतान्त ज री छ। येशूूित 
व्यिक्तगत आत्मिनणर्यको अपेक्षा उहाँले गनुर्हनु्छ। 
केवल पऽसु वा ती चेलाह लाई माऽ होइन हामी 
ूत्येकलाई त्यही ूँ न उहाँले हाॆो साम ु
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तेःयार्उनहुनु्छ: ितमी आफैले मेरो बारेमा के 
सोच्दछौ?"-िविलयम बाक्ल, द गःपल अभ माथ्य,ु 
(बंगलोर, िथयोलोिजकल पिब्लकेशनस ् इन 
इिन्डया,२००९), ठेली २, प.ृ १६१बाट 
पान्तिरत। 

      येशूले आफू “को हुँ भनेर ितमीह ले 
सोच्दछ ?" भ े ूँ नको जवाफ जनु ्पऽसुले िदए 
त्यही हामीबाट उहाँले पाउनपुन पिन जवाफको 
िबकल्प अ  केही हनुहुुँदैन यिद हामीले येशूूित 
आःथा, भरोसा र अगाध ौ ा राख्दछ  भन।े 
पऽसुको जवाफ "तपाईँ परमेँ वरको भी  अथार्त ्
मसीह हनुहुनु्छ" (लूका ९:२० पान्तिरत) यगु  
यगुको समय सापेिक्षत जवाफ हो। भी को अथर् 
अिभिषत व्यिक्त, मसीह, उ ारकतार् हो जसले 
शैतान र पापको पकडबाट मािनसह लाई मकु्त 
गनुर्हनु्छ र धािमर्कताको राज्य अथार्त ्असल, सही 
बाटो िहँड्ने र असली ूमेमा सबैलाई पिॐन िनम्तो 
िदनहुनु्छ। 
     येशू कुनै धमर्गु  अथार्त ् ःवामी, िनको 
पान डाक्टर, क णामय व्यिक्तत्व, समाज 
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सधुारको िनिम्त बलुन्द आवाज उठाउने, दाशर्िनक, 
िविभ  कथा तथा उपमाह ारा अतीर्बिु  िदने 
महान ् िचन्तक आिद हनु ्भनेरमाऽ पगु्दैन अथार्त ्
उहाँको बारेमा थाहा पाएरमाऽ पगु्दैन। येशूलाई 
परमेँ वर भनेर ःवीकार गरेर त्यही गिरमामय 
ूित ामा उहाँको ःतिुत मिहमा र ूशंसा गनुर्पछर् 
भ े येशूको िन ामा रहनकेो ूितव ता हनुपुछर्। 
    परमेँ वर मािनस हनुभुएर यस संसारमा 
कुनै ःवामी आिद भनेर ठूलो सम्मान अथार्त ्भाऊ 
नखोिज सबै मािनसको उ ारको िनिम्त बिल 
हनुभुयो।  उहाँको त्यस महान ् ूमेलाई ःवीकार 
गरेर उहाँको मसीहत्वलाई ूत्येक येशूभक्तले 
दयदेिख नै उहाँलाई आफ्नो ूभ ुभनेर मान्दछ। 

    “येशूको बारेमा गलत सोच िभऽाउन े कुनै 
पिन मानवीय ूँ नह बाट पिन्छएर बःन ुपछर्। हो, 
सत्य भनकेो अनमुानको ढोकैमा पिन हनुसक्छ। 
भी  मािनस हनुहुनु्थ्यो भ  ेचचार् गदार् तपाईँ धेरै 
होिशयार हनुपुछर् िकनभन ेतपाईँको िज ासामा भी  
परमेँ वर हो िक मािनस हो भ  े कुरामा 
अलमिलएर उहाँूित गलत धारणामा तपाईँ डबु्न 
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नपरोस।् उदाहरणमा येशूको मानव अवतारी जन्म 
परमेँ वरको  अलौिकक वा आँ चयर् ूिबयाबाट 
भएको िथयो। तर किहल्यै पिन यो मनमा हामीले 
राख् न ु हुँदैन िक उहाँमा कुनै पाप िथयो वा उहाँ 
पापमा फःन ु भएको िथयो। हो, हामी ूलोभनमा 
फसेको जःतै सबै ूलोभनको सामना उहाँले 
गनुर्भएको िथयो। तर उहाँलाई पिवऽ व्यिक्त भनरे 
कहलाइएको िथयो। भी  हामी जःतै सबै कुराको 
ूलोभनमा पनुर्भएपिन उहाँ पापरिहत हनुभुएको िथयो 
भ  े व्याख्या रहःयमा नै छोिडएको छ। भी  
मानव ःव प हनुहुनु्थ्यो र त्यही ःव पमा उहाँ 
सदा रिहरहनहुनुछे। यो कसरी सम्भव छ भ  े ान 
सध रहःयमय नै रािखनछे।"-एलेन जी ाइट, द 
एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठेली ५, प.ृ 
११२८,११२९बाट पान्तिरत। 
     एक समयमा येशूको िबरोध गन तर 
उहाँको ानमा पोख्त हनुगएको अङ्मजेी ूख्यात 
सािहत्यकार सीएस िलिवसले येशूको बारेमा आफ्नो 
मन्तव्य यसरी पोखेका िथए: "जनु कुराह लाई 
दावी गरेर येशूले भ भुयो, त्यःतो व्यिक्तत्व केवल 
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महान ् नैितक गु  हनैु सक्दैनन।् िक त उहाँ 
मगज खःुकेको पागल वा नकर् को शैतान हनुपुछर्। 
तपाईँले उहाँको बारेमा आफ्नो धारणा राख् नैपछर्। 
िक त उहाँले दावी गरेको अनसुार उहाँ 
परमेँ वरको पऽु, वा पागल अथवा कुनै त्यो भन्दा 
खिःकएको व्यिक्त हनुपुछर्। तपाईँले उहाँलाई 
मूखर्को सं ा िदएर उहाँलाई थिुनिदन सक्नहुनु्छ; यो 
त शैतान हो भनरे थकेुर मानर् सक्नहुनु्छ; वा 
पाऊमा परेर मेरा ूभ ुपरमेँ वर भनरे ःवीकार गनर् 
सक्नहुनु्छ। तर उहाँलाई कुनै महामानव वा महान ्
धमर्गु  भनरे अनथर्को िबल्ला लगाउन िदएर 
उहाँलाई हाॆो संरक्षक नबनाऔ।ँ उहाँले दावी 
गनुर्भएको अनसुार उहाँलाई मा  े वा नमा  े
अिधकार हामीलाई खलुा गरेर छोड्नभुएको छैन न 
त उहाँको त्यो चाहना नै िथयो।"- द मेर 
िबिँ चयािनटीको प.ृ ५६को "द शिक  
अल्टरनिेटभ" बाट पान्तिरत। 
 

                           लेखकः जोन एम. फाउलर 
पान्तरक 
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