६

उहाँ हाम्रो िनि त मनभ
ुर् यो

यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश १२:८, म ी १७:२२,२३, मकूर्स ९:३०३२, यूह ा १९:१-३०, रोमी ६:२३, १ कोरन्थी १:१८-२४।

यस अध्यायको मूल सार पद: "जसरी मोशाले उजाड-ःथानमा सपर्लाई उचाले,
त्यसरी नै मािनसको पुऽ उचािलनुपछर्, र जस-जसले उहाँमािथ िवँवास गछर्,
त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ।" यूह ा 3:14-15।

मृत्यु र सरकारलाई ितन करबाट हामी भाग्न सक्दै न भ े कहावत

छ। त्यो सवर्सत्य भ े छै न। मािनसह ले कर ितनर् छल्न सक्छ, तर

मृत्युलाई कसै ले छल्न सक्दै न। मािनसह ले मृत्युलाई केही वषर्पिछ सानर्
सिकन्छ होला, तर िधलो होस् वा चाँडो होस् मृत्यु आइहाल्छ। चाहे धमीर् होस्

चाहे दु

होस्, मरे काह

सबै माटोमा िमल्छन् भ े कुरा हामीलाई थाहा छ,

ु नेको हाॆो िनिम्त सबै थोक हो। यो
तर पुन त्थानमा हाॆो आशा हुनभ
आशािबना भी मा सुत्ने सबै जना न
अमर छन् वा धमीर्ह

हुनेछन् (१ कोरन्थी १५:१८)। मािनस

मरे पिछ िसधै ःवगर् जान्छन् भनेर िसकाउने इसाईह को

िनिम्त पावलको यो भनाइ अनौठो नै मा ुपछर्। "भी मा सुितरहे काह "
ःवगर्मा परमेँवरको सामु घुिररहे काछन् रे !
त्यसकारण,

हाॆो

िवँवासको

केन्ििवन्दु येशूको

पुन त्थान

हो,

ु एकोले नै हाॆो पिन पुन त्थान हुनेछ भनेर उहाँ
िकनभने उहाँ पुन त्थान हुनभ
ु एको छ।
जमानत हुनभ

ु न्दा अिघ उहाँ त मन पथ्य ।
येशू पुन त्थान हुनभ

त्यसै कारण गेतसमनीमा अत्यन्तै पीडा र वेदना सहे र भएतापिन आफ्नो मृत्युको
अपेक्षा उहाँले गनुभ
र् एको िथयो। उहाँले ूाथर्ना गनुभ
र् एको िथयो:

“अब मेरो

ूाण व्याकुल भएको छ, र म के भनू?ँ ‘हे िपता, मलाई यस घड़ीबाट
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बचाउनुहोस्’? होइन, यसै कारणले नै म यस घड़ीसम्म आइपुगेको छु ।" यूह ा

12:27। र उहाँ आउनुको लआय नै मनर्को लािग िथयो।

भी को मृत्यु र अनन्त जीवनको ूित ासँग त्यसको के सरोकार छ

सो यस अध्यायमा हामी िनयाल्नेछ ।

१. पृथ्वीको जग बसािलएको समयदे िख नै
पृथ्वीको जग बसािलएको वा सं सारको सृि दे िख नै भी लाई मािरएको

िथयो रे ! यो कसरी हुनसक्छ? हेनह
र्ु ोस दे हायका पदह : "पृथ्वीमा वास गन
सबैले त्यस पशुको पूजा गनछन्, अथार्त ् ितनीह ले, जसको नाउँ सं सारको

सृिंटदे िख नै मािरनुभएका थुमाका जीवनको पुःतकमा लेिखएको छै न।" ूकाश
13:8, "परमेँवरले ठहराउनुभएको िनिँचत योजना र पूव र् ानअनुसार पबाउ

पनुभ
र् एको ियनै येशूलाई अधमीर् मािनसह का हात ारा तपाईंह ले बूसमा टाँगरे

मानुभ
र् यो।" ूेिरत 2:23, र १ पऽुस १:१९,२० "िनंखोट र िनंकल
जःतो भींटको अनमोल रगत ारा दाम ितरी ितमीह लाई छु ट्

थुमाको

ाइएका छौ।

ु एको िथयो, तर ितमीह का खाितर
उहाँ सृिंटभन्दा अगािडदे िख नै िनयुक्त हुनभ

ु यो।" 1 पऽुस 1:19-20।
समयको अन्त्यमा ूकट हुनभ
"पृथ्वीमा

वास

गन

सबैले

त्यस

पशुको

पूजा

गनछन्, अथार्त ्

ितनीह ले, जसको नाउँ सं सारको सृिंटदे िख नै मािरनुभएका थुमाका जीवनको
पुःतकमा लेिखएको छै न" ूकाश 13:8। उपयुक्त
र्
पदमा हाॆो िनिम्त
िनणार्यक धारणा त यो छ िक "पृथ्वीको जग बसािलएको समयदे िख नै भी

मािरनुभएको िथयो" रे ! हामीले यो बुझ्नु पछर् िक यो शा ेितक भाषा हो
(ूकाशको पुःतक शा ेितक भाषाले भिरएको छ) िकनभने पृथ्वीको सृि को
हजार

वषर्पिछमाऽ

येशूलाई

खोिजरहे कोछ भने सं सारको सृि

बूसमा

टाँिगएको

िथयो।

यहाँ

के

भ

ु न्दा अिघ नै मुिक्तको योजना तयार
हुनभ

भइसकेको िथयो। त्यस मुिक्तको योजनाको केन्ििवन्दुचािहँ परमेँवरको थुमा
येशूलाई बुसमा टाँिगनु िथयो।

िततस १:२ पढ्नुहोस्। यस पदले मुिक्तको योजना कित अिघदे िख नै

भएको िथयो, जसको केन्ििवन्दु येशूको मृत्यो िथयो भनेर हामीलाई िसकाउँदछ?

हेनह
र् ोस्, "जुन िवँवास र

ान अनन्त जीवनको आशामा िःथर छन्, अिन

किहल्यै झूट नबोल्नुहन
र् यो।" िततस
ु े परमेँवरले अनन्त कालदे िख ूित ा गनुभ
1:२।
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"सं सारमा

पापको

ूवेश

भएपिछ

वा

आदमको

पतनभएपिछमाऽ

मुिक्तको योजना बनाइएको िथएन। मुिक्तको योजनाले परमेँवरको िसं हासनको
जगका नीितह
२२ बाट
(उत्पि

उघािरएको िथयो।"-एलेन जी

पान्तिरत।

ाइट, िडजाएर अभ एजेज, पृ

यो योजना आदम र हव्वालाई अदनको बगचामा ूकट गिरएको िथयो

३:१५,१६) र पुरानो करारभिरमा ूत्येक पशुबिलको रगतले येशूको

मृत्युलाई इि त गरे को िथयो। अॄाहमलाई उनको िवँवासको पिरक्षा गन
समयमा परमेँवर आफैले भडा उपलब्ध गराउनुभएर इसहाकको स ामा बिल
िदएको िथयो (उत्पि

२२:११-१३)। इसहाकको स ामा भडालाई बिलिदएको

घट्नाले येशूले हाॆो िनिम्त प ातापको िविध बुसमा टाँिगएर पूरा गनुभ
र् एको
िथयो भनेर दे खाएको िथयो।

मुिक्तको सारा योजनाको केिन्ििबन्दु नै पापी मािनसको बदिल येशूको

मृत्यु िथयो। उहाँको त्यो मृत्युलाई शताब्दीय दे िख चिलआएको पशुबिलले

ँ
औल्याएको
िथयो। ूत्येक पल्ट पशुलाई बिल िदइन्थ्यो त्यो बूसमा येशूको

मृत्युको ूितक िथयो, जो "परमेँवरको थुमा, जसले सं सारको पाप हटाउनु हुने
िथयो" (यूह ा १:२९)।
पशुबिलह

कठोर, ऽिसद र रक्तपातपूणर् छ भ े कुरामा कसैको

असहमत छै न। यही ऽिसद, कठोर रक्तालु िबयाले नै हाॆो बदिलमा येशूको

मृत्यु भएको िथयो भनेर हामीलाई कसरी िसकाउँदछ? पापको मोल कितको
भयानक रहेछ भनेर पिन त्यसले कसरी हामीलाई दे खाउँछ?
२. बूसको भूिमका

आफूले दु:खक , पीडा भोग्नुपछर् र मनुप
र् छर् भ े कुरा येशूलाई थाहा

िथयो। त्यही भिवंयवाणी चेलाह लाई सुनाउँदा ितनीह को ूितिबया कःतो
ँ नबुझ्दा वा गलत सिम्झन्दा
िथयो? ितनीह को ूितिबयाले बाइबललाई राॆोसग

आित्मक जीवनमा कःतो खतरा हुँदो रहेछ भनेर त्यसले हामीलाई कसरी

िसकाउँछ? हेनह
र्ु ोस् दे हायका पदह : "21 उहाँ कसरी य शलेममा जानुपछर्, र
धमर्-गु

र मुख्य पूजाहारीह

र शाःऽीह बाट धेरै कंट भोग्नुपछर्, मािरनुपछर् र

तेॐो िदनमा जीिवत भइउ नुपछर् भनी उहाँले त्यस बेलादे िख आफ्ना चेलाह लाई
बताउन थाल्नुभयो। 22 पऽुसले उहाँलाई एकाितर लगेर हप्काउन लागे,

“परमेँवरले यसो नग न्, ूभ ु, तपाईंमािथ यःतो किहल्यै हुनछ
े ै न।” 23 तर
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फकर उहाँले पऽुसलाई भन्नुभयो, “ए शैतान, मेरो सामुन्नेबाट हिटजा, तँ मेरो

िनिम्त बाधा होस्। िकनभने तँ परमेँवरका कुरामा होइन, तर मािनसह का
कुराह मा ध्यान िदन्छस्।” म ी16:21-23," "22 उहाँह
हुँदा

येशूले

ितनीह लाई

भन्नुभयो, “मािनसको

पुऽ

गालीलमा भेला

मािनसह का

हातमा

सुिम्पइनेछ। 23 अिन ितनीह ले उसलाई मानछन्, तर तेॐो िदनमा ऊ जीिवत
भई उ नेछ।” अिन ितनीह

अत्यन्त दु:िखत भए।" म ी १७:२२-२३, "30

अिन त्यहाँबाट िनःकेर उहाँह

गालील भएर जानुभयो। यो कुरा कसैले थाहा

नपाओस् भन्ने उहाँको इच्छा िथयो, 31 िकनिक उहाँले आफ्ना चेलाह लाई
िशक्षा

िदँदैहन
ु हु न्ु थ्यो।

उहाँले

ितनीह लाई

भन्नुभयो,

“मािनसको

पुऽ

मािनसह का हातमा सुिम्पिदइनेछ, र ितनीह ले उसलाई मानछन्, र ऊ
मािरएको तीन िदनपिछ फेिर जीिवत भई उ नेछ।” 32 तर उहाँले भन्नुभएको

ँ सोध्न डराए।," मकूर्स 9:30-32,
यो कुरा ितनीह ले बुझन
े न्, र उहाँसग
"44 “यी कुरा ितमीह का कानमा गडू न,् िकनभने मािनसको पुऽ मान्छे ह का

ँ े को छ।” 45 तर ितनीह ले यो कुरा बुझन
हातमा पबाउ पनर् आट
े न्। िकनिक
यो ितनीह ले नबुझून ् भनेर ितनीह बाट गुप्त रािखएको िथयो। ितनीह

यस

िवषयमा उहाँलाई सोध्न डराउँथे।" लूका 9:44-45 र "31 येशूले बा॑ै लाई
अलग्गै लगेर भन्नुभयो, “हेर, हामी य शलेमितर जाँदैछ , र मािनसको पुऽको

िवषयमा अगमवक्ताह ले लेखेका हरे क कुरा पूरा हुनछ
े । 32 िकनभने ऊ
अन्यजाितह का हातमा सुिम्पइनेछ, र ितनीह ले उसको िगल्ला गनछन्, र
ँ दुव्यर्वहार गनछन्, र उसलाई थुक्नेछन्। 33 ितनीह ले उसलाई कोरार्
ऊसग

लाउनेछन् र मानछन्, अिन तेॐो िदनमा ऊ फेिर मृत्युबाट जीिवत भई
उ नेछ।” 34 तर चेलाह ले यी कुराह

एउटै पिन बुझन
े न्। ितनीह का

िनिम्त यो कुरा गुप्तमा रािखयो, अिन भिनएको यो कुरा ितनीह को समझले
भ्याएन।" लूका 18:31-34।

येशू जिन्मनुभएको िथयो मनर्को िनिम्त, र उहाँ िजउनुभयो मनर्को

िनिम्त। ूत्येक कदम उहाँ अिघ बढ्नुहँद
ु ा हाॆो िनिम्त ूायिँचतको बिल हुँदै

कलभरीको बूसको निजक उहाँलाई ल्याउँथ्यो। आफ्नो लआय के हो सोको
ु न्ु थ्यो, त्यसले गदार् उहाँलाई कसै ले पिन न त कुनै
बारे मा उहाँ पूरै सजग हुनह

कुराले त्यस लआयबाट िवचिलत हुन िदनुभएन। वाःतिवक पमा भ े हो भने,
"उहाँको पूरै जीवन बुसमा मनुप
र् न भूिमकामा आधािरत िथयो।"-एलेन जी
ाइट, फन्डामेन्टलस् अभ िबिँचयन एजुकेशन, पृ. ३८२बाट
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पान्तिरत।

यस सं सारमा उहाँको अिन्तम िदनह मा चेलाह लाई येशूले आफ्नो
जानकारी िदनुभएको िथयो। तर येशूको त्यो वाःतिवक

मृत्युको बारे मा ःप

सत्यलाई ःवीकार गनर् ितनीह

असमथर् िथए र चाहे का पिन िथएनन्। मसीह

त यहू दी धमर् राज्य ःथापना गनर् आउनुहन्ु छ र अन्य जाितह लाई सखाप पारे

यस सं सारमा यहू दीह को बाहुल्यता ःथािपत गनुह
र् न
ु ेछ भ े गलत धारणा

यहू दीह मा िथयो। त्यस धारणाको पिरूेआयमा येशूलाई मसीह भनेर ःवीकार

गदार् गद उहाँलाई मािरने छ भ े भ े कुरो ितनीह ले अपेक्षा गरे का िथएनन्
नै चाहे का िथए। अथार्त,् ितनीह को गलत धािमर्क िशक्षाले

न त सु

ितनीह लाई अनावँयक पमा पीडा र क

भोग्न वाध्य भएका िथए।

िनकोिदमसलाई येशूले घोषणा गनुभ
र् एको िथयो, "14 जसरी मोशाले

उजाड-ःथानमा सपर्लाई उचाले, त्यसरी नै मािनसको पुऽ उचािलनुपछर्, 15 र

जस-जसले उहाँमािथ िवँवास गछर्, त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ।" यूह ा

3:14-15। कैसरा िफिलप्पीमा येशूले चेलाह लाई भ ुभएको िथयो िक उहाँ
"

कसरी

य शलेममा

शाःऽीह बाट
भइउ नुपछर्"

धेरै

जानुपछर्, र

कंट

भनी

उहाँले

धमर्-गु

र

भोग्नुपछर्, मािरनुपछर्
त्यस

बेलादे िख

र

आफ्ना

मुख्य

तेॐो

पूजाहारीह
िदनमा

चेलाह लाई

र

जीिवत

बताउन

थाल्नुभयो।" म ी 16:21। च ुपचाप गिललितरबाट जाँदै गदार् (मकूर्स

९:३०-३२) र य शलेको अिन्तम याऽामा (लूका १८:३०;३२) येशूले
चेलाह लाई फेिर आफ्नो मृत्यु र पुन त्थानको बारे मा बताउनुभइएको िथयो।
यो त ितनीह ले सु

पक्कै पिन चाहे का िथएनन्। त्यसले गदार् ितनीह ले

सुन्दा पिन सुनेनन्। यही मनिःथित हामी पिन हुन कःतो सिजलो छ, छै न त?
मािनसह

िवशेष गरे र परमेँवरका च ुिनएका मािनसह मा मसीहको

पिहलो आगमनको बारे मा गलत धारणा िथयो। अिहले पिन येशूको दोॐो
आगमनको बारे मा के के गलत धारणाह

छन् त?

३. "अब िसि यो!"

यूह ा १९:१-३० पढ्नुहोस्। "अब िसि यो" भ े येशूको वाक्यमा के

िनणार्यत्मक सन्दे श हामीलाई िदइएको छ? हेनह
र्ु ोस्: "1 तब िपलातसले येशूलाई
लगेर कोरार् लाउन लाए। 2 अिन िसपाहीह ले काँढ़ाको मुकुट गाँथेर उहाँको

िशरमा लगाइिदए, र उहाँलाई बैजनी र को वःऽ पिहराइिदए, 3 र उहाँको
निजक आएर भने, “ूणाम, यहू दीह का राजा!” अिन ितनीह ले उहाँलाई थप्पड़
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लाए। 4 फेिर बािहर िनःकेर िपलातसले ितनीह लाई भने, “हेर, म ियनलाई
ितमीह कहाँ बािहर ल्याइरहेछु, र ितमीह लाई जनाउन चाहन्छु , म ियनमा केही

ँ ” 5 तब काँढ़ाको मुकुट र बैजनी र को वःऽ पिहिरएका येशू
दोष पाउँिदन।
बािहर आउनुभयो, र िपलातसले ितनीह लाई भने, “हेर, यो मािनस!” 6 जब मुख्य
पूजाहारीह

“त्यसलाई

र पहरे दारह ले उहाँलाई दे खे, ितनीह
बूसमा

टाँग्नुहोस्,

त्यसलाई

यसो भन्दै िचच्च्याउन लागे,

बूसमा

टाँग्नुहोस्!”

िपलातसले

ितनीह लाई भने, “ितमीह ले नै ियनलाई लगेर बूसमा टाँग, िकनभने म ियनमा
केही दोष पाउँिदन!ँ ” 7 यहूदीह ले उनलाई जवाफ िदए, “हाॆो एउटा व्यवःथा

छ, र त्यस व्यवःथाअनुसार यो मनपछर्, िकनिक यसले आफैलाई परमेँवरको पुऽ
तुल्याएको छ।” 8 यो कुरो सुनरे िपलातस झन् डराए। 9 उनी फेिर महलिभऽ

पसे र येशूलाई सोधे, “ितमी कहाँका हौ?” तर येशूले उनलाई केही जवाफ
ँ बोल्दै नौ?
िदनुभएन। 10 यसकारण िपलातसले उहाँलाई भने, “के ितमी मसग

ँ छ, र ितमीलाई बूसमा टाँग्ने अिधकार पिन
ितमीलाई छोिडिदने अिधकार मसग
ँ छ भन्ने ितमीलाई थाहा छै न?”
मसग

11 येशूले जवाफ िदनुभयो, “तपाईंलाई मािथबाट निदइएको भए

ममािथ तपाईंको केही अिधकार हुनिे थएन। यसकारण मलाई तपाईंका हातमा

सुिम्पिदने अझ बढ़ी पापको दोषी छ।” 12 त्यसपिछ िपलातसले उहाँलाई
छोिडिदन बढ़ी ूयत्न गरे । तर यहू दीह

यसो भन्दै कराए, “यिद तपाईंले यस

मािनसलाई छोिडिदनुभयो भने तपाईं कैसरका िमऽ हुनहु न्ु न। आफैलाई राजा हुँ
भनी दाबी गन ूत्येक कैसरको िव

मा खड़ा हुन्छ।” 13 िपलातसले यी कुरा

सुनरे येशूलाई बािहर ल्याए, र उनी “ढु ाका पाटी” भिनने ठाउँमा (जसलाई
िहॄूमा गब्बथा भिनन्छ) न्याय आसनमा बसे। 14 त्यस समय िनःतार-चाड़का
तयारीको िदन िथयो। िदउँसोको करीब बा॑ बजेको िथयो। िपलातसले
यहू दीह लाई भने, “हेर, ितमीह का राजा!” 15 तर ितनीह
िचच्च्याए, “लैजानुहोस्, लैजानुहोस्, त्यसलाई
ितनीह लाई

सोधे, “के

म

ितमीह का

बूसमा

राजालाई

पूजाहारीह ले जवाफ िदए, “कैसरबाहेक हाॆो अ

यसो भन्दै

टाँग्नुहोस्!” िपलातसले

बूसमा

टाँगू?ँ ” मुख्य

राजा छै न।” 16 तब उनले

उहाँलाई बूसमा टाँग्न ितनीह का हातमा सुिम्पिदए। यसकारण िसपाहीह ले

येशूलाई िजम्मा िलए। 17 उहाँ आफ्नो बूस आफै बोकेर खप्परे भिनने ठाउँमा

जानुभयो, जसलाई िहॄूमा गलगथा भिनन्छ। 18 त्यहाँ ितनीह ले उहाँलाई
ँ अ
बूसमा टाँगे र उहाँसग

दुई जनालाई टाँग,े एक जनालाई एकापि
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र

अकार्लाई अक पि , अिन माझमा येशूलाई। 19 िपलातसले एउटा दोष-पऽ पिन
लेखे, अिन बूसमािथ टाँिसिदए। त्यसमा यही लेिखएको िथयो, “नासरतको येशू,

यहू दीह को राजा। “ 20 अब धेरै यहू दीह ले यो दोष-पऽ पढ़े , िकनभने येशू

बूसमा टाँिगनुभएको ठाउँ सहरको निजकै िथयो। यो िहॄू, ल्यािटन र मीक
भाषामा लेिखएको िथयो। 21 यहू दीह का मुख्य पूजाहारीह ले िपलातसलाई
भने, “ ‘यहू दीह का राजा’ भन्ने होइन, तर ‘यसले म यहू दीह का राजा हुँ भन्यो’
भनी लेख्नुहोस्।” 22 िपलातसले जवाफ िदए, “मैले जे लेख, लेख।”

23 जब िसपाहीह ले येशूलाई बूसमा टाँग,े तब ितनीह ले उहाँका

वःऽ िलएर ूत्येक िसपाहीलाई एक-एक भाग हुने गरी चार भाग गरे । उहाँको
बािहरी वःऽ पिन िलए, तर त्यो वःऽचािहँ िसउनी नभएको मािथदे िख तलसम्मै

बुनक
े ो सग्लो िथयो। 24 यसकारण ितनीह ले आपसमा भने, “योचािहँ नच्यात ,

तर यो कसको हुने हो भनी िच ा हाल ।” धमर्शाःऽ पूरा होस् भनेर नै यो

भएको िथयो: “ितनीह ले मेरो वःऽ आफू-आफूमा बाँड़े, र बािहरी वःऽमा चािहँ
िच ा हाले।” 25 यसकारण िसपाहीह ले यो काम गरे । अिन येशूको बूसको

निजक उहाँकी आमा, उहाँकी आमाकी बिहनी, क्लोपासकी पत्नी मिरयम र

मिरयम मग्दिलनी उिभरहेका िथए। 26 जब येशूले आफ्नी आमालाई र उहाँले
माया गनुह
र् न
ु े चेला निजकमा उिभरहेका दे ख्नुभयो, तब उहाँले आफ्नी आमालाई

भन्नुभयो, “नारी, हेनह
र्ु ोस्, तपाईंको छोरो!” 27 तब त्यस चेलालाई पिन उहाँले
भन्नुभयो, “हेर, ितॆी आमा!” त्यस बेलादे िख त्यस चेलाले उनलाई आफ्नै घरमा

लगे। 28 यसपिछ येशूले सबै कुरा अब िसि ए भनी जानेर धमर्शाःऽ पूरो होस्
भनी भन्नुभयो, “मलाई ितखार् लाग्यो।” 29 त्यहाँ िसकार्ले भिरएको एउटा भाँड़ो

रािखएको िथयो। यसकारण िसकार्ले भिरएको ःपञ्ज एउटा िहसपको हाँगामा
राखेर ितनीह ले उहाँको मुखमा पुर्याइिदए। 30 जब येशूले िसकार् िलनुभयो,

तब उहाँले भन्नुभयो, “अब िसि यो,” र उहाँले िशर िनहुराएर आफ्नो आत्मा
त्यािगिदनुभयो।"

अन्तमा आएर येशूको िनिम्त, मानवताको िनिम्त र सारा जगतको

िनिम्त िनणार्यक क्षणह

आएको िथयो। अन्धकारका शिक्तह को िव

मा

अत्यन्तै पीडा र बेदनाले येशूले सं घषर् गनुभ
र् यो। िवःतारै उहाँ गेतसमनीको
वगचाितर कदम चाल्नुभयो, अन्यायपूवक
र्
उहाँको िब

मा मु ा लगाएकोमा

उहाँले त्यसको सामना गनुभ
र् यो, र कलभरीको पहाडमा उहाँ उिक्लनुभयो।
पितत दु

ःवगर्दूतह ले उहाँलाई छोप्न खोजेका िथए। जब येशू बूसमा
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झुिण्डरहनुभएको िथयो तब मूख्य पुजारी, धमर्शा ीह

र यहू दी धमर्का

अगुवाह ले उहाँलाई िजःक्याउँदै िचच्याइ रहे का िथए, “यसले अ लाई त
बचायो, आफूलाई चािहँ बचाउन सक्दै न। हे इॐाएलको राजा हो, अिहले

बूसबाट तल ओलर आओस्, र हामी यसलाई िवँवास गनछ ।" म ी
27:42।

के येशू बूसबाट ओलर आफूलाई बचाउन सक्नुहन्ु थ्यो? सक्थ्यो, तर

ु एन। सारा मानव जातको िनिम्त र उहाँलाई हे प्ने र
त्यो गनर् उहाँ राजी हुनभ
उहाँलाई िगल्ला गनह ूित िबनाशतर् ूेमले गदार् आफ्नो पीडालाई उहाँले

त्याग्नुभएन। वाःतिवक पमा ती िगल्ला गनह लाई उहाँले मुिक्त िदन

चाहनुभएको िथयो, उहाँ बूसबाट तल आउनुभएन र आफूलाई बचाउनुभएन।
तर उहाँलाई िकलाले होइन ितनीह लाई उ ार गन उहाँको चाहनाले बूसमा

पिररहनुभएको िथयो।"- अल्ृेड प्लमर, आन इक्सिजिटकल कमेन्टरी अन द

गःपल आकिडर्न टु सेन्ट माथ्यु, लन्डन, इिलयोट, १९१०, पृ. ३९७बाट
पान्तिरत।

यहाँ

दु:ख

र

पीडामा

ु न्ु थ्यो। हुन त सै तानले
हुनह

नै

येशले

सै तानको

राज्यलाई

परा

गद

येशूलाई बूसमा टाँिगन मािनसह लाई

उक्साएको िथयो। येशूूित िवँवासघात गनर् पिन सै तानले नै अमज भूिमका
खेलेको िथयो (यूह ा ६:७०, यूह ा १३:२,२७)। "सुमाचारका लेखकह ले

नभनेतापिन येशूको मृत्यु दुवै सै तानको काम िथयो र येशूले सै तानमािथ पाउने
िवजयको काम िथयो।"- जजर् इ. लाड, अ िथयोलोजी अभ द न्यु टे ःटामेन्ट,
सं सोिधत सं ःकरण, क्यािम्ॄज, लुटरवथर्, १९९४, पृ. १९२बाट

पान्तिरत।

जब उहाँ बूसमा "अव िस यो" भनेर िचत्कार गनुभ
र् यो (यूह ा १९:३०),

तब उहाँको पीडा र वेदनामाऽ सिकएको िथएन तर जगतको महान् यु को
इितहास पिन सिकएको िथयो। त्यो यु
ल्याएको

महान् िववाद।

"

िथयो सै तान र उसका दु

सै तानलाई

हराएर

येशूले

शिक्तह ले

उसमािथ

िवजयी

ु एकोले सारा ःवगर्मा खुिशयाली मिच्चएको िथयो। सै तानलाई परा
हुनभ

गिरयो, र उसलाई थाहा भयो िक उसको राज्य अब उसको काबुबाट
िछिनिलयो।"-एलेन
पान्तिरत।

जी

ाइट,

द िडजाएर अभ एजेज, पृ. ७५८बाट

अचम्मको िवपिरत धारणालाई बुझ्न त्यित सिजलो छै न: परमेँवरको
पुऽलाई अत्यन्तै होच्याएको िथयो तै पिन उहाँ िजत्नुभयो रे , त्यो पिन हाॆो र
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सारा जगतको िनिम्त। यो िबजय सबभन्दा महान् र ठू लो मिहिमत िवजय
िथयो।

पाप कःतो खराब रहेछ जसबाट हामीलाई छु ट्कारा िदन येशूको

मृत्युको आवँयक भएको िथयो। हाॆो धमर्कमर्, दानदिक्षणा, त्याग तपःया,
परोपकरीय काम र अनेको िव ा हािसल गरे र मुिक्त पाउन वा परमेँवरलाई
खुशी

पानर् खोज्नु बेकारको

िसकाउँदछ?

रहेछ भनेर त्यस सत्यले

हामीलाई कसरी

४. उहाँ हाॆो िनिम्त मनुर् भयो

येशूको मृत्युले हाॆो िनिम्त के उपलब्धी भयो? हेनह
र्ु ोस्, दे हायका

पदह : "14 जसरी मोशाले उजाड-ःथानमा सपर्लाई उचाले, त्यसरी नै
मािनसको पुऽ उचािलनुपछर्, 15 र जस-जसले उहाँमािथ िवँवास गछर्, त्यसले

अनन्त जीवन पाउँछ। 16 “िकनभने परमेँवरले सं सारलाई यःतो ूेम गनुभ
र् यो,
िक उहाँले आफ्ना एकमाऽ पुऽ िदनुभयो, तािक उहाँमािथ िवँवास गन कोही पिन
नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। 17 िकनिक परमेँवरले

सं सारलाई दोषी ठहराउन भनी पुऽलाई सं सारमा पठाउनुभएन, तर सं सार उहाँ ारा
बाँचोस् भनेर पठाउनुभयो। 18 जसले उहाँमािथ िवँवास गछर्, त्यो दोषी
ठहिरँदैन, तर िवँवास नगनचािहँ अिघ नै दोषी ठहिरएको छ, िकनभने उसले

परमेँवरका एकमाऽ पुऽको नाउँमा िवँवास गरे को छै न।" यूह ा 3:14-18,

र "िकनिक पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेँवरको िस को वरदान भींट येशू
हाॆा ूभ ुमा अनन्त जीवन हो।" रोमी 6:23।

जब यदर्न नदीमा बिप्तःमा िदने यूह ाबाट बिप्तःमा िलन येशू

आउनुभएको िथयो तबर उनी उल्लेिसत भएर कराए, "हे र! परमेँवरको थुमा

जसले सं सारको पाप उठाइ लै जानुहन्ु छ!" (यूह ा १:२९)। यस वाक्यले येशू

ु न्ु छ जसलाई पुरानो करारमा भएका सबै सही
परमेँवरको सक्कली थुमा हुनह
ँ
पशुबिलह ले औल्याएका
िथए।
(िहॄू

तर पशुबिल आफैले मािनसह का पापह लाई हटाउन सिकन्दै नथ्यो

१०:४)।

ितनीह को

बिल

केवल

भिवंयमा

येशूले

बूसमा

टाँिगनहुँदामाऽै मािनसह का पापह लाई क्षमा िदने सतर्मा िथयो। अथार्त ्
पशुबिलह
पापह

सक्कल येशूको बिलको नक्कल िथयो। "यिद हामीले आफ्ना

ःवीकार गर्य भने उहाँले हाॆा पाप क्षमा गनुह
र् न्ु छ, र सबै अधमर्बाट
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हामीलाई शु
यूह ा 1:9।

ु न्ु छ।" 1
पानुह
र् न्ु छ, िकनिक उहाँ िवँवासयोग्य र धमीर् हुनह

यूह ा ३:१६,१७ फेिर पढ्नुहोस्। ती पदह बाट हामीले के महान्

आशा पाउन सक्छ , िवशेष गरे र तपाईँले के गल्ती गनुभ
र् यो त्यसको सजायँ
भोग्न तपाईँ दोषी ठहिरनुभएको पिरूेआयमा। हेनह
र्ु ोस्, "16 “िकनभने परमेँवरले

सं सारलाई यःतो ूेम गनुभ
र् यो, िक उहाँले आफ्ना एकमाऽ पुऽ िदनुभयो, तािक
उहाँमािथ िवँवास गन कोही पिन नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन
पाओस्। 17 िकनिक परमेँवरले सं सारलाई दोषी ठहराउन भनी पुऽलाई
सं सारमा पठाउनुभएन, तर सं सार उहाँ ारा बाँचोस् भनेर पठाउनुभयो।" यूह ा
3:16-17।
मािथका पदह को अथर् तपाईँले सोच्नुहोस्। सारा जगत सृि

गनुह
र् न
ु े

येशू (यूह ा १:१-३) हामी ूत्येकको िनिम्त आफूलाई सुिम्पनुभयो। हाॆा
ु यो। उहाँले गदार् हाॆा पापह बाट हामी
पापह को िनिम्त उहाँ बिल हुनभ
सफाइ पाउँछ । सुसमाचारमा यो महान् ूित ा हो।

येशूले यो घोषणा गनुभ
र् यो िक परमेँवरले सं सारलाई यःतो ूेम गनुभ
र् यो िक

हाॆो िनिम्त मनर् आफ्नो एकमाऽ पुऽलाई िदनुभयो। यो कुरा हामीले किहल्यै
ु ु
पिन िबसर्नह
गरे का

िक येशूले ःवइच्छाले हाॆो िनिम्त मनुभ
र् यो (िहॄू ९:१४)

इसाई सुधारवादी मािटर्न लुथरले बूसको बारे मा यो भावना व्यक्त
िथए, "बूस बेदी हो जहाँ येशूको

दयमा भएको अिसिमत ूेमको

ज्वालाले उहाँलाई जलाएको िथयो। परमेँवर िपताको सामु आफ्नो शरीर र
रगतको पिवऽ र जीिवत बिल ूःतुत गनुभ
र् एको िथयो। त्यसबेला हाॆो िनिम्त
ँ क
ु ा तातो धाराह
पहल गद उहाँले रोइकराइ िचिन्तत आश

बगाउनुभएको िथयो

(िहॄू ५:७)।"-लुथरस वकर्स्, ठे ली १३, सेन्ट लुइस, मसुरी, कनकिडर्या,
१९५६, पृ. ३१९बाट

पान्तिरत। एक फेरा सबैको िनिम्त येशू मनुभ
र् यो

(िहॄू १०:१०) र सदाको िनिम्त (िहॄू १०:१२)। उहाँको बिल आफै पयार्प्त
छ र त्यसको शिक्त किहल्यै पिन कम हुँदैन।

अझ त्यहाँ बिढ छ: "यिद केवल एक जना मािनसमाऽ उहाँको

अनुमहको सुसमाचारलाई महण गरे को भए उसलाई मुिक्त िदन येशूले दु:खक
ु न्ु थ्यो।"-एलेन जी
र िगल्ला अिन लाजमद मृत्यु सहन तयार हुनह

िमिन ी अभ िहिल , पृ. १३५बाट

पान्तिरत।
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ाइट, द

यूह ा ३:१६ फेिर पढ्नुहोस्। "सं सार" र "जसले" भ े शब्दमा

तपाईँको आफ्नै नाउँ राख्नुहोस्। जब तपाईँ क्षण क्षणमा पाप गनर् िदमाग चल्छ
तब यस अचम्मको ूित ा तपाईँकै िनिम्त हो भनेर कसरी ठोकुवा गन?

१ कोरन्थी १:१८-२४ पढ्नुहोस्। बूसको बारे मा पावलले यहाँ के

बताइरहेका छन्, र सं सारका बुि
आजको भौितकवाद, िविभ

र

ँ बूसको आत्म ान िकन बािझन्छ?
ानसग

दशर्न र वादह

जसले परमेँवरको आवँयकताको

महसुस नगन समाजको िनिम्त बूसको सन्दे श िकन मह वपूणर् छ?

मुिक्तको इितहासको मूल केन्ििवन्दु नै येशू भी को बूस हो।

"कलभरीको बूसमा ूकट गिरएको ूेमको गिहर्याइ अनन्त समयमा पिन बुझ्न
सिकन्दै न। त्यहाँ भी को असीिमत ूेम र सै तानको असीिमत ःवाथर् मुखामुख

जम्का भेट भएको िथयो।"-िःटफन एन. हाःकल, द बस एण्ड इिटस् शाडो,
साउथ लान्काःटर, मासाच ुसेट, बाइबल शे िन , १९१४बाट

पान्तिरत।

जब येशूले नॆ भएर झुक्दै मानव जातको िनिम्त िफरौती ितनर्

ँ ै हुनह
ु न्ु थ्यो, तब ःवाथर्ले भिरपूर भएर सै तानले येशूलाई दु:ख,
आफूलाई सुिम्पद
क

र पीडा िदइरहे को िथयो। ूत्येक मानव जाितले जःतै येशू ःवाभािवक

मृत्युमाऽ भएन। उहाँ दोॐो मृत्युको सामना गनुभ
र् एको िथयो। त्यसको

फलःव प उहाँलाई िवँवास गन सबै जना दोॐो मृत्यको अनुभव किहल्यै गनुर्
नपरोस्।
बूसको

अथर्लाई

केलाउँदा

धेरै

सिम्झनुपदर्छ। पिहलो, बूसले पापको िव

मह वपूणर्

पक्षह

हामीले

मा परमेँवरले गन न्यायलाई

सव च्च पमा ूकट गिरएको िथयो (रोमी ३:२१-२६)। दोॐो, पापीूित
परमेँवरको ूेमलाई सव च्च पमा ूकट गिरएको िथयो। तेॐो, पापका
िसबीह लाई तोड्न बूस नै शिक्तको ठू लो ॐोत हुन गएको छ (रोमी
६:२२,२३, १ कोरन्थी १:१७-२४)। चौथो,
बूसमाऽै

हो

(िफिलप्पी

३:९-११,

यूह ा

अनन्त जीवनको आशा केवल
३:१४-१६,

१

यूह ा

५:११,१२)। र पाँचौ, जगतमा फेिर भिवंयमा किहल्यै पिन िविोह नहोस् भ े
ूितरोधको

पमा खडा भइरहने केवल बूसमाऽ हो (ूकाश ७:१३-१७,

ूकाश २२:३)।

बूसको बारे मा ती िनणार्यक सत्यह

यस सं सारका कुनै पिन

ान,

बुि , दशर्न, वाद आिदले प ा लगाउन सक्दै न। त्यसको िवपिरत पौरािणक
सभ्यतामा होस् वा अिहलेको सभ्यतामा होस्, बूसको बारे मा ूचार गिरनु नै
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सं सारका बुि जीवीह

र परमेँवरको अिःतत्वलाई ःवीकारे र उहाँको नीितमा

िहँड्न नचाहनेको िनिम्त "मूखत
र् ापूण"र् छ। त्यःता मािनसह ले यस सं सारको
ु न्ु छ भनेर ूायजसो िवँवास पिन गदनन् (रोमी १:१८-२०)।
सृि कतार् हुनह
मीक भाषाको "मूखत
र् ापूण"र् अङ्मेजी भाषाको "मोरोन moron"

जोिडएको छ। त्यसको अथर् "मन्दबुि

वा केटाकेटीको जःतो बुि

भएको"

भ े जनाउँछ। त्यसकारण यस सं सारका बुि जीवीह को अगािड बूसको
केटाकेटीको जःतो बुि

सँग

वा अथर्नवथर्को चचार् भनेर ितिनह ले पन्छाउँछन्।

ान

सं सारका कुनै पिन बुि जीवीले पापको बदलीमा येशू बूसमा मनुह
र् ँद
ु ा हामीलाई
िदइने मुिक्तको बारे मा बुझ्न सक्दै ननन्।
यस

सं सारका

ानबुि ह मा

जुनसुकै

मूल्यमान्यता

अथार्त ्

सं सारका

दशर्न,

भएतापिन

येशूूितको िव ास र हामीले ूचार गरे को आशा तर ितनीह ले ठानेका
मूखत
र् ाको

सन्दे शलाई

ितनीह

वाद,

ान

र

बुि जीवीह ले िकन हःतक्षेप गनर् िदनुह ु ? (१ कोरन्थी १:२१)?
५. बूसको अथर्

१ कोरन्थी १:१८-२४ पढ्नुहोस्। बूसको बारे मा पावलले यहाँ के

बताइरहेका छन्, र सं सारका बुि
आजको भौितकवाद, िविभ

र

ँ बूसको आत्म ान िकन बािझन्छ?
ानसग

दशर्न र वादह

जसले परमेँवरको आवँयकताको

महसुस नगन समाजको िनिम्त बूसको सन्दे श िकन मह वपूणर् छ?

मुिक्तको इितहासको मूल केन्ििवन्दु नै येशू भी को बूस हो।

"कलभरीको बूसमा ूकट गिरएको ूेमको गिहर्याइ अनन्त समयमा पिन बुझ्न
सिकन्दै न। त्यहाँ भी को असीिमत ूेम र सै तानको असीिमत ःवाथर् मुखामुख

जम्का भेट भएको िथयो।"-िःटफन एन. हाःकल, द बस एण्ड इिटस् शाडो,
साउथ लान्काःटर, मासाच ुसेट, बाइबल शे िन , १९१४बाट

पान्तिरत।

जब येशूले नॆ भएर झुक्दै मानव जातको िनिम्त िफरौती ितनर्

ँ ै हुनह
ु न्ु थ्यो, तब ःवाथर्ले भिरपूर भएर सै तानले येशूलाई दु:ख,
आफूलाई सुिम्पद
क

र पीडा िदइरहे को िथयो। ूत्येक मानव जाितले जःतै येशू ःवाभािवक

मृत्युमाऽ भएन। उहाँ दोॐो मृत्युको सामना गनुभ
र् एको िथयो। त्यसको
फलःव प उहाँलाई िवँवास गन सबै जना दोॐो मृत्यको अनुभव किहल्यै गनुर्
नपरोस्।
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बूसको

केलाउँदा

अथर्लाई

धेरै

सिम्झनुपदर्छ। पिहलो, बूसले पापको िव

मह वपूणर्

पक्षह

हामीले

मा परमेँवरले गन न्यायलाई

सव च्च पमा ूकट गिरएको िथयो (रोमी ३:२१-२६)। दोॐो, पापीूित
परमेँवरको ूेमलाई सव च्च पमा ूकट गिरएको िथयो। तेॐो, पापका
िसबीह लाई तोड्न बूस नै शिक्तको ठू लो ॐोत हुन गएको छ (रोमी
६:२२,२३, १ कोरन्थी १:१७-२४)। चौथो,
बूसमाऽै

हो

(िफिलप्पी

३:९-११,

यूह ा

अनन्त जीवनको आशा केवल
३:१४-१६,

१

यूह ा

५:११,१२)। र पाँचौ, जगतमा फेिर भिवंयमा किहल्यै पिन िविोह नहोस् भ े
ूितरोधको

पमा खडा भइरहने केवल बूसमाऽ हो (ूकाश ७:१३-१७,

ूकाश २२:३)।

बूसको बारे मा ती िनणार्यक सत्यह

यस सं सारका कुनै पिन

ान,

बुि , दशर्न, वाद आिदले प ा लगाउन सक्दै न। त्यसको िवपिरत पौरािणक
सभ्यतामा होस् वा अिहलेको सभ्यतामा होस्, बूसको बारे मा ूचार गिरनु नै
सं सारका बुि जीवीह

र परमेँवरको अिःतत्वलाई ःवीकारे र उहाँको नीितमा

िहँड्न नचाहनेको िनिम्त "मूखत
र् ापूण"र् छ। त्यःता मािनसह ले यस सं सारको
ु न्ु छ भनेर ूायजसो िवँवास पिन गदनन् (रोमी १:१८-२०)।
सृि कतार् हुनह
मीक भाषाको "मूखत
र् ापूण"र् अङ्मेजी भाषाको "मोरोन moron"

जोिडएको छ। त्यसको अथर् "मन्दबुि

वा केटाकेटीको जःतो बुि

भएको"

भ े जनाउँछ। त्यसकारण यस सं सारका बुि जीवीह को अगािड बूसको
केटाकेटीको जःतो बुि

सँग

वा अथर्नवथर्को चचार् भनेर ितिनह ले पन्छाउँछन्।

ान

सं सारका कुनै पिन बुि जीवीले पापको बदलीमा येशू बूसमा मनुह
र् ँद
ु ा हामीलाई
िदइने मुिक्तको बारे मा बुझ्न सक्दै ननन्।
यस

सं सारका

ानबुि ह मा

जुनसुकै

मूल्यमान्यता

अथार्त ्

सं सारका

दशर्न,

भएतापिन

येशूूितको िव ास र हामीले ूचार गरे को आशा तर ितनीह ले ठानेका
मूखत
र् ाको

सन्दे शलाई

ितनीह

वाद,

बुि जीवीह ले िकन हःतक्षेप गनर् िदनुह ु ? (१ कोरन्थी १:२१)?

ान

र

उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी

ाइट, िडजाएर अभ एजेज, पृ. ६८५-६९७को

"गेतसमनी", पृ. ७४१-७५८को "कलभरी" र ःटे प्स टु बाइःटको पृ. २७को
"िरपेन्टे न्स।"

८७

"सारा ःवगर् नै हाॆो मुिक्तको िनिम्त चासो दे खाइरहे को मैले दे ख, के

त्यसूित हामी वेवाःता गन त? चाहे हामीले मुिक्त पाओस् वा नपाओस्
त्यसको मतलब के छ र भनेर हामी पिन्छएर बःने? के हाॆो िनिम्त गिरएको

त्याग र बिलदानलाई चानच ुने भनेर ठान त? कितले त यःतो गछर्न ् पिन।
ितनीह लाई ूदान गिरएको दयालाई खेलाँचीको

पमा िलएका छन् र

ु एको छ। परमेँवरको आत्मा सध िच
ितनीह ूित परमेँवर नाराज हुनभ
दुखाएर बःदै न। यिद उहाँको आवाज सु

अ े र भइनै र ो भने त्यो आवाज

त्यस मािनसबाट हटे र जान्छ। मािनसह लाई मुिक्त िदन परमेँवरले गनुभ
र् एको

ूयास र येशूले ूदान गनुभ
र् एको दयालाई ितरःकार गिरयो भने ितनीह

मृत्युमा सहभागी हुनपु नछ। ितनीह कै ःवइच्छाले दोॐो मृत्युलाई िकनेको

ठहिरन्छ। त्यो मृत्यु भयानक हुनेछ। ितनीह को मुिक्तको िनिम्त बूसमा जुन

पीडा र क

येशूले भोग्नुभएको िथयो त्यही पीडा र क

ितनीह ले भोग्नेछन्

िकनभने ितनीह ले ितनीह को मुिक्तको िनिम्त ितरे को मोललाई अःवीकार
गरे का िथए।त्यसबेला ितनीह ले यो महसुस गनछन् िक ितनीह ले अनन्त
जीवन र ननािसने सम्पि

गुमाए। जुन महान् त्याग र बिलदान मािनसह लाई

उ ार गनर् गिरएको िथयो त्यसले हामी कितको मूल्यवान रहे छ

भनेर

दे खाउँदछ। जब अमूल्य मािनसले एक फेरा मूिक्त गुमायो भने त्यो सदाको
िनिम्त उसले मुिक्त गुमाउनु पन हुन्छ।"-एलेन जी

चचर्, ठे ली १, पृ. १२४बाट

पान्तिरत।

ाइट, टे िःटमोिनज फर द

िचन्तनमनन:
अ. पशुबिलले मािनसका पापह

हरण गनुर् असम्भव छ भनेर पावलले िहॄू

१०:४मा उल्लेख गरे का छन्। तब पूरानो करारमा मािनसह ले कसरी

ँ
मुिक्त पाए त? कितपय समयमा जब हामी बजार जान्छ र हामीसग

तत्काल पैसा नहोला वा िसि एला तर पिछ पैसा ितन गरे र सामान

िदन्छन् रे । त्यसै गरे र येशूको बिल पिछ हुनछ
े र उहाँले पापको मोल

ितिर िदनुहन
े भ े िवँवास गरे र पुरानो करारका िवँवासीह ले पशुबिल
ु छ

चढाएका िथए।

आ. पावलले यसरी व्यक्त गरे का छन्, " 16 यसरी अब उूान्त हामी
कसैलाई मािनसको

िंटकोणले हेदन । हामीले भींटलाई एक समय

८८

मािनसको

िंटकोणले हेरेका िथय , तर अब उूान्त उहाँलाई त्यसरी

हेनछै न । 17 यसकारण कोही भींटमा छ भने त्यो नयाँ सृिंट हो।
्
पुरानो िबितगएको छ, हेर, नयाँ आएको छ। 18 यो सब परमेशवरबाट
ँ िमलापमा ल्याउनुभयो, र
भएको हो, जसले हामीलाई भींट ारा आफूसग

ु एर
हामीलाई िमलापको सेवा िदनुभयो, 19 अथार्त ् ःवयम् भींटमा हुनभ
ँ िमलापमा ल्याउँदैहन
परमेँवरले सं सारलाई आफूसग
ु हु न्ु थ्यो। ितनीह का

अपराधका लेखा निलएर िमलाप गराउने कामको सन्दे श उहाँले हामीलाई
सुिम्पिदनुभएको छ। 20 यसकारण हामी भींटका राजदूतह

ह, र

परमेँवरले हामी ारा अनुरोध गिररहनुभएको छ। भींटकै पक्षमा हामी
ितमीह लाई िबन्ती गदर्छ , िक ितमीह

ँ िमलापमा आओ।
परमेँवरसग

21 िकनिक हामी उहाँमा परमेँवरको धािमर्कता बन्न सक भनेर पाप
निचन्नुहन
े ाई परमेँवरले हाॆा खाितर पाप बनाउनुभयो।" 2 कोरन्थी
ु ल

5:16-21।

यिद येशू सं सारका सबै जनाको िनिम्त मनुभ
र् यो भने सबै

जनाले िकन मुिक्त पाउँदैन? ितनीह को बदिलमा महान् बिलदान
गरे तापिन बूसबाट िदने मुिक्त व्यिक्तगत आत्मिनणर्यमा िकन भरपछर्?

मािनसले मुिक्त पाउने नपाउने िनणर्य मािनसले आफैले कसरी िनधार्रण
गदर्छ?

इ. कितपय सं सारका बुि

र् ा
ान, दशर्न, वाद आिद परमेँवरको िनिम्त मूखत

हुन्छन्। ितनीह मा केही के के होला? ूकृितमा भएका सौन्दयर्ता र
अचम्मका िडजाइन वा आकृितह

ू र् धारणा अ
मूखप
र् ण
रे ! अ

त्यसै अचानक हुन आयो भ े जःतो

के होला? पृथ्वी वा जगत आफसे आफ उत्प

तकर्िहन उदाहरणह

भयो

के होला?

ई. बूसको बारे मा सोच्नुहोस् र त्यहाँ के भयो त्यो पिन सोच्नुहोस्। त्यसले

गदार् धमर्कमर्, व्यिक्तगत ूयासले मुिक्त पाउन सिकन्छ भ े धारणा िकन
गलत छ? यो धारणा मुिक्तको योजनाको िबपिरत िकन छ?

८९

कथा ६
अचेत अवःथाबाट भी मा
िपटर, अःशे िलया
िपटर सात वषर्को

हुँदा ःकूलको बािहर

बाटो काट्दै िथयो तब एउटा कारले उसलाई
हानी िदयो। िपटर अःशे िलयाको िॄसबेनमा
ःकूलबाट घर फिकर्न्दै िथयो।
कारले

उसलाई

परसम्म हु

दनक

िदँदा

ाइ िदयो र ऊ िप

िपटरलाई

म
ुँ ा उ ा

परे र लडेको िथयो। पऽुस ६ मिहनासम्म अचेत अवःथामा िथयो।
जब पऽुस अचेत अवःथामा िथयो तब उसको हजुर आमाले उसको
मुिक्तको बारे मा िचिन्तत भइन्। त्यसकारण रोमन क्याथोिलक चचर्को परम्परा
अनुसार हजुर आमाले एक जना फादरलाई बोलाएर अचेत भएको िपटरलाई
पानीले छकर बिप्तःमा िदन लगाइन्।

ँ यो तब कार दुघट्
जब अचेत अवःथाबाट िपटर व्यझ्
र् नाले गदार् उसको

िदमागमा असर परे को महसुस गर्यो। खाना खाने र बाथ म जाने जःता
आधारभूत िबयाकलाप उसले फेिर िसक्नुपरे को िथयो। उसलाई पढ्न पिन

गार्हो भएको िथयो र मािनसह ले कुरा गरे को बुझ्न पिन मुिँकल भएको

िथयो।

अनेक च ुनौती िपटरले भोग्नुपरे तापिन आठ वषर्सम्म लनाशील भएर

पढ्न र लेख्न ूयास गिररहे को िथयो। ती वषर्ह मा हजुर आमाले िपटरलाई
किहलेकाही ँ चचर्मा लिग्थन्। िपटर चचर्मा जान मन पराउँथ्यो। उसको
दयमा परमेँवरूितको चाहना खोिपएको उसले महसुस गर्यो र

दयमा

परमेँवर भिरएको उसले इच्छा गरे को िथयो। त्यो भोकलाई मेट्न उसले
आित्मक याऽा सु

गनर् थाल्यो।

जब िपटर १६ वषर् भयो तब आफू चचर्मा िनयिमत पमा जान सक्छु

िक भनेर आफ्नी आमासँग अनुरोध गर्यो। उसको हजुर आमाले उसलाई
ँ ाऽ आइतबार चचर्मा लान्थी। आमाको अनुमतीले िपटरले हप्ताको
किहलेकाहीम

ु ा एक पल्ट, आइतबार िबहान
चार पल्ट चचर्मा जान थाल्यो। शिनबार बेलक

ु ा एक पल्ट चचर्मा सिबय भएर सिरक हुन
एक तीन पल्ट र आइतबार बेलक
थाल्यो।

८९-१

दश वषर् िभऽ िपटर चचर्का िविभ

आराधना कायर्बममा सिरक भए

र धेरै चचर्ह मा उनले घुमे। उनले िववाह गरे र दुई छोरीह को बुबा भए।

उनी दराज बनाउने काममा लागेका िथए। एक िदन उसको एक जना
एडभेिन्टःट चचर्को माहकले उनलाई एडभेिन्टःट चचर्को बारे मा सुनाए।

जब समय िबत्दै गयो, िपटर अःशे िलयाको िॄसबेन सहरमा घर िकनेर

त्यही ँ बसोबास गनर् थाले। उनी रहे को टोलमा एडभेिन्टःट चचर् िथयो। जब

उनी रे लवे ःटे शनमा िदन िदनै घरबाट काम गनर् ओहोर दोहर गदार् त्यो चचर्
कःतो रहे छ भ े उत्सुकता उनमा जाग्यो।
एक साबथ िबहान कारह

त्यस चचर्मा आउन थालेको उनले दे खे।

त्यो चचर् कःतो रहे छ भनेर चचर्िभऽ गएर हे न र् गए। चचर्का सदःयह ले

उनलाई न्यानो अिभवादन गरे र उनलाई तुरन्तै साथी बनाए। उनलाई साबथ

ःकूल कक्षामा सिरक हुन िनम्तो िदयो। चचर्मा उसले नयाँ साथीह

बनाए।

चचर्पिछ उनलाई एक जना एडभेिन्टःटले आफ्नो कारबाट उनलाई घरसम्म
पुर्याइ िदए। िपटर अक हप्तामा पिन चचर् फक र फेिर अक हप्ता पिन।
"चचर्मा िवँवासह

धेरै िमलनसार र मूित चासो दे खाउने भएको

मैले महसुस गर। यही एउटा कारणले म चचर्मा आइरह," िपटरले सुनाए।
चचर्को

पाःटरसँग

िपटरले

बाइबल

पाःटरसँग बाइबल पढ्न थाले तब उनको

अध्ययन

गनर्

थाले।

जब

दयमा धमीर् हुने आित्मक भोक

मेट्दै गएको िपटरले महसुस गरे । पिहलो पल्ट उनको चाहना येशूले पूरा

गनुभ
र् एको उनले पाएको िथयो। बाइबलले िसकाएको तिरका अनुसार बिप्तःमा
िलएर आफ्नो

दय येशूलाई िदन उनले िनणर्य गरे । आफू अचेत भएको

बेलामा उनलाई िदएको बिप्तःमामा के भएको िथयो उनलाई थाहा िथएन।
अब आफ्नै िनणर्यले उनले बिप्तःमा िलन चाहे को िथयो।
एक

२०२१को

साबथमा

उनले

बिप्तःमा

िलए।

बिप्तःमाको पोखरीबाट बािहर िनःके तब उनका साथीह
भएका िथए। उनको

अचम्म तिरकाले सु

जब

उनी

हषर्ले भाविवभोर

आित्मक याऽा सुन्दर तिरकाले अन्त्य भएको िथयो भने

पिन भएको िथयो।

जो मािनस धािमर्कताको िनिम्त भोकाउँछ र ितखार्उँछ ऊ भिरने छ

भनेर

येशूले

भ ुभएको

िथयो,

ितखार्उनेह , िकनभने ितनीह

"धन्य

धािमर्कताको

िनिम्त

तृप्त हुनेछन्।" म ी ५:६।

८९-२

भोकाउने

र

-िलनेट आँबी

