४

येशू, हा)ो +व-वा.सलो र
भरपद5 दाजु

यस अ$यायका मूल पदह-: लेबी २५:२५-२७, 4ह5ू २:१४-१६, 4ह5ू
११:२४-२६, १ कोर;थी १५:५०, 4ह5ू ५:८,९ र 4ह5ू १२:१-४।

यस अ$यायको मूल सार पद:"4कन4क छोरा-छोरCह- मासु र रगतका सहभागी

भएका हुनाले उहाँले पKन LयहC Mवभाव Kलनुभयो, ता4क मृLयुPारा नै मृLयुको
शिT भएकोलाई, अथाVत ् Xदयाबलसलाई उहाँले नYट ग-न्, र मृLयुको डरले
आजीवन ब;धनमा परे काह-लाई उहाँले मुT ग_रदे ऊन्" (4ह5ू २:१४-१५)।

ु ;ु छ, MवगVदूतह-को शासक र "उहाँ नै
येशू परमेaवरको पुb हुनह

परमेaवरका म4हमाको cKतKबdब र परमेaवरकै Mवभावको वाMत4वक cKत-प

ु ;ु छ" (4ह5ू १:३) भनेर 4ह5ू १मा उहाँको बारे मा चचाV ग_रएको छ। येशू
हुनह
माKनसको पुb जो MवगVदूतभ;दा अKल कम गरे र मानव अवतार Kलनुभएको र
मानव जीवनको सबै कमीकमजोरC Mवभावह- gहण गनुभ
V एर जुन मृLयु पKन हो
(4ह5ू २:७) भनेर 4ह5ू २मा उहाँको बारे मा चचाV ग_रएको छ।

4ह5ू १मा परमेaवरले येशूलाई "Kतमी मेरो पुb हौ" (4ह5ू १:५)

भjुभएको Kथयो। मानव स;तान येशूका ब;धु वा भाइब4हनीह- हुन ् (4ह5ू
२:१२) भनेर 4ह5ू २मा येशूको बारे मा सdबोधन ग_रएको छ। पुbको

सावVभौKमकतालाई 4पताले घोषणा गनुभ
V एको 4ह5ू १मा पाइ;छ (4ह5ू १:८-

१२)। पुbले 4पताcKत आnनो 4वaवास तथा cKतबoता जनाउनुभएको 4ह5ू २
मा उpलेख ग_रएको छ (4ह5ू २:१३)।

येशू सनातन परमेaवर, सृ4rकताV, सँभारकताV र साबVभौKमक cभु

ु ;ु छ भनेर 4ह5ू १मा बताइएको छ। येशू मानव पूजारC, दयालु, सदाशयी,
हुनह

ु ;ु छ भनेर 4ह5ू २ मा उहाँको बारे मा वणVन
4वaवाKसलो र भरपदs cभु हुनह
ग_रएको छ।

५१

सं uेvतमा भjे हो भने, जब येशूलाई 4वaवासीलो, भरपदs, कwणामय

र दयालु दाजु भनेर उहाँको बारे मा बयान गनुक
V ो अथV उहाँ सनातन, सृ4rकताV
ु एको Kथयो भनेर िचbण ग_रएको हामीले
परमेaवरको चरम cकट हुनभ
बुxनुपदVछ (4ह5ू १:१-४)।

१. हामीलाई उoार गनुह
V न
ु े येशू हाyो दाजुको-पमा

पौरािणक इzाएलमा कोहC कसै को दास भएर बेिचनुपरे अथाVत ् आnनो

Mवत;bता हरण भए वा आnनो सdपि{ गुमाउनुपरे Lयसलाई उoार गनV वा

छु टाउन कसले उoार गनV स|}यो? हे नह
Vु ोस्, लेबी २५:२५-२७, ४७-४९
"२५ “ ÕयXद गरCबीले गदाV Kछमेक~ह-म$ये कसै ले आnनो ज•गाजKमनको

कुनै 4हMसा बे€नुप•यो भने, Lयसको निजकको आफ;त आएर Lयो Kनखनोस्।
२६ तर कसै को यसरC KनखKनXदने कोहC छै न र Lयो आफै पKछ धनी भएर
Kनख;न स|छ भने, २७ Lयसले Lयो बेचेको वषVह- गनोस्, र जसलाई बेचेको
हो Lयस बाँक~ वषVका उƒजनीको दाम फकाVइXदओस्। अKन Lयो आnनो

जKमनमा फकsस्।...४७ “Kतमीह-कै कोहC गरCब दाजुभाइले Kतमीह-का

बीचमा वास गन… धनी भएको परदे शी वा cवासीको वा Lयसको प_रवारको

हातमा आफैलाई बे€यो भने, ४८ Lयो बेिचएपKछ Kनख;न स4क;छ। Lयसकै
दाजुभाइम$येको

कसै ले

Lयसलाई

Kनख;न

स|छ।

४९

Lयसकै

काका,

दाजुभाइ, अथाVत ् कोहC निजकको साइनु पन… कसै ले Lयसलाई Kनखनोस्। अथवा
पKछ Lयसको औकात पु•यो भने Lयसले आफैलाई Kनखनोस्।"

यXद कोहC ‡यिT असा$यै ग_रब भयो र उसले आnनो सdपि{ वा

आफूलाई नै बे€नुपरे cLयेक पचास वषVमा वा पुनMथाVपनाको वषVमा आnनो
सdपि{ वा आnनो Mवत;bता 4फताV पाउनुपछV भनेर मोशाको ‡यवMथामा
लेिखएको छ अथाVत ् लेबीह-को पुMतकमा। यो पुनMथाVपनाको वषV अLय;तै

महान् र उpलासमय Kथयो जसलाई साबथ वषV पKन भKन;छ। Lयसबेला सबै

ऋणह- माफ~ हु;थ्, आnना ज•गाजKमन वा Kधतो राखेका सdपि{ह- 4फताV

पाउँथे र कोहC माKनसह- ब;धकमा वा दासLवमा छन् भने पKन Kतनीह-लाई
फु|का ग_र;}यो।

हुन त पचास वषV धेरै वषVह- हुन जसलाई पिखVन कKतलाई गा•हो

पKन हु;छ। Lयसै कारण मोशाको ‡यवMथामा अकs cावधान पKन को_रएको

Kथयो। कोहC ब;धनमा छ भने निजकको आफ;तले ऋण Kतरे र उसलाई

५२

छु टाउन स|}यो। उसको आफ;तले 4फरौती वा मुिTधन Kतरे र Kतरे र Kछ‰ै
उसलाई राहत Xदन स|}यो।

यXद कसै को हLया भएको छ भने निजकको आफ;तले हLया गन…ले

उिचत ;याय पाओस् भनेर •यारे ;टC पKन Xदन स|}यो। हLयाराको 4पछा गरे र

मानV चाहनेको Kनिdत उिचत ;याय पाउन निजकको आफ;तले हे न V स|}यो नb
ऊ आफै आnनो आफ;तको Kबना ;यायफैसला नग_र हLया गनV खोŠनेलाई
उसले नै बदला Kलन स|}यो वा द‹ड Xदन स|}यो (ग;ती ३५:९-१५)।

उT प_रcेŒयमा येशूको बारे मा कसरC ‡या•या ग_रएको छ? हे नह
Vु ोस्,

4ह5ू २:१४-१६ "१४ 4कन4क छोरा-छोरCह- मासु र रगतका सहभागी भएका

हुनाले उहाँले पKन LयहC Mवभाव Kलनुभयो, ता4क मृLयुPारा नै मृLयुको शिT
भएकोलाई, अथाVत ् Xदयाबलसलाई उहाँले नYट ग-न्, १५ र मृLयुको डरले
आजीवन ब;धनमा परे काह-लाई उहाँले मुT ग_रदे ऊन्। १६ 4कन4क साँ€चै

नै उहाँले MवगVदूतह-को होइन, तर अ5ाहामका स;तानको वाMता गनुह
V ;ु छ।
१७ यसै कारण हरे क कुरामा उहाँ आnनै भाइह-जMतै बनाइनुप•यो, र
माKनसह-का पापको cायिaचत गनVलाई परमेaवरको सेवामा उहाँ कृपालु र
4वaवMत cधान पूजाहारC ब;नुभयो। १८ 4कन4क उहाँ आफैले कYट भो•नुभयो
र

परCिuत

स|नुह;ु छ।"

ु यो,
हुनभ

यसै ले

परCuामा

पन…ह-लाई

उहाँले

सहायता

गनV

ु ;ु छ भनेर
हामी सै तानका दासह- हŽ तर येशू हाyो उoारकताV हुनह

माKथको अंशले हामीलाई बताउँछ। आदमले पाप गरे कै कारण सबै मानव
cाणी सै तानको शिTमुKन रहनुपरे को Kथयो। Lयसको फलMव-प हामीले

पापसँग मुकाKबला गनV हाyो शिT वा तागत छै न (रोमी ७:१४-२४)। अझ
झन खराब कुरो त के Kथयो भने हाyो पापको Kनिdत हामीलाई पKन
मृLयुद‹डको फैसला सुनाइएको छ जुन हामीले KतनV असdभव छ (रोमी
६:२३)। Lयसले गदाV वाMत4वक-पमा हाyो प_रिMथKत आशा4हन Kथयो।

तर येशूले हाyो मानव चोला Kलएर आउनुभयो र भौKतक-प वा रगत

ु यो। उहाँ हाyो अLय;तै निजकको आफ;त
र मासुमा उहाँ हामी जMतै हुनभ

ु यो र र हामीलाई उoार गनV स|ने हुनभ
ु यो। परमेaवर भएर पKन
हुनभ

हामीलाई उहाँका "भाइब4हनीह-" भj उहाँ लजाउनुभएन (4ह5ू २:११
-पा;त_रत)। उहाँ हाyो Mवभावलाई gहण गनुभ
V एर हामीलाई मुिTमाb

Xदनुभएन तर उहाँको सनातन ईaवरCय Mवभाव पKन उहाँले cकट गनुभ
V यो।
पुरानो करारमा इzाएलको सLय मुिTदाता वा Kतनीह-को निजकको सLय

५३

ु ;ु छ भनेर उpलेख ग_रएको छ। हे नह
आफ;त य•े नै हुनह
Vु ोस् उदाहरणमा,
भजन १९:१४, यशैया ४१:१४, यशैया ४३:१४, यशैया ४४:२२, यKमVया
१:११ र होशे १३:१४)।

ु ;ु छ भjे आभास् पाउन वा Lयसको
cभु येशू तपा‘को निजक हुनह

वाMत4वकतालाई महसुस गनV तपा‘ले कMतो कMतो उपायह- वा अनुभवहपाउन स|नुह;ु छ? तपा‘को आMथा वा 4वaवासको Kनिdत यो अनुभव हुन ु 4कन
जwरC छ?

२. Kतनीह-लाई आnना भाइह- भj लजाउनुभएन

हामीलाई आnना भाइब4हनीह- (म{ी १२:५०) भj उहाँ लाज

माjुभएन भनेर 4ह5ूको पुMतकले बताउँछ (4ह5ू २:११)। येशू परमेaवर
ु एतापKन उहाँले हामीलाई उहाँको प_रवारमा सिdमKलत
4पतासँग एक हुनभ
गराउनुभयो। 4ह5ूका पाठकह-लाई समाजको, दे शको वा अझै आफ;तह-को
हे पाइ

र

येशूभTह-

सावVजKनक-पै
सबैको

Kनिdत

बेइŠजत

तमासा

सहनुपरे को
बनेको

Kथयो

स;दभVमा

(4ह5ू

येशूले

१०:३३)।
Kतनीह-सँग

ऐ|यवoता वा एकcाणता जनाउनु हुँदा Kतनीह-लाई ‡यवहार गन…मा उहाँ
जMतो यस सं सारको कोहC पKन छै न भनेर दे खाउँदछ।

4ह5ू ११:२४-२६ प”नुहोस्। मोशाले जुन KनणVय गरे Lयसले हाyो

Kनिdत येशूले गनुह
V न
ु े KनणVयलाई कसरC उदाहरणको -पमा cMतुत ग_रएको छ?
हे नह
Vु ोस्, "२४ जवान भएपKछ 4वaवासPारा मोशाले फारोक~ छोरCका छोरा

कहलाइन इ;कार गरे । २५ पापको uिणक सुख भो•नुभ;दा बw परमेaवरका
माKनसह-सँग KथचोKमचोमा पनV Kतनले रोजे। २६ Kम•दे शको धन-सdपि{भ;दा
–ीYटको Kनिdत Kनि;दत हुन Kतनले मूpयवान् सdपि{ ठाने। 4कनभने Kतनले
आnनो —िYट इनामKतर लाएका Kथए।"

मोशालाई "राजा फारोहको छोरो" भ;दा उनलाई कMतो ला•}यो

होला, के तपा‘ले सो€नुभएको छ? उनी Lयसबेलाको अLय;तै शिTशालC
साyाŠयको अLय;तै शिTशालC ‡यिT Kथए। उनले Lयस दे शमा भएको
अLय;तै उ€च नाग_रक र सै Kनक ताKलमह- cाvत गरे का Kथए। उनी
उpलेखनीय, शोभनीय आदरणीय च_रbका Kथए। िMतफनसको अनुसार "मोशा

आnना वचन र काममा शिTशालC Kथए" (cे_रत ७:२२)। Kम• दे शका

सै Kनकह-को बीचमा उनी 4cय Kथए भनेर एलेन जी •ाइटले भjुह;ु छ र

फारोले उनलाई नाती बनाएर ग˜ीको हकदार बनाउन उनले Kनधो गरे का Kथए

५४

(पा4™याकV ए‹ड cोफेटस्, २४५)। आफूलाई इzाएलCह-सँग प4हचान गराउन

मोशाले ती सबै अवसरह- गुमाउन उनले KनणVय गरे का Kथए। ती इzाएलCहदासLवको राš Kथयो जसको न त िशuा Kथयो न त शिT नै।
पदह-:

परमेaवरले हामीबाट के अपेuा गनुभ
V एको छ? हे नह
Vु ोस् दे हायका

म{ी १०:३२,३३ "३२ “यसकारण हरे क जसले माKनसह-का सामु

ु न
मलाई Mवीकार गछV, म पKन उसलाई MवगVमा हुनह
ु े मेरा 4पताको सामु;ने
Mवीकार गन…छु।

३३ तर हरे क जसले मलाई माKनसह-का सामु;ने इ;कार

ु न
गछV, म पKन उसलाई MवगVमा हुनह
ु े मेरा 4पताको सामु;ने इ;कार गन…छु।",

२ Kतमोथी १:८,१२ "८ यसकारण हाyा cभुको गवाहC Xदन शमV नमान, न त
म, उहाँको कैदCको, तर परमेaवरको शिTमा सुसमाचारको Kनिdत दु:ख-भोगमा

Kतमी सहभागी होऊ... १२ यसकारण मैले यी कुरा भोगेको पKन छु । तर म
शमाVउँXदन,ँ 4कनभने मैले कसमाKथ 4वaवास राखेको छु सो म जा;दछु , र
मलाई Kनaचय छ, जुन कुरा Lयस Xदनसdम मैले उहाँलाई सुdपेको छु , Lयो

ु ;ु छ।" र 4ह5ू १३:१२-१५ "११ cधान
सुरिuत रा•न स|ने उहाँ हुनह
पूजाहारCले पापबKलको Kनिdत जनावरको रगत महाप4वb Mथानमा pयाउँछन्,

तर Kतनका शरCरचा4हँ छाउनीबा4हर लगेर जलाइ;छन्। १२ यसकारण येशूले
पKन उहाँको आnनै रगतPारा माKनसह-लाई प4वb गराउन ढोकाबा4हर कYट

भो•नुभयो। १३ यसै कारण हामी पKन छाउनीबा4हर उहाँकहाँ जाऔ ं, र उहाँले
सहनुभएको बेइŠजत हामी पKन सहœ। १४ 4कन4क हाyो यहाँ र4हरहने सहर
छै न,

तर

आउनेचा4हँ

सहरको

हामी

cतीuा

गदVछœ।

१५

यसकारण

परमेaवरलाई येशूPारा cशंसाको बKल Kनर;तर चढ़ाऔ ं। यो cशंसा उहाँको
नाउँ Mवीकार गन… ओठको फल हो। १६ भलाइ गनV र आफूसँग भएका कुरा
ँ गनV नभुल, 4कन4क यMतै बKलह-मा परमेaवर cस;न हुनह
ु ;ु छ।"
बाँड़चूड़

4ह5ूका कKतपय पाठकह-मा भएका समMयाह-मा आफूह-लाई येशू
र उहाँका भTह-सँग िचनारC गनुब
V ाट 4हि€क€याउनु पKन एक भाग Kथयो।
अनेकŽ कr, सतावट र माKनसह-ले KतरMकृत हुनपु दाV धेरै 4वaवासीह- येशूका
भTह- हŽ भj लाज मानेका Kथए। अझ भनŽ भने ती इसाई भनाउँदाह-नै

येशूलाई आदर गनुक
V ो स‰ा सावVजKनक-पमै बेइŠजत गनV थालेका Kथए (4ह5ू
६:६)।

Lयसकारण, पावलले बारdबार पाठकह-लाई आफूले Mवीकारे का

4वaवास वा आMथालाई पकडी राख भनेर आ•ान गदVछन् (4ह5ू ४:१४, 4ह5ू

ु ;ु छ भनेर हामीले Mवीकार गwन्
१०:२३)। येशू हाyो परमेaवर र दाजु हुनह
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ु एर उहाँले हाyो ऋण
भjे परमेaवरको चाहना हो। हाyो मुिTदाता हुनभ
ु एर हामी कसरC िजउनुपछV, कMतो खालको
KतरCXदनुभएको छ; हाyो दाजु हुनभ

जीवनशैलC अपनाउनुपछV भनेर येशूले उदाहरणबाटै दे खाउनुभएको छ। यस

सं सारमा हाyो अिMतLवको उ˜ेaय नै उहाँको चाहना हो "जस-जसलाई उहाँले
प4हलेबाटै िच;नुभएको छ, उहाँले Kतनीह-लाई आnना पुbको -पसमान

बनाउनलाई, धेरै भाइह-म$ये उहाँचा4हँ ŠयेYठ होऊन् भनेर, अिघबाटै KनयुT
गनुभ
V यो" (रोमी ८:२९) अथाVत ् उहाँको चाहना हो 4क उहाँको Mवभाव वा
च_रbमा हामी बुKनन सकŽ।

हामी येशूका सहोदर दाजुभाइ हŽ भjे दे खाउन उहाँले कMतो KनणVय

गनुभ
V एको Kथयो सो एक Kछन सो€नुहोस्। मोशाभ;दा येशूले आफूलाई 4कन

यMतरC हो€याउनुभयो ता4क उहाँले पाउनुपन… आदर वा सdमान हामी पाउन
सकŽ? यसले हामीcKत परमेaवरको cेमको बारे मा के Kसकाउँदछ?
ु एको
३. भौKतक शरCर वा हाड र रगतमा येशू हामी जMतो हुनभ

येशूले मानव Mवभाव gहण गनुभ
V यो ता4क उहाँले हाyो cKतKनLव

गwन् र हाyो Kनिdत मwन् भनेर 4ह5ूको पुMतकले बताउँदछ (4ह5ू २:९,१४-

१६,4ह5ू १०:५-१०)। मुिTको योजना र हाyो अन;त जीवनको केवल
आशाको जग यहाँ बताइएको छ।
हाyो

भौKतक

वा

हाड,

छाला

र

रगतको

शरCरमा

के

कमी

कमजोरCह- छन् जुन दे हायका पदह-ले बताउँछन्? हे नह
Vु ोस्, म{ी १६:१५-

१७ "१५ उहाँले Kतनीह-लाई सो$नुभयो, “Kतमीह- के भ;छौ, म को हुँ?”
ु ;ु छ, जी4वत परमेaवरको
१६ Kसमोन पbुसले जवाफ Xदए, “तपाŸ –ीYट हुनह
पुb।”

१७ येशूले Kतनलाई भ;नुभयो, “योनाको छोरो Kसमोन, Kतमी ध;य

ु न
हौ। 4कनभने माKनसबाट Kतमीलाई यो cकट भएको होइन, तर MवगVमा हुनह
ु े
मेरा

4पताले

cकट

गनुभ
V एको

हो।"

गलाती

१:१६,१७

"१६

जब

अ;यजाKतह-का बीचमा उहाँको cचार गनVलाई आnना पुb ममा cकट गराउन
उहाँलाई खुशी ला•यो, तब मैले कुनै माKनससँग केहC सpलाह Kलइन,ँ १७ न
त मभ;दा अिघ cे_रत हुनेह-कहाँ म य-शलेममा गए,ँ तर तुw;तै अरब दे शमा

ँ ", १ कोर;थी १५:५० "अब भाइ हो,
गए,ँ र पKछ दमMकसमा फक…र आए।

म Kतमीह-लाई यो भ;दछु , मासु र रगत MवगVका राŠयको हकदार हुन

स|दै न, न त 4वनाश अ4वनाशको हकदार हुन स|छ।" र ए4फसी ६:१२
"4कन4क हामीह-को युo शरCर र रगतको 4वwo होइन, तर cधानताह-का
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4वwo, शिTह-का 4वwo, वतVमान अ;धकारका सांसा_रक शासकह-का

4वwo र Mवग य Mथानह-मा भएका दुY¡ाइँका आिLमक सेनाह-का 4वwo
हो।"

"शरCर र रगत" भनेर ‡यT गनुक
V ो अथV नaवर मानव जीवनको

कमीकमजोरCलाई बताउँछ। यो शरCरमा कमजोरCह- छन् (ए4फसी ६:१२),
आफैमा समझशिTको कमी (म{ी १६:१७, गलाती १:१६) र मृLयुमा

सहभागी हुनपु न… (१ कोर;थी १५:५०)। सबै थोकमा येशू उहाँका भाइह-

जMतै बKननुभएको Kथयो भनेर 4ह5ू २:१७ले बताउँदछ। यसको अथV येशू
ु एको Kथयो। उहाँ सLय माKनस वा वाMत4वक मनुYय
पूणV पमा माKनस हुनभ
ु यो, उहाँ सLय-पमा हामीम$ये एक हुनभ
ु एको Kथयो। तर पापको
हुनभ

माKमलामा येशू हामीभ;दा फरक हुनहु ;ु }यो भनेर 4ह5ूले भ;दछ। प4हलो त,

उहाँले कुनै पाप गनुभ
V एन (4ह5ू ४:१५)। दोzोमा, येशूमा मानव Mवभाव Kथयो

जुन "प4वb, Kनदsषी, खोटर4हत र पापीह-बाट अलग" (4ह5ू ७:२६)।
हामीमा खराब गन… बानी, झुकाव, cवृि{ वा Kनयत छ। हामी पापको ब;धनमा

परे कोले हाyो ग4हरो Mवभावबाट पाप गन… cवृि{ हु;छ। हामी "भौKतक वा

शारC_रक र पापमा बेिचएका" हŽ (रोमी ७:१४, रोमी ७:१५-२० पKन
हे नह
Vु ोस्)। हामीले जKतसुकै असल काम गरे तापKन वा गनV चाहे तापKन हामीमा

केहC न केहC 4कKसमको घम‹ड, अहं कार, इŠजत वा भाऊ खोŠने cवृि{ जMता
पापी Kनयतह-ले cदु4षत भएका छŽ। क4हलेकाहC ¢ हाyो असल काम पKन दाग
भएको हामी भे‰ाउँछŽ। माKनसको ज;म KलएपKछ Lयो Mवभाव Mवत: हामीले

बोकेर आएका हु;छŽ। यXद येशू पKन हामी जMतो "भौKतक वा शारC_रक र

पापमा बेिचनुभएको" भए उहाँलाई पKन हामीलाई जMतै मुिTदाताको आवaयक
हुनपु }यs। बw उहाँ मुिTदाता भएर आउनुभयो र हाyो Kनिdत परमेaवरमा
KनYखोट

बKलदान

हुन

Mवइ€छाले

आउनुभयो

(4ह5ू

७:२६-२८),

4ह5ू

ु एर £ुसमा
९:१४)। हाyा पापह-को Kनिdत KनYखोट बKल वा भेटC हुनभ

मनुभ
V यो जसले गदाV उहाँले सै तानको शिTलाई नाश गनुभ
V यो। उहाँको Lयस
कायVले गदाV हामी uमा पाउन स|ने भयŽ र परमेaवरसँग Kमpन स|ने भयŽ

(4ह5ू २:१४-१७)। हामी Xठक वा धम जीवन Kबताउन उहाँले हामीलाई

शिT Xदनुभएर येशूले हामीमाKथ पापको शिTलाई तो¤नुभयो। Lयो उहाँले
परमेaवरको ‡यवMथालाई हाyा ¥दयह-मा ले•नुभएर नयाँ करारको cKत¦ालाई
पूरा गनुभ
V एको Kथयो (4ह5ू ८:१०)। यसरC येशूले शbुलाई परािजत गनुभ
V यो र

cभवाकारC-पमा हामीलाई यसरC Mवत;b गनुभ
V यो 4क अब हामीले जी4वत

५७

परमेaवरको सेवा गनV स|ने भएका छŽ (4ह5ू ९:१४)। अि;तम ;यायमा
(cकाश २०:१-३, १०) शैतानको अिMतLव अि;तम हुनेछ।

येशूमा हामीले 4वजय पाउन स|छŽ भjे cKत¦ाको बाबजुद पKन

कKतपय हामी पापसँग 4कन सं घषV ग_ररहे का हु;छŽ? हामीले के गलत काम

ग_ररहे का छŽ र अझ मह§वपूणV कुरो त –ीrले आ•ान गनुभ
V एको उ€च
आदशVको जीवन Kबताउन कMतो कदमह- चाpन सुw गनुप
V छV?
४. दु:खकr र सतावटबाट Kसo हुन ु
कामको

येशूको जीवनमा अनेकŽ सतावट, दु:ख कr सहनुभएको Kथयो। के
लाKग

उहाँले

ती

कrह-

भो•नुभएको

Kथयो?

हे नह
Vु ोस्,

4ह5ू

२:१०,१७-१८ "१० यो उिचत Kथयो, 4क परमेaवर, जसको Kनिdत र
जसPारा सबै थोकको अिMतLव छ, उहाँले नै धेरै स;तानलाई म4हमामा

pयाउनुहँद
ु ा Kतनीह-का मुिTका कताV येशूलाई कYटह-Pारा Kसo तुpयाउनुभयो

...१७ यसै कारण हरे क कुरामा उहाँ आnनै भाइह-जMतै बनाइनुप•यो, र
माKनसह-का पापको cायिaचत गनVलाई परमेaवरको सेवामा उहाँ कृपालु र
4वaवMत cधान पूजाहारC ब;नुभयो। १८ 4कन4क उहाँ आफैले कYट भो•नुभयो
र

परCिuत

ु यो,
हुनभ

यसै ले

परCuामा

पन…ह-लाई

उहाँले

सहायता

गनV

ु ;ु }यो, तापKन आफूले
स|नुह;ु छ।" र 4ह5ू ५:८,९ "८ उहाँ पुb हुनह

भो•नुभएको कYटPारा उहाँले आ¦ापालन गनV Kस|नुभयो, ९ र Kसo तुpयाइएर
उहाँको

आ¦ापालन

ब;नुभयो।"

गन…ह-

सबैका

Kनिdत

उहाँ

अन;त

मुिTको

zोत

परमेaवरले येशूलाई ""कrह-Pारा Kसo" बनाउनुभयो भनेर cे_रतले

भ;दछन्। यो अKभ‡यिT अचdमको छ। येशूको बारे मा लेखकले यसरC

उpलेख गरे का Kथए "उहाँ नै परमेaवरका म4हमाको cKतKबdब र परमेaवरकै
ु ;ु छ, र सdपूणV 4वaवलाई आnनो शिTको
Mवभावको वाMत4वक cKत-प हुनह

वचनले सdभाpनुह;ु छ" (4ह5ू १:३) र उहाँ पापर4हत, KनYखोट, प4वb र शुo

ु ;ु छ (4ह5ू ४:१५, 4ह5ू ७:२६-२८, 4ह5ू ९:१४, 4ह5ू १०:५-१०)।
हुनह

यसको अथV कुनै 4कKसमको नैKतक वा चा_रKbक अKसoपनामाKथ 4वजय पाउन
उहाँले केहC पKन गनुप
V रे को Kथएन। उहाँ नैKतकता र आचारमा Kसo
ु ;ु }यो।
हुनह

तर येशू "शुo" हुने c4£यामा जानुभएको Kथयो भनेर 4ह5ूको

पुMतकले 4कटान गरे को छ। Lयसको अथV उहाँको Lयस c4£याले हामीलाई
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मुिT उपलƒध गराएको Kथयो। उहाँ हाyो मुिTदाता हुन सिŠजनु वा प_रशुo
ग_रनुभएको Kथयो। दु:खकrPारा हाyो मुिTको अgज, अगुवा वा |याvटे न

ु एको Kथयो (4ह5ू २:१०)। परमेaवर 4पताले हामीलाई कानुनी-पमा मुिT
हुनभ
Xदन येशू £ुसमा बKल हुनपु रे को Kथयो। येशू Kसo र केवल उहाँमाb भेटC

ु एको Kथयो। परमेaवरले जMतै येशूले पKन हामीलाई ;याय गनुह
बKल हुनभ
V न
ु ेछ;
4कनभने उहाँको बKलदान वा
स|नुह;ु छ।

Lयागले येशूले हामीलाई उoार पKन गनV

मानव चोला Kलएर आउनुभएको येशूले दु:खकrबाट आ¦ाकारC हुन

Kस|नुभएको Kथयो (4ह5ू ५:८)। दुई कारणले आ¦ाकारC हुन ु आवaयक
ु एकोले उहाँ आफू बKल हुने कुरालाई
Kथयो। प4हलो त, उहाँ आ¦ाकारC हुनभ
Mवीकार गनुभ
V एको Kथयो (4ह5ू ९:१४, 4ह5ू १०:५-१०)। दोzोमा, उहाँको

दु:खकrले गदाV उहाँ हाyो अनुकरणीय उदाहरण बj पु•नुभएको Kथयो (4ह5ू
५:९)। आ¦ाकारC हुन क4हpयै पKन अनुभव नगनुभ
V एकोले वा नगनुप
V रे कोले

ु एकोले उहाँले कसको
उहाँले "Kस|नु परे को" Kथयो। उहाँ आफै परमेaवर हुनभ
आ¦ा पालन गनुप
V }यs र?
ु एकोले
हुनभ

सारा

जगतको

परमेaवरको अन;तको पुb र परमेaवरसँग एक
शासक

ु एको
हुनभ

है िशयतले

सारा

जगतका

जीवह-ले उहाँको आ¦ा पालन गदVथे। Lयसकारण, हामी जMतो उहाँ अ‰े रC वा

ु एको Kथएन।
अना¦ाकारCबाट cगKत गद¨ र Kसo हुँदै आ¦ाकारC हुँदै Kसo हुनभ
ु एर मानव कpयाणको
तर उहाँ सारा जगतको सावVभौKमक र माKलक हुनभ

ु यो। उ€च
Kनिdत उहाँले आफूलाई अपूणV पानुभ
V यो र आ¦ाकारC हुनपन… हुनभ
ु यो।
पा_रनुभएको परमेaवरको पुb आ¦ाकारC हुन माKनसको पुb हुनभ

येशू प_रuामा पनुभ
V एर जुन कr पाउनुभयो र Lयसबाट उहाँ 4वजयी

ु यो Lयसको फलMव-प उहाँ कwणामय र दयालु cधान पूजारC
हुनभ

हुन ु

भएको Kथयो(4ह5ू २:१७,१८)। उहाँले दु:खकr पाउनुभएकोले धेरै दयालु वा

ु एको होइन। तर Lयसको Kबप_रत उहाँ दयालु, सदाशयी र
सदाशयी हुनभ

ु एकोले Mवइ€छाले £ुसमा मनV आउनुभएको Kथयो ता4क
कwणामयी हुनभ
हामीले मुिT पाउन् (4ह5ू १०:५-७सँग रोमी ५:७,८ तुलना गनुह
V ोस्। उहाँले
अनेकŽ दु:खकr पाउनुभएकोले नै उहाँको भातृLव cेमको वाMत4वकतालाई
सLय-पमा ‡यT र cकट ग_रएको Kथयो।

यXद पापर4हत, Kनदsष, KनYखोट येशूले त अनेकŽ दु:खकr र प_रuामा

पनुभ
V यो भने हामी त झन कKत दु:खकr र प_रuामा पछ©, होइन त? हाyो

जीवनमा आउने अनेकŽ 4वयोगह-, दु:खकr, आपद4वपद, महामारCलाई सहन

५९

हामी कसरC Kस|ने, फे_र Lयसै वखत cभुबाट आशा र मुिTXदने Kनaचयतामा

भर प_ररहन कसरC सuम् भइरह;छŽ? cभुले हामीलाई उहाँको cेम धेरै

cभावकारC-पमा cकट गनुभ
V एको छ, Lयसलाई आLमसात् गदाV सबै कुरा सहन
के हामीले उहाँबाट बल पाउँदैनŽ र?

५. अनुकरणीय उदाहरणको -पमा हाyो दाजु

येशूले मानव Mवभाव 4कन gहण गनुV भयो र Lयस अनुसार हामीसँग

रहनु भयो भjे अकs कारण पKन छ। Lयो हो, उहाँ हाyो अनुकरणीय
उदाहरण हुन सकोस्। परमेaवरको सामु कसरC उिचत जीवन KबताउनुपछV भjे
ु ;ु छ।
आदशV नमुना केवल उहाँमाb हुनह

येशूभTको जीवनयाbा एक 4कKसमले दौडमा भाग Kलनु जMतो हो।

4ह5ूको लेखकको अनुसार Lयो दौडमा हामी कसरC दगुरCरहनुपछV भनेर 4ह5ू
१२:१-४मा लेखेको प”नुहोस्: "१ यसकारण यKतका साuीह-को ठू लो
बादलले

हामीलाई

घे_रराखेको

हुनाले,

हर4कKसमका

बोझा

र

हामीलाई

सिजलै Kसत अpझाउने पापलाई प;छाएर हाyा सामु;ने रािखXदएको दौड धै यस
V ाथ
दौडœ। २ हाyा 4वaवास सुw गनुह
V न
V न
ु े र पूरा गनुह
ु े येशूलाई हे रœ, जसले

उहाँको सामु;ने रािखXदएका आन;दको Kनिdत अपमानलाई केहCजMतो नठानी

£ूसको कYट भो•नुभयो, र परमेaवरको Kसं हासनको दा4हनेप4‰ 4वराजमान
ु ;ु छ।
हुनह

३

पापीह-बाट

उहाँको

4वwoमा

भएका

यKतका

4ववादह-

सहनुहन
ु ेलाई 4वचार गर, र Kतमीह- िशKथल नहोओ, अKन हरे स नखाओ। ४
पापको 4वwoमा Kतमीह-ले गरे का सªषVमा रगत बगाउनुपन… अवMथासdम
Kतमीह- पुगेका छै नौ।"

cे_रतले 4ह5ू ११ अ$यायमा अनुकरणीय उदाहरणका पाbह-को

लामो सूची cMतुत गरे का छन्। येशूलाई ती 4वaवासका पाbह-मा उनले

िशखरमा राखेका छन्। यस अंशमा लेखकले येशूलाई "हाyो 4वaवासको

Mथापक र Kसo वा प_रप|व बनाउनुहन
ु े" (-पा;त_रत) भनेर उpलेख गरे का

छन्। Mथापक भjे Kgक भाषामा archegos (आ4कVगोस्) हो जसलाई "अgज"
ु ;ु छ अथाVत ् उहाँ सबै
भनेर पKन अनुवाद गनV स4क;छ। येशू दौडको अgज हुनह

4वaवासीह-को अगाKड दगुनह
Vु ;ु छ। 4ह5ू ६:२०मा उहाँलाई "अgदूत" वा
"पूवज
V " भनेर सdबोधन ग_रएको छ। "Kसo" वा "पूरा गनुह
V न
ु े" भjे शƒदले

येशूले परमेaवरमाKथको 4वaवास स|दो शुo-पमा cMतुत गनुभ
V एको Kथयो भjे

अथV Xद;छ। यस अंशले येशूको बारे मा हामीलाई दुई धारणाह- Kसकाउँदछन्:
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उहाँ हाyो दौडमा अगाKड दगुनभ
Vु एर Lयो दौड सफलतासाथ पूरा गन… प4हलो
ु ;ु छ। उहाँले नै 4वaवासPारा िजउनु भjे के हो भjे कलालाई Kसo-पमा
हुनह

cMतुत गनुभ
V एको Kथयो। 4ह5ू २:१३मा यसरC लेिखएको छ: "र फे_र, “म
उहाँमाKथ मेरो भरोसा रा•नेछु।” र फे_र उहाँ भ;नुह;ु छ,
परमेaवरले मलाई Xदनुभएका यी छोरा-छोरCह-।”

“हे र, म र

यहाँ के भइरहे को छ भने

येशूले उहाँको भरोसा परमेaवरमाKथ रा•नुहन
ु ेछ भjुभएको Kथयो। यो कथन
यशैया ८:१७,१८मा लेिखएको जMतै हो।

जब यहू दा दे शलाई उ{रC इzाएल र Kस_रयाले लडा‘ गनV धdक~

Xदएका Kथए (यशैया ७:१,२), तब यशैयाले आnना जनह-लाई परमेaवरcKत
cKतबoता ‡यT गद¨ यसरC बोलेका Kथए "१७ याकूबको घरानादे िख आnनो

मुख लुकाउनुहन
ु े परमcभुको म cतीuा गन…छु, र उहाँमा नै म मेरो भरोसा
रा•नेछु। १८ म र परमcभुले मलाई Xदनुभएका छोराछोरCह- यहC ¢ नै छœ।
ु न
Kसयोन पवVतमा 4वराजमान हुनह
ु े सवVशिTमान् परमcभुतफVबाट इzाएलमा

हामी िच;ह र लuण हœ" (यशैया ८:१७-१८)। परमेaवरमाKथ उनको

4वaवास यहू दाका राजा आहाजको 4वप_रत Kथयो (२ राजा १६:५-१६)।
यहू दाले परमेaवरमाKथ 4वaवास राखेका Kथएन। उनी दाउदको छोरा वा
घरानाको भएकोले परमेaवरले उनलाई आnनै छोरो जMतै गरे र सुरuा Xद;छु

भjु भएको Kथयो। परमेaवरले उनलाई सदाशयता दे खाउनुभएर आnनो
cKत¦ालाई cमािणत गनV िच;ह माग भjुभएको Kथयो। तर, राजा आहाजले

परमेaवरको कुरा सुj अMवीकार गरे र िच;ह मा•न चाहे नन्। जी4वत
परमेaवरमाKथ

4वaवास

गनुक
V ो

स‰ा

उनले

असे_रयाका

राजा

Kत•लाथ-

4पलेसरलाई आnनो दूतPारा यो खबर पठाए, "म तपा‘को दास हुँ र तपा‘को

छोरो" (२ राजा १६:७ -पा;त_रत)। यो कMतो दु:ख ला•दो कुरो छ! आहाज
ु ो स‰ा 4वदे शी मूKतVपूजक राजा Kत•लाथ-4पलेसरको
परमेaवरको छोरो हुनक
"छोरो" भएको मन पराए।
तर

येशूले

परमेaवरमाKथ

आnनो

भरोसा

रा•नुभयो

र

उहाँको

cKत¦ामाKथ भरपनुभ
V यो। Lयस cKत¦ामा उहाँले उहाँका शbुह-लाई उहाँको
पाऊमुKन रा•ने भKनएको Kथयो (4ह5ू १:१, 4ह5ू १०:१२,१३)। LयहC cKत¦ा

परमेaवरले पKन हामीलाई Xदनुभएको छ, र जसरC येशूले उहाँमाKथ 4वaवास
गनुभ
V यो LयसरC हामीले उहाँमाKथ 4वaवास गनुV जwरC छ (रोमी १६:२०)।

हाyो दै Kनक जीवनमा हामीले गरे का KनणVयह-ले हामी परमेaवरमाKथ

भरोसा राखेका छŽ भनेर दे खाउन कसरC Kस|ने? तपा‘ले गन… मह§वपूणV KनणVय
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के हो र Lयस KनणVयले परमेaवरमाKथ तपा‘को भरोसा छ भनेर कसरC Kनिaचत
भएर दे खाउने?
उपसं हार:

थप जानकारC: आnना भाइह-लाई उहाँको 4पतालाई cMतुत गद¨

येशूले

भjुभएको Kथयो "हे नह
Vु ोस्, फे_र तपा‘ परमेaवरले मलाई Xदनुभएका यी छोराछोरCह-।”

भनेर 4ह5ू २:१३मा (-पा;त_रत) उहाँका शƒदह- उpलेख

ग_रएका छन्। एक जना बाइबलको 4वPानले भ;दछन 4क येशूले आफूलाई
उहाँका

भाइब4हनीह-को

सं रuक

भएको

Mवीकानुभ
V एको

Kथयो।

रोमको

नाग_रक कानुनमा tutela impuberu (¡ुटला इdvयुबwम) cावधान लेिखएको
छ। यसमा बाबुको मृLयुमा "िशuक जो cायजसो जेठो दाजुले का;छा
भाइब4हनीह-को Mयाहारसुसार गनुप
V न…छ। Kतनीह- ठू लो नहु«जेल बाबुको सबै

सdपि{को सं रuक जेठो दाजु हुनेछ। यसले गदाV साना भाइब4हनीह-cKतको

िजdमेवार Mव:त जेठो दाजुको भएकोले उसको काँधमा ग4हरो िजdमेवारC

हु;छ।"-ग¤लC 4फयर: द इपMटल टु द 4ह5ूज ए‹ड Kgको-रोमन 4£4ट|स

अभ

सुपरिMटटशन

(आटला;टा:

सोसाइटC,

२००३),

पृ.

१२६बाट

-पा;त_रत। Lयसबेलाको प_रcेŒयमा येशूले उहाँका 4वaवासीह-लाई उहाँका

सहोदर भाइब4हनी र उहाँकै छोराछोरC भनेर 4ह5ूमा सdबोधन ग_रएको Kथयो।
ु एकोले येशू हाyो िशuक, सं रuक र सुरuा Xदनुहन
हाyो ठू लो दाजु हुनभ
ु े
ु ;ु छ।
हुनह

"यस पृ}वीमा येशूले मानव चोला Kलनुभएकोमा एउटा 4वशेष कारण

छ। उहाँ परमेaवरको सामु माKनसको cKतKनKधLव गरे र उKभरहनुभएको छ।
जुन Mव-पमा परमेaवरले माKनसलाई सृ4r गनुभ
V एको Kथयो Lयो Mव-पसँग
4पता र पुbको सdब;ध कायमै छ भनेर उहाँ र शैतानको बीचमा भइरहे को

महान् 4ववादमा उहाँले दे खाउनुभएको Kथयो। येशू आफै मानव-प धारण
गनुभ
V एर परमेaवरका cLयेक आ¦ा वा आवaयक Kनद… शनह- आफूले पालन
गनV सकेकोमा माKनस जKतसुकै पKतत भएतापKन उहाँको सहायताले ती Kनद… शन

र आ¦ाह- पालन गनV स|छ भनेर उहाँले cमािणत गनुभ
V एको Kथयो।"-एलेन
जी •ाइट, सेले|टे ड मेसेजेज,् बुक १, पृ. २५३बाट -पा;त_रत।

"परमेaवरबाटै सुwभएको KनaवाथV सेवाको उLकृr र प|का उदाहरण

येशूले आnनो जीवन र िशuादCuाबाट हाyो सामु cMतुत गनुभ
V एको Kथयो।
परमेaवर आnनो Kनिdतमाb िजउनु हुj। जगत र सं सारलाई सृ4r गनुभ
V एर र
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सबै

थोकह-

सdहाpनुभएर

उहाँले

Kनर;तर-पमा

अ-ह-को

सेवा

गद¨

ु ;ु छ। यस माKमलामा येशूले पKन भjुभएको Kथयो, "४३ “Kतमीह-ले यसो
हुनह

भनेको सुनेका छौ, ÕKतyो Kछमेक~लाई cेम गर, र Kतyो शbुलाई घृणा गर।Ö
४४ तर म Kतमीह-लाई भ;दछु , आnना शbुह-लाई cेम गर, र Kतमीह-लाई
सताउनेह-का Kनिdत cाथVना गर,

ु न
४५ र Kतमीह- MवगVमा हुनह
ु े आnना

4पताका छोराह- हुनेछौ। उहाँले दुYट र सŠजन दुवैलाई सूयक
V ो ताप
Xदनुह;ु छ, र धम

र पापी दुवैलाई वृिYट Xदनुह;ु छ।

४६ 4कनभने यXद

Kतमीह-सँग cेम गन…ह-लाई माb cेम गदVछौ भने Kतमीह-लाई के इनाम छ?
के महसुल उठाउनेह-ले पKन Lयसै गद¨ नन् र?"

(म{ी ५:४३-४६)। यो

आदशVमय सेवाको िजdमेवारC परमेaवरले येशूलाई सुdपjुभएको Kथयो। सारा

माKनसको मूलC वा cधान भएर उKभन येशूलाई िजdमा लगाइएको Kथयो ता4क
उहाँको उदाहरणले अ-ह-लाई सेवा गनुV भनेको के हो भनेर उहाँले Kसकाउन
सकुन्।"-एलेन जी •ाइट, द Kडजाएर अभ एजेज,् पृ. ६४९बाट -पा;त_रत।
िच;तनमनन:
अ.

ु यो भनेर 4ह5ूको पुMतकले
हामीलाई मुिT Xदन येशू हाyो दाजु हुनभ

हामीलाई बताउँदछ। हामीलाई उoार गनV परमेaवरले कKतसdम
आnनो कदम चाpनुभएको रहे छ सो सो€नुहोस्। उहाँको Lयस
अचdमको वाMत4वक cेमबाट अलग भएर बMन wचाउँदा मानव

आ.

जीवनको Kनिdत कMतो कहालCला•दो भूल 4कन हुने रहे छ?

येशू ज;मनुभयो तर "पापमा नबेिचनु" (रोमी ७:१४) 4कन

मह§वपूणV धारणा हो? मोशाको बारे मा सो€नुहोस्। इzाएलCहजMतै मोशा दास नभएको Kतनीह-को Kनिdत 4कन मह§वपूणV छ?

सानै 4कKसमले 4कन नहोस् मोशाको कथाले हाyो Kनिdत येशूले के
इ.

गनुभ
V यो सो Kसकाउन हामीलाई कसरC सहयोग गदVछ?
हाyो

जीवनमा

आउने दु:खकr वा सतावटको बारे मा अझ
सो€नुहोस्। क4हलेकाहC ¢ दु:खबाट असलै नKतजा आएतापKन दु:खकr
पाउनु असल हो भjे मनिMथKतमा हामी 4कन पनुह
V j
ु ?

६३

कथा ४
ु , पि‹डत वा फादरह-को Kनिdतमाb हो
बाइबल त केवल पादरC, धमVगw
आ;जेलो पे_रइरा, ४३
4टमोर-लेMट

मेरो ¥दयले बाइबल प”न चाहे को Kथयो, तर मेरा
चचVका

अगुवाह-ले

बाइबल

केवल

फादर

वा

ु ह-लेमाb प”ने हो भनेर मलाई Kसकाएका
धमVगw
Kथए। अKन के भयो त? म इसाई प_रवारमा नै
हुक…को Kथएँ र मेरो कोडो गाउँको चचVमा म ज4हले
ँ
पKन स4£य Kथए।

जब म २३ वषVको Kथएँ तब

मेरो चचVका युवाह-को अगुवा हुन थाल¬ । २७

ँ मेरो जोश
वषVको उमेरमा मेरो गाउँबाट बा4हर सुसमाचार cचार गनV गए।
दे खेर चचVका अगुवाह-ले मलाई गाउँको चचVको अगुवा हुन KनयुिT गरे ।

ँ मैले १२ वषVसdम चचVको पुMतकबाट cLयेक
Lयसबेला म ३१ वषVको Kथए।
ँ
आइतबार cवचन Xदन थालेको Kथए।
अKन एक Xदन एडभेि;टMट चचVको
म_रयो मेरो घरको बग-चामा सघाउन आए। Lयसबेला उनले मैले क4हpयै

नसुनेको बाइबलको वचन सुनाए। मलाई बाइबलको बारे मा झन Kस|न
मनला•यो। एक Xदन मेरो चचVमा ठू लो भेला भएको Kथयो र Lयसबेला

हामीलाई पKन बोpने मौका Xदइयो। cLयेक सदMयले बाइबलबाट पाठहु Kबशपले Lयसको आप{ी जनाए,
Kसकुन् भनेर मैले cMताब राख¬ । तर धमVगw

ु ह-को Kनिdतमाb हो। सवVसाधारणले बाइबल
"बाबु, बाइबल त केवल धमVगw
प”ने

अनुमKत

छै न।

हामीले

जे

KसकाउँछŽ

Lयोमाb

अ-ह-लाई

KसकाउनुपदVछ। जब भेला स4कयो तब मेरो ¥दय वेचैन भयो। "मैले बाइबल
ँ " भनेर अचdम मान¬। cाथVना गद¨ मैले cभुलाई सोध¬ ,"सLय
4कन प”न सि|दन?

ु ;ु छ? मेरा जवानह-लाई म Kसकाउन चाह;छु ।" घर फक…पKछ
cभु को हुनह
मेरो मन वेचैन भइरहे को Kथयो। मेरो ¥दयले एडभेि;टMट बाइबल सुसमाचारCय
कायVकताVसँग बाइबल Kस|न अनुरोध गद¨ भन¬, "म तपा‘सँग एक वषV नै

बाइबल प”नेछु।" मे_रयो र मैले Kमलेर २८वटा बाइबलका िशuादCuाहKसक¬। केहC म4हनापKछ उनले मलाई भने, "अब तपा‘लाई सLय के हो सो
तपा‘लाई थाहा छ। असLय बाटोमा नलाKगरहनुहोस्। तपा‘का चचVका
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सदMयह-लाई असLय िशuादCuा नKसकाउनुहोस्। नb तपा‘ परमे®रको

राŠयको अनुभव गनV स|नुहj
ु । मे_रयोले सLय बोKलरहे को मैले महसुस

ँ
ग_ररहे को Kथए।
आnना चेलाह-लाई येशूले भjुभएको वचन मलाई याद
आयो, "यसै कारण जसले यी आ¦ाह-म$ये सबैभ;दा सानोलाई उpलªन गलाV,
र माKनसह-लाई Lयसै गनV Kसकाउला, MवगVको राŠयमा Lयो सबैभ;दा सानो
कहलाइनेछ। तर जसले ती आ¦ाह- पालन गलाV र Kसकाउला, MवगVको
राŠयमा Lयो ठू लो कहलाइनेछ।
ु ,
धाKमVकता धमVगw

4कनभने म Kतमीह-लाई भ;दछु , Kतमीह-को

शाMbी र फ_रसीह-को भ;दा बढ़C भएन भने Kतमीह-

कुनै रCKतले MवगVको राŠयमा cवेश गन…छैनौ" (म{ी ५:१९-२०)। परमे®रको

राŠयमा म महान् कहलाउन चाहे को Kथए,ँ तर मेरो 4वगतको दोषले मलाई

दु:िखत बनाएको Kथयो। तुर;तै चचVको अगुवाबाट मैले रािजनामा Xदए,ँ तर चचV
ँ आएन। ६ वषV मैले cाथVना गर¬ , "cभु म तपा‘का
तुर;तै छो¤ने आट
जनह-सँग क4हले समाबेश हुन स|छु र?"

एक Xदन मेरो काकाको घरमा गएको Kथएँ जहाँ मे_रयो उनीसँग कुरा

गद¨ Kथए। Lयसबेला बK¯Mमा Kलएर मेरो मुिTदातालाई जीवन Xदने Kत5
चाहना गर¬ । "म क4हले बK¯Mमा Kलन स|छु ?" मे_रयोसँग सोध¬ । उनले

एडभेि;टMट पाMटरसँग तुर;तै सdपकV गरे । कोKभड १९ ले गदाV उनको Kनिdत
4वशेष

बK¯Mमाको

कायV£मको

आयोजना

गरे ।

ँ
बाबुआमाह-स4हत सन् २०२० मा मैले बK¯Mमा Kलए।
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मेरा

•ीमतीका

