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अ य तै किठन र आ तायी
पीडामा येशू ख्री ट

यस अध्यायका मूल पदह : लूका २:७, २२-२४, म ी २:१-१८, यूह ा

८:५८,५९, लूका २२:४१-४४, म ी २७:५१,५२, रोमी ६:२३ र िततस १:२।

यस अध्यायको मूल सार पद: "तीन बजेितर येशू यसो भनेर ठू लो सोरले

कराउनुभयो, “इलोई, इलोई, लामा सबखथनी?” अथार्त,् “हे मेरा परमेँवर, हे मेरा
परमेँवर, तपाईंले मलाई िकन त्याग्नुभयो?” म ी २७:४६।

जब हामीले दु:खक , सतावट, पीडाको िवषय हाॆो िदमागमा आउँछ,

ूायजसो यो ूँन उठ्दछ: पाप र दु:खक

आिद कसरी उत्पन्न भए?

बाइबलबाट हामीलाई ितनीह को उपयुक्त जवाफ छ: ितनीह

उत्प

भए

िकनभने आत्मिनणर्य गनर् वा ःविववेकको ूयोग गनर् ःवतन्ऽता उपलब्ध

ु न्ु छ
गराइएका मानव ूाणीले त्यसको दु पयोग गरे । हाॆो परमूभ ु यःतो हुनह
िक उहाँले िदनुभएको वैयिक्तगत वा व्यिक्तगत अिधकारलाई सदुपयोग वा

दु पयोग गनर् मािनस ःवतन्ऽ छ र उसको अनुमित िबना उहाँले उसलाई

उसकै भलाई हुन हःतक्षेप गनुह
र् ु । तर यसले फेिर अक ूँन खडा गराउँछ:
मािनसमा पाप आउँछ भ े कुरो के परमूभ ुलाई पिहला नै थाहा िथएन र? हो,

मािनसलाई सृि

गनुर् नै सीएस िलिवसको अनुसार जोिखमपूणर् कायर् िथयो भनेर

ु ाई थाहा िथयो तर त्यो जोिखम िकम्मती वा दामी िथयो।
परमूभल

दामी वा िकम्मती जोिखम रे ? कसको लािग? हाॆो लािग, जब

परमूभ ु ःवगर्को िसं हासनमा बिसरहनुहन्ु छ?

ाक्कै त्यो त होइन। सबै

वौि क ूाणीह लाई िदइएको आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता परमूभ ुको िनिम्त

ु यो, जुन
यःतो पिवऽ िथयो िक उहाँ आफैले दु:खक को मार सहन राजी हुनभ
ःवतन्ऽताको हाॆो दु पयोगले ल्याएको िथयो। यो दु:खक

र पीडा येशूको

जीवन र मृत्युले हामीलाई दे खाइएको छ। हाॆै मानव शरीर धारणा गरे र
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पाउनुभएको उहाँको क ले ःवगर् र पृथ्वीको बीचमा यःतो सम्बन्धह
जोड्नुभयो िक त्यो अनन्तकाल सम्म रिहरहनेछ।

यस अध्यायको झलक: हाॆो िनिम्त येशूले के क

वा दु:ख

पाउनुभयो? उहाँको त्यो क ले हामीलाई के िसक्न सक्छ ?
१. सु का िदनह मा

येशूका बालककाल र सेवाकायर् सु

गनुभ
र् न्दा अिघका वषर्ह को

बारे मा हामीलाई कमै जानकारी िदइएको छ। तर, ती अवःथाको बारे मा र
कःतो खालको सं सारको वातावरणमा उहाँ हुकर्नुभएको िथयो केही पदह ले
हामीलाई बताउँदछ।

दे हायका केही पदह

जीवन उहाँले सामना

पढ्नुहोस्। येशूले सु दे िख नै कःतो खालको

गनुप
र् रे को

िथयो

भनेर ती

पदह ले

हामीलाई के

दे खाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: "१ ती िदनमा कैसर अगःटसले ितनको सारा साॆाज्यमा

जनगणना िलनू भन्ने हुकुम जारी गरे । २ कुरे िनयस िसिरयाका हािकम हुँदा यो
पिहलो पल्टको जनगणना िथयो। ३ सबै जना नाउँ दतार् गराउन आफ्नो-आफ्नो

सहर गए। ४ योसेफ पिन गालीलको नासरतबाट यहू िदयाको बेथलेहेम भन्ने

दाऊदको सहरमा गए, िकनभने ितनी दाऊदका कुटुम्ब र वंशका िथए। ५ नाउँ

ँ मगनी भएकी मिरयमलाई साथमा िलएर गए।
दतार् गराउन ितनी आफूसग
मिरयम गभर्वती िथइन्। ६ ितनीह

त्यहाँ भएकै बेला मिरयमको बालक

जन्माउने बेला आयो। ७ ितनले आफ्नो जेठो छोरो जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले

ँ मा रािखन्, िकनिक ितनीह का िनिम्त पौवामा ठाउँ िथएन।" लूका
बे॑ेर डू ड़
२:१-७, र "२१ आठ िदनमा बालकको खतना हुँदा उहाँको नाउँ येशू रािखयो,
जुन नाउँ उहाँ गभर्मा आउन अिघ ःवगर्दूतले िदएका िथए।
२२ मोशाको व्यवःथाअनुसार ितनीह को शु

हुने समय पूरा भएपिछ

ितनीह ले उहाँलाई परमूभ ुको सामुन्ने समपर्ण गनर् य शलेममा ल्याए, २३

जःतो परमूभ ुको व्यवःथामा लेिखएको छ, “पिहलो जन्मने हरे क जेठोचािहँ

परमूभ ुको िनिम्त पिवऽ कहलाइनेछ।” २४ अिन “एक जोर ढुकुर वा परे वाको

दुई वटा बचरा” भनी परमूभ ुको व्यवःथामा भनेजःतै ितनीह

बिलदान चढ़ाउन

आए।" लूका २:२१-२५

(लेबी १२:६-८ पिन हेनह
र्ु ोस्)।"१ ती िदनमा कैसर अगःटसले

ितनको सारा साॆाज्यमा जनगणना िलनू भन्ने हुकुम जारी गरे । २ कुरे िनयस
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िसिरयाका हािकम हुँदा यो पिहलो पल्टको जनगणना िथयो। ३ सबै जना नाउँ
दतार् गराउन आफ्नो-आफ्नो सहर गए। ४ योसेफ पिन गालीलको नासरतबाट
यहू िदयाको बेथलेहेम भन्ने दाऊदको सहरमा गए, िकनभने ितनी दाऊदका
ँ मगनी भएकी
कुटुम्ब र वंशका िथए। ५ नाउँ दतार् गराउन ितनी आफूसग

मिरयमलाई साथमा िलएर गए। मिरयम गभर्वती िथइन्। ६ ितनीह

त्यहाँ

भएकै बेला मिरयमको बालक जन्माउने बेला आयो। ७ ितनले आफ्नो जेठो

ँ मा रािखन्, िकनिक ितनीह का
छोरो जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बे॑ेर डू ड़

िनिम्त पौवा वा लजमा ठाउँ िथएन।" लूका २:१, "१ हेरोद राजाको समयमा

यहू िदयाको बेथलेहेममा जब येशूको जन्म भयो, पूवक
र् ा ज्योितषीह

य शलेममा

आइपुगे र ितनीह ले भने, २ “यहू दीह का राजा भई जन्मने कहाँ हुनहु न्ु छ?

िकनभने हामीले उहाँको तारा पूवम
र् ा दे ख्य र उहाँलाई दण्डवत् गनर् आएका
छ ।”

ँ सारा
३ जब हेरोद राजाले यो सुन,े ितनी बेचैन भए, र ितनीसग

य शलेम पिन बेचैन भयो। ४ अिन ितनले सबै मुख्य पूजाहारीह

र जनताका

शाःऽीह लाई भेला गरे , र “भींटको जन्म कहाँ हुने हो?” भनी सोधपूछ गरे ।

५ ितनीह ले ितनलाई भने, “यहू िदयाको बेथलेहेममा। िकनभने अगमवक्ताले

ु को गाउँ, तँ कुनै िकिसमले यहू दाका
लेखेका छन्: ६ ‘ए बेथलेहेम, यहू दा मुलक

ँ ाट एउटा शासक
शासकह का बीचमा कुनैभन्दा पिन तुच्छ छै नस्, िकनिक तब
िनिःकआउनेछन्, जसले मेरा मािनस, इॐाएलको हेरचाह गनछन्’।”

७ तब

हेरोदले ती ज्योितषीह लाई गुप्तमा बोलाएर तारा कुन समय दे खा परे को हो, सो
ितनीह बाट प ा लगाए। ८ ितनले ितनीह लाई यसो भनेर बेथलेहेममा पठाए,

ँ त्यस बालकको खोजी गर। ितनलाई भे ाएपिछ मलाई खबर
“जाओ, र ठीकसग
गर, र म पिन ितनलाई दण्डवत् गनछु ।” ९ तब राजाको कुरा सुनरे ितनीह

आफ्ना बाटो लागे। जुन तारा ितनीह ले पूवम
र् ा दे खेथे, त्यो तारा ितनीह का
अिग-अिग गयो, र बालक भएको ठाउँमा पुगप
े िछ त्यो तारा त्यही ँ अिड़यो। १०
जब ितनीह ले त्यो तारा दे खे, तब ितनीह

अित आनिन्दत भएर रमाए। ११

अिन घरिभऽ पसेर ितनीह ले बालकलाई उहाँकी आमा मिरयमको साथमा दे खे,

र घोप्टो परे र उहाँलाई दण्डवत् गरे । तब आफ्ना कन्तुर खोलेर उहाँलाई सुन,

सुगन्िधत धू प र मूरर्का भेटी चढ़ाए। १२ अिन हेरोदकहाँ फकीर् नजानू भन्ने
सपनामा चेताउनी पाएर ितनीह
ितनीह

अक बाटो भएर आफ्नो दे शमा फक। १३

गएपिछ, परमूभ ुका एउटा दूत सपनामा योसेफकहाँ दे खा परे र ितनले
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यसो भने, “उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई साथ िलई िमौदे शमा
भािगहाल, र ितमीलाई मैले नभनेसम्म त्यही ँ बस। िकनिक, हेरोदले बालकलाई
मानर् उहाँको खोजी गनर् लागेको छ।” १४ अिन ितनी उठे र साना बालक र

उहाँकी आमालाई साथमा िलई िमौदे शमा राती नै गइहाले, १५ र हेरोदको मृत्यु
नहोउञ्जेल त्यही ँ बसे। अगमवक्ता ारा परमूभ ुले भन्नुभएको वचन यसरी पूरा

ँ ”
भयो, “मैले आफ्ना पुऽलाई िमौदे शबाट बोलाए।

१६ तब ज्योितषीह ले

ितनलाई छकाएको कुरा हेरोदले थाहा पाए, र ितनी रीसले चूर भए। अिन

ज्योितषीह बाट थाहा भएको समयअनुसार बेथलेहेम र त्यस इलाका िभऽका दुई

वषर् र त्यसदे िख मुिनका सबै बालकह लाई मानर् लगाए। १७ तब यिमर्या

अगमवक्ताले भनेको वचन पूरा भयो, १८ “रामामा एउटा शब्द सुिनयो, डाँको
छोडी-छोडी रोएको र िवलापको ठू लो आवाज, राहेल आफ्ना बालकह का लािग
रोइरहेकी, सान्त्वना ितनले इन्कार गिरन्, िकनिक ितनका बालकह

अब

रहेनन्।” म ी २:१-१८।
हुन त, िवप
उहाँलाई

वा गिरब वगर्मा रहनेमा येशू ूथम् व्यिक्त िथएन न त

बालककालदे िख

नै

मािरने

खेदोमा

पनुभ
र् एको

पिहलो

व्यिक्त

ु न्ु थ्यो। सानैदेिख येशूले पाउनुभएको दु:खक मा अक िवशेप वातावरणले
हुनह

पिन साथ िदएको िथयो जुन हामीले बुझ्नुपदर्छ।

हेनह
र्ु ोस्, युह ा १:४६। सानैदेिख र हुकपिछ पिन येशूले दु:ख र खेदो

सहनुपरे को िथयो भनेर त्यस पदले हामीलाई कःतो आभास् िदन्छ? "नथानेलले
ितनलाई भने, “के नासरतबाट केही असल कुरा आउन सक्छ र?” िफिलपले
ितनलाई जवाफ िदए, “आएर हेर।”

(नासरत १००-१५० जनसं ख्या भएको सानो गाउँ िथयो। तत्कािलन

यहू दीह को समयमा पिन यो गाउँ त्यःतो नाउँ चलेको वा इज्जत भएको गाउँ

िथएन। सहरमा बःनेह ले नासरतलाई जाबो गाउँ भनेर हे पाहाको

ि ले

हे दर्थे-अनुवादकको खोजबाट)।

ु न्दा अिघ आदम र हव्वा बाहे क यस पितत िव मा अक
पतन हुनभ

पापरिहत, िनंकल

ु न्ु थ्यो।
र िनद षी जीवन िबताउनेमा केवल येशूमाऽ हुनह

शु , चोखो, िनंकल , पापरिहत येशूको जीवन पापै पापले जरा गािडएको र

फोहरको िहलोले जमेको सं सारमा हुकर्नु र िजउनुभएको िथयो। नैितक,
मौिलक, सामािजक र धािमर्क ॅ

भएकोसं सारसँग बालककाल दे िख नै

िनरन्तर पमा िभड्नुपरे को चोखो र िनंकल

२1०

येशूलाई कःतो पीडा भएको

होला? पापले गदार् हाॆो कठोर

दय भएतापिन पाप र दु ह को वाक्क

लाग्दो व्यवहारदे िख हामी खुिम्चन चाहन्छ । पापको कुनै दाग नभएको, पिवऽ

र चोखो येशूलाई त्यःतो पापको फोहर वातावण कःतो भएको होला? उहाँ र
उहाँको वरपिर रहे काह को बीचमा कःतो अन्तर होला? उहाँको िनिम्त धेरै

पीडादायी भएको होला।

तपाईँले आफूले आफैलाई सोध्नुहोस् "मेरो विरपिररहेका पापह ूित म

कितको सं वद
े नशील छु ? र ितनीह

पापी भएकोले ितनी ूित मेरो मन के

कठोर छ? तपाईँले के पढ्नुहन्ु छ, मोबाइलमाऽ चलाउने लतमा हुनहु न्ु छ िक वा
तपाईँले के िफिलमह

वा सामािजन स ालह

दय कठोर वा असं वद
े नशील हुन पुगक
े ो िक?

हेनह
र्ु न्ु छ जसले गदार्

तपाईँको

२. सबै मािनसह बाट ितरःकृत र बिहःकृत येशू
येशू भी

परमूभ ु, सारा ःवगर् र पृथ्वीको सृि कतार् भएतापिन सारा

सं सारलाई पापको पासोबाट छु टाउन बिल हुन उहाँ आउनुभयो। यसलाई
मध्यनजरमा राखेर दे हायका केही पदह

पढ्नुहोस्। यस पृथ्वीमा सामना गनुर्

परे को दु:खक को बारे मा केही हदसम्म ती पदह ले हामीलाई कसरी बुझाउन
ूयास गदर्छ?

"२२ तब उहाँकहाँ दु

ँ ो
आत्माले सताएको एक जना अन्धो र गूग

ँ ो मािनस
र् यो, यितसम्म िक, त्यो गूग
मान्छे ल्याइयो। येशूले त्यसलाई िनको पानुभ

बोल्ने र दे ख्ने भयो। २३ अिन सबै भीड़ले अचम्म मानेर भने, “के ियनी
दाऊदका पुऽ नै हुन सक्छन्?”

२४ तर यो सुनरे फिरसीह ले भने, “यस मािनसले दु

आत्माको

मािलक बालिजबुल ारा माऽ भूतह लाई धपाउँछ।” म ी १२:२२-२४, "१६
उहाँ

नासरतमा

आउनुभयो, जहाँ

उहाँ

हुकर्नुभएको

िथयो।

उहाँ

आफ्नो

ु यो। १७
आदतअनुसार शबाथ-िदनमा सभाघरमा जानुभयो, र प नलाई खड़ा हुनभ

उहाँलाई यशैया अगमवक्ताको पुःतक िदइयो। उहाँले त्यो पुःतक खोल्नुभयो, र
यो कुरो लेिखएको खण्ड िनकाल्नुभयो: १८ “परमूभ ुका आत्मा ममािथ छ,

िकनभने गरीबह लाई सुसमाचार सुनाउनका िनिम्त उहाँले मलाई अिभषेक
गनुभ
र् एको छ। कैदीह लाई छु टकाराको घोषणा गनर्,

र अन्धाह लाई

िंट

िदन, िथचोिमचोमा परे काह लाई ःवतन्ऽ गराउनका िनिम्त, १९ र परमूभ ुका
ूसन्नताको वषर् घोषणा गनर्का िनिम्त उहाँले मलाई पठाउनुभएको छ।”
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२० उहाँले पुःतक बन्द गनुभ
र् यो, र एक जना सेवकलाई िदएर उहाँ

बःनुभयो। सभाघरमा भएकाह

सबैको नजर उहाँमािथ पर्यो। २१ तब उहाँले

ितनीह लाई भन्नुभयो, “आज धमर्शाःऽको यो वचन ितमीह ले सुन्दासुन्दै पूरा
भएको छ।”

२२ सबैले उहाँको सराहना गरे , र उहाँको मुखबाट िनःकेका कृपापूणर्

वचनमा छक्क परे , र ितनीह ले भने, “ियनी योसेफका छोरा होइनन् र?” २३
उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “िन:सन्दे ह, ितमीह ले मलाई यो उखान भन्नेछौ, ‘ए

वै , आफैलाई िनको पार। कफनर्हम
ु मा ितमीले जे जित गर्यौ भनी हामीले

सुनक
े ा िथय , ती यहाँ आफ्नो सहरमा पिन गर’।” २४ अिन उहाँले भन्नुभयो,

“साँच्चै म ितमीह लाई भन्दछु , कुनै पिन अगमवक्तालाई उनको आफ्नो दे शमा
ःवागत हुँदैन। २५ तर वाःतवमा म ितमीह लाई भन्दछु , इॐाएलमा एिलयाको

समयमा धेरै िवधवाह

िथए, त्यस बेला जब साढ़े तीन वषर् वृिंट रोिकयो,

यहाँसम्म िक सारा दे शमा ठू लो अिनकाल परे को िथयो। २६ तर एिलया सीदोन

दे शको सारपतमा भएकी एउटी िवधवाकहाँ माऽ पठाइए, अ

कसैकहाँ

पठाइएनन्। २७ एलीशा अगमवक्ताको बेलामा इॐाएलमा धेरै कुंठरोगीह

तापिन िसिरयाली नामान माऽ िनको पािरए, अ
ितनीह

भए

कोही िनको पािरएनन्।”

२८ यी कुरा सुनरे सभाघरमा भएका सबै जना रीसले चूर भए। २९

उठे र उहाँलाई सहरबाट बािहर िनकािलकन जुन पहाड़मा ितनीह को

सहर बनाइएको िथयो, त्यसैको टाकुरामा लगेर उहाँलाई तलितर खसािलिदन

खोजे। ३० तर उहाँ ितनीह का बीचबाट िछरे र िनिःकजानुभयो।" लूका

४:१६-३०, "४२ येशूले ितनीह लाई भन्नुभयो, “परमेँवर ितमीह का िपता

हुनहु ँद
ु ो हो त ितमीह ले मलाई ूेम गनिथयौ, िकनभने म परमेँवरबाट

ँ म आफ्नै इच्छाले आएको होइन,ँ तर उहाँले मलाई पठाउनुभयो।
िनिःकआए।
४३ मैले भनेको ितमीह
सक्दै नौ। ४४ ितमीह

िकन बुझ्दै नौ? िकनभने ितमीह ले मेरो वचन सुन्न

आफ्नो िपता िदयाबलसका हौ, र ितमीह का िपताको

इच्छा पूरा गन ितमीह को स ल्प छ। त्यो त सु दे िख नै हत्यारा िथयो, र

ँ त्यसलाई केही वाःता छै न। िकनभने त्यसमा केही सत्य छै न। जब
सत्यसग

त्यसले झूट बोल्दछ, त्यो आफ्नै ःवभावअनुसार बोल्दछ, िकनभने त्यो झूटो हो र
झूटको िपता हो। ४५ म सत्य बोल्दछु , तर ितमीह
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मलाई िवँवास गदनौ।

४६ ितमीह मध्ये कसले मलाई पापको दोष लाउन सक्छ? यिद म सत्य
बोल्दछु भने, िकन ितमीह

ममािथ िवँवास गदनौ? ४७ जो परमेँवरको हो,

त्यसले परमेँवरका वाणी सुन्दछ। ितमीह
ितमीह

परमेँवरका होइनौ, यसैकारण

सुन्दै नौ।” ४८ यहू दीह ले उहाँलाई जवाफ िदए, “के हाॆो यो भनाइ

ठीक होइन, िक ितमी सामरी हौ र ितमीलाई दु आत्मा लागेको छ?” ४९ येशूले
जवाफ िदनुभयो, “ममा दु

र ितमीह

आत्मा भूत छै न, तर म आफ्ना िपताको आदर गदर्छु,

मेरो अनादर गदर्छौ। ५० तर म आफ्नै मिहमा खोिज्दन,ँ एक जना

हुनहु न्ु छ जसले मिहमा खोज्नुहन्ु छ र फैसला गनुह
र् न्ु छ। ५१ साँच्चै म

ितमीह लाई भन्दछु , यिद कसैले मेरो वचन पालन गर्यो भने त्यसले किहल्यै

मृत्यु दे ख्नेछैन।” ५२ यहू दीह ले उहाँलाई भने, “अब हामीलाई पक्का थाहा
भयो, ितमीलाई दु आत्माले सताएको छ। अॄाहामको मृत्यु भयो, अगमवक्ताह

पिन मरे , तर ितमी भन्दछौ, ‘कसैले मेरो वचन पालन गर्यो भने त्यसले किहल्यै

मृत्यु चाख्नेछैन।’ ५३ के हाॆा पुखार् अॄाहामभन्दा ितमी महान् हौ? उनको मृत्यु

भयो, अिन अगमवक्ताह

पिन मरे । ितमीचािहँ आफैलाई को हुँ भनी दाबी

गछ ?” ५४ येशूले जवाफ िदनुभयो, “यिद मैले आफ्नै मिहमा गर भने मेरो

मिहमा व्यथ हुन्छ। मलाई मिहमा िदने मेरा िपता हुनहु न्ु छ, जसलाई ितमीह

‘हाॆा परमेँवर’ भन्दछौ। ५५ ितमीह ले उहाँलाई िचनेका छै नौ, तर म
उहाँलाई िचन्छु । म उहाँलाई िचिन्दनँ भन्छु

भने म ितमीह सरह झूटा

ठहिरनेछु। तर म उहाँलाई िचन्दछु , र उहाँको वचन पालन गदर्छु। ५६

ितमीह का पुखार् अॄाहाम मेरो िदन दे ख्नलाई ूफुिल्लत भएका िथए, र ितनले
दे खे अिन रमाए।”

५७ यसकारण यहू दीह ले उहाँलाई भने, “ितमी अझै पचास वषर् पुगक
े ा

छै नौ, त के ितमीले अॄाहामलाई दे खेका छौ?”

५८ येशूले ितनीह लाई

ु न्दा अिघबाटै
भन्नुभयो, “साँच्चै म ितमीह लाई भन्दछु , अॄाहाम हुनभ

म

छँदैछु।” ५९ तब ितनीह ले उहाँलाई हान्न भनी ढु ा िटपे, तर येशू लुकेर

मिन्दरबाट बािहर िनिःकजानुभयो।" यूहन्ना ८:४२-५९।

दे श र समाजका अगुवाह , यहू दी धमर्का पिण्डत र धमर्ग ु ह

साधारण

मािनसह ले

येशूको

जीवन,

िबयाकलाप

र

र

िशक्षाह लाई

ँ ाको छारो बनेका
िनरन्तर पमा गलत सम्झेका िथए र उहाँ सबैको सामु आख
िथए। आफूले सेवा गनर् मािनसह ले उहाँलाई ितरःकार, अपमान, घृणा गरे का

िथए। उहाँलाई ितनीह ले धुलोिपठो गनर् चाहे का िथए। पहाडबाट तल
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खसालेर उहाँलाई मारे र उहाँको अिःतत्वलाई

ितनीह ले सखाप पानर् चाहे का

िथए। यिद भन भने, मान कुनै बाबुले आफ्नो अल्लारे , िविमएको र ॅ

भएको छोरालाई उकाःन आफूसँग भएको सबै थोक िदन तयार भएका िथए
रे । तर त्यस छोराले बाबुको माया, िठक हुन िबिन्तभाऊ र अनुरोधलाई
ितरःकार गद, उनलाई गालीगलौज गद, अपमान गद उनको ूःतावलाई

ठु कर्याइ िदन्छ। उसको जीवन िवल्कुल नाश हुनबाट बचाउन उसको
अत्यिधक भलो चाहने र सहयोग गन बुबाबाहे क अ

कोही नहुन सक्छ। यस

पृथ्वीमा येशू रहुञ्जेल त्यस बाबुले जःतै मािनसह को ितरःकार, अव ा,
अव ा, हे ला आिद सहनुपरे को िथयो। उनको िनिम्त कःतो पीडादायी िथयो

होला?

म ी २३:३७ पढनुहोस्। येशूलाई ितरःकार गदार् उहाँलाई कःतो

अनुभव भएको िथयो? जब तपाईँ पढ्नुहन्ु छ तब यो आफैलाई सोध्नु होस "के
उहाँ आफैको िनिम्त नराॆो मािनरहनुभएको छ? (यो ूायजसो हामी गदर्छ ) वा
अ

कुनै कारणले?" अक कारण छ भने के? हेनह
र्ु ोस्, "“ए य शलेम, ए

ँ हाँ पठाइएकाह लाई ढु ाले
य शलेम, तँ जसले अगमवक्ताह लाई मान र तक

हान्ने! जसरी कुखुरीले आफ्ना चल्लाह लाई पखेटामुिन बटुल्छ, त्यसरी नै मैले

धेरै पल्ट तेरा बालकह लाई बटुल्ने इच्छा गर, तर तले मािननस्।"
मािनसह को ितरःकार, हे पाहा र दवाउने ूवृि

हामी सबैले अनुभव

गरे का छ । हुन सक्छ हामी िनःवाथीर् भएकोले येशूले जःतै िपडा होला। तर

मािनसह लाई उ ार गनर् आउँदा ितनीह ले उहाँलाई कःतो व्यवहार गन छ
सो उहाँलाई अिघबाटै पूरा थाहा िथयो र उहाँलाई ितरःकार गदार् त्यसको

नितजा उहाँले के भोग्नुपनछ सो उहाँलाई अिघबाटै थाहा िथयो। त्यस

पिरवेशमा उहाँलाई कःतो मन भयो होला? उहाँको िदमागमा कःतो भाँडभैलो

चल्यो होला? "येशूको िनद षपना र अवोधपनाले गदार् सै तानको आबमणको
गिहरो

वा

ितॄ

चोट

उहाँले

अनुभव

"सेलेक्टे ड मेसेजेज, बुक ३, पृ. १२९बाट

गनभएको

िथयो।"-िददीमा

पान्तिरत।

एलेन,

कसैले तपाईँलाई हेप्यो, ितरःकार गर्यो, दवाउन वा धुलोिपठो गनर्

ँ सामनाको िनिम्त सहयोग पाउन येशूबाट तपाईँले के
खोज्यो भने ती चोटह सग

िसक्नु भएको छ? उहाँको अनुकरणीय उदाहरणलाई तपाईँले कसरी हेनह
र्ु न्ु छ?
तपाईँको आफ्नै जीवनमा त्यसलाई कसरी ूयोग गनुह
र् न्ु छ?
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३. गेतसमनीमा येशू
"३२ त्यसपिछ उहाँह

गेतसमनी नाउँ भएको ठाउँमा जानुभयो, र

उहाँले आफ्ना चेलाह लाई भन्नुभयो, “मैले ूाथर्ना ग ञ्जेल ितमीह

यही ँ

बस।” ३३ तब उहाँले पऽुस, याकूब र यूहन्नालाई साथमा लैजानुभयो, र उहाँ

अत्यन्तै िवचिलत र ज्यादै िखन्न हुन लाग्नुभयो। ३४ उहाँले ितनीह लाई
भन्नुभयो, “मेरो आत्मा मृत्युसम्मै शोकले व्याकुल भएको छ। ितमीह

बस, र जागा रहो।” मकूर्स १४:३२-३४।

यस सं सरमा ३३ वषर्सम्म उहाँले जुन जुन क

र पीडाह

यही ँ

भोग्नुभयो

ितनीह को दाँजोमा बूसमा टाँिगनुभन्दा अिघ भोग्न थाल्नु भएको पीडा केही

पिन िथएन। अनन्त युगदे िख (एिफसी १:१-४,२ ितमोथी १:८, ९, तीतस

१:१,२ आिद) यस सं सारको पापको िनिम्त येशू बिल हुनपु न योजना भएको
िथयो। अव त्यो समय वाःतिवक पमा आउन लागेको िथयो।
गेतसमनीमा येशूले सामना गनुर् भएको

पीडालाई दे हायका पदह ले

हामीलाई के बताउँछ? हे नह
र्ु ोस्, "३६ तब येशू गेतसमनी भन्ने ठाउँमा
ितनीह सँग जानुभयो, र चेलाह लाई भन्नुभयो, “ितमीह यही ँ बस, मचािहँ अिल
पर गएर ूाथर्ना गछु र्।” ३७ र आफूसँग पऽुस र जिब्दयाका दुई छोराह लाई

िलएर उहाँ शोिकत र व्याकुल हुन लाग्नुभयो। ३८ तब उहाँले ितनीह लाई
भन्नुभयो, “मेरो ूाण गिहरो शोकले मरे तल्ु य भएको छ। ितमीह यही ँ बस, र
मसँग जागा रहो।” ३९ अिन उहाँले अिल अगािड गएर लम्पसार परी ूाथर्ना

गनुभ
र् यो, “हे मेरा िपता, हुन सक्छ भने, यो कचौरा मबाट हटोस्। तरै पिन मैले
इच्छा गरे बमोिजम होइन, तर तपाईंले इच्छा गनुभ
र् एबमोिजम होस्।” म ी

२६:३६-३९, "३२ त्यसपिछ उहाँह

गेतसमनी नाउँ भएको ठाउँमा जानुभयो,

र उहाँले आफ्ना चेलाह लाई भन्नुभयो, “मैले ूाथर्ना ग ञ्जेल ितमीह

यही ँ

बस।” ३३ तब उहाँले पऽुस, याकूब र यूहन्नालाई साथमा लै जानुभयो, र उहाँ
अत्यन्तै िवचिलत र ज्यादै िखन्न हुन लाग्नुभयो। ३४ उहाँले ितनीह लाई

भन्नुभयो, “मेरो आत्मा मृत्युसम्मै शोकले व्याकुल भएको छ। ितमीह

यही ँ

बस, र जागा रहो।”

३५ अिन अिल पर गएर उहाँ भूइँमा घोिप्टनुभयो, र हुन सक्छ भने

त्यो घड़ी उहाँबाट टलोस् भनी ूाथर्ना गनुभ
र् यो। ३६ अिन उहाँले भन्नुभयो,
“अब्बा, िपता, तपाईंको िनिम्त सबै कुरा सम्भव छ। यो कचौरा मबाट

हटाइिदनुहोस्।

तर

पिन

मैले

इच्छा
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गरे जःतो

होइन, तपाईंले

इच्छा

गनुभ
र् एजःतो होस्।”

३७ उहाँ फेिर आउनुहँद
ु ा ितनीह लाई िनदाइरहे का

भे ाउनुभयो। उहाँले पऽुसलाई भन्नुभयो, “िसमोन, के ितमी िनदाइरहे छौ? के एक

घण्टा पिन जागा बःन सकेनौ? ३८ जागा रहो, अिन ूाथर्ना गर, र ितमीह

परीक्षामा नपर। आत्मा त साँच्चै तयार छ, तर शरीर दुबल
र् छ।” मकूर्स

१४:३२-३८ र "३९ बािहर िनःकेर सदाझ उहाँ जैतून डाँड़ामा जानुभयो, र

उहाँका चेलाह

पिन पिछपिछ लागे। ४० त्यस ठाउँमा पुगेपिछ उहाँले

ितनीह लाई भन्नुभयो, “ितमीह

ूाथर्ना गिररहो, र परीक्षामा नपर।” ४१ उहाँ

ँ ा टे की ूाथर्ना गनुभ
ितनीह बाट ूाय: तीस िमटर पर गएर घुड़
र् यो, ४२ “हे

िपता, तपाईंको इच्छा भए, यो कचौरा मबाट हटाइिदनुहोस्। तर मेरो इच्छा
होइन, तपाईंकै इच्छा पूरा होस्।” ४३ तब ःवगर्बाट एउटा दूत उहाँलाई बल
िदन उहाँकहाँ दे खा परे । ४४ अत्यन्त स ंटमा परे र आमहपूवक
र् उहाँ ूाथर्ना
गनर् लाग्नुभयो, र उहाँको पसीना रगतका ठू ला-ठू ला थोप्लाजःतै जिमनमा

खिसरहे का िथए। ४५ ूाथर्नाबाट उठे र चेलाह कहाँ आउनुहँद
ु ा उहाँले
ितनीह लाई शोकले गदार् िनदाइरहे का भे ाउनुभयो। ४६ उहाँले ितनीह लाई

भन्नुभयो, “ितमीह

िकन िनदाइरहे का छौ? उठ र परीक्षामा नपनर्लाई ूाथर्ना

गर।” ४७ उहाँ बोल्दाबोल्दै , एउटा भीड त्यहाँ आइपुग्यो। बा॑ चेलामध्ये एक

जना यहू दा भन्नेचािहँ ितनीह का अिगअिग आयो। येशूलाई च ुम्बन गनर्लाई

त्यो उहाँको निजकै गयो। ४८ तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, “यहू दा, के ितमी

मािनसको पुऽलाई च ुम्बन ारा िवँवासघात गनर् चाहन्छौ?” लूका २२:३९४८।
"आफ्नो चेलाह बाट उहाँ अिल पर जानुभयो, तर त्यित टाढा त

होइन िकनिक ितनीह ले उहाँलाई दुवै दे ख्न र सु

सकुन्। अिन उहाँ

जिमनमा लम्पछार पनुभ
र् यो। पापले गदार् आफू आफ्नो िपताबाट अलग भएको

बेदनाको अनुभव गनुभ
र् यो। परमूभ ु िपता र उहाँको बीचमा पापले ल्याएको
खाल्डो अत्यन्तै फरािकलो, गिहरो र अन्धकार िथयो िक ितनीह को अगािड
उहाँको आत्मा र भावनाह

काँप्न थालेका िथए। तर त्यो पीडालाई साम्य

पानर् उहाँको दै िवक शिक्तलाई ूयोगमा ल्याउनु कुनै हालतमा ूयत्न गनर्
हुँदैनथ्यो।

मािनस

ु ा आ ाह
परमूभक

भएर

मािनसका

पापका

पिरणामह

भोग्नै

पदर्थ्यो।

ँ ाई मािनस भएको
उल्ल न गन दु ह ले पाउने सजायल

ु ो बोध उहाँमािथ
है िशयताले येशूले सहनै पदर्थ्यो। दु ह मािथको परमूभक

बिळएको िथयो र त्यो उहाँले सहनै पदर्थ्यो।
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"पिहला किहल्यै नउभ ुएको फरक िःथितमा अब उहाँ उिभनु भएको
िथयो। उहाँको पीडा वा बेदनालाई अगमवक्ता जकिरयाले ःप

पमा यसरी

वणर्न गरे का छन्, "६ कसै ले त्यसलाई ‘ितॆो शरीरमा भएका यी चोटचािहँ के

् भनी सोधे भने, त्यसले जवाफ िदनेछ, ‘यी मेरा िमऽह को घरमा मैले
हुन?’
पाएका चोटह

मािनसको िव

्
हुन’।

७ “ए तरवार, मेरो गोठालाको िव

मा, जो मेरो स ी हो,” सवर्शिक्तमान् परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।

“गोठालालाई िहकार्, र भेड़ाह
िव

मा उ , निजकका

िततरिबतर हुनेछन्, र मेरो हात सानाह का

मा म उठाउनेछु।” जकिरया १३:६-७। पापी मािनसको िबकल्प र

ु े ल्याउनुहन
जमानीको िनिम्त सबर्शिक्तमान परमूभल
ु े दै िवक न्यायमुिन भी

ु ो न्याय वा इन्साफ भनेको के हो सो उहाँले
पनुभ
र् एको िथयो। परमूभक

भोिगरहनुभएको िथयो। त्यसै कारण अ ह को िनिम्त मध्यःथता भएर िपताको
सामु उहाँ उिभरहनुभएको छ। तर अिहले गेतसमनीमा आफ्नै लािग कसै ले

पहल वा मध्यःथता ग न् भ े उहाँको

द िडजाएर अभ एजेज,् पृ. ६८६बाट

दयदे िख चाहना गनुभ
र् एको िथयो।"-

पान्तिरत।

गेतसमनीमा येशूलाई के भइरहेको िथयो त्यसमा ध्यान गनुह
र् ोस्। सारा

सं सारको पापको वषार्ह

उहाँमािथ झिररहेको िथयो। त्यो कःतो अनुभव होला,

कल्पना गनर् खोज्नुहोस्। िवगत र पिछ कुनै पिन मािनस त्यस पिरिःथितमा

जािकन बोलाइएको िथएन। हामीलाई परमूभ ुको ूेमको बारे मा यसले के

बताउँदछ? यसबाट तपाईँ आफैले के आशा िखच्ँ नु सक्नुहन्ु छ?
४. बूसमा टाँिगएको सनातन सृि कतार् परमिपता परमेँवर

अपराधीलाई बूसमा टाँिगएर मृत्यु दण्ड िदने सजायँ रोमी सभ्यताको

सबभन्दा कठोर र िन ु र सजायँ िथयो। सबभन्दा खराब तिरकाले मन सजायँ
भनेर मािनन्यो। कुनै पिन मािनसलाई त्यसरी मान भयानक र िवभत्स सजायँ

ु ो पुऽलाई त्यसरी नै
मानव बुरताको पराक ा िथयो। त्यसमा पिन परमूभक

मृत्युदण्ड िदनु उहाँलाई गिरएको ितरःकारको चरमिसमा िथयो। हामीले यो

ु ु
किहल्यै पिन िबसर्नह
आउनुभएको

िथयो।

िक उहाँ हामी जःतै मानव हाड र छाला िलएर
उहाँलाई

िपत्दा,

कोरार्

लगाउँदा,

उहाँका

हात

र

पाऊह मा काँटी ठोिकन्दा र घाऊ नै घाऊले क्षतिवक्षत भएको शरीर
बूसमामा लऽकै झुिन्दनुपदार् उहाँको शारीिरक पीडा र ददर् अस

भएको

होला। यो कठोर दण्ड सबभन्दा खराब अपराधीको िनिम्त पिन िनमर्म िथयो।
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कुनै दोष नभएको र िनरपराध येशूलाई त्यसरी मानुर् मानव सभ्यताको अन्याय
नीितको पराका ा िथयो।

य िप, येशूको शारीिरक क

येशूको आन्तिरक पीडाको सामु नरम नै

िथयो। यो मृत्युदण्ड िनद ष र िनरपराध व्यिक्तलाई िदनुभन्दा अक िथयो।

र् न्दा पिन येशूको मृत्युमा भएका घटनाह को
अनजान मािनसलाई मानुभ

वातावरणमा के बिढ गितिविधह

भइरहेको िथयो भनेर धेरै जसोले बुझक
े ा िथए?

त्यहाँ जे जे भइरहेका िथए त्यसले के उल्लेखनीय कुराह

भनेर

दे हायका

पदह ले

पूजाहारीह ले पिन शाःऽीह

हामीलाई

दे खाउँदछ?

ूकट भएको िथयो

हेनह
र्ु ोस्,

"४१

मुख्य

ँ सग
ँ ै उहाँको िगल्ला गद भने,
र धमर्-गु ह का सग

४२ “यसले अ लाई त बचायो, आफूलाई चािहँ बचाउन सक्दै न। यिद
इॐाएलको राजा हो भने अिहले नै बूसबाट तल ओलर आओस्, र हामी यसलाई

िवँवास गनछ । ४३ यसले परमेँवरमा भरोसा राख्छ। परमेँवरले यसलाई
चाहनुहन्ु छ भने उहाँले यसलाई अिहले छु टकारा दे ऊन्, िकनिक यसले ‘म

ँ बूसमा झुण्
परमेँवरको पुऽ हुँ,’ भनी भन्थ्यो।” ४४ अिन उहाँसग
डाँकूह ले पिन यही िकिसमले उहाँको अपमान गरे ।

ाइएका ती

४५ अब मध्या दे िख तीन बजेसम्म सारा दे शमा अन्धकार भयो। ४६

तीन बजेितर येशू यसो भनेर ठू लो सोरले कराउनुभयो, “इलोई, इलोई, लामा

सबखथनी?” अथार्त,् “हे मेरा परमेँवर, हे मेरा परमेँवर, तपाईंले मलाई िकन
त्याग्नुभएको छ?” ४७ त्यहाँ उिभएकाह मध्ये कित जनाले यो सुनरे भने, “यस
मािनसले एिलयालाई बोलाउँदैछ।”

म ी २७:४१-४७, "५१ त्यसै

घड़ी मिन्दरको पदार् टुप्पादे िख

फेदसम्म दुई भाग भएर च्याितयो, र जिमन काँप्न लाग्यो, र च ानह
५२ िचहानह

फुटे ।

उघािरए, र सुितगएका धेरै सन्तह का मृत शरीर जीिवत भई

उठे , ५३ र ितनीह
भएपिछ ितनीह

िचहानह बाट िनःके, र मृतकबाट येशूको पुन त्थान

पिवऽ सहरमा ूवेश गरे र धेरैकहाँ दे खा परे । ५४ जब

ँ येशूलाई
कप्तान र ितनीसग

ग्ँ नेह ले भूकम्प र त्यहाँ भइरहेका घटना दे खे,

तब अित भयभीत भएर ितनीह ले यसो भने, “साँच्चै, ियनी परमेँवरका पुऽ
रहेछन्।” म ी २७:५१-५४, "अिन मिन्दरको पदार् टुप्पादे िख फेदसम्मै दुई

भाग भई च्याितयो।" मकूर्स १५:३८।
होइन

िनद षलाई अन्यायपूवक
र् मािरन्दा येशूको मािमलामा केवल मृत्युमाऽ

असाधारण

गितिविधह

त्यहाँ

२1८

भइरहे का

िथए

भनेर

ःप

पमा

दे खाइरहे को िथयो। बाइबल अनुसार परमूभ ु परमे रको पापूितको रोष र

बोध उहाँमािथ खिनएको िथयो। येशू बूसमा दु:ख पाउनुको अथर् पापूित

धमर्परायण र न्यायूेमी परमूभ ुको आबोशको ूदशर्न गनुभ
र् एको िथयो। त्यो
पाप केवल यहू दीह को माऽ नभएर सारा सं सारको िथयो। त्यसकारण येशूको

दु:ख गिहरो, अन्धकारमय र अित पीडादायी िथयो जुन कुनै पिन मानव

ूाणीलाई थाहा िथएन न त अनुभव नै गदर् सक्छ।

तपाईँ जुनसुकै सं घषर्ह को सामना गिररहनुभएको छ, बूसमा येशूको

महाक को वाःतिवकताबाट तपाईँले कःतो आशा र सान्त्वना िखच्ँ न सक्नुहन्ु छ?
५. पीडा र वेदनाले म

परमूभ ु

जबसम्म हामी यस सं सारमा छ तब सम्म दु:ख पाउँछ भ े कुरामा

ँ ा िचम्लन सक्दै न । दु:ख पाउनु ूत्येक मािनसको जीवनशैलीको एक
हामी आच
भाग हो र त्यसबाट जुनसुकै दशर्न वा धमर्ले भगाउन खोजेतापिन भाग्न

सिकन्दै न। पितत मानव ूाणी भएको भएकोले यस सं सारमा जन्मेपिछ कुनै न
कुनै पमा दु:ख हाॆो खानाको गाँस जःतै हुनै पदर्छ। दु:ख र पीडाबाट यस

सं सारमा कोही पिन धुरन्दर येशूका भक्त नै िकन नहुन ् ऊ अलग बःन सक्दै न
न त अलग नै रािखन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई ूित ा गिरएको छ। तर
त्यसको िबपिरत...
गिरएको

यस िततो सत्यको मािमलामा दे हायका पदह ले हामीलाई के खुलासा
छ?

हेनह
र्ु ोस्:

"१९

तर

कुनै-कुनै

यहू दीह

एिन्टओिखया

र

आइकोिनयनबाट त्यहाँ आइपुग,े र भीड़लाई मनाएर पावललाई ढु ा बसार्ए, र

ितनी मरे होलान् भन्ठानेर सहरदे िख बािहर िघःःयाएर लगे। २० तर जब
चेलाह

ितनको विरपिर उिभए ितनी उठे , अिन सहरिभऽ पसे, र भोिलपल्ट

ँ िनःकेर डबीर्मा गए। २१ ितनीह ले त्यस सहरमा सुसमाचार
बारनाबाससग

ूचार

गरे र

धेरै

चेलाह

बनाए, र

ितनीह

लुःऽा, आइकोिनयन

र

एिन्टओिखयामा फक, २२ चेलाह का आत्मालाई सु ढ़ गराउँदै उनीह लाई

िवँवासमा रिहरहने अतीर् िदए, र धेरै कंट सहेर हामी परमेँवरको राज्यमा

ूवेश गनुपर् छर् भनी उनीह लाई भने।"

ूेिरत १४:१९-२२, "२७ केवल

ितमीह का जीवनको चाल भींटका सुसमाचारको योग्य होस्। म चाहे आएर

ितमीह लाई दे खू,ँ चाहे अनुपिःथत रहू ँ, म ितमीह का बारे मा यही कुरा सुन्न
चाहन्छु , िक ितमीह

एउटै आत्मामा

ढ़ बनी खड़ा भएका छौ, र एउटै मनका
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ँ
भई सुसमाचारको िवँवासको िनिम्त िमलेर पिरौम गदर्छौ, २८ र िवरोधीह सग

केही कुरामा डराउँदैनौ। ितनीह का िनिम्त यो िवनाशको लक्षण हो, तर

ितमीह का िनिम्त चािहँ मुिक्तको ूत्यक्ष लक्षण हो, जुन मुिक्तचािहँ परमेँवरबाट
हो। २९ िकनभने भींटको िनिम्त ितमीह लाई यो िदइएको छ, िक ितमीह ले

उहाँमािथ िवँवास गनुर् माऽ होइन, तर उहाँको खाितर दु:ख पिन भोग्नुपछर्, ३०

ँ छ भनी अिहले सुन्दछौ,
र त्यही स षर् जो ितमीह ले ममा दे ख्यौ र मसग
त्यसैमा ितमीह

लागेका छौ।" िफिलप्पी १:२७-३० र "१० अब त ितमीले

मेरो िशक्षा, मेरो चिरऽ, मेरो जीवनको लआय, मेरो िवँवास, मेरो धैय,र् मेरो ूेम, मेरो
िःथरता दे खेका छौ, ११ मेरा सतावटह

र मेरा कंटह

एिन्टओिखयामा,

आइकोिनयनमा र लुःऽामा ममािथ के पनर् आयो र कःता-कःता सतावटह

सह, तापिन ती सबैबाट ूभ ुले मलाई बचाउनुभयो। १२ भींट येशूमा भिक्तसाथ
जीवन िबताउन इच्छा गनह

मािनसह

र ठगाहाह

ितमोथी ३:१०-१३।

ठगेर र ठिगएर झन्-झन् दुंट हुँदैजानेछन्।" २

य िप, हाॆो दु:खक

राख्न ज री छ।

पिहलो, भी

सबै जना सतावटमा पन नै छन्, १३ तर दुंट

र पीडाको बीचमा दुई थोकह

हाॆो िदमागमा

हाॆो ूभ ु, हामी कुनैले दु:ख पाउनुभन्दा धेरै नराॆो

दु:ख उहाँले भोग्नुभएको िथयो। बुसमा उहाँ, "३ मािनसह बाट घृिणत िथयो
र इन्कार गिरयो, अफसोसमा परे को मािनस र कंटिसत पिरिचत। ऊ त्योजःतो
िथयो, जसलाई दे खेर मािनसह

आफ्ना मुख फकार्उँछन्। ऊ घृिणत िथयो, र

हामीले उसलाई केही मोलको गनेन । ४ िनँचय नै उसले हाॆा िनबर्लताह

बोक्यो, र हाॆा दु:ख भोग्यो, तापिन हामीले उसलाई परमेँवरबाट िहकार्इएको,

उहाँबाट िपिटएको र दु:खमा परे को सम्झ्य । ५ तर ऊ त हाॆा अपराधह का
िनिम्त छे िड़यो। हाॆा अधमर्का िनिम्त ऊ पेिलयो। हामीमा शािन्त ल्याउने
दण्ड उसमािथ पर्यो... " यशैया ५३:३-५। हामी ूायजसो व्यिक्तगत पमा वा

व्यिक्तगतको िनिम्त दु:ख पाउँछ तर उहाँ हामी सबैको िनिम्त सामुिहक पमा

ु न्ु थ्यो तर उहाँ
वा सामुिहकको िनिम्त दु:ख पाउनुभयो। उहाँ पापरिहत हुनह
ु यो (२ कोरन्थी) ५:२१)। उहाँले यःतो िकिसमको
हाॆो िनिम्त पाप हुनभ

पीडा र वेदना भोग्नुभयो जुन हामी पापी मािनसले कल्पना पिन गनर् सक्दै न ।

२२०

दोॐो, जब हामी दु:ख पाउँछ तब येशूले दु:ख पाउनु भएका नितजाह को

बारे मा याद गनुप
र् छर्, त्यो हो हाॆो िनिम्त भी ले के गनुभ
र् यो त्यसबाट हामीलाई
हामीलाई उपलब्ध गराइएको ूित ा।

र्ु ोस्, "२७
हामीलाई के ूित ा गिरएको छ सो दे हायका पदह मा हेनह

“मेरा भेड़ाह ले मेरो सोर सुन्छन्, र ितनीह लाई म िचन्छु , र ितनीह
आउँछन्। २८ ितनीह लाई म अनन्त जीवन िदन्छु , र ितनीह

मेरो पिछ

किहल्यै नंट

हुनछ
े ै नन्, र कसैले ितनीह लाई मेरो हातबाट खोसी लैजानेछैन। २९ मेरा
िपताले ती मलाई िदनुभएको छ; उहाँ सबैभन्दा महान् हुनहु न्ु छ। िपताको
हातबाट कसैले ितनीह लाई खोसी लानेछैनन्। ३० िपता र म एक ह ।”

यूहन्ना १०:२७-३०, "१९ ितमीह मा रहेको मानवीय कमजोरीको कारणले म
ितमीह ले बुझ्न सिकने भाषामा बोिलरहेको छु । िकनिक जसरी ितमीह ले एक
पल्ट आफ्ना अ ह लाई अशु ता र झन्-झन् बढ़ी अपराधका िनिम्त समपर्ण
गर्यौ, अब त्यसरी नै पिवऽकरणको िनिम्त आफ्ना अ ह लाई धािमर्कताको
िनिम्त समपर्ण गर। २० ितमीह

पापका कमारा भएको बेलामा चािहँ

धािमर्कताको लेिख ःवतन्ऽ िथयौ। २१ अब जुन कुराह मा ितमीह

अिहले

शमार्उँछौ, सो कुराह बाट ितमीह ले के ूितफल पायौ? ती कुराह को

अन्त्यचािहँ मृत्यु हो। २२ तर अब ितमीह

पापबाट मुक्त भई परमेँवरका

कमारा भएका छौ, अिन ितमीह ले पाउने ूितफलचािहँ पिवऽकरण हो, र

त्यसको अन्त्यचािहँ, अनन्त जीवन। २३ िकनिक पापको ज्याला मृत्यु हो, तर
परमेँवरको िस को वरदान भींट येशू हाॆा ूभुमा अनन्त जीवन हो।" रोमी

६:१९-२३, "१ परमेँवरको दास र येशू भींटको ूेिरत पावलबाट, परमेँवरका
च ुिनएकाह को

िवँवास

र

बढ़ाउनलाई, २ जुन िवँवास र

ँ
भिक्तसग

िमल्दो

ितनीह का

सत्यको

ान

ान अनन्त जीवनको आशामा िःथर छन्, अिन

किहल्यै झूट नबोल्नुहन
र् यो।" तीतस
ु े परमेँवरले अनन्त कालदे िख ूित ा गनुभ
१:१-२ र "२४ जुन कुरा ितमीह ले सु दे िख नै सुनक
े ा छौ, त्यो ितमीह मा

रिहरहोस्। यिद सु दे िख नै सुनक
े ो त्यो कुरा ितमीह मा र ो भने ितमीह

पुऽ

र् यो त्यो हो– अनन्त
र िपतामा रहनेछौ। २५ उहाँले हामीलाई जे ूित ा गनुभ
जीवन।" १ यूहन्ना २:२४-२५।

हामी यस सं सारमा रहुञ्जेल जुनसुकै क

पीडा भोग्नु परे तापिन हामी

येशूूित आभािरत छ , िकनभने उहाँले हाॆा पापह को िनिम्त हामीले पाउनुपन

दण्ड

भोग्नुभयो, उहाँले सुसमाचारको महान् ूवन्ध िमलाउनुभयो तािक

२२१

िव ास ारा येशूमा िस
सु

र िनद ष अिहले नै हुनसक्छ र उहाँले नै अिहलेबाट

हुने अनन्त जीवन उपलब्ध गराउनुभएको छ (मृत्यु केवल लोडशेिड माऽ

हुन आउँछ-अनुवादक)। येशूले के गनुभ
र् यो, उहाँको िस

जीवन र िस

बिल

पयार्प्त भएको र त्यसले पूणत
र् ा ूाप्त गरे कोछ। त्यसै कारण यस सं सारमा हाॆो

ँ ाको
भएतापिन त्यो क्षिणक र आख

अिःतत्वमा ददर्, िनराश, क्षतीले भिरपूर

िझिमक्कमा िबतेर जानेछन्। ितनीह को िबपिरत हाॆो िनिम्त अनन्त जीवन
पिखर्रहे को छ-नयाँ ःवगर् र नयाँ पृथ्वी जहाँ पाप, दु:ख र मृत्यु हुनेछैन। ती

सबै थोक हामीलाई ूित ा गिरएको छ र िनि त गिरएको छ िकनभने भी
अिग्नपथमा

जान

उहाँ

जानु भएकोले

एक

िदन

िछ ै

उहाँले

र

"आफ्ना

छोराछोरीलाई दे ख्नेछ र आफ्नो िदन बढ़ाउनेछ र परमूभ ुको इच्छा उहाँकै

हातमा उन्नत हुनेछ। उहाँको ूाणको वेदनापिछ उहाँले जीवनको ज्योित दे ख्नु

ु न
हुनेछ र सन्तुंट हुनह
ु ेछ।.." यशैया ५३:१०-११।
उपसं हार:

थप जानकारी: िददीमाँ एलेन: िडजाएर एजेजको पृ. ६८५-६९७को "गेतसमनी"

र पृ. ७४१-७५२को "कलभरी।"

"उहाँ ती पल्ट आफ्नो पीडा ूाथर्ना ारा पोख्नुभएको िथयो। तीन

ु ाट खुिम्चएको िथयो। अब
पटक उहाँको मानवता अिन्तम िशषर् बिल हुनब
मानव जाितको इितहास सं सारको मुिक्तदाता सामु आउँछ। दश आ ाह को

अव ा गन र िथचोिमचो गनह लाई उहाँले हे नह
र्ु न्ु छ, यिद त्यितकै छोिडयो भने

सबै जना नाश हुने िनि त छ। मािनसक िनरीहता वा असहायतालाई उहाँले

उहाँले दे ख्नुहन्ु छ। उहाँले पापको शिक्तलाई दे ख्नुहन्ु छ। सारा सं सारको दु:ख,
िवप ी, बेदनाह

र िवनाश उहाँको अगािड खडा हुन्छन्। िनकट भिवंयमा

आउने यस सं सारको गितलाई उहाँले हे नह
र्ु न्ु छ, उहाँले िनणर्य गिरसक्नुहन्ु छ।

आफ्नै जीवनलाई जोिखममा पारे र मािनसलाई बचाउन उहाँले ूितव ता

गनुह
र् न्ु छ। उहाँले रगतको बिप्तःमालाई ःवीकानुह
र् न्ु छ। उहाँ ारा नै नाश
हुनेतफर् लिम्कने करौड

मािनसह

अनन्त जीवन पाओस् भनेर आफ्नो

ु यो। ःवगर्का ःथानह
जीवनलाई आहुित िदन तयार हुनभ

उहाँले छोड्नुभएको

िथयो, जहाँ शु ता, िनमर्लता, सुख, शािन्त, मेलिमलाप र मिहमाले भिरएको

ु ो
छ। एउटा हराएको भडा, यस जगतमा एउटा हराएको पृथ्वी जहाँ परमूभक
नीितलाई िमचेर नाश हुन बाटोमा लागेका मािनसह को ताँित छन्, त्यसलाई
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उ ार

गनर्

उहाँ

आउनुभएको

फिकर्नुहन
ु ेछैन। उहाँ पाप गनर्

िथयो।

अब

उहाँले

आफ्नो

लआयबाट

चाउने मानव जातको िनिम्त मनर् िनधो

ु एको दे खाएको िथयो:
गनुभ
र् यो। उहाँको ूाथर्नाको सास अब उहाँ अिपर्त हुनभ

यस कचौरा मैले निपउँञ्जेल मबाट नहिटयोस्। तपाईँको इच्छा पूरा होस्।"-द

िडजाएर

अभ

एजेज,

पृ.

६९०,

६९३बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:

अ. परमे र िपता आफै भी को व्यिक्तत्व ारा कुनै पिन मानव ूाणीले
दु:ख पाउनुभन्दा कडा दु:ख पाउनुभएको िथयो भ े आत्म ानले हामीले

पाउने

दु:खमा

कसरी

सान्त्वना

िमल्दछ?

हाॆो

लािग

भी ले

सहनुभएको दु:खह को अथर् हामीलाई के छ? यस अचम्मको सत्यले

हामीले के सान्त्वना िखच्ँ न सक्छ ? जव तपाईँले यस बारे िचन्तन

गनुह
र् न्ु छ तब िददीमा एलेको यो कथनलाई िदमागमा राख्नुहोस्: "पापले
र पापको ज्यादितले ल्याएको सबै दु:खक ह

पापरिहत परमे रको

पुऽको काखमा खन्याइएको िथयो।"-सेलेक्टे ड मेसेजेज, बुक ३, पृ.

१२९बाट
आ.

पान्तिरत।

िव ासीह को समूहमा यस अध्यायमा उल्लेख गिरएका येशूको

दु:खको बारे मा सिमक्षा गनुह
र् ोस्। के के पीडाह
िथयो? ितनीह

उहाँले भोग्नुभएको

हामीले भोग्ने जःता कित छन् र हामीले भोग्नेभन्दा

कित फरक छन्? उहाँले ितनीह लाई कसरी सम्हाल्नुभयो जसले गदार्

हाॆै अित दु:खमा कसरी सम्हाल्ने भनेर उहाँबाट िसक्न सक्छ ?
इ. तपाईँको मनपन बाइबलका ूित ाह

् तपाईँको दु:ख,
के के हुन?

क , वेदना र पीडामा ती ूित ाह मा कसरी झुिन्डरहन सक्नुहन्ु छ?
लेख्नुहोस्, आफ्नैलािग दावी गनुह
र् ोस् र अ ह लाई सुनाउनु होस्।

ई. यस अध्यायबाट तपाईँले िसकेका उल्लेखनीय मूख्य िवषयह लाई

सारांशमा लेख्नुहोस्। तपाईँका के ू ह को जवाफ पाउनुभएको छ?
के िवषयको जवाफ अझै पाउनुभएको छै न? हामीलाई धेरै अलमल र

है रान पान िवषयबःतुह को बारे मा मन्थन गनर् एक आपसमा कसरी
सहयोग गन?
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कथा १३

साबथको ूभ ुलाई सम्मान
िफिलप
सबै थोक पाँच कक्षादे िख सु

भएकोिथयो। ॄािजलको

िनजी ःकूलमा िफिलप पढ्न भनार् भएको िथयो। त्यस

ःकूलमा सबै जना शिनबार रोमन क्याथोिलक धमर्

िसकाउने कक्षामा िलनैपछर् भ े िनयम िथयो। तर
उसका आमाबाबुह ले ितनीह
नभएकोले

िफिलपलाई

त्यस

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट
कक्षामा

जान

कर

नगिरयोस् भनेर त्यस ःकूलको िूिन्सपलसँग अनुरोध

गरे । तर िूिन्सपलले िफिलपको भिवंयमा धेरै समःयाह

झेल्नेछन् भनेर

महसुस गरे र सोधे, "शिनबार कक्षाह मा गएन भने िफिलप कसरी ग्याडएट
हुन्छ होला? हाइःकूलमा धेरै कक्षाह

शिनबारमा सं चालन हुन्छ। के

परमेँवरको िनिम्त सबै िदन बराबर होइन र?" तर उनले शिनबारको िदन
धािमर्क कक्षामा नगइकन अक कोठामा बाइबर साबथ ःकूल पाठ पढ्न

अनुमित िदए। तर आफू अ भन्दा फरक भएकोले असिजलो भएको महसुस
गरे । तर ितनीह को लहै लहै मा जाने चाहना पिन गरे न। उनले बालककालमा

िसकेको पाठ याद गरे , "यद दािनएल र युसूफलाई परमेँवरले सहयोग गनुभ
र् यो

भने म पिन उहाँलाई िवँवास गिरनै रहनेछु र उहाँले मलाई सहायता
गनुह
र् न
ु ेछ।

अिन जब िफिलप छ कक्षामा पुग्यो त शिनबार पिन अ

हुन थाल्यो। पिहला त दुई वा तीन कक्षाह

कक्षाह

हुन्थ्यो। ती कक्षाह मा िफिलप

भाग िलएन र साथीह को नोट सारे र पढ्न थाल्यो। शिनबार परमेँवरको

आराधना गन िफिलपको अिधकारलाई ःकूलले सम्मा न गरे को िथयो।

त्यसकारण, उनलाई छ कक्षामा चढाइएको िथयो। जब िफिलपले ूाथिमक

तह िसध्यायो तब माध्यिमक तहमा जाँदा िफिलमका बाबुआमालाई िूिन्सपलले
फेिर बोलाएर सोधे, "धेरै कक्षाह

शिनबार सं चालन हुन्छ। के तपाईँह ले

उनलाई यस ःकूलमै राख्न चाहनुहन्ु छ?" आफू पिन धेरै वषर् अिघ त्यही

ःकूलमा पढे ले िफिलपलाई त्यस ःकूलबाट िनकाल्न नचाहनेमा उनी अिडग

िथए।
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िफिलपले शिनबार हुने सबै कक्षाह बाट अलगै बसे। किहलेकाही ँ

उसलाई गार्हो हुन्थ्यो िकनिक आधा जःतो मूख्य िवषयह को कक्षा शिनबारै
हुन्थ्यो। ती कक्षाह

अ

िदनमा हु थ्यो। तर िफिलपको बफादारीतालाई

हाइःकूलका कक्षाह

ु ासम्म
सोमबारदे िख शुबवार १:३०दे िख ८:४०बेलक

कक्षामा चढे । पिहला

परमेँवरले सम्मान गद रहनुभयो र िफिलप अक

हुन्थ्यो। किहलेकाही ँ िबहान पिन कक्षा हुन्थ्यो। तर शिनबारमा कक्षाह
बढ्न थाले। शिनबार हुने तीन कक्षाह

िबहान चारवटा कक्षाह

हुन

ु ा हुन थाल्यो, शिनबार
शुबवार बेलक

ु ा सातवटा कक्षाह । िफिलपले
र शिनबार बेलक

साबथमा हुने कुनै पिन कक्षामा सिरक भएन। परमेँवरले िफिलपलाई आिशष
िदनुभयो र उसले बार्ह क्लास िसध्यायो।

तर उनी ठू लो समःयामा पिछ पर्यो। उनी डाक्टर हुन चाहे को

िथयो। राि य िबँविव ालयमा ूवेश जाँच िदनुपदार् शिनबारमा परे को िथयो।
उसको

िनिम्त

सं सारै

ढलेको

जःतो

िवँविव ालयमा पिन उनी भनार् हुन सकेन।

भएको

िथयो।

कितपय

अ

उसले ूाथर्ना गर्यो, "हे ूभ ु म जिहले पिन तपाईँको बफादार भएको

छु । अिहले मलाई िकन आिशष िदनुह ु ?" उसलाई दु:ख नै लागेपिन उनमा

शािन्त भएको अनुभव गरे िकनिक उसले परमेँवरमािथ भरोसा राखेको िथयो।

उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ, सबै कुरा सु ुहन्ु छ र सबै थोक दे ख्नुहन्ु छ भ े

कुरोमा ऊ ढु क्क भएको िथयो।
अिन आफ्नो

बुबा काम गरे को िनजी िवँविव ालयमा ूवेश पिरक्षा

िलयो। त्यसबेला उसले त्यस पिरक्षामा लेखेको िनबन्ध अझसम्म उसलाई याद

छ, त्यो िथयो, "िव ान र धमर्।"

त्यस िवँविव ालयमा पिन उसको नाउँ िनःकेन। िफिलपले फेिर

ूाथर्ना गर्यो र एक हप्तासम्म के गन भनेर सोिचर ो।

अिन िवँविव ालयले ूवेश परीक्षामा सफल भएको दोॐो सूची िनकाल्यो।

उसको नाउँ सबभन्दा मािथ िथयो। पिरक्षाको िनबन्धमा उनले उच्च माकर्

ल्याएको िथयो।
तेॐो

िवँविव ालयमा शिनवार कक्षा पिन उनको समःया नै भइरअयो।

वषर्मा उसको कक्षा हप्तामा चारवटा क्लास हुन्थ्यो भने शिनबार पिन

दुई कक्षाह । उसको िशक्षकले एउटा िवषयमा उसलाई फेल गरायो। "ितमी

शिनबार कक्षामा गएन भने ितमी कसरी डाक्टर हुने? यस पेसाले ितमीबाट धेरै
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अपेक्षा गदर्छ। ितमीलाई हामी सहयोग गनर् सक्दै न ," उसको सल्लाहकार
िशक्षकले उसलाई सुनायो।

तर परमेँवरले अचम्म तिरकाले काम गनुभ
र् यो। जब िफिलपले अक

सेिमःटरमा भनार् भयो तब असाधारण पमा धेरै िव ाथीर्ह

त्यही िवषयमा फेल

भएको उसले थाहा पायो। त्यसले गदार् ऊ फेल भएको िवषयको िनिम्त थप

कक्षा सं चालन गन िनणर्य गिरयो र त्यो कक्षा शिनबार भएको िथएन। जुन
िशक्षकले उनसलाई फेल गरायो त्यही कक्षा िलने उसको यो अवसर िथयो।

त्यस िवषयमा ऊ पास भयो।

िवँविव ालयमा अध्ययन गन बममा उसलाई धेरै िशक्षकह ले

शिनबार िकन कक्षामा भाग िलएन भनेर सोधेका िथए। त्यसको जवाफले

उसलाई र उसको धािमर्क वा ःविववेकको ःवतन्ऽताूित धेरै आदर गनर् गनर्
थाले। उसले हप्ताको सात िदन साबथको बारे मा धे रैलाई सुनाउने अवसर

िमलेको िथयो।

िफिलपले आफ्नो पढाइ सकेपिछ पिन िवँविव ालयमा शिनबार हुने
परीक्षा उसलाई मुिँकलनै भएको िथयो। डाक्टरको िनिम्त लाइसेन्स पाउन र
काम गनर् चािहने पिरक्षा शिनबारै हुन्थ्यो। तर िफिलपले अ

समयह मा

परीक्षा िदन सक्ने भएको िथयो। डाक्टरी पेसाको िनिम्त लाइसेन्स पाउनेह मा

केवल ३० ूितशतमाऽ सफल भएको िथयो। ॄािजलभिर अचम्म तिरकाले
सय उम्मेदवारह मा उनी ूथम् भएको िथयो।

आज िफिलप पढे को िनजी िवँविव ालयमा आफै ूोफेसर हुन पुगेको
छ। केही िदन पिहले एक जना ूोफेसरले िशक्षकह को िमिट मा एक जना

एडभेिन्टःट उनको कक्षामा पिढरहे को छ भनेर सुनाए। "यिद त्यस मिहला
िव ाथीर् शिनबार मेरो कक्षामा आएन भने कसरी डाक्टर ब

पास होला?"

उनले आफ्ना सहकमीर् ूोफेसरलाई सोधे। अिन एक जना लामो समयसम्म
ँ
ँ दै जवाफ िदए, "यहाँ
िशक्षक काम गरे कोले िशक्षकले िफिलपलाई औल्याउ

तपाईँह को माझमा जीिवत ज्वलन्त उदाहरण छ जुन तपाईँह कै अगािड
ु न्ु छ। उहाँले शिनबार क्लासमा नगएपिन डाक्टर हुन सफल हुनभ
ु एको
हुनह
छ।"

साबथको कथा बारम्बार दोहोिरएको छ। जसरी िफिलप िवँवािसलो

भएका िथए र परमेँवरले सहयोग गनुभ
र् यो त्यसरी नै उहाँूित बफादार हुने
ूत्येक िव ाथीर्लाई उहाँले सहयोग गनुह
र् न्ु छ। त्यसको फलःव प ितनीह का
अनुभवह उहाँको मिहमाको िनिम्त िमशन कथा भइरहनेछ।
-आन् य मेकचेःनी
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