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नेपाली

बाइबल

सोसाइटीको

गिरएका छन्। उक्त सं ःथाको अनुमितले नै
(सरल नेपाली)बाट पिन अंशह

अनुमितले

उद्धृत

पिवऽ बाइबल

उ धृत गिरएका छन्।

भूिमका
सु वातको पुःतक

बूसको यातना सहनुभएका परमूभ ु, सनातन सृि कतार् परमे र

"सबै थोक उहाँ ारा बिनए, र बिनएको कुनै थोक पिन उहाँिवना बिनएन,"
(यूहन्ना १:३)।

"सबै थोकह

् त्यस
दे िखने नदे िखने उहाँ ारा नै सृि भएका हुन।

गिरमामय, गौरबमय, शिक्तशाली सृजनहार येशूको ममर्मा तत्कािलन ूचिलत
धमर् र धमर्ग ु ह ले मानव कल्याणभन्दा धमर्लाई नै ूाथर्िमकता िदएकोले

उहाँलाई कःतो चोट परे को िथयो? ूभ ुको वचनले साफसाफ र ःष
उहाँको पीडालाई यसरी पोखाउँछ, "येशू

मा

र् यो" (यूह ा
नु वा िवलाप गनुभ

११:२५)। गिरमामय, गौरबमय, शिक्तशाली सृजनहार तथा सृि कतार् िकन
नुभयो त? यिदमाऽ नभएर उहाँको आगमनभन्दा किरऽ ६सय वषर् अिघ
यशैया अगमवक्ताले उहाँको यःतो मािमर्क िचऽण गरे का िथए, "हाॆो समाचार
कसले िवँवास गरे को छ? र परमूभ ुको बाहुबल कसलाई ूकट गिरयो? ऊ

उहाँको सामु किललो बोटजःतो र सुक्खा जिमनबाट िनःकेको जरोजःतो
बकयो। ऊिसत हामीलाई आकषर्ण गन न केही सुन्दरता न त मह व नै

िथयो। उसको अनुहारमा हामीलाई मन पन केही िथएन। ऊ 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 " (यशैया ५३:१-३)।

ु एको ूभ ुलाई
सृि कतार्, सृजनहार, सारा जीवनको ॐोत तर शोकाकुल हुनभ
सबैले ितरःकार गरे , हे पे, धुलोिपठो यःतरी गरे िक बूसमा उहाँले यो िचत्कार

ु एको िथयो, "तीन बजेितर येशू यसो भनेर ठू लो सोरले
गनर् वाध्य हुनभ

कराउनुभयो, “इलोई, इलोई, लामा सबखथनी?” अथार्त,् “हे मेरा परमेँवर, हे मेरा

परमेँवर, तपाईंले मलाई िकन त्याग्नुभएको छ?” (म ी २७:४६)।

यूह ा १७मा िपता र म एक ह भनेर एकव ता जनाउनुहन
ु े येशूको

ु यो? येशू हाॆो
त्यस दुरवःथा वा दुगिर् तको पिरिःथितमा कसरी पुग्न वाध्य हुनभ

ु एन तर उ ारकतार् पिन हुनभ
ु एकोले बूसमा टाँिगने ूभ ु
सृि कतार्माऽ हुनभ
ु एतापिन उहाँले मानव चोला धारण गनुभ
ु एको िथयो। परमेँवर हुनभ
र् यो।
हुनभ

व्यिक्तगत मानव जीवनको दु:ख,क , पीडा, यातना र ितरःकार सहँदा सहँदै
उहाँ तत्कािलन रोमी सभ्यताको आततायी राजदण्ड बूसमा ताँिगन पुग्नुभयो।

यसरी जुन सनातन सृि कतार्मा हामी " िजउँछ , र उहाँमा चहलपहल

गछ र उहाँमा हाॆो अिःतत्व छ।” तपाईंह का आफ्नै किवह ले पिन भनेका
छन्, ‘हामी िनँचय उहाँकै सन्तान ह ," भनेर पावलले ूेिरत १७:२८मा व्यक्त

गरे का िथए। त्यही मानवताको मूल्यताको िनिम्त दु:खक
पाउनुभएको मानविहतको िनिम्त दु:खक

सहनुभयो। उहाँले

यस सं सारमा कुनै पिन मािनसले

अनुभव गनर् सक्दै न। हामी केवल हाॆो दु:खकोमाऽ अनुभव गनर् सक्दछ ,

हाॆा शोकह माऽ हामी हामीलाई थाहा छ।
नै उसले हाॆा िनबर्लताह

बूसमा उहाँले हाॆा "िनँचय

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

परमेँवरबाट िहकार्इएको, उहाँबाट िपिटएको र दु:खमा परे को सम्झ्य । तर ऊ
त हाॆा अपराधह का िनिम्त छे िड़यो। हाॆा अधमर्का िनिम्त ऊ पेिलयो।
हामीमा शािन्त ल्याउने दण्ड उसमािथ पर्यो, र उसको कोरार्को चोटले हामी
िनको भय । हामी सबै भेड़ाझ बरािलएका छ । हामी हरे क आफ्नै बाटोितर

लागेका छ , र परमूभ ुले उसमािथ हामी सबैको अधमर् हािलिदनुभएको छ,"

(यशैया ५३:४-६)। याद गनर्होस्, येशूको वृतान्त केवल यस पृथ्वीको िनिम्त,

ःथानीय सभ्यता, पिरिःथित, इितहास र युगको िनिम्तमाऽ नभएर सारा

िवँवॄम्हाण्डको इितहाससँग अचम्मतिरकाले जोिडएको छ। येशूको जीवन,
मृत्युको उपादे यीता जगतव्यापी छ केवल यस मानव बःतीभएको पृथ्वीमामाऽ
िसिमत छै न।

बूसमा टाँिगनु भएको परमेँवर हामीलाई हे िररहनुभएको छ भ े

पृ भूिममा हामी केही मिहना हामीले बुझ्नै नसिकने हाॆो आफ्नै दु:खक

पीडा र युग

युग सम्म करोड

र

येशूभक्तह को यातना र धमर्कै नाउँमा नै

िकननहोस् त्यो पिन इसाईह को धमार्न्धको आततायीको बारे मा यस पुःतकमा
बुझ्ने ूयास गनछ । ितनीह ले येशूलाई बाहे क आफ्ना जीवनह

धमर्ग ु ह

र ितनीह का मितयारह लाई नसुम्पेकोले ितनीह

कुनै

पिन येशूसँग

अिग्नपरीक्षामा होिमएका िथए र होिमपिन रहे का छन्। हामीसँग सबै ू

वा

ु न्ु छ (१
िज ासाह को जवाफ छ भनेर हामी दावी गदन । परमे र ूेम हुनह
यूह ा ४:८)मा दािव त गिरनैरहनेछ । जितसुकै दु:खक , परीक्षा, यातना

हामीले भोग्नुपरे तापिन ितनीह बाट नै ूभ ुको अनुमहमा बढ्दै जान हामी सक्षम्

हुन सक्छ भ े कुरामा हामी िवँवःत हुन चाहन्छ ।

यस
िवगतका

हाड,

अध्ययन
छाला

पुिःतकामा
र

रगत

परमेँवरको
भएका

वचन

परमेँवरका

अध्ययन
जनह

गनछ ।
िवँवासमा

चिम्कएतापिन ितनीह ले नैराँयता, िवँवासघात, अन्याय, अत्याचार, िनराश,
सवर्ःवहरण र दुव्यर्वहारको अिग्नपरीक्षामा कसरी परे भनेर हामी हे नछ । (के
तपाईँह
पन

र् एको िथयो िक?) ती अन्यायका मारमा
पिन त्यस पिरिःथतमा पनुभ

मािनसह

कसरी

सहनसक्यो?

ितनीह ले

के

िसके?

ितनीह को

अनुकरणीय उदाहरणले हामीलाई के िसकाउनसक्छ? यसमा हामी खोतल्न
खोज्नेछ ।

जब

हामी

ितनीह को

जीवनलाई

अनुभवह लाई जोख्नेछ , ितनीह का सं घषर्ह

िनयाल्नेछ ,

ितनीह का

हे नछ , ूभुूित अगाढ िन ा र

आःथा राख्दा ितनीह ले सहनुपरे को आततायी पिरिःथित (जुन कितपय समयमा
हाॆो पिन हुनसक्छ) तब हामीले जिहले पिन बूसको पृ भूिमको िवपिरतमा

ितनीह लाई हे नस
र् क्नुपदर्छ। यस सं सारमा कुनै पिन येशूभक्तले जे सामना

गनपरे तापिन वा गिररहे तापिन हाॆो नजर जिहले पिन येशू भी मा रािखरहनु
अत्यन्तै ज री छ, िकनिक उहाँ हाॆो सृि कतार् र मुिक्तदाता अथार्त ् उ ारकतार्

ु एतापिन हामीले भन्दा झन खराब दुगिर् त उहाँले सहनुभएको िथयो।
हुनभ

ु न्ु छ। सन १९५७मा सािहत्यमा
हाॆो ूभ ु दु:क , पीडा भोग्नेहन
ु ह

नोबेल पुरःकार िबजेता ृान्सका एलबटर् क्यामुस जो येशू भक्त नहुन सक्छ,
उनले बूस र परमे रका क ह को बारे मा आफ्ना भनाइ यसरी राखेका िथए:

"गोलगथाको अिन्तम रात मानव इितहासको िनिम्त अत्यन्तै िनणार्यक िथयो।
त्यसबेला येशू ूभ ु नै भएतापिन आफ्नो सबै परमे रको शिक्तको तावेदारलाई

पन्छाउनुभएको िथयो। उहाँले परम्परागत पाउने सबै सुिवधाह

त्याग्नुभयो।

(न्युयोकर्: भान्ताज, १९९१), पृ. ३३बाट। अझ एलेन जी.

ाइटले यसरी

िनराश र मृत्युको पीडा थोपा थोपा गरे र अन्तसम्म िपउनुभएको िथयो"-द िरबेल
थप्नुहन्ु छ, "हामी पीडाूित कितको मन्द वा अचेत छ भ े कुरा बूसले ूकट

गदर्छ। पापको जन्मदे िख नै परमेँवरको
एजुकेशन, २६३।

दयमा बूस उिब्जएको िथयो।"-

यस अध्ययन पुःतकको िवषयबःतु िथयोदे सी वा पापले गदार् ई रले

न्याय गनुह
र् न्ु छ भ े िवषयमा होइन भनेर पाठकह लाई यिकन गनर् चाहन्छ ।
तर पापले गदार् दु:खक

पीडा सासजःतै फेनुप
र् न वाध्यतामा कसरी होमीन

सक्ने हो भ े िवषयबःतुमा यस पुःतक ध्यानकेिन्ित हुनेछ। जितसुकै पीडा,

क , दु:ख, िबमार, महामारी र जीवन नै गुमाउनुपरे तापिन परमे रले हामीलाई
त्याग्नुभएको छै न न त त्याग्नु नै हुनेछ भनेर यस पुःतकमा पाठकह लाई
िवँवःत बनाउन ूयास गिरनेछ। उहाँका भक्तह

भएको है िशयतले अ

साधारण पितत मानव जात चाहे िव ासीह सँग नै िकन नहोस् हामीमा सबै

साझा पापमय अनुभव छ भ ेकुरालाई हामी ःवीकार गनर् चाहन्छ । फरक

यितमाऽ हो िक यस अथर्हीन र उ ेंयहीन सं सारमा येशू र उहाँले ूदान
िदनुहन
ु े आशामा बाँचेर हाॆो जीवनलाई साथर्क बनाएर बाँच्नसक्दछ । अिहले
ूभ ुको

हामीमा

कल्पना

यथाथर्

नभएको

दे िखएतापिन

उहाँको

वचनलाई

आत्मसात् गद जीवनलाई गितशील बनाउन सक्दछ , "हामी जान्दछ , उहाँलाई
ूेम गनह

र उहाँका अिभूायअनुसार बोलाइएकाह का िनिम्त हरे क कुरामा

परमेँवरले भलाइ नै गनुह
र् न्ु छ," (रोमी ८:२८)। सबै सृि
ूभ ुले सबै क

गनुभ
र् एतापिन त्यस

भोग्नुभएको िथयो। त्यसै कारणले उहाँलाई हामी ूेम गदर्छ ।

यस अध्ययन पुःतकको मूख्य लेखक गािभन आन्थोनी हुनहु न्ु छ। उहाँ

ौील ामा सुसमाचार ूचारकको घरमा हुकर्नुभएको िथयो। बेलायतमा उहाँले

पाःटरी काम गनुभ
र् एको िथयो भने यस पुःतक लेखेको समयमा उहाँ
आइसलान्ड कन्फरे नःको अध्यक्ष हुनहु न्ु थ्यो।
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अःथायी पाना
सुझाव: ऽैमािसक अध्ययन असोज ७, २०७९ (September 23,
2022) पिछ आफ्नो इच्छा अनुसार यो पाना च्याित िदनुहोला।

ु ादे िख शुबबार बेलक
ु ासम्मको
ूत्येक अध्याय शिनवार बेलक
अध्ययन ितिथ तोिकएको छ। त अनुसार जब यो अध्ययन चचर्मा

िसकाउनु पदार् ूत्येक शुबबार सम्म अध्ययन गरे को अध्याय

शिनबार िबहान अथार्त साबथमा िसकाउनु होला। याद गनुह
र् ोस्,
यस अध्ययन पुिःतकालाई बाइबलको हःतपुिःतकाको

पमा

उपयोग गनुर् हुन सुझाव गिरन्छ। अ लाई बाइबल सम्वन्धी
िशक्षा िदनु यो अत्यन्त उपयोगी ौोत हो।
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