ख्रीष्टमस के हो?
येशू ख्रीष्टको जन्मको आदरस्वरुप ख्रीष्ष्टयानहरूद्वारा मनाइने ददवसलाई ख्रीष्टमस भननन्छ। यो
डिसेम्बर २५ (पौष १०)मा मनाइन्छ।
येशक
ू ो जन्म कररब २,००० वषष अनि इस्राएलको बेथलेहेम भन्ने शहरमा भएको थथयो। इस्राएल
एशशयाको पष्चिम तर्ष पदषछ। यो शमश्रको उत्तर पट्टीको भ-ू मध्य सागर नष्जक अवष्स्थत छ।
तथापप येशू कुनै साधारण माननस हुनह
ु ु न्थेन। उहााँ परमेचवरको अनन्त पत्र
ु र संसारको सष्ृ ष्टकताष
हुनह
ु ु न््यो। येशक
ू ो जन्म हुनु भन्दा सैयौं वषष अनि, ख्रीष्ष्टय बाइबलमा उहााँको सम्पण
ू ष जीवनको
बारे मा लेखिएको थथयो।
थुप्रै धाशमषक ग्रन्थहरू मध्ये बाइबलमा िादहाँ सैयौं भपवष्यवाणीहरू भएको हुनाले यो एउटा अनौठो
पस्
ु तक हो। यी भपवष्यवाणीहरू कुनै ज्योनतषी र जोिाना हे नेहरूले बनाएका जस्ता अननष्चित
भपवष्यवाणीहरू होइनन ्। बाइबलका भपवष्यवाणीहरू ठोस छन ्। नतनीहरूले माननसहरूका र स्थानहरूका
नामहरू बताउाँ छन ्; नतनीहरूले ननष्चित शमनतहरू र पववरणहरू ददन्छन ्।
बाइबलमा येशू ख्रीष्टको आगमनको बारे मा थप्र
ु ै भपवष्यवाणीहरू छन ्। ती भपवष्यवाणीहरूले उहााँको
जन्मस्थान, कन्या स्त्रीद्वारा उहााँको जन्म, उहााँको पापरदहत जीवन, उहााँका आचियषकमषहरू,
क्रूसीकरणद्वारा उहााँको मत्ृ य,ु र उहााँको पन
ु रुत्थानहरूको व्याख्या गरे ।
येशू आफ्ना भाईहरू र बदहनीहरूका साथ ठूलै पररवारमा हुकषनभ
ु यो, तर उहााँका अशभभावकहरू धनवान
थथएनन ्। उहााँको बब
ु ा एउटा शसकमी हुनह
ु ु न््यो जसले आफ्नो ष्जपवका िलाउन साधारण कमाई आजषन
गनह
ुष ु न््यो। येशू १२ वषषको हुनह
ु ु ाँदा, यहूदी मष्न्दरका धामीक अगव
ु ाहरूले भन्दा पनन धेरै जान्नह
ु ु न््यो।
जब उहााँ ३० वषषको हुनभ
ु यो, उहााँले इस्राएलको वररपरर िम्
ु दै , असंख्य भीिहरूलाई शशक्षा ददाँ दै, र
आचियषकमषहरू गदै आफ्नो सावषजननक सेवकाई सरु
ु गनभ
ुष यो। दईु पटक त उहााँले अिम्म तररकाले
केही हजार माननसहरूलाई िव
ु ाउनभ
ु यो। उहााँले अन्धो, बदहरो, र लङ्गिो साथ-साथै हरे क प्रकारका
रोगहरू ननको पानभ
ुष यो। उहााँले मरे कोलाई र्ेरी जीपवत पानभ
ुष यो। उहााँले उशलषरहे को आाँधी-बेहरीलाई
शान्त पानभ
ुष यो।
येशू प्रख्यात हुनभ
ु एको हुनाले यहूदी धाशमषक अगव
ु ाहरू िाहाले भररए र उहााँलाई माने षड्यन्त्र रच्न
थाले। त्यस ताका, इस्राएलमा यहूदीहरू रोमी सम्राज्यको अथधनतामा थथए, र यहूदी अगव
ु ाहरूलाई रोमी
सरकारको अनम
ु ती बबना कुनै पनन माननसलाई मत्ृ यद
ु ण्ि ददने कुनै अथधकार थथएन। त्यसैले,
नतनीहरूले उहााँलाई माने उद्देचयले उहााँले तत्कालीन राज्यको अन्त्य गने प्रयास गदै हुनह
ु ु न्छ भन्दै
येशक
ू ो बारे मा झूठ बोले, जन
ु कुरा सत्य थथएन। जब नतनीहरूले उहााँको थगल्ला गरे र उहााँलाई

ननमषमता पव
ष दहकाषए, रोमी सेनाहरूले येशल
ू क
ू ाई उहााँको हातहरू र िुट्टाहरू काठको क्रूसमा ककल्लाले
ठोके अनन उहााँलाई त्यहााँ मनषको ननष्म्त छोडिदएर मत्ृ यद
ु ण्ि ददए। यसलाई क्रूसीकरण भननन्छ।
येशक
ू ो मत्ृ यप
ु चिात उहााँको दर्न एकजना धनी िेलाको थिहानमा गररयो। तीन ददन पनछ उहााँ आर्ूले
प्रनतज्ञा गनभ
ुष ए मत
ु ाबबक मत्ृ यब
ु ाट बौररउठ्नभ
ु यो। उहााँको बौररउठाइ पनछ, उहााँ सैयौं माननसहरूद्वारा
दे खिनभ
ु यो। एक समय ५०० जना माननसहरूले एकैसाथ उहााँलाई दे िे। उहााँको बौररउठाइ पनछ येशल
ू े
आफ्ना िेलाहरूलाई ४० ददनसम्म शसकाउनभ
ु यो, र त्यसपनछ उहााँ माथथ स्वगष र्ककषजानभ
ु यो।
अब हामी र्ेरी त्यस प्रचनमा आइपग्ु छौं, “ख्रीष्टमस के हो?” जवार् यो हो कक ख्रीष्टमस भनेको
परमेचवरका पत्र
ु येश,ु माननसको पापहरूको ननष्म्त मनष आउनभ
ु एको िटनाको उत्सब हो।
बाइबलले बताउाँ दछ कक पदहलो परु
ु ष र स्त्रीले परमेचवरको आज्ञालाई तोिेर उहााँको बबरुद्धमा पाप गरे ।
जब त्यो िटना िट्यो, माननस पपवत्र परमेचवरबाट अलग भयो र उसको हृदय अाँध्यारो अनन पापमय
भयो। त्यस समय यता, यस संसारमा जन्मेको हरे क माननसमा पापी स्वभाव छ। त्यसैले गलत काम
गनष हाम्रो ननष्म्त ननकै सष्जलो छ। त्यसैले हाम्रो हृदयहरूमा दष्ु ट कुराहरू छन ्। त्यसैले सारा संसार
द:ु ि, पपिा, लिाइाँ, यद्ध
ु र शोकले भररएको छ।
पापको कारण परमेचवरले मानवजानतलाई नष्ट गनष सक्नह
ु ु न््यो, तर बाइबलले भन्दछ, परमेचवर सबै
माननसहरूलाई प्रेम गनह
ुष ु न्छ र उनीहरूलाई मक्
ु त गराउन िाहनह
ु ु न्छ। तल लेखिएको शब्दहरू
बाइबलको ननकै प्रख्यात पदका शब्दहरू हुन ्:
“ककनभने परमेचवरले संसारलाई यस्तो प्रेम गनभ
ुष यो, कक उहााँले आफ्नो एक मात्र जन्माइएको पत्र
ु लाई
ददनभ
ु यो, उहााँमाथथ पवचवास गने कोही पनन नष्ट नहोस ्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस ्” (यह
ू न्ना
३:१६)।
परमेचवरको एक मात्र जन्माइएको पत्र
ु येशू हुनह
ु ु न्छ। उहााँ यस संसारमा कन्या स्त्रीबाटको जन्मद्वारा
आउनभ
ु यो। उहााँले पापरदहत जीवन बबताउनभ
ु यो। त्यसपनछ उहााँ क्रूसमा त्यो दण्ि भोग्न मनभ
ुष यो जुन
दण्ि हाम्रो पापको कारणले परमेचवरबाट भोग्न हामी ऋणी थथयौं। हामीले परमेचवरका आज्ञाहरू
तोिेकाछौं, तर येशल
ू े हाम्रो दण्ि स्वीकार गनभ
ुष यो।
परमेचवर पपवत्र परमेचवर हुनह
ु ु न्छ र उहााँ व्यवस्था र इन्सार्को परमेचवर हुनह
ु ु न्छ। उहााँले आफ्नो
आज्ञाहरू ३,५०० वषष अनि इस्राएललाई ददनभ
ु यो र ती बाइबलमा लेखिए, तर सबै माननसहरूले
परमेचवरको आज्ञाहरू भङ्ग गरे का छन ्। परमेचवरको पदहलो आज्ञाले भन्दछ:
“मेरा सामु नतम्रा अरू कुनै ईचवरहरू हुनह
ु ु ाँदैन! नतमीले आफ्ना ननष्म्त कुनै िोपेको मनू तष नबनाउन,ु
अथवा माथथ आकाशमा भएको, तर प्
ृ वीमा भएको वा प्
ृ वीमनन पानीशभत्र भएकोकुनै थोकको
प्रनतमनू तष नबनाउन!ु नतमीहरूले नतनीहरूलाई दण्िवत ् नगन,ूष र नतनीहरूको पज
ू ा नगन;ूष ककनकक म,

परमप्रभु नतम्रा परमेचवर जलन राख्ने ईचवर हुाँ; मलाई िण
ृ ा गनेहरूका सन्तानहरूलाई नतनीहरूका
पि
ु ाषहरूको अधमषका ननष्म्त म तेस्रो र िौथो पस्
ु तासम्म दण्ि ददन्छु” (प्रस्थान २०:३-५)।
माननसहरूले परमेचवरको आज्ञाहरू तोिेका हुनाले, नतनीहरूले दण्ि भोग्नैपछष । बाइबलले भन्दछ:
“ककनकक पापको ज्याला मत्ृ यु हो” (रोमी ६:२३)।
यो मत्ृ यु भनेको शारीररक मत्ृ यु र आगोको झीलशभत्र अनन्त मत्ृ यु हो।
यदद म येशद्
ू वारा मेरा पापहरूको क्षमा नपाइकन मछुष भने, म सदाको ननष्म्त दष्ण्ित हुनेछु।
तर जब येशू क्रूसमा मनभ
ुष यो, उहााँले आर्ैं माथथ हाम्रो दण्ि शलनभ
ु यो। जसले उहााँमाथथ पवचवास गदषछ
र उहााँलाई मष्ु क्तदाताको रुपमा स्वीकार गदष छ, उसले क्षमा पाउनेछ र अनन्त जीवनको दान पाउनेछ।
येशू ककन मनभ
ुष यो? असल समािार यदह हो कक उहााँ तपाईंको पापको ननष्म्त मनभ
ुष यो। तीन ददन
पनछ उहााँ थिहानबाट बौररउठ्नभ
ु यो। आज उहााँ जीपवत हुनह
ु ु न्छ र तपाईंलाई ग्रहण गनष पखिषरहनभ
ु एको
छ। उहााँ भन्नह
ु ु न्छ:
“हे सबै पररश्रम गने र भारीले दबबएकाहरूहो, मकहााँ आओ, अनन म नतमीहरूलाई पवश्राम ददनेछु। मेरो
जुवा आर्ूमाथथ राि, र मबाट शसक; ककनकक म नम्र र हृदयमा दीन छु; अनन नतमीहरूले आ-आफ्नो
मनमा पवश्राम पाउनेछौ। ककनकक मेरो जुवा सष्जलो, र मेरो भारी हलक
ु ा छ।” (मत्ती ११:२८-३०)
बाइबलले बताउाँ दछ कक मैले येशल
ू ाई मेरो मि
ु ले स्वीकार गनैपछष र उहााँलाई मेरो हृदयमा पवचवास
गनैपछष :
“यदद नतमीले आफ्नो मि
ु ले प्रभु येशल
ू ाई स्वीकार गयौ भने, र परमेचवरले उहााँलाई मरे काहरूबाट
बौराएर उठाउनभ
ु यो भनी आफ्नो हृदयमा पवचवास गयौ भने नतमीले मष्ु क्त पाउनेछौ। ककनकक
धाशमषकताका ननष्म्त हृदयले पवचवास गररन्छ, र मष्ु क्तका ननष्म्त मि
ु ले स्वीकार गररन्छ। ककनकक
पपवत्रशास्त्रले भन्दछ: ‘उहााँमाथथ पवचवास गने हरे क शमषमा पनेछैन।’ ककनकक यहूदी र ग्रीकमा कुनै
शभन्नता छै न; ककनकक उहााँ, जो सबका प्रभु हुनह
ु ु न्छ, आर्ूलाई पक
ु ानेहरूका ननष्म्त धनवान ् हुनह
ु ु न्छ।
ककनकक प्रभक
ु ो नाम पक
ु ाने हरे कले मष्ु क्त पाउनेछ।” (रोमी १०:९-१३)।

