येशू किन मनभ
नु यो?
येशू र बाइबलिो विषयमा
पाठहरू

परिचय
यदि विद्यार्थीले यस बाइबल अध्ययन सामग्रीको सबै सातओटा पाठहरू पिू ा गिे मा, उसले एउटा
बाइबल ससत्तैंमा पाउनेछ।
यदि विद्यार्थीले यस अध्ययन सामग्रीमा भएका कण्ठ गनप
नु ने सबै पिहरू कण्ठ गिे मा, उसले
“अचम्मको पस्
न तक बाइबल” नामक ककताब पाउनेछ।
सिक्षकहरूको प्रयोगको ननम्म्त यस अध्ययन सामग्रीमा ननम्न चचत्रहरू समािेि गरिएका छन ्।
०१ विश्ि नक्िा
०२ मोिा ि िि आज्ञाहरू
०३ येिक
ू ो जन्म
०४ गालीलको समद्र
न
०५ पहाडी उपिे ि प्रचाि गरिएको स्र्थान
०६ इनािको छे ऊकी स्त्री
०७ क्रूसमा टाांचगनभ
न एको येिू
०८ रित्तो चचहान ्
०९ आगोको झील

बाइबल –- भाग

१

कण्ठ गनप
नु ने पि: “ककनकक कननै पनन समयमा भविष्यिाणी माननसको इच्छाद्िािा आएन, ति
पिमेश्ििका पवित्र जनहरू पवित्र आत्माद्िािा प्रेिणा पाएि बोले” (२ पत्रस
ू १:२१)
बाइबल के हो?
बाइबल माननसहरूको ननम्म्त पिमेश्ििको िचन हो। यसले पिमेश्िि ि जीिनको बािे मा हामीले हाम्रो
आफ्नै प्रयासले पनन र्थाह गनु नसक्ने कनिाहरूको बािे मा बताउछ िछ। माननसजानतको ननम्म्त यो
पिमेश्ििको प्रेमको उपहाि हो।
बाइबल सांसािमा भएका हिे क पस्
न तकहरू भन्िा अत्याचिक भाषाहरूमा अनि
न ाि गरिएको छ। आजको
दिनमा बाइबलका केही दहस्साहरू २,८०० भन्िा बेसी भाषाहरूमा उपलब्ि छन ्, ि ससङ्गो बाइबल ५१३
ओटा भाषाहरूमा अनि
न ाि गरिएको छ। पण
ू ु रूपमा अनि
न ाि गरिएको बाइबल एसिया महािीपको हिे क
मख्
ू य भाषामा पाइन्छ, जस्तै: दहन्िी, बङ्गाली, ऊिु ,न नेपाली, नतबेतन, र्थाई, सभयत्नामी, इण्डोनेससयन,
जापाननज ि चाइननज।
बाइबल कसिी लेखिएको हो?
बाइबल पिमेश्ििले चनन्नभ
न एका भविष्यिक्ताहरूद्िािा लेखिएको हो। उनीहरूले उही िब्िहरू लेिे जन
न
िब्िहरू पिमेश्ििले उनीहरूलाई उहाछको पवित्र आत्माद्िािा दिनभ
न यो।
“ककनकक कननै पनन समयमा भविष्यिाणी माननसको इच्छाद्िािा आएन, ति पिमेश्ििका पवित्र जनहरू
पवित्र आत्माद्िािा प्रेिणा पाएि बोले” (२ पत्रस
ू १:२१)।
बाइबल लगभग १,६०० िषुहरूको अन्तिालमा करिब ४० जना मानि लेिकहरूद्िािा लेखिएको हो,
तिै पनन ती सबै भविष्यिक्ताहरूले एउटै सन्िे ि लेिे। यो ठूलो आश्चयुजनक कनिा हो।
पिमेश्ििको आत्माद्िािा प्रेिणा पाएि बाइबल लेिेका केदह भविष्यिक्ताहरूको बािे मा बबचाि गिौं।
मोिाले बाइबलको पदहलो पाछचओटा पस्
न तकहरू लेिेका हनन ्। नतनी समश्रको िाजा फािाओको महलमा
एउटा िाजकनमािको रूपमा हनककुए। पिमेश्ििले नतनलाई भविष्यिक्ता हननालाई बोलाउनभ
न यो ि नतनले
इस्राएलका माननसहरूसछग िहनको ननम्म्त महलको िनिान जीिनलाई इन्काि गरिदिए।
िाऊि भजनसङ्ग्रह पस्
न तकको लेिक हनन ्, जन
न पस्
न तक पिमेश्ििको ननम्म्त गरिएका सन्
न िि प्रिांसाहरूले
भरिएको छ। िाऊि एक गोठाला चर्थए, ि पिमेश्ििले उनलाई इस्राएलको िाजा हननलाई बोलाउनभ
न यो।
उनी एक साहसी ससपाही पनन चर्थए जसले गोल्यत नाम भएको ९ कफट अग्लो ििन बीिलाई मािे का
चर्थए। िाऊि एक कनिल सङ्गीतकाि, कवि ि भविष्यिक्ता पनन चर्थए।

सोलोमन दहत्तोपिे ि पस्
न तकको लेिक हनन ्, जनन पस्
न तक व्यिहारिक बवन िले भरिएको छ। उनी िाऊिका
पत्र
न चर्थए ि िाऊिको मत्ृ यप
न श्चात इस्राएलको िाजा बने। उनले इस्राएलको िाजिानी यरूिलेममा एउटा
सन्
न िि मम्न्िि बनाए। उनको दिनहरूमा उनी सांसािकै बवन िमान ् ि िनी िाजा चर्थए। उनको बवन िका
कनिाहरू सन्
न न ि उनको मदहसमत िाज्य अिलोकन गनु सांसािका अनेक स्र्थानहरूबाट िाजाहरू ि
िानीहरू आउने गिु र्थे।
पािल नयाछ ननयममा भएका अचिकाांि पस्
न तकहरूका लेिक हनन ्। उनी उच्च-सिक्षा पाएका िासमुक
अगि
न ा चर्थए। उनले ख्रीम्ष्टयानहरूलाई घण
ृ ा गने गिुर्थे ि उनीहरूलाई सताउने गिु र्थे, ति जब येिू
ििुनद्िािा उनीकहाछ िे िा पनभ
नु यो, उनले उहाछलाई आफ्नो प्रभन ि मम्न क्तिाताको रूपमा जीिन समपुण
गिे । त्यस पश्चात, उनी सम्पण
ू ु िोमी सम्राज्यमा सस
न माचाि प्रचाि गिै ि मण्डलीहरू िरु
न गिै यात्रा
गिे । उनको प्रचाि कायुको कािण, उनलाई िोममा कैिी बनाइयो ि िोमी सम्राट नेिोद्िािा मत्ृ यि
न ण्ड
दिइयो।
बाइबलको सन्िे ि के हो?
बाइबलको िईन महत्त्िपण
ू ु विषयिस्तह
न रू छन ्:
पदहलो, बाइबल पिमेश्ििको प्रकाि हो।
सम्ृ ष्टकायुबाट, हामीले पिमेश्ििको बवन ि ि सामर्थयुको बािे मा ससक्न सक्छौं, ति सम्ृ ष्टका र्थोकहरूद्िािा
हामीले पिमेश्ििको गण
न , आचिण, विचािहरू ि योजनाहरू जान्न सक्िै नौं। पिमेश्ििले ती कनिाहरू
बाइबलद्िािा हामीहरूलाई प्रकाि पानभ
नु एको छ। बाइबलले हामीलाई येिू ख्रीष्टको बािे मा बताउछ िछ।
उहाछ पिमेश्ििको पण
ू ु प्रकाि हननह
न न न्छ। पिमेश्िि कस्तो हननह
न न न्छ भनी हामीलाई िे िाउनलाई उहाछ
सांसािमा आउनभ
न यो। बाइबलले बताउछ िछ कक पिमेश्िि पवित्र हननह
न न न्छ ि उहाछमा पाप छै न। बाइबलले
“पिमेश्िि प्रेम हननह
न न न्छ” भनेि पनन बताउछ िछ (१ यह
ू न्ना ४:८)। आफ्नो महान ् प्रेमको कािण नै
पिमेश्ििले मम्न क्तको योजना गनभ
नु यो।
िोश्रो, बाइबल माननहरूलाई उनीहरूको पापहरूको िण्डबाट बचाउने पिमेश्ििको योजनाको प्रकाि हो।
“ककनभने पिमेश्ििले सांसािलाई यस्तो प्रेम गनभ
नु यो, कक उहाछले आफ्नो एक मात्र जन्माइएको पत्र
न लाई
दिनभ
न यो— उहाछमाचर्थ विश्िास गने कोही पनन नष्ट नहोस ्, ति उसले अनन्त जीिन पाओस ्”(येिू ख्रीष्ट,
यह
ू न्ना ३:१६)।
बाइबलले पिमेश्ििको उही पत्र
न कसिी ससि जीिन जीउन ि माननसहरूको पापहरूको ननम्म्त क्रूसमा
मनुको ननम्म्त सांसािमा आउनभ
न यो भनी स्पष्ट पिु छ। येिल
ू ाई पापीहरूको सट्टामा िण्ड दिइयो।
पिमेश्ििको पवित्र ननयमहरू उल्लांघन गिे को हननाले उहाछलाई माननसहरूले नतनप
नु ने ऋण ख्रीष्टले नै
नतरिदिनभ
न यो। उहाछ मनभ
नु एको तीन दिनपनछ, उहाछ पिमेश्ििको पत्र
न हननह
न न न्छ भन्ने प्रमाण दिन येिू

मत्ृ यब
न ाट बौरिउठ्नभ
न यो। हिे क माननसहरूलाई मम्न क्तको बािे मा सस
न माचाि सन
न ाउन उहाछले आफ्नो
चेलाहरूलाई सािा सांसािमा पठाउनभ
न यो। उहाछलाई प्रभन ि मम्न क्तिाताको रूपमा विश्िास ि ग्रहण गने
हिे कले मम्न क्त पाउनेछ। आज येिू स्िगुमा हननह
न न न्छ, ति उहाछ सांसािमा आफ्नो िाज्य स्र्थावपत गनु फेिी
आउछ िै हननह
न न न्छ।
बाइबलको सन्िे ि यदह हो।
पन
न िािलोकन प्रश्नहरू: बाइबल–भाग १
१. बाइबल कनतओटा भाषाहरूमा अनि
न ाि गरिएका छन ्?
२. पिे मश्ििका भविष्यिक्ताहरूले कनन माध्यमद्िािा बाइबल लेिे?
३. बाइबल कनतजना लेिकहरूद्िािा लेखिएको पस्
न तक हो?
४. बाइबल कनत िषुको अन्तिालमा लेखिएको पस्
न तक हो?
५. मोिा कनन िाजाको महलमा हनककुए?
६. सोलोमन कनन िाज्यको िाजा चर्थए?
७. बाइबलका िईन मख्
न य विषयिस्तह
न रू के के हनन ्?
८. बाइबलको कनन पिले “पिमेश्ििले सांसािलाई यस्तो प्रेम गनभ
नु यो कक उहाछले आफ्नो एक मात्र
जन्माइएको पत्र
न लाई दिनभ
न यो” भन्िछ?

बाइबल – भाग २
कण्ठ गनप
नु ने पि: “िरु
न मा पिमेश्ििले आकाि ि पर्थ
नु यो” (उत्पम्त्त १:१)
ृ िी सम्ृ ष्ट गनभ
बाइबललाई कसिी विभाजन गरिएको छ?
१. बाइबलमा ६६ ओटा बेग्ला-बेग्लै पस्
न तकहरू छन ्। बाइबलका हिे क िण्डहरू दठक्कसछग समलेि एउटा
ससङ्गो पस्
न तक बन्िछ।
बाइबलका केही पस्
न तकहरू ननम्म बमोम्जम हनन ्:
उत्पम्त्त – मानि इनतहासको िरु
न को पस्
न तक
प्रस्र्थान – पिमेश्ििको व्यिस्र्थाको पस्
न तक

भजनसङ्ग्रह – पिमेश्ििको प्रिांसाको पस्
न तक
दहत्तोपिे ि – व्यिहारिक बवन िको पस्
न तक

मत्ती, मकूुस, लक
ू ा, यह
ू न्ना – येिू ख्रीष्टको जीिनी
प्रेरित – मण्डलीहरूको िरु
न को इनतहास

प्रकाि – पर्थ
ृ िीको अन्तको भविष्यिाणी
२. बाइबलको प्रत्येक पस्
न तकलाई अध्यायहरूमा विभाजन गरिएका छन ्, ि प्रत्येक अध्यायलाई
पिहरूमा विभाजन गरिएका छन ्। उिाहिणको ननम्म्त, बाइबलको पदहलो पस्
न तक, उत्पम्त्तमा ५०
अध्यायहरू छन ् ि उत्पम्त्तको प्रत्येक अध्यायमा झण्डै २५ पिहरूमा छन ्। यसिी बाइबललाई
अध्यायहरू ि पिहरूमा विभाजन गनाुले माननसहरूलाई बाइबलमा केही कनिाहरू िोज्न सम्जलो
हनन्छ। जस्तै: कननै ख्रीम्ष्टयन सिक्षकले यसो भन्न सक्छन ्, “हामी उत्पम्त्त १ अध्यायको १ पि
अध्ययन गिौं”। यसलाई यसिी लेखिने गछु : उत्पम्त्त १:१।
३. बाइबललाई मख्
ू य िईन िण्डहरूमा विभाजन गरिएको छ: पिन ानो ननयम ि नयाछ ननयम
पिन ानो ननयममा ३९ ओटा पस्
न तकहरू छन ्। यो उत्पम्त्तमा िरु
न हनन्छ ि मलाकीमा अन्त्य हनन्छ। नयाछ
ननयममा २७ ओटा पस्
न तकहरू छन ्। यो मत्तीमा िरु
न हनन्छ ि प्रकािमा अन्त्य हनन्छ।
पिन ानो ननयम
पिन ानो ननयमले माननसको सम्ृ ष्टको विषयमा बताउछ छ। पिमेश्ििले कसिी पर्थ
न ो भन्ने िणुन
ृ िी सज
ृ नभ
बाइबलका पदहलो अध्यायहरूले गिु छ। त्यसपनछ उहाछले पदहलो माननस आिम ि स्त्री हव्िालाई
बनाउनभ
न यो। पिमेश्ििले उनीहरूलाई कननै एउटा सन्
न िि बगैंचामा िाख्नभ
न यो जहाछ उनीहरू पिमेश्ििसछग
सङ्गनत गनु ि जीिनको आनन्ि सलन सक्िर्थे। पिमेश्ििले उनीहरूलाई एउटा ननयम दिनभ
न यो।
उनीहरूले असल ि ििाबको ज्ञान दिने जीिनको रूिको फल निाने आज्ञा पाएका चर्थए।

पिन ानो ननयमले सांसािमा कसिी पाप आयो भनी बताउछ िछ। आिम ि हव्िाले पिमेश्ििको आज्ञा भङ्ग
गिे ि पापी बने। त्यसैकािण, उनीहरूका सबै नानीहरू पापीहरू हनन ्। जब यस सांसािमा हाम्रो जन्म
भयो, हामीहरू स्िभािैले पापीहरू चर्थयौं। यसैकािणले सांसाि अत्याचिक िष्न टता, ि:न ि ि पीडाहरूले
भरिएको छ। माननसहरू मनक
नु ो कािण पनन यदह हो। बाइबलले भन्िछ: “पापको ज्याला मत्ृ यन हो”।
पिन ानो ननयमले येिू ख्रीष्टद्िािा मम्न क्तको विषयमा पिमेश्ििको योजना बािे बताउछ िछ। पिन ानो ननयमले
कसिी येिू सांसािमा आउनह
न न नेछ, कन्या स्त्रीद्िािा जन्मनह
न न नेछ, पापिदहत जीिन बबताउनह
न न नेछ, ठूलाठनला आश्चयुकमु गनह
नु न नेछ, ि माननसहरूको पापको िण्ड सहन क्रूसमा मनह
नु न नेछ भन्ने कनिाहरूको
भविष्यिाणीहरू गिु छ।
ती अचम्मका भविष्यिाणीहरू येिक
ू ो जन्म हननन भन्िा सैयौं िषुहरू अगाडी लेखिएका चर्थए। बाइबल
पिमेश्ििको नै िचनहरू हनन ् भन्ने कनिाको िेिै प्रमाणहरू मध्ये एउटा प्रमाण यदह भविष्यिाणीहरू हनन ्,
ककनभने केिल पिमेश्ििले मात्र भविष्य जान्न सक्नह
न न न्छ। ननम्न भविष्यिाणीहरूलाई विचाि गिौं:
येिक
ू ो जन्मस्र्थान बािे भविष्यिाणी –
“ति तछचादह, हे बेतलेहेम एफ्राता, तछ यहूिाका हजािौंको बीचमा सानो छस ्; ता पनन तछबाट मेिा ननम्म्त
एकजना ननस्केि आउनेछन ्, जो इस्राएलका िासक हननेछन ्, जसका उद्गमहरू ता प्राचीनकालिे खि, अछ,
अनन्तकािे खि नै हनन ्” (मीका ५:२)।
येिक
ू ा आश्चयुकमुहरूको भविष्यिाणी –
“तब अन्िाहरूका आछिाहरू िोसलनेछन ्, ि बदहिाहरूका कानहरू िोसलनेछन ्। तब लङ्गडा मग
ृ झैं
उकफ्रनेछ, ि गछग
न ाको म्जब्रोले गाउनेछ.........” (यिैया ३५:५-६)।
क्रूसमा येिक
ू ो मत्ृ यब
न ािे भविष्यिाणी –
“पानीझैं म पोखिएछ, अनन मेिा सबै हड्डीहरू जोनीबाट फनस्केका छन ्; मेिो हृिय मैनजस्तो भएको छ;
त्यो मेिो पेटसभत्रै पग्लेको छ। िपटोझैं मेिो बल सक
न े को छ; ि मेिो म्जब्रो मेिो तालम
न ा टाछससन्छ; अनन
तपाईंले मलाई मत्ृ यक
न ो िल
ू ोमा पयाुउनभ
न एको छ। ककनकक कनकनिहरूले मलाई घेिेका छन ्; िष्न टहरूको
झनण्डले मलाई चािै पदट्टबाट र्थननेको छ; नतनीहरूले मेिा हात ि मेिा पाउ छें डे। म मेिा सबै हड्डीहरू
गन्न सक्छन; नतनीहरू मलाई हे छुन ्, टक लगाएि हे छुन ्। नतनीहरू मेिा िस्त्रहरू आपसमा बाछड्छन ्, ि
मेिो पोिाकका लाचग गोला हाल्छन ्” (भजनसङ्ग्रह २२:१४-१८)।
चचत्र नां. ७
येिक
ू ो बौरिउठाइबािे भविष्यिाणी –

“ककनभने तपाईंले मेिो प्राणलाई अिोलोकमा छोड्नह
न न नेछैन; न ता तपाईंले आफ्नो पवित्र जनलाई सड्न
दिनह
न न नेछ” (भजनसङ्ग्रह १६:१०)।

नयाछ ननयम
नयाछ ननयमको पदहलो चाि पस्
न तकहरू (मत्ती, मकूुस, लक
ू ा, यह
ू न्ना)मा येिक
ू ो जन्म, पापिदहत जीिन,
क्रूसको मत्ृ य,न ि बौरिउठाइका विििणहरू छन ्।
नयाछ ननयमको त्यसपनछको पस्
न तक (प्रेरितहरूका काम)मा येिू ख्रीष्टको सस
न माचािको विश्िव्यापी
प्रचािको िरु
न को विििण छ। यस पस्
न तकमा पदहलो ख्रीम्ष्टयन मण्डलीहरूको स्र्थापनाको विििण पनन
छ।
नयाछ ननयमको त्यसपनछका पस्
न तकहरू (िोमी-यहूिा)मा ख्रीम्ष्टयन जीिनको बािे मा सिक्षाहरू छन ्।
नयाछ ननयमको अम्न्तम पस्
न तक (प्रकाि)मा पर्थ
ू ो
ृ िीको अन्तको भविष्यिाणीहरू, सांसािमा येिक
पन
न आुगमन, ि उहाछको अनन्त िाज्यको स्र्थापना बािे मा लेखिएका छन ्।

पन
न िािलोकन प्रश्नहरू: बाइबल-भाग २
१. बाइबलमा कनतओटा पस्
न तकहरू छन ्?
२. मत्तीको पस्
न तकको विषयिस्तन के हो?
३. प्रकािको पस्
न तकको विषयिस्तन के हो?
४. बाइबलको मख्
ू य िईन विभाजनहरू के के हनन ्?
५. पिन ानो ननयम कसिी िरु
न हनन्छ?
६. सांसािमा पाप कसिी पस्यो?
७. पिन ा भएका भविष्यिाणीहरू कनन दहसाबमा बाइबल पिमेश्ििको िचन हो भन्ने प्रमाण हो?
८. नयाछ ननयमका पदहलो चािओटा पस्
न तकहरूमा के कनिाहरूको िणुन छ?

परमेश्िर – भाग १
कण्ठ गने पि: “हाम्रा प्रभन महान ् ि अनत िम्क्तिाली हननह
न न न्छ; उहाछको समझ अपाि छ” (भजनसङ्ग्रह
१४७:५)।
माननसहरू प्रश्न गछु न ्, “बाइबल, ख्रीम्ष्टयन िमु ि अरू िमुहरूमा के सभन्नता छ ि?” जिाफ यदह हो,
सबै कनिाहरू सभन्न छन ्। पदहलो सभन्नता बाइबलमा प्रकाि पारिएको पिमेश्िि नै हननह
न न न्छ। कननै पनन
िमुका कननै पनन ईश्ििहरू भन्िा उहाछ सभन्न हननह
न न न्छ।
अबको िईन पाठहरूमा बाइबलले पिमेश्ििको बािे मा के भन्छ भनी हामी अध्ययन गनेछौं।
१. पिमेश्िि व्यम्क्त हननह
न न न्छ।
उहाछ कननै िम्क्त िा बल मात्र हननह
न न न्न। उहाछ व्यम्क्त हननह
न न न्छ। उहाछले सोच्नह
न न न्छ, योजना गनह
नु न न्छ,
कायु गनह
नु न न्छ, बोल्नह
न न न्छ, सन्
न नह
न न न्छ ि बातचचत गनह
नु न न्छ। पिमेश्ििलाई जान्न सककन्छ। माननसहरूले
उहाछलाई जान्न सकनन ् ि उहाछसछग सङ्गनत गननु सकनन ् भनेि नै उहाछले माननसलाई आफ्नै स्िरूपमा
बनाउनभ
न यो।
“नतमीहरूले पनन हामीसछग सङ्गनत पाओ भनेि हामीले जे िे िेका ि सन
न ेका छौं, सो कनिा नतमीहरूलाई
सन
न ाउछ छौं। अनन हाम्रो सङ्गनत साछच्चै वपतासछग ि उहाछका पत्र
न येिू ख्रीष्टसछग छ” (१ यह
ू न्ना १:३)।
२. पिमेश्िि अनन्त हननह
न न न्छ।
पिमेश्ििको कननै िरु
न िा अन्त्य छै न। उहाछको अम्स्तत्ि सिै ि चर्थयो। उहाछको नामहरूमध्ये एउटा नाम
“म हनछ, जो म हनछ” हो(प्रस्र्थान ३:१४)। अर्थाुत ् उहाछ उही हननह
न न न्छ जसको अम्स्तत्ि सिै ि चर्थयो। उहाछ सबै
कनिाहरूको कताु हननह
न न न्छ, सम्पण
ू ु जीिनको स्रोत हननह
न न न्छ, ति उहाछको आफ्नै िरु
न कननै छै न।
“पहाडहरू उत्पन्न हननभ
न न्िा अनघ, अर्थिा पर्थ
नु न्िा अनघिे खि,
ृ िी ि सांसाि तपाईंले सम्ृ ष्ट गनभ
अनादििे खि अनन्तसम्म तपाईं नै पिमेश्िि हननह
न न न्छ” (भजनसङ्ग्रह ९०:२)।
३. पिमेश्िि सिुज्ञानी हननह
न न न्छ।
पिमेश्िि हिे क कनिाहरू जान्नह
न न न्छ। उहाछमा सबै ज्ञान ि बवन ि भिपिू छन ्। पिमेश्िि िरु
न ि अन्त्य
जान्नह
न न न्छ। पिमेश्िि हिे क माननसको हृियका बबचािहरू ि त्यस माननसले बोल्ने हिे क िब्िहरू
जान्नह
न न न्छ। भइिहे का सबै घटनाहरू उहाछ िे ख्नह
न न न्छ।
“हाम्रा प्रभन महान ् ि अनत िम्क्तिाली हननह
न न न्छ; उहाछको समझ अपाि छ” (भजनसङ्ग्रह १४७:५)।

“पिमप्रभन सनातनका पिमेश्िि, सािा पर्थ
न क
न हननह
न न न्छ, न र्थाक्नह
न न न्छ भनी
ृ िीका सम्ृ ष्टकताु न लल्याकलल
के नतमीले जानेका छै नौ? अर्थिा के नतमीले सन
न ेका छै नौ? उहाछको समझ पत्ता नलाई नसक्नक
न ो छ”
(यिैया ४०:२८)।
पिमेश्िि हिे क माननसको सििमा भएको केिहरूको सङ्ख्या जान्नह
न न न्छ। एउटा जिान माननसको
सििमा भएको केिहरूको औित सङ्ख्या करिब १,००,००० हनन्छ भनी िैज्ञाननकहरू भन्छन ्, ति
पिमेश्ििलाई त ठीक (जतीको त्यती) सङ्ख्या र्थाह छ।
येिल
ू े भन्नभयो, “ति नतमीहरूका सििका केिहरूिरि सबै गन्ती गरिएका छन ्” (लक
ू ा १२:७)।
पिमेश्ििलाई तािाहरूको सङ्ख्या ि नतनीहरूको नामहरू र्थाह छ।
“उहाछले

तािाहरूको

सङ्ख्या

बताउनह
न न न्छ;

उहाछले

ती

सबैलाई

नाम

काढी-काढी

बोलाउनह
न न न्छ”

(भजनसङ्ग्रह १४७:४)।
हबल ििन बीन (Hubble Telescope) ि अरू आिनन नक यन्त्रहरूको प्रयोगद्िािा, िगोलिास्त्रवििहरूले
(astronomers) तािाको सङ्ख्या झण्डै ४० बबसलयन दिसलयन छ भन्ने अनम
न ान ् लगाएका छन ्। यो
भनेको ४० अङ्कको पछाडी अरू २१ ओटा िन्
न यहरू हननन हो! पिमेश्ििले ती सबैको नामहरू जान्नह
न न न्छ!
४. पिमेश्िि सबै कनिाहरूको सम्ृ ष्टकताु हननह
न न न्छ।
पिमेश्ििले ब्रम्हाण्डको सम्ृ ष्ट छ दिनमा गनभ
नु यो। यो कनिा बाइबलको पदहलो िईन अध्यायहरूमा िणुन
गरिएको छ (उत्पम्त्त १-२)।
“िरु
न मा पिमेश्ििले आकाि ि पर्थ
नु यो। .......यसिी आकाि ि पर्थृ िी, अनन नतनीहरूको
ृ िी सम्ृ ष्ट गनभ
सम्पण
ू ु जमातको सज
ृ ना ससवियो। अनन सातौं दिनमा पिमेश्ििले आफ्नो काम, जो उहाछले
बनाउनभ
न एको चर्थयो, ससियाउनभ
न यो, अनन सातौं दिनमा उहाछले आफूले बनाउनभ
न एको आफ्नो सबै
कामबाट विश्राम सलनभ
न यो” (उत्पम्त्त १:१; २:१-२)।
“तपाईं, अछ, तपाईं मात्र पिमप्रभन हननह
न न न्छ; तपाईंले नै आकाि, सिोच्च आकाि, त्यसको जम्मै गण,
पर्थ
न हरू ि नतनमा भएका सबै र्थोकहरू बनाउनभ
न एको हो;
ृ िी ि त्यसमाचर्थ भएका सबै र्थोकहरू, समद्र
अनन तपाईंले नै ती सबैलाई जोगाएि िाख्नह
न न न्छ; अनन स्िगुको सेनाले तपाईंलाई िण्डित ् गिु छ”
(नहे म्याह ९:६)।
पिमेश्ििको अम्स्तत्ि सम्ृ ष्टभन्िा अनघिे खि चर्थयो ि उहाछ सम्ृ ष्टका सबै र्थोकहरूबाट अलग हननह
न न न्छ।
पिमेश्ििले सम्ृ ष्टका र्थोकहरू बनाउनभ
न यो, ति पिमेश्िि आफैं चादहछ सम्ृ ष्ट हननह
न न न्न। उहाछले आकािहरू
बनाउनभ
न यो ति उहाछ आकािहरूभन्िा पनन उच्च हननह
न न न्छ ि आकािहरूमा उहाछ अटाउन सक्नह
न न न्न।

सम्ृ ष्टले पिमेश्ििको बवन ि ि सामर्थयुको गिाही दिन्छ, ति सम्ृ ष्ट आफै पिमेश्िि होइन।
“ककनभने सांसािको उत्पम्त्तिे खि नै उहाछका निे खिने गण
न हरू अर्थाुत ् उहाछका अनन्त िम्क्त ि
पिमेश्िित्ि छलुङ्ग िे िा पिे का छन ्—सम्ृ ष्ट गरिएका कनिाहरूद्िािा जाननएका छन ्; यसकािण
नतनीहरूसछग कननै बहाना छै न” (िोमी १:२०)।
पिमेश्िि सबै कनिाहरूको सम्ृ ष्टकताु हननह
न न न्छ भन्नक
न ो अर्थु उहाछ सबै कनिाहरूमाचर्थ मासलक ि प्रभन
हननह
न न न्छ भन्नन हो। यसको अर्थु उहाछ माननसको मासलक हननह
न न न्छ। माननसहरूलाई आफ्नो ननयमहरू
दिएि उनीहरू कसिी जीउनप
न छु भनी बताउने अचिकाि उहाछसछग छ।
यदह पिमेश्ििको विरुिमा माननसहरूले विद्रोह गिे काछन ्। जब आिम ि हव्िाले असल ि ििाबको
ज्ञान दिने रुिको फल िाए, उनीहरूले आ-आफ्नो जीिनमाचर्थ पिमेश्ििको स्िासमत्िको विद्रोह गिे ।
पापको जिा यदह हो।
५. पिमेश्िि सिुिम्क्तमान हननह
न न न्छ।
“हे प्रभन यहोिा, हे नह
नु ोस ्, तपाईंले आफ्नो ठूलो िम्क्त ि आफ्नो फैलाइएको पािनिाले आकाि ि
पर्थ
न यो; तपाईंका ननम्म्त कननै कनिा पनन कदठन छै न” (यसमुया ३२:१७)।
ृ िीलाई बनाउनभ
पिमेश्िि सिु सामर्थी हननह
न न न्छ। बाइबलमा पिमेश्ििलाई ५७ पटक सिुिम्क्तमान ् (Almighty) भननएको
छ।
एकजना असल ि एकजना िष्न ट गिी िईन जना पिमेश्ििहरू हननह
न न न्न। यस सांसािमा िष्न टताको स्रोत
िैतान हो, ति ऊ अको पिमेश्िि होइन। ऊ एउटा पतीत स्िगुित
ू हो जसले पिमेश्ििको बबिोि गिे को
चर्थयो। िैतानसछग पिमेश्ििको सामर्थयु छै न। एक दिन, पिमेश्ििद्िािा िैतानको न्याय गरिनेछ ि
आगोको झीलसभत्र फ्याछककनेछ अनन त्यसले आफ्नो िष्न ट योजनाहरू पिू ा गनु पाउनेछैन।
पिमेश्ििको सिुिम्क्तमानताको ननम्म्त हामी िन्यिािी छौं। यदि पिमेश्िि असल मात्र हननभ
न एि
सिुिम्क्तमान नहननभ
न एको भए, उहाछ कननै िष्न ट िम्क्तद्िािा हटाइन सक्नह
न न नेचर्थयो। ति सत्य
पिमेश्ििलाई हटाउनसक्ने कननै िम्क्त नै छै न। उहाछको असल योजनाहरू पिू ा गरिनेछन ् ि उहाछको िाज्य
सिासिुिा िदहिहनेछ।
पन
न िािलोकन प्रश्नहरू: पिमेश्िि -भाग १
१. पिमेश्ििको कनन नामले उहाछ अनन्त हननह
न न न्छ भनी चचनाउछ छ?
२. िैज्ञाननकहरूको पनछल्लो गणना अनस
न ाि, कनतओटा तािाहरू फेला पिे का छन ्? ४० अांक पछाडी
कनतओटा िन्
न य अांकहरू?
३. तािाहरूको बािे मा पिमेश्िि के जान्नह
न न न्छ?

४. के पिमेश्िि ि सम्ृ ष्ट उदह हनन ्?
५. सम्ृ ष्टबाट पिमेश्ििको बािे मा के र्थाह गनु सककन्छ?
६. कसिी पिमेश्ििसछग माननसहरूलाई व्यिस्र्था दिने अचिकाि छ?
७. असल ि िष्न ट गिी के िईन पिमेश्ििहरू छन ्?
८. सांसािमा िष्न टताको स्रोत को हो ि ऊ के हो?

परमेश्िर – भाग २
कण्ठ गनप
नु ने पि: “पिमप्रभन ियालन ि अनग्र
न ही हननह
न न न्छ, रिसाउनमा दढलो ि अनत करुणामय हननह
न न न्छ”
(भजनसङ्ग्रह १०३:८)।
अनघल्लो पाठमा हामीले पिमेश्िि व्यम्क्त हननह
न न न्छ, पिमेश्िि अनन्त हननह
न न न्छ, पिमेश्िि सिुज्ञानी
हननह
न न न्छ, पिमेश्िि सम्ृ ष्टकताु हननह
न न न्छ ि पिमेश्िि सिुिम्क्तमान हननह
न न न्छ भनी अध्ययन गयौं। यस
पाठमा, हामी पिमेश्ििको बािे मा र्थप िईन ओटा कनिाहरू अध्ययन गनेछौं।
६. पिमेश्िि पवित्र हननह
न न न्छ।
“पिमप्रभन आफ्ना सबै चालहरूमा िमी ि आफ्ना सबै कामहरूमा पवित्र हननह
न न न्छ” (भजनसङ्ग्रह
१४५:१७)।
पिमेश्ििको नामहरूमध्ये एउटा नाम पवित्र हो (भजनसङ्ग्र १११:९)।
पवित्रको अर्थु पिमेश्ििमा पाप छै न भन्नन हो। उहाछ ससिरूपमा िमी, इमानिाि, सत्य, असल, चोिो
हननह
न न न्छ। असल ि दठक कायुहरू सबै पिमेश्ििबाटका हनन ् ि िष्न ट ि बेदठक कायुहरू कननै पनन
उहाछबाटका होइनन ्।
७. पिमेश्िि प्रेम हननह
न न न्छ।
प्रेम पिमेश्ििको अपरिहायु गण
न हो।
“जसले प्रेम गिै न, त्यसले पिमेश्ििलाई चचन्िै न; ककनकक पिमेश्िि प्रेम हननह
न न न्छ” (१ यह
ू न्ना ४:८)।
“ि ज्ञानले जानेि नसककने ख्रीष्टको प्रेमलाई जान्न सक, कक नतमीहरू पिमेश्ििको सािा परिपण
ु ाले
ू त
भिपिू होओ” (एफेसी ३:१९)।
पिमेश्ििको प्रेम भन्नाले उहाछ ियाल,न अनग्र
न हकािी, भलो ि िास्ता गनह
नु न ने पिमेश्िि हननह
न न न्छ भन्नन हो।
पिमेश्िि स्नेही वपता हननह
न न न्छ।
“पिमप्रभ,न पिमप्रभन पिमेश्िि ियालन ि अनग्र
न हकािी, रिसाउनमा दढलो अनन करुणा ि सत्यताले भिपिू !”
(प्रस्र्थान ३४:६)
“पिमप्रभन ियालन ि अनग्र
न ही हननह
न न न्छ, रिसाउनमा दढलो ि अनत करुणामय हननह
न न न्छ।” (भजनसङ्ग्रह
१०३:८)।

“जसिी बाबल
न े आफ्ना छोिाछोिीहरूलाई दटठाउछ छन ्, त्यसिी नै पिमप्रभल
न े आफ्नो डि मान्नेहरूलाई
दटठाउनह
न न न्छ। ककनकक उहाछले हाम्रो बनािट जान्नह
न न न्छ; हामी िूला हौं भन्ने कनिा उहाछले सम्झनह
न न न्छ।”
(भजनसङ्ग्रह १०३:१३-१४)।
पिमेश्ििको प्रेम सम्ृ ष्टको िरु
न मा माननसलाई दिनभ
न एको उहाछको आसिषमा िे खिन्छ।
पिमेश्ििले सम्ृ ष्टको िरु
न िे खि नै माननसजातीप्रनत िास्ता गनभ
नु एको छ। उहाछले माननसलाई उहाछको
आफ्नै प्रनतरुपमा बनाउनभ
न यो, उसलाई एउटा अचम्मको ििीि दिनभ
न यो, उसलाई अचम्मको बवन ि
दिनभ
न यो, उसलाई एउटा अत्यन्त सन्
न िि बगैँचामा िाख्नभ
न यो, उसलाई जीिन-सार्थी दिनभ
न यो, उसलाई
पर्थ
न यो ि उसको अम्स्तत्ि ि आनन्िको ननम्म्त चादहने हिे क आिश्यक
ृ िीमाचर्थ िाज्य गने बनाउनभ
र्थोकहरू प्रबन्ि गनभ
नु यो। माननसलाई चादहने ि पिमेश्ििले नदिनभ
न एको कननै पनन असल िा
अत्यािश्यक र्थोक छै न।
पिमेश्ििले सांसािमा सास फेनुको ननम्म्त स्िच्छ हािा, वपउनको ननम्म्त िि
न पानी, िानको ननम्म्त
मनोहि र्थोकहरू, सन्
न िि दृष्यहरू, मीठो ध्िनीहरू ि मनमोहक सग
न न्िहरूले भरिदिनभ
न यो। उहाछले िननज
पिार्थुहरूले भिपिू भम
ू ी बनाउनभ
न यो ि यसमा उब्जाउ हननको ननम्म्त विसभन्न परिकािका कृषीयोग्य
फसलहरू दिनभ
न यो। माननसले िेती गिे को बालीहरू पिागण (pollinate) गनु कामलाग्िो ककिाफट्याङ्ग्राहरू बनाउनभ
न यो ि भम
ू ीसभत्र हािा भनु गड्यौंलाहरू ि सक्ष्
न म म्जिाणनहरू बनाउनभ
न यो।
छहािीहरूको ननम्म्त, िानाको ननम्म्त ि अरू हजािौं प्रयोजनको ननम्म्त पिमेश्ििले असङ्ख्य प्रकािका
सन्
न िि रूिहरू बनाउनभ
न यो। उहाछले पर्थ
न रूले भनभ
नु यो। पिमेश्ििले
ृ िीलाई िनीजहरू ि कच्चा िातह
समत्रता, िनिीहरू, वििाह ि नानीहरूको सम्ृ ष्ट गनभ
नु यो।
यी सबै कनिाहरू पिमेश्ििको महान ् प्रेमको प्रमाण हनन ्।
पिमेश्ििको प्रेम माननसले पाप गिे पनछ पनन नतनीहरूप्रनत गनभ
नु एको व्यिहािमा िे खिन्छ।
माननसले पाप गिे पनछ पनन, पिमेश्ििले नतनलाई अफाल्नभ
न एन। आिम ि हव्िाले पिमेश्ििको वििोिमा
पाप गिे पनछ, उनीहरू उहाछबाट लक
न े , ति उहाछले भने उनीहरूलाई त्याग्नभ
न एन। उहाछले उनीहरूको िोजी
गनभ
नु यो, ि उहाछले उनीहरूलाई ताडना दिनभ
न एि उनीहरूको पापको कािणले पतीत भएको सांसािमाचर्थ
श्राप िाखिदिनन भएतापनन, उहाछले उनीहरूलाई िोज्नभ
न यो ि उनीहरूप्रनत चििजिान हननभ
न यो ि
उनीहरूलाई उहाछको मम्न क्तको प्रस्ताि दिनभ
न यो।
“अनन नतनीहरूले दिनको िीतल क्षणमा बगैंचामा दहछडडिहनभ
न एको पिमप्रभन पिमेश्ििको आिाज सन
न े;
तब आिम ि नतनकी पत्नीले आफूलाई बगैंचाका रूिहरूको बीचमा पिमप्रभन पिमेश्ििको सामब
न ाट
लक
न ाए अनन पिमप्रभन पिमेश्ििले आिमलाई बोलाउनभ
न यो, ि नतनलाई भन्नभ
न यो: “नतमी कहाछ छौ?
अनन नतनले भने: “बगैंचामा मैले तपाईँको आिाज सन
न ें, ि म डिाएछ; ककनकक म नाङ्गो छन; यसैले म

लक
न ें ।”........ अनन पिमप्रभन पिमेश्ििले आिम ि नतनकी पत्नीका ननम्म्त छालाका िस्त्र बनाउनभ
न यो, ि
नतनीहरूलाई पदहयाुइदिनभ
न यो।” (उत्पम्त्त ३:८-१०, २१)
पिमेश्ििले आिमको पदहलो सन्तान, हाबीलिे िी, माननसहरूलाई मम्न क्तको बािे मा प्रचाि गनु ि
मम्न क्तिाताको आगमनको बाटो तयाि गनु भविष्यिक्ताहरू िडा गनभ
नु यो।
यद्यपी माननसहरूले पिमप्रभब
न ाट फकेि झूटा िे िताहरू बनाए, पिमेश्िि माननसबाट टाढामा हननह
न न न्न।
उहाछले माननसलाई जीिन दिनह
न न न्छ, सास दिनह
न न न्छ ि सम्पण
ू ु र्थोकहरू दिनह
न न न्छ। पिमेश्ििले सबै
माननसहरूलाई प्रेम गनह
नु न न्छ। परु
न ष ि स्त्री, जिान ि िि
ृ सबैले उहाछको िोजी गिे को ि येिू ख्रीष्टमा
भएको मम्न क्तलाई ग्रहण गिे को उहाछले चाहनह
न न न्छ।
“पिमेश्िि जसले यो सांसाि ि यसमा भएका सािा र्थोकहरूलाई बनाउनभ
न यो, उहाछचादहछ स्िगु ि पर्थ
ृ िीका
प्रभन हननभ
न एको हननाले हातले बनाएका मम्न्ििहरूमा बस्नह
न न न्न। न ता उहाछले केही िाछचो पिे झ ैं गिी
माननसहरूका हातबाट सेिा नै सलनह
न न न्छ; ककनकक उहाछले पो सबैलाई जीिन, सास ि सब र्थोक
दिनह
न न न्छ। अनन उहाछले सािा पर्थ
ृ िीमाचर्थ िास गनाुलाई एउटै िगतबाट माननसहरूका सबै जानतहरूलाई
बनाउनभ
न यो, अनन तोककइका समयहरू ि नतनीहरूका िास गने ससमानाहरू ठहिाउनभ
न यो, नतनीहरूले
प्रभल
न ाई िोजन
न ् भनेि, सायि उहाछलाई छामछाम-छनमछनम गिे ि भेट्टाउलान ्; तैपनन उहाछ हामी हिे कबाट
टाढामा हननह
न न न्न; ककनकक उहाछमा हामी म्जउछ िछौं, दहछड्डनल गिु छौं ि अम्स्तत्ि िाख्िछौं, जसिी तपाईंहरूकै
कनतजना कविहरूले पनन भनेका छन ्: ककनकक हामी पनन उहाछकै सन्तान हौं” (प्रेरित १७:२४-२८)
िेिै माननसहरूले सांसािमा आएका समस्याहरूको ननम्म्त पिमेश्ििलाई िोष दिन्छन ्, ति श्राप आउनक
न ो
कािण त माननसकै पापले हो। पिमेश्ििको विरुि माननसको बबद्रोहको कािणले गिाु नै यो सांसािमा यी
सबै समस्याहरू भएका हनन ्।
पिमेश्ििको प्रेमको सबैभन्िा चहककलो ज्योती येिू क्रूसमा मनह
नु न छिा स्पष्टरूपमा िे िाइयो।

SEE PICTURE 07
पिमेश्िि अयोग्य पापीहरूको सट्टामा आफ्नो पत्र
न लाई ि:न ि सहन दिन इच्छनक हननह
न न न्र्थयो। पिमेश्ििको
पत्र
न ले कदहल्यै पनन पाप गनभ
नु एन, तैपनन उनीहरूले मम्न क्त पाउन ् भन्ने उद्देश्यले उहाछले ि:न ि सहनभ
न यो
ि पापीहरूको ननम्म्त मनभ
नु यो। यो अत्यन्त महान ् प्रेम हो।
“ककनभने पिमेश्ििले सांसािलाई यस्तो प्रेम गनभ
नु यो, कक उहाछले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पत्र
न लाई
दिनभ
न यो — उहाछमाचर्थ विश्िास गने कोही पनन नष्ट नहोस ्, ति उसले अनन्त जीिन पाओस ्।”(यह
ू न्ना
३:१६)।
पन
न िािलोकन प्रश्नहरू – पिमेश्िि – भाग २

१. बाइबलमा कहाछ पिमेश्िि पवित्र हननह
न न न्छ भननएको छ, यसको अर्थु के हो?
२. पिमेश्ििको अपरिहायु गण
न के हो?
३. पिमेश्ििको प्रेम भन्नाले के बखन झन्छ?
४. माननसको इनतहासको िरु
न मा हे िाु, पिमेश्ििको प्रेम कसिी िे ख्न सककन्छ?
५. माननसले पाप गिे पनछ, पिमेश्ििले उहाछको प्रेम कसिी िे िाउनभ
न यो?
६. येिल
ू ाई क्रूसमा हे िाु, पिमेश्ििको प्रेम हामीले कसिी िे ख्िछौं?

येशू – भाग १
कण्ठ गनप
नु ने पि: “ककनभने पिमेश्ििले सांसािलाई यस्तो प्रेम गनभ
नु यो, कक उहाछले आफ्नो एकमात्र
जन्माइएको पत्र
न लाई दिनभ
न यो — उहाछमाचर्थ विश्िास गने कोही पनन नष्ट नहोस ्, ति उसले अनन्त
जीिन पाओस ्।”(यह
ू न्ना ३:१६)।
१. येिू पिमेश्ििको पत्र
न हननह
न न न्छ।
येिू २००० िषु अगाडी इस्राएलमा जन्मनभ
न एको चर्थयो, ति त्यो उहाछको िरु
न िात भने चर्थएन। उहाछ
पिमेश्ििक अनन्त पत्र
न हननह
न न न्छ। उहाछ सम्पण
ू ु र्थोकहरूको सम्ृ ष्टकताु हननह
न न न्छ।
“िरु
न मा िचन हननह
न न न्र्थयो, अनन िचन पिमेश्ििसछग हननह
न न न्र्थयो, अनन िचन पिमेश्िि हननह
न न न्र्थयो। उहाछ नै
िरु
न मा पिमेश्ििसछग हननह
न न न्र्थयो। सबै कनिाहरू उहाछद्िािा हननआए, अनन हननआएका कनिाहरूमध्ये कननै पन
उहाछबबना हननआएन।...... अनन िचन ििीि हननभ
न यो, अनन हाम्रा माझमा अनग्र
न ह ि सत्यताले पण
ू ु भएि
िास गनभ
नु यो, अनन हामीले वपताका एक मात्र जन्माइएको पत्र
न को मदहमाजस्तो उहाछको मदहमा िे ख्यौं।”
(यह
ू न्ना १:१-३, १४)।
२. येिू कन्या स्त्रीद्िािा जन्मनभ
न एको चर्थयो।
पिमेश्ििको पत्र
न यस सांसािमा कन्या स्त्रीबाटको जन्मद्िािा आउनभ
न यो। उहाछकी आमा, मरियमको
मगनी यस
ू फ
न सछग भएको चर्थयो ति त्यती बेलासम्म उनीहरूको वििाह भइसकेको चर्थइन ि उनी अझै
कन्या नै चर्थइन ्।
“अनन छै टौं मदहनामा गबब्रएल स्िगुित
ू पिमेश्ििपदट्टबाट गालीलको नासित भननने िहिमा एउटी
कन्याकहाछ पठाइए, जसको मगनी िाऊिको घिानाका यस
ू फ
न नाम भएको मानससछग भएको चर्थयो; अनन
त्यस कन्याको नाम मरियम चर्थयो। अनन स्िगुित
ू सभत्र उनीकहाछ आए ि भने: “हे कृपाको पात्र,
सलाम! प्रभन नतमीसछग हननह
न न न्छ; स्त्रीहरूमा नतमी िन्य हौ!” अनन नतनलाई िे िेि नतनका कनिाले उनी
आम्त्तइन ्, ि यो कस्तो ककससमको असभिािन होला भनी उनी मन-मनै गम्न लाचगन ्। अनन स्िगुित
ू ले
उनलाई भने: “नडिाऊ, मरियम; ककनकक नतमीले पिमेश्ििबाट कृपा पाएकी छौ। अनन हे ि, नतमीले
गिाुिण गनेछौ, ि एउटा छोिा जन्माउनेछौ, ि नतमीले उहाछको नाम येिू िाख्न।ू उहाछ महान ् हननह
न न नेछ, ि
पिमप्रिानका पत्र
न कहलाइनह
न न नेछ; अनन प्रभन पिमेश्ििकले उहाछलाई उहाछका वपता िाऊिको ससांहासन
दिनह
न न नेछ। अनन उहाछले याकूबको घिानामाचर्थ सिासिुिै िाज्य गनह
नु न नेछ; ि उहाछको िाज्यको अन्त
हननेछैन।” तब मरियमले स्िगुित
ू लाई भननन ्: “यो कसिी हननेछ ि? ककनकक म कननै परु
न षलाई जाम्न्िनछ
नै।” अनन स्िगुित
ू ले जिाफ दिएि उनलाई भने: “पवित्र आत्मा नतमीमाचर्थ आउनह
न न नेछ, ि पिमप्रिानको
सामर्थयुले नतमीमाचर्थ छाया पानेछ; यसैकािण नतमीबाट जम्न्मनह
न न ने पवित्र जनचादहछ ‘पिमेश्ििको पत्र
न \
कहलाइनह
न न नेछ।” (लक
ू ा १:२६-३५)।

येिू ख्रीष्टको जन्म काठको कामगने एकजना गिीब माननसको घिमा भएको चर्थयो। उहाछ जन्मनन
भएको िात, मरियम ि यस
ू फ
न यात्रा गरििहे का चर्थए ि उनीहरू एउटा गोठमा बस्नप
न िे को चर्थयो ककनभने
उनीहरूले नतनुसक्ने बहालमा कोठाहरू पाइएनन ्। उहाछ जन्मनभ
न एको िातमा, बालक येिल
ू ाई कननै
जनाििको डनछडमा सत
न ाइएको चर्थयो।
“अनन यस
ू फ
न पनन गालीलको नासित िहिबाट ननस्केि यहूदियामा, बेर्थलेहेम भननने िाऊिको िहिमा
गए; ककनकक नतनी िाऊिका घिाना ि िांिका चर्थए; आफ्नी मगनी भएकी पत्नी मरियमसछग, जो
गभुिती भएकी चर्थइन ्, नतनी नाम लेिाइन गए। अनन यस्तो भयो – उनीहरू त्यहाछ िहछिा-िहछिै उनका
जन्माउने दिनहरू पिू ा भए। अनन उनले आफ्ना जेठा छोिालाई जन्माइन ्, ि उहाछलाई लपेट्ने लग
न ाहरूमा
बेिेि उहाछलाई डनछडमा िाखिन ्; ककनकक उनीहरूका ननम्म्त पौिामा ठाउछ चर्थएन।” (लक
ू ा २:४-७)।

SEE PICTURE 03
३. येिू पापिदहत हननह
न न न्छ।
आिमको कािणले सांसािमा पाप पस्यो। येिक
ू ो सांसािीक बब
न ा नहननभ
न एको हननाले, उहाछमा कननै पाप
छै न।
“उहाछले कननै पाप गनभ
नु एन, न ता कननै छलकपट नै उहाछको मि
न मा पाइयो”(१ पत्रस
ू २:२२)।
येिल
ू े कदहल्यै झठ
ू बोल्नभ
न एन, कदहल्यै ििाब िब्िहरू बोल्नभ
न एन, कदहल्यै कसैको लाञ्छनाको
विरुिमा बोल्नभ
न एन। उहाछको हृियमा कदहल्यै पनन िष्न ट विचािहरू समेत चर्थएनन ्।
४. येिू एक यहूिी हननह
न न न्र्थयो।
येिक
ू ो जन्म यहूिी परििािमा भएको हो। यहूिीहरू इस्राएल िाष्िका माननसहरू हनन ्। येिू यहूिी
जानतका वपता, अब्राहामको िांि हननह
न न न्र्थयो। उहाछ इस्राएलको बेर्थलेहेम भननने एउटा सानो गाउछ मा
जन्मनभ
न यो, जननचादहछ िाजिानी येरुिलेमको नम्जकमा पछु । उहाछ बालक हननह
न न छिा, उहाछका बब
न ा-आमा
इस्राएलको उत्तितफु ि गालीलको समद्र
न नम्जक नासित भननने ठाउछ मा सनभ
नु यो। येिू यदहछ हनकुनभ
न यो ि
यदहछबाट उहाछले आफ्नो सािुजननक सेिकाइ िरु
न गनभ
नु यो।

SEE PICTURE 01
येिल
ू े उहाछको सम्पण
ू ु जीिनकाल इस्राएलमै बबताउनभ
न यो। उहाछले आफ्ना सबै आश्चयुकमुहरू गनभ
नु यो ि
सबै प्रचािहरू इस्राएलमा नै गनभ
नु यो।
५. येिल
ू े ठूला-ठूला आश्चयुकमुहरू गनभ
नु यो।

येिू तीस बषुको हननह
न न छिा, उहाछले आफ्नो सािुजननक सेिकाइ िरु
न गनभ
नु यो। उहाछले िोगीहरू ननको पाने,
अन्िाहरूलाई िे ख्ने तल्
न याउने, िष्न ट आत्माहरू ननकाल्ने ि मिे कोलाई बौरिउठाउने जस्ता ठूला-ठूला
आश्चयुकमुहरू गनभ
नु यो। ती आश्चयकुमुहरूले उहाछ नै पिमेश्ििका पत्र
न हननह
न न न्छ भन्ने प्रमाखणत गिे ।
“अब घाम अस्ताउछ िै गिाु, जस-जसकहाछ नाना प्रकािका िोग लागेका बबिामीहरू चर्थए, उनीहरू सबले
नतनीहरूलाई उहाछकहाछ ल्याए; अनन उहाछले आफ्ना हात नतनीहरूमाचर्थ िाख्नभ
न यो, ि नतनीहरूलाई ननको
पानभ
नु यो। अनन िष्न ट आत्माहरू पनन िेिैजनाबाट किाउछ िै ि यसो भन्िै ननस्के: “तपाईं पिमेश्ििका पत्र
न
‘ख्रीष्ट’ हननह
न न न्छ!” अनन उहाछले नतनीहरूलाई हकािे ि बोल्न दिनभ
न एन, ककनकक उहाछ ख्रीष्ट हननह
न न न्छ भनी
नतनीहरूले चचन्िर्थे।” (लक
ू ा ४:४०-४१)।
“अनन ठूला-ठूला भीड आफूससत लङ्गडा, अन्िा, लाटा, कछू जा, ि अरू िेिैलाई सलएि उहाछकहाछ आए,
अनन नतनीहरूलाई येिक
ू ा पाउमा िाखिदिए; अनन उहाछले नतनीहरूलाई ननको पानभ
नु यो। यहाछसम्म कक
लाटाहरू बोलेका, कछू जाहरू ननको भएका, लङ्गडाहरू दहछडक
े ा, अन्िाहरू िे ख्ने भएका िे िेि भीडहरू छक्कै
पिे ; ि नतनीहरूले इस्राएलका पिमेश्ििको मदहमा गिे ” (मत्ती १५:३०-३१)।
“अनन उहाछ घिसभत्र आउनभ
न एपनछ ती अन्िा माननसहरू उहाछकहाछ आए; अनन येिल
ू े नतनीहरूलाई
भन्नभ
न यो: “म यो गनु सक्छन भनी के नतमीहरू विश्िास गछौ?” तब उहाछले यसो भन्िै नतनीहरूका
आछिा छननभ
न यो: नतमीहरूको विश्िासअनस
न ाि नतमीहरूलाई होओस ्”(मत्ती ९:२८-२९)।
“अनन हे ि, एउटा कोिी आयो ि यसो भन्िै उहाछलाई िण्डित ् गयो: “हे प्रभ,न तपाईंले इच्छा गनभ
नु यो भने
तपाईंले मलाई िि
न पानु सक्नह
न न न्छ।” अनन येिल
ू े आफ्नो हात पसािे ि यसो भन्िै उसलाई छननभ
न यो: “म
इच्छा गिु छन, नतमी िि
न होऊ।” अनन तरु
न न्तै उसको कोि िि
न भइहाल्यो”(मत्ती ८:२-३)।
“अब, जब उहाछ िहिको ढोकानेि आउनभ
न यो, तब हे ि, एउटा मिे को माननस बादहि लचगछिै चर्थयो, जो
आफ्नी आमाको एउटै मात्र छोिो चर्थयो; अनन ऊ विििा चर्थई। अनन िहिको एउटा ठूलो भीड उसको
सार्थमा चर्थयो। अनन जब प्रभल
न े उसलाई िे ख्नभ
न यो, तब उहाछ उसप्रनत ियाले भरिनभ
न यो, ि उसलाई
भन्नभ
न यो: “निोऊ।” अनन उहाछले आएि अर्थी छननभ
न यो; ि ती बोक्नेहरू टक्क अडडए। अनन उहाछले
भन्नभ
न यो: “हे जिान, म नतमीलाई भन्छन, उठ।” अनन त्यो मिे को माननस उठे ि बस्यो, ि बोल्न
र्थाल्यो। अनन उहाछले त्यसलाई त्यसकी आमाकहाछ सम्न म्पनभ
न यो” (लक
ू ा ७:१२-१५)।
येिल
ू े आछिी िान्त पानभ
नु यो।
“अनन भीडलाई बबिा दिएपनछ नतनीहरूले उहाछलाई, जस्तो उहाछ डनङ्गामा हननह
न न न्र्थयो, त्यस्तै नै सलएि
गए। अनन उहाछका सार्थमा अरू साना-साना डनङ्गा पनन चर्थए। अनन एउटा ठूलो आछिी चल्यो, ि छालहरू
डनङ्गामाचर्थ बजारिए, यो हनछिा त्यो अब पानीले भरियो।..... अनन उहाछ उठ्नभ
न यो ि बतासलाई हकानभ
नु यो,

अनन समद्र
न लाई भन्नभ
न यो: “चनप लाग ्! िान्त हो!” अनन बतास र्थासमयो, ि एकिमै िान्त भयो”(मकूुस
४:३६-३७, ३९)।
येिल
ू े र्थोिै िानाबाट हजािौं माननसहरूलाई िाम्न्िनभ
न यो।
“अनन दिन ढल्कछिै गएपनछ ती बाह्रजनाले आएि उहाछलाई भने: “यस भीडलाई बबिा गरिदिनह
न ोस ्, ि
नतनीहरू िरिपरिका गाउछ िस्तीहरूहनछिो जाऊन ्, िास बसन
ू ् ि िानेकनिा पाऊन ्; ककनभने हामी यहाछ
एकान्त स्र्थानमा छौं।” ति उहाछले नतनीहरूलाई भन्नभ
न यो: “नतमीहरूले नै नयनीहरूलाई िान िे ओ।”
अनन नतमीहरूले भने: “यी सबै माननसहरूका ननम्म्त गएि िानेकनिा ककनेनौं भने हामीसछग पाछचओटा
िोटी ि िईन टा माछाभन्िा बढी अरू केही छै न।” ककनकक नतनीहरू प्राय: पाछच हजाि परु
न ष चर्थए। अनन
उहाछले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नभ
न यो: “पचास पचासको िल गिी नयनीहरूलाई बसाओ।” अनन नतनीहरूले
त्यसै गिे , ि उनीहरू सबैलाई बसाए। तब उहाछले पाछचओटा िोटी ि िईन टा माछा सलनभ
न यो, ि माचर्थ
स्िगुनति हे िै उहाछले नतनलाई आसिष दिनभ
न यो, भाछच्नभ
न यो, अनन भीडका सामन िाखिदिनलाई
चेलाहरूलाई दिनभ
न यो। अनन उनीहरूले िाए, ि सबै तप्ृ त भए; अनन नतनीहरूका ननम्म्त उब्रेका टनक्राहरू
बाह्र डाला उठाइए”(लक
ू ा ९:१२-१७)।
येिू सामर्थी सम्ृ ष्टकताु, पिमेश्ििको पत्र
न हननभ
न एको हननाले उहाछले यस्ता ठूला-ठूला आश्चयुकमुहरू
गनुसक्नभ
न यो।
येिल
ू े आफ्ना आश्चयुकमुहरू इस्राएलको उत्ति तफुको गालीलको समद्र
न नम्जकमा गनभ
नु यो।

SEE PICTURE 04
६. येिल
ू े महान ् सिक्षाहरू प्रचाि गनभ
नु यो।
तीन िषुसम्म, येिल
ू े माननसहरूलाई ससकाउनभ
न यो। कदहलेकादहछ सन्
न ने माननसहरू हजािौंको सङ्ख्यामा
हनछिर्थे। उहाछका सामर्थी प्रचािहरू ननकै लामो ििन ीसम्म फैसलन्र्थयो। बेलाबित उहाछले पहाडहरू नति प्रचाि
गनह
नु न न्र्थयो।

तल उल्लेखित िाक्याांिहरू येिल
ू े ससकाउनभ
न एको प्रचािबाट हो जसलाई “पहाडी उपिे ि”

पनन भननन्छ। उहाछले प्रचाि गनभ
नु एको ठाउछ मा असङ्ख्य माननसहरूले सन्
न न सकून ् भनेि एक प्रकािको
प्राकृतीक िङ्गमञ्च झैं स्र्थल हनन्र्थयो।
“नतमीहरूले सन
े ा छौ, यो भननएको छ, “नतमीले आफ्नो नछमेकीलाई प्रेम गि, ि आफ्नो ित्रल
न क
न ाई घण
ृ ा
गि।” ति मा नतमीहरूलाई भन्िछन, आफ्ना ित्रह
न रूलाई प्रेम गि, नतमीहरूलाई श्राप दिनेहरूलाई
आिीिाुि िे ओ, नतमीहरूलाई घण
ृ ा गनेहरूको भलाइ गि, अनन नतमीहरूको बिनामी गने ि नतमीहरूलाई
सताउनेहरूका ननम्म्त प्रार्थुना गि; ि नतमीहरू स्िगुमा हननह
न न ने नतमीहरूका वपताका सन्तान हननेछौ;

ककनभने उहाछले िष्न ट ि असल ििैमाचर्थ आफ्नो सय
ै ाचर्थ
न ु उिय गिाउनह
न न न्छ, अनन िमी ि अिमी िि
न म
झिी बसाुउनह
न न न्छ।” (येिू ख्रीष्ट, मत्ती ५:४३-४५)।
येिक
ू ो सिक्षा सन
न ेि माननसहरू छक्कै पिुर्थे। एकजना अकफसिले यसो भने, “यस माननसले जस्तो ता
कननै माननसले कदहल्यै बोलेको छै न” (यह
ू न्ना ७:४६)।
बाइबलमा तपाईंले येिक
ू ा अझै िेिै िब्िहरू अध्ययन गनु सक्नह
न न नेछ।
७. येिल
ू े माननसहरूलाई प्रेम गनभ
नु यो।
पिमेश्ििको पत्र
न माननसहरूप्रती भएको उहाछको प्रेमको कािणले नै सांसािमा आउनभ
न यो, ि उहाछले दिनहनछ
आफ्नो प्रेम प्रकट गनभ
ु ान ् हननह
नु यो। उहाछ प्रेमले भरिनभ
न एको ि िैयि
न न न्र्थयो। उहाछले माननसहरूलाई
मम्न क्तको विषयमा ससकाउनभ
न यो। उहाछले माननसहरूलाई उनीहरूको िोगहरूबाट ननको पानभ
नु यो ि
उनीहरूलाई िष्न टात्माहरूबाट छनटकािा दिनभ
न यो। येिू ख्रीष्ट जहाछ-जहाछ जानह
न न न्र्थयो, उहाछले माननसहरूलाई
सहायता गनभ
नु यो।
येिू पक्षपाती हननह
न न छिैनचर्थयो। उहाछले केदह माननसहरूलाई मात्र प्रेम गनभ
नु एन। उहाछले सबै जानत ि सबै
िङ्गका माननसहरूलाई प्रेम गनभ
नु यो। इनािमा भएको स्त्रीको बािे मा बबचाि गनह
नु ोस ्। जब येिू
सामिीयाको इलाका भएि यात्रा गिै हननह
न न न्र्थयो, उहाछ एउटा इनािको नजीक िोककनभ
न यो ि एउटी स्र्थानीय
स्त्रीसछग

िातचीत

गनभ
नु यो।

िाख्िै नचर्थए, त्यसैकािण एउटा

त्यस

बेला,

यहूिीहरूले

सामिीयाका

माननसहरूसछग

कननै

सम्बन्ि

यहूिी माननस आफूससत बोल्न आएको हनछिा त्यो स्त्री छक्क परिन ्, ति

येिल
ू े कसैको पक्षपात गनभ
नु एन। यस स्त्रीको जीिनबािे येिल
ू े सबै कनिाहरू जान्नह
न न न्र्थयो। नतनका
पाछचओटा पतीहरू चर्थए ि त्यसबेला नतनी जोसछग नतनी बससिहे की चर्थइन ् त्यो नतनको पती नै चर्थएन
भन्ने कनिा पनन उहाछ जान्नह
न न न्र्थयो। नतनी एउटी पापी चर्थइन ्, ति येिल
ू े नतनलाई प्रेम गनभ
नु यो, ि
नतनलाई अनन्त जीिनको प्रस्ताि दिनभ
न यो।
“तब उहाछ याकूबले आफ्नो छोिा यस
ू फ
न लाई दिएको जसमनको छे िैमा, सि
न ाि भननने सामरियाको िहिमा
आउनभ
न यो। अब याकूबको इनाि त्यहाछ चर्थयो। यसकािण येिू यात्राले गिाु र्थककत भएि त्यस इनािमा
बस्नभ
न यो, समय प्राय: ६ बजे भएको चर्थयो। सामरियाकी एउटी स्त्री पानी भनु आई; येिल
ू े उसलाई
भन्नभ
न यो: “मलाई पानी वपउन िे ऊ।” ककनकक उहाछका चेलाहरूचादहछ िहिमा िानेकनिा ककन्न गइसकेका
चर्थए। तब सामरियाकी त्यस स्त्रीले उहाछलाई भनी: “तपाईं यहूिी भएि पनन म एउटी सामिी स्त्रीबाट
कसिी पानी वपउन माग्नह
न न न्छ?” ककनभने यहूिीहरूले सामिीहरूसछग केही सम्बन्ि िाख्िै नन ्। येिल
ू े
जिाफ दिएि उसलाई भन्नभ
न यो: “यदि नतमीले पिमेश्ििको िानलाई जानेकी भए, ि ‘मलाई पानी वपउन
िे ऊ; भनी नतमीलाई भन्ने को हो, चचनेकी भए नतमीले पो उनीससत माग्नेचर्थयौ, ि उनले नतमीलाई
म्जउछ िो पानी दिनेचर्थए।” त्यस स्त्रीले उहाछलाई भनी: “हजनि, तपाईंसछग उघाउने केही चीज छै न, ि
इनािचादहछ गदहिो छ; तब तपाईंले कहाछबाट त्यो म्जउछ िो पानी पाउनह
न न न्छ? के तपाईं हाम्रा पि
न ाु

याकूबभन्िा ठूलो हननह
न न न्छ, जसले हामीलाई यो इनाि दिनभ
न यो, अनन उहाछ आफैले यसबाट वपउनभ
न यो,
ि उहाछका सन्तानहरू ि उहाछका गाईबस्तल
न े पनन वपए?” येिल
ू े जिाफ दिएि उसलाई भन्नभ
न यो: “यस
पानीबाट वपउने हिे क फेरि नतिाुउनेछ; ति जसले त्यो पानीबाट वपउला, जो म उसलाई दिनेछन, ऊ
कदहल्यै नतिाुउनेछैन; ति जनन पानी म उसलाई दिनेछन, त्यो ऊसभत्र अनन्त जीिनका ननम्म्त उसम्रिहने
पानीको मह
न ान बन्नेछ।” त्यस स्त्रीले उहाछलाई भनी: “हजनि, मलाई यही पानी दिनह
न ोस ्, ि म ननतिाुऊछ
न ता यहाछ पानी भनु आऊछ।” येिल
ू े उसलाई भन्नभ
न यो: “जाऊ, आफ्ना पनतलाई बोलाऊ, ि यहाछ आऊ।”
त्यस स्त्रीले जिाफ दिएि भनी: “मेिा पनत छै नन ्।” येिल
ू े उसलाई भन्नभ
न यो: “मेिा पनत छै नन ् भनेि
नतमीले ठीक भन्यौ; ककनभने पनतहरू ता नतम्रा पाछचजना भइसकेका छन ्, अनन जो अदहले नतमीसछग
छन ्, नतनी नतम्रा पनत होइनन ्; नतमीले यो साछचो भनेकी छौ।” त्यस स्त्रीले उहाछलाई भनी: “हजनि, तपाईं
भविष्यिक्ता हननह
न न न्छ भनी म र्थाह पाउछ छन।......त्यस स्त्रीले उहाछलाई भनी: “मलाई र्थाह छ, ‘मसीह
आउनह
न न न्छ, उहाछले हामीलाई सबै कनिा बताउनह
न न नेछ।” येिल
ू े उसलाई भन्नभ
न यो: नतमीससत बोल्ने, म
उही हनछ” (यह
ू न्ना ४:५-१९, २५-२६)।
“तब त्यस स्त्रीले आफ्नो पानीको गाग्रो छोडी, िहिसभत्र गई, ि माननसहरूलाई भनी: “आओ, एकजना
माननसलाई हे ि, जसले मैले जे-जे गिें , ती सबै कनिाहरू मलाई बताउनभ
न यो; के उहाछ नै ख्रीष्ट हननह
न न न्न
ि?”.... यसकािण जब ती माननसहरू उहाछकहाछ आइ, नतनीहरूले ‘हामीसछग िहनह
न ोस ्’ भनी विन्ती गिे ;
अनन उहाछ िईन दिनसम्म त्यहाछ िहनभ
न यो। अनन उहाछका आफ्नै िचनको कािणले अझै िेिैले विश्िास
गिे । अनन त्यस स्त्रीलाई भने: “अब उसो हामी नतम्रो भनाइकै कािणले मात्र विश्िास गिै नौं, ककनकक
हामी आफैले सन
े ा छौं, ि जान्िछौं, उहाछ साछच्चै सांसािका मम्न क्तिाता ‘ख्रीष्ट’ हननह
न क
न न न्छ”” (यह
ू न्ना
४:२८-२९, ४०-४२)।
यस स्त्रीले येिल
ू ाई प्रभन ि मम्न क्तिाताको रुपमा विश्िास गिीन ्। नतनले उहाछको बािे मा िहिसभत्रका
माननसहरूलाई बताइन ् ि उनीहरूले पनन विश्िास गिे ।
येिल
ू े मम्न क्तलाई “म्जउछ िो पानी” भन्नभ
न यो। मम्न क्त िईन प्रकािले पानी जस्तै छ। पदहलो, जसिी भौनतक
जीिनको ननम्म्त पानीको िाछचो पछु , मम्न क्त पनन आम्त्मक ि सिा िदहिहने जीिनको ननम्म्त िाचो
पछु । िोश्रो, जसिी सामिीयाको इनािबाट पानी ससत्तैंमा पाइन्र्थयो, मम्न क्त पनन पिमेश्ििले ससत्तैंमा
दिनह
न न ने िान हो। त्यो इनाि िन्न कननै माननसले कडा परिश्रम गिे को हननाले, अन्य माननसहरूले पानी
ननकाल्न सक्छन ् ि ससत्तैंमा वपउन सक्छन ्। त्यसैगिी, पिमेश्ििले क्रूसमाचर्थ आफ्नो मत्ृ यद्
न िािा
मम्न क्तको िाम नतरिदिनभ
न यो, ि पापीहरूले मम्न क्तलाई कननै िान जस्तै गिी ससत्तैंमा पाउन सक्छन ्।
पन
न िािलोकन प्रश्नहरू, येिू – भाग १
१. येिू कदहले जन्मनभ
न यो?
२. त्यो उहाछको िरु
न िात ककन होइन?

३. आिमबाटको पापी स्िभाि आफूमा हननबाट येिू कसिी अलग िहनभ
न यो?
४. येिू बालक हननह
न न छिा कनतओटा झट
ू हरू बोल्नभ
न यो?
५. यहूिी कनन िाष्िको माननस हो?
६. येिू कनन गाउछ मा जन्मनभ
न एको हो?
७. येिू कहाछ हनकुनभ
न यो?
८. आफ्नो सािुजननक सेिकाई सरु
न गनह
नु न छिा येिू कनत िषुको हननह
न न न्र्थयो?
९. येिल
ू े कनत प्रकािको िोगहरू ननको पानुसक्नह
न न न्र्थयो?
१०. तपाईंको विचािमा, येिल
ू े गनभ
नु एको सबैभन्िा ठूलो आश्चयुकमु कनन हो?
११. येिल
ू े कसिी त्यस्ता आश्चयुकमुहरू गनु सक्नभ
न यो?
१२. येिू आफूससत बोल्नह
न न छिा सामिी स्त्री ककन छक्क पिी?
१३. यस स्त्रीको जीिनबािे येिल
ू े कसिी जान्नह
न न न्र्थयो?
१४. कनन िईन तरिकामा पानी मम्न क्त जस्तै छ?

येि-ू भाग २
कण्ठ गनप
नु ने पि: “यदि नतमीले आफ्नो मि
न ले प्रभन येिल
ू ाई स्िीकाि गयौ भने, ि पिमेश्ििले उहाछलाई
मिे काहरूबाट बोिाएि उठाउनभ
न यो भनी आफ्नो हृियमा विश्िास गयौ भने नतमीले मम्न क्त पाउनेछौ”
(िोमी १०:९)।
अनघल्लो पाठमा, येिक
ू ो बािे मा हामीले ६ ओटा कनिाहरू ससक्यौं। उहाछ पिमेश्ििको पत्र
न हननह
न न न्छ; उहाछ
कन्या स्त्रीद्िािा जन्मनभ
न यो; उहाछ पापिदहत हननह
न न न्छ; उहाछ यहूिी हननह
न न न्र्थयो; उहाछले ठूला-ठूला
आश्चयुकमुहरू गनभ
नु यो; उहाछला महान ् सिक्षाहरू प्रचाि गनभ
नु यो; ि उहाछले माननसहरूलाई प्रेम गनभ
नु यो।
यस पाठमा, येिक
ू ो बािे मा अझै ४ ओटा कनिाहरू हामी अध्ययन ् गनेछौं।
८. माननसहरूको पापको ननम्म्त येिू क्रूसमा मनभ
नु यो।
येिल
ू े तीन िषुसम्म आश्चयुकमुहरू ि प्रचािहरू गनभ
नु यो, यहूिी िमुगरू
न उहाछप्रनत क्रोचित चर्थए।
माननसहरू माझ उहाछ प्रख्यात हननभ
न एकोले नतनीहरू डाहले भरिए। नतनीहरूले येिल
ू ाई माने षड्यन्त्र
िचे। नतनीहरूले उहाछको विरुिमा झट
ू ा आलोचनाहरू लगाए ि उहाछको बािे मा झट
ू ा गिाही दिन िष्न ट
माननसहरूलाई ककने।
ती दिनहरूमा, करिब २,००० िषु अगाडी, इस्राएल िोमी सम्राज्यको एउटा दहस्सा चर्थयो। इटालीमा
भएको िोम िहि सम्पण
ू ु सम्राज्यको िाजिानी चर्थयो, ि िोमी सम्राट त्यहीीँ बस्िर्थे ि सम्पण
ू ु
सम्राज्यभिी

िाज्य

गिुर्थे। सम्राज्यको

हिे क

दहस्सामा

सम्राटको

नेतत्ृ ि

गनाुका

ननम्म्त

िोमी

िाज्यपालहरू हनन्र्थे। पोम्न्तयस वपलातस इस्राएलका िोमी िाज्यपाल चर्थए। यहूिी अगि
न ाहरूले येिल
ू ाई
वपलातसकहाछ ल्याए ि येिल
ू ाई मत्ृ यि
न ण्ड दिने माग गिे , ि वपलातस सहमत भए।
यद्दपी पदहले, वपलातसले यहूिी अगि
न ाहरूलाई उनले येिक
ू ो जाछच गिे को ि उहाछमा केही पनन िोष
नपाएको कनिा बताएका चर्थए। येिम
ू ा कननै गल्ती चर्थएन ि उहाछले कननै पनन ननयमहरू उल्लांघन
गनभ
नु एको चर्थएन भन्ने कनिा उनी जान्िर्थे। वपलातसले येिल
ू ाई मत्ृ यि
न ण्ड दिनक
न ो कािण यदह चर्थयो कक
उनी िोमी सम्राटसछग डिाउछ र्थे ि उनको इलाकामा कननै तनाि नहोस ् भन्ने चाहन्र्थे।
“तब वपलातसले येिल
ू ाई लगे ि कोिाु लगाए। अनन ससपाहीहरूले काछडाको मक
न न ट गाछर्थेि उहाछको सििमा
लगाइदिए, अनन उहाछलाई बैजनी िस्त्र पदहिाइदिए, ि भने: “सलाम, यहूिीहरूको िाजा!” अनन नतनीहरूले
उहाछलाई र्थप्पड लगाए। यसकािण वपलातस फेरि बादहि गए, ि नतनीहरूलाई भने: “हे ि, मचादहछ उसमा
केही पनन िोष पाउछ दिनछ भन्ने कनिा नतमीहरूलाई र्थाह होस ् भनेि म उसलाई बादहि नतमीहरूकहाछ
ल्याउछ छन।” तब येिू काछडाहरूको मक
न न ट ि बैजनी िस्त्र पदहिे ि बादहि ननस्कनभ
न यो। अनन वपलातसले
नतनीहरूलाई भने: “हे ि यो माननस!” यसकािण जब मख्
न य पज
ू ाहािी ि आकफसिहरूले उहाछलाई िे िे, तब

नतनीहरू यसो भन्िै किाए: “त्यसलाई क्रूसमा टाछग्नह
न ोस ्! त्यसलाई क्रूसमा टाछग्नह
न ोस ्!!” वपलातसले
नतनीहरूलाई भने: नतमीहरूले नै उसलाई लगेि क्रूसमा टाछग, ककनकक मचादहछ उसमा केही िोष
पाउछ दिनछ”(यह
ू न्ना १९:१-६)।
“अनन योचादहछ ननस्तािचाडको तयािीको दिन चर्थयो, अनन समय प्राय: ६ बजे भएको चर्थयो; अनन उनले
यहूिीहरूलाई भने: “हे ि नतमीहरूका िाजा!” ति नतनीहरू चचच्च्याए: “हटाउनह
न ोस ्! हटाउनह
न ोस ्! त्यसलाई
क्रूसमा टाछग्नह
न ोस ्!!” वपलातसले नतनीहरूलाई भने: “के नतमीहरूका िाजालाई म क्रूसमा टाछगछ?
न ” मख्
न य
पज
न ाहािीहरूले जिाफ दिए: “ससजिबाहे क हाम्रो अरू िाजा नै छै न। तब क्रूसमा टछ गाइनका ननम्म्त उनले
उहाछलाई नतनीहरूको हातमा सम्न म्पदिए। अनन नतनीहरूले येिल
ू ाई पक्रे, ि उहाछलाई सलएि गए। अनन उहाछ
आफ्नो क्रूस बोकेि ‘िोपडी’ भननने ठाउछ नति जानभ
न यो, जसलाई दहब्रू भाषामा ‘गलगर्था’ भननन्छ, जहाछ
नतनीहरूले उहाछलाई क्रूसमा टाछगे, अनन उहाछको सार्थमा अरू िईन जनालाई पनन, एउटालाई यतापदट्ट,
अकाुलाई उतापदट्ट, ि माझमा येिल
ू ाई”(यह
ू न्ना १९:१४-१८)।
येिू क्रूसमा मनभ
नु यो। िोमी ससपाहीहरूले उहाछका हात ि िनट्टाहरू काठको क्रूसमा ककल्लाले ठोके।
उहाछलाई बबहान करिब ९ बजे क्रूसमा टाछचगयो। र्थप्र
न ै माननसहरू छे उमा िडा भए ि उहाछको चगल्ला गिे ।
ससपाहीहरूले उहाछको िस्त्रको ननम्म्त चचठ्ठा हाले। उहाछका केही चेलाहरू त्यहीीँ िोइिहे का चर्थए। केही घण्टा
पनछ येिल
ू े आफ्नो आत्मा सम्न म्पदिनभ
न यो।
“त्यसपनछ, अब सबै कनिा पिू ा भइसके भनी जानेि पवित्रिास्त्र पिू ा होस ् भनी येिल
ू े भन्नभ
न यो: “मलाई
नतिाु लाग्यो!” अब ससकाुले भरिएको एउटा भाछडा त्यहीां िाखिएको चर्थयो; अनन नतनीहरूले एउटा
स्पन्जलाई ससकाुले भिे , ि त्यसलाई एउटा दहसपमा िािेि उहाछको मि
न मा पय
न ाुए। यसकािण जब येिल
ू े
ससकाु सलनभ
न यो, तब उहाछले भन्नभ
न यो: “पिू ा भयो!” अनन उहाछले आफ्नो सिि झक
न ाएि आफ्नो आत्मा
सम्न म्पदिनभ
न यो”(यह
ू न्ना १९:२८-३०)।
येिल
ू े आफू कनन समयमा मने हो भन्ने ननणुय गनभ
नु एको कनिालाई बबचाि गनह
नु ोस ्। उहाछले माननसको
पापको ननम्म्त क्रूसमा ि:न ि भोग्नभ
न एि आफ्नो िगत बहाउनभ
न एपनछ, उहाछले आफ्नो सिि झक
न ाउनभ
न यो
ि प्राण त्याग्नभ
न यो। अरू माननसहरूले यस्तो गनु सक्िै नन ्। येिू पिमेश्ििको पत्र
न हननन भएको हननाले
त्यस्तो गनु सक्नभ
न यो।
येिक
ू ो मत्ृ यन केिल कननै अप्रत्यासित घटना चर्थएन। सांसाि सम्ृ ष्ट हननभ
न न्िा पनन अगाडी िे खि नै
पिमेश्ििले यो योजना बनाउनभ
न एको चर्थयो। क्रूसमा येिक
ू ो मत्ृ यन भनेको मानिजानतको मम्न क्तको
ननम्म्त पिमेश्ििको स्नेही योजना चर्थयो।
पिमेश्ििको व्यिस्र्थाले पापीहरू मारिनैपछु भन्ने माग गिु छ। नतनीहरू मनैपछु । बाइबलमा लेखिएको
छ: “पापको ज्याला मत्ृ यन हो”। यो मत्ृ यन िईन प्रकािको छ। पदहलो, त्यहाछ िारििीक मत्ृ यन छ। त्यसपनछ,
त्यहाछ िोश्रो मत्ृ यन छ, जनन चादहछ आगोको झीलमा पाइने अनन्त िण्ड हो।

पिमेश्िि पापीहरूलाई प्रेम गनह
नु न न्छ ि उनीहरूलाई मम्न क्त दिन चाहनह
न न न्छ, ति उहाछले आफ्नै व्यिस्र्था
तोड्न सक्नह
न न छिैन। त्यसैले पिमेश्ििले आफ्नै पत्र
न लाई ि:न ि भोग्न ि पापीहरूको सट्टामा मनुको ननम्म्त
पठाउनभ
न यो। अनन पिमेश्ििको व्यिस्र्था पिू ा भयो, ि अब उसो पापीहरूले िण्डबाट छनटकािा पाउन
सक्छन ्।
“ककनकक पापको ज्याला मत्ृ यन हो; ति पिमेश्ििको अनग्र
न हको िििानचादहछ हाम्रा प्रभन येिू ख्रीष्टमा
अनन्त जीिन हो” (िोमी ६:२३)।
९. येिू मिे काहरूबाट बौरिउठ्नभ
न यो।
चेलाहरूले येिक
ू ो ििीि क्रूसबाट सलएि गए ि चचहानमा िािे। यो चादहछ कननै ढनङ्गेनी डाछडाको छे ऊमा
िोवपएको गफ
न ा जस्तै चर्थयो। चचहानको प्रिेिद्िािमा एउटा वििाल गोलाकाि ढनङ्गा िाखिएको चर्थयो ि
येिक
ू ो ििीि कसैले पनन नचोिोस ् भन्ने हे तल
न े सिन क्षाकमीहरू िटाइएको चर्थयो।
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तीन दिन पनछ, येिू मिे काहरूबाट सह-ििीि बौरिउठ्नभ
न यो। सिन क्षाकमीहरू डिाए ि भागे। चचहान ् रित्तो
चर्थयो, ि येिू उहाछका चेलाहरूकहाछ िे िा पनभ
नु यो।
येिक
ू ो बौरिउठाइ नै उहाछले भन्नभ
न ए झैं उहाछ पिमेश्ििको पत्र
न हननह
न न न्छ भन्ने कनिाको प्रमाण चर्थयो।
मिे काहरूबाट बौरिउठ्ने बािे उहाछले प्रनतज्ञा गनभ
नु एको चर्थयो।
“अनन माननसका पत्र
न लाई िेिै ि:न ि भोग्न,न बढ
ू ा प्रिानहरू, मख्
न य पज
न ाहािीहरू ि िास्त्रीहरूद्िािा िद्द
गरिन,न मारिन,न ि तीन दिनपनछ बौिे ि उठ्नन आिश्यक छ भनी उहाछले नतनीहरूलाई सिक्षा दिन
र्थाल्नभ
न यो”(मकूुस ८:३१)।
उहाछ बौरिउठ्नभ
न एपनछ, येिू आफ्ना चेलाहरूकहाछ िे िा पिै ि उनीहरूलाई ससकाउछ िै ४० दिनसम्म
िहनभ
न यो। उहाछ उनीहरूद्िािा िे खिनभ
न एको चर्थयो। उहाछ केिल आत्मा मात्र हननह
न न न्न भन्ने प्रमाण दिन
उहाछले माछा िानभ
न यो ि उनीहरूलाई आफूलाई छनन दिनभ
न यो।
“उहाछले ि:न ि भोचगसक्नभ
न एपनछ चालीस दिनसम्म नतनीहरूद्िािा िे खिनह
न न छिै ि पिमेश्ििको िाज्यको
विषयमा कनिाहरू बताउनह
न न छिै अनेकौं अचूक प्रमाणहरूद्िािा उहाछले आफूलाई नतनीहरूकहाछ जीवित
िे िाउनभ
न यो” (प्रेरित १:३)।
“अनन नतनीहरूले यसिी बात गिै गिाु येिू आफै नतनीहरूको बीचमा उसभनभ
न यो, ि नतनीहरूलाई
भन्नभ
न यो: ‘नतमीहरूलाई िाम्न्त होओस ्!’ ति नतनीहरू आतङ्ककत भए ि डिाए, अनन हामीले भत
ू
िे िेका हौं भनी सम्झे। अनन उहाछले नतनीहरूलाई भन्नभ
न यो: ‘नतमीहरू ककन आम्त्तन्छौ? ि नतमीहरूका

हृियहरूमा ककन विचािहरू उठ्िछन ्? मेिा हात ि मेिा पाउ हे ि, म नै हनछ; मलाई समाओ, ि हे ि;
ककनकक भत
ू का मासन ि हड्डीहरू हनछिैनन ्, जस्तो मसछग भएको नतमीहरू िे ख्िछौ।’ अनन यसिी
भननसक्नभ
न एपनछ उहाछले नतनीहरूलाई आफ्ना हात ि पाउहरू िे िाउनभ
न यो। अनन जब आनन्िको
कािणले नतनीहरूले अझै विश्िास गिे नन ्, ि छक्क परििहे , तब उहाछले नतनीहरूलाई भन्नभ
न यो: ‘के यहाछ
नतमीहरूसछग केही िानेकनिा छ?’ अनन नतनीहरूले उहाछलाई सेकाइएको माछाको एक टनक्रा ि मौिीको
चाकाबाट केही दिए। अनन उहाछले सलनभ
न यो, ि नतनीहरूकै सामन िानभ
न यो”(लक
ू ा २४:३६-४३)।
उहाछको बौरिउठाइपनछ एउटा अिसिमा, येिू एकैचोदट ५०० जना भन्िा बेसी चेलाहरूद्िािा िे खिनभ
न यो।
“ककनकक सबैभन्िा पदहले मैले नतमीहरूलाई त्यही कनिा सम्न म्पदिएछ, जनन कनिा मैले पनन पाएको चर्थएछ;
अर्थाुत ् पवित्र-िास्त्रहरूमत
न ाबबक ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका ननम्म्त मनभ
नु यो, ि गाडडनभ
न यो, अनन पवित्रिास्त्रहरूमत
न ाबबक उहाछ तेस्रो दिनमा बौिाइनभ
न यो; अनन उहाछ केफासकहाछ, त्यसपनछ बाह्रजनाकहाछ िे िा
पनभ
नु यो; त्यसपनछ उहाछ एकैचोदट पाछच सयभन्िा बेसी भाइहरूकहाछ िे िा पनभ
नु यो, जसमध्ये िेिैजसो
अदहलेसम्म छछ िै छन ्, ति कनतचादहछ सनन तसके” (१ कोरिन्र्थी १५:३-६)।
उहाछको नामको ननम्म्त ि:न ि भोग्न ि मनु पनन तयाि भएको तर्थयले उनीहरूले साछच्चै उहाछको
बौरिउठाइलाई िे िेको ि सो को बािे मा झट
ू नबोलेको प्रमाण दिन्छ। यदि येिू मिे काहरूबाट बौरिउठ्नन
नभएको भए, उहाछ पिमेश्ििको पत्र
न हननह
न न न्न िहे छ भनी उनीहरूले जान्नेचर्थए। त्यस अिस्र्थामा, उहाछको
नामको िाबी गनु उनीहरूले बन्ि गनेचर्थए। ति उनीहरू ता येिक
ू ो बौरिउठाइपनछ येिू प्रचाि गनु झन ्
बढी साहसी भए, त्यसैले उनीहरूले येिल
ू ाई िे िेकै हनन ् भन्ने कनिा िास्तिीक हो।
येिक
ू ो बौरिउठाइले उहाछ आज जीवित हननह
न न न्छ भन्ने बखन झन्छ। उहाछकहाछ आउने पापीहरूलाई उहाछले
स्िीकाि गनह
नु न न्छ। यदि तपाईंले उहाछलाई िोज्नभ
न यो भने, उहाछले आफैलाई तपाईंको सामन प्रमाखणत
गनह
नु न नेछ।
१०. उहाछलाई आफ्नो प्रभन ि मम्न क्तिाता भनी ग्रहण गनेहरूलाई येिल
ू े अनन्त जीिनको प्रनतज्ञा
दिनह
न न न्छ।
उहाछको बौरिठाइपनछ, येिल
ू े आफ्ना चेलाहरूलाई सािा सांसािमा जान ि हिे क माननसहरूलाई सस
न माचाि
प्रचाि गनु आज्ञा दिनभ
न यो।
“अनन उहाछले नतनीहरूलाई भन्नभ
न यो: सािा सांसािमा जाओ, ि हिे क प्राणीलाई सस
न माचाि प्रचाि गि!
जसले विश्िास गछु ि बम्प्तस्मा सलन्छ, उसले मम्न क्त पाउनेछ; ति जसले विश्िास गिै न, त्यो िोषी
ठहरिनेछ”(येिू ख्रीष्ट मकुू स १६:१५-१६)।
“ति पवित्र आत्मा आउनभ
न एपनछ नतमीहरूले सामर्थयु पाउनेछौ; ि यरूिलेममा, सािा यहूदिया ि
सामरियामा, अनन पर्थ
ृ िीको छे उसम्म नतमीहरू मेिा ननम्म्त साक्षी हननेछौ”(येिू ख्रीष्ट, प्रेरित १:८)।

येिू क्रूसमा मदिु नभ
न एको हननाले, मम्न क्त सबै माननसहरूको ननम्म्त उपलब्ि छ। उनीहरू जसले आफू
पापीहरू भएको स्िीकाि गछु न ् ि आफ्नो झूटो िमुहरूबाट फकुन्छन ् ि येिल
ू ाई प्रभन ि मम्न क्तिाताको
रूपमा ग्रहण गिु छन ् नतनीहरूले अनन्त जीिनको िान पाउनेछन ्।
“यदि नतमीले आफ्नो मि
न ले प्रभन येिल
ू ाई स्िीकाि गयौ भने, ि पिमेश्ििले उहाछलाई मिे काहरूबाट
बौिाएि उठाउनभ
न यो भनी आफ्नो हृियमा विश्िास गयौ भने नतमीले मम्न क्त पाउनेछौ। ककनकक
िासमुकताका ननम्म्त हृियले विश्िास गरिन्छ, ि मम्न क्तका ननम्म्त मि
न ले स्िीकाि गरिन्छ। ककनकक
पवित्रिास्त्रले भन्िछ: ‘उहाछमाचर्थ विश्िास गने हिे क िमुमा पनेछैन।’ ककनकक यहूिी ि ग्रीकमा कननै
सभन्नता छै न; ककनकक उहाछ, जो सबका प्रभन हननह
न न न्छ, आफूलाई पक
न ानेहरूका ननम्म्त िनिान ् हननह
न न न्छ।
ककनकक प्रभक
न ो नाम पक
न ाने हिे कले मम्न क्त पाउनेछ” (िोमी १०:९-१३)।
११. येिू आफ्नो िाज्य स्र्थापीत गनु फकी आउनह
न न नेछ।
आफ्ना चेलाहरूलाई ४० दिनसम्म ससकाउनभ
न एपनछ, येिू स्िगु फककुनभ
न यो। उहाछले आफू फेिी फकेि
आउने ि आफ्नो िाज्य स्र्थापीत गने प्रनतज्ञा दिनभ
न एको छ।
“यसकािण जब नतनीहरू भेला भए, तब नतनीहरूले उहाछलाई यसो भन्िै सोिे: “हे प्रभ,न के तपाईंले यही
समयमा इस्राएललाई िाज्य कफताु गिाइदिनह
न न न्छ?” अनन उहाछले नतनीहरूलाई भन्नभ
न यो: “वपताले आफ्नै
अचिकािमा िाख्नभ
न एका समयहरू िा घडीहरूको विषयमा जान्ने काम नतमीहरूको होइन। ति पवित्र
आत्मा नतमीहरूमाचर्थ आउनभ
न एपनछ नतमीहरूले सामर्थयु पाउनेछौ; ि यरूिलेममा, सािा यहूदिया ि
सामरियामा, अनन पर्थ
ृ िीको छे उसम्म नतमीहरू मेिा ननम्म्त साक्षी हननेछौ।” अनन उहाछले यी कनिाहरू
भननसक्नभ
न एपनछ नतनीहरूले हे िाु-हे िै उहाछ माचर्थ उठाइनभ
न यो; ि बािलले उहाछलाई नतनीहरूको दृम्ष्टबाट
ढाककदियो। अनन उहाछ माचर्थ जाछिै गनह
नु न छिा नतनीहरू आकािनति एक डडठ लगाएि हे रििहे का चर्थए, तब
हे ि, िईन जना सेतो िस्त्र लगाएका माननसहरू नतनीहरूको बगलमा िडा भए; अनन उनीहरूले भने: हे
गालीलका माननसहरूहो, नतमीहरू ककन आकािनति हे िै उसभछिछौ? नतमीहरूको बीचबाट स्िगुमा
उठाइनह
न न ने यही येिू नै यही प्रकािले आउनह
न न नेछ, जसिी उहाछलाई स्िगुनति जाछिै गनभ
नु एको नतमीहरूले
िे ख्यौ” (प्रेरित १:६-११)।
जब येिू फकी आउनह
न न नेछ, उहाछले विश्िास नगनेहरूको इन्साफ गनह
नु न नेछ ि पर्थृ िीमा आफ्नो िाज्य
स्र्थापना गनह
नु न नेछ।
येिू कसैले नसोचेक बेलामा आउनह
न न नेछ भनी उहाछले आफ्नो चेलाहरूलाई ससकाउनभ
न यो, त्यसैले उनीहरू
हिे क समय तयाि बस्नप
न र्थयो।
“अनन तब आकासमा माननसका पत्र
न को चचन्ह िे िा पनेछ; तब पर्थ
ृ िीका सबै कनलहरूले विलाप गनेछन ्,
अनन नतनीहरूले माननसका पत्र
न लाई बडो सामर्थयु ि मदहमासदहत आकािका बािलहरूमा आइिहे का

िे ख्नेछन ्। अनन उनले आफ्ना ित
ू हरूलाई तिन हीको ठूलो आिाजको सार्थमा पठाउनेछन ्, ि नतनीहरूले
चािै दििाबाट – आकािको एक छे उिे खि अको छे उसम्म – उनका चनननएकाहरूलाई जम्मा गनेछन ्”
(येिू ख्रीष्ट, मत्ती २४:३०-३१)।
“ति जब माननसका पत्र
न आफ्नो मदहमामा आउनेछन ्, ि सबै पवित्र ित
ू हरू पनन उनको सार्थमा
आउनेछन ्, तब उनी आफ्नो मदहमाको ससांहासनमा बस्नेछन ्। अनन सबै जानतहरू उनका सामन भेला
गरिनेछन ्; अनन जसिी गोठालाले आफ्ना भेडा बाख्राहरूबाट अलग पािु छ, त्यसिी नै उनले नतनीहरूलाई
एउटालाई अकोिे खि अलग पानेछन ्।” (येिू ख्रीष्ट, मत्ती २५:३१-३२)।
“ति त्यस दिन ि त्यस घडीको विषयमा कसैले जान्िै न, अहछ, स्िगुका ित
ू हरूले पनन जान्िै नन ्, ति
मेिा वपताले मात्र। ति नह
ू का दिनहरू जस्ता चर्थए, त्यस्तै माननसका पत्र
न को आगमन पनन हननेछ।
ककनकक जसिी जलप्रलय हननभ
न न्िा अनघका दिनहरूमा, नह
ू जहाजमा पसेका दिनसम्म, नतनीहरूले
िाइिहे का ि वपिहे का र्थीए; वििाह गरििहे का ि वििाह गरिदििहे का चर्थए, अनन जलप्रलय आएि नतनीहरू
सबैलाई स्िात्तै नलगन्
न जेल नतनीहरूलाई केही र्थाह भएन; त्यसिी नै माननसका पत्र
न को आगमन पनन
हननेछ।......यसकािण नतमीहरू पनन तयाि बस; ककनभने माननसका पत्र
न नतमीहरूले सोच्िै नसोचेको
घडीमा आउछ छन ्” (येिू ख्रीष्ट, मत्ती २४:३६-३९, ४४)।
“ि नतमी ि:न ि भोग्नेहरूलाई चादहछ हाम्रो सार्थमा विश्राम दिनन पिमेश्ििका ननम्म्त िमुसङ्गत कनिा हो;
त्यस समयमा, जब प्रभन येिू स्िगुबाट आफ्ना सामर्थी ित
ू हरूका सार्थमा िम्न्किहे को आगोमा प्रकट
हननह
न न नेछ, ि पिमेश्ििलाई नचचन्नेहरू ि हाम्रा प्रभन येिू ख्रीष्टको सस
न माचाि पालन नगनेहरूलाई बिला
दिनह
न न नेछ; नतनीहरूले प्रभक
न ो उपम्स्र्थनतबाट ि उहाछको सामर्थयुको मदहमाबाट अनन्त विनािको िण्ड
पाउनेछन ्; यो त्यस दिन हननेछ, जब उहाछ आफ्ना पवित्र जनहरूमा मदहमा पाउनाका ननम्म्त ि सबै
विश्िास गनेहरूमा अचम्म मानननाका ननम्म्त आउनह
न न नेछ; ककनभने नतमीहरूको मध्यमा हाम्रो गिाही
विश्िास गरियो” (२ र्थेस्सलोननकी १:७-१०)।
समत्रहरू, के तपाईं येिक
ू ो पन
न िागमनको ननम्म्त तयाि हननह
न न न्छ? उहाछ तपाईंलाई प्रेम गनह
नु न न्छ ि ननकै
दढलो हननभ
न न्िा पदहल्यै तपाईंलाई बचाउन चाहनह
न न न्छ। के तपाईंले येिल
ू ाई तपाईंको प्रभन ि
मम्न क्तिाताको रूपमा स्िीकाि गनभ
नु यो? यदि तपाईंले उहाछलाई िोज्नभ
न यो भने, उहाछले आफैलाई
तपाईंको सामन प्रमाखणत गनह
नु न नेछ।

पन
न िािलोकन प्रश्नहरू, येिू – भाग २
१. येिक
ू ो सािुजननक सेिकाइको समय कनत लामो चर्थयो?
२. िासमुक अगि
न ाहरू येिल
ू ाई ककन मानु चाहन्र्थे?

३. येिल
ू ाई मत्ृ यि
न ण्ड दिने िोमी िाज्यपालको नाम के चर्थयो?
४. येिल
ू ाई कनन तरिकाले मत्ृ यि
न ण्ड दिइयो?
५. के तपाईंले येिल
ू े जस्तै आफ्नो आत्मा आफैले ननणुय गिे ि सम्न म्पन सक्नह
न न न्छ?
६. पिमेश्ििको व्यिस्र्था अनस
न ाि, पापको ज्याला के हो?
७. येिम
ू ा विश्िास गने पापीहरूको ननम्म्त पिमेश्ििको िान के हो?
८. येिू मनभ
नु एको कनत दिनपनछ, उहाछ बौरिउठ्नभ
न यो?
९. येिू मिे काहरूबाट बौरिउठ्नभ
न एको प्रमाण के हो?
१०. एउटा अिसिमा, येिू एकैचोदट कनत जना भन्िा बेसी चेलाहरूद्िािा िे खिनभ
न यो?
११. कनन तर्थयले उहाछको बौरिउठाइपनछ येिू चेलाहरूकहाछ िे िा पनभ
नु कै हो भन्ने प्रमाखणत गछु ?
१२. मम्न क्त पाउन एउटा पापीले के गनप
नु छु ?
१३. उहाछको बौरिउठाइपनछ, येिल
ू े चेलाहरूलाई के आज्ञा दिनभ
न यो?
१४. येिू कदहले फककु आउछ िै हननह
न न न्छ?
१५. येिू फककुनभ
न एपनछ, उहाछले के गनह
नु न नेछ?

पाप
कण्ठ गनप
नु ने पि: “ककनकक पापको ज्याला मत्ृ यन हो; ति पिमेश्ििको अनग्र
न हको िििानचादहछ हाम्रा प्रभन
येिू ख्रीष्टमा अनन्त जीिन हो” (िोमी ६:२३)।
यो पाठमा पापको सम्बन्िमा बाइबलले ससकाउने सिक्षा अध्ययन गनेछौं।
१. माननसहरू कदहले ि कसिी पापी बने?
जसिी हामीहरूले यी पाठहरूमा अध्ययन गिे का चर्थयौं, माननसहरू पिमेश्ििले उनीहरूलाई सम्ृ ष्ट
गनभ
नु एपनछ पापी बने। पदहलो परू
न ष ि स्त्री, अर्थाुत आिम ि हव्िा, अिन भनीने एउटा सन्
न िि
िगैँचामा िाखिएका चर्थए ि उनीहरूको आनन्िका ननम्म्त त्यहाछ हिे क र्थोकहरू चर्थए। ति पिमेश्ििले
उनीहरूलाई एउटा आज्ञा दिनभ
न यो। असल ि ििाबको ज्ञान दिने रुिको फल िान उनीहरूलाई मनाही
गरियो। जब उनीहरूले आज्ञा भङ्ग गिे , तब उनीहरू पापीहरू बने। उनीहरूको हृियहरू पापले भरिए।
त्यस समय अनघ, उनीहरूको हृियहरूमा केिल ज्योती ि असलपन मात्र चर्थयो, ति अब उनीहरूको
हृिय अन्िकाि ि िष्न टताले भरियो।
आिम ि हव्िाको पाप सम्पण
ू ु मानिजातीमा पस्यो। त्यस समय िे खि यस सांसािमा जन्म सलएका
हिे क साना नानीहरू पापपण
ू ु हृिय सलएि जम्न्मएका छन ्। यस कनिाको प्रमाण यस सांसािमा जदहछतदहछ
िे ख्न सककन्छ।
“हृिय ता सबै कनिाहरूभन्िा बढी छली हनन्छ, ि त्यो असाध्य िष्न ट हनन्छ; कसले त्यो जान्न सक्छ ि?”
(यसमुया १७:९)।
“ति ती कनिाहरू, जो मि
न बाट बादहि ननस्कन्छन ्, हृियबाट ननस्केि आउछ छन ्, ि नतनले माननसलाई
असि
न पाछु न ्। ककनभने हृियबाट नै ििाब बबचाि, हत्या, पिस्त्रीगमन, व्यसभचाि, चोिी, झूटा साक्षी,
ननन्िाहरू ननस्कन्छन ्” (येिू ख्रीष्ट, मत्ती १५:१८-१९)।
२. पाप के हो?
पाप भनेको पिमेश्ििको आज्ञाहरू तोड्नन हो। यसको अर्थु पिमेश्ििको आज्ञापालन नगननु हो।
असल ि ििाबको ज्ञान दिने रुिको विषयमा पिमेश्ििको दिनभ
न एको आज्ञा पालन नगिे ि आिम ि
हव्िाले पाप गिे ।
पिमेश्ििले मानिजानतको ननम्म्त बाइबलमा र्थनप्रै आज्ञाहरू दिनभ
न एको छ। पिमेश्ििका व्यिस्र्थाहरू
मध्ये सबैभन्िा महत्त्िपण
ू ु आज्ञाहरूलाई िि आज्ञाहरू भननन्छ। पिमेश्ििले इस्राएललाई यी आज्ञाहरू

करिब ३,५०० िषुअगाडी ससनाई पिुतमा दिनभ
न यो। पिमेश्िि आफैं ले यी आज्ञाहरूलाई ढनङ्गाका िईन
पाटीहरूमा लेख्नभ
न यो। ती आज्ञाहरू यस प्रकािका छन ्:
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१. “मेिा सामन नतम्रा अरू कननै ईश्ििहरू हननह
न न छिैन!” (प्रस्र्थान २०:३)।
२. “नतमीले आफ्ना ननम्म्त कननै िोपेको मनू तु नबनाउन,न अर्थिा माचर्थ आकािमा भएको, ति
पर्थ
ृ िीमा भएको िा पर्थ
ृ िीमनन पानीसभत्र भएको कननै र्थोकको प्रनतमनू तु नबनाउन। नतमीले
नतनीहरूलाई िण्डित नगन,नु ि नतनीहरूको पज
ू ा नगन;नु ककनकक म, पिमप्रभन नतम्रा पिमेश्िि
जलन िाख्ने ईश्िि हनछ; मलाई घण
न ाुहरूको अिमुका
ृ ा गनेहरूका सन्तानहरूलाई नतनीहरूका पि
ननम्म्त म तेस्रो ि चौर्थो पस्
न तासम्म िण्ड दिन्छन; ति मलाई प्रेम गनेहरू ि मेिा आज्ञा पालन
गनेहरूका हजािौं पस्
न ताहरूलाई म करूणा िे िाउछ छन” (प्रस्र्थान २०:४-६)।
३. “नतमीले पिमप्रभन आफ्ना पिमेश्ििको नाम व्यर्थैमा नसलन;ू ककनकक जसले उहाछको नाम
व्यर्थुमा सलन्छ, त्यसलाई पिमप्रभल
न े ननिोष ठहयाुउनह
न न नेछैन” (प्रस्र्थान २०:७)।
४. “विश्राम दिन पवित्र मान्नलाई यसको सम्झना िाख्न!ू छ दिन नतमीले परिश्रम गन,ूु ि आफ्ना
सबै काम गन;ूु ति सातौं दिनचादहछ पिमप्रभन नतम्रा पिमेश्ििको विश्राम दिन हो; यसमा नतमीले
कननै काम नगनूु — न नतमीले, न नतम्रा छोिाले, न नतम्री छोिीले, न नतम्रो कमािाले, न नतम्री
कमािीले, न नतम्रा गाईबस्तल
न े, न नतम्रा मल
ू ढोकाहरूसभत्र बस्ने नतम्रो पििे िीले; ककनकक छ
दिनमा पिमप्रभल
न े आकाि, पर्थ
न ि नतनमा भएका सबै र्थोकहरू बनाउनभ
न यो, ि सातौं
ृ िी, समद्र
दिनमा विश्राम सलनभ
न यो; यसैकािण पिमप्रभल
न े विश्राम दिनलाई आसिष दिनभ
न यो, ि यसलाई
पवित्र तल्
न याउनभ
न यो” (प्रास्र्थान २०:८-११)।
५. “आफ्ना बाबन ि आफ्नी आमालाई आिि गि; ि जनन िे ि पिमप्रभन नतम्रा पिमेश्ििले नतमीलाई
दिनह
न न न्छ, त्यस िे िमा नतम्रो आयन लामो होस ्!” (प्रस्र्थान २०:१२)।
६. “नतमीले हत्या नगन!ूु ” (प्रस्र्थान २०:१३)।
७. “नतमीले व्यसभचाि नगन!ूु ” (प्रस्र्थान २०:१४)।
८. “नतमीले चोिी नगन!ूु ” (प्रस्र्थान २०:१५)।
९. “नतमीले आफ्नो नछमेकीको वििोिमा झूटा गिाही नदिन!ू ” (प्रस्र्थान २०:१६)।
१०. “नतमीले आफ्नो नछमेकीको घिको लालच नगन,ूु नतमीले आफ्नो नछमेकीको स्िास्नीको लालच
नगन;ूु न ता उसको कमािा, न उसकी कमािी, न उसको गोरू, न उसको गिा, न ता आफ्नो
नछमेकीको कननै र्थोकको लालच गन!ूु ” (प्रस्र्थान २०:१७)।

यदि मैले पिमेश्ििको आज्ञाहरू मध्ये कननै एउटा मात्र उल्लांघन गिुछन भने, म एउटा पापी हनछ ि मैले
िण्ड भोग्नेछन।
िि आज्ञाहरूद्िािा नै एकपल्ट जाछच गिौं।
के तपाईंले सत्य पिमेश्ििलाई आफ्नो जीिनमा सछिै पदहलो स्र्थान दिनभ
न एको छ? छै न भने, तपाईंले
पिमेश्ििको पदहलो आज्ञालाई तोड्नन भएको छ।
के तपाईंले कदहल्यै मत
ू ीहरूको पज
ू ा गनभ
नु एको छ? छ भने, तपाईंले पिमेश्िको िोश्रो आज्ञालई
तोड्नभ
न एको छ।
के तपाईंले “हे प्रभ!न ” भनेि पिमेश्ििको नामलाई हलक
न ा ठानेि कदहल्यै पिमेश्ििको नाम व्यर्थुमा
सलनभ
न एको छ? छ भने, तपाईंले पिमेश्ििको तेश्रो आज्ञालाई तोड्नभ
न एको छ।
के तपाईंले कदहल्यै आफ्ना बाब-न आमाहरूको आज्ञा पालन नगननु भएको ि उहाछहरूलाई अनािि
गनभ
नु एको छ? छ भने, तपाईंले पिमेश्ििको पाचौँ आज्ञालाई तोड्नभ
न एको छ।
के तपाईंले कदहल्यै कननै कनिा चोिी गनभ
नु एको छ? छ भने, तपाईंले पिमेश्ििको आठौं आज्ञालाई
तोड्नभ
न एको छ।
के तपाईंले कदहल्यै झठ
ू बोल्नभ
न एको छ? छ भने, तपाईंले पिमेश्ििको निौं आज्ञालाई तोड्नभ
न एको छ।
के तपाईंले कदहल्यै लोभ गनभ
नु एको छ? छ भने, तपाईंले पिमेश्ििको ििौं आज्ञालाई तोड्नभ
न एको छ।
पाप भनेको हामीले गने ननम्श्चत कायुहरूसछग मात्र सिोकाि िाख्ने कनिा होइन ति हामीले सोच्ने
कायुसछग पनन सिोकाि िाख्ने कनिा हो भनी येिल
ू े ससकाउनभ
न यो। तल लेखिएको सिक्षालाई ध्यान
दिनह
न ोस ्:
“नतमीहरूले सन
न ेका छौ, पिन ाना समयकाहरूलाई यो भननएको चर्थयो, ‘नतमीले व्यसभचाि नगि।’ ति म
नतमीहरूलाई भन्िछन, जसकसैले कननै स्त्रीलाई ििाब इच्छाले हे छु, त्यसले अनघ नै आफ्नो हृियमा
त्यसससत व्यसभचाि गरिसकेको हनन्छ” (मत्ती ५:२७-२८)।
यदि कननै माननसले आफ्नो हृियमा कननै स्त्रीको बािे मा असभलाषा गछु भने, यो व्यसभचािको पाप हो
भनी येिू ससकाउनभ
न यो। माननसले हृिय िे ख्न सक्िै न, ति पिमेश्ििले सक्नह
न न न्छ।
बाइबलले ससकाउछ छ कक यदि मैले कननै एउटा बबन्िम
न ा मात्र पनन पिमेश्ििको आज्ञाहरू तोड्न पग्न छन
भने, मैले पिमेश्ििको दृम्ष्टमा सबै आज्ञाहरू तोडेको हनन्छन।

“ककनकक जसकसैले सम्पण
ू ु व्यिस्र्था पालन गिु छ, ति पनन एउटै कनिामा चक्
न यो भने ऊ सबै कनिामा
िोषी ठहरिएको छ” (याकूब २:१०)।
यसको अर्थु यदह हो कक सम्पण
ू ु माननसहरू पिमेश्ििको सामन पापीहरू हनन ्। बाइबलमा लेखिएका ननम्न
पािहरूलाई बबचाि गनह
नु ोस ्।
“जस्तो लेखिएको छ: िमी कोही छै न, एउटै पनन छै न’” (िोमी ३:१०)।
“ककनकक सबैले पाप गिे का छन ्, ि पिमेश्ििको मदहमा िदहत हननगएका छन ्” (िोमी ३:२३)।
३. पापको िण्ड के हो?
बाइबलले भन्िछ कक पापको ज्याला मत्ृ यन हो (िोमी ६:२३)।
मत्ृ यन िईन प्रकािको हनन्छ। पदहलो, िािीरिक मत्ृ य।न सबै माननसहरूले पाप गिे को कािण हिे क
माननसहरूको भौनतक मत्ृ यन हनन्छ। त्यसपनछ, त्यहाछ आगोको झीलमा अनन्तको ननम्म्त तड्पीिहनप
न ने
िोश्रो मत्ृ यन छ।
“अनन मत्ृ यन ि निक आगोको झीलसभत्र फ्याछककए। यो िोस्रो मत्ृ यन हो। अनन जसको नाम जीिनको
पस्
न तकमा लेखिएको पाइएन, त्यो आगोको झीलसभत्र फ्याछककयो” (प्रकाि २०:१४-१५)।
“ति डिाउनेहरू, विश्िास नगनेहरू, नघनलाग्िाहरू, हत्यािाहरू, व्यसभचािीहरू, टननामन
न ा गनेहरू, मनू तुपज
ू ा
गनेहरू ि सबै झूट बोल्नेहरूको भागचादहछ आगो ि गन्िकले जसलिहे को झीलसभत्र हननेछ; यो िोस्रो मत्ृ यन
हो” (प्रकाि २१:८)।
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पिमेश्ििले दिनह
न न ने पापको िण्ड भयानक छ, ि बाछच्ने मागु केिल एउटा मात्र छ।
४. पापको िण्डबाट मैले कसिी मम्न क्त पाउन सक्छन?
पिमेश्ििले सबै माननसहरूलाई प्रेम गनभ
नु एकोले, उहाछले मम्न क्तको बाटो पनन तयाि पानभ
नु एको छ।
पापको िण्डबाट बाछच्ने तरिका ननम्न पिहरूले िणुन गछु न ्:
“ककनकक पापको ज्याला मत्ृ यन हो; ति पिमेश्ििको अनग्र
न हको िििानचादहछ हाम्रा प्रभन येिू ख्रीष्टमा
अनन्त जीिन हो” (िोमी ६:२३)।
“ककनभने पिमेश्ििले सांसािलाई यस्तो प्रेम गनभ
नु यो, कक उहाछले आफ्नो एक मात्र जन्माइएको पत्र
न लाई
दिनभ
न यो –उहाछमाचर्थ विश्िास गने कोही पनन नष्ट नहोस ्, ति उसले अनन्त जीिन पाओस ्।” (येिू
ख्रीष्ट, यह
ू न्ना ३:१६)।

पनछल्लो पि यह
ू न्नाको पस्
न तकबाट उििण गरिएको हो जसले येिू ख्रीष्टको बािे मा बताउछ छ, ि यो पि
झण्डै तीन हजाि भाषाहरूमा अनि
न ाि गरिएको छ।
माननसहरूले पिमेश्ििको विरुिमा पाप गिे को भएतापनन, उहाछले माननसहरूलाई प्रेम गनह
नु न न्छ ि
उनीहरूलाई मम्न क्त दिन चाहनह
न न न्छ। क्रूसमा पापीहरूको सट्टामा ि:न ि भोग्न ि मनुको ननम्म्त उहाछले
आफ्नै पत्र
न लाई पठाउनभ
न यो। जनन िण्डको हामी योग्यको चर्थयौं, त्यो िण्ड उहाछले भोग्नभ
न यो। हामीले
नतनप
नु ने पापको ऋण उहाछले नतनभ
नु यो। उहाछ हिे क पापीहरूलाई मम्न क्तको िान दिन चाहनह
न न न्छ।
मानों यो कननै यस्तो अिस्र्था जस्तो हो जहाछ तपाईंले आफ्नो ऋणिातालाई एक किोड रूपैंया
नतनप
नु नेचर्थयो। यो ऋण कदहल्यै पनन तपाईं आफैं ले नतनु सक्नह
न न छिैन, त्यसैले तपाईं झ्यालिाना
जानैपछु । तपाईंले त्यो ऋण नतनु नसक्नभ
न एको हननाले, तपाईं कदहल्यै पनन झ्यालिानाबाट मक्
न त हनन
सक्नह
न न छिैन। ति यदि कननै िनी माननसले तपाईंको ननम्म्त त्यो ऋण नतरिदियो भने, तपाईं स्ितन्त्र हनन
सक्नह
न न न्छ। येिल
ू े तपाईंको ननम्म्त गरिदिनभ
न एको पनन त्यदह हो। उहाछको पवित्र ननयमहरू विरूिमा
गरिएका हाम्रा पापको कािणले हामीले पिमेश्ििलाई नतननु पने ठूलो ऋण येिल
ू े नतरिदिनभ
न यो। हामी
मत्ृ यक
न ो योग्यका छौं, ति उहाछ हाम्रो सट्टामा मनभ
नु यो।
मम्न क्त पिमेश्ििको िान हो भनी बाइबलले भन्िछ। िान भनेको यस्तो कनिा हो जन
न अरू कसैले ककनेि
तपाईंलाई ससत्तैंमा दिछ िछ। पिमेश्ििको गनभ
नु एको यदह हो। यदि मानिीय कामहरू िा िमुहरूले मम्न क्त
पाउने हनछिो हो ता, यो पिमेश्ििको िान हनन सक्िै नचर्थयो। यदि तपाईंले कननै कनिाको ननम्म्त काम
गनह
नु न न्छ भने, तपाईंले ईनाम िा ज्याला कमाउनह
न न न्छ। ति मम्न क्त त िान हो जसलाई पिमेश्ििले हाम्रो
ननम्म्त क्रूसमा मनभ
नु इकन ककन्नभ
न यो। उहाछले हाम्रो िातीि सबै कनिाहरू गनभ
नु यो, ि विश्िास गने
हिे कलाई मम्न क्तको िान दिन चाहनह
न न न्छ।
हिे क पापी जसले आफू पापी भएको स्िीकाि गिु छ ि उसको झूटो िमुबाट फकुन्छ अनन येिल
ू ाई प्रभन
ि मम्न क्तिाताको रूपमा स्िीकाि गछु , उसलाई उसको पापबाट क्षमा दिइनेछ ि अनन्त जीिनको िान
दिइनेछ।
“यदि नतमीले आफ्नो मि
न ले प्रभन येिल
ू ाई स्िीकाि गयौ भने, ि पिमेश्ििले उहाछलाई मिे काहरूबाट
बौिाएि उठाउनभ
न यो भनी आफ्नो हृियमा विश्िास गयौ भने नतमीले मम्न क्त पाउनेछौ” (िोमी १०:९-१३)।
के आज तपाईं येिू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभन ि मम्न क्तिाता भनी स्िीकाि गनु तयाि हननह
न न न्छ? के
तपाईंले पिमेश्ििको मम्न क्तको िान ग्रहण गनह
नु न न्छ?

SEE PICTURE 07
पन
न िािलोकन प्रश्नहरू, पाप

१. मानि इनतहासमा पापको िरु
न िात कदहले भयो?
२. मानि हृियको बािे मा बाइबलले के भन्िछ?
३. पापको अर्थु के हो?
४. तपाईंको विचािमा, सबै माननसहरू पापी हनन ् भन्ने प्रमाण के हो?
५. पिमेश्ििको िि आज्ञाहरू मध्ये पदहलो के हो?
६. येिक
ू ो सिक्षा अनस
न ाि, व्यसभचाि कहाछ सरु
न हनन्छ?
७. पापी बनननको ननम्म्त तपाईंले कनतओटा पिमेश्ििको आज्ञाहरू तोड्नप
न छु ?
८. कनत प्रनतित माननसहरू पापी छन ्?
९. बाइबलको अनस
न ाि, पापको ज्याला के हो?
१०. िईन प्रकािका मत्ृ यह
न रू के-के हनन ्?
११. ककन पिमेश्ििले माननसहरूको ननम्म्त मम्न क्त बाटो तयाि पानभ
नु यो?
१२. मम्न क्तलाई ककन िान भननएको हो?
१३. यदि मम्न क्त मानिीय कामहरू ि असल कायुहरू ि िमुद्िािा पाइने हो भने, के यो िान
हननसक्र्थयो?
१४. पिमेश्ििको मम्न क्तको िान पाउन एउटा व्यम्क्तले के गनप
नु छु ?

