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हामी येशूमा विश्िास विश्िास
पाठ दई
ु

ख्रीष्ट

पररचय
आज विश्िको िेरैजसो िार्मा, माननसहरुको कष्ट्म्तमा दई
ु नामहरु हुदछन।्

उदाहरणको लागर्, ती दब
ु ै पाररिाररक नाम हुन सक्छ जसले उनीहरुलाई विशेष समह
ु को
िार्को रुपमा पटहचान र्दगछ, र टदइएको नामले नतनीहरुलाई व्यष्ट्क्तर्तको रुपमा
पटहचान र्दगछ। त्यसकारण, जब हामी बालबच्चाहरुलाई येशू ख्रीष्टको बारे मा भसकाउाँ छौँ,

नतनीहरुले प्राय “येश”ू उहााँको टदइएको नाम हो र “ख्रीष्ट” उहााँको पररिारको नाम हो िनेर
मान्दछन।् िास्तिमा, कटहलेकााँटह ियस्कहरुको पनन यो र्लत िारणा हुन्छ। तर हामी

आश्चयगजनक हुनु हुदैन। आखिर, बाइबलले कटहलेकााँही “ख्रीष्ट” िन्ने शब्द येशक
ू ो नामको

रुपमा प्रयोर् र्दगछ। तर िास्तविकतामा, “ख्रीष्ट” शब्द एक शीषगक हो जसले परमेश्िरको
राज्यमा येशक
ू ो सेिा र सम्मानको पटहचान र्दगछ।

हामी येशूमा विश्िास र्छौ िन्ने यो श्रङ
ृ िलाको दोस्रो पाठ हो। र हामीले यसलाई

“ख्रीष्ट” िनेर शीषगक रािेका छौँ। यस पाठमा हाम्रो रणनीनत िनेको येशक
ू ो जीिनका

घटनाहरु र चररत्रहरुमा केष्ट्न्ित हुनु हो जुन उहााँलाई ख्रीष्ट हुनुको अथग के हो िनेर िणगन
र्नग मद्ित र्दगछ।
सामान्यतया “ख्रीष्ट” शब्दको अथग अभिवषक्त जन हो। नयााँ करारमा ग्रीक शब्द

ख्रीष्टोस ् िनेर अनुिाद र्ररएको छ, जुन परु ानो ननयमको टहब्रू शब्द मभशआक िा मभसह

िनेर अनुिाद र्ररएको छ।

बाइबल भित्र “ख्रीष्ट” िा “अभिवषक्त जन” िन्ने ख्रीष्टलाई मात्र शब्द प्रयोर्

नर्ररएको कारण िेरै माननसहरु चककत हुदाँछन।् पुरानो ननयममा यो िास्तिमै एकदम
सािारण शब्द हो, जो तेलद्िारा अभिषेक र्ररएको परमेश्िरको विशेष सेिकहरुको रुपमा
गचन्ह लर्ाइएको माननसहरुलाई संकेत र्दगछ। पुरानो ननयमको इनतहासको केही

चरणहरुमा, सबै िविष्यिक्ताहरु, पुजाहारीहरु र राजाहरुलाई सामान्य अथगमा, “अभिवषक्त
जनहरु” िन्न सककन्छ।

उदाहरणको लागर्, पुरानो ननयममा “मभसह” िा “ख्रीष्ट” िन्ने शब्दको महत्िपुणग

अथगले दाऊद र नतनका सन्तानलाई उल्लेि र्दगछ जसले इस्राएल र यहुदामा राजाको
रुपमा सेिा र्रे । हामी यसलाई २ इनतहास ६:४२; िजनसंग्रह ८९:३८–३९, साथै पद ५१; र
िजनसंग्रह १३२: १०, १७ जस्ता ठाउाँ हरुमा दे ख्दछौँ।

तर परु ानो ननयमका केही अंशहरुले पनन िविष्यमा एकदमै विशेष अभिवषक्त जन

भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्,
-1- थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।
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आउने आशालाई जर्ाउाँ दछ। उहााँले यी सबै िुभमकाहरु अद्गितीय तररकामा एकत्र र्नुग

हुनेछ, र संसारमा परमेश्िरको बचाउने सबै उद्येश्यहरुलाई पूरा र्नुगहुनेछ। र उहााँ यहूदीहरु
माझ मसीह िा ख्रीष्ट िनेर गचनननु हुनेछ। िास्तिमा, संसारिररका ख्रीष्ट्ष्टयनहरुलाई

अष्ट्न्तम अभिवषक्त जन, ख्रीष्ट, येशू महान मसीह हुनुहुन््यो िनेर थाहा छ।
येशू ख्रीष्टको बारे मा हाम्रो छलफल चार िार्मा बााँडिनेछ। सिगप्रथम, हामी उहााँको

जन्मको सयमदे खि ख्रीष्टको िुभमकाको लागर् तयारीको केही घटनाहरुको ईश्िरशास्त्रीय

महत्िलाई हे नेछौँ। दोस्रो, हामी ख्रीष्टको रुपमा उहााँको सािगजननक सेिाकाईलाई हे नेछौँ ।
तेस्रो, हामी उहााँको प्रेम र मत्ृ युलाई हे नेछौँ। र चौथो, उहााँको स्िर्गरोहण िएको घटनालाई
हे नेछौँ। आउनुहोस ् हामी येशूको जन्म र तयारीको साथ सुरु र्रौँ।

जन्म र तयारी
यस पाठमा, हामी येशूको जन्म र उहााँको मसीह सेिाकाईको तयारी, जहााँ उहााँको आउने
जन्मको घोषणादे खि भलएर उजािस्थानमा परीिाहरुबाट विजयी िई फकेको

अिगिसम्मलाई िणगन र्नेछौँ। हामी उहााँको जीिनको यस समयका िेरै घटनाहरुलाई
र्टहराईमा हे नेछौँ, तर पटहले हामी नछटो रुपमा सम्पण
ू ग समयअिगिको साराशं र्नेछौँ।

येशूको जन्म हुनुिन्दा अनघ, स्िर्गदत
ु हरुले कुमारी आमा मररयम र उहााँसंर् मर्नी
िएको योसेफ दब
ु ैलाई उहााँको जन्मको घोषणा र्रे । स्िर्गदत
ु र्ाबब्रएलले लूका १:२६–३८ मा
येशूको जन्मको बारे मररयमलाई अनघ नै बताएका गथए। प्रिुको एउटा दत
ु ले उहााँसंर्

मर्नी िएको योसेफलाई मिी १:२०–२१ मा त्यस्तै सन्दे श टदए। योसेफ र मररयम इस्राएल

दे शमा बस्थे जन
ु रोमी साम्राज्यको टहस्सा गथयो। र मररयमको र्िागिस्थामा टढलो िएको

समयमा, कैसर अर्स्टसले योसेफ र मररयमलाई बेतलेहेम िन्ने शहरमा नाउाँ दताग र्राउन
हुकुम जारी र्रे । हामी यसको बारे मा लक
ू ा २:१–५ मा पढ्छौँ।
लक
ू ा २:६–२० अनुसार, येशू बेतलेहेमको यही बसाईमा जष्ट्न्मनुियो। उहााँको जन्म
नष्ट्जकैका रहे को र्ोठालाहरुको माझ स्िर्गदत
ू को दलले घोषणा र्रे र उनीहरुले सन
ु ेका

िबरहरु फैलाए। राजनीनतक शासकहरु र लूकाले उल्लेि र्रे को समकालीन घटनाहरुका
साथै अनतररक्त बाइबलीय ईनतहासको आिारमा ईनतहासकारहरुले सामान्यतया येशक
ू ो
जन्म ई.सं. ४ आसपासमा िएको गथयो िनेर िन्दछन।्
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बाइबलले येशूको शुरुको जीिनको िेरै घटनाहरुको वििरण रािेको छै न, तर लूका

२:२१ ले िन्दछ कक उहााँको नाम राखियो र जन्मनु िएको आठ टदन पनछ उहााँको ितना
र्ररयो। साथै, येशूलाई मष्ट्न्दरमा प्रस्तुत र्दाग, परमेश्िरका दई
ु िफादार सेिक, भशमीयोन
र हन्नाले उहााँलाई लामो समयदे खि पखिगरहे का ख्रीष्टको रुपमा गचने, ककनकी हामी लक
ू ा
२:२२–४० मा यी घटनाहरु पढ्छौँ। पि
ु गबाट आएका ज्योनतवषहरुले उहााँलाई यहूदीहरुका

राजाको रुपमा स्िीकार र्रे , जसको जन्म ताराहरुको अलौककक चालहरुद्िारा िएको
गथयो, हामी २:१–१२ यी घटनाहरुलाई पाठ र्दगछौँ।

यद्यवप, येशू लामो समयसम्म इस्राएलमा बस्नुिएन। यहूदी राजा हे रोदले पि
ु गबाट
आएका ज्योनतवषहरुबाट यहूदीहरुका नयााँ राजाको जन्म िएको िबर पाएपनछ, उनले

निजात मसीहलाई मानग चाहन्थे। त्यसकारण, उनले बेतलेहेम र त्यस इलाका भित्रका दई
ु

िषग र सो िन्दा कम उमेरको सबै केटाहरुलाई माने आदे श टदए । तर परमप्रिुले योसेफलाई

चेतािनी टदनुियो जो आफ्नो पररिारको साथ भमश्रमा िार्ेका गथए। हे रोदको मत्ृ यप
ु नछ,
त्यो पररिार इस्राएलमा फककग ए। तर परमेश्िरबाट आएको अको चेतािनीको जिाफमा,

योसेफले नतनीहरुलाई नयााँ यहुदी राजा, हे रोदको छोरो अखिगलाउस दे खि टाढा नासरतको
सानो शहरमा बसोबास र्राए। यी वििरणहरु मिी २:१३–२३ मा उल्लेि र्ररएको छ।
येशू हुकगदै जानुहुाँदा उहााँको पररिार यरुशलेममा यहूदीहरुको िावषगक चािहरुमा
उपष्ट्स्थत िए। र लक
ू ा २:४१–५२, अनुसार यी मध्ये एउटा यात्रामा येशू बाह्र िषगको छाँ दा,
उहााँले िाभमगक अर्ुिाहरु र भशिकहरुलाई आफ्नो ज्ञान र बद्
ु गिद्िारा िेरै प्रिावित
र्नुगियो।

जब येशू ३० िषगको हुनुियो, उहााँले आफुलाई सािगजननक सेिाकाईको लागर् तयारी
र्राउनुियो। पटहलो, बष्ट्प्तष्मा टदने यूहन्नाद्िारा उहााँले बष्ट्प्तष्मा भलनुियो, जसै हामी
मिी ३:१३–१७, मकूगस १:९–११, र लूका ३:२१–२३ मा यस घटनालाई पाठ र्दगछौँ।

यसपनछ, उहााँको बष्ट्प्तष्मा लर्तै, येशूले चाभलस टदनसम्म उजाि स्थानमा उपिास

बस्नुियो, जसै हामी मिी ४:१–११, मकूगस १:१२–१३, र लूका ४:१–१३ मा पाठ र्दगछौँ। यस
समयमा, आफ्नो सािगजननक सेिाकाई शुरु र्नुग अनघ, उहााँले शैतानको पररिाहरुलाई
इन्कार र्नुगियो।

जबकक हामी येशक
ू ो जन्म र तयारीको अिगिको बारेमा िेरै कुरा िन्न सक्छौँ,

हामी केिल तीन घटनाहरुमा केष्ट्न्ित हुनेछौँ : उहााँको दे हिारी, उहााँको बष्ट्प्तष्मा, र उहााँको
पररिा। आउनुहोस ् हामी पटहले येशूको दे हिारीलाई हे रौँ।
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दे हिारी
ईश्िरशास्त्रीय दे हिारी शब्दले मानि शरीर र मानि आत्मा दि
ु ै सटहत, मानि

प्रकृनतको येशक
ू ो स्थानय िारणालाई बुझाउाँ छ। िमगशास्त्रको िेरै िण्िहरु जस्तै यूहन्ना १:१,
१४; कफभलप्पी २:६–७; र टहब्रू २:१४–१७ ले उहााँको दे हिारीको बारे मा बताउाँ दछ।

यस पाठमा, हामी उहााँको कन्या कुमारीद्िाराको जन्म, दाऊद राजाको

उिरगिकारीको रुपमा उहााँको ष्ट्स्थनत, र उहााँको ईश्िरीय र मानि स्ििािको

हाईपोस्टयाटटक (बत्रएक व्यष्ट्क्तहरुसाँर्को सम्बन्ि) सम्बन्िलाई हे रेर येशक
ू ो दे हिारीको
ईश्िरशास्त्रीय महत्िमा ध्यान केष्ट्न्ित र्नेछौँ। आउनह
ु ोस ् हामी उहााँको कन्या
कुमारीद्िाराको जन्म साँर् शुरु र्रौँ।

कन्या कुमारीद्िारा जन्म
येशक
ू ो आमा मररयम र्िगिारणको बेला, बोकेको बेला, र येशल
ू ाई जन्म टदने बेला सम्म

कुमारी गथईन। पवित्र आत्माको अलौककक शष्ट्क्तद्िारा उनी र्िगिारण िईन र उनले येशल
ू ाई

जन्म नटदउाँ न्जेल कुमारी नै रटहन। यी सत्य घटनाहरु मिी १:१८–२५ र लक
ू ा १:२६–३८ मा
स्पष्टसाँर् भसकाईएको छ।

येशूको कुमारीद्िारा जन्मको कष्ट्म्तमा तीन महत्िपूणग प्रिािहरु छन।् पटहलो, येशू एक

मटहलाबाट जष्ट्न्मनु िएको कारण, उहााँ िास्तिमै मानि हुनुहुन्छ।

उत्पनत १:२१–२८ जस्ता िण्िहरुको अनुसार, आफ्ना सष्ट्ृ ष्टकतागहरुले उनीहरुको आफ्नै

प्रकार अनुसार पन
ु गत्पाटदत र्नुग परमेश्िरको सुरुको आदेश गथयो। यसको मतलि यो हो कक अरु

बालकहरु आमाको कोिमा विकभसत िए जस्तै येशू पनन उहााँको आमाको कोिमा विकभसत
हुनुियो, त्यसकारण उहााँ सााँच्चै मानि प्रकृनतमा सम्पन्न हुनुियो, जसमा दि
ु ै शरीर र आत्मा
समािेश गथयो।
नाजीयान्जसको ग्रेर्री, कन्स्टाष्ट्न्टनोपलको विशप जो ई.सं. ३२५ दे खि ३८९ सम्म बााँचे,

येशूको सत्य मानिताको महत्िको बारे आफ्नो पत्र ५१ मा उनले लेिे। उनले िनेका कुरा सुन्नुहोस ्:
जसको िागि उसिे सोचेको छै ि उसिाई निको पाररएको छै ि … यदद आधा

आदि िात्र पति भयो भिे, तब ख्रीष्टिे मििह
ु ु न्छ र बचाउँ िह
ु ु न्छ जि
ु

आधा पनि हुि सक्दछ तर यदद आदिको प्रकृनत पति भयो भिे, उहाँको
सम्पर्
ु ड स्वभाविा एकजट
ु हुिप
ु दडछ जि
ु दे हधारी भएको गथयो, त्यसकारर्
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सम्पुर्ड रुपिा उद्धार ििुड पदडछ। त्यसोभए, हािीिाई हाम्रो पुर्ड उद्धारको
िाि ििुड हुन्ि, वा हड्र्ीहरु र स्िायुहरु र िािवताको गचत्र िात्र
िुक्क्तदाताको पोिाक मिि ददिुहुन्ि।

टहब्रू २:१७ िण्िलाई कगथत र्दै , ग्रेर्रीले माननभलए कक मानिताको मुष्ट्क्तको लागर् एउटा

मुष्ट्क्तदाता आिश्यक छ जुन हाम्रो मानिताको पूणगतामा हामी जस्तै हुनुपदगछ।

दोस्रो, ककनकक येशू पवित्र आत्माद्िारा अचम्म तररकाले जन्मुियो, उहााँको स्ििाि

पापद्िारा पुणग रुपमा भ्रष्ट िएको गथएन। रोमी ५:१२–१९ अनुसार, सबै मानिजानत आदमको
पटहलो पापको दोषी छन।् र रोमी ७:५–२४ अनुसार, हामी पापद्िारा भ्रष्ट िएका छौँ र पापको
िशमा छौँ। तर बाइबलले स्पष्ट भसकाउाँ दछ कक येशू पाप बबना जन्मनि
ु एको गथयो। हामी यसलाई

२ कोररन्थी ५:२१ र १ यह
ू न्ना ३:५ मा देख्दछौँ, र लक
ू ा १:३५ मा येशक
ू ो जन्मको घोषणामा यो लार्ु
हुदछ। यद्यवप िमगविद्हरुले यो कुरालाई बझ
े ा छन ् कक मानि आमाबाट जष्ट्न्मए पनन येशल
ु क
ू े
पापको दोष र भ्रष्टचारलाई कसरी जोर्ाउनि
ु यो िन्नेमा केटह रहस्य समािेश छ तर िेरै जसोहरु

यस कुरामा सहमत छन ् कक कन्या कुमारीद्िारा जन्म अतल
ु नीय रुपमा अलौककक सम्िावित
उपष्ट्स्थनत र ईश्िरको संरिण हो जन
ु यो द्िारा परु ा ियो।

येिू पापरदहत हुिु िहत्वपुर्ड गथयो ककिकक येिू पापीहरुिाई िुक्क्त ददि
आउँ दै हुिुहुन््यो, र त्यसैिे सम्पूर्ड टाइपोिोजी, उदाहरर्को िागि, पुरािो
नियिको बमिदाि प्रर्ामि, बमिदािको िागि ल्याईएका जिावर कुिै

निष्किङक, निदोष छ भन्िे आिा ििुड हो, ककिकक भववष्यिा येिू हाम्रो
पक्षिा प्रयाक्चचत ििड आउिुभयो भिे उहाँ स्वयंि पाप र निदोष हुिु
आवचयक छ। जो पापीहरुको प्रायक्चचत ििड आउँ दै हुिुहुन्छ उहाँ आफै
पापरदहत हुिप
ु दडछ।

— Dr. Rob Lister
पुरािो नियिको प्रनतस्थापि बमिदािको ईिाजेरी, बमि आफै पाप रदहत,
वा मसद्ध बमिदाि हुिुपदडछ। ििाई िाग्छ हािी कल्पिा ििड सक्छौँ कक
यदद ख्रीष्ट कुिै पनि दहसाबिे पापी स्वभावको साझेदार हुिह
ु ु न््यो र पापी

आचरर्िा स्वयि ् खर्ा हुिभ
ु यो भिे, उहाँ आफैिे पनि पववत्र परिेचवरको
िजरिा आफ्िो आवचयकताको ठाउँ िा कसैको आवचयकता पिे हुन्छ। तर
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पापरदहतता

गथयो

जसिे उहाँिाई अन्य

खाँचोिा परेका

व्यक्क्तको िागि वकाित ििे व्यक्क्त हुि योग्य बिायो। अको पररपेक्ष–यो
ववरोधाभासी होईि तर यससँि परु क हो–येिूिाई दोस्रो आदिको रुपिा

बुझ्िु हो, जसिे पदहिो आदि असफि भएको गथयो त्यदह ििुडभयो। जहाँ
आदि मसद्ध आज्ञाकाररता जीवि ददि असफि भएका गथए, येिू ख्रीष्टिे
त्यो परु ा ििुडभयो। त्यसैकारर् तपाई यसिाई चाहे दोस्रो आदि बन्ि वा
पापको

िागि

पूर्ड

र

पयाडप्त

बमिदािको

रुपिा

हे िुडहुन्छ,

ख्रीष्टको

पापरदहतता एकदिै िहत्वपुर्ड छ र िसीहको बारेिा सु–सिाचारको एक
िहत्वपूर्ड तत्व हो।

— Dr. Glen Scorgie
येशूको कन्या कुमारीद्िाराको र्िगिारण र जन्मको तेस्रो प्रिाि यो हो कक उहााँ िास्तिमै

प्रनतज्ञा र्ररएको मभसह हुनुहुन्छ, जसलाई आफ्ना माननसहरुको पाप र मत्ृ युबाट बचाउन
पठाईएको गथयो। मिी १:२१ मा, योसेफले सपनामा यो िविष्यिाणी पाए:

नतििे एउटा पुत्र जन्िाउिेनछि ्, र नतिीिे उहाँको िाउँ येिू राख्नेछौँ, ककिभिे
उहाँिे आफ्िा िानिसहरुिाई नतिीहरुका पापबाट बचाउिह
ु ु िेछ” (ित्ती १:२१)।
र मिी १:२२–२३ मा, मिीले अर्मिाणीलाई यस तररकाले अनुिाद र्रे :
अििवक्ताद्धारा परिप्रभि
ु े बोल्िभ
ु एको वचि परू ा हुििाई िै यी सबै भएका
हुि ््ः “हे र, कन्यािे िभडधारर् ििेनछि ्, र नतििे एउटा पत्र
ु जन्िाउिेनछि ्, र

उहाँको िाउँ इम्िािए
ु ि राखखिेछ,” जसको अथड हो, “परिेचवर हािीहरुसँि”
(ित्ती १:२२–२३)।

यस वििरणमा, मिीले यशैया ७:१४ को उटित र्रे , र संकेत र्रे कक येशक
ू ो जन्मले यो
िविष्यिाणी परू ा ियो, यसले उहााँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ िन्ने प्रमाखणत र्यो।
केटह इिान्जभलकल विद्िानहरु यशैयाको कन्या कुमारीद्िारा हुने जन्मको

िविष्यिाणी येशूको बारे मा उल्लेि र्ररएको छ िनेर विश्िास र्दगछन।् अरुहरु चााँटह यस्ले
येशूलाई टाईपोग्रवपकको1 रुपमा औँल्याए िन्ने विश्िास र्छग न।् तर सबै इिान्जेभलकलहरु
1

घटना, व्यष्ट्क्त िा प्रनतकको अध्ययन र व्याख्या
-6भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
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यस कुरामा सहमत छन ् कक पवित्र आत्माले अलौककक तररकाले मररयमलाई र्िगिारण
र्ररएको मसीह हुनुहुन्छ िन्ने प्रमाखणत र्नुगियो, जसद्िारा परमेश्िरले आफ्ना
माननसहरुलाई पाप र मत्ृ युबाट बचाउनुहुनेछ।

आफ्नो कन्या कुमारीद्िारा जन्मको सन्दिगमा येशूको दे हिारीलाई विचार

र्ररसकेपनछ, दाऊदको उिरागिकारीको रुपमा उहााँको ष्ट्स्थनतलाई हे रौँ ।.

दाउदको उिरागिकारी
ित्ती १ िा, ित्तीिे आफ्िो वंिाविी येिू ख्रीष्ट कसरी उिी दाऊदका छोरा

अब्राहिका छोरा हुि ् भन्िे दे खाए। यो ित्तीको िागि साँक्चचकै िहत्वपूर्ड छ।
यसको कारर् पुरािो नियििा छ, राजा दाऊदको सिय, परिेचवरिे
आफ्िो राज्यको तरीकािाई प्रभावकारी ढं ििे, कसरी संसारिा उहाँको
िासि प्रयोि हुिे गथयो भनि स्थावपत ििुडभयो । र दाऊद एक अगिि
प्रकार, वा टे म्पिेट, एक ईचवरको ईचछा र नियि गथयो, परिेचवरको

स्थाििा परिेचवरका जिहरुिागथ िासि ििड। र यो वास्तविै िहत्वपूर्ड

छ, ककिकक जुि ििि
ु ा पुरािो नियििा रहेको छ, यो ििुिा पुरा ििड येिू
आउिुहुन्छ र त्यो ढाँचा परू ा ििुडहुन्छ। त्यसोभए त्यो एक िहत्वपूर्ड कारर्

हो। अको कारर् यो हो, परु ािो नियिको पुस्तक २ ििुएििा फकेर हे दाड,
जहाँ दाउदिाई एउटा प्रनतज्ञा छ कक एउटा सदासवडदा उहाँको मसंहासििा

बस्िेछ र परिेचवरको राजाको िासि स्थापिा ििे व्यक्क्त हुिेछ। र त्यो
प्रनतज्ञा वास्तविा टुकिएको गथयो तब पुराति इस्राएििा कुिै राजा

गथएिि ्…,सय वषडसम्ि कुिै राजा गथएिि।् र यसैिे येिू आउिुहुन्छ, र
उहाँ त्यदहँ व्यक्क्त हुिुहुन्छ जो दाऊदको मसंहासििा ववराजिाि हुिुहुन्छ भनि

हािी सु–सिाचारका पुस्तकहरुिा पढ्छौँ । र िमसह, जो आउिु हुन्छ, दाऊदको
वंिबाट आउँ दछ भन्िे कुरा अत्यन्त िहत्वपूर्ड छ।

— Dr. Peter Walker
येशू दाऊदको उिरागिकारी हुनुहुन््यो िनेर बुझ्न यो कटठन छ ककनिने यसैले नै उहााँलाई

मसीह िा ख्रीष्ट हुने कानुनी अगिकार टददाँ छ। ई.पू.१० औँ शताब्दीमा मा, परमेश्िरले दाऊदसाँर्
एउटा करार बाध्नुियो, जसले दाऊदको िंशका मध्ये एकको शासन प्
ृ िीमा एउटा अनन्त राज्य
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स्थापना र्ने प्रनतज्ञा र्नुगियो। हामी यो करारलाई २ शमए
ू ल र १ इनतहासमा पाउाँ छौँ।

दाऊदको राज्य उनको छोरा शोलोमनको मत्ृ यु पनछ वििाष्ट्जत ियो। तर पुरानो ननयमले

िविष्यिाणी र्रेको गथयो कक दाऊदको िंशका आउने राजा, जसलाई “मसीह” िा “ख्रीष्ट” िनेर
गचनननेछ, अन्तत उहााँले राज्यको पुनस्
ग थापना र्नुगहुनेछ। हामी उहााँको बारे मा िजनसंग्रह ८९:३–४,

िजनसंग्रह ११०:१–७, र िजनसंग्रह १३२:१७ जस्ता िण्िहरुमा पाउाँ दछौँ। उहााँले दाऊदको राज्य
नविकरण र्नुगहुनेछ र प्रनतज्ञा र्ररएको िूभममा ननिागभसतहरुलाई ल्याउनुहुनछ
े । र पुनगस्थावपत
र्नुगिएको राज्यमा परमेश्िरको आभशष ल्याउनुहुनेछ। यी प्रनतज्ञाहरु िेरै ठाउाँ हरुमा पाउन

सककन्छ, यभमगया २३, ३० र ३३, साथसाथै इजककएल ३४:२०–३१, र ३७:२०–२८ पाउाँ दछौँ। यसैकारण
मिी १ र लूका ३ मा येशूको िंशािलीले उहााँ दाऊदबाट आएको िन्ने त्यलाई प्रकाश पादगछ। यी
िण्िहरु मसीह िा ख्रीष्टका पदको लागर् कानुनी दाबी गथयो िनेर दे िाउन यो उद्येश्य राखिएको
हो।

येशूको कन्या कुमारीद्िाराको जन्म र दाऊदको उिरागिकारीको अिस्था पिा

लर्ाईसक्यौँ, अब हामी बत्रएक व्यष्ट्क्तहरुसाँर्को सम्बन्िलाई हे रौँ।

त्रत्रएक व्यक्क्तहरुसँिको सम्बन्ध
प्राविगिक शब्द "बत्रएक व्यष्ट्क्तहरुसाँर्को सम्बन्ि" ले यो त्यलाई जनाउाँ दछ
ककः
येिू दई
ु फरक स्वभावका एक व्यक्क्त हुिुहुन्छ (ईचवरीय प्रकृनत र िािव प्रकृनत)
र प्रत्येक स्वभावको आफ्िै िर्
ु हरु छि।्

येशू बत्रएकको दोस्रो व्यष्ट्क्त हुनुहुन्छ। सबै अनन्तसम्म उहााँसाँर् यसका सबै र्ुणहरुको
साथ पूणग ईश्िरत्ि छ। र जब उहााँ र्िगिारण हुनु िई मानिको रुपमा जन्मनुियो, तब उहााँले
आफ्नो व्यष्ट्क्तत्िमा मानिको सबै आिश्यक र्ुणहरु समािेश र्री एक सााँचो मानि प्रकृनत
हुनुियो।
ईकुभमननकल काउन्सील अफ च्याल्सेिन ्, इ.सं. ४५१ मा िेटे, बत्रएक व्यष्ट्क्तहरुसाँर्को

सम्बन्ि (हाईपोस्टयाटटक युननयन) को बाइबलीय भशिालाई साराशंमा प्रस्तुत र्रे जसलाई

च्याल्सेिोननयन कक्रि, च्याल्सेिोननयन संकेत, र च्याल्सीिीनको पररिाषा िननन्छ। यो िण्िबाट
सुन्नुहोस।:्
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हाम्रा प्रभु येिू ख्रीष्ट परिेचवर मसद्ध हुिुहुन्छ र िानिसिा पनि मसद्ध हुिुहुन्छ;
सत्य परिेचवर र सत्य िानिस, एक व्यवहाररक आत्िा र िरीर ... सबै कुराहरु
हािीिा भएको जस्तै, पाप त्रबिा ... दई
ु स्वभाव

भएको,

कुिै दवु वधा वविा,

अपररवतडिीय, व्यक्क्तित, अववभाज्य; स्वभावहरुको भेदभाव कुिै पनि दहसाबिे
सम्बन्धद्धारा हटाइएि, बरु प्रत्येक स्वभावको सम्पनत सरु क्षक्षत राखखएको छ, र
एक व्यक्क्त र एक निवाडहिा सहिनतजिक छ।

यो पररिाषा प्राविगिक हो, तर हाम्रो उद्येश्यका लागर् हामीले यसलाई तीन िार्मा

संक्षिप्त र्नग सक्छौँ। पटहलो, यसले येशक
ू ा दई
ु स्ििािहरु, अथागत ्, ईश्िरीय प्रकृनत र मानिीय
प्रकृनत छन ् िनन िन्दछ।

त्रत्रएक व्यक्क्तहरुसँिको सम्बन्धिा, हािी स्वभावको बारे िा कुरा िछौँ।
हािी दई
ु स्वभावहरु र एक व्यक्क्त र स्वभावहरु व्यक्क्तिा एक भएका
छि ् भनि भन्दछौँ। “स्वभाव” भन्िािे यो सिाि हो, यो एक भौनतक हो,

िर्
ु हरु, आफ्िो िािव स्वभावको िर्
ु र फरक स्वभाव, ईचवरीय स्वभाव
भनि

हािी

भन्दछौँ।

त्यसैकारर्

िािव

प्रकृनतिे

सािान्यतया

दई
ु

िर्
ु हरुिाई सिावेि िदडछ, िरीर र आत्िा, वा आक्त्िकी र िारीररक तत्व

र यदद तपाई िािवको रुपिा बाँचि चाहािुहुन्छ भिे यो पूर्ड प्रकारको

तत्व तपाईसँि हुिुपदडछ। र त्यसपनछ इचवरीय स्वभावका सबै िुर्हरु, सबै
िक्क्तहरु, इचवरीय सार हुि जान्छ। र जब हािी स्वभाव िब्द भन्छौँ, तब
हािी यो भनिरहे का हुन्छौँ कक येिूको दव
ु ै प्रकारको अक्स्तत्व छ भनि हािी

भन्दछौँ, सबै जीवििैिीका, जीविका दव
ु ै तररकाहरु। र तसथड उहाँ पूर्डतया
एक सय प्रनतित िानिस हुिुहुन्छ, र स्वभाव केवि विीकरर् हो ककिकक

िािवको िागि चादहिे सबै िर्
ु हरु उहाँिे प्राप्त ििडु भएको गथयो । उहाँिा
सम्पर्
ू ड इचवरीय िर्
ु हरु भएको कारर् उहाँ इचवरीय व्यक्क्त पनि हुिह
ु ु न्छ ।

— Dr. John McKinley
परमेश्िरको अनन्त पत्र
ु ले सिैँ आफैसाँर् अगिकार पाएको छ र सिैँ परमेश्िरको आिश्यक

पने सबै र्ुणहरुमा स्िाभमत्ि राख्दछ। उदाहरणको लागर्, उहााँ अभसभमत, अनन्त र आफ्नो
अष्ट्स्तत्ि, बुद्गि र शष्ट्क्तमा अपररितगनीय हुनुहुन्छ। फलस्िरुप, परु ानो ननयमले परमेश्िरको

स्ििािको बारे मा जे िन्दछ त्यो येशूको बारे मा पनन सत्य हो। हामी यसलाई यूहन्ना १:१–३, र
-9भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।
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१०:३० र टहब्रू १:२–३ जस्ता िण्िहरुमा प्रदगशन िएको देख्छौँ। यसको मतलब यो हो कक येशू पूणग
रुपमा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहााँ सिै परमेश्िरको इच्छाको काम र्नुगहुन्छ, र उहााँ पूणग रुपमा अविनाशी

हुनुहुन्छ। उहााँ कटहले पनन कुनै प्रनतज्ञा कफताग भलनुहुन्न, िा त्यसलाई पुरा र्नग असफल हुनुहुन्न। र
उहााँको जन्मजात पुणगताले उहााँलाई असीम मूल्यिान बभलदानको रुपमा जोर्ायो जब उहााँ हाम्रो
लागर् क्रुसमा मनुगियो।

यो साँर्-साँर्,ै येशूले मानिको लागर् आिश्यक पने सबै र्ण
ु हरु िारण र्नुगिएको छ, जस्तै

शारीररक मानविय शरीर र मानविय आत्मा। त्यसैकारण उहााँ कमजोरी, चोटपटक लाग्ने र

मत्ृ युको अगिनमा हुनुहुन््यो; त्यसैकारण उहााँसाँर् सामान्य शारीररक भसभमतताहरु र यस्तै
अरुहरु पनन गथयो। हामी टहब्रू २:१४, १७, र ४:१५; र कफभलष्ट्प्प २:५–७ जस्ता िण्िहरुमा येशूको पूणग
मानिताको बारे मा पढ्छौँ। र उहााँको मानि स्ििाि ख्रीष्टको िुभमकाको लागर् महत्िपूणग छ। यो

कुराले उहााँलाई दाऊदको उिरागिकारी हुन, र मानि कायगहरु जस्तै िविष्यिक्ता, पुजारी र राजा
हुन अनुमनत टदयो। र जसरी हामी टहब्रू २:१४–१७ मा पढ्छौँ, त्यस्तै हो जब उहााँ हाम्रो पिमा

मनुगियो तब उहााँलाई हाम्रो विकल्प हुन योग्य बनाउनुियो, ककनकक केिल मानि मत्ृ युको
प्रायष्ट्श्चत मात्र मानिजानतको लागर् हुन सक््यो।

दे हाधारर्िा, परिेचवोर, जसिे पुत्रिाई अिन्तता दे खख
चिाउदै हुिुहुन्छ, उहाँिे िररयििाई आफ्िो अगधकारिा
मििभ
ु यो र पववत्र आत्िािे िििा हाम्रो िािवीय

स्वभाविाई

िवडधारर् ििुडभयो। त्यसकारर् हािीसँि सबै कुरा छ जि
ु हािीसँि िािव
सम्बन्धको रुपिा सम्बक्न्धत छ र सबै थोक जि
ु परिेचवरिे हािीिाई उहाँको

स्वरुपिा सक्ृ ष्ट ििुडभयो भिेर आवचयक छ। येिू िानिसिा स्िेह हुिुहुन््यो,
उहाँसँि िािव ददिाि गथयो;
आधारिा निर्डयहरु

िदडथे

जसरर

उहाँिे

िानिसहरुिे आफूिे सोचेर कुराको

पनि त्येस्तै ििह
ुड ु न््यो।

भन्िुभए जस्तै, “बुझाईको अक्न्ति आदे ि” उहाँिे अन्तत

एर्वार्डसिे

ििुभ
ड यो।

त्यसोभए हाम्रो अक्स्तत्व र िािवजस्तो हाम्रो कायडसदहत सम्बक्न्धत सबै कुरा,

येिूिे आफैँ िा मििुभयो। तर रहस्यिय कुरा यो पनि हो कक, उहाँिे आफूिाई
वपतासँिको िदहिाको बाह्य अमभव्यक्क्तबाट आफैिाई खािी

ििभ
ुड यो,

तर

उहाँिे आफूिाई परिेचवरको पत्र
ु को रुपिा आफ्िो अिन्त अक्स्तत्वको केक्न्िय
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िुर्हरु िध्ये कुिै पनि खािी ििुडभएि। उहाँ अझै सवडिक्क्तिाि हुिुहुन््यो।
उहाँ अझै पररवक्व पववत्र हुिह
ु ु न््यो। उहाँसँि अझै पनि परिेचवरको पत्र
ु को रुपिा
पूर्ड ज्ञाि गथयो कक ककि छुटकाराको

काि

भईरहे को गथयो। र तसथड यी सबै

चीजहरु जि
ु उहाँको अिन्त देवताका अंि गथए, उििे ती िध्ये कुिै पनि कुरािाई
आत्िसिपडर् ििुडभएि...त्यसैिे जब हािी

हाईपोष्टादटक

युनियििा रहे को

स्वभावहरुबारे प्रचि सोध्छौँ, तब हािीिे के पक्ु ष्ट ियौँ कक हािीसँि पर्
ू ड िािव
प्रकृनत छ ककिकक यो िािव हो जसको उद्धार ििुडपछड । हािीसँि पूर्ड ईचवरीय
प्रकृनत छ ककिकक

त्यो

छुटकाराको िागि केवि परिेचवरिे कायड ििड

सक्िुहुन्छ। परिेचवर िुक्क्तदाता हुिुहुन्छ। त्यसैिे, पूर्ड ईचवरीय, पूर्ड
िािवता, एक व्यक्क्तिा अवक्स्थत छ।

— Dr. Thomas Nettles
दोस्रो, चाल्सेिोननयन विश्िासको सारले पनन येशक
ू ा दई
ु िटा प्रकृनत बबचको भिन्नतामा

जोि टदन्छ। येशूसाँर् हाईबब्रि प्रकृनत छै न जन
ु दब
ु ै ईश्िरीय र मानिीय र्ुणलाई समाटहत र्दगछ।
उहााँको मानिीय विशेषताले ईश्िरीय विशेषतालाई बािक र्दै न; र उहााँको ईश्िरीय र्ुणले कुनै
प्रकारले उहााँको मानिीय र्ुणलाई बढाउाँ दै न। यसको सट्टामा, प्रत्येक प्रकृनत पूणग रुपमा

अपररिनतगत रहन्छ। उदाहरणको लागर्, हामी यूहन्ना १:३, र ८:४० मा यूहन्ना ले येशक
ू ो
ईश्िरीयता र मानिताको दब
ु ै तररकामा यसलाई पुष्ट्ष्ट र्रेका छन ्। यसै कारणले र्दाग येशू परमेश्िर

हुनु िएतापनन, उहााँ ज्ञान, अनुिि र कृपामा बढ्न आिश्यक गथयो। आफ्नो मानि स्ििािको

दृष्ट्ष्टकोणबाट, येशूले अझै टहाँड्न, कुराकानी र्नग, तकग र्नग, र यस्तै अरु कुरा भसक्नु परेको गथयो।

उहााँले अझै पनन परमेश्िरको इच्छा जान्नु परे को गथयो। र ख्रीष्टको रुपमा यी कुराहरु येशक
ू ो

िुभमकाको लागर् महत्िपूणग छ ककनकक यी कुराहरुले उहााँलाई मानि दृष्ट्ष्टकोणबाट ज्ञान र

अनुििमा बढ्न टदए, ताकक उहााँ हाम्रो कमजोरीमा झन कृपालु र सहानुिुनतशील हुन सक्नुहुनछ
े ,
जसै हामी टहब्रू २:१७–१८ मा पाठ र्दगछौँ।
तेस्रो, चाल्सेिोननयन विश्िासको सारले येशू एक व्यष्ट्क्त हुनुहुन्छ िनन पष्ट्ु ष्ट र्रे ।

जब हािी त्रत्रएक व्यक्क्तहरुसँिको सम्बन्धको बारे िा सोचछौँ, उक्त सुत्रिा
व्यक्क्तको अथड, त्रत्रएक व्यक्क्तहरुसँिको सम्बन्ध, वा

ववषयको

िध्यस्थकताड
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हो। यो दई
ु स्वभावको स्वामित्विा रहे को इकाई हो। यो एक हो, परि
वास्तववकता जुि उहाँको स्वभावबाट हुिे सबै कायडहरुको पछाडर् छ, परिेचवरको

रुपिा अमभिेता वा िानिसको रुपिा अमभिेता हो। त्यसोभए, “व्यक्क्त,” हािी
सोचि सक्दछौँ जो कोदह पनि छ जो प्रकृनतको स्वामित्विा छ। यो कसको िरीर

हो ? यो िेरो िरीर हो, यो ि हो, यो ि हुँ, कक “व्यक्क्त”। स्वभाव भिेको
सािािहरु हुि ् जि
ु िसँि छि ्, र यस्तै व्यक्क्त भिेको अरुसँि सम्बक्न्धत िहि
यथाथडता र आत्ि–चेतिा हो।

— Dr. John McKinley
परिेचवरको ज्ञाि, यो दे हधारीको रहस्य हो, कक त्यहाँ यी दई
ु स्वभावहरु

छि ् जहाँ तपाईसँि िािव इचछा, एक ईचवरीय इचछा, िािव प्रेि, एक
ईचवरीय प्रेि, िािवीय स्िेह, इचवरीय स्िेह, िािव ज्ञाि, र िािवीय
अज्ञािता साथै ईचवरीय सवडव्यापीता सबै एक व्यक्क्तिा वास िदडछि।् अनि

धिडिास्त्रको बारे िा धेरै कुरा छि ् जि
े ा
ु हािीिे बझ्
ु दछौँ जब हािीिे बझ
ु क
छौँ कक कदहिेकाँदह येिू बोल्दै हुिह
ु ु न्छ, वपताको आज्ञापािि र अगधििा

बस्िको िागि िािव िािवतािा ख्रीष्टको रुपिा उहाँको भुमिकािाई वविेष
रुपिा बादहर राख्नुभयो। त्यहाँ कदहिेकाहीीँ उहाँ आफ्िो ईचवरीयिा एक्िै

कायड िदे हुिुहुन्छ। ि नतिीिाई भन्छु, “ि नतम्रा पापहरु क्षिा िछुड।”
कसिे पाप क्षिा ििड सक्छ तर केवि परिेचवरिे िात्र पाप क्षिा ििड
सक्िुहुन्छ ? तर यी दब
ु ै यो एक व्यक्क्तद्धारा, एक अिुहारद्धारा िररयो।

र त्यसैकारर्, छुटकाराको िागि त्यहाँ व्यक्क्तको एकता हुिुपदडछ, यस
व्यक्क्तको एक्िोपिको कारर् हािीसँि परिेचवर र िानिस दब
ु ै हुिुहुन्छ।
— Dr. Thomas Nettles
येशूसाँर् दई
ु व्यष्ट्क्तहरु िा दई
ु प्राणहरु छै न, मानौँ कुनै मानि शरीरले ईश्िरीय व्यष्ट्क्तलाई

आफ्नो शरीरमा समािेश र्दगछ। र उहााँ एक व्यष्ट्क्त हुनुहुन्न जुन कुनै दई
ु प्रकारका दई
ु व्यष्ट्क्त िा
प्राणको संयोजन िा भमश्रण हो, मानौँ कक ईश्िरीय व्यष्ट्क्त कुनै मानि व्यष्ट्क्तको साथ र्ाभिएको

छ। जसै हामी यह
ू न्ना १७:१–५ र कलस्सी २:९ जस्ता िण्िहरुमा, येशू बत्रएकको समान अनन्त
दोस्रो व्यष्ट्क्त हुनह
ु ु न्छ, जसलाई परमेश्िरको पत्र
ु िनेर गचननन्छ िनन दे ख्छौँ। यो आलोचनात्मक
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रुपमा महत्िपूणग छ ककनकक यसको मतलब यो हो कक येशूले अझै पनन प्रत्येक ईश्िरीय र्ुणलाई

भसद्ि तररकामा प्रकट र्नुगहुन्छ। उदाहरणको लागर्, आफ्नो मानिताको दृष्ट्ष्टकोणबाट, उहााँले
ज्ञान भसक्नुप्यो। तर उहााँको ईश्िरीय र्ुण र व्यष्ट्क्तको दृष्ट्ष्टकोणबाट, उहााँ सिै हुनुहुन््यो र सिै

सिगज्ञानी हुनुहुनेछ। र ककनिने येशू प्रत्येक ईश्िरीय र्ुणलाई एक पूणग तररकामा प्रकट र्नुगहुन्छ,
हामी उहााँलाई विश्िास र्नग र कुनै प्रश्नविना उहााँको सेिा र्नग सक्दछौँ, उहााँ मागथको आफ्नो हरेक
प्रनतज्ञा र योजना परू ा र्नग हामी ननिगर छौँ।

येशू एक मात्र त्यस्तो व्यष्ट्क्त हुनुहुन्छ जो पूणग रुपमा परमेश्िर र पूणग रुपमा मानि

हुनुहुन्छ। र यो विशेष र्ुण हाम्रो लागर् ठुलो सान्त्िना हुनु पछग । ककनिने उहााँ पूणग मानि हुनुहुन्छ,
उहााँ हामी सबै प्रनत हाम्रो कमजोरी र कष्टहरुमा सहानुिुनत दे िाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो मुष्ट्क्तदाता
ती सबै माफग त बाच्नुियो। र उहााँले यस जीिनलाई कटहल्यै पापमा नपारुन्जेल िैयग िारण

र्नुगियो, त्यसैले हामी उहााँमागथ पूणग िरोसा राख्न र उहााँलाई पछ्यान सक्दछौँ। एकै साथ, ककनकक

उहााँ परमेश्िर पनन हुनुहुन्छ, हामी पूणग विश्िास र्नग सक्छौँ कक कुनै पनन मानि कमजोरीले हाम्रो
उद्िार र्ने उहााँको िमतालाई कटहले पनन िोसेर लैजान सक्दैन, र हामीसाँर् आफ्नो िचन र
योजनाहरु परू ा र्नग उहााँसाँर् असीभमत शष्ट्क्त र अगिकार छ। ककनिने येशू पूणग रुपमा परमेश्िर र
पूणग माननस हुनुहुन्छ, उहााँ भसद्ि शासक, बबष्ट्न्तकताग र मष्ट्ु क्तदाता हुनुहुन्छ।

येशूको जन्म र उहााँको दे हिारीको तयारीको बारे मा विचार र्ररसकेपनछ, अब हामी उहााँको

बष्ट्प्तष्मालाई हे रौँ।

बष्ट्प्तष्मा
हामी येशूको बष्ट्प्तष्माको बारे मा हेनेछौँ, यसले उहााँको सेिकाईको लागर् तयार पाने

तीन तररकाहरुलाई समािेश र्दग छ। आउनुहोस ् ख्रीष्टको रुपमा पुष्ट्ष्ट र्रेको त्यबाट शुरु
र्रौँ।

ख्रीष्टको रुपमा पष्ट्ु ष्ट
कुनै अथगमा, येशू आफ्नो दे हिारीको सरु
ु दे खि नै ख्रीष्टको पदमा रहनुियो। उहााँ दाऊदको

भसंहासनको उिरागिकारीको रुपमा जन्मनुियो, र स्िर्गदत
ु हरुले ख्रीष्टको रुपमा घोषणा र्रे । तर

उहााँको ननयुष्ट्क्त सािगजननक रुपमा उहााँको बष्ट्प्तष्मा निएसम्म घोषणा र्ररएको गथएन, जब यो
बत्रएकका अन्य सदस्यहरुद्िारा संसारमा घोषणा र्ररयो। ढुकुरझैँ ओभलगरहनुिएको पवित्र

आत्माले येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ िनन प्रमाखणत र्नुगियो। र परमेश्िर वपताले उहााँ नै ख्रीष्ट
-13भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।
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हुनुहन्छ िनन स्िर्गबाटको िाणीद्िारा प्रमाखणत र्नुगियो।
यद्यवप त्यसबेला पवित्र आत्मा िा वपता दि
ु ैले िास र्री “ख्रीष्ट” िन्ने शब्द प्रयोर्
र्नुगिएन, तर परमेश्िरले बष्ट्प्तष्मा र्राउने यूहन्ना लाई यो गचन्हहरु ग्रहण र्नुगहुने व्यष्ट्क्त उहााँ
नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ िनेर पटहल्यै बताईसक्नुिएको गथयो। हामी यी घटनाहरुलाई लूका ३:१५–२२, र

यूहन्ना १:१९–३६ को िण्िहरुमा पाउाँ दछौँ। यो पुष्ट्ष्टकरणले उहााँलाई जानत र संसारको लागर्
औपचाररक रुपमा अन्तमा येशू ख्रीष्ट आइसक्नुियो िनन घोषणा र्दगछ।

ख्रीष्टको पदमा अभिषेक
येशू ख्रीष्टको बोलािटको विरुद्ि उठे को एउटा विरोि यो हो कक उहााँ िास्तिमा मभसहको

पदमा कटहल्यै तेलको अभिषेक हुनि
ु एको गथएन। तर पवित्र आत्माद्िारा बष्ट्प्तष्माको समयमा
येशक
ू ो अभिषेक िएको गथयो िनन सु–समाचारको पस्
ु तकले स्पष्ट पादगछ। यस अभिषेकले
आगिकारीक रुपमा येशल
ू ाई ख्रीष्ट िनेर घोषणा ियो र उहााँलाई सेिाकाईको लागर् शष्ट्क्त प्रदान

ियो। परमेश्िरको रुपमा दे हिारी हुनि
ु एको, येशू सिगशष्ट्क्तमान ् हुनह
ु ु न््यो। तर ख्रीष्टको पद

मानि जीिन हो। त्यसकारण, उहााँले आफ्नो शष्ट्क्त र मटहमामा घम्
ु टो लर्ाए जसबाट उहाँ बचाउन

आएका माननसहरु जस्तै हुिभ
ु यो। अन्य अभिवषक्त मानिहरु जस्तै, येशू आफ्नो सेिाकाईको

लागर् पवित्र आत्माको शष्ट्क्तमा िर पनुगियो। हामीले यस घटनाहरुलाई लूका ४:१, १४, र प्रेररत
१०:३८ मा पाउाँ दछौँ।

पवित्र आत्माबाट येशूले प्राप्त र्नुगिएको शष्ट्क्तको बारे मा यूहन्ना ३:३४ मा िनेको

िचनलाई सुन्नुहोस ्:

ककिभिे जसिाई परिेचवरिे पठाउिुभयो, त्यसिे परिेचवरका वार्ी बोल्दछ,
ककिकक परिेचवरिे वविािाप पववत्र आत्िा ददिह
ु ु न्छ (यह
ू न्िा ३:३४)।

हामीले उल्लेि र्ने येशक
ू ो बष्ट्प्तष्माको तेस्रो पररणाम यो हो कक यसले िाभमगकतालाई

पण
ू ग र्यो।

िाभमगकता परु ा र्नगि
ु यो
येशू पटहल्यै िाभमगक हुिुभए तापनि येशू बष्ट्प्तष्मा टदने यूहन्ना कहााँ बक्प्तष्िामा भलनको

ननष्ट्म्त आउनुियो, तर यूहन्नाले यस कुरािा आपवि जनाए ककनकक येशूले कदहल्यै पाप र्नुगिएि,
-14भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।
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त्यसैकारण उहाँिे पश्चाताप र्नग आिश्यक गथएन। तर येशूले जिाफ टदनुियो कक व्यष्ट्क्तर्त

रुपमा पापरटहत हुन पयागप्त गथएन; उहााँलाई आफूले ननयुक्त र्नुगिएको सबै आिश्यक िाभमगक
कायगहरु पनन परु ा र्नुग पने गथयो। यस घटनाको छलफललाई मवि ३:१४–१५ मा हे रौँः
तर यूहन्ना ले यसो िनेर उहााँलाई रोक्न िोजे, “बरु मलाई पो तपाईबाट बष्ट्प्तष्मा

भलनु आिश्यक छ, र के तपाई मकहााँ आउनुहुने ?” तर येशूले नतनलाई िन्नुियो,
“अटहलेलाई यसै हुन दे ऊ। ककनिने यसरी नै हामीहरुले सबै िाभमगकता परू ा
र्नुगपदगछ।” तब यूहन्ना राजी िए (मवि ३:१४–१५)।

येशूको बष्ट्प्तष्माको महत्ि स्पष्ट हुन्छ जब यूहन्ना उहााँको समयमा बष्ट्प्तष्मा र्ने एक

मात्र व्यष्ट्क्त गथएनन ् िनन हामी बुझ्छौँ। यूहन्ना सटहत अन्य थुप्रै यहूदी समूहहरुले, आफूलाई

त्यनतबेला यरुशलेमको भ्रष्टचारबाट अलर् रािे, र आफूलाई बााँकक रहे को इस्राएलको िभमग ठाने। र
उनीहरुले प्रायः आफ्ना सदस्यहरु थालनी र्नग बष्ट्प्तष्मा भलने िा िन
ु े काम र्दगछन।् त्यसकारण,
जब येशूले यूहन्नाद्िारा बष्ट्प्तष्मा भलनुियो, तब उहााँले आफैलाई इमान्दारीपूिक
ग पुष्ट्ष्ट र्नुगियो र
आफूलाई इस्राएलमा रहेका सााँचो जनको रुपमा पटहचान र्नुगियो।

अब हामी येशूको जन्म र उहााँको दे हिारी र बष्ट्प्तष्माको तयारीको बारे मा हेयो, अब हामी

हाम्रो ध्यान उहााँको पररिानतर केष्ट्न्ित र्नेछौँ।

पररिा
येशूको पररिा एक पररगचत कथा हो। यो घटनाको वििरण मवि ४:१–११, र लूका ४:१–१३

को िण्िहरुमा लेखिएको छ। सारांशमा िन्ने हो िने, पवित्र आत्माले येशूलाई उजािस्थानमा

लानुियो जहााँ शैतानले पररक्षित र्नअ
ुग नघ चाभलस टदन उपिास बस्नुियो। तर शरीररक रुपमा
कमजोर अिस्थामा पनन, येशू आष्ट्त्मकी र शरीररक रुपमा शष्ट्क्तशाभल रहनुियो। िोकको

बाबजद
ु , उहााँको सरु िाको आिश्यकता पूरा र्नग ईश्िरीय शष्ट्क्त प्रयोर् र्नग ईन्कार र्नुगियो।
उहााँको अगिकार बाबजद
ु , उहााँले आफ्नो सुअिसरको घमण्ि र्रे र आफूलाई प्रमाखणत र्नग ईन्कार

र्नुगियो। र आफ्नो वपताको लागर् संसारलाई ष्ट्जत्ने उद्येश्य, सष्ट्जलो बाटोलाई ईन्कार र्नुगियो

तर परमेश्िरको शत्रुको सेिार्ने पापी मार्ग अपनाउनुिएन।

िेरै िमगविद्हरुले यो पनन औल्याए कक येशूले शैतानको पररिा उत्पनतमा अदनको

बर्ैचामा आदम र हव्िाको पररिासाँर् भमल्दोजुल्दो छ। पािलले रोमी ५:१२–१९ मा यसरी िन्दछ,
येशू आफ्ना माननसहरुको प्रनतननगित्ि गथए, जसरी आदमले पनन प्रनतननगित्ि र्रे । तर जब
आदम असफल िए र सम्पूणग मानि जानतलाई दोषी ठहराए, येशू पररिामागथ विजय हुनुियो, र
-15भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।
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आफ्ना माननसहरुलाई मुष्ट्क्त ल्याउनुियो।
येिू पररक्षीत हुिुभयो। बाईबििे भन्दछ, उहाँ हािी जवत्तकै हरे क कुरािा
परीक्षािा पिुडभयो तर पाप त्रबिा। एक जिािे सोचदछि ्, कक पररक्षा, वा

पररक्षाहरु

भिेर

गचनििे

घटिाहरु,

उजार्स्थाििा,

उहाँको

सावडजनिक

सेवाकाईको एकदिै िुरुवातिा बक्प्तष्िा मिदाँ उहाँिाई तीिपटक परीक्षा

आयो र उहाँिे िैतािको साििा ििुडभयो। हािी िध्ये धेरैिे िैतािको

साििा ििड सक्दै िौँ–उहाँको इन्टन्स ् िध्ये एक हाम्रो िागि पयाडप्त हुिेछ–तर
येिूको िागि, िैताि व्यक्क्तित रुपिा आउिुपदडछ। तर येिूको सम्पूर्ड
जीवि पररक्षािा त्रबतेको गथयो। ििाई िाग्छ कक यो सोचि िित हुिेछ कक
उहाँ केवि त्यस त्रबन्दि
ु ा िात्र पररक्षाहरुिा पिुडभयो। ििाई िाग्दछ कक ती

पररक्षाहरु ठुिा गथए र उहाँको पदहचाि र मििििा केक्न्ित गथए। तर

आफ्िो जीविको सबै को दौराि, ििाई िाग्छ येिू पररक्षक्षत हुिभ
ु यो। िेरो
ववचारिा भन्िे हो भिे येिू हाम्रो प्रनतनिगध हुिह
ु ु न्छ। उहाँ हाम्रो ववकल्प

हुिह
ु ु न्छ। ऊ अक्न्ति िानिस हो, दोस्रो िानिस। र त्यसकारर्, जसरी
आदििाई बिैचािा परीक्षािा राखखएको गथयो, त्यसरी िै अक्न्ति आदि
पनि सपडिे परीक्षािा पािुडपदडछ। यदद त्यसिे हाम्रो प्रनतनिगधत्व ििे हो भिे

ऊ हािी सबैिे जस्तै पररक्षािा पिुडपदडछ। अन्यथा, उहाँ हाम्रो ववकल्प

हुिुहुन्ि। धिडिास्त्र एकदि स्पष्ट छ कक आफ्िो सेवाकाईको दौराि कुिै
पनि सिय येिू पापिा फस्िुभएि। उहाँ पापरदहत हुिह
ु ु न््यो। उहाँ सोचि,
िब्दिा, काििा पाप त्रबिा हुिुहुन््यो। तर ििाई िाग्छ कक हाम्रो पापिाई
उठाउिको िागि, हाम्रो सट्टािा, उहाँिाई पररक्षािा पिुड आवचयक गथयो।

— Dr. Derek W.H. Thomas
यस पाठमा हाम्रो उद्येश्यका लागर्, हामी येशूको पररिाको तीन महत्िपूणग पिहरुमा

ध्यान केष्ट्न्ित र्नेछौँ। पटहलो, उहााँको पररिाले उहााँलाई आज्ञाकारीताको बारे भसकायो।

आज्ञाकाररता
जसै टहब्रू ५:८–९ ले यसरी िन्दछ:
आफूले िोग्नि
ु एको कष्टद्िारा उहााँले आज्ञापालन र्नग भसक्नि
ु यो, र भसद्ि
-16भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।
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तुल्याएर उहााँको आज्ञापालन र्नेहरु सबैका ननष्ट्म्त उहााँ अनन्त मुष्ट्क्तको स्रोत
बन्नुियो (टहब्रू ५:८–९)।

येशू पूणग रुपमा पापरटहत हुनुहुन््यो; उहााँले कटहल्यै परमेश्िरसाँर् अनाज्ञाकारी हुनुिएन।
तर उहााँ पूणग र िास्तविक माननस हुनुहुन््यो। त्यसोिए, उहााँले परमेश्िरको िाभमगक
आिश्यकताहरु भसक्नुप्यो र आफ्नो जीिनिर चन
ु ौती र पररिाहरु मागथ विजय हुनप
ु दग्यो।

हामीले िोर्ेका पररिाहरुमा हामी देख्छौँ, येशूले परमेश्िरको व्यिस्थाको आिश्यकताहरु परू ा
र्रे र र उहााँको जीिनको लागर् वपताको योजनालाई स्िीकार र्रेर परमेश्िरको दि
ु ै आज्ञालाई

पालन र्नुगियो। र यो आज्ञाकारीताले उहााँलाई ख्रीष्टको रुपमा काम र्नगलाई तयार र्रायो,
ककनकक टहब्रू ५:९ मा हामी पढ्छौँ कक यसले परमेश्िरलाई स्िीकायग बभलदानको रुपमा ििा र्यो
जसले र्दाग उहााँ अनन्त मष्ट्ु क्तको श्रोत बन्नि
ु यो।

हामीले विचार र्ने दोस्रो विचार यो हो कक येशक
ू ो पररिाले उहााँलाई आफ्ना माननसहरु

प्रनत सहानि
ु नु त प्रदान र्यो।

सहानुिुनत
येशू पररिामा पराष्ट्जत हुनि
ु एन। तर उहााँले अझै यो अत्यन्तै महसस
ु र्नगि
ु यो। शैतानले

प्रस्ताि र्रे का चीजहरु मनपदो गथए, र उपिासको कारण उहााँको कमजोर अिस्थाले ती चीजहरुको

लागर् नतसगना र्रररहे को हुनप
ु छग िनेर उहााँले बझ
ु े। र यस अनि
ु िले उहााँलाई हाम्रो लागर् प्रेम र
समझमा बढ्न लर्ायो, जब हामी दःु ि िोग्छौँ र हाम्रो जीिनमा पररिाको साथ संघषग र्दगछौँ। जसै
हामी टहब्रू ५:१५ मा पढ्छौँः

ककनकक हाम्रा प्रिान पूजाहारी हाम्रो दब
ु गलतामा हामीसाँर् सहानुिुनत दे िाउन

नसक्ने हुनुहुन्न। तर हामीसाँर्ै उहााँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुियो, र पनन
पापरटहत हुनुहुन््यो (टहब्रू ४:१५)।

येिूिे पापको परीक्षाको साििा ििुडभयो र त्यसको प्रनतरोध ििुडभयो,
ख्रीक्ष्टयािहरुिाई ठूिो सान्त्विा ददिुहुन्छ ककिकक उहाँ हरे क तररकािा पूर्डतया

िािव हुिह
ु ु न््यो। उहाँिे परीक्षाको अिभ
ु व ििडभ
ु यो तर उहाँिे हार िान्िु भएि।
र त्यहाँ एउटा भाविा छ जसिा येिि
ू े सहिु भएको सबै कुरा इसाईहरुिे परीक्षाको
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साििा कसरी ििड सक्छि ् भिेर एक ििुिा बन्छ।
— Dr. Simon Vibert

जब हािी यो बझ्
ु दछौँ कक येिि
ू े पापको परीक्षाको साििा ििडु भयो र त्यसको
प्रनतरोध ििुडभयो, दहब्रू ४ िे यसको बारे िा धेरै कुरा िरे को छ। ती चीजहरुको एउटा

चीज भिेको हािीिाई सम्बोधि ििुड हो कक हािी एक्िो छौँ, कक हािीिे अिुभव

पाईरहे का छौँ, जब कुिै िित वा खराब ििड हािी आकवषडत हुन्छौँ। र वास्तविा,
येिूिे यस प्
ृ वीको जीवििा यो परीक्षािा पिे हो कक बुझ्िुभयो, र आज उहाँ

हाम्रो िहाि ् प्रधाि पुजारीको रुपिा स्विीय स्थाििा हुिुहुन्छ, उहाँसँि त्यो
सिझ छ। त्यसकारर् हािी ववचवस्त हुि सक्छौँ कक हािी एक्िो छै िौँ, कक येिू
आफैिा िैजाि सक्िे केदह पनि छै ि जि
ु उहाँिे पदहिे िै बुझेको छै ि र अब पिी
सक्षि हुि सक्छ र त्यस अवस्थाको बीचिा हाम्रो सहायक बन्ि सक्छ।

— Dr. James D. Smith III
येशूको परीिाको सम्बन्िमा हामीले उल्लेि र्ने तेस्रो विचार उहााँको अद्िुत िमताको

बारे मा हो।

अद्िुत िमता
अद्ित
ु िमताको अथग पाप र्नग नसक्नु हो। येशू पाप र्नग असिम हुनह
ु ु न्छ िन्ने
त्यलाई बझ
ु ाउन सयौँ िषगदेखि इसाईहरुले यसलाई प्रयोर् र्दै आएका छन ्। ईश्िरशास्त्रीहरु
प्रायः जसो उहााँको परीिाको साथमा येशक
ू ो अद्ित
ु िमताको बारे मा कुरा र्दगछन ् ककनकक यो
उहााँको जीिनको समय गथयो, उहााँ सम्िि िएको िए पाप र्ने सम्िाव्यता हुने गथयो।

सबै इसाईहरु बुझ्छन ् कक येशूले कटहल्यै पाप र्नुगिएन। उहााँ कटहल्यै परीिाको भसकार

हुनुिएन, िा िराि विचार िा इच्छा उहााँमा गथएन, िा पापी शब्द िन्नुिएन। उसको पापहीनताको
बारे मा २ कोररन्थी ५:२१; टहब्रू ४:१५ र ७:२६; १ पत्रुस २:२२; र यूहन्ना ३:५ जस्ता िण्िहरुमा
टदइएको छ।

तर यो सत्य हो कक उहााँले पाप र्नग सक्नुहुन्न ककनकक उहााँ त्यस्तो तररकाले व्यिहार र्नग

सक्नुहुन्न जन
े न ्।
ु उहााँको प्रकृनत विपरीत हो। परमेश्िरको तीनै व्यष्ट्क्तहरु सिै दोषहीन हुनछ
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हामी यसलाई हबकूक १:१३; याकूब १:१३; १ यूहन्ना १:५; र िेरै स्थानहरुमा िेट्टाउाँ छौँ।

तर यसले उहााँको परीिालाई कम िास्तविक बनाउाँ दैन। आफ्नो मानि स्ििािको कारण,

येशूले मानि दृष्ट्ष्टकोणबाट परीिाको अनुिि र्नुगियो। उहााँले आफूलाई अपगण र्रे का चीजहरुको

महत्ि बुझ्नुियो र नतनीहरुले उहााँलाई प्रदान र्नग सक्ने फाईदाहरु राम्ररी बुझ्नुियो। त्यसोिए,
उहााँको आज्ञाकारीता र सहानुिुनत कुनै पनन टहसाबले कम र्ररएको छै न। िास्तिमा हामी यो पनन

िन्न सक्दछौँ कक येशू दोषरटहत हुनुहुन्छ, त्यसैले उहााँको आज्ञाकारीता र सहानुिुनत िास्तिमा
बढे को छ ककनकक उहााँले अनुििबाट पूणग रुपले भसक्नुिएको गथयो र अब हामीलाई हाम्रो
आिश्यकताको लागर् पूणगरुपले उगचत तररकाले प्रनतकक्रया र्नुगहुन्छ।

येशूको जन्म र तयारीको अिगि सुसमाचारको पुस्तकमा थोरै रुपमा िणगन र्ररएको छ,

त्यसैले नतनीहरु कटहलेकााँटह बेिास्ता र्ररन्छन ्। तर नतनीहरुमा िेरै महत्िपूणग सत्यहरु छन ्। र
यी मध्ये एउटा ठुलो आश्िासन यो हो कक प्रनतज्ञा र्ररएको अभिवषक्त जन एक जना परमेश्िर

आउनुिएको छ। येशूको जन्म र ख्रीष्टको पदको तयारीले ईश्िरको ठूलो प्रेम र दया प्रकट र्दगछ
ककनकक त्यसले हामीलाई पाप र मत्ृ यक
ु ो पासोमा छोिेको छै न तर आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो ख्रीष्टको
रुपमा पठाएर उहााँले आफ्नो प्रनतज्ञाहरु परू ा र्नुगिएको छ।

येशूको जन्म र तयारीको सन्दिगमा ख्रीष्टको िूभमकालाई हे दाग उहााँको सािगजननक सेिाको

िोजी र्नग तयार छौँ।

सािगजननक सेिाकाई
यस पाठमा हाम्रो उद्येश्यका लागर्, येशक
ू ो सािगजननक सेिाकाईलाई शरु
ू मा उहााँले

सािगजननक रुपमा प्रचार र्नगिएको, र यरुशलेममा उहााँले सेिकाई समाष्ट्प्त र्नगि
ु एको िनन हामी
पररिावषत र्नेछौ। फेरर एकचोटट, हामी यस अिगिमा केटह वििरणहरु िोज्नु अनघ यसमा िएका
घटनाहरुको संिेप र्नेछौँ।

लक
ू ा ३:२३ ले िन्दछ कक येशल
ू े सािगजननक सेिाकाई थालनन र्नगह
ु ु दााँ उहााँ ३० िषगको

हुनुहुन््यो। र सु–समाचारको चार िटा पुस्तकहरुमा टदईएको वििरणको आिारमा, विशेष र्रर
यूहन्नाको पुस्तक, िेरै विद्िानहरुले येशूको सािगजननक सेिाकाई कररब तीन िषगसम्म िएको
गथयो िन्ने विश्िास र्दगछन ्। विशेष र्री, यूहन्नाले उल्लेि र्रे कक येशू यस समयमा तीन िा चार
ननस्तार चािहरुमा जानुियो, ककनकक हामी यूहन्ना २:२३, ६:४, ११:५५, र सायद ५:१ मा पनन
हे दगछौ।
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मिी ४:१३–१७ अनुसार, येशूले र्ालीलको उिरपष्ट्श्चमी िार्मा पने र्ालीलको एउटा शहर

कफनगहुममा आफ्नो सािगजननक सेिाकाईको थालनी र्नि
ुग यो। उहााँले परमेश्िरको राज्यको प्रचार

र्नुगियो र र्ालीलको िेत्र र इस्राएलको अन्य शहरहरुमा आचायगकमगहरुहरु र्नुगियो जसरी मिी
४:२३–२४ मा दे ख्छौँ। यस समयमा उहााँले बाह्र चेलाहरु पनन छान्नुियो र उनीहरुलाई परमेश्िरको

राज्यको घोषणामा सामेल हुनको लागर् तयार र्नुगियो, यसको वििरण मिी १० र मकुगस ३ मा
उल्लेि र्ररएको छ। पनछ उहााँले सामररया र यहूटदया लर्ायतका अन्य िेत्रहरुमा पनन आफ्नो
सेिाकाई विस्तार र्नुगियो।
आफ्नो सािगजननक सेिाकाईको अन्तमा, येशू क्रुसमा टााँगर्नको लागर् जानीजानी

यरुशलेमको यात्रा र्नुगियो। बाटोमा, उहााँले आफ्ना चेलाहरुलाई यस त्यको लागर् तयार र्नुगियो
कक िेरै राज्यका माननसहरुले उहााँलाई मानग लार्ेका गथए जसलाई बचाउनको लागर् अभिषेक
र्ररनुिएको गथयो।

यद्यवप येशक
ू ो मुख्य सेिाकाईले पश्चाताप र विश्िासको असल समाचार प्रचार र्ने गथयो

ककनकक परमेश्िरको राज्य नष्ट्जकै आएको गथयो, उहााँ त्यसले यसलाई विभिन्न तररकामा र्नग
स्ितन्त्र हुनुहुन््यो। उहााँले विभिन्न प्रकारका माननसहरु, औसत इस्रायलीहरु, िाभमगक अर्ुिाहरु,
सामाष्ट्जक बटहष्कारहरु, अन्यजानतहरु र सबै प्रकारका पापी माननसहरुलाई सेिा टदनुियो। उनले
विभिन्न

आकारका

समूहरु

िेट्टाए,

हजारौको

िीिदे खि

भलएर

ननजी

घरानासम्म,

व्यष्ट्क्तविशेषसम्म। उहााँले िेरै प्रकारका ठाउाँ हरुमा भसकाए, जस्तै घरहरु, सिाघरहरु र िुला
ठाउाँ हरु। र उहााँले दृष्टान्तहरु, प्रश्नहरु, िविष्यिाणीहरु, प्रिचनहरु र आश्चयगकमगहरु सटहत

विभिन्न प्रकारका भशिण रणनीनतहरु प्रयोर् र्रे । र प्रत्येक सन्दिगमा, उहााँले अद्गिनतय
अगिकारको साथ सेिा र्नि
ु एको कुरा व्यष्ट्क्तहरुले गचने, र नतनीहरुले उहााँलाई जोभशलो–कोटहले
विश्िास र पश्चातापका साथ, र कोटहले क्रोि र अस्िीकारका साथ प्रनतकक्रया र्रे ।

स–ु समाचारको पस्
ु तकहरुले हामीलाई येशक
ू ो सािगजननक सेिाकाईको बारे मा िेरै

जानकारीहरु मात्र समािेश र्रीरहे को छ केिल तीन मख्
ु य मद्
ु िाहरु, पटहलो, येशक
ू ो प्रचारको
घोषणा, दोस्रो, उहााँको शष्ट्क्तको प्रदगशन, र तेस्रो उहााँको अभिषेकको पष्ट्ु ष्टहरु ख्रीष्टको पदलाई
हे नेछौ। आउनह
ु ोस ्, येशल
ू े घोणा र्नगि
ु एको स–ु समाचारहरुलाई पटहले हे रौँ।

GOSPEL
येशूले थुप्रै तररकाहरु र रुपहरुमा सु–समाचार प्रचार र्नुगियो, ती मध्ये कनतपय

अप्रत्यि छन,् र अरु िेरै प्रत्यि छन ।् उहााँले दृष्टान्तहरु, प्रिचनहरु, कुराकानीहरु,

आभशषको िविष्यिाणीहरु, र दण्िको चेतािनी, प्राथगना र आश्चयगकमगहरु र्नुगियो। तर तब सु–

-20भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।
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सन्दे श सारांशमा लेिेका

गथए,

नतनीहरुले यसलाई

परमेश्िरको राज्यको आर्मनको आिारमा पश्चातापको आव्हानको रुपमा मूल रुपमा
िणगन र्रे । मिी ४:१७ मा येशक
ू ो स–ु समाचारको सारांश सुन्नुहोस ्ः

त्यस बेलादे खि प्रचार र्दै येशूले िन्न लाग्नुियो, “पश्चाताप र्र, ककनिने
स्िर्गको राज्य नष्ट्जक आइपुर्ेको छ” (मवि ४:१७)।

मकुगसले येशूको सन्दे शलाई मकूगस १:१४–१५ मा यसरी िणगन र्रे । मिीले बष्ट्प्तष्मा टदने

यूहन्नालाई मिी ३:२ मा उही स–ु समाचारको सन्दे श िनेका गथए।

हामी येशक
े ौँ: पटहलो, उहााँको सन्दे श कक राज्य
ू ो स–ु समाचारका दई
ु पिहरुलाई हे नछ

आउाँ दै छ; र दोस्रो, तरु
ु न्तै पश्चाताको लागर् उहााँको बोलािट। राज्यको बारे मा येशक
ू ो भशिालाई
पटहले हे रौँ।

राज्य
जब हािी स–ु सिाचारका पस्
ु तकहरु खोल्दछौँ र ती पढ्ि थाल्दछौँ, त्यहाँ एउटा

कुरा छ जि
ु हािीिाई अचक्म्ित तुल्याउि सक्छ तर अनिवायड रुपिा यसिे
हािीिाई प्रहार िरररहे को छ, र त्यो के हो भिे जि
ु येिूिे प्रचार िदै हुिुहुन््यो र
त्यो स्पष्टरुपिा परिेचवरको राज्य गथयो। बक्प्तष्िा ददिे यूहन्िा को प्रचारबाट

कुिै िंका छै ि जुि येिूिे येिूको पदहिो िब्दहरुिा अििवार्ी ििुडभयो
“परिेचवरको राज्य िजीक आएको छ,” वा “िजीक आएको छ” वा “स्विडको

राज्य िजीक आएको छ।” र तब उहाँको सबै मिक्षािा, “धन्य आत्िािा

ददिहुिेहरु ककिभिे स्विडको राज्य नतिीहरुको हो,” स्विडको राज्यको बारे िा सबै
दृष्टान्तहरु, सबै मिक्षाहरु, सबै तररकाहरुिा त्यसिे आफूिाई साँचो दाऊदको
राजा भिेर दे खायो यरुििेििा िधािा चढे र सबै स्पष्ट तररकािे यो स्पष्ट पादडछ

कक सु–सिाचारका पस्
ु तकहरु, प्रचारकहरु र स–ु सिाचारका िेखकहरु, हािीिे
स्पष्ट रुपिा बुझ्िुपदडछ कक येिूको सन्दे ि, उहाँको सम्पूर्ड जीवि, परिेचवरको
िासिको पुिस्थाडपिा वा परिेचवरको राज्यको बारे िा गथयो।

— Dr. Jonathan Pennington
आफ्नो समयका सबै यहूदीहरु जस्तै येशूलाई पनन थाहा गथयो कक परमेश्िर आफ्ना सबै
सष्ट्ृ ष्टहरुमा अनन्त सािगिौम हुनुहुन्छ। तर परु ानो ननयमले यो पनन प्रकट र्यो कक उहााँको अनन्त

राजाको लागर् परमेश्िरले प्
ृ िीमा दे खिने राज्यमा प्रदगशन होस ् िनेर योजना र्नुगियो। हामीले
-21भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।
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अनघल्लो पाठमा हे यो, उहााँले यस प्रकक्रया शुरु र्नुगियो जब उहााँले संसारको सष्ट्ृ ष्ट र्नुगियो र
आदम र हव्िालाई उहााँको सह–राजप्रनतननगि ननयुक्त र्नुगियो। तर नतनीहरु विश्िलाई भसद्ि

पाने काममा असफल िए। परमेश्िरको राज्य एक ठुलो साम्राज्यको रुपमा बढ्दै जााँदा फेरर
इस्राएल राष्ि अर्ाडि बढ्यो। तर यो इस्रायलको पाप र ननिागसनमा र्ंिीरताका कारण फेरी बािा

ियो। यद्यवप परमेश्िरले एज्रा र नहे म्याहको समयमा राष्िलाई पुनस्र्थापना र्ने प्रस्ताि राख्नु
िए पनन, जनताको अविश्िासको कारण ननिागसन िेरै शताब्दीयौँ सम्म विस्तार ियो। येशक
ू ो

समयसम्ममा, इस्राएलले सयौँ िषगको ननिागसन सहनुपयो, जब ख्रीष्टले परमेश्िरको राज्य र
यसका सबै आशीिागदहरु प्
ृ िीमा ल्याउनुहुनेछ िनेर पखिगरहे । त्यसोिए, जब येशूले राज्यको
नष्ट्जकै छ िन्ने असल समाचार घोषणा र्नुगियो, यो ठुलो आशाको सन्दे श गथयो।

येशूले असल समाचार घोषणा र्नुगियो कक प्
ृ िीमा परमेश्िरको राज्यको अष्ट्न्तम टदन

आउाँ दै छ। स्िर्गको बितले सम्पूणग विश्िलाई गचत्रण र्छग । जसरी हामी मिी ५:३–१२ को िााँिाको

उपदे शमा दे ख्छौँ, परमेश्िरका सबै विश्िासी जनहरु परमेश्िरको राज्यमा ठूलो आभशष पाउनेछन ्।
नतनीहरुको शोक समाप्त हुनेछ, र नतनीहरुले सारा प्
ृ िीमा अगिकार पाउनेछन ्। कुनै पनन विदे शी

शष्ट्क्तहरुले झुटो उपासना र्नग बाध्य पादैन। कुनै पनन भ्रष्ट िाभमगक अर्ुिाहरुले सापेक्षित

शााँष्ट्न्तको िानतर इस्राएलका शत्रुहरुसाँर् सम्झौता र्दै नन ्। जसले पाप र्रे का गथए नतनीहरुलाई
िमा टदईनेछ। ननिागसनमा परे का व्यष्ट्क्तहरुलाई पुनस्र्थावपत र्ररनेछ। जो माननस बबरामी र

रोर्को श्रापमा पसेका गथए ऊ ननको हुने गथयो। प्रिुले व्यष्ट्क्तर्त रुपमा इस्राएलका शत्रुहरुलाई
पराष्ट्जत र्नुगहुनछ
े , माननसहरुलाई उनीहरुका पापबाट शुद्ि र्नगह
े
र सम्पुणग सष्ट्ृ ष्ट
ु ु नछ
पुनस्र्थापना र्नुगहुनछ
े ।
तर येशक
ू ो राज्यको बारे मा स–ु समाचारको सन्दे श जस्तो सनु नन््यो, त्यसमा पनन एउटा

शतग गथयो: पश्चाताप।

पश्चाताप
येशूले चताउनी टदनुियो कक परमेश्िरको राज्य चााँिै आउाँ दै छ, र यो केिल परमेश्िरका

विश्िासी जनहरुका लागर् आभशष, तर आफ्ना शत्रुहरु विरुद्िको न्यायमा प्रकट र्नुगहुनेछ।
त्यसोिए, यटद इस्राएलीहरु प्रनतज्ञा र्ररएको आभशषहरु प्राप्त र्नग चाहान्छन ् िने, उनीहरुले
पटहले आफ्नो पापको पश्चाताप र्नप
ुग यो।

पापबाट पचचाताप ििुडभिेको पापबाट फकड िु हो। तर यो इभान्जेमिकि
पचचातापको रुपिा िभई यो केवि केदह चीजबाट फककड िु िात्र होइि। यो एकै
-22भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।

हामी येशूमा विश्िास विश्िास

पाठ दई
ु : ख्रीष्ट

सियिा केदह चीज तफड िोडर्िु हो। त्यो एक व्यक्क्त हो। जो येिू हुिुहुन्छ, र हािी

ववचवासिा उहाँतफड फकड न्छौ। त्यसोभए, त्यहाँ िेरो पाप त्यागिएको छ र
ववचवासिा ख्रीष्टतफड फककड एको छ। त्यदह सियिा, हािी सायद सोचि सक्छौँ वा
त्यो पचचातापिा सिावेि भएको केदह ववमभन्ि आयािहरुको दई
ु चीज बादहर

गचचचाउि सक्छ, वा जस्तो दे खखन्छ। ती िध्ये एक बौद्गधक, वा संज्ञािात्िक,
िेरो पापको बारे िा जािरुकता हो। ि पापीको रुपिा गचन्ि िसक्िे ठाउँ िा

पचचाताप ििड सक्क्दि र बुझ्दछु कक िैिे परिेचवरको नियिहरु कुिै ि कुिै
रुपिा, आकार वा फारििा उल्िङघि िरेको छु। त्यसोभए, यो जािरुकता, ज्ञाि,
ववचवस्तताको भाविा हुिुपदडछ कक ि एक पापी हुँ र िैिे िरे को कुरा परिेचवरको
िजरिा िित छ। एकै साथ, तथावप, यो सम्भव छ कक कोहीिे ििबद्ध रुपिा

पदहचाि ििड सक्दछ, िैिे िरे को कुरा परिेचवरिाई अप्रसन्ि पाछड र यसको पनि
ख्याि राख्दैि। त्यसो भए, दोस्रो आयाि पचचातापको आयाि, भाविात्िक
ववचवस्तता हो कक िैिे केवि केदह िित िरे को छै ि, तर ि यसिाई दख
ु ददन्छु।

ि यसबाट असन्तुष्ट छु। िेरो पापप्रनत िसँि द्ःु खको कुरो छ जुि इचवरको जस्तै
छ। ती दई
ु भाििे तेस्रो भाििा पुयाडउंदछ जि
ु इचछाको अभ्यास हो, वा त्यो

पापको प्रनतबद्धता वा खुिीको रुपिा बदमििे स्वैक्चछक क्षिता जि
ु यो आफूिे
प्रनतज्ञा िरे को कुरा पूरा ििड अपयाडप्त गथयो, र यसको सट्टािा ख्रीष्टनतर
फकड न्छ। उचच प्रनतज्ञाहरु र आिन्दको आधार हो।

— Dr. Rob Lister
भसक्कालाई बदल्ने जस्तो पश्चातापको बारे मा सोच्न यो प्रायः सहयोर्ी हुन्छ। एकै चालमा

हामी पाप र िाभमगकतानतर फकग न्छौँ। हामीले परमेश्िरको व्यिस्था उल्लङघन र्रे कोमा सााँचो
दःु ि महसुस र्रे र पापबाट टाढा हुन थाल्छौँ, र हाम्रा नछमेकीहरुलाई चोट पुयागएको हुन्छौं। र जब
हामी परमेश्िरलाई आफ्नो दोष स्िीकाछौँ र उहााँसाँर् िमा माग्छौँ तब हामी पापबाट फकग न्छौँ।
यभमगया ३१:१९ र प्रेररत २:३७–३८ जस्ता िण्िहरुमा पश्चातापका यी पिहरु स्पष्ट उल्लेि
र्ररएको छ।

तर पश्चाताप र्नुग िनेको उहााँ हामीलाई सफा र पन
ु ः स्थावपत र्नग बबन्ती र्रे र, र

िविष्यमा उहााँको आज्ञा पालन र्ने ननणगय र्रे र उहााँतफग फकग नु पनन हो। यसको मतलब यो होइन
कक हामी फेरर कटहल्यै पाप र्दै नौँ। तर यसको मतलब यो हो कक सााँचो पश्चाताप र्नुगमा उहााँका
आज्ञाहरु पालन र्रे र परमेश्िरलाई िुशी पाने इच्छा समािेश छ। हामी योएल २:१२–१३ र २
कोररन्थी ७:१०–११ सम्ममा यी घटनाहरुलाई पाउाँ दछौँ।
-23भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।
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बाइबििा पचचाताप एक िहाि िब्द हो। यो “िेटािोइया” हो। र यदद हािी

आफ्िो पापबाट पचचाताप िदडछौँ भिे यसको ितिब िेटािोइया पररवतडिको यो
सम्पूर्ड सिझ हो। हािी हाम्रा पापी िािडहरुबाट पररवतडि हुन्छौँ। यसको ितिब
यदद हािी त्यो ददिािा जाँदैछौँ र येिूिे हाम्रो जीवििाई छुिुभयो भिे, हािी यस
ददिानतर जान्छौँ। हािी पररवतडि िदडछौँ। हािीिे पररवतडि िरेको उहाँ
चाहािुहुन्छ जि
ु हािी बदल्छौँ। सत्य भि, यो सबै कुरा हो। ददिाि पररवतडिको

यो सम्पूर्ड सिझ हो। यो तपाईको बौद्गधक ववचवासको िात्र पररवतडि होईि।
वास्तविा, पुरािो नियिको “थाहा” भन्िे िब्द ििाई ििपछड । यो दहब्रु िब्द
“यादा” हो र जसको अथड अिभ
ु व ििडु र भेट ििडु हो। त्यसोभए यो केवि ददिाि

िात्र होइि जि
ु हािी जान्ि सक्छौँ, तर यो हाम्रो हात हो, यो हाम्रो खट्
ु टा हो, यो
हाम्रो भाविा हो, यो हाम्रो िट
ु ु हो, यो हाम्रो बारे िा सबै कुरा हो। ददिाि पररवतडि
भिेको सबै चीजको पररवतडि हो। र ि ववचवास िदडछु कक हािी सबै पररवडति

िदडछौँ, हािी पररवतडि ििड थाल्छौँ, उदाहरर्का िागि, हािीिे ििे कुरा र हािी

बारे िा रहे का छौँ। हािी हाम्रो व्यवहार पररवतडि ििड थाल्छौँ। यदद व्यवहारको कुिै
पररवतडि छै ि भिे, संभवत्ः पररवतडि छै ि। िसँि एक परु ािो सेमििारीको

मिक्षक हुिुहुन््यो जसिे भिेका गथए, “तपाई त्यही ििह
ुड ु न्छ जे तपाई ववचवास
ििुडहुन्छ र तपाई त्यही ववचवास ििुडहुन्छ जे तपाइ ििह
ुड ु न्छ।” त्यो ददिािको
पचचाताप सँि पूरा ििडको िागि धेरै छ।

— Dr. Matt Friedeman
येशूको सन्दे श यो छ कक परे श्िरको राज्य यस प्
ृ िीमा आउाँ दै छ। तर यो पश्चाताको

आिश्यकताबाट कटहले पनन अलर् हुन सक्दै न। केिल आफ्नो पापको पश्चाताप र्ने र विश्िासमा
परमेश्िरतफग फकग नेहरुले मात्र उहााँको राज्यको आभशष ् पाउने छन ्।

सु–समाचारको घोषणाको साथसाथै, येशूको सािगजननक सेिाकाईमा िेरै शष्ट्क्तको

प्रदगशनहरु समािेश िएका छन ् जसले उहााँको सन्दे शको सत्यतालाई प्रमाखणत र्रे ।

शष्ट्क्त
प्रेररत १०:३८ मा, प्रेररत पत्रुसले येशक
ू ो आश्चयगकमगको शष्ट्क्तको बारे मा यसरी सारांश

र्रे का छन ्:
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कक परमेश्िरले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्मा र शष्ट्क्तले अभिषेक र्नुगियो।
उहााँ सुकमग र्दै र टदयाबलसबाट पेभलएकाहरुलाई ननको पादै टहड्नुियो, ककनकक
परमेश्िर उहााँको साथमा हुनुहुन््यो (प्रेररत १०:३८)।

येशूले िेरै आश्चयगकमगहरु र्नुगियो जसले पवित्र आत्माको शष्ट्क्त प्रदगशन र्दगछ। उहााँले

यूहन्ना २:१–११ मा पानीलाई दािमद्यमा पररणत र्रे जस्तो र्री सष्ट्ृ ष्टमागथ प्रिुत्ि दे िाए। मिी
१२:२२, मकूगस १:२३–२६, र लूका ९:३८–४३ जस्ता िण्िहरुमा हामी दे ख्छौँ, दष्ु ट आत्मा र त्यसको

प्रिािहरुमा उहााँले आफ्नो अगिकार दे िाउनुियो। उहााँले रोर्ी र असिमहरुलाई ननको पानुगियो,

जसै हामी मकूगस १०:४६–५२, लक
ू ा ८:४३–४८, र यूहन्ना ९ जस्ता िण्िहरुमा पाउाँ दछौँ। मवि ९:१८–
२६, लूका ७:११–१५, र यूहन्ना ११:४१–४५ जस्ता िण्िहरुमा येशूले मत
ृ कलाई जीवित पानुगिएको
घटनाहरुलाई देख्दछौँ। िास्तिमा, इस्राएलको इनतहासमा अरु अर्मिक्तहरुले िन्दा येशूले िेरै

आश्चयगकमगहरु र्नुगियो। नयााँ करारले ३५ िटा विशेष प्रकारको आश्चयगकमगहरुको उल्लेि र्रे को

छ, र यूहन्ना को सु–समाचारले येशूले यी िन्दा पनन असंख्य रुपमा आश्चयगकमगहरु र्नुगियो िनन
िन्दछन ्। जसै हामी यूहन्ना २१:२५ मा पाठ र्दगछौँ:

येशल
ू े अरु पनन िेरै कुरा र्नगि
ु यो। यटद ती सबै एक–एक र्री लेखिएको गथयो
िने, म अनुमान र्छुग कक सम्पूणग संसारमा पनन पुस्तकहरु लेख्ने ठाउाँ गथएन
(यूहन्ना २१:२५)।

येशूका आश्चयगकमगको प्रदगशनहरुले हामीले विचार र्नुग पने कष्ट्म्तमा दई
ु प्रिािहरु गथए।

सिगप्रथम, उनीहरुले ख्रीष्टको पटहचानको पुष्ट्ष्ट र्रे । दोस्रो, उनीहरुले परमेश्िरको राज्यलाई
प्
ृ िीमा ल्याउनमा अष्ट्न्तम सफलताको आश्िासन टदए। येशूका चमत्कारहरुले उहााँको पटहचान
कसरी पुष्ट्ष्ट र्यो पटहले हे रौँ।

पटहचानको सनु नष्ट्श्चतता
येशक
ू ो चमत्कारी कायगहरुले उहााँको राज्यको अष्ट्न्तम चरणमा ल्याउनको लागर् विशेष

र्री परमेश्िरले अभिषेक र्नगि
ु एको ख्रीष्टको रुपमा उहााँको गचनारी पष्ट्ु ष्ट ियो। ख्रीष्टको

हैभसयतमा येशू परमेश्िरको आगिकारीक राजदत
ू हुनह
ु ु न््यो। र उहााँको आश्चयगकमगहरुले येशल
ू े
िन्नुिएको सबै कुरामा परमेश्िरको दृढ अनुमोदन दे िायो। हामी यसलाई लक
ू ा ७:२२, यूहन्ना
५:३६ र १०:३१–३८ र अरु िेरै ठाउाँ हरुमा पाउाँ दछौँ।

यस बाहे क, िमगशास्त्रमा िेरै माननसहरुले येशूका आश्चयगकमगहरुलाई अभिषेक र्ने
-25-
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कायगसाँर् दाजे जो कक ख्रीष्टको व्यापक कायगको पि गथयो। उदाहरणको लागर्, उनीहरुले लूका

७:१६, र यूहन्ना ६:१४, र ७:४० मा अर्मिक्ताको रुपमा उहााँको िूभमकाको पूनतगको रुपमा दे िे।
येशू आफैले आफ्नो आश्चयगकमगको शष्ट्क्तलाई लूका १७:१२–१९ मा पुजाहारीहरुको कतगव्यसाँर्

जोड्नुियो। र उहााँको आश्चयगकमगहरु मिी ९:२७, १२:२३, १५:२२, र २०:३० मा राजाको कायगसाँर्
सष्ट्म्बष्ट्न्ित छ। र यूहन्ना १०:३७–३८ मा येशूले िन्नुिएको कुरालाई सुन्नुहोस ्ः

यटद मैले मेरा वपताका काम र्रे को छै न िने ममागथ विश्िास नर्र। तर यटद म

वपताका काम र्दगछु र पनन नतमीहरु ममागथ विश्िास र्देनौँ िने यी कामहरुमागथ

विश्िास र्र, र नतमीहरुले थाहा पाउन सक्नेछौँ र बझ्
ु नेछौँ, कक वपता ममा
हुनुहुन्छ, र म वपतामा छु (यूहन्ना १०:३७–३८)।

येशूका आश्चयगकमगहरुले उहााँको सु–समाचारको सन्दे श सत्य गथयो िनेर प्रमाखणत र्यो।

ऊ िास्तिमै ख्रीष्ट गथयो, र उहााँले िास्तिमा परमेश्िरको राज्यको अष्ट्न्तम चरणलाई प्
ृ िीमा
ल्याइरहे को गथयो। उहााँले लूका ११:२० मा िनेझै:

तर परमेश्िरको औँलाले म िूतहरु ननकाल्छु िने, परमेश्िरको राज्य नतमीहरुकहााँ
आईसकेको छ (लक
ू ा ११:२०)।

येशूको शष्ट्क्तशाली कायगहरुले उहााँ नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ िन्ने प्रमाखणत र्नुगियो–जसले

स्िर्गका राज्यलाई प्
ृ िीमा स्िर्गमा ल्याएर परमेश्िरको जन र सष्ट्ृ ष्टमागथ शैतानको अत्याचार
अन्त्य र्नगलाई ल्यायो।

येशूका शष्ट्क्त प्रदगशनहरुले ख्रीष्टको रुपमा आफ्नो गचनारीको पुष्ट्ष्ट र्ररसकेपनछ,

नतनीहरुले कसरी आफ्नो सफलताको आश्िासन टदए, हे रौँ।

सफलताको सुननष्ट्श्चतता
येशक
ू ा आश्चयगकमगहरुले आफ्ना दाबीहरु र प्रनतज्ञाहरु परू ा र्नग सक्ने शष्ट्क्त छ िनेर

दे िायो। स्िर्गमा उहााँको राज्य जविकै प्
ृ िीमा परमेश्िरको राज्य बनाउनको लागर् उहााँसाँर् सबै

शष्ट्क्त गथयो। िास्तिमा िन्ने हो िने, उहााँको थप्र
ु ै आश्िासनका आश्चयगकमगहरुले त्यो राज्यको

पूिगझलक प्रदान र्यो। उदाहरणको लागर्, जब उहााँले विरामीलाई ननको पानुगियो र मरे काहरुलाई
जीवित पानुगियो, तब त्यहााँ राज्यको पूिगगचत्रण र्नुगियो जहााँ रोर् िा मत्ृ यु छै न, यसलाई प्रकाश

२१:४ मा िणगन र्ररएको छ। र जब उहााँले हजारौँ िोकाएका माननसहरुलाई िुिाए, उहााँले
प्रशस्तताको ठोस उदाहरण प्रदान र्नुगियो जुन उहााँको अनन्त राज्यको विशेषता हुनेछ, ककनकक
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हामी प्रस्थान २३:२५–२६, योएल २:२६, र लूका १२:१४–२४ जस्ता ठाउाँ हरुमा पाउाँ दछौँ।

येशूले आफ्नो राज्यका शत्रुहरुलाई नाश र्नग चाटहने सम्पूणग शष्ट्क्त छ िनेर पनन

दे िाउनुियो। उदाहरणको लागर्, जब उहााँले िुतआत्माहरुलाई ननकाल्नुियो, उहााँले दे िानुियो

कक उहााँसाँर् एउटा अटुट राज्य स्थापना र्नग आिश्यक साम्यग छ–जन
ु कटहल्यै ितरामा नपनग
सक्ने–हामी मिी १२:२२–२९ पाउाँ दछौ।

येशूको शष्ट्क्तले सबैले यसको सािी र्रे । र जबकक उहााँको शत्रुहरुले दव्ु यगिहार र्रे र

शैतानको िोकाको रुपमा उहााँको शष्ट्क्त िारेज र्रे , सत्य यो हो कक येशूको शष्ट्क्त परमेश्िरबाट

आयो। र यो प्रमाखणत र्यो कक येशू ख्रीष्ट हुनुहुन््यो, र उहााँसाँर् प्रत्येक प्रस्ताि, प्रनतज्ञा र िम्की
पूरा र्ने िमता छ। हाम्रो लागर् इसाईको रुपमा, यो ठुलो आनन्द र उत्साहको कारण हुनुपदगछ।
यसको मतलब यो हो कक येशूमा हाम्रो विश्िास राम्रोसाँर् राखिएको छ। हामीसाँर् जस्तोसुकै
प्रकारको शंकाहरु िएपनन, येशूमा काम शूरु र्नग परमेश्िरले जनत सुकै समय लर्ाउनु िएपनन
यस कुराले फरक पादै न, जे िए पनन येशूले हामीलाई उहााँमागथ विश्िास र्ने पयागप्त कारण

टदनुहुन्छ। उहााँ िास्तिमा अभिवषक्त जन हुनुहुन्छ। अनन हामी उहााँप्रनत िफादार ियौ िने,
हामीलाई उहााँको अनन्त राज्यमा आदर र आभशष ् टदने ननष्ट्श्चतता र्नुगिएको छ।

हामीले येशूका सु–समाचार घोषणा र शष्ट्क्त प्रदगशनहरु हेयो, अब उहााँको सािगजननक

सेिाकाईलाई ख्रीष्टको कायगहरु अभिषेक र्ने सम्बन्िमा पुष्ट्ष्ट र्रौँ।

पुष्ट्ष्ट
येशूको अभिषेकको काम उहााँको सािगजननक सेिाको क्रममा िेरै तररकामा पुष्ट्ष्ट िएको

गथयो। तर दृष्टान्तको लागर्, हामी दई
ु उल्लेिननय पुष्ट्ष्टमा केष्ट्न्ित हुनेछौँः येशू नै ख्रीष्ट
हुनुहुन््यो िनन प्रेररत पत्रुसले स्िीकार; र येशक
ू ो रुप पररितगनलाई हे नेछौँ। आउनुहोस ् हामी
पत्रुसको स्िीकारसाँर्ै शुरु र्रौँ।

प्रेररतीय स्िीकार
मिी १६:१५–१७ मा उल्लेि र्ररएको पत्रुसको स्िीकारको वििरणलाई हे रौँः
उहााँले नतनीहरुलाई सोध्नि
ु यो, “नतमीहरु के िन्छौँ, म को हुाँ ?” भसमोन पत्रस
ु ले
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जिाफ टदए, “तपाई ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्िरको पुत्र।” येशूले नतनलाई
िन्नुियो, “योनाको छोरो भसमोन, नतमी िन्य हौँ। ककनिने माननसबाट

नतमीलाई यो प्रकट िएको होइन, तर स्िर्गमा हुनुहुने मेरा वपताले प्रकट र्नुगिएको
हो” (मिी १६:१५–१७)।

यही घटना मकूगस ८:२७–३० र लूका ९:१८–२० मा उल्लेि र्ररएको छ।
पत्रुसको स्वीकारिे सु–सिाचारको पस्
ु तकहरुिा साँचचै िै िहत्वपूर्ड भूमिका
खेल्छ, ककिकक यो ित्ती, िकुडस, र िूका, तीि वटा मसिोक्प्टक2 सु–सिाचारका
पुस्तकहरुिा दे ख्न सक्दछौँ। र ती सबै सु–सिाचारको पदहिो आधा
ईचवरीय

अगधकारिा केक्न्ित छ; उहाँको आचचयडकिडहरु

प्रकोपहरुिाफड त, निको पािे िाध्यिहरु, आफ्िो प्रकृनत
मिक्षाको िाध्यिबाट उहाँको

भाि येिूको

िाफड त, उहाँको

आचचयडकिड

र

अगधकारको प्रदडिि। र यसैिे, पत्रुस पाउँ छि ्, र

येिू साँक्चचकै िसीह हुिुहुन्छ भिेर स्वीकार

िदड छि ्। र त्यसबेिादे खख यसिे

वास्तविा िसीहको भूमिका िुरु िदडछ जुि कष्टको भुमिका हो। यो

भनिसकेपनछ, ित्ती, वा िकूडस, र िूकािे पत्रुसको स्वीकारिा केदह फरक जोर्
ददएका छि।् िकडू स र िक
ू ािा ती सबै आचचयडकिडहरु त्यस त्रबन्दि
ु ा पग्ु दछि ्,
पत्रुसको िागि स्पष्ट रुपिा दे खाईन्छ, पत्रुसिाई पक्ु ष्ट ििुडहोस ् कक येिू
वास्तविा ख्रीष्ट हुिुहुन्छ; वास्तविा िसीह हुिुहुन्छ। त्यसैिे येिू स्वीकार
ििुडहुन्छ कक येिूिाफड त परिेचवर काि िरररहिुभएको छ र उहाँ िािवजानतिा

येिू ख्रीष्ट हुिुहुन्छ भिेर स्वीकािुडहुन्छ भिेर उहाँ स्वीकािुडहुन्छ। ित्ती, यस
कुराको स्वीकार िदै , पदहिो कुरािे येिूिे भन्िुभएको छ, “योिाको

छोरा

मसिोि, नतिी धन्य हौ। ककिभिे िानिसबाट नतिीिाई यो प्रकट
भएको होइि ्,

तर स्विडिा हुिुहुिे िेरा वपतािे

प्रकट ििुभ
ड एको हो।”

त्यसोभए ित्तीिे येिक
ू ा कायडहरु िाफड त इचवरीय प्रकाि हो भन्िे त्यिा बढी
जोर् ददएका गथए, पक्कै पनि, उहाँ आफ्िो
2

अगधकारका

गचन्हहरुिाफड त, तर

ख्रीष्टको जीिनको संक्षिप्त ित
ृ ान्त
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पत्रुसिे वास्तविै यसिाई पाउँ दै छ ककिकक परिेचवरिे उहाँिाई प्रकट ििुडभएको

छ। त्यसोभए यो इचवरीय प्रकािको भाविा बढी िहत्वपूर्ड छ, यो ित्तीको सु–
सिाचारिा दे खखन्छ।
— Dr. Mark Strauss
येशद्
ू िारा ख्रीष्टको ओहदामा अभिषेक र्ररएको पत्रस
ु को पष्ट्ु ष्टकरण परमेश्िरबाट सीिै

प्रकट िएको गथयो। हामीले दे ख्यौँ कक माननसहरुले येशल
ू े र्नगु िएको आश्चयगकमगहरुले उहााँ नै
ख्रीष्ट हुनह
ु ु न्छ िनेर विश्िास र्रे । तर प्रेररतहरुको प्रिक्ताको रुपमा पत्रस
ु को स्िीकार यस िन्दा
बटढ गथयो। यो परमेश्िरबाट आगिकाररक िविष्यिाणी र्ररएको गथयो। यथाथगमा िन्ने हो िने,
येशू नै िास्तिमा ख्रीष्ट हुनह
ु ु न्छ िन्ने त्यको एउटा अचक
ु पष्ट्ु ष्ट हो।

सु–सिाचारको पुस्तकिा उल्िेखिीय कुरा िध्ये एक हो त्यो क्षर् हो जब मििोि

पत्रुसिे येिूको प्रचिको जवाफिा घोषर्ा िरे , “नतिी ि को हुँ भन्छौँ ?” “तपाई
जीववत, परिेचवरको पुत्र ख्रीष्ट हुिुहुन्छ। तपाई िसीह हुिुहुन्छ।” यो एक

पररभावषत क्षर् हो। अब, यो ककि यनत उल्िेखिीय छ ? येिू आफैिे भन्िुभए
अिुसार यो एक पिको प्रकाि हो जब परिेचवर आफैिे मसिोि पत्रुसिाई एउटा

कुरा प्रकट ििुडभयो जुि उहाँ आफैिे बझ्
ु िुहुन्ि गथयो। तर यो पनि ककिभिे त्यहाँ
त्यस्तो चाहिा र आिा रहे को छ–५०० वषड भन्दा बढी–जुि यो िसीह आकृनत
आउिेछ। र अब पत्रस
ु िे घोषर्ा िरररहे को छ कक उहाँको अिाडर् उमभरहे को

व्यक्क्त, “तपाई िसीह हुिह
ु ु न्छ”, र त्यसैिे तपाईिे भखडरको अपेक्षा र
नििाडर्का अववचवासिीय िात्रा िहसस
ु ििडभ
ु यो, र अब अचािक, यो क्षर् हो।
— Dr. Peter Walker
जब पत्रुसले प्रेररतको स्िीकार र्रे का दे ि,े उनले येशूलाई ख्रीष्टको पदबाट अभिषेक र्रे ,

अब मटहमामा येशूको रुप पररितगनलाई हे रौँ।

रुप पररितगन
“रुप पररितगन” शब्द ईश्िरशास्त्रीहरुले त्यो घटनालाई टदए जब येशू मटहमामा आफ्ना

चेलाहरुसामु प्रकट हुनुियो। यसले उहााँको ईश्िरीय मटहमाको एक अंश प्रकट र्दे उहााँको
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उपष्ट्स्थनत आमूल पररितगन िएको त्यलाई जनाउाँ छ। यो घटना मिी १७:१–८; मकूगस ९:२–८; र
लूका ९:२८–३६ मा यो घटनाहरुलाई पाउाँ दछौँ। यो घटनालाई २ पत्रुस १:१६–१८ मा पनन िननएको
छ।

सारांशमा, येशूले पत्रुस, याकुब र यूहन्नालाई प्राथगनाको लागर् िािामा लैजानुियो।

जब नतनीहरु त्यहााँ गथए, येशूको उपष्ट्स्थनत पररितगन ियो। उहााँको अनुहार मटहमाले चष्ट्म्करहे को

गथयो अनन उहााँको लुर्ा चष्ट्म्कलो सेतो ियो। जब येशक
ू ो रुप पररितगन िएको गथयो, मोशा र
एभलया उहााँसाँर्ै दे िा परे , र येशू परमेश्िरको पत्र
ु हुनुहुन्छ िनेर पुष्ट्ष्ट र्दै स्िर्गबाट परमेश्िरको

आिाज आयो। र जब पत्रुसले येशू मोशा र एभलयाका लागर् िास्थान बनाउने सल्लाह टदए, तब

परमेश्िरले येशूलाई सबैिन्दा ठूलो सम्मान र आज्ञाकारीताको योग्य ठान्नुियो। यो महत्िपूणग
गथयो ककनिने मोशा परमेश्िरका जनहरुका ननष्ट्म्त कानन
ु टदने र मुष्ट्क्तदाता गथए, र एभलया एक
िफादार िविष्यिक्ता गथए जसले इस्राएल राष्िलाई िमगत्यार्बाट पनछ बोलाउाँ थे। यसको मतलब

यो गथयो कक येशू व्यिस्था र िविष्यिक्ताहरुसाँर् ननरन्तर उभिएर हुनुहुन््यो र उहााँ इस्राएललको

विर्तका महान अर्ुिाहरुले राख्नुिएका अपेिाहरु पूरा र्दै हुनुहुन््यो। तर यसको मतलब यो पनन

हो कक उहााँ सबैिन्दा महान अभिषेक िएको, अष्ट्न्तम दाऊदको उिरागिकारी जो परमेश्िरले
राज्यलाई प्
ृ िीमा ल्याउाँ दै हुनुहुन््यो।

रुपान्तरर् यो अचम्िको दृचय हो जहाँ येिू र्ाँर्ािा उक्ििुहुन्छ, र आफ्िा तीि
जिा चेिाहरु पनि उहाँसँिै िए। र नतिीहरुिे ख्रीष्टको िदहिाको प्रदडिि प्राप्त

िदडछि ्। यसैि,े पदहिे हािी ख्रीष्टको यी दई
ु स्वभावहरुको झिक पाउँ छौँ, जहाँ
यस व्यक्क्तको रुप पररवतडि भएको छ र हािी उहाँको िदहिाको प्रदडिि पाउँ छौँ
जुि उहाँप्रनत सचचा गथयो, तर किसिस भजििे भिेझै िरीरिा घुम्टो ििाइएको

गथयो। तर हािी ईचवरिाई देख्छौँ। हािी उहाँको भव्य उपक्स्थनतको अन्धाधुन्ध
प्रदडिि पाउँ दछौँ, यनत िौरविािी कक चेिाहरु पवडतबाट ओिेर आउँ छि ् र उिीहरु

आफैँ चम्कन्छि ्। तर जब हािी सम्झौताको पूर्डताको बारे िा सोचछौँ, यो

िक्क्तिािी छ, ककिकक उहाँिे रुप पररवतडििा कोसँि भेट ििुभयो ? उहाँिे
एमिया र िोिासँि भेट ििुडहुन्छ। र यसैिे हािी यो दे ख्छौँ कक िोिािाई ददइएको
व्यवस्थाको पूनतड, र भववष्यसूचक कायाडियको पनू तड, आफ्िो िसीहको

पदहचाििाई यसरी परू ा िदडछ। येिू पुरािो करार येिू िसीहिा परू ा हुिुहुिेछ, जब
उहाँ व्यवस्थादाता, िोिािाई भेट्िुहुन्छ। र त्यसपनछ एमियाको िहाि
भववष्यसूचक कायाडियको पूनत, येिू यहाँ आउिुहुन्छ, नतिीहरुसँि भेट्िुहुन्छ, र
त्यो अद्भुत रुपिा पररवतडििा आफ्िो िसीहको िदहचा स्थापिा ििुडहुन्छ।
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— Dr. K. Erik Thoennes
अब जब हामीले येशक
ू ो जन्म र ख्रीष्टको कायागलयको तयारीलाई हे रेका गथयौँ, र उहााँको

सािगजननक सेिाकाईमा, हामी उहााँको उत्कटता र मत्ृ यनु तर फककग न तयार छौँ।

द:ु ख र ित्ृ यु
हामी “दःु ि” िन्ने शब्द प्रयोर् र्दगछौँ जसलाई येशूले सहनु िएको दःु ि, विशेष र्री

उहााँको क्रूसमा अनघल्लो हप्ताको अिगिमा। िेरै टहसाबले यो येशूको कथाको सबैिन्दा अन्िकार

िार् हो, ककनकक यस हप्ताको दौिान येशू मानिताद्िारा अस्िीकार हुनुियो, आफ्ना

अनुयायीहरुले उहााँलाई इन्कार र्रे र िोका टदए, र आरोप लर्ाउनेहरुले उहााँलाई मत्ृ युदण्ि टदए।
यसिन्दा पनन नराम्रो कुरा, स्िर्गमा बस्नुहुने वपताले हाम्रो ठाउाँ मा उहााँमागथ इश्िरीय क्रोि र
न्याय िन्याउनुियो। तर यो अन्िकार कथामा पनन आशा र प्रकाशको ककरण गथयो। येशक
ू ो द:ु ि

र मत्ृ युले हामीलाई बताउाँ छ कक बत्रएक परमेश्िर कनत टाढा हामीलाई बचाउन इच्छुक हुनुहुन्छ।
नतनीहरु ईश्िरीय प्रेम र बभलदानको र्िाही टदन्छन ् जुन हाम्रो िन्यिाद, आज्ञाकाररता र प्रशंसाको
योग्य छ।

यस पाठमा, हामी येशूको द:ु ि र मत्ृ युको पररिाषा यस अिगिमा र्नेछौँ जुन उहााँको

यरुशलेममा आर्मनको साथ शुरु ियो र क्रूसमा टााँगर्ए पनछ गचहानमा उहााँको समयको अन्त्य
ियो। जबकक येशक
ू ो जीिनको यो अंश केिल एक हप्ता मात्र चल्यो, यसमा िेरै उल्लेिनीय
घटनाहरु गथए। फेरर, हामी अिगिको एक संक्षिप्त सार साँर् शरु
ु र्नेछौँ।

इं.सं ३० नतर, येशू ननस्तार चािको लागर् यरुशलेम जानि
ु यो। जब उहााँ र्िाको बाछोमा

चढे र शहर पग्ु नि
ु यो, िेरै माननसहरुले उहााँलाई गचने र उहााँलाई इस्राएलमा राजा िनेर स्िार्त

र्रे । यस कारणले र्दाग, शहरमा उहााँको प्रिेश सामान्यतया विजय प्रिेशको रुपमा पररगचत छ।
हामी मिी २१:१–११; मकगु स ११:१–११; लक
ू ा १९:२८–४४; र यह
ू न्ना १२:१२–१९ मा यस घटनाको
बारे मा पाउाँ दछौँ।

एक पटक यरुशलेममा, मष्ट्न्दरमा पैसा साट्नेहरुसाँर् येशू ररसाउनि
ु यो। तसथग,

िविष्यसूचक ननन्दा र शाही न्यायको कायगमा, उहााँले नतनीहरुको टे बल पल्दाइटदनुियो र
नतनीहरुलाई मष्ट्न्दरबाट िपाउनुियो। सुसमाचारका पस्
ु तकहरुले यस मष्ट्न्दरको सफाई मिी

२१:१२–१७; मकूगस ११:१५–१८; लूका १९:४५–४८ मा उल्लेि र्रे को पाउाँ दछौँ। त्यसपनछका केटह
टदनहरु, येशू िाभमगक अगिकारीहरुभसत झर्िामा िुब्नुियो र उहााँको कुरा सुन्नेलाई सबैलाई
भसकाउनुियो।

-31भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।
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यहूदीहरुको ननस्तार चाििन्दा अनघल्लो रात येशू आफ्ना चेलाहरुभसत िेला हुनुियो र
अष्ट्न्तम िोज पनन आयोजना र्नुगियो जसलाई अक्सर अष्ट्न्तम िोज िननन्छ। यस िानाको

बित, उहााँले प्रिुको िोजलाई एक चभलरहे को स्मरणाथग र िोजको रुपमा फकागउनुियो जबसम्म
उहााँको प्रनतबद्िता फकग नेछैन। यो घटना मिी २६:१२–२६; मकूगस १४:१२–२६; र लूका २२:७–२३ मा

उल्लेि र्ररएको छ। त्यही रात उहााँले उनीहरुलाई िेरै ननदे शनहरु टदनुियो जसलाई प्रायः उहााँको

अष्ट्न्तम िोज भशिा िनेर गचननन्छ, जन
ु यूहन्ना १३–१७ उल्लेि र्रीएको छ र यूहन्ना १७ मा
उहााँको प्रिान पज
ु ारीको प्राथगना माफग त गथयो। त्यही सााँझ, चेला यहूदाले येशूलाई छोिे र िोका

टदए, ककनकक उनले यहूदी िाभमगक अर्ुिाहरुसाँर् योजना बनाएका गथए जुन हामी लूका २२:३–४ र

यूहन्ना १३:२७–३० मा पाउाँ दछौँ। त्यसपनछ, येशू र अन्य चेलाहरु र्ेत्समनीको बर्ैचामा जानुियो।
जब येशू प्राथगना र्रररहनु िएको गथयो, यहूदाले यहूदी िाभमगक अर्ुिाहरु र भसपाहीहरुको एउटा
दललाई बर्ैचामा लर्े र नतनीहरुले येशूलाई पक्रे। उहााँलाई यहूदी प्रिान पुजारी कैयाफा र यहूदी
अर्ुिाहरुको अर्ाडि आरोप लर्ाइएको गथयो र उनी रोमी शासक वपलातस र यहूदी राजा हे रोद

एष्ट्न्टपासको सामु ििा िए। पररष्ट्स्थनतको तनािमा येशूका चेलाहरुले उहााँलाई छोड्न लार्े र

पत्रुसले उहााँलाई तीन पटक इन्कार र्रे । येशूलाई वपटटयो, खिसी उिाइयो र मत्ृ युदण्ि सुनाइयो। यी
घटनाहरु मिी २६:३१–२७:३१; मकुगस १४:३२–१५:२०; लूका २२:३९–२३:२५; र यूहन्ना १८:१–१९:६
मा पाउाँ दछौँ।

पक्राउ परेको टदन बबहान येशू क्रूसमा टााँगर्नु ियो। उहााँलाई एउटा क्रूसमा टााँर्ेको गथयो र

उहााँको मत्ृ यु निएसम्म यसमा सािगजननक रुपमा क्रुसमा झुण्िाइयो। यस ठुलो पीिा र कष्टको

बीचमा, उहााँले पश्चाताप र्ने चोरलाई दयाको प्रनतज्ञा र्नुगियो, आफ्नी आमाको हे रचाहको लागर्
जट
ु ाउनि
ु यो, र उहााँलाई मत्ृ यद
ु ण्ि टदनेहरुका लागर् परमेश्िरसाँर् िमा माग्नि
ु यो। ३ बजेनतर,
उहााँले परमेश्िरलाई पक
ु ानगि
ु यो र प्राण त्याग्नि
ु यो। यी घटनाहरु मिी २७:३२–५४; मकगु स १५:२१–
३९; लक
ू ा २३:२६–४७; र यह
ू न्ना १९:१६–३० मा पाउाँ दछौँ।

त्यस समयमा िक
ू म्पले िभू मलाई हल्लायो र मष्ट्न्दरको पदाग टुप्पोदे खि फेदसम्म

च्यानतयो। एक रोमी भसपाहीले उहााँको मरे को प्रमाखणत र्नग िालाले छे िे र पनछ येशक
ू ो लास

क्रूसबाट खझककयो। ककनिने विश्राम टदन शरु
ु हुनेिाला गथयो, उहााँका केटह अनय
ु ायीहरुले तरु
ु न्तै
उहााँको शरीरलाई र्ाड्नको लागर् तयार पारे र कटहल्यै कोही नराखिएको एउटा नयााँ गचहानमा
उहााँलाई रािे। यी ियानक टदउाँ सोको घटनालाई मिी २७:५१–६१; मकुगस १५:३८–४७; लूका २३:४४–
५६; र यूहन्ना १९:३४–४२ मा पाउाँ दछौँ।

त्यस अिगिको तीन घटनाहरुमा ध्यान केष्ट्न्ित र्रे र हामी येशूको उत्कटता र मत्ृ युलाई

विचार र्नेछौँ : येशूको विजयी यरुशलेममा प्रिेश, उहााँको प्रिुको िोजको कायग, र उहााँको क्रूसको
मत्ृ यु। आउनुहोस ् हामी पटहले विजयको प्रिेशलाई हे रौँ।
-32भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।
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ववजयको प्रवेि
जकररया ९ को िविष्यिाणी परू ा र्नग येशू र्िाको बााँछोमा सिार िएर यरुशलेम प्रिेश

र्नुगियो। र्िा महत्िपूणग गथयो ककनिने शाष्ट्न्तको समयमा यो राजाले चढे को पिगत गथयो, जब

नतनीहरु आफूमागथ कुनै ककभसमको ितराहरु नहुने कुरामा विश्िस्त हुन्थे। यो प्रतीकात्मक कायग
इस्रायलको हकदार राजाको रुपमा येशूको आत्मविश्िास प्रदगशन र्नगको लागर् गथयो; उहााँको राज्य

सन्दे शप्रनत िफादार माननसहरुलाई पुष्ट्ष्ट र्नग; र ती विश्िासयोग्य निएकोलाई हप्काउनको लागर्
गथयो।

येशू शहरको नजीक पग्ु दा, माननसहरुले उहााँलाई गचने र उहााँलाई स्िार्त र्नग, िेरै

माननसहरुले िजुरका हााँर्ाहरु र नतनीहरुका िस्त्रहरु सिकमा रािे, र नतनीहरुले ठूलो स्िरले
उहााँको प्रशंसा र्रे । जसै हामी मकूगस ११:९–१० मा पढ्छौँ:

अनन उहााँको अगर्–अगर् टहड्ने र पनछपनछ आउनेहरुले यसो िन्दै जय–ध्िनन
लर्ाए, “होसन्ना ! िन्य उहााँ, जो परमप्रिुको नाउाँ मा आउनुहुन्छ ! िन्य होस ्,
हाम्रा वपता दाऊदको त्यो आउने राज्य, परमिाममा होसन्ना !” (मकूगस ११:९–
१०)।

तर सबैले येशूलाई स्िार्त र्रे नन ्। उहााँलाई यहूदी अर्ि
ु ाहरुले अस्िीकार र विरोि र्रे ,
जस्तै पज
ु ारीहरु र शास्त्रीहरुका भशिकहरु–जो उहााँको आर्मनले अत्यन्त उत्साटहत हुनुप्यो।
परमेश्िरको अभिवषक्त जनलाई अस्िीकार र्रेर, नतनीहरुले प्रमाखणत र्रे कक नतनीहरुका आफ्नै
कायगहरु परमेश्िर र उहााँको कामको विरोिी गथए। येशू यरुशलेममा प्रिेश र्नगह
ु ु दााँ येशक
ू ा यी
शब्दहरु सन्
ु नह
ु ोस ्, यी घटनाहरु लक
ू ा १९:४२–४४ मा उल्लेि र्ररएको छ।:

“शाष्ट्न्त कुन कुराले ल्याउाँ छ िनेर तैले आज पनन जानेको िए हुनेगथयो ! तर अब तेरा दृष्ट्ष्टबाट
त्यो लुकेको छ। ककनकक ताँमागथ यस्ता टदन आउनेछन ् ... एउटा ढुङर्ामागथ अको ढुङ्र्ा पनन
छोडिनेछैन। ककनकक तैले आफूमागथ िएको परमेश्िरको कृपा—दृष्ट्ष्टको समयलाई गचन्न
सककनस ्” (लूका १९:४२–४६)।

यो इन्कार जारी रह्यो ककनकक िाभमगक अर्ि
ु ाहरुले येशक
ू ो अष्ट्न्तम हप्ताको शरु
ु मा

उहााँलाई माननसहरुसामु बदनाम र्ने प्रयासमा सबै प्रकारका प्रश्नहरु सोिे। उनीहरुले रोमी

अगिकारीहरुलाई उहााँको विरोि र्नग उक्साउने कोभशस र्रे , र ख्रीष्टको रुपमा येशक
ू ो पटहचान र
-33भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।
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अगिकारलाई बारम्बार चन
ु ौती टदए।
उहाँको ववजयी प्रवेििा र त्यसपनछका ददिहरु, िानिसहरुिे उहाँको प्रिंसा र

स्वीकार िरे तर धामिडक अगधकारीहरुिे उहाँिाई अस्वीकार िरे । ककि
िानिसहरुिे उहाँिाई यस्तो ववववध प्रनतकिया दे खाए ? दठक छ, हािी यसिाई
ववमभन्ि तहिा बझ्
ु ि सक्छौँ। सवडप्रथि, अगधकारिा भएकाहरुिे सबैभन्दा बढी
हराउिप
ु ्यो। र हािी दे ख्न सक्छौँ त्यहाँ िक्क्त र अगधकारको एक सािान्य

उन्िख
ु ता छ। यो केवि िािव प्रकृनत हो, यहूदी अगधकारीहरु कुिै पनि अन्य
िािव भन्दा फरक गथएिि ्। जोसँि िक्क्त छ नतिीहरु यसिाई सिात्ि
चाहन्छि ्, र येिू नतिीहरुको िक्क्तको िागि खतराको रुपिा आउिभ
ु यो।

उिीहरुिे परिेचवरको राज्यिाई एउटा साँघरु ो तरीकािे, राष्रवादी तरीकािे,
एथिसेक्न्रक तरीकािे, आददवासीहरुिे बझ
ु े, र उिीहरुिे िि
ु ाउिु पिे सबैभन्दा

बढी कुरा गथयो। जसरी िूकािे सुसिाचारिा िररयििाई भनिएको गथयो, यो

बचचा इस्राएििा धेरैको उत्थाि र पतिको कारर् हुिछ
े र यसको प्रनतकारको
संकेत हुिेछ। यूहन्िाको सुसिाचार यस आिाको साथ िुरु हुन्छ कक यो ज्योनत

संसारिा आएको गथयो र अन्धकारिे यसिाई गचिेि, केही अिुवादिे भिे,
“यसिाई िक्क्तिािी बिाउिुहोस ्।” येिू संसारको ज्योनत भएर आउिुभयो, र

अन्धकारिे िुिाउिुपिे सबै कुरा गथयो। र यसैिे धामिडक अगधकारीहरुिे त्यो
प्रकट िरे । तर हािीिे यो पनि याद राख्नप
ु दडछ कक यो धेरै िािो होईि, पववत्र

हप्ताको सिय आइसकेको गथयो, जब हािी यो आव्हाि िदडछौँ, जहाँ येिूिाई
पछयाएको भीर्िे पनि येिूको सट्टा बारब्बािाई छोडर्ददि त्रबक्न्त िरे ।
येिानिसको अपेक्षाको पूरा ििड येिू आउिुभएको गथएि जस्तो परिेचवोरिे

उिीहरुिाई िरेको चाहन्थे। बरु, परिेचवोरिे प्रनतज्ञा ििुडभएको कुरा प्रकट ििड
उहाँ आउिुभयो, र यसको अथड हाम्रो आफ्िै स्वतन्त्रताको िागि खतरा हो, हाम्रो

स्वायत्तताको िागि खतरा हो। र हािी आफैिा ििड चाहँदैिौँ, र त्यसैिे येिूिे हाम्रो

िािवीय इचछािाई उल्टाउिे खतरा ल्याउिुभयो। र यसैिे अन्तत्ः उहाँ िािव
स्तरबाट अस्वीकृत हुिुभयो।

— Rev. Michael Glodo
विजयीको प्रिेशलाई हे रेपनछ, येशूको प्रेम र मत्ृ यक
ु ो हप्ताको दोस्रो प्रमुि घटनामा फकौं : प्रिु
िोजको स्थापनालाई हे रौँ।
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प्रभु भोज
हामीले उल्लेि र्ररसक्यौँ, येशूको दःु ि र मत्ृ यु ननस्तार चािको हप्तामा गथयो।

त्यसैकारण, येशूले यस हप्ताको समयमा र्नुगिएका एउटा काम आफ्ना चेलाहरुसाँर् ननस्तार–
चािको िाना िानुिएको गथयो। उहााँले आफ्नो पक्राउ र क्रुसमा जानु िन्दा पटहले र्नुग िएको

गथयो, र यो घटनालाई अष्ट्न्तम िोजको रुपमा गचननन्छ। यस अष्ट्न्तम िोजको समयमा येशल
ू े
केही विशेष कुरा र्नगि
ु यो जन
ु इसाईहरुले त्यस टदनदेखि नै स्मरण र्रररहन्छन ्: उहााँले प्रिु
िोजलाई ख्रीष्ट्ष्टयन पवित्र विगिको रुपमा स्थापना र्नगि
ु यो।

हामीले िन्यौँ, अष्ट्न्तम बेलक
ू ा ननस्तारको िोज गथयो। यो कुरालाई सम्झना र्ररयो कक

परमेश्िरले इस्राएल राष्िलाई भमश्रको दासत्िबाट बचाउनि
ु एको गथयो। तर यस िोजको अन्तमा,
येशल
ू े ख्रीष्टको रुपमा आफ्नो काममा ध्यान टदनको लागर् ननस्तार चािको प्रतीकको रुपमा

चलाउनि
ु यो। विशेष रुपमा, उहााँले बेलक
ू ाको िानाबाट दईु िटा िस्तह
ु रु छान्नि
ु यो–अिभमरी रोटी
र एक कचौरा–नतनीहरुलाई त्यसले एउटा नयााँ अथग प्रदान र्यो। लूका २२:१७–२० अनुसार, येशूले
रोटीलाई आफ्नो शरीरसाँर् जोड्नुियो, जुन पापको बभलदानको रुपमा परमेश्िरलाई अपगण र्नग

लाग्नुिएको गथयो। उहााँले दािमद्यको कचौरा आफ्नो रर्तभसत जोड्नुियो, जुन पापको लागर्

पनन उहााँ बभलदानको एक टहस्सा गथयो। यसबाहे क, हामीले लूका २२:१९ को ननदे शन संर्ै मिी
२६:२९ र मकूगस १४:२५ मा िएको उहााँको भशिाहरुलाई हे यौ िने, तब हामी देख्दछौँ कक येशू आफ्ना

चेलाहरुलाई उहााँका ननष्ट्म्त यी चीजहरु सिैको लागर् स्मरणको रुपमा प्रयोर् र्नग भसकाउनुहुन्छ,
जबसम्म उहााँ फककग नुहुन्न। र यसरर उहााँले शरु
ु र्रे को काम समाप्त र्नुगियो।

इसाई परम्पराको प्रभुभोजिाई प्राय ख्रीष्टको दे खखिे िब्दहरु भिेर वर्डि

िररएको छ ककिकक उहाँिे िुसिा भएको घटिािाई दृचयिा प्रदडिि ििुड भयो।
त्यसरी िै भाँचक
े ो रोटी, दाखिद्यिे हािीिाई ख्रीष्टनतर औल्याउँ छ जसको
िरीरिाई, िसिा टाँिेर, उहाँिे हाम्रो िागि रित बिाउिभ
ु यो, र जसरी प्रतीकको

रुपिा काि ििुडहुन्छ, र हाम्रो ध्याििाई ख्रीष्टनतर औल्याउँ िुहुन्छ, अनि उहाँिे
हाम्रो िागि जे ििुडभयो उहाँको स्िरर्िा हािीिाई खाि र वपउि उहाँको ित्ृ यक
ु ा

फाइदाहरु मिि हािी भाि मिन्छौँ। र त्यहाँ एउटा अथड छ जहाँ ववचवामसहरुिे
िहसुस िछड ि ् कक त्यहाँ एक ठूिो आक्त्िकी साि्यड छ कक जब हािी खान्छौँ र
वपउँ छौँ, हािी यस अवसरिा ख्रीष्टिे हाम्रो निक्म्त ििभ
ुड एका सबैको फाइदािा
भाि मिन्छौँ।

— Dr. Simon Vibert
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प्रिु िोजको अथगका दई
ु पिहरु छन ् जन
ु हामीले विशेष रुपमा उल्लेि र्नगप
ु दगछ, यसको

शरु
ू िात ख्रीष्टको प्रायष्ट्श्चतको सन्दिगमा हुन्छ।

प्रायक्चचत
प्रिु िोजको मूल प्रतीक बुझ्नको लागर् सजीलो छ। रोटीले येशूको शरीरलाई प्रनतननगित्ि

र्दगछ, र दािमद्यले उहााँको रर्तलाई प्रनतननगित्ि र्दगछ। तर ककन यी महत्िपूणग छन ् ? ककनकक

लूका २२:१९ अनुसार उहााँको शरीर हामीलाई टदइयो र उहााँको रर्त िेरैका पापहरुको िमाको लागर्
िन्याइयो, यसलाई हामी मिी २६:२८ मा पढदछौँ। अको शब्दमा, उहााँको शरीर र रर्त महत्िपूणग

छ ककनकक हाम्रो पापको प्रायष्ट्श्चत र्नग उनीहरुले क्रुसमा परमेश्िरलाई चढाए। हामी यस
विषयलाई केिल एक िणमा अन्िेषण र्नेछौँ जब हामी क्रुसीकरणको छलफल र्नेछौँ।

हामीले उल्लेि र्ने प्रिु िोजको अथगको दोस्रो पि यो हो कक यसले नयााँ करारको

उद्घाटनलाई जनाउाँ छ।

ियाँ करार
येशल
ू े लक
ू ा २२:२० मा िन्नि
ु एको कुरालाई सनौँ,
“यो कचौरा नतमीहरुका ननष्ट्म्त बर्ाइएको मेरो रर्तमा स्थावपत र्ररने नयााँ करार
हो” (लक
ू ा २२:२०)।

यहााँ, यभमगया ३१:३१–३४ मा िविष्यिाणी र्ररएको यभमगया िविष्यिाणी र्ररएको करारको
निीकरणलाई येशल
ू े संकेत र्नगि
ु यो।

नयााँ करार दब
ु ै आदम, नोआ, अब्राहम, मोशा र दाऊदको समयमा परमेश्िरद्िारा

र्ररएको करारको प्रनतज्ञाको ग्यारे न्टी र निीकरण हो। परमेश्िरको करारका यी पटहलेका
प्रशासनहरुले आफ्नो जनहरुमागथ परमेश्िरको उदारता व्यक्त र्रे तर उनीहरुको िफादार

आज्ञाकारीताको पनन आिश्यकता छ, जसले परमेश्िरको आज्ञा पालन र्नेहरुलाई आभशष ्
टदनह
ु ु न्छ र उहााँको आज्ञापालन नर्नेहरुका विरुद्ि श्राप टदनह
ु ु न्छ। र ख्रीष्टको हैभसयतमा येशू
आफ्ना जनहरुसाँर्को करारको अष्ट्न्तम चरणको जसमा उक्त करारलाई “अनम
ु ोदन र्ररएको” िा
आफ्नो रर्त बहाएर “छाप लर्ाइएको” गथयो। जब हामी टहब्रू ९:१५ मा पढ्छौँः

यसैकारण जहााँ नयााँ करारका मध्यस्थ हुनुहुन्छ, यस हे तुले कक बोलािट
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िएकाहरुले प्रनतज्ञा र्ररएको अनन्त उिरागिकार प्राप्त र्रुन ्, ककनकक एक
जनाको मत्ृ युको मोल िइसकेको छ, जसद्िारा पटहलो करारको समयमा िएका
अपरािहरुबाट उद्िार पाइन्छ (टहब्रू ९:१५)।

हामीले येशूको विजयीको प्रिेशलाई र प्रिुिोजको स्थापनलाई हे यौँ अब हामी उहााँको

क्रुसको मत्ृ युलाई हे रौँ।

िुमसकरर्
क्रुभसकरण परु ानो रोमी साम्राज्यमा मत्ृ यद
ु ण्िको एक रुप हो। यसमा दोषीहरुलाई क्रुसमा

बाध्ने र्थे िा त्यसलाई कााँटी ठोकेर झण्
ु िाइ टदन्थे जसरर येशल
ू ाई झण्
ु िाएका गथए र त्यसपनछ

उनीहरुको मत्ृ यु निएसम्म क्रुसमा िा, सामान्यतया प्राण जाने बेलासम्म क्रसमा झण्
ु िाइन्थे। येशू
क्रुसमा टााँगर्नु अनौठो गथयो, ककनकक यसले पापको लागर् प्रायष्ट्श्चतको रुपमा पनन काम र्यो।
टहब्रू ९:११–२८ मा हामी पढ्दछौँ कक ख्रीष्टको हैभसयतमा, आफ्ना जनहरुको िानतर मनुग उहााँको
ष्ट्जम्मेिारी हो।

क्रुससाँर् सम्बष्ट्न्ित िेरै भसद्िान्तहरु हामी ती सबैको उल्लेि र्नग सक्छौँ, त्यसैले हामी

आफैलाई केबल दई
ु मात्रमा सीभमत राख्छौँ: येशूमा हाम्रो पापको दोष र पापको विरुद्ि ईश्िरीय
न्यायको पररणाम स्िरुप उहााँ मनुगियो। हामी दोषारोपणको विचार साँर् शुरु र्नेछौँ।

दोषारोपर्
दोषारोपणको अथग िनेको असाइनमेन्ट िा टहसाब र्ने हो। तर जब हामी क्रूसमा येशूमा

हाम्रो पापको दोषारोपणको बारे मा कुरा र्छौँ, हामी त्यस कामलाई सङकेत र्रररहे का हुन्छौँ जसमा

परमेश्िरले पापीहरुको दोष येशूमा सुम्पनुियो। तसथग, जब हामी िन्छौँ कक हाम्रो पापको दोष
येशूमा लर्ाइएको गथयो, यसको मतलब हामीले उहााँलाई हाम्रा पापहरुको लागर् दोष टदयौँ। येशूले

िास्तिमा कटहल्यै पाप र्नुगिएन, र उहााँको व्यष्ट्क्तत्ि कटहल्यै पापले भ्रष्ट िएको गथएन। तर
कानन
ु ी दृष्ट्ष्टकोणबाट, परमेश्िरले येशूलाई त्यस्तो र्णना र्नुगियो जस्तो कक उहााँले व्यष्ट्क्तर्त
तिरले हामीले र्रेका हरेक पाप र्नुगिएको गथयो।

पुरानो ननयमका पापबभलहरुको नमूनाको अनुरुप, येशू आफैले आफ्ना जनहरुको सट्टामा

ख्रीष्टको िूभमकालाई यस त्यले झल्काउाँ छ कक बाइबलले प्राय उहााँलाई हाम्रो बभलदान िनेर

सम्बोिन र्दगछ, जस्तै रोमी ३:२५; एकफसी ५:२; र १ यह
ू न्ना २:२। यो पनन हो कक उहााँलाई मिी
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२०:२८; १ नतमोथी २:६; र टहब्रू ९:१५ मा उहााँलो हाम्रो ननष्ट्म्त मोल नतने व्यष्ट्क्त िनेर िननएको छ।

हाम्रो पाप उहााँमा दोष लर्ाउनु अनघ येशू दोषरटहत र भसद्ि हुनुहुन््यो। तर यो अनौठो
लाग्न सक्छ, एक पटक हाम्रो िातामा उहााँको पाप र्णना र्ररयो, परमेश्िरले उहााँलाई सबै पापको
दोषी िएको ठान्नुियो। यही कुरा पािलले २ कोररन्थी ५:२१ मा यसरी िन्दछ:
हामी उहााँमा परमेश्िरको िाभमगकता बन्न सकौँ िनेर पाप नगचन्नुहुनेलाई
परमेश्िरले हाम्रो िानतर पाप बनाउनुियो (२ कोररन्थी ५:२१)।

र तसथड, जब हािी यस्ता प्रचिहरु सोध्ि थाल्छौँ्ः “के यो उगचत छ, के निष्पक्ष छ,
के परिेचवरिे हाम्रो पापिाई ख्रीष्टिा ििाउिु उगचत हुन्छ र ?” दठकै छ, हािी
िािव कािि
ु अदाितिा जान्छौँ र सोचछौँ, “के हािी हत्याको अपराधिा कसैको
दोषी ठहराउँ छौँ जसिे हत्या िरेको छै ि ?” जवाफ “होईि”। िािव स्तरको
न्यायबाट यो िित हुन्छ। तर हािीिे सबैभन्दा पदहिे हािीिाई परिेचवरको

न्यायको बारे थाहा छ कक यो उत्ति छ र त्यसैिे, ककिभिे उहाँ मसद्ध हुिह
ु ु न्छ,
हािी जान्दछौँ कक उहाँिे जे ििडह
ु ु न्छ ठीक ििडह
ु ु न्छ। तर तपाईिाई थाहा छ,
बाइबििे हािीिाई ककि यो ठीक छ भिेर बताउँ दछ। अब, उदाहरर्का िागि,

यदद परिेचवरिे भखडरै कसैिाई अनियमितको रुपिा छान्िु भयो भिे, र ििपरी

रुपिे उहाँिाई िेरो दोष थपेको गथयो, त्यो निष्पक्ष हुदैि, त्यो न्यायसँित हुँदैि।
त्यो परिेचवरको आफ्िै धामिडकताको िािक परू ा िदै ि। तर यदद िािवजानत
सक्ृ ष्ट हुिुभन्दा अनघ परिेचवरिे आफ्िो पुत्रिाफड त पापी िािवजानतिाई
छुटकारा ददि दृढ संकल्प ििुडभयो भिे, उहाँ िात्र हाम्रो पाप सहि सक्िुहुिेछ र
उहाँको मसद्ध धामिडकता, उहाँको मसद्ध आज्ञाकाररताको कारर् हाम्रो पापको

प्रायक्चचत ििड सक्िुहुन्छ ? र के हुन्छ यदद यो एक िििािी कायडभार गथएि,
एक अनिचछुक असाइििेन्ट कसैिाई िात्र भनियो “नतिीिे पाप िरररहिु

पिेछ।” यदद येिूिे सुसिाचारका पुस्तकहरुिा भन्िभ
ु एको छ भिे, “कसैिे
िेरो जीवि िबाट मिदैि, तर ि आफ्िो भेर्ाहरुको िागि खुिीसाथ आफ्िो जीवि
ददन्छु।”

त्यसोभए

तपाइिे

बुझ्िुभयो

कक

परिेचवरको

न्याय

पापी

िानिसजानतको उद्धारको िागि उहाँको आफ्िै छोरा िाफड त पूर्ड योजिाको

तुििािा कदहल्यै प्रष्ट हुँदैि, जसिे राजी खुिीिे आफ्िो जीवि ददिेछ र हाम्रो
पापिाई सहिेछ ताकक हािी परिेचवरसँि िाक्न्तिा रहि सकौँ। परिेचवरको
न्याय उत्ति छ। िुसिा के भयो त्यो गचत्रको तुििािा कदहल्यै अरु उत्ति हुिेछैि।
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— Dr. R. Albert Mohler, Jr.
अब हामी ख्रीष्टमा हाम्रो पापको दोष बुझ्दछौँ, क्रूसमा सम्बष्ट्न्ित हाम्रो दोस्रो विषयलाई

हे रौँ : ईश्िरीय न्याय।

न्याय
मानि मत्ृ यु पापको विरुद्िमा सिै ईश्िरीय न्याय हुन्छ। हामी यसलाई उत्पनत ३:१७–१९;

इजककएल १८:४; र रोमी ५:१२–२१ मा दे ख्दछौँ। जब आदमले उत्पनत ३ अध्यायमा पाप र्रे ,

मत्ृ युले मानि जानतमा प्रिेश र्यो र यो त्यसबेलादे खि जारी छ ककनकक आदमको पापले हामीलाई
दोष लर्ाईएको छ।

येशक
ू ो मत्ृ यु पनन पाप विरुद्िको ईश्िरीय न्याय गथयो। परमेश्िरले उहााँमा हाम्रो दोष

हाल्नु अनघ, येशू मनग सक्नह
ु ु न्न्यो। तर उहााँमा हाम्रो पाप क्रूसमा टााँभसएको गथयो, उहााँको मत्ृ यु
सम्िि मात्र निई आिश्यक पनन ियो। केिल यस्तो प्रनतकक्रया गथयो जन
ु परमेश्िरले यनत िेरै
अपरािीलाई र्नग सक्नह
ु ु न्छ।

यस न्यायको एक िार्को रुपमा, येशू पनन पन
ु रुत्थान हुनि
ु न्दा अनघ तीन टदनसम्म
मत्ृ युको शष्ट्क्तमा रहनुियो। तर असल समाचार यो हो कक उहााँले हाम्रो पापको विरुद्िमा
परमेश्िरको पूणग क्रोि िहन र्ररसकेको छ, ताकक हामीलाई िम्काउन कुनै ईश्िरीय न्याय बााँकी
नहोस ्। जसरी येशूले यूहन्ना ५:२४ मा िन्नुिएको गथयो:

जसले मेरो िचन सुन्छ र मलाई पठाउनुहुनेमागथ विश्िास र्छग , त्यसभसत अनन्त
जीिन छ। त्यो न्यायमा आउाँ दैन, तर मत्ृ यद
ु े खि त्यसले जीिनमा प्रिेश र्रेको छ
(यूहन्ना ५:२४)।

यदद िैिे पापको पररभावषत िरे को भए, ि के हो भिेर एक बेररएको ववचार सँि
आउिे गथए। तर परिेचवरिे पाप र उहाँको न्यायको आवचयकताको िम्भीरता
बझ्
ु िु वास्तविा िैिे प्राप्त ििड सक्िे सब भन्दा राम्रो सिाचार हो। अवचय पनि,
ि आफ्िो पाप हे िड चाहन्ि। ििाई िेरो जीवििा वा संसारिा पापको प्रभावहरु

ििपदैि। तर जबसम्ि परिेचवरिे यसको न्याय ििुडहुन्ि, यो कदहल्यै व्यवहार

हुँदैि। ि पापको प्रकृनतिाई ववकृत पािड कुिै पनि तररका खोज्ि प्रयास िछुड। तर
परिेचवरको न्यायको अथड उहाँिाई थाहा छ कक को पाप भिेको के हो, िैिे के
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िरे को छु, त्यो जान्दछु, तर पापिे िेरो वररपरर के िदडछ। र त्यसैिे प्रभुिे
आफूिाई आफ्िो बमिदािरुपी ित्ृ यु िै ती िेरा आवचयकताहरु र ती सबै
सिस्याहरु र िेरो पापको दठक जवाफ हो। त्यो न्यायवविा, त्यो बुझाइवविा र पाप

भन्िे भयङकर कुरािाई धिी ठहराएिा कुिै छुटकारा हुिे गथएि। त्यसकारर्
ख्रीष्टको प्रयाक्चचत केवि एक िात्र िुभ सिाचार छ। संसारका सबै अन्य
धिडहरुि ृ पाप, वा पापको दिडि भन्िे चीजसँि यसको सिाधाि ििड प्रयास िरे का

छि ्, यसिाई हटाउि, यसिाई उचच बिाउिु, यो घदटत हुँदैि भन्ि, िरीरिाई
अस्वीकार ििड। तर येिू आफ्िो पूर्ड धामिडक न्यायको साथ आउिुहुन्छ, र

हािीिाई पाप के हो भिेर बताउिुहुन्छ। र जब उहाँिे त्यसो ििुडहुन्छ, तब उहाँिे

त्यो सबै िुसिा आफैिा ल्याउँ िुहुन्छ। त्यसैिे इसाईहरुको िागि, र सबैको िागि,
यो सबैको राम्रो सिाचार हो।

— Dr. Bill Ury
येिू दे हधारीिा परिेचवरको वचि हुिुहुन्छ। उहाँ वचि िरीर हुिुहुन्छ। वचि जो
परिेचवरसँि गथयो, त्यो वचि जो परिेचवर हुिुहुन््यो। उहाँ पुत्र हुिुहुन्छ जो

बुबाको हृदयबाट वपतािाई प्रकट ििड आउिुभएको हो। यो िहत्वपूर्ड कुरा हािीिे
सम्झिु िहत्वपूर्ड छ, ककिकक जब हािी उहाँिाई िूसिा आफ्िो जीवि अपडर्

िदडछौँ, हाम्रो न्याय मिन्छौँ, हाम्रो पापको ववरुद्धिा परिेचवरको न्याय र उहाँको
आफ्िो जीवििा हाम्रो न्याय मिन्छौँ, तब उहाँ आफैिे पुत्रिा परिेचवर हुिुहुन्छ
जो उहाँको बोझ बोक्दै हुिुहुन्छ। हाम्रो वविोह र हाम्रो ववचवासघातको साििा

ििडप
ु दाड आफ्िै पापको ववरुद्ध आफ्िै न्याय ििडह
ु ोस ्। सभ
ु सिाचार के हो ?
परिेचवरिे हािीिाई यवत्त धेरै प्रेि ििडह
ु ु न्छ कक उहाँ हाम्रो पापहरुको निक्म्त
हािीिे िै िल्
ू य चक
ु ाउिे सियिाई पखखडिह
ु ु दैि ताकक हािीिे उहाँिाई गचन्ि

सकौँ। हािी िै त्यो खार्ि पार ििडिाई उहाँ पखडिह
े ै ि। तर उहाँ हािीकहाँ
ु ु िछ
आउिह
ु ु न्छ र उहाँ हाम्रो आफ्िै कुरुपता, द्ःु ख, दष्ु टता र हाम्रा पापहरुको दष्ु टतािा
बोक्िह
ु ु न्छ ताकक उहाँ आफैँ बाट केवि आफ्िो क्षिा िात्र होईि तर उहाँकै इचवरीय

उपक्स्थती र आफ्िो इचवरीय जीवि र इचवरीय प्रेि पनि खन्याउि सक्िुहुन्छ।
हाम्रो हृदयिा। त्यो धेरै राम्रो सिाचार छ।

— Dr. Stephen Blakemore
हाम्रो पाठमा हालसम्म, हामीले येशू मसीह िा मसीहको कामलाई तीन अिगिको समयमा
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हे रेका छौँ : उहााँको जन्म र तयारी, उहााँको सािगजननक सेिाकाई, र उहााँको द:ु ि र मत्ृ यु। त्यसो िए
यस विन्दम
ु ा हामी हाम्रो अष्ट्न्तम शीषगकलाई सम्बोिन र्नग तयार छौँ : येशू ख्रीष्टको उद्िारको
अिगि।

िागथ उठाउिु
हामी येशक
ू ो मागथ उठाईको िणगन र्दगछौँ उहााँको समयािगिको रुपमा पन
ु रुत्थान दे खि

आफ्नो िविष्य दृश्य कफती सम्म हे नेछौं। हामी यस पटकबाटको घटनाहरुको एक संक्षिप्त
सारांशको साथ शूरु र्नेछौँ, र त्यसपनछ नतनीहरुको विस्तत
ृ रुपमा केही अन्िेषण र्नेछौँ।

क्रूसमा टााँगर्नु र र्ाडिनु िए पनछ हप्ताको पटहलो टदनमा येशू मत्ृ युबाट बौरी उठ्नु ियो।

चालीस टदनको अिगिमा, उहााँ आफ्ना िेरै चेलाहरुकहााँ दे िा पनुगियो। उहााँले उनीहरुलाई
परमेश्िरको राज्यको बारे मा भसकाउनुियो, िमगशास्त्रको पूनतगमा आफ्नो िूभमकाको िणगन

र्नुगियो र प्रेररतहरुको माध्यमबाट उहााँको चचागको नेतत्ृ ि स्थावपत र्नुगियो। यी घटनाहरु मिी
२८, मकूगस १६, लूका २४, यूहन्ना २०–२१, र प्रेररत १:१–११ मा उल्लेि र्ररएको छ।

यी चालीस टदनको अन्तमा, येशूले आफ्ना माननसहरुलाई आभशष ् टदनुियो र स्पष्ट

रुपमा स्िर्गमा उक्लनुियो, जबकक स्िर्गदत
े िनेर घोषणा र्रे । यी त्यहरु
ू हरुले उहााँ फककग नुहुनछ
लूका २४:३६–५३, र प्रेररत १:१–११ मा उल्लेि र्ररएको छ।

स्िर्गमा उक्लनुिएपनछ, येशूले आफ्नो मत्ृ युलाई बभलदानको रुपमा परमेश्िरलाई अपगण

र्नुगियो र परमेश्िरको दाटहने हाततफग बस्नुियो। यो कुराले उहााँको आफ्ना माननसहरु माझ
उहााँको शासन िा “सत्र” शूरु र्यो, जुन उहााँ आफ्ना शत्रूहरु विरुद्ि इन्साफ प्रदान र्नग र आफ्ना
जनहरुलाई नयााँ आकाश र प्
ृ िीको आभशष ् टदनको लागर् मटहमामा फकेर नआउन्जेल जारी

रहनेछ। हामी यी वििरणहरु एकफसी १:२०–२२; २ थेसालोननकी १:७–१०; र प्रकाश २०:११–२२:७ मा
पाउाँ दछौँ।
हामी येशक
ू ो महानताका चार पिहरु िोजी र्नेछौँ। पटहलो, हामी उहााँको पन
ु रुत्थानलाई

हे नेछौँ। दोस्रो, हामी उहााँको मागथ उठाई उल्लेि र्नेछौँ। तेस्रो, हामी उहााँको स्िर्ीय सत्रलाई विचार

र्नेछौँ। र चौथो, हामी उहााँको दृश्य कफतीमा ध्यान केष्ट्न्ित र्नेछौँ। उहााँको मत
ृ कबाटको
पन
ु रुत्थान दे खि शरु
ु र्नेछौं।

पुनरुत्थान
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हेनुगहोला।
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मानि जीिनको सबैिन्दा ठूलो त्रसीद मत्ृ यु हो, र यो संसारमा पापको सबैिन्दा िराब

अभिव्यष्ट्क्त हो। तर असल समाचार यो छ कक परमेश्िरले अभिषेक र्रे को ख्रीष्टले हामी सबैको

लागर् मत्ृ युलाई ष्ट्जत्नुियो। जब उहााँ आत्माको शष्ट्क्तदे खि गचहानबाट बौरी उठ्नुियो, तब उहााँले
सबै सष्ट्ृ ष्टलाई प्रमाखणत र्नुगियो कक उहााँ िास्तिमै परमेश्िरको अनुग्रहको पुत्र र उहााँको राज्यको

उिरागिकारी हुनुहुन्छ। र यो िन्दा पनन अद्िुत, उहााँले िविष्यका पुनरुत्थान र आफ्ना सबै
िफादार अनय
ु ायीहरुको आभशष सुननष्ट्श्चत र्नुगियो।

येशूको पन
ु रुत्थानमा यनत िेरै महत्िपूणग पिहरु छन ् कक हामी ती सबैको उल्लेि र्नग

सक्दै नौँ। त्यसोिए, हामी हाम्रो ध्यान परमेश्िरको छ्टकाराको योजनालाई अनघ बढाउने तररकामा
केष्ट्न्ित र्नेछौँ।

उद्वारको योजिा
मानिताको र बाकक सष्ट्ृ ष्टको उद्िार र्ने परमेश्िरको योजना र उहााँ दाऊदको िंशको

राजाको रुपमा प्
ृ िीमा आफ्नो राज्य स्थापना र्ने आफ्नो िाचा परू ा र्नेमा ननिगर गथयो, जो

ख्रीष्ट हुनुहुन््यो। तर येशू मत
ृ क नै रहनु िएको िए यस्तो र्नग सक्नुहुने गथएन। यस अथगमा,
येशूको पूनरुत्थान एउटा महत्िपूणग कदम गथयो जसले परमेश्िरलाई आफ्नो करारका प्रनतज्ञाहरु
पूरा र्नग सिम तुल्यायो। यो एउटा कारण हो जुन नयााँ ननयमले पुनरुत्थानलाई ख्रीष्टको रुपमा
येशूको िूभमकाको पुष्ट्ष्ट र्यो जन
ु हामी लक
ू ा २४:४५–४६; यूहन्ना २:१७–२२; प्रेररत १७:३; र रोमी
१:१–४ मा दे ख्छौँ।

हामीले उल्लेि र्रेका येशूको पन
ु रुत्थानको दोस्रो पि िनेको यो हो कक यसले

विश्िासीहरुलाई मुष्ट्क्तका विभिन्न आभशषहरु प्रदान र्दगछ।

िुक्क्तको आमिषहरु
नयााँ ननयमले येशूको पुनरुत्थानलाई हाम्रो उद्िारको अंशको रुपमा प्राप्त विभिन्न

प्रकारका आभशषहरुसाँर् संबद्ि र्दगछ। यसले हाम्रो िमीकरणमा पररणाम ल्याउाँ छ, जुन हाम्रो
पापहरुको िमा हो, रोमी ४:२५ मा पाउाँ दछौ। यो हाम्रो आत्माको पन
ु गजीिनको श्रोत हो, र यसले १

पत्रुस १:३–५ मा हाम्रो अनन्त उिरागिकारको ढोका िोल्दछ। यसले हाम्रो शरीर र जीिनमा

ख्रीष्टको ननष्ट्म्त असल कामहरु र सााँचो र्िाही टदन्छ, ककनकक हामी २ कोरीष्ट्न्थ ४:१०–१८ मा
-42भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।
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पढ्छौँ। यो िविष्यमा विश्िासीहरुको पन
ु रुत्थानको श्रोत हो, जब हामी रोमी ६:४–५ र १ कोररन्थी

१५:४२–५३ मा पढ्छौँ, येशक
ू ो जस्तै एउटै शरीरको मटहमा हुनेछ। यद्यवप इसाईहरुले यस
सतगहरुमा विरलै सोच्दछन ्, येशूको पुनरुत्थान हामीले पटहले नै पाएका मुष्ट्क्तका आभशषहरुका
साथै िविष्यमा प्राप्त र्नेहरुका लागर् आिश्यक छ।

येिू ख्रीष्टको पि
ु रुत्थाि ियाँ नियिको केन्ित्रबन्द ु हो। र यसबाट धेरै आमिषहरु

बग्दछि ्। पदहिो, पुिरुत्थाििे हािीिाई येिू को हुिुहुन्छ भिेर मसकाउँ दछ। यो
िसीह, र प्रभु, र परिेचवरको पत्र
ु को रुपिा उहाँको प्रिार् हो। त्यसैिे यसिे
हािीिाई येिक
ू ो बारे िा िहाि कुरा मसकाउँ छ, र त्यहाँ ठूिो आमिष ् छ। तर

त्यसोभए, इसाईहरुको िागि िख्
ु य कुरा भिेको यो हो कक येिू ख्रीष्ट आज जीववत

हुिह
ु ु न्छ। ऊ ित्ृ यब
ु ाट बौरी उठे को छ, र यसको अथड यो हो कक ऊ त्यस्तो व्यक्क्त
हो जि
ु हािी वास्तविा जान्ि सक्छौँ र अब भेट्ि सक्छौँ। त्यस भन्दा बदढ,
वास्तविा, यसको ितिब यो हो कक येिक
ू ो िक्क्त, उहाँको जीववत भइ उठे को

िक्क्त, हाम्रो िागि उपिब्ध छ। र वास्तविा हािी यो ववचवास िदडछौँ कक पववत्र
आत्िाबाट यो ियाँ जीवि वास्तविा हािीमभत्र वास िदडछ। त्यसोभए यसको
ितिब यो हो कक एक इसाईको रुपिा बाचिु भिेको हाम्रो आफ्िै िक्क्तिा
येिूिाई पछ्याउिे प्रयास ििुड होइि। यसको ितिब वास्तविा हािीमभत्र उहाँको

जीववत भइ उठे को िक्क्त छ। तर यसिा यो भन्दा पनि अझ धेरै छ। िेरो ितिब,
पुिरुत्थाििे हािीिाई भववष्यको िागि अववचवासिीय आिा ददन्छ, पि
ु रुत्थाि

भिेको हािी ििे बेिािा के हुन्छ त्यसको ििि
ु ा हो। र हािी येिूको पुिरुत्थाििा
दे ख्छौँ कक परिेचवरको ित्ृ यु अन्त िै होइि, गचहाि पनछ ियाँ जीवि, पुिरुत्थाि

हुन्छ–अथाडत ् गचहाि पनछ पनि िारीररक जीवि। र पक्कै पनि, पस्
ु तासम्ि
पुस्ताका इसाईहरुिे अववचवासिीय आिा ददएका छि ् ककिकक उिीहरुिे हािी

िािव जीविको साििा िरररहे का छौँ। यो येिूिा ववचवास छ कक उहाँ हािीिाई
ित्ृ युबाट आफ्िो जीवििा ल्याउिुहुिछ
े । र ि एउटा अको कुरा िात्र भन्ि
चाहन्छु–त्यो पि
ु रुत्थाि पनि परिेचवरको आफ्िो सक्ृ ष्टको िवीकरर् ििे प्रनतज्ञा

हो। येिूको िरीर एक िारीररक िरीर हो, र उहाँ त्यस पनछ केवि एक आक्त्िक
प्रार्ीको रुपिा दे खा पदे ि, उहाँसँि िारीररक िरीर छ। र यो संकेछ हो कक
परिेचवरिे िािव कुरा मििुहुन्छ र यसिाई उद्धार ििड र यसिाई िववकरर् ििड

िाग्िुहुन्छ। सक्ृ ष्ट खराब छै ि; यो यस्तो चीज हो जुि पुि्ः िवीकरर् हुिेछ। र
हािी रोिीिा स्पष्ट रुपिा मसकाइएको पाउँ दछौँ जब पावििे भन्दछि ् कक सारा
-43भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
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सक्ृ ष्ट िववकरर् हुिेछ। यो पुिरुत्थाि हो जसिे हािीिाई सुराि र ववचवास
ददन्छ।
— Dr. Peter Walker
येशूको पुनरुत्थानलाई टदमार्मा राख्दै , स्िर्गमा उहााँको स्िर्गरोहणलाई हे रौँ।

स्विडरोहर्
जब येशू अचम्मपूणग ढं र्बाट स्िर्गमा चटढजानुियो र उहााँको विशेष उपष्ट्स्थनतमा

जानुियो। अिश्य पनन, उहााँको ईश्िरीय प्रकृनतमा, परमेश्िरको पत्र
ु जटहले पनन सबै ठाउाँ मा छ।
तर उहााँको मानिीय स्ििाि अनुसार स्िर्गरोहणले येशूको शरीर आत्मालाई हाम्रो पागथगि

राज्यबाट स्िर्गमा फकागयो जन
ु स्िर्गदत
ू हरु र टदिर्ि विश्िासीहरुको आत्माले िास र्दगछ।

िमगशास्त्रले यस घटनाहरुलाई लूका २४:५०–५३ र प्रेररत १:९–११, र अन्य िेरै ठाउाँ हरुमा उल्लेि
र्रे को छ।

हामी ख्रीष्टको रुपमा येशूको िूभमकाका दई
ु पिहरु पिा लर्ाउनेछौँ जन
ु उहााँको

आरोहरणसाँर् सम्बष्ट्न्ित हुन सक्छ : येशक
ू ा प्रेररतहरुलाई टदइएका प्रेररतहरुको अगिकार र
परमेश्िरको दाटहने हातमा उहााँको भसंहासन। आउनह
ु ोस ् हामी सब िन्दा पटहले प्रेररतहरुको
अगिकारको कुरालाई हे रौँ।

प्रेररनतए अगिकार
पापको प्रयाष्ट्श्चत र्नग र सबै िाभमगकता परू ा र्नगमा उहााँको अनौठो उपलष्ट्ब्िहरुको

पररणाम स्िरुप, परमेश्िरले येशूलाई सारा सष्ट्ृ ष्टमागथ अनुपम अगिकार र शष्ट्क्त टदनुियो।
जसरी येशूले मिी २८:१८ मा आफ्ना चेलाहरुलाई िन्नुिएको गथयो:

स्िर्ग र प्
ृ िीमा समस्त अगिकार मलाई टदइएको छ (मिी २८:१८)।.
यसबाहे क, स्िर्गरोहणको क्रममा येशूले यस अगिकारको केही टहस्सा प्
ृ िीमा आफ्ना

प्रेररतहरुलाई सुम्पनुियो, ताकक नतनीहरु मण्िली स्थापना र्नग र ननमागण र्नगका लागर् उहााँको

पिमा अतुलनीय अगिकारका साथ बोल्न सक्थे। यस अगिकार प्राप्त र्ने प्रेररतहरु एघार
-44भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।
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विश्िासयोग्य चेलाहरु गथए, मवियस जसले प्रेररत १:२६ मा विश्िासघाती यहूदालाई प्रनतस्थापन
र्रे र पािल जसले विशेष प्रबन्िद्िारा उहााँको अगिकार प्राप्त र्रे ।
यो प्रत्यायोष्ट्जत अगिकारको पररणाम स्िरुप, यी प्रेररतहरुलाई नयााँ िमगशास्त्र लेख्ने र
प्रमाखणत र्नग, र भसद्िान्तको माभमलामा अचम्म तररकाले बोल्न सिम पाररएको गथयो। प्रेररत

१:२४–२६ मा हामी हे दगछौँ, यो अगिकार प्रेररतहरुको लागर् अनौँठो गथयो जसले यसलाई भसिै
ख्रीष्टबाट ग्रहण र्यो, र मानि माध्यमबाट पार हुन सकेन। ननतजा स्िरुप, यस स्तरको अगिकार
िएको अन्य कुनै पनन प्रेररतहरु िएका छै नन ्।

प्रेररत पािलले यस त्यलाई एकफसी २:१९–२० मा संकेत र्रे जहााँ उनले िने कक

विश्िव्यापी मण्िली िनेको:
परमेश्िरको पररिारका सदस्यहरु, त्यो घरना प्रेररतहरु र अर्मिक्ताहरुको
जर्मागथ बसालेर ननमागण िएको छ, र ख्रीष्ट येशू आफैचााँटह मख्
ु य कुने–ढुङ्र्ो
हुनह
ु ु न्छ (एकफसी २:१९–२०)।

आगिकाररक प्रेररतहरु मण्िली अगिकारीमा विशेष िर्गका माननसहरु गथए, जुन विश्िव्यापी
मण्िलीको जर्त ् काल दे खिनै सम्बगित गथए।

प्रेररनतय अगिकारलाई यो टदमार्मा राख्दै , हामी स्िर्गमा येशू स्िर्गरोहणको दोस्रो पिलाई

हे नगको लागर् तयार छौँः उहााँको राजर्द्िी।

उहाँको राजिद्धी
अब, ख्रीष्टिाई स्विडिा परिेचवरसँि बस्िक
ु ो अथड ख्रीष्ट परिेचवर र उहाँका
जिहरुका सबै ित्रुहरुिा ववजयी हुिुभएको छ। र वविेष िरर एकफससको
पुस्तकिा जहाँ पावििे अध्याय २ िा यो कुरा भन्छि ्, पावििे कुरा िरररहे का
ित्रुहरु

ब्रम्हाण्र्का

ित्रुहरु,

यस

वतडिाि

अन्धकारका

िासकहरु

र

अगधकारवािाहरु हुि ्। ती िक्क्तहरु ित्ृ युबाट ख्रीष्टको पि
ु रुत्थािद्धारा पराक्जत
भएका छि ् र ख्रीष्ट परिेचवरको दादहिे हाततफड बस्िभ
ु एको छ। र अचम्िको

असि सिाचार यो हो कक हािी पनि परिेचवरको दादहिे हातिा बस्दछौँ।
त्यसकारर्, इसाई भएर हािी पनि ब्रम्हाण्र्का सबै राक्षसी र दष्ु ट िक्क्तहरुिागथ

ववजय हामसि िदडछौँ। हािीिे अदृचय िक्क्तहरुसँि र्राउिप
ु देि जि
ु केदह
िानिसहरुिे दावी िदडछि ् हािीिा िक्क्त छ। हािीिे ती र्राउिप
ु दै ि ककिकक
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ख्रीष्टिे उिीहरुिाई क्जत्िुभयो र हािी उहाँसँिै ववजयी छौँ।
— Dr. Frank Thielman
जब येशू स्िर्गमा उक्लनुियो, उहााँले स्िर्ीय मष्ट्न्दरमा आफ्नो बभलदान प्रस्तुत र्नुगियो, र
त्यसपनछ परमेश्िरको दाटहने हाततफग बस्नुियो। यो क्रमको घटनाहरु टहब्रू १:३, ९:११–१४, र
१०:१२–१४ मा उल्लेि र्ररएको छ।

परमेश्िरको दाटहने हाततफग बभसरहे को कायगले स्िर्गमा परमेश्िर वपताको सेिक राजाको

रुपमा येशूको भसंहासनको र्ठन र्यो। यो मसीहको सम्मानको ठाउाँ राजा दाऊदको पटहलो पल्ट

िजनसंग्रह ११० मा अर्मिाणी र्रे का गथए। र नयााँ ननयमले प्रायः उल्लेि र्दगछ कक यो अि
येशूको हो। उदाहरणका लागर्, हामी यसलाई मकूगस १६:१९; लूका २२:६९; एकफसी १:२०–२१; र १
पत्रुस ३:२२ मा देख्छौँ।

भसंहासनले येशूको “कायगलाई” लाई ग्रहण र्यो। उहााँ आफ्नो दे हािारी अर्ाडि छानननु िएको गथयो
र उहााँको बष्ट्प्तष्मामा अभिषेक र्ररएको गथयो। तर उहााँको स्िर्ागरोहणमा नै उहााँले िास्तििमा
भसाँहासन भलनि
ु यो र औपचाररक िमतामा शासन र्नग थाल्नि
ु यो।
र प्रभुको कायडको हरेक पक्ष र उहाँको सबै िनतववगध, हाम्रो व्यक्क्तित सम्बन्ध
सबै सियको हरे क पक्षिा छुटकाराका िागि िहत्वपूर्ड छ। आक्त्िक रुपिे बोल्दै

उहाँ मसँहासििा वपताको दादहिे हाततफड हुिुहुन्छ भन्िे त्य हाम्रो िागि ठुिो
पुक्ष्ट हो कक हाम्रो िागि सबै िािव इनतहासको अन्तिा ववजय हुन्छ। ऊ राजा हो
जसिे सबै युद्ध क्जत्दछ। हािी यसिाई अदहिे बझ्
ु दै िौँ, तर वास्तविा उहाँसँि

छ। त्यो ब्रम्हाक्ण्र्क अवधारर्ा हो। सबै ब्रम्हाण्र्को रुपान्तरर्, उहाँको सम्पूर्ड

प्रभुत्व, त्यो सबै हाम्रो िागि मसंहासििा िासि ििे प्रभत्ु वको रुपिा गचत्रत्रत छ।
तर येिू को हुिुहुन्छ भिेर सम्झिे ठूिो कुरा, िासि ििे एक िदहिािािी
िानिस हो। परिेचवरको पुत्र जो िानिसका पुत्र बन्िुभयो। ताकक उहाँको

दे हाधारीको कदहिे पनि अन्त हुँदैि। उहाँ एउटा आत्िा िात्र बन्िु भएि। उहाँिे
िािवतािाई स्विडिा िािुभयो र जो परिेचवर वपताको दादहिे हाततफड हुिुहुन्छ
उहाँ एक यहूदी मसकिी हुिुहुन्छ जो परिेचवरको पुत्र हुिुहुन्छ। उहाँ सधैँ हाम्रो
िागि िध्यस्थता ििड जीववत हुिुहुन्छ। त्यहाँ उहाँको प्रभुत्व, उहाँको
सावडभौमिकता, आफ्िो प्रभत्ु व, सबैिा उहाँको पर्
ू ड ववजयको आश्र्चजिक मिश्रर्

छ। तर पनि यो अववचवसिीय आत्िीयता, यसिे हािीिाई आफैिा सिादहत ियो

कक उहाँको अंतववडक्न्त जीवि, हाम्रो जीविको िागि यो िक्क्तिािी प्राथडिा र
-46भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
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चासो निरन्तर जारी छ। त्यसोभए यो मसद्ध िुक्क्तदाता एक मसंहासििा हाम्रो

िागि उदाहरर् हुिुहुन्छ। हो, उहाँसँि पुज्िे र आराधिा ििे सबै योग्यता छ, तर
उहाँको योग्यता पनि यदद तपाई यो अद्भुत आत्ि–ददिे, यस अद्भुत
अवधारर्सँि हाम्रो दृक्ष्टकोर्बाट सन्तुमित हुिुहुिछ
े । िैिे ती वषडहरुिा भएका
सबै भजिहरुबारे सोचे जुि उहाँको रक्तश्राव घाउहरुको बारे िा वतडिाि

कािखण्र्िा ििभि स्तब्ध पािे कुरा िदडछि ्। िेरो प्रनतकिया पदहिो गथयो,
उहाँिे राम्रो रक्तक्षेपर् ििुडभयो र ििुडभयो। तर जब उहाँको मसंहासि

वास्तववकताको बारे िा िाउँ छि ्, नतिीहरु भन्छि ् कक उहाँ भाँड्िुहुन्छ पाँच
रक्तश्राव घाइते, किवरीिा प्राप्त। र ििाई िाग्छ उिीहरुिे भन्ि खोज्दैछि ् कक

उहाँको दे हधारीिाई ित्रबसडिुहोस ्, कक उहाँको मसंहासि जीवि एक दे हधारी ख्रीष्ट

हुिुहुन्छ जो स्विड र प्
ृ वीका प्रभु हुिुहुन्छ तर तपाईको दैनिक आवचयकताहरुका
पनि प्रभु हुिुहुन्छ। र यसैिे त्यहाँ ख्रीक्ष्टयािको िागि ठूिो प्रभाव पदडछ जब
तपाईिे आज िै मसंहासििा उहाँको कािको बारे िा सोचिह
ु ु न्छ।

— Dr. Bill Ury
येशूको पन
ु रुत्थान र आरोहणको सन्दिगमा येशक
ू ो उदासीनतालाई अन्िेषण र्रे पनछ,

स्िर्गमा उहााँको चभलरहे को सत्रलाई हे रौँ।

सत्र
“सत्र” शब्द येशक
ू ो चभलरहेको शासन र स्िर्गमा मटहमा र शष्ट्क्तको स्थानबाट शासनका

लागर् िमगशास्त्रमा प्राविगिक शब्द हो। यसले येशू आफ्नो ितगमान शासनकालमा परमेश्िरको
जगर्ररय राजाको रुपमा र्रररहेको सबै कुरालाई जनाउाँ छ।

जब िमगशास्त्रले येशू के र्दे हुनुहुन्छ िणगन र्दगछ, नतनीहरुले प्राय: उहााँ परमेश्िर वपताको
दाटहने हातपट्टट बस्नुिएको छिनन िन्दछन ्। यो िाषा केही आिुननक पाठकहरुको लागर् भ्रामक

हुन सक्छ। येशू केिल वपताको छे उमा बभसरहनुिएको छै न उहााँ आफ्नो आर्मनको समयलाई
पखिगरहनुिएको छ; उहााँ भसंहासनमा बभसरहनुिएको छ। र यसको मतलब उहााँले आफ्नो राज्यमा
शासन र्रररहे को छ। उहााँ जार्ीरदार (भ्यासल) राजा हुनुहुन्छ जो परमेश्िरको दाटहने हाततफग
बस्नुहुन्छ। र उहााँ हामी मागथ राज र्रररहनु िएको र उहााँको आर्मन निएसम्म हाम्रो बबचमा

मध्यस्थता र्रररहनु हुनछ
े । येशूको सत्रले प्रमाखणत र्यो कक उहााँले पाप र मत्ृ युमागथ विजयी

र्नुगहुन्छ र यसले जीिनमा हामीले सामना र्ने प्रत्येक समस्याको बीचमा आफ्ना माननसहरुलाई
-47भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।
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ननरन्तर सान्त्िना टदन अगिकार र्दगछ।
धिडिास्त्रिे हािीिाई भन्दछ कक ख्रीष्ट परिेचवरको दादहिे हातपट्दट बस्िुभएको
छ। यो एक िािविास्त्रीय अमभव्यक्क्त हो जसिे ख्रीष्टिे र िण्र्िी र ब्रम्हाण्र्को

िासिको ििाि पाए भिेर दे खाउँ दछ। उहाँको स्विाडरोहर्िा, उहाँिाई उहाँको

साथिा जािे िदहिािा सहभािी बिाइयो। तर उहाँको त्यहाँ ववराजिाि हुिु
भिेको येिू ववश्रािस्थाििा जािुभएको गथयो भन्िे संकेत िदे ि। उहाँ हाम्रो राजा,
भववष्यवक्ता र पुजारीको रुपिा आफ्िो काििा िागिरहिु भन्िे हो।

— Rev. Jim Maples
येशू स्िर्ीय सत्रको दौिान येशूले र्नुगहुने महान ् ख्रीष्टको िूभमकाको नतिटा सानो पिको

रुपमा र्नुगहुने कामहरुबारे हामी कुरा र्नेछौँ : पटहलो, उहााँको िविष्यसच
ु क िचन र आत्मा। दोस्रो,
वपताको सामु उहााँको पज
ु ारी अंतविगष्ट्न्त। अनन तेस्रो, उहााँको राजाको रुपमा आफ्ना माननसहरुमागथ
शासन र्नुग। येशक
ू ो िविष्यसूचक िचन र आत्मालाई हे रौँ।

िचन र आत्मा
प्रेररत २:३३ मा हामी देख्छौँ, येशूले आफ्नो िविष्यिाणीको सेिाकाईको प्रयोर् र्ने पटहलो

तररका पवित्र आत्मालाई मण्िलीको उपहारको रुपमा पठाउनु गथयो। प्रेररत २ ले उल्लेि र्दगछ कक

जब आत्मा पटहलोपल्ट आउनुियो, तब उहााँ आर्ोका विभिन्न िाषाहरु, तेज बतासको आिाज, र
नततरवितर िएका यहूदीहरुको िाषाहरुमा परमेश्िरको जयजयकारको साथ उपष्ट्स्थत हुनुियो।

यो िविष्यसूचक कायग गथयो ककनकक पवित्र आत्माले मण्िलीलाई येशूको िविष्यिाखणक सािीको

रुपमा संसारमा शष्ट्क्तशाली बनाउनुियो। अन्तको समयमा आत्माले आफ्ना सबै विश्िासी

जनहरुलाई सेिाकाईको लागर् सिम पानेछ िनेर योएल २ मा र्ररएको िविष्यिाणी यी
संकेतहरुले पूरा र्यो िनेर पत्रुसले िने।

पेष्ट्न्तकोसको समयदे खि, येशूले आत्मालाई मण्िलीमा िविष्यिक्ता तररकामा सेिाको

काममा पठाईरहनुिएको छ, जबकक पेष्ट्न्तकोसको असािारण अभिव्यष्ट्क्तहरु िेरै भिन्न रहे को

छ। सायद सबैिन्दा सामान्य उदाहरण यो हो कक हामीले िमगशास्त्र पढ्दा उहााँले ज्योनत र
अन्तरदृष्टी प्रदान र्नग आत्मा पठाउाँ नुहुदछ।

येशूको सत्रमा येशक
ू ो िविष्यसूचक सेिाकायगमा िमगशास्त्रको प्रेरणा पनन समािेश गथयो।

२ नतमोथी ३:१६–१७ र २ पत्रुस ३:१५–१६ जस्ता िण्िहरुमा उहााँले आफ्ना जनहरुलाई ख्रीष्टको
-48भिडियो, अध्ययन मार्गननदे शनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेिाकाईको thirdmill.org मा
हेनुगहोला।
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अतुलनीय िचन लेख्ने प्रेररतहरुलाई प्रेररत र्नग आत्मा पठाउं नुियो िनन लेखिएको छ। कफभलप्पी

१:१४, १ थसालोननकक २:१३, र टहब्रू १३:७ जस्ता िण्िहरुमा हामी देख्छौ, त्यसरी नै येशू हाम्रो
लागर् िमगशास्त्र जोर्ाइ रािेर, र आफ्ना आत्मालाई उपहारको रुपमा टदएर उनीहरुको मण्िलीमा
सन्दे श प्रचार र्नग र हराएकाहरुको लागर् प्रचार र्नग आफ्नो मण्िलीको सेिा र्दे हुनुहुन्छ।

उहााँको िविष्यसूचक िचन र आत्मा बाहे क, येशूको सत्रले उहााँको पुजारीको मध्यस्थता

पनन समािेश छ।

अन्तविगन्ती
उहााँको स्िर्गरोहणमा, येशूले आफ्नो माननसहरुका पापहरुको प्रायष्ट्श्चतको लागर् वपतालाई

आफ्नै रर्त अपगण र्नुगियो। यो कायग अपररितगननय छ। तर यसको लािहरु–जस्तै िमा, शुद्िता,
र चंर्ाई–एक ननरन्तर आिारमा हाम्रो जीिनमा लार्ू र्नग आिश्यक छ। अन्तमा, हामी नयााँ स्िर्ग

र प्
ृ िीमा असीभमत शुद्िता, स्िास््य र समद्
ृ गिको आनन्द भलनेछौँ। तर यसै बीचमा, वपताको

सामु येशू हामीसाँर् मध्यस्तता र्नुगहुन्छ र प्
ृ िीमा हाम्रो जीिनको क्रममा हामीलाई ती
आभशषहरुको एक अंश टदन आग्रह र्नुगहुन्छ। उहााँको मध्यस्थताको बारे मा टहब्रू ७:२५–२६, ९:११–
२६, र १०:१९–२२; र १ यूहन्ना २:२ जस्ता िण्िहरुमा उल्लेि र्ररएको छ।

ख्रीष्टिे हाम्रो सम्पूर्ड काि पज
ु ारीको रुपिा प्रस्तुत ििुडिा दई
ु पक्ष सिावेि छि ्।

यसिा उहाँ हाम्रो निक्म्त आफ्िो जीवि अपडर् ििुडहुन्छ जसिाई हािी िूसिा
हे छौँ–उहाँ हाम्रो ववकल्पको रुपिा जािुहुन्छ; उहाँिे हाम्रो ठाउँ मििह
ु ु न्छ। उहाँिे
हाम्रो पाप आफैिा मििुहुन्छ र त्यसको निक्म्त उहाँिे पूरा िोि नतिुडहुन्छ। पज
ु ारी
पनि एक िानिस गथए जसिे परिेचवर र िानिसहरुका त्रबचको िध्यस्थकताड
गथए। उिीहरुका निक्म्त प्राथडिा िदै नतिीहरुका प्रनतनिगधत्व िदडथे। ख्रीष्टिे ती
दब
ु ै कािहरु ििडह
ु ु न्छ। यो त्यस्तो होइि जस्तो उहाँको िूसको काि सककएको

छै ि र उहाँिे पज
ु ारीको रुपिा िध्यस्थताको काि ििडह
ु ु दैि। होइि। उहाँको

िुसको काि सककयो। उहाँ हाम्रो ववकल्प हाम्रो प्रनतनिगध हुिह
ु ु न्छ, तैपनि उहाँ
अझै हाम्रो िागि प्राथडिा ििडह
डु ु न्छ। ककि उहाँिे त्यसो
ु ु न्छ, हाम्रो िागि त्रबक्न्त ििह
ििुडहुन्छ ? िूस अप्रभावीकरी छ भिेर होईि, तर ककिभिे उहाँको कायड निरन्तर

रुपिा हािीिा चमिरहेको छ। हािी पाप िरररहदछौं; हािी अझै िदहििय
राज्यिा पुिेका छै िौँ। उहाँिे हाम्रो पक्षिा वपताको सािु जे ििुडभयो त्यस कुरािा
निरन्तर त्रबक्न्त िरर राख्नुहुन्छ। पववत्र आत्िाद्धारा उहाँिे प्राथडिा िरररहिुहुन्छ
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जसरी हािीिाई प्राथडिा पनि आउँ दै ि। र उहाँ हाम्रो बीचिा, हाम्रो िध्यस्थको

रुपिा, हाम्रो जीविको हरे क पक्षिा हािीिाई प्रनतनिगधत्व ििुडहुन्छ र उहाँिे यो
हाम्रो बमिदाि र अन्तरववक्न्तकताडको रुपिा ििुडहुन्छ।

— Dr. Stephen Wellum
दःु िको कुरा, िेरै व्यष्ट्क्तहरु आफूले पाप र्रेको िण्िमा असहाय िई परमेश्िरसामु ििा

हुन्छन ् र उनीहरुको असफलताको जिाफ उनीहरुको आफ्नै योग्यताको आिारमा टदनै पछग िन्ने
झट
ु ो िारणामा पदगछन ्। तर अचम्मको त्य यो हो कक जसरी ख्रीष्टले क्रूसमा हाम्रा पापहरुको

लागर् नतनुगियो, त्यसरी नै स्िर्गमा बस्नुहुने हाम्रा वपतासामु उहााँ हाम्रो ननष्ट्म्त बबष्ट्न्त र्नुगहुन्छ,
जसले वपताले िमा टदनुहुन्छ र आभशष टदनुहुन्छ िन्ने कुराको सुननष्ट्श्चतता र्दगछ। हामी
स्िर्गको अदालतमा कटहले पनन एक्लो हुाँदैनौ, ककनकक येशू हाम्रो पिमा ननरन्तर प्राथगना
र्नुगहुन्छ।

हाम्रो जीविकाििा हाम्रो वककि, िध्यस्थकताड, हाम्रो प्रनतनिगधत्वको रुपिा
खेल्िे भूमिकािा येिू अझै चमिरहिुभएको छ। उहाँ हाम्रो वककि हुिुहुन्छ जि
ु
ददिहुँ निरन्तर िहाि ् न्यायगधिको अिाडर् जािुहुन्छ र हाम्रो िुद्धा वववाद

ििुडहुन्छ। ठूिो खबर यो हो कक उहाँको प्रायक्चचत कायडिे िदाड उहाँ कदहल्यै कुिै
िद्
ु दा हािडह
ु ु दैि। उहाँ जदहिे पनि हाम्रो िहाि प्रधाि पज
ु ारीको रुपिा उहाँको

िध्यस्थ भमू िकािा हाम्रो तफड बाट आफ्िो मसद्ध, सम्पन्ि कायडको िागि अपीि
ििडह
ु ु न्छ, र यो सधै सफि हुन्छ, यो सधै प्रभावकारी हुन्छ।

— Dr. K. Erik Thoennes
येशक
ू ो शब्द र आत्मा र टदमार्मा मध्यस्थताको साथ, हामी राजाको रुपमा उहााँका

शासनमा फकौ:

शासन
एकफसी ५:२३–२९ मा उहााँको दल
ु हीको रुपमा र १ कोररन्थी १२:२७ मा उहााँको शरीरको

रुपमा येशूको चभलरहे को ननयममा मण्िलीलाई सञ्चालन र्नुग समािेश र्दगछ।

दाऊदको छोरा र उिरागिकारीको रुपमा येशू पनन राष्िहरुलाई शासन र्नुगहुन्छ र

नतनीहरुको िाभमगक शासन र शासनको अिीनमा राख्नुहुन्छ। हामी यी घटनाहरु मिी २८:१९–२०; १
कोररन्थी १५:२४–२८; र प्रकाश २२:१६ मा पाउाँ दछौँ।
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यसबाहे क, परमेश्िरको सही प्रनतननगित्ि र पन
ु स्थावपत मानिताको िास्िविक रुपको

रुपमा येशू सबै सष्ट्ृ ष्टहरुका प्रिुको रुपमा उहााँ उगचत हुनुहुन्छ, जसै हामी टहब्रू २:७–८ मा पाउाँ दछौँ।

यसबाहे क, येशू यनत उच्च मागथ उक्लनुियो कक उहााँसर्
ाँ शष्ट्क्त र अगिकारहरु जस्ता

अन्य शष्ट्क्तहरु मागथ पूणग अगिकार छ। हामी यसलाई रोमी ८:३८–३९; र कलस्सी १:१६, र २:१५
मा पाउाँ दछौँ। कफभलप्पी २:९–११ मा पािलले कसरी येशूको शाही शासनको सार िणगन र्रे
सुन्नुहोस ्ः

त्यसैकारण परमेश्िरले उहााँलाई अनत उच्च पानुगियो, र उहााँलाई त्यो नाउाँ प्रदान

र्नुगियो, जो हरेक नाउाँ िन्दा उच्च छ, कक स्िर्गमा, प्
ृ िीमागथ र प्
ृ िीमुनन
िएको हरे क प्राणीले येशूको नाउाँ मा घुाँिा टे क्नुपछग , र हरे क ष्ट्जब्रोले परमेश्िर

वपताका मटहमाको ननष्ट्म्त येशू ख्रीष्टलाई प्रिु िनी स्िीकार र्नुगपछग (कफभलप्पी
२:९–११)।

येशूले सबै चीजहरु चलाउनुहुन्छ–मण्िली, राष्िहरु, सष्ट्ृ ष्ट, र स्िर्गदत
ू हरु र िूत-

आत्महरुको आष्ट्त्मककय संसार। उहााँको शासन सिैँ हाम्रो लागर् पूिागनुमान जस्तो दे खिदै न। तर,
उहााँले परमेश्िरको योजना अनुसार ननयम बनाउाँ नु हुन्छ। बाइबलले हामीलाई आश्िासन टदन्छ
कक सबै मागथ ख्रीष्टको शासनको कारण, उहााँका अनुयायीहरु िराउनप
ु दे न। हाम्रो अष्ट्न्तम जीत

ननष्ट्श्चत छ। हामीलाई केटह पनन हुन सक्दै न ककनकक सबै थोक उहााँको अगिकार र शष्ट्क्त मुनन
छन ्–सम्पूणग ब्रम्हाण्िको काम दे खि सब िन्दा सानो सब–आणविक कण सम्म। र अन्तमा,
प्
ृ िीका सबै राजाहरु र माननसहरु, र सबै आष्ट्त्मक प्राणीहरुले, उहााँको सबोच्चता स्िीकानेछन ् र
उहााँलाई दण्िित ् र्नेछन ्।

येशक
ू ो पन
ु रुत्थान, स्िर्ागरोहण र सत्रको अन्िेषण र्ररसकेपनछ, हामी येशल
ू े ख्रीष्टको

रुपमा के र्नगह
ु ु नेछ िन्ने कुराको िािी पि बदल्न तयार छौँः उहााँको दे खिने दोस्रो आर्मन।.

आर्मन
नयााँ ननयमले भसकाउाँ दछ कक येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, यसकारण उहााँ आफ्नो मटहमामय

शरीरमा परमेश्िरको राज्यलाई प्
ु ु नेछ। ख्रीष्टको आर्मन ख्रीष्ट्ष्टयन
ृ िीमा परु ा र्नग आउनह

विश्िासको केष्ट्न्िय पष्ट्ु ष्टकरण हो, र प्रेररत १:११; १ थेसालोननकक ४:१३–१८; २ थेसालोननकक १:५–
१०, र १ कोररन्थी १५:२३ जस्ता िण्िहरुमा यसको बारे मा भसकाईएको छ।

हामी येशूको अष्ट्न्तम आर्मनको बारे मा छलफल र्नेछौँ । उहााँले हााँभसल र्रे का दई
ु िटा

चीजहरु; सबै आत्मा र मानिताको इन्साफ; र सष्ट्ृ ष्टको निीकरण। पटहलो आत्मा र मानिताको
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न्यायको विषयलाई हेरौँ।

न्याय
ख्रीष्ट र राजाको रुपमा, येशूको िूभमका मध्ये एक अष्ट्न्तम टदन न्यायकतागको रुपमा कायग

र्ने हो, जसमा उहााँले प्रत्येक स्िर्गदत
े । जसरी येशू
ू , रािस र मानिलाई यसको प्रनतफल टदनुहुनछ
आफैले मिी २५:३१–४६ मा िन्नि
ु एको छ, मरे का प्रत्येक मानिको पन
ु रुत्थान हुनेछ, र तब
सम्पण
ू ग मानितालाई नतनीहरुको कामहरुको आिारमा न्याय र्ररनेछ। जसले राम्रो काम र्रे का

छन ् उनीहरुलाई अनन्त, िन्यको जीिन टदनह
ु ु नेछ। तर ती जसले दष्ु ट कामहरु र्छग न ् उनीहरुलाई
अनन्त दण्िको लागर् सजाय टदइनेछ। यह
ू न्ना ५:२२–३०; प्रेररत १०:४२, र १७:३१; र २ कोररन्थी
५:१० मा यी घटनाहरु उल्लेि र्ररएको छ।

अब, पक्कै पनन, बाइबलले यो पनन भसकाउाँ दछ कक यटद माननसमा पवित्र आत्मा शष्ट्क्तमा

िास र्नुगहुन्छ िने मात्र माननसहरुले असल कायगहरु र्नग सक्दछन ्। र यटद विश्िासीहरु ख्रीष्टमा

िमी ठहररएका त्यको लार्ी निएको िए यी कुनै महत्िको हुाँदैन गथयो। त्यहााँ विश्िासीहरुका
आफैमा केटह जस्तो छै न जसले उनीहरुलाई अविश्िासीहरु िन्दा उच्च बनाउाँ छ। पािलले एकफसी
२:८–१० मा िनेझै:
ककनिने अनुग्रहबाट विश्िासद्िारा नतमीहरुले उद्िार पाएका छौँ–र नतमीहरु

आफैबाट होइन, यो त परमेश्िरको िरदान हो–कमगद्िारा होइन, नत्रता माननसले
घमण्ि र्नेछ। ककनकक हामी असल कामहरुका ननष्ट्म्त ख्रीष्ट येशूमा सज
ृ ना

र्ररएका उहााँका हातका सीप हौँ। हामी ती बमोष्ट्जम टहिौँ िन्ने हे तुले परमेश्िरले
पटहलेबाटै ती तयार र्नुगिएको गथयो (एकफसी २:८–१०)।

हामी आफैमा, सबै मानि जाती परमेश्िरसामु दोषी छौँ। तर अष्ट्न्तम न्यायमा, हामीहरु

जो ख्रीष्टमा विश्िास र्दगछौँ, ख्रीष्टको मत्ृ युमा हामी हाम्रो पापको लागर् मरे को छु िनेर र्णना
र्ररन्छ। त्यसैकारण, ननन्दा र्नुगको सट्टा, परमेश्िरले हामीमाफग त र्नुगिएका असल कायगहरुका
लागर् हामी पुरस्कृत हुनछ
े ौँ।

हाम्रो िन्यको अिस्थामा, हामी मत्ृ युको िरबाट पूणग रुपमा स्ितन्त्र हुनेछौँ। हाम्रा
र्ौरिशाली शरीरहरु येशूमा िएको जस्तो हुनछ
े । र हामी सदाको लागर् शाष्ट्न्त र समद्
ृ गिमा
बस्नेछौँ, दोष, भ्रष्टचार र पापको उपष्ट्स्थनतबाट मुक्त हुनेछौँ। सबै िन्दा मागथ, हामी हाम्रो
परमेश्िर र मुष्ट्क्तदाता आमने सामने दे ख्नछ
े ौँ, र उहााँको अनुग्रहमा आराम र्नेछौँ।

हाम्रो इनामको एक िार्को रुपमा, हामीलाई नयााँ स्िर्ग र प्
ृ िीमा पनन अगिकार टदइनेछ,
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यसमागथ ख्रीष्टसाँर् शासन र्नग। हामी यसलाई रोमी ८:१७; र २ नतमोथी २:१२ मा पाउाँ दछौँ। र हामी
यो अगिकार प्रयोर् र्ने पटहलो तररकाहरुमध्ये एक हो जसरी पािलले १ कोररन्थी ६:३ मा

भसकाएझै स्िर्गदत
ू हरु र िुतआत्माहरु मगथ न्याय र्नगमा येशूसाँर् सामेल हुनु। ननतजा
मानितामा न्याय समान छ। िमी स्िर्गदत
ू हरुलाई परु स्कृत र्ररनेछ, र िुतआत्माहरुको ननन्दा
हुनेछ, जसरी हामी मिी २५:४१ मा पढ्दछौँ।

आत्मा र मानिताको न्यायको यो समझको साथ, हामी येशूको पुनरार्मन पनन हुनछ
े कक

सष्ट्ृ ष्टको नविकरणको जुन येशू फेरर आउनुहुदााँ हुने समयलाई हे रौँ।

नविकरण
जब परमेश्िोरले आदमको पापको जिाफमा जभमनलाई सराप टदनि
ु यो पररणाम स्िरुप,

सम्पण
ू ग सष्ट्ृ ष्टलाई असर पयो िनी पािलले रोमी ८:१९-२२ मा भसकाउनु ियो। येशू फेरी फककग

आउनु हुदा सष्ट्ृ ष्ट र मत्ृ यु त्यसको आफ्नै विनाशको बन्िनबाट मक्
ु त र्राइनेछ िनी हामी रोमी

८:२१ र प्रकाश २२:३ मा पाठ र्दगछौ। त्यस बेला हामी उिरागिकारी हुनछ
े ौँ र एक राम्रो र उिम
प्
पटहलो सष्ट्ृ ष्टिन्दा पनन उिम छ। परु ानो ननयमका
ु
ृ िीमा शासन र्नेछौँ जन
िविष्यव्यक्ताहरुले प्रशस्त िोजन, माननसहरु र जनािरहरु बबच शाष्ट्न्त, र आनष्ट्न्दत उपासना र
परमेश्िोरको सेिाको सन्दिगमा यस पुनस्थागवपत सष्ट्ृ ष्टको कल्पना र्रे । हामी यशैया, यभमगया र

जकररयको पस्
ु तकहरुमा दे ख्छौँ। यस नयााँ सष्ट्ृ ष्टको निीकरणको लार्ी सब िन्दा पटहले
संसारलाई आर्ोले सफा पानुग आिश्यक पनेछ, ककनकी प्रेररत पत्रुस २ पत्रुस ३:१०-१३ मााँ प्रकट र्रे
, तर ननतजा रमाइलो हुनछ
े , जस्तो पत्रुसले २ पत्रुस ३:१३ मााँ यसरी िनेका छन ्।

तर उहााँको प्रनतज्ञाबमोष्ट्जम हामी नयााँ स्िर्ग र नयााँ प्
ृ िीको बाटो हे छौ, जसमा
िाभमगकताले िास र्छग (२ पत्रुस ३:१३)।

उदाहरर्को िागि प्रकािको पुस्तकिा हािीिे ियाँ आकाि र ियाँ प्
ृ वीको
तस्वीर पाउँ छौँ जि
े । त्यहाँ रुखहरु र त्यस प्रकारको राम्रो
ु बिैचा र िहर दव
ु ै हुिछ

र खराबको ज्ञािको रुख र वविेष िरी जीविको रुखको सम्झिा िदडछि ्। तर

त्यहाँ एक िहाि िहर पनि हुिछ
े । एउटा ठूिो ियाँ यरुििेि स्विडबाट ओिडन्छ
जुि एक िदीको बीचबाट बग्दछ, जुि फेरर हािीिाई बिैचािा फकाडउँछ। त्यसैिे

त्यहाँ बिैचािा सबै रिाईिो र आकषडर् हुिेछ, तर सबै पररष्कृतता, सबै सभ्यता
त्रबिा हािी त्यसको िागि तत्पर छौँ। त्यहाँ कुिै प्रकोप हुिेछैि। अब, ििाई
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िाग्छ प्रकृनतिे परिेचवर को हुिुहुन्छ भन्िे कुराको िक्क्तिािी प्रदडिि दे ख्नेछ र
आकाि र प्
ृ वीिा सम्भवत्ः परिेचवरको साि्यडका ठूिा प्रभावकारी कायडहरु

हुिेछ, तर कुिै ववपवत्तहरु हुिछ
े ै ि ककिकक त्यहाँ कुिै िोक हुिछ
े ै ि, त्यहाँ कुिै
द्ःु ख हुिेछैि र परिेचवरिे आफ्िा िानिसहरुिाई ती सबैबाट जोिाउिुहुिछ
े ।
त्यसैिे व्यावहाररक रुपिा भन्िप
ु दाड हािी ियाँ आकाि र ियाँ प्
ृ वीको बाटो
हे छौँ, जहाँ धामिडकता बास िछड । यो एक उत्ति धामिडक, उत्ति न्यायसँित सिाज

हुिेछ। त्यो यस्तो चीज हुिेछ जि
ु हािी सबैको िागि राम्रो हुिेछ। हाम्रा द्ःु खहरु
जुि हािी यहाँ प्
ृ वीिा छौँ, हाम्रा सबै द्ःु खकष्टहरु जुि हािी आज िोक िदडछौँ र

ठीक त्यस्तै, जि
ु िदहिािा जाँदा फेरर हुिेछैि, र सबै कुरा ठीक बिाईिेछ।
परिेचवरको सबै न्याय ववजय हुिेछ, र हािी परिेचवरको दयाको िागि धेरै
आभारी हुिछ
े ौँ।

— Dr. John Frame
यसको बारे मा सोच्नुहोस ् हामी सबैलाई थाहा छ कक सष्ट्ृ ष्ट सुन्दर ठाउाँ हुन सक्छ। यद्यवप
सष्ट्ृ ष्ट अझै पापको श्रापमुनन रहे को छ, यद्यवप कटहलेकााँटह हामी अझै पनन यसको सुन्दरताको
कारण चककत हुन सक्छौँ; हामी यसको जटटलताबाट चककत हुन सक्छौँ; यसले हामीलाई ल्याएको

आनन्दले हामी अभिित
गु ोस ्, सष्ट्ृ ष्ट पापको श्रापविना, पीिाविना,
ू हुन सक्छौँ। अब, कल्पना र्नह
रोर्विना, यद्
ु िविना र मत्ृ यु विना पनन कस्तो हुन्छ । येशू फकग नह
ु ु दााँ नयााँ सष्ट्ृ ष्टमा बस्ने
आश्चयगको कल्पना र्नगह
ु ोस ्–यसको सौन्दयग, जटटलता, र आनन्दहरु। ककनिने येशू नै ख्रीष्ट

हुनह
ु ु न्छ जसले सबैमागथ शासन र्नगह
ु ु न्छ, उहााँसाँर् हाम्रो लागर् भसद्ि संसार बनाउने अगिकार र
शष्ट्क्त दब
ु ै छ, जहााँ हामी परमेश्िरको मटहमा र्नेछौँ र सदासिगदा उहााँमा आनन्द उठाउाँ नेछौँ।
येशू ख्रीष्टका अनय
े र
ु ायीहरुको रुपमा, हाम्रो ठूलो आशा यो छ कक उहााँ फकग नह
ु ु नछ

हामीलाई उहााँको राज्यको आभशष ् टदनह
ु ु नेछ। िविष्यको यो दशगनले हामीलाई हराएकाहरुको लागर्

उहााँको सुसमाचार प्रचार र्दाग जोितोिको परमेश्िरको साथ परमेश्िरको सेिा र्नग हामीलाई
उत्प्रेररत र्नुगपदगछ। यसले हामीलाई शुद्ि जीिन विताउन प्रोत्साटहत र्नुगपदगछ, हामी जान्दछौँ कक
हामी कटहल्यै आफ्नो पापको लागर् दोषी ठहयागउन सक्दैनौँ ककनकक हामी ख्रीष्टमा सुरक्षित रुपमा
राखिएका छौँ। र यसले हामीलाई प्रेम र्नग र उहााँले हामीलाई टदनुिएका ठूला आभशषका लागर्
उहााँलाई िन्यिाद टदन प्रोत्साटहत र्नुगपदगछ।
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ननष्कषग
येशू ख्रीष्टको यस पाठमा, हामीले उहााँको जन्म र तयारी, उहााँको सािगजननक सेिाकाई,

उहााँको द:ु ि र मत्ृ यु, र अन्तमा उहााँको स्िर्ागरोहणलाई हे रेर येशूको पागथगि जीिन र सेिाकाईको

त्य र महत्िको सिेिण र्यो। येशूको जीिनको यी प्रत्येक अंशले हामीलाई परमेश्िरको ख्रीष्टको
रुपमा येशूको िभू मकाको बारे मा महत्िपूणग अन्तरदृष्ट्ष्ट प्रदान र्दगछ।

येशू ख्रीष्ट सबैिन्दा शष्ट्क्तशाली, रोमान्चक व्यष्ट्क्त हुनह
ु ु न्छ जो आजसम्म जीवित

हुनुहुन्छ। त्यो िन्दा पनन रोमान्चक कुरा के हो िने उहााँ स्िर्गमा आफ्नो भसंहासनबाट हाम्रो
िविष्यिक्ता, पुजारी र राजाको हैभसयतमा सेिा र्दै हुनुहुन्छ। यटद हामी िफादार िई उहााँको
सेिा र्छौँ िने, उहााँले हामीलाई उहााँको िचनमा आश्िासन टदनुहुन्छ कक अको संसारमा पाइने

आभशषहरु हाम्रा ठूला आशाहरुिन्दा पनन ठुला हुनेछन ्। यस श्रङ
ृ िलामा हाम्रो िविष्य पाठहरुमा,
हामी येशूका िविष्यिक्ता, पुजारी र राजाको कायगहरुको विस्तत
ृ वििरणका बारे िोजी र्नेछौँ। तर
यस अिस्थामा पनन, हामीले पटहले नै ख्रीष्टको आश्चयग र महानता दे िेर र उहााँमा आफ्नो जीिन
टदनको लागर् पयागप्त कारणहरु दे िेका छौँ।
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GLOSSARY
ascension – Event forty days after the
resurrection in which Jesus was taken up
bodily into heaven in full view of his
apostles

David – Second Old Testament king of
Israel who received the promise that his
descendant would sit on the throne and reign
forever

atonement – A sacrifice made to remove
the guilt of sin and reconcile the sinner with
God

Elijah – Old Testament prophet who
appeared along with Moses at the
transfiguration of Jesus

Beatitudes – Jesus' statements in Matthew
5:3-12 that each begin with the phrase
"Blessed are"

Farewell Discourse – Jesus’ final words to
the eleven faithful apostles found in John
14–16

Chalcedon – City in Asia Minor where a
church council was held in A.D. 451 to
defend traditional Christian doctrines and
deny heresies

Gregory of Nazianzus – Bishop of
Constantinople
and
influential
theologian who lived from A.D. 325
to 389

Chalcedonian Creed – Creed written in
A.D. 451 by a church council in the city of
Chalcedon that affirmed, among other
things, that Jesus is "truly God and truly
man"; also called the Chalcedonian Symbol,
and the Definition of Chalcedon

Herod the Great – Jewish king appointed
by the Romans who ruled from 37 B.C. until
his death in 4 B.C.; known to have ordered
the slaughter of all male children two years
old and under after he learned of Jesus’ birth
hypostatic union – Phrase used to express
the doctrine that the divine and human
natures of Christ are united in one person

Christ – From the Greek word
"christos" meaning "the anointed"
or "anointed one"; closely tied to the
Old Testament Hebrew term
"messiah"

impeccability – Inability to sin; often used
to refer to the fact that Jesus was incapable
of sinning

christos – Greek word (transliteration) for
Christ; used in the Septuagint to translate
"mashiach"
or
"messiah,"
meaning
"anointed one"

imputation – The act in which God
assigned the guilt of sinners to the person of
Christ

Council of Chalcedon – Church council
held in A.D. 451 in the city of Chalcedon
that affirmed, among other things, that Jesus
is truly God and truly man

incarnation – Term that refers to Jesus'
permanent assumption of a human nature
intercession – Mediation or petition through
prayer on behalf of another
John the Baptist – New Testament prophet
who called for true repentance and
proclaimed that the arrival of God's
kingdom was near; identified Jesus as the
Messiah and prepared the way for Jesus’
public ministry

crucifixion – a form of the death penalty
used in the ancient Roman Empire in which
criminals were tied or nailed to a cross and
then hung there until they died, typically by
suffocation; the means by which Jesus died
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the Holy Spirit was poured out on the early
church

Joseph (the carpenter) – Husband of Mary
(the mother of Jesus) and a descendant of
King David

repentance – A heartfelt aspect of faith
whereby we genuinely reject and turn away
from our sin

Last Supper – Final meal shared by Jesus
and his disciples on the night he was
betrayed

session – Theological term used to refer to
Jesus' ongoing rule and ministry of
intercession while seated at the right hand of
God the Father

Lord’s Supper – Christian sacrament or
ordinance using bread and wine to
symbolically commemorate Jesus’ sacrifice
on the cross until his promised return

Transfiguration – Event recorded in
Matthew 17:1-8, Mark 9:2-8, and Luke
9:28-36 when Jesus was revealed to his
disciples in glory

Mary – Young Jewish woman who became
the mother of Jesus through the power of the
Holy Spirit while she was still a virgin; wife
of Joseph the carpenter

Triumphal Entry – Jesus' entry into
Jerusalem one week prior to his crucifixion
and death in which the people laid palm
branches and cloaks on the road and loudly
praised him

mashiach – Hebrew word (transliteration)
for "messiah"; anointed one
Messiah – Hebrew word meaning "anointed
one"; the great King from David’s royal line
who would bring about the transition from
this age to the age to come; translated
"Christos" in Greek
Moses – Old Testament prophet and
deliverer who led the Israelites out of Egypt;
man with whom God made a national
"covenant of law" and who administered the
Ten Commandments and the Book of the
Covenant to the Israelites; also appeared
with Elijah at Jesus' transfiguration
new covenant – The covenant of fulfillment
in Christ; first mentioned in Jeremiah 31:31
Passion, the – From the Greek word
"pascho" (transliteration) meaning "to
suffer"; refers to Jesus’ suffering and death,
beginning the night of his arrest
Passover – Jewish festival remembering
when God delivered Israel out of slavery in
Egypt
Pentecost – Jewish festival, often called the
"Feast of Weeks," that celebrated the early
harvest; celebrated by Christians as the day
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