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 “गे्रग गगल्बर्ट, आज मण्डलीको सेवामा बोलावर् पाएका 

सबैभन्दा उज्वल एवं गवश्वासयोग्य जवानहरुमध्ये एक हुन् । 

यहााँ उनले हामीलाई येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको एउर्ा 

ममटस्पशी, गवश्वासयोग्य, र पूर्ट बाइबलीय बुझाई पेश 

गरेका छन्। सााँचो सुसमाचार जान्नु, झुर्ाहरुलाई गचन्नु र 

सुसमाचार-केगन्ित ख्रीगष्टयनहरुको एउर्ा पुस्तालाई उन्मुक्त 

गनुट भन्दा ठुलो आवश्यकता अरु छैन । यो गनकै्क नै 

महत्वपूर्ट पुस्तक एकदमै ठीक समयमा आएको छ ।” 

आर. अल्बर्ट मोहलर जुगनयर, प्रमुख, 

साउथनट बगिस्र् गथयोलोगजकल सेगमनरी  
 

“दईुवर्ा वास्तगवकताहरुले यसलाई एउर्ा समालोचनात्मक 

रूपमा महत्वपूर्ट पुस्तक बनाएका छन् : सबै पुस्ताहरुमा 

सुसमाचारको केगन्ियता र सुसमाचारबारे हामै्र पुस्तामा 

रहकेो भ्रम । सुसमाचार के हो ? ले सुसमाचारको 

बाइबलीय आधारमा गवश्वासयोग्य वर्टन गछट र 

ख्रीगष्टयनहरुलाई त्यस मगहगमत सन्दशेबार् तर्कट नदगेख 

जोगगन सके्न क्षमता प्रदान गछट। हरेक पास्र्र र मण्डलीका 

प्रत्येक सदस्यको हातमा यो पुस्तक रागखददन पाए कगत 

असल हुन््यो भन्ने मलाई लागेको छ ।” 

सी. जे. महान,े सोभरेन ग्रेस गमगनस्रीज  
 

“गे्रग गगल्बर्टको सरोकार छ दक सुसमाचारबारे अगहलेको 

प्रचारीय बुझाई भ्रमको कुगहरोमा हराएको छ । उनले एक 

पुरानो गवषयमा नयााँ प्रकाश चम्काउाँदै त्यो कुगहरो 
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हर्ाएका छन्। गगल्बर्ट स्पष्ट, संगक्षि तथा पठनीय शैलीमा 

लेख्छन् जसले गवशेषगरी वयस्क युवा भाइ- बगहनीहरुको 

ध्यानाकषटर् गछट। सुसमाचार के हो ? ले सुसमाचारबारे 

तपाईको सोचाईलाई गतखाछट, तपाईको हृदयमा अझ 

गगहरो छाप छोड्छ तदक तपाईंले येशू ख्रीष्टको सन्दशे 

गनर्भटकताकासाथ बााँड्न सकु्नहोस् । यो पुस्तकले तपाईको 

आफ्नै जीवनमा सुसमाचारले कुन हदसम्म प्रभाव पारेको 

छ भनी तपाईलाई सोच्न बाध्य बनाउाँछ। ख्रीष्टले जे पूरा 

गनुटभएको छ, त्यसको गनगम्त तपाईले परमेश्वरलाई 

कृतज्ञतासाथ ठुलो स्वरमा धन्यवाद ददनुहुनेछ ।  

जेम्स म्याकडोनाल्ड, वररष्ठ पास्र्र, 

हाभेस्र् बाइबल च्यापल, गसकागो  
 

“गनकै्क पुरानो कथाको नयााँ शब्दहरुमा गररएको अद्दभुत 

वर्टन- साथै धूतट गलत व्याख्याहरुको गवरुद्धमा यथेष्ट 

चेतावनीहरु । एउर्ा पुरानो सुसमाचारीय भजनले भनझेैं,  

गे्रग गगल्बर्टको यो उत्कृष्ट पुस्तक सत्य छ दक जसले त्यो 

पुरानो कथाको बारेमा जान्दछन,् उनीहरुले त्यसलाई सुन्न 

भोक र गतखाटले अरुजस्तै आतुर भएको आफूलाई पाउने 

छन ्।” 

ब्रायन च्यापल, प्रमुख,  

कोवेनान्र् गथयोलोगजकल सेगमनरी  

 

“गे्रग गगल्बर्ट, गतनै व्यगक्त हुन् जसलाई मैले गसकाउने 

अवसर पाएको गथएाँ र जसले अगहले मलाई गसकाउाँ द ैछन ्। 



 

5 
 

सुसमाचार बारेमा लेगखएको यो सानो पुस्तक हालका 

वषटहरुमा मैले पढेका सबैभन्दा स्पष्ट र महत्वपूर्ट 

पुस्तकहरुमध्ये एक हो ।” 

माकट  डभेर, वररष्ठ पास्र्र, 

क्यागपर्ल गहल बगिस्र् मण्डली, वागसङर्न डी.सी. 
 
 

“असल कारर्ले ख्रीगष्टयनहरु सुसमाचार  शब्दलाई मन 

पराउाँछन् । तर गवडम्बना, धेरै ख्रीगष्टयानहरुले सुसमाचार 

पूर्टरूपमा के हो भनेर बुझेका हुाँदैनन् । सैद्दागन्तक रुपमा 

पूर्ट र सरल ढङ्गमा, सुसमाचारको  ईश्वरशास्त्रीय प्रकृगत  

तथा कायाटत्मक आवश्यकता दवुैलाई बुझ्न ुकगत महत्वपूर्ट 

छ भनेर मेरा असल गमत्र गे्रग गगल्बर्टले दखेाएका छन ् । 

हामी आशा र प्राथटना गरौं दक यो पगहलो पुस्तकपगछ 

आगामी धेरै पुस्तकहरु ग्रेगबार् आउनेछन ्।” 

रु्गलयन गचगभगजयान, वररष्ठ पास्र्र, 

कोरल ररज प्रेसगबर्ररयन मण्डली, फोर्ट लाउडरडले, 

फ्लोररडा  
 

“सुसमाचार के हो ? यो प्रश्नको जवाफ, यस छोर्ो तर 

शगक्तशाली पुस्तकले स्पष्ट र संगक्षि रुपमा ददएको छ । यो 

सुसमाचारको सवोत्तम प्रस्तुगत हो । यसलाई पढ्नुहोस् र 

अरुलाई पगन पढ्न ददनुहोस् ।”  

ड्यागनयल एल. एदकन, प्रमुख,  

साउथइस्र्नट व्यागटर्ष्ट गथयोलोगजकल सेगमनरी  
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“गे्रगट गगल्बर्टले, तीक्ष्र् ददमाग र एक पास्र्रको हृदयका 

साथ, एउर्ा यस्तो पुस्तक लेखेका छन्, जुन खोज्नेहरुका 

लागग, गवश्वासमा नयााँ भएकाहरुका लागग र 

सुसमाचारलाई अझ स्पष्टसाथ बुझ्न चाहने जोकोहीका 

लागग पगन सहयोगी हुनेछ । म यस्तै पुस्तकको प्रगतक्षामा 

गथएाँ ! एउर्ा अचम्मलाग्दो गववादग्रस्त गवषयमागथ एक दढृ 

मागटदशटकको रूपमा यो पुस्तकले सुसमाचार, परमेश्वरको 

राज्य र कू्रसको अथट बारेका गलत धारर्ाहरु हर्ाउाँछ ।”  

केगभन डयेंग, वररष्ठ पास्र्र, 

युगनभर्सटर्ी ररफम्डट चचट, इस्र् लनन्संग, गमगसगन  
 

“सुसमाचार के हो ?  ले संवेदनशील र चाखलाग्दो ढङ्गमा 

दखेाएको छ दक सुसमाचार वर्टन गन ै नसदकने गहन छ,  

साथ-साथै अत्यन्त वर्टनीय पगन छ – जोकोहीले बुझ्न सके्न 

स्पष्ट ।”   

पेज टयार्रसन, प्रमुख, 

साउथवेस्र्नट व्यागटर्ष्ट गथयोलोगजकल सेगमनरी 
 

“गे्रग गगल्बर्टले मण्डलीलाई आफ्नो प्रकाशको स्रोतमा फकी 

आउन बोलाएका छन् । गसधा र  स्पष्ट तवरमा, बाइबलले 

सुसमाचारबारे देखाउन खोजेको अथट उनले हाम्रो सामु 

जस्ताको तस्तै रागखददएका छन।्“  

आचटगवशप गपर्र जे. अदकनोला 

प्राइमेर् अफ द चचट अफ नाइजेररया, एंगगलकन कम्युगनयन  

 



 

7 

 

“दगुवधा र व्यावहाररकताको युगमा, मगहगमत 

सुसमाचारलाइ स्पष्ट पानुटजस्तो ठुलो चुनौती अको छैन । 

पररपक्व ख्रीगष्टयन साथै शंकालुहरु दबुैका लागग यो 

सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। यो गवचारशील तर सुलभ 

पुस्तकमा गे्रग गगल्बर्टले अगहलेसम्मको सबैभन्दा महत्वपूर्ट 

प्रश्नको उत्तर स्पष्ट रूपमा ददएका छन ्।” 

ड्याररन टयाररक, उप-प्रमुख, 

द एक्र्स२९ चचट टलानन्रं्ग नेर्वकट  
 

धमटशास्त्रबार् कसैल े सोध्नसके्न सबैभन्दा महत्वपूर्ट प्रश्नको 

उत्तर ददाँद ै ग्रेग गगल्बर्टले दगुवधा हर्ाएका छन् परमेश्वरले 

ख्रीष्टमा  के गनुटभएको छ भन्ने असल समाचार तपाइाँलाई 

थाहा छ भने पगन, गगल्बर्टले तपाइको ध्यान यो मगहगमत 

सुसमाचारगतर अझ केगन्ित गररददनेछन्।” 

कोगलन हान्सेन, दक्रगस्चयागनरर् रु्ड,े  प्रमुख सम्पादक 

 

“यो पुस्तकले तपाईलाई येशू ख्रीष्टको सुसमाचार अझ बढी 

बुझ्न, मूल्यवान ् ठान्न  र बााँड्न मद्दत गनेछ । यदद 

सुसमाचारबारे मसाँग पयाटि ज्ञान छ भन्ने लाग्छ भने,  

तपाईंलाई यसको आवश्यकता अझ बढी हुनसक्छ ।” 

जोशुआ ह्याररस, वररष्ठ पास्र्र, 

कोभेनान्र् लाइफ मण्डली, गेथसटवगट, मेररल्यान्ड 
 

“ख्रीगष्टय आस्थाका मुख्य गसद्धान्तहरुमा व्यापक दगुवधा 

कायम रहकेो समकालीन ख्रीगष्टयन संस्कृगतमाझ, गे्रग 
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गगल्बर्टले हामीलाई सुसमाचारको एउर्ा गचत्र ददएका छन् 

जुन गवश्वास गरेकाहरुका लागग स्पष्ट छ भने गवश्वास 

नगरेकाहरुका लागग सम्मोहक छ । सुसमाचार के हो ? 

पुस्तक वचनले ओतप्रोत छ,  कू्रस-केगन्ित छ र यसले 

परमेश्वरलाई उच्च तुल्याउाँछ।  यसले तपाईको ध्यान नखंच्छ 

र परमेश्वरको गनगम्त तपाईको हृदयमा प्रेमको आगो 

बागलददन्छ, जसले हामीलाई आफ्नो मगहमाको गनगम्त 

उहााँको सुसमाचारद्वारा उहााँको अनुग्रहले बचाउनुहुन्छ ।  

डगेभड टल्यार्, वररष्ठ पास्र्र, 

द चचट एर् ब्रूक गहल्स, बर्मटङह्याम, अलाबामा 
 

“सुसमाचारबारेको स्पष्टताले सुसमाचारमागथ भरोसा 

ल्याउाँछ र मूल सुसमाचाररय सत्यप्रगत दढृ गवश्वास 

जगाउाँछ । यो उत्कृष्ट पुस्तक अद्भुत दकगसमले स्पस्र् र 

बाइबलीय गहसाबले गवश्वसनीय छ, र यसको पढाईले 

सुसमाचारको महत्वमा नवीनता ल्याउाँछ ।” 

गवगलयम रे्लर, रेक्र्र  

सेन्र् हलेेन गवशपगेर्, लण्डन  
  

जब म बाइबलको महत्वपूर्ट भागबारे  सोच्दछु, मेरो 

हृदयले तुरुन्तै सुसमाचारलाई अाँगाल्छ । म धेरै 

मागनसहरुलाई गचन्दछु जो सुसमाचारलाई प्रेम गछटन्, तर 

म सुसमाचारलाई अझ बढी प्रेम गनट र राम्ररी बुझ्न सधै ाँ 

तयार रहन्छु । सुसमाचारलाई अझ धेरै बुझ्न र प्रेम गनट 
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हामीलाई सहायता गमलोस् भनेर ग्रेग गगल्बर्टले यो पुस्तक 

लेखेका छन् ।“ 

जोनी हन्र्, प्रमुख 

द साउदनट व्यागटर्ष्ट कन्भेन्सन, 

पास्र्र, फष्टट व्यागटर्ष्ट चचट, जर्जटया 
 

“यो पुस्तकलाई गहन बनाउने कुरा भनेकै यसको सरलता 

हो । सायद ख्रीगष्टय समुदायमा सबै भन्दा ठूलो खतरा 

भनेको बाइबलको स्पष्ट र गनगित आवाज नसुगनकनै 

सुसमाचार के हो भन्ने बारेमा धारर्ा बनाउनु हो । यो 

पुस्तक ख्रीगष्टयन आस्थाबारे तपाइले पढ्नुहुने सबैभन्दा 

महत्वपूर्ट दकताब हो भन्दा अगतशयोगक्त नहोला ।“ 

ररक हल्याण्ड, कायटकारी पास्र्र 

ग्रेस कम्युगनर्ी चचट, सन भ्याली, क्यालीफोर्नटया 
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श्रङृखलाको प्रस्तावना 
 

 

9Marks (९चिन्हहरु) श्रङृखलाका पुस्तकहरु दईुवर्ा 

मुलभूत अवधारर्ाहरुमा आधाररत छन् । पगहलो, स्थानीय 

मण्डलीचाहहाँ ख्रीगष्टयन जीवनका लागग आज धेरै 

गवश्वासीहरुले महसुस गरेभन्दा बढी महत्वपूर्ट छ । हामी 

९चिन्हहरु मा के गवश्वास गछौं भने, एउर्ा स्वस्थ ख्रीगष्टयन 

नै स्वस्थ मण्डली-सदस्य हो ।  

दोश्रो, जसै उनीहरुले आफ्नो जीवन परमेश्वरको वचनमा 

आधाररत गछटन्, स्थानीय मण्डलीहरु जीवन र शगक्तमा 

वृदद्द  हुाँद ै जान्छन् । परमेश्वर बोल्नुहुन्छ । मण्डलीहरुले 

सुन्नुपछट र पछ्याउनुपछट । यो त्यगत सरल छ । जब एउर्ा 

मण्डलीले सुन्छ र पछ्याउाँछ, उ त्यस्तै दगेखन थाल्छ 

जसलाई उसले  पछ्याइरहकेो हुन्छ । त्यसले उहााँको प्रेम र 

पगवत्रता प्रगतगवगम्बत गछट । उहााँको मगहमा प्रदशटन गछट । 

एउर्ा मण्डली उहााँजस्तै दगेखन्छ जसै त्यसले उहााँको 

आवाज  सुन्छ ।  
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पाठकले थाहा गनट सकु्नहुन्छ दक, माकट  डेभरको २००१ मा 

प्रकागशत दकताब, एक स्वस्थ मण्डलीका ९ चिन्हहरु  

(क्रसवे वुक्स) बार् गलइएका “९ गचन्हहरु” सबै 

बाइबलबार् नै सुरु हुन्छन् : 

 व्याख्यात्मक प्रचार  

 बाइबलीय ईश्वरशास्त्र  

 सुसमाचारको बाइबलीय बुझाई 

 गवश्वास पररवतटनको बाइबलीय बुझाई 

 सुसमाचार प्रचारको बाइबलीय बुझाई  

 मण्डली सदस्यताको बाइबलीय बुझाई 

 मण्डली अनुशासनको बाइबलीय बुझाई 

 चेलापन र वृगद्धको बाइबलीय बुझाई 

 मण्डली नेतृत्वको बाइबलीय बुझाई 

 

मण्डलीहरुले स्वस्थ  हुन के गनुटपछट भन्ने गवषयमा अझै धेरै 

कुरा भन्न सदकन्छ,  जस्तै प्राथटना गनुट । तर हामीलाई लाग्छ 

दक यी नौवर्ा अभ्यासहरुलाई नै प्राय: बेवास्ता गने 

गररन्छ, (तर प्राथटनालाई होइन) । त्यसैले मण्डलीहरुलाई 

हाम्रो आधारभूत सन्दशे यही छ दक, अरुले गरेका सबैभन्दा 

राम्रा अभ्यासहरुलाई वा चलनचल्तीका नवीनतम 

शैलीलाई नहनेुटहोस्; परमेश्वरलाई हनेुटहोस् । परमेश्वरको 

वचनलाई सुनेर फेरर सुरुवात गनुटहोस् ।  
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यो समग्र पररयोजनाबार् नै ९चिन्हहरु श्रङृखलाका 
पुस्तकहरु  आएका छन् । यी संस्करर्हरुको उद्देश्य मागथ 

उल्लेगखत नौवर्ा गचन्हहरुलाई अझ नगजकबार्, फरक-

फरक कोर्हरुबार् जााँच्नु हो । कुनै पास्र्रप्रगत लगक्षत छन्। 

कुनै मण्डलीका सदस्यहरुगतर लगक्षत छन् । आशा छ, यी 

सबैले सचेत बाइबलीय पररक्षर्, ईश्वरशास्त्रीय गचन्तन-

मनन, सांस्कृगतक गवमशट, सामूगहक समपटर् र केही हदसम्म 

व्यगक्तगत उत्प्रेरर्ा जस्ता गवषयहरुलाई समेट्नेछन् । 

सबैभन्दा उत्तम ख्रीगष्टय पुस्तकहरु सधै ाँ इश्वरशास्त्रीय र 

व्यावहाररक दवुै हुन्छन् । 

हाम्रो प्राथटना यही छ दक परमेश्वरले यसका साथसाथै अरु 

संस्करर्हरुद्धारा उहााँको दलुही मण्डलीलाई उहााँको 

आगमनको ददनको गनगम्त चमक र वैभवका साथ तयारी 

गनट मद्दत गनुटहुनेछ । 
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भूगमका 

 

तीस वषटभन्दा बढी इश्वरशास्त्रका गवद्याथीहरूलाई पढाएको 

अनुभवले मलाई के दखेाएको छ भने उनीहरूले सोध्न ेसबैभन्दा 

गववाददत प्रश्नहरू पुस्त-ैगपच्छे फरक हुन्छन् – र यही कुरा बााँकी 

ख्रीगष्टयनहरूमा पगन लाग ुहुन्छ । कुनै समयमा कगतपय प्रश्नहरु 

सोधेर तपाईंले एक गरमागरम बहसको शुरुआत गनट सकु्न 

हुन््यो, जस्त–ै कररजम्यारर्क अगभयान (charismatic 

movement) बारे तपाईको गवचार के छ ? अथवा प्रोरे्स्रे्न्र् 

बाइबल कुनै त्रुर्ीरगहत छ भने्न गसद्दान्तको प्रगतवाद गररनु पछट 

दक पदनै ? अथवा नयााँ सदस्य आकर्षटत गनट फरक तररकाहरु, 

जस्तै प्रचगलत गीत-संगीत उपयोग गने मण्डलीहरूबारे तपाईको 

धारर्ा के छ ? आज पगन यी प्रश्नहरुमागथ छलफल गनट इच्छुक 

व्यगक्तहरू तपाई सगजल ै भेट्टाउन त सकु्न हुन्छ, तर प्राय: 

उनीहरूमा जोश एकदमै कम बााँकी रहकेो र खास ै प्रकाश 

नभएको पाउनु हुन्छ । यो ससं्करर्का लेखकले औंल्याएझै ाँ, आज 

त्यस्तो बहस सुरु गराउने प्रश्न भनेको सम्भवतः यो हुनसक्छ – 

सुसमाचार के हो ? कसैले यसैसाँग सम्बगन्धत अको प्रश्न पगन 

थगपददन सक्छ, सुसमाचार प्रचारको गसद्धान्त भनकेो चाही ाँ के 

हो ?  
 

यी परस्पर सम्बगन्धत प्रश्नहरुले उच्च स्तरको जवाफ खोज्छन् 

जसलाई प्राय: न्यून बाइबलीय ज्ञानका आधारमा सदै्दागन्तक 

वहस गररनुचाही ाँ, स्पष्ट भनु्नपदाट, खतरापूर्ट हुन्छ, दकनभने यी 
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गवषयहरू एकदम आधारभूत छन् । जब सुसमाचार 

प्रचारवादीहरुले ससुमाचार के हो भने्न गवषयमा एकदमै पृथक 

धारर्ाहरु राख्छन् भने ससुमाचार प्रचारवाद एक वहुरुपी 

घर्नाको अगभयान हो जसको एक सवटमान्य सुसमाचार छैन र 

गवश्वासको रक्षा गनटका लागग प्रभुले हामी उहााँका 

मागनसहरुलाई सधैंका लागग सुम्पनुभएको गजम्मेवारीको बोध 

पगन हामीमा छैन (यहूदा ३) भनी बुझ्नुपने हुन्छ । अथाटत् धेरै 

मागनसहरुले आफूलाई सुसमाचार प्रचारवादी भन्छन् जसलाई 

त्यसो भने्न वैधागनक अगधकार छैन दकनदक गतनीहरुले 

सुसमाचारलाई पछागड नै छागडसकेका छन् । 

यहााँनेर गे्रग गगल्बर्टको प्रवशे भएको छ । यस दकताबले नयााँ 

खोजको दावी मात्र गदनै, केही पुराना आधारहरूको पगन फेरर 

नयााँ सवेक्षर् गरेको छ, जो बेवास्ता गररनु हुाँदनैगथयो । गे्रगको 

वैचाररक स्पष्टता र कुशल प्रस्तुतीकरर् पूर्टत: सराहनीय छ । 

यो पुस्तकले धेरै पररपक्व ख्रीगष्टयनहरूको सोच झन ै

गतखाररददनेछ । अझ महत्वपूर्ट कुरा, मण्डलीका अगुवाहरू, 

भखटरका गवश्वासीहरू, र ख्रीष्टलाई गवश्वास गररनसकेका तर 

सुसमाचारबारे स्पष्ट व्याख्या चाहनेहरु समेतको माझमा यो 

पुस्तक व्यापक गवतरर् गररनुपछट । यसलाई पढ्नुहोस्, अगन 

उदारताका साथ गवतरर् गनटको लागग अझ एक बाकस पुस्तक  

दकनु्नहोस् । 

डी. ए. कासटन   

 



 

16 

 

पररचय 

 

येशू ख्रीष्टको सुसमाचार के हो ? 

तपाईले सोच्नुहोला यो एकदमै सगजलो प्रश्न हो, गवशेषगरी 

ख्रीगष्टयनहरूको लागग । खासमा, तपाईलाई लाग्न सक्छ, 

गवश्वासीहरूलाई येशूको सुसमाचार के हो भन्ने प्रश्नमागथ 

ध्यानपूवटक सोच्नुहोस् भन्द ै यस्तो दकताब लेख्नु गबल्कुल 

अनावश्यक छ । यो त गसकमीलाई हम्मर के हो भन्ने 

प्रश्नमागथ गवचार गनुटहोस् भने जस्तै हुन्छ ।  

जे भए तापगन, येशू ख्रीष्टको सुसमाचार ख्रीगष्टय गवश्वासको 

केन्िमा अवगस्थत छ, र हामी ख्रीगष्टयनहरु अरु सबै 

कुराभन्दा मागथ सुसमाचार छ भनी दाबी गछौं । यो 

कुरालाई नै हामीले आफ्नो जीवनको आधार बनाउन 

खोज्छौं र हाम्रा मण्डलीहरु यसकै सेरोफेरोमा गनमाटर् 

गछौं। हामीले अरुसाँग कुरा गने पगन सुसमाचार बारेमा नै 

हो र उनीहरुले पगन सुनून् र गवश्वास गरुन् भनेर हामीले 

प्राथटना गने  गवषय पगन यही नै हो ।  

तपाईलाई के लाग्छ; ती सबै कुराको लागग, ख्रीगष्टयन 

सुसमाचारको मूल गवषयमागथ धेरैजसो ख्रीगष्टयनहरुको 

कगतको बगलयो पकड छ होला ? यदद कसैले सोध्यो भने 
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तपाई कसरी उत्तर ददनुहुन्छ: गतमी ख्रीगष्टयनहरुले भनेको-

भन्यै गने यो कस्तो समाचार हो ? के छ यसमा त्यस्तो 

राम्रो कुरा ?  

मेरो गवचारमा, “येशू ख्रीष्टको सुसमाचार” भनेर बाइबलले 

जे भन्न खोजेको छ त्यसको दााँजोमा अगधकांश 

ख्रीगष्टयनहरुले ददने उत्तर धेरै गनम्नस्तरको हुनेछ । सायद 

उनीहरुले भन्नेछन,् “सुसमाचार भनेको यदद तपाईंले येशूमा 

गवश्वास गनुटभयो भने परमेश्वरले तपाईंको पाप क्षमा 

गररददनुहुनेछ ।” अथवा उनीहरुले यस्तै केही भन्नेछन्, 

“सुसमाचार यो हो दक परमेश्वरले तपाईंलाईलाई प्रेम 

गनुटहुन्छ र तपाईंको जीवनको गनगम्त उहााँसाँग अद्भुत 

योजना छ ।“ अथवा, “सुसमाचार यो हो दक तपाईं 

परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ, र उहााँ आफ्ना छोरा-छोरीहरु 

हरेक तवरमा प्रशस्त गरी सफल भएको चाहनुहुन्छ ।“ 

कसैलाई लाग्न सक्छ कू्रसमा येशू ख्रीष्टको मृत्यु र 

पुनरुत्थानको बारेमा भन्नु जरूरी छ, तर यी सबै कुरा 

कसरी ठ्याक्क गमल्छन् त ?  

त्य त के हो भने, सुसमाचार के हो भन्ने प्रश्नको कुनै एउर्ा 

जवाफमा मात्र ख्रीगष्टयनहरूलाई सहमत गराउन सगजलो 

छैन । म ९गचन्हहरु भगनने सेवाकाईसाँग काम गछुट, एउर्ा 

संस्था जुन वानशंगर्न गडसीगस्थत क्यागपर्ल गहल व्यागटर्ष्ट 

मण्डलीसाँग आवद्ध छ । प्राय: जसो, हाम्रा सामग्रीहरू पढ्ने 
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र रर्टपर्ी गने व्यगक्तहरू सुसमाचारवादी ख्रीगष्टयनहरूको 

एक सानो गहस्साबार् आउाँछन् । उनीहरु गवश्वास गछटन् दक 

बाइबल सााँचो र त्रुर्ीरगहत छ, मागनसजागत पापी छ 

जसलाई मुगक्त्तको खााँचो छ, र उनीहरु सुसमाचार-केगन्ित 

मागनसहरू  हुने अगभप्राय राख्छन् । 

तर के तपाईंले अनुमान गनट सकु्नहुन्छ, जे लेखेपगन त्यस्तो 

कुन गवषय होला जसले सबैभन्दा धेरै रर्टपर्ी र सशक्त 

प्रगतदकयाहरू पैदा गनट सक्छ ? त्यो सुसमाचार हो । 

हामीले मगहनौंसम्म प्रचार, चेलापन, परामशट, मण्डली-

नीगत, र मण्डलीको गीत-संगीतबारे समेत लेख्न र बोल्न 

सक्छौं, र हाम्रा पाठकहरुको प्रगतदक्रया चाखलाग्दो हुन्छ 

तर अचम्मलाग्दो हुाँदनै । तर, हामीले यदद ख्रीगष्टय 

गवश्वासको असल समाचार के हो भन्नेबारे बाइबगलय 

गशक्षाबारे प्रष्ट पानट खोज्द ै एउर्ा लेख लेख्यौं भने, 

आियटजनक प्रगतदक्रयाहरु आउनेछन् ।  

केही समय अगागड, मेरो एकजना साथीले हाम्रो 

वेबसाइर्मा कुनै ख्यागतप्राि ख्रीगष्टयन कलाकारको बारेमा 

एउर्ा छोर्ो लेख प्रकागशत गनुटभयो जसलाई एउर्ा 

अन्तवाटताटमा इसाई गवश्वास अनुरुप सुसमाचार के हो भनेर 

पररभाषा ददन लगाइएको गथयो । ती कलाकारले यसो 

भनेका गथए: 
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कस्तो राम्रो प्रश्न । मलाई लाग्छ सायद... मेरो 

स्वभागवक प्रगतकृया यही हुन्छ दक योचाहहाँ येशू 

आउन,ु गजउनु, मनुट र पुनरुत्थान हुनु हो र उहााँले 

पगहल्यै शुरु भएका तर पूरा नभएका सबै कुराहरु 

आफैं मा पुनस्थाटपना गनुट हो ।  र त्यो उहााँ स्वयंको 

तररकाद्धारा हुनु हो । सबै कुरा ठीक पाररनु हो । 

गवश्वासीहरुको जीवन र हृदयमा शुरुआतमा र 

वास्तगवक रुपमा  हुने त्यस्तो प्रकृया अगन अझै ददन 

आउाँदछै जब यसलाई अझ बढी पूर्टरुपमा अनुभव 

गररनेछ ।  तर असल समाचार अथाटत् सुसमाचारको 

कुरा गदाट म यही भन्छु, यो उहााँको राज्यको 

आगमनको समाचार हो या उहााँको राज्यको 

आगमनको सुरुवातको खबर हो... यही मेरो 

स्वाभागवक उत्तर हो । 

हामीमध्ये धेरैले प्रश्नहरु सोधेर प्रगतकृ्रया ददयौं जस्तै, “यदद 

हामी ख्रीगष्टयन सुसमाचारबारे बोल्दछैौं भने, येशूको मृत्यु 

र पुनरुत्थान बारे केही भन्नु पदनै ?” वा, “पाप र 

त्यसगवरुद्ध परमेश्वरको क्रोधबार् उद्दारको आवश्यकताबारे 

हामीले केही बोल्नु पदनै ?”  

ती लेखहरुका श्रंखलामागथ आएका प्रगतदक्रयाहरु अद्भुत 

गथए । सााँगच्चकै मगहनौंसम्म, त्यसबारे हामीले दजटनौं 

सन्दशेहरु प्राि गरररह्यौं । हामीलाई लेख्नेमध्ये केहीले 
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हामीले उठाएका प्रश्नहरुको सराहना गरे; अरुले चाही ाँ 

येशूले परमेश्वरको राज्यको आगमनबारे प्रचार गनुटभयो भने 

त्यसरी सुसमाचारको व्याख्या गनुटमा के खराबी छ र  भनी 

रर्टपर्ी गरे । अरुहरुले चाही ाँ सुसमाचारलाई कसरी 

व्याख्या गने भन्ने गवषयमा नै ख्रीगष्टयनहरुले गहन गबचार 

गरररहकेो सुनेर ताजापन महसुस गरे ।  

सुसमाचारबारे छलफल सुरू हुाँदा ख्रीगष्टयनहरु उत्सागहत 

भएको दखे्दा मलाई खुशी लाग्छ । यसको मतलब यही 

हुन्छ दक यसलाई उनीहरूले गम्भीरताका साथ गलएका 

छन,् र उनीहरुले सुसमाचार के हो भन्ने बारेमा गगहरा 

गवचारहरु राखेका छन् । सुसमाचारलाई पररभागषत गने र 

बुझ्ने गवषयमा कगत्त पगन वास्ता नराख्ने गवश्वासीहरुमा 

जीवनमा केही कुरा पगन स्वस्थ  हुाँदनै । अकोगतर, मेरो 

गवचारमा सुसमाचारमागथको छलफलले पैदा गने उजाटले 

आजकाल यो गवषय वररपरर मडाररने भ्रमको कुगहरोतफट  

संकेत गछट । गसधा भन्नुपदाट, सुसमाचार के हो भन्ने कुरामा 

ख्रीगष्टयनहरू नै सहमत  हुाँदनैन् – जो आफूलाई सुसमाचार 

प्रचारवादीहरु भन्छन् उनीहरु समेत पगन । 

आफूलाई सुसमाचार प्रचारवादी मान्ने कुनै एक सय 

ख्रीगष्टयनहरुलाई येशूको सुसमाचार के हो भनेर सोध्नुहोस्, 

सम्भवतः तपाईले साठीवर्ा फरक-फरक उत्तरहरु 

पाउनुहुनेछ । तपाईले सुसमाचारवाद बारे प्रचार सुनुहोस्, 
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सुसमाचार प्रचारवाद सम्बन्धी दकताबहरु पढ्नुहोस्, 

सुसमाचार प्रचारवादका वेबसाइर् खोलेर हनेुटहोस्,  

तपाईले सुसमाचारको एकपगछ अको गववरर् पाउनुहुनेछ, 

जुन एक-अकाटसाँग असम्बगन्धत हुन्छन् । मैले भेरे्का केही 

वयान यस्ता छन्: 

सुसमाचार यही हो, परमेश्वर तपाईलाई आफ्नो 

अद्भुत अनुग्रह दखेाउन चाहनुहुन्छ । उहााँ तपाईको 

जीवनलाई “नयााँ दाखमद्य” ले भनट चाहनुहुन्छ, तर 

के तपाई आफ्नो पुरानो मशक छोड्न तयार 

हुनुहुन्छ ? के अब तपाई ठूलो सोच राख्न सुरु 

गनुटहुन्छ ? के तपाईले आफ्नो दशटनलाई 

बढाउनुहुन्छ र तपाईलाई रोके्न ती पुराना 

नकारात्मक मानगसकताहरू त्यागगददनुहुन्छ ? 

एक वाक्यांशमा भन्नुपदाट सुसमाचार यही हो । 

दकनभने ख्रीष्ट हाम्रो गनगम्त मनुटभयो, उहााँमागथ 

गवश्वास गनेलाई थाहा हुनसक्छ दक उनीहरुको दोष 

सधै ाँको लागग क्षमा गररएको छ । परमेश्वरको 

न्यायको कठघरा अगागड हामीले के भन्नुपनेछ 

होला? मात्र एउर्ा कुरा– ख्रीष्ट मेरो सट्टामा 

मनुटभयो । त्यही हो सुसमाचार । 

येशूको सन्दशेलाई सारा युगका लागग सबैभन्दा 

पररवतटनकारी भन्न सदकन्छ : “गमलाप र 
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शागन्तद्वारा अगघ बढ्दै, गवश्वास, आशा र प्रेमद्वारा 

फैगलदै– सबैभन्दा गरीब, कमजोर, नम्र र सानाबार् 

सुरुवात हुाँदै- परमेश्वरको आमूल पररवतटनकारी 

साम्राज्यको आगमन भएको छ । हाम्रो सोच 

पररवतटन गने बेला आएको छ । सबैकुरा पररवतटन 

हुनेवाला छ । नयााँ तररकाले जीवन गजउने समय 

आएको छ । ममागथ गवश्वास गर । मलाई पछ्याओ। 

यो असल समाचारमा गवश्वास गर तादक गतमीहरु 

त्यसद्वारा गजउन सके्नछौ र पररवतटनको गहस्सा 

हुनेछौ ।“ 

सुसमाचार यो हो दक तपाईले के गनुटभयो, तपाई 

कहााँ हुनुहुन््यो अथवा तपाईले कगतवर्ा गल्तीहरू 

गनुटभयो भन्ने कुराको लेखाजोखा नै नगरी 

परमेश्वरको मुहार सधैं तपाईतफट  फर्कट नेछ, । उहााँले 

तपाईंलाई प्रेम गनुटहुन्छ र तपाईंगतर फकेर हरेररहनु 

भएको छ । सुसमाचार आफैाँले यो घोषर्ाबारे 

उल्लेख गछट दक येशू, कू्रसमा माररएका र जीगवत 

उठाईका मसीह, नै संसारको एकमात्र सााँचो प्रभु  

हुनुहुन्छ । 

सुसमचार ! परमेश्वर राजा बन्द ैहुनुहुन्छ र उहााँले 

येशूद्वारा त्यसो गद ै हुनुहुन्छ ! त्यसैले, धन्य ! 

परमेश्वरको न्याय, परमेश्वरको शागन्त, परमेश्वरको 
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संसार नयााँ पारराँदछै । त्यसै बीचमा, अवश्य नै 

तपाईं र मेरो गनगम्त असल खबर छ । तर त्यो त 

सुसमाचार जो येशूको सन्दशे हो, त्यसबार् 

तर्कट एको हुन्छ या भनौं सुसमाचारको अगन्तम 

नगतजाको रुपमा आउाँछ जसको सीधा असर म या 

तपाईं या हामीमागथ पदनै ।  सुसमाचार आफैाँले ताँ 

यस्तो खालको मान्छे होस् र ताँलाईं यस्तो हुनेछ 

भन्दनै । त्यो त सुसमाचारको पररर्ाम हो, 

सुसमाचार आफैाँ होइन..... मुगक्त, सुसमाचारको 

पररर्ाम हो, त्यसको केन्िगवन्द ुहोइन ।  

सुसमाचार येशूको घोषर्ा हो, दईु अथटमा । यो 

येशूले गनुटभएको घोषर्ा हो- मागनस जागतको 

बीचमा परमेश्वरको राज्यको आगमन । तर यो 

घोषर्ा येशूको बारेमा पगन हो- यो असल खबर दक 

उहााँको मृत्यु र बौरी उठाईमा, येशूले हाम्रो गनगम्त 

घोषर्ा गनुटभएको राज्य, उहााँले उपलब्ध 

गराउनुभएको छ । 

एक ख्रीगष्टयनको रूपमा, म केवल आफूलाई यस्तो 

गवशेष जीवनशैलीतफट  उन्मुख गराउाँदछुै, जसलाई 

येशूले सम्भव छ भनी गसकाउनुभयो । मलाई 

लाग्छ, येशूको मागट नै जीवन गजउने सबैभन्दा 

असल मागट हो.... समयक्रममा जसै तपाईं खास 
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उद्देश्यका साथ येशूको मागटअनुसार गजउन कोगसस 

गनुटहुन्छ, केही न केही गहन कुराहरु भईरहकेो दखे्न 

थाल्नहुुनेछ । जीवन गजउने सबैभन्दा असल तररका 

यही हो भनी तपाईले महसुस गनट थाल्नुहुनेछ 

दकनदक यो मागटचाही ाँ संसार कस्तो छ भन्ने गहन 

सत्यहरूमा आधाररत छ । तपाईले आफूलाई झन-

झन वास्तगवकताको नजीक रहरे गजइरहकेो 

पाउनुहुनेछ । यो सारा संसार आफ्नो गररराईमा 

कस्तो छ भन्ने कुराको ज्ञानमा तपाई 

आउनुहुनेछ..... शुरुका ख्रीगष्टयनहरुले येशूको यही 

मागटलाई  सुसमाचारको रूपमा घोषर्ा गरे ।  

येशूको सन्दशेबारे मेरो बुझाई के छ भने उहााँले 

हामीलाई अगहले नै परमेश्वरको यथाथटतामा गजउन 

गसकाउनु भएको छ- आज यहहाँ नै । येशूले भगनरहनु 

भएझै ाँ लाग्छ,” गतमीहरुको जीवन पररवतटन गर। 

यसरी गजओ ।”  

सुसमाचारको वररपरर मडाररने भ्रमको कुगहरो भनेर मैले 

के भन्न खोजेको हो, दखे्नुभयो हनै ! यदद ख्रीगष्टय गवश्वासको 

बारेमा तपाईले कगहल्यै नसुनेको भए, मागथका वयान पढेर 

तपाईलाई के लाग््यो होला ? तपाईंलाई अवश्य लागे्न 

गथयो दक ख्रीगष्टयनहरुले पकै्क पगन केही राम्रो सन्देश ददने 

आशय राखेका होलान् । तर गोलमाल भएजस्तो छ । के 
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सुसमाचार भनेको परमेश्वरले मलाई प्रेम गनुट हुन्छ र मैले 

अझ सकारात्मक सोच राख्नु पछट भन्ने बारेमा हो ? दक 

मलाई प्रेम अगन कृपापूर्ट जीवन गजउन गसकाउने येशू अगत 

असल उदाहरर् हुनुहुन्छ भन्ने हो ? यसको पाप र क्षमासाँग 

पगन सम्बन्ध हुनुपछट । केही ख्रीगष्टयनहरुले यसलाई येशूको 

मृत्युसाँग सम्बगन्धत मान्दा रहछेन् । केही अरूले चाही ाँ 

नमान्दा रहछेन् ।  

मेरो उद्देश्य यी वयानहरुमध्ये कुन राम्रो छ अथवा कुन 

नराम्रो छ भनेर गनर्टय गनुट होइन (यो पुस्तक पढेर तपाईले 

गनर्टय गनट सकु्नहोस् भन्ने मलाई आशा छ) । सुसमाचार के 

हो ? भनेर सोध्दा, कगत फरक-फरक कुराहरु मागनसहरुका 

ददमागमा आउाँदा रहछेन् भनी औ ाँल्याउनु मात्र मेरो उद्देश्य 

हो ।  

यो पुस्तकमा सुसमाचार के हो भन्ने प्रश्नको बाइबलमा 

आधाररत भई स्पष्ट उत्तर ददने कोगसस गनट चाहन्छु । यो 

गसलगसलामा, म धेरै कुराहरुको आशा र प्राथटना गरररहकेो 

छु ।   

पगहलो, यदद तपाई ख्रीगष्टयन हुनुहुन्छ भने, म प्राथटना गछुट 

दक यो सानो पुस्तक – र महत्वपूर्ट रूपमा, यसले दशाटउन 

खोजेको महान सत्यले– येशू ख्रीष्टले तपाईको गनगम्त 

गनुटभएको उपलगब्धलाई गलएर उहााँप्रगत तपाईंको हृदय 
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आनन्द र प्रशंसाले भररएको होस् । कमजोर सुसमाचारले 

सतही आराधनामा डोयाटउाँछ । यसले हाम्रो आाँखा 

परमेश्वरबार् आफूगतर उताछट र परमेश्वरले ख्रीष्टमा हागसल 

गनुटभएको कुरालाई सस्तो तुल्याउाँछ । त्यसको गवपररत, 

बाइबलीय सुसमाचारचाही ाँ आराधनाको भट्टीमा हागलएको 

इन्धन जस्तो हुन्छ । जगत तपाईले यसलाई बुझ्नुहुन्छ, 

गवश्वास गनुटहुन्छ र भरोसा राख्नुहुन्छ, त्यगत नै तपाई 

परमेश्वरलाई उहााँ जो हुनुहुन्छ र उहााँले ख्रीष्टमा हाम्रो 

गनगम्त जे गनुटभएको छ, त्यसको लागग अगत नै प्रेम गनट 

थाल्नुहुनेछ । “आहा! परमेश्वरको वैभव र बुगध्द र ज्ञान 

कगत गगहरो !” पावलले प्रशंसा गरे (रोमी ११:३३), 

दकनभने उनको हृदय सुसमाचारले भररपूर्ट गथयो ।  

दोश्रो, मलाई आशा छ यो पुस्तक पढेर, येशूको 

सुसमाचारबारे अरूसाँग बोल्दा तपाईलाई बगलयो 

आत्मगवश्वास प्राि हुनेछ । मैले धेरै यस्ता ख्रीगष्टयनहरु 

भेरे्को छु जो आफ्ना साथीसंगी, पररवार र पररगचत 

व्यगक्तहरुसाँग उनीहरुका सबै प्रश्नहरुको उत्तर आफूसाँग 

नभएका कारर् सुसमाचार बााँड्न गहगच्कचाउाँछन् । यो 

सााँचो हो दक तपाईं जो भएता पगन, सबै प्रश्नहरुको जवाफ 

ददन कगहल्यै सकु्न हुनेछैन ! तर तपाईं केही प्रश्नहरुको 

जवाफ ददन त अबश्य सकु्नहुन्छ । मलाई आशा छ यो 

पुस्तकले तपाईंलाई त्यस्ता धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरुको जवाफ 

ददन मद्दत गनेछ ।  



 

27 

 

तेस्रो, म प्राथटना गछुट तपाईले मण्डलीको लागग 

सुसमाचारको महत्त्व दखे्न सकु्नभएको होस् र 

पररर्ामस्वरूप तपाईले सुसमाचारलाई मण्डली-जीवनको 

हरेक पार्ोमा प्रचार गररएको, गाइएको, प्राथटना गररएको, 

गसकाइएको, घोषर्ा गररएको र सुगनएको कुरा सुगनगित 

गनट सकु्नभएको होस् । पावल भन्छन्, मण्डलीद्वारा नै 

परमेश्वरको ज्ञान संसारमा प्रकर् हुाँदछ । कसरी यस्तो हुन्छ 

त ? सुसमाचारको प्रचारद्वारा, जसले संसारलाई बचाउने 

परमेश्वरको अनन्त योजनालाई “सबैको लागग”  प्रकाशमा 

ल्याउाँछ (एदफसी ३:७-१२) । 

चौथो, म आशा गछुट यो पुस्तकले तपाईको मनमगततस्कमा 

सुसमाचारका धारहरुलाई जोगाइराख्न मद्दत गनेछ । 

सुसमाचार एकदम प्रष्ट सन्दशे हो, र यो संसारको 

सोचगवचार र प्राथगमकताहरुबीच गतक्ष्र् र शगक्तशाली 

सत्यताका साथमा घुस्दछ । दखुलाग्दो कुरा, 

ख्रीगष्टयनहरुमा, सुसमाचार प्रचारवादीहरुमा समेत सधै ाँ 

एउर्ा प्रवृगत्त हुन्छ – सुसमाचारका केही धारहरुलाई भुत्ते 

बनाउने तादक त्यो सुसमाचार संसारमा सगजलै ग्रहर्योग्य 

हुन्छ । मेरो प्राथटना यो पगन हो दक यो पुस्तकले ती 

धारहरुलाई जोगाउन सहायता गनेछ र सत्यताको क्षगत 

हुनबार् रोक्छ जुन संसारका लागग गनल्न गाह्रो भएता पगन 

येशूको सुसमाचारका लागग अत्यावश्यक छ । असल 

साक्षीहरु बन्ने नाउाँमा, सुसमाचारलाई सम्भव भएसम्म 
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आकषटक ढंगमा प्रस्तुत गने चाहना हामी सबैलाई हुन्छ ।  

त्यसो हुनु रठकै हो – आगखरमा यो “सुसमाचार” हो – तर 

सुसमाचारका तीखा धारहरुलाई भुत्ते नबनाउन  हामी 

सचेत पगन हुनुपछट । हामीले धारहरुलाई जोगाउनु पछट, र 

मलाई आशा छ यो पुस्तकले हामीलाई त्यसो गनट मद्दत 

गनेछ ।  

अन्तमा, यदद तपाई ख्रीगष्टयन हुनुहुन्न भने, म प्राथटना गछुट 

दक यो पुस्तक पढेर तपाई येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको 

बारेमा गगहररएर सोच्न बाध्य हुनुभएको होस् ।  यो यस्तो 

सन्दशे हो जसमा हामी ख्रीगष्टयनहरुले हाम्रो पूरै जीवन 

दाउमा लगाएका हुन्छौ ाँ, र यसमा हामी तपाईंको धारर्ा 

पगन सुन्न चाहन्छौं । संसारमा तपाईंले बेवास्ता गनट नहुने 

केही कुरा छ भने त्यो परमेश्वरको आवाज हो जसले 

भगनरहछे, “ सुसमाचार सुन ! मेरो न्यायबार् बच्ने उपाय 

यही हो !”  यो यस्तो दकगसमको घोषर्ा हो जसलाई ध्यान 

नददई बस्न सदकन्न । 
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अध्याय एक 

बाइबलमा ससुमाचार पत्ता 

लगाउन ु

 

संयुक्त राज्य अमेररकाभरी गवगभन्न शहरहरूमा जीपीएस 

पररवहन प्रर्ालीले गवध्वंस मच्चाएको कुरा के तपाईले 

थाहा पाउनुभयो ? यो समस्या गवशेषगरी साना 

शहरहरूमा छ । ठूला शहरहरुमा बस्न ेमागनसहरुका लागग 

यी साना मेगसनहरू जीवन-रक्षक नै हुन् । जी.पी.एस 

जोड्यो, ठेगाना र्ाइप गयो अगन गनगस्कयो दौडमा । न कुनै 

जाने ठाउाँ  छुर्ोस् न गलत बार्ो मोगडयोस् – मात्र तपाईं, 

तपाईको गाडी, तपाईको जीपीएस, अगन ठ्याकै्क गन्तव्यमा 

पुगगहागलन्छ !”  

हालसालै मैले मेरो पगहलो जीपीएस उपकरर् गलएाँ, जुन 

खासगरी वानसंगर्न डी.सी.को कररब कररब असम्भव 

सडक प्रर्ाली बनाउनेप्रगत अवज्ञा गरेजस्तो हुनगयो । तर 

जीपीएससाँगको मेरो पगहलो अनुभव वानसंगर्नमा होइन,  

एकदम सानो, ग्रामीर् अगन कमैले नाम सुनेको मेरो 

गृहनगर गलन्डेन, रे्क्सासमा भएको गथयो ।  
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मेरो जीपीएसलाई वानशंगर्नका चौतर्फट  फैगलएका 

बार्ोहरु पगहल्याउन कुन ैसमस्या भएन । तर अनौठो कुरा 

भनौं गलन्डनेमा चाही ाँ समस्या भयो। जीपीएस ले देखाएका 

सडकहरु वास्तवमा गथएनन् । यसले सम्भागवत भनी 

दखेाएका कुराहरु छाँदगैथएनन् । खास ठाउाँमा यसले 

दखेाएका ठेगानाहरु सयौं कोस पर सडकभन्दा तल गथए वा 

कगत त छाँदगैथएनन् ।     

साना नगरहरूबारे जीपीएस प्रर्ालीको अनगभज्ञता एउर्ा 

बढ्दो समस्या हो भन्ने दगेखन्छ । जीपीएस प्रर्ालीले ठूला 

राजमागटहरुमा भन्दा ससाना सडकहरुमा गाडीहरुलाई 

जानको लागग ददशागनदशे गरररहकेो कारर्ले ती ससाना 

सडकहरु वास्तवमै व्यापाररक मागटहरुमा पररर्त भएको 

बारे एबीसी न्यूजले एउर्ा समाचार प्रसारर् गरेको गथयो । 

अरू समस्याहरू पगन छन्। क्यागलफोर्नटयाका एकजना 

पीगडत व्यगक्तले दावी गरे दक उनले  जीपीएसको गनदशेन 

पालन गद ै एउर्ा ग्रामीर् सडकमा दायााँ मोड गलए तर 

आफूतफट  आउाँद ै गरेको रेलको हडेलाइर्मा एकर्क लाएर 

हदेगैदाट, रेलको रयाकमा अड्केको पाए ! धन्न उनी बााँचे। 

तर उनको भाडाको कार भन े शायद त्यो जीपीएससाँगै 

क्षगतग्रस्त भयो ।  

अमेररकन अर्ोमोबाइल एसोगसयसनका एक प्रगतगनगधले 

एक प्रकारले सहानुभुगत दखेाए । उनले भन े “स्पष्ट छ, 
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जीपीएसले उसलाई धोका ददयो दकनदक त्यसले रेलको 

गलगगतर दायााँ मोड्न ुभनी गनदशेन ददनु  हुाँदनैगथयो । तर 

एउर्ा मेगसनले कुनै सम्भागवत खतराजनक कुरा गर् भन्छ 

भन्दमैा, तपाईले त्यो गनुटपछट भन्ने हुाँदनै।” वास्तवमै हो 

पगन ! 

आगखर के भैरहकेो छ त ? जीपीएस उत्पादकहरू भन्छन, 

उपकरर्हरू आफैाँमा कुन ैखराबी छैन । गतनले जे गनुटपने हो 

त्यगह नै गरररहकेा छन् । समस्या त ती जीपीएस 

उपकरर्हरूले डाउनलोड गन े नक्सामा छ । यस्तो पत्ता 

लाग्यो, गवशेषगरी साना नगरहरूको लागग, जीपीएस 

उपकरर्हरूलाई उपलब्ध गराइएका नक्साहरू प्राय: धेरै 

वषट, अझ दशकौं पुराना हुन्छन् । कगहलेकाही ाँ ती नक्साहरू 

योजनामा रागखएका नक्सा पो हुन्छन्– जुन शहरका 

योजनाकारहरूले उनीहरूको नगर बढ्द ै गएको खण्डमा 

लागु गन ेमनसाय राखेका हुन्छन् । फलस्वरुप कगहलेकाही ाँ 

नक्शाको योजना तजुटमा गदाट एक ठाउाँमा दगेखएका 

ठेगानाहरू नगर साहच्चाँकै गनमाटर् भएपगछ अकै ठाउाँमा 

हुन्छन् । कगहलेकाही ाँ योजनाकारहरुले बनाउन खोजेका 

सडकहरू कगहल्यै पगन बन्दनैन्– र कगहलेकाही ाँ ती सडक 

हनै, रेलमागट बन्छन् !  

गजन्दगीमा जस्तै जी.पी.एसको दगुनयााँमा पगन तपाईंले 

भरपदो स्रोतबार् सूचना प्राि गनुट एकदम महत्वपूर्ट हुन्छ !  
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हाम्रो अगधकार के हो ?  

त्यगह कुरा हामीले सुसमाचार के हो भनी प्रश्न सोध्दा पगन 

लाग ुहुन्छ । सुरुमै, हामीले यस प्रश्नको उत्तर ददनको लागग 

सूचनाको के-कस्तो स्रोतलाई प्रयोग गने भनेर एक प्रकारको 

गनर्टय गनुटपछट । सुसमाचारवादीहरूका लागग, उत्तर प्राय: 

सगजलैसाँग आउाँछ: हामी बाइबलमा उत्तर पाउाँछौ ाँ ।  

सााँचो कुरा हो, तर सबै यो कुरासाँग पूर्टरूपमा सहमत 

हुाँदनैन् भन्ने कुरा पगहले नै जागनराख्नु उपयोगी हुन्छ । 

गवगभन्न “ख्रीगष्टयन” परम्पराहरूले यो प्रश्नको कैयौ ाँ फरक 

उत्तर ददएका छन ् । उदाहरर्को लागग, केहीले तकट  गरेका 

छन ् दक हामीले आफ्नो बुझाई पूर्टरूपमा अथवा 

प्राथगमकरूपमा समेत, बाइबलका वचन/शब्दहरूमा होइन 

तर ख्रीगष्टयन परम्परामा आधाररत गराउनुपछट । उनीहरु 

तकट  गछटन्, यदद मण्डलीले धेरै लामो समयदगेख कुन ैकुरामा 

गवश्वास गररआएको छ भने, हामीले त्यसलाई सााँचो हो 

भनेर बुझ्नु पछट । अरु केहीले भनेका छन् हामीले तकटको 

प्रयोगद्वारा नै सत्यता थाहा गछौं । हाम्रो ज्ञानलाई जगदगेख 

नै गनमाटर् गनाटले – क बार् ख अगन ग अगन घ मा बढ्दै 

जानाले हामी आफैं , संसार र परमेश्वरको बारेमा सााँचो 

ज्ञान प्राि गनट सक्छौं । अरुहरू भन्छन्, हामीले 

सुसमाचारको सत्यता हाम्रो आफ्न ैअनुभवमा खोज्नुपछट । 

आफ्नो हृदयमा जे कुरा सबैभन्दा बढी प्रगतध्वगनत हुन्छ, 
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त्यगह नै अन्तमा हामीले आफ्नो र परमेश्वरबारेको सत्यता 

भनेर बुझ्नेछौ ाँ ।  

यदद यथेष्ट समय ददएर यसबारे सोच्नुभयो भन े तपाईले 

महसुस गनुटहुनेछ दक ती सम्भागवत तीन अगधकारका 

स्रोतहरूले अन्तमा आफूले वाचा गरेका कुरा ददनबार् 

चुकेका छन ् । परम्पराले हामीलाई मागनसहरूका गवचार/ 

मान्यतामा मात्र भर पने बनाउाँदछन् । कुनै पगन नयााँ 

दाशटगनकले तपाईलाई भगनददन सक्छ, तकट ले हामीलाई 

शंका र अगवश्वासको भुमरीमा छोगडददन्छ । (प्रमागर्त गने 

कोगसस गनुटहोस दक, उदाहरर्को लागग, तपाईं कसैको 

कल्पनाको पात्र हुनुहुन्न, वा तपाईका पााँच इगन्ियहरू सााँच्चै 

भरपदो छन् ।) अगन अनुभवले हामीलाई सााँचो कुरा के हो 

भनेर गनर्टय गनट आफ्नो अगस्थर मनको भरमा छोगडददन्छ– 

यस्तो अवस्था जसले अगधकांश ईमानदार मागनसहरूलाई 

कगम्तमा पगन बेचैन तुल्याउाँछ ।  

त्यसोभए अब हामीले के गन ेत ? सााँचो कुरा के हो र येशू 

ख्रीष्टको सुसमाचार खासमा के हो  भनेर जान्न हामी कहााँ 

जाने ? ख्रीगष्टयन भएको कारर्ले, हामी गवश्वास गछौं दक 

उहााँको वचन बाइबलमा परमेश्वर हामीसाँग बोल्नुभएको 

छ । साथसाथै, हामी गवश्वास गछछ ाँ दक परमेश्वरले 

बाइबलमा भन्नुभएको कुरा पूर्ट छ र अकाट्य रुपमा सत्य 

छ, त्यसैले यसले अगवश्वास वा गनराशा वा अगनगिततातफट  
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होइन तर भरोसा र गवश्वासगतर लैजान्छ । “सम्पूर्ट पगवत्र-

शास्त्र परमेश्वरको प्रेरर्ाबार् भएको हो,” पावलले भनेका 

छन्, “ र धार्मटकतामा तागलम ददनलाई लाभदायक हुन्छ“ 

(२ गतमोथी ३:१६)। राजा दाऊदले लेखेका छन्,  

परमेश्वरको गवषयमा भन्ने हो भने, उहााँको मागटचाही ाँ 

गसध्द छ; 

परमप्रभुको वचन सच्चा छ । (भजनसंग्रह १८:३०)  

त्यसैले परमेश्वरले उहााँको पुत्र येशूको बारेमा र 

सुसमाचारको बारेमा हामी परमेश्वरको वचनलाई नै 

हनेेछौ ाँ । 

 

बाइबलमा कहााँ जाने ? 

तर हामीले बाइबलमा कहााँनेर खोज्ने ? मेरो अनुमानमा 

हामीले थुप्रै तररकाहरु अपनाउन सक्छौ ाँ । एउर्ा 

तररकाचाही ाँ नयााँ करारमा सुसमाचार शब्द कगत पर्क 

लेगखएको छ भनेर हनेुट  र लेखकले यो शब्द प्रयोग गदाट के 

भन्न खोजेका हुन् भनेर कुनै गनस्कषटमा आउने कोगसस गनुट 

हो । अवश्य पगन, केही खण्डहरुलाई भने लेखकहरूले  

होगसयारीसाथ पररभागषत गछटन ्।  

यो तररकाबार् गसकु्न महत्वपूर्ट हुन सक्छ तर यसमा 

बेफाइदाहरु पगन छन ् । एउर्ा, नयााँ करारमा प्राय:जसो 
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एकजना लेखकले सुसमाचारको सारांश ददन चाहकेा छन्  

तर उनले एकपल्र् पगन सुसमाचार शब्दको प्रयोग गरेका 

छैनन् । उदाहरर्को लागग, प्रेररत २ अध्यायमा पेगन्तकोस 

बारेमा पत्रुसको सन्दशेलाई नै गलनुहोस्, यदद ख्रीष्टको 

सुसमाचारको घोषर्ा भएको छ भने, पकै्क पगन त्यो यगह हो 

– तर पत्रुसले सुसमाचार शब्द कत ैउल्लेख गरेका छैनन् । 

अको उदाहरर् प्रेररत यूहन्नाको हो, जसले यस शब्दलाई 

आफ्नो सबै नयााँ करारका लेखहरूमा  एकपल्र् मात्र प्रयोग 

गरेका छन् (प्रकाश १४:६) ! 

अगहलेको लागग, मेरो सुझाव यही छ दक, हामी ख्रीगष्टय 

सुसमाचारको रूपरेखा पररभागषत गने क्रममा शब्द 

अध्ययन गरेर होइन तर सुरुका ख्रीगष्टयनहरूले येशू र 

उहााँको जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थानको महत्त्वबारे भनेका 

कुराहरू हनेेछौं । यदद हामीले बाइबलमा प्रेररतहरूका 

लेखहरू र सन्दशेहरू हयेौं भन े उनीहरुले येशू स्वयंबार् 

सुसमाचारको बारेमा जे गसकेका गथए त्यसलाई कगहले 

संगक्षिमा त कगहले गवस्तारमा वर्टन गरेका गथए । सायद, 

हामीले पगन केही साझा प्रश्नहरूको हल गनट सक्छौं, र 

सत्यताका खाकाहरुको कुरा गनट सक्छौं जसमा प्रेररतहरू र 

सुरुका ख्रीगष्टयनहरुले येशूको सुसमाचारलाई प्रस्तुत गरेका 

गथए । 

रोमी १-४ मा सुसमाचार 
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सुसमाचारको आधारभूत व्याख्या खोज्न हनेुटपने सबैभन्दा 

सही ठाउाँहरुमध्ये एकचाहहाँ रोमीहरूलाई पावलको पत्र 

हो । सायद रोमीको पुस्तकले बाइबलका अरु कुनै 

पुस्तकभन्दा बढी स्पष्ट रूपमा सुसमाचारबारे पावलको 

बुझाईलाई क्रगमक रुपमा स्पस्र् गरी अगभव्यक्त गरेको छ । 

कमसेकम हामीले पुस्तकबारे सोच्दा वास्तवमा रोमीको 

पुस्तक एउर्ा पुस्तक जस्तो छाँदछैैन । यो एउर्ा पत्र हो, जो 

पावलको लागग आफ्नो पररचय ददन े र उनले कगहले 

नभेरे्का ख्रीगष्टयनहरूको झुण्डलाई उनको सन्देश ददने 

एउर्ा उपाय गथयो । त्यसैले यो व्यवगस्थत र क्रमवद्ध 

भएको महसुस हुन्छ । पावल चाहन्थे, यी ख्रीगष्टयनहरूले 

उनको बारेमा, उनको सेवाकाई र गवशेषगरी उनको 

सन्दशेबारे थाहा पाउन् । उनी चाहन्थे गतनीहरूले जानून् 

दक उनले प्रचारेको सुसमाचार त्यगह सुसमाचार हो जुन 

गतनीहरुले गवश्वास गरेका छन् । 

उनी सुरु गछटन्, “सुसमाचारसाँग म शमाटउाँ ददनाँ, दकनभने 

गवश्वास गने प्रत्येकका मुगक्तको गनगम्त यो परमेश्वरको शगक्त 

हो”(रोमी १:१६) । त्यहााँबार्, गवशेषगरी पगहलो चारवर्ा 

अध्यायमा, पावलले येशूको सुसमाचारलाई अद्भुत रुपमा 

वर्टन गछटन् । यी अध्यायहरूलाई हदेाट हामी दखे्छौं दक 

पावलले सुसमाचारको आफ्नो प्रस्तुतीलाई केही महत्वपूर्ट 

सत्यतामा आधाररत बनाएका छन्, जुन सत्यताहरु 
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सुसमाचारबारे प्रेररतहरुको प्रचारमा बारम्बार प्रकर् 

भएको पाइन्छ । आउनुहोस् रोमी १-४ मा पावलले प्रस्तुत 

गरेका गवचारहरुलाई हरेौं । 

पगहलो कुरा, पावल आफ्ना पाठकहरूलाई भन्छन् दक 

उनीहरू परमेश्वरप्रगत जवाफदहेी हुनुपछट । रोमी १:१-७ 

मा आफ्नो पररचयात्मक रर्टपर्ीपगछ, “परमेश्वरको क्रोध 

स्वगटबार् प्रकर् भएको छ” (पद १८) भन्ने घोषर्ा गदै 

पावलले सुसमचारलाई प्रस्तुत गनट सुरु गछटन ् । उनले 

आफ्ना शुरुका शब्दहरुबार् नै मानवजागत स्वायत्त छैन भन्ने 

कुरामा जोड ददन्छन ् । हामीले आफैाँलाई सृष्टी गरेनौं, र 

हामी न त आत्मगनभटर छौं न त आफैाँप्रगत जवाफदहेी । 

होइन, परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले हामी लगायत यो संसार 

र यसमा भएका सबैथोक सृगष्ट गनुटभयो । परमेश्वरले 

हामीलाई सृगष्ट गनुटभएको कारर् हामीले उहााँको आराधना 

गनुटपछट भनी माग गने अगधकार उहााँसाँग छ । २१ पदमा 

पावलले के भनेका छन् हनेुटहोस् : “दकनदक परमेश्वरलाई 

गचनेर पगन गतनीहरूले परमेश्वरलाई ददनुपने मगहमा 

ददएनन्, न त धन्यवाद नै चढाए, तर गतनीहरू आफ्ना 

गवचारमा बेकम्मा भए, र गतनीहरूको मूखट मन अझ 

अध्यााँरो भयो ।“ 

त्यसैले पावल मानवजागतलाई दोषी ठहराउाँछन्: 

गतनीहरुले परमेश्वरलाई आदर नगरेर अगन उहााँलाई 
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धन्यवाद नददएर पाप गरेका छन् । परमेश्वरले सृगष्ट 

गनुटभएका र स्वागमत्वमा गलनुभएका मगनसहरुको रूपमा, 

उहााँलाई आदर र मगहमा ददनु, हामीमागथ उहााँको 

अगधकार थाहा गने र स्वीकार गने गरी गजउनु, बोल्नु, 

व्यवहार गनुट र सोच्न ुहाम्रो दागयत्व हो । हामी उहााँद्वारा 

बगनएका हौ ाँ, उहााँको स्वागमत्वमा छौं, उहााँमा गनभटर छौ ाँ र 

त्यसैले उहााँप्रगत जवाफदेही छौ ाँ । ख्रीगष्टय सुसमाचारको 

बारेमा वर्टन गदाट पावलले यो पगहलो बुाँदा स्थागपत गनट 

खोजेका छन् ।  

दोश्रो, पावल आफ्ना पाठकहरूलाई भन्छन् दक उनीहरूको 

समस्या भनेको उनीहरूले परमेश्वरको गवरुध्द गरेको 

गविोह हो । उनीहरूले- अरु सबै मागनसहरू साँगसाँगै – 

परमेश्वरलाई ददनुपन े आदर र धन्यवाद ददएनन् । 

उनीहरूको मूखट हृदय अाँध्यारो भयो अगन उनीहरूले 

“गवनाशी मागनस, चराचुरंुगी, चारखुटे्ट जनावर र घस्रने 

जीवहरूका मूर्तटका रूपसाँग अगवनाशी परमेश्वरको मगहमा 

सार्फेर गरे“ (२३ पद) । यो सााँच्चै दखुदायी अवस्थाको 

गचत्रर् छ, हनै त ?  मानवजागतले आफ्नो सृगष्टकताटलाई 

भन्दा काठ अथवा धातुको एउर्ा भ्यागुतो वा एउर्ा चरा 

वा आफ्न ै प्रगतमा बढी श्रेष्ठ, बढी सन्तोषजनक, र बढी 

बहुमूल्य छ भनी सोच्न ु र गनर्टय गनुट परमेश्वरको गवरुद्द 

अपमान र गविोहको पराकाष्ठा हो । यो पापको जड अगन 

मूलतत्त्व हो, र यसको पररर्ाम भयानक हुनेछ ।  
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पावलले यस पगछका तीन अध्यायहरूमा प्रायजसो सबै 

मानवजागतलाई परमेश्वर गवरूद्द पापीका रूपमा दोषी 

ठहराउने कुरामा जोड ददएका छन् । १ अध्यायमा, उनको 

ध्यान अन्यजागतहरूमा केगन्ित छ, र त्यसपगछ २ 

अध्यायमा उनी यहूदीहरूतफट  पगन त्यगत नै कडा रूपमा 

प्रस्तुत हुन्छन् । यस्तो लाग्छ दक आफूलाई सबैभन्दा धमी 

ठान्ने यहूदीहरू उनले अन्यजागतहरूलाई प्रहार गरेको दखेेर 

ताली बजाइरहकेा गथए भनी पावल जान्दछन् । त्यसैले 

उनी २:१ मा फरक्क फर्कट न्छन् र आफ्नो दोतयाउने औ ाँलो 

गतनै ताली बजाउनेहरूतफट  दखेाउाँछन्: “यसकारर् 

गतमीहरूसाँग कुन ै बहाना छैन”! उनी भन्छन्, 

अन्यजागतहरूजस्तै, यहूदीहरूले परमेश्वरको कानून तोडकेा 

छन ्र उहााँको न्यायमा परेका छन ्।  

३ अध्यायको बीचमा पुग्दासम्म, पावलले संसारका प्रत्येक 

मागनसलाई परमेश्वर गवरुद्द गविोह गरेको दोष लगाएका 

छन् । “सबै मागनस, यहूदी र अन्यजागतहरू दवुै पापको 

वशमा छन ्भनी हामीले दोष लगाइसकेका छौं (९ पद) ।  

उनको गनस्कषट यो छ दक जब हामी परमेश्वरको सामु न्याय 

गररन खडा हुन्छौ ाँ, प्रत्येक मुख गनरुत्तर पाररनेछ । कसैले 

आफ्नो बचाव गनट सके्नछैन । एउर्ा पगन माफी ददईनेछैन । 

पूरै संसार- यहूदी, अन्यजागत, हरेक – परमेश्वरप्रगत पूर्ट 

जवाफदहेी पाररनेछ (पद १९) । 
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अब, स्पस्र् रुपमा भन्नुपदाट, उक्त दईु कुराहरु असल 

समाचार होइनन्। ती  त खासमा खराब समाचार हुन् ।  

मलाई बनाउनुहुने पगवत्र अगन न्यायी परमेश्वर गवरुद्ध मैले 

गविोह गरेको छु भन्ने कुरा राम्रो गबचार होइन । तर यो 

महत्वपूर्ट छ, दकनभन े यसले सुसमाचारको लागग बार्ो 

बनाउाँदछ । यसो सोच्नुभयो भने यसको खास अथट छ ।  

जबसम्म म सााँच्च ै बचाईनु जरुरी छ भनी तपाईं गवश्वास 

गनुटहुन्न तबसम्म “म गतमीलाई बचाउन आउाँदछुै !” भनेर 

कसैल े भन्दा तपाईंका लागग त्यो खासै असल समाचार 

हुाँदनै । 

तेस्रो, पावल भन्छन्, मानवजागतको पापको लागग 

परमेश्वरको समाधानचाही ाँ येशू ख्रीष्टको बगलदागनक मृत्यु र 

पुनरुत्थान हो । हाम्रा धमी परमेश्वरको अगागड पापीहरूका 

रूपमा हामीले सामना गरररहकेो पररगस्थगतको खराब 

समाचार पेश गरेपगछ, पावल अब असल समाचारगतर 

फर्कट न्छन, येशू ख्रीष्टको सुसमाचारतफट  ।  

पावल भन्छन्, तर अगहले हाम्रो पापको बावजुद, 

“व्यवस्थागवनै परमेश्वरबार् आउन ेधार्मटकता प्रकर् भएको 

छ” (२१ पद) । अको शब्दमा भन्नुपदाट, मानवजागतको 

लागग परमेश्वरको अगघ अधमी होइन धमी ठहररन, दोषी 

होइन गनदोष घोषर्ा गररन, दगण्डत होइन मुक्त गररन  

एउर्ा बार्ो छ । राम्रो व्यवहार गनुट र अझ धमी जीवन 
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गजउनुसाँग यसको केही सम्बन्ध छैन । यो “व्यवस्थागवनै” 

आउाँछ ।  

कसरी त्यस्तो हुन्छ ? पावल यसलाई ३:२४ मा स्पष्ट 

पाछटन् । परमेश्वर गवरुध्द हाम्रो गविोहको बावजुद, र एउर्ा 

आशागबनाको पररगस्थगतमा पगन, हामी “परमेश्वरका 

अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबार् गसत्तै ाँमा 

धमी ठहररन” सक्छौ ाँ । ख्रीष्टको बगलदागनक मृत्यु र 

पुनरुत्थानद्वारा – उहााँको रगत र उहााँको जीवनको कारर् 

– पापअनुसारको दण्डबार् पापीहरू बचाइन सक्छन् ।  

तर पावलले अको एउर्ा प्रश्नको उत्तर ददएका छन् । ठ्याकै्क 

कसरी त्यो मेरो गनगम्त सुसमाचार भयो ? म कसरी यो 

प्रगतज्ञा गररएको मुगक्तमा समावेश हुनसक्छु ?  

अन्तमा, पावल आफ्ना पाठकहरूलाई उनीहरू स्वयं यो 

मुगक्तमा कसरी समावेश हुन सक्छन ्भनेर बताउाँदछन् । ३ 

अध्यायको अन्तगतर र ४ अध्यायमा पगन त्यगह कुरा उनले 

लेखेका छन् । परमेश्वरले प्रदान गनुटभएको मुगक्त “येशू 

ख्रीष्टमा गवश्वासद्वारा” प्रकर् हुन्छ र यो “गवश्वास गन े

सबैको लागग” हो (३:२२) । त्यसोभए कसरी यो मुगक्त अरु 

सबैको गनगम्त मात्र नभएर मेरो  गनगम्त सुसमाचार भयो ? 

कसरी म यसमा समावेश हुन आएाँ ? येशू ख्रीष्टमा गवश्वास 

गरेर नै । उहााँमा मात्र भरोसा राखेर । “जसले कमटचाहहाँ 

गदनै, तर भगक्तहीनलाई धमी ठहराउनुहुने परमेश्वरमागथ 
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भरोसा राख्दछ,” पावल भन्छन्, “त्यस्तो मागनसको 

गवश्वास धार्मटकता गगनन्छ” (४:५) । 

 

चार महत्वपूर्ट प्रश्नहरू 

अब, रोमी १-४ मा पावलको वहसलाई हरेेपगछ, हामी 

दखे्नसक्छौ ाँ दक सुसमाचार बारेको उनको घोषर्ाको केन्िमा 

४ महत्वपूर्ट प्रश्नहरूको उत्तर छ: 

हामीलाई कसले बनायो, र हामी कोप्रगत जवाफदहेी छौ ाँ ? 

हाम्रो समस्या के हो? अको शब्दमा भन्नुपदाट, के हामी 

समस्यामा छौ ाँ र दकन ? 

त्यो समस्याको लागग परमेश्वरको समाधान के हो ? 

हामीलाई त्यसदगेख बचाउन उहााँले के गनुटभएको छ ?  

कसरी म - आफैाँ, यही ठाउाँमा, यही क्षर् – त्यो मुगक्तमा 

सामेल हुनसक्छु ? दकन यो अरू कसैको लागग मात्र नभएर 

मेरो गनगम्त सुसमाचार भयो ?  

यी चार बुाँदाहरूलाई हामी यसरी संक्षेगपकरर् गनट सक्छौ ाँ : 

परमेश्वर, मागनस, ख्रीष्ट र प्रत्युत्तर । 

पकै्क पगन, परमेश्वरले ख्रीष्टमा बााँचेकाहरूका गनगम्त 

गनुटभएका अरु असंख्य प्रगतज्ञाहरू पावलले प्रकर् गरेका 

छन्, र तीमध्ये कैयन् प्रगतज्ञाहरू येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको 
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महत्वपूर्ट भागको रुपमा रहकेा छन् । हामीले यो बुझ्नु 

जरुरी छ दक शुरुदगेख नै, ती सबै महान् प्रगतज्ञाहरू ख्रीगष्टय 

सुसमाचारको केन्िमा गनभटर छन् र त्यसबार् बहन्छन्। 

कू्रसमा माररएका अगन बौरी उठेका ख्रीष्टमा गवश्वासद्वारा 

पाप क्षमा पाएकाहरूका गनगम्त मात्र ती प्रगतज्ञाहरू प्रकर् 

हुन्छन् । त्यसैकारर् पावलले सुसमाचारको केन्ि प्रस्तुत 

गदाट यी चार महत्वपूर्ट सत्यताहरूबार् सुरुवात गछटन् ।  

नयााँ करारको  बााँदक खण्डमा सुसमाचार 

पावलले मात्र त्यसो गरेका छैनन् । नयााँ करारभरी जब म 

प्रेररतहरूका लेख पढ्छु, उनीहरूले यी नै चार प्रश्नहरूको 

उत्तर बारम्बार ददइरहकेो पाउाँ छु । उनीहरुले अरु जे भने 

पगन, सुसमाचारको प्रस्तुगतको केन्िमा गयनै गवषयहरू 

रहकेो दखे्न सदकन्छ । सन्दभटहरू पररवतटन हुन्छन्, 

दगृष्टकोर्हरू पररवतटन हुन्छन्, शब्दहरू पररवतटन हुन्छन्, र 

तौरतररकाहरू पररवतटन हुन्छन् तर कुन ै न कुन ै प्रकारले 

शुरुका ख्रीगष्टयनहरू सधै ाँ यी चार गवषयहरूमा नै रहकेो 

दगेखन्छ : हामीलाई सृगष्ट गनुटहुन े परमेश्वरप्रगत हामी 

जवाफदहेी छौ ाँ। हामीले परमेश्वर गवरुध्द पाप गरेका छौ ाँ र 

हाम्रो न्याय  गररनेछ। तर  परमेश्वरले हामीलाई बचाउन 

येशू ख्रीष्टमा काम गनुटभएको छ अगन पापको पिाताप र 

येशूमा गवश्वासद्वारा हामी त्यो मुगक्त हागसल गनट सक्छौ ाँ ।  

परमेश्वर । मागनस । ख्रीष्ट । प्रत्युत्तर । 
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आउनुहोस् हामी नयााँ करारमा केही अरू खण्डहरू हरेौ ाँ 

जहााँ येशूको सुसमाचारलाई सारमा लेगखएको छ। 

उदाहरर्को लागग, १ कोररन्थीको १५ अध्यायलाई 

गलनुहोस्: 

भाइ हो, मैले गतमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार 

म गतमीहरूलाई याद ददलाउन चाहन्छु, जुन 

सुसमाचार गतमीहरूले ग्रहर् गयछ, र जसमा 

गतमीहरू गस्थर रहन्छौ। यस सुसमाचारद्वारा 

गतमीहरूको उध्दार भएको छ, यदद त्यसमा अर्ल 

रह्यौ भने, नत्रता गतमीहरूले व्यथैमा गवश्वास गयछ । 

दकनभन े मैले के पाएाँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य 

गवषयको रूपमा गतमीहरुलाई सुगम्पददएाँ, अथाटत् 

पगवत्र धमटशास्त्रअनुसार ख्रीष्ट हाम्रा पापको गनगम्त 

मनुटभयो । उहााँ गागडनुभयो, र पगवत्र 

धमटशास्त्रअनुसार तेस्रो ददनमा उहााँ पुनजीगवत 

पाररनुभयो। उहााँ केफासकहााँ, अगन बाह्र ै जनाकहााँ 

दखेा पनुटभयो. (पद १-५) 

के तपाई यहााँ एउर्ा केन्िीय संरचना दखे्न सकु्नहुन्छ ? 

पावलले यहााँ रोमी १-४ मा जस्तो गवस्तृत रुपमा बताएका 

छैनन्, तर मुख्य गवषयहरू अझै स्पष्ट छन्। मानवजागत 

समस्यामा छन्, “हामो पाप” मा डुबेका र “बचाइने” 

आवश्यकतामा छन् (स्पष्टरूपमा तर गनःसन्दहे, परमेश्वरको 
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न्यायबार्)। तर मुगक्त यसमा प्रकर् हुन्छ: “ख्रीष्ट हाम्रो 

पापको लागग मनुटभयो... गागडनुभयो... बौरी उठ्नुभयो। 

अगन व्यथटमा होइन, सााँचो गवश्वासमा “यो सबै मैले 

गतमीहरुलाई प्रचार गरेको वचनमा लागगरहनु पछट” । 

त्यसैले यहााँ छ : परमेश्वर, मागनस, ख्रीष्ट, प्रत्युत्तर । 

प्रेररतको पुस्तकमा उल्लेगखत सन्दशेमा समेत सुसमाचारको 

यो केन्िीय संरचना स्पष्ट छ। पत्रुसले पेगन्तकोसका 

मागनसहरूलाई येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानको घोषर्ाको 

प्रत्यूत्तरमा गतनीहरूले के गनुटपछट भनेर बताउाँछन् । उनी 

भन्छन्, ”पिाताप गर, र गतमीहरूका पfप-क्षमाको गनगम्त 

येशू ख्रीष्टको नाउाँमा गतमीहरू प्रत्येकले बगिस्मा लेऊ” 

(प्रेररत २:३८)। फेरर पगन पत्रुसको अगपल गवस्तृत रुपमा 

छैन, र परमेश्वरको न्याय अव्यक्त भए पगन त्यहााँ अवश्य छ। 

समस्या: परमेश्वरले तपाईको पाप क्षमा गनुट तपाईको 

आवश्यकता हो, गतनीहरूका लागग तपाईंलाई न्याय गनुट 

होइन । समाधान: येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थान, जसको 

बारेमा पत्रुसले पगहलेनै गवस्तारमा बोगलसकेका छन ् । 

आवश्यक प्रत्युत्तर: बगिस्माले प्रमागर्त गरेको, पिाताप र 

गवश्वास ।  

प्रेररत ३: १८-१९ मा पत्रुसको अको सन्दशेमा, यी चार 

महत्वपूर्ट सत्यताहरू फेरर प्रकर् गररएको छ :  
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उहााँका ख्रीष्टले दःुख भोगु्नपछट भनी परमेश्वरले सबै 

अगमवक्तका मुखबार् भन्नुभएको अगमवार्ी उहााँले 

यसरी पूरा गनुटभयो। यसकारर् पिाताप गनुटहोस् र 

फकट नुहोस्, दक तपाईहरूका पाप मेरर्ऊन्, र 

परमप्रभुको उपगस्थगतबार् आनन्दको समय आओस् । 

समस्या: तपाईको आवश्यकता परमेश्वरले तपाईको पाप 

मेर्ाउनु भएको होस् भन्ने हो, परमेश्वरबार् न्याय गररनु 

होइन। 

समाधान: ख्रीष्टले कष्ट भोगु्नहुन्छ । प्रत्युत्तर : पिाताप गर 

अगन गवश्वासमा परमेश्वरगतर फकट  ।  

अथवा पत्रुसले कनेगलयस र उसको पररवारलाई सुसमाचार 

प्रचार गरररहकेो अवस्था गवचार गनुटहोस् :  

अगन उहााँले यहूदीहरूको दशेमा र यरूशलेममा 

गनुटभएका सबै कुराका हामी साक्षी हौ ाँ । उहााँलाई 

गतनीहरूले काठमा झुण्ड्याएर पगन मारे । उहााँलाई 

नै परमेश्वरले तेस्रो ददनमा जीगवत पारी उठाउनुभयो 

......... सबै अगमवक्ताहरूले उहााँको गवाही ददएका 

छन्, दक उहााँमागथ गवश्वास गने प्रत्येकले उहााँको 

नाउाँद्वारा पाप-क्षमा पाउाँछ । (प्रेररत १०:३९-४३) 

पापहरूको क्षमा । कु्रसमा माररएका र पुनजीगवत 

पाररएकाको नाउाँद्वारा । गवश्वास गन ेसबैका लागग ।  
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पावल पगन त्यगह सुसमाचार प्रेररत १३ मा प्रचार गछटन् : 

यसकारर् भाइ हो, तपाईहरूलाई थाहा होस्, दक यी 

नै मागनसद्वारा पाप-क्षमा हुन्छ भन्ने घोषर्ा 

तपाईहरूलाई गररएको छ। तपाई गवश्वास गनेहरू 

हरेकले उहााँद्वारा नै सबै कुराबार् छुर्कारा 

पाउनुभएको छ, जुन छुर्कारा मोशाको व्यवस्थाद्वारा 

तपाईहरूका गनगम्त सम्भव गथएन । (पद ३८-३९) 

फेरर पगन, स्पष्टरूपमा पगहचान गनट सदकने ढााँचा भनेको 

परमेश्वर, मागनस, ख्रीष्ट, र प्रत्युत्तर हो । तपाईलाई “पापको 

क्षमादान” ददन परमेश्वरको आवश्यकता छ। त्यो 

“येशूद्वारा” हुन ्आउाँछ र त्यो “गवश्वास गने सबैका लागग” 

हुन्छ । 

मूल सत्यताहरूलाई गवगभन्न तररकाले व्याख्या गनुट 

पकै्क पगन परमेश्वर-मागनस-ख्रीष्ट-प्रत्युत्तरको यो संरचना 

सन्दहेरगहत छैन । प्रेररतहरूले गनुटपने कामहरूको सूचीमा 

गचन्ह लगाउाँदै सुसमाचार घोषर्ा गरेका पगन होइनन् । 

सन्दभटअनुसार, कगत समय प्रचार गने, र उनीहरूका 

दशटकको रूपमा को समावेश छन् भन्ने कुराको आधारमा 

उनीहरूले यी चार बूाँदाहरूलाई फरक-फरक मात्रामा वर्टन 

गछटन ् । कगहलेकाहहाँ गतनीहरूमध्ये एक वा एक भन्दा 

बढीचाहहाँ स्पष्ट हुनुको सट्टामा अव्यक्त छोगडन्छन्– दक 

परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसप्रगत हामी जवाफदहेी छौ ाँ र 
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जसबार् हामीले क्षमादान पाउनु आवश्यक छ। तर फेरर, यो 

कुरा पगहलेदगेख नै ती यहूदीहरुको मनमा गगहरोसाँग 

बगससकेको हुनसक्छ जसलाई प्रेररतहरूले प्राय: प्रचार 

गदटथे । 

अकोगतर, पावलले एररओपागसमा मूर्तटपूजक 

दाशटगनकहरूसाँग बातगचत गदाट, शुरुदगेख नै उनले परमेश्वर 

स्वयंबार् थालनी गछटन्। प्रेररत १७ मा ददइएको पावलको 

सन्दशेलाई प्राय:जसो मूर्तटपूजक संस्कृगतमा सुसमाचार 

प्रचार गनटको लागग एउर्ा आदशट नमुनाको रूपमा उल्लेख 

गररन्छ । तर उक्त सन्दशे गनकै चाखलाग्दो र असामान्य छ। 

ध्यान ददएर हनेुटहोस् अगन तपाईले महसुस गनट थाल्नुहुनेछ 

दक पावलले खासमा ख्रीष्टको असल समाचारको घोषर्ा नै 

गरेका छैनन्, मात्र खराब समाचारको घोषर्ा गरेका छन् ! 

“जसलाई तपाईहरु नजागनकन पूज्नुहुन्छ उनलाई म 

तपाईहरूका माझमा घोषर्ा गदटछु” उनी शुरुवात गछटन् । 

त्यसपगछ उनले २४-२८ पदहरूमा गतनीहरूलाई 

बुझाउाँछन् दक परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले संसार बनाउनुभयो, 

र उहााँलाई पूज्नको लागग उहााँले  हामीलाई  बोलाउनुहुन्छ। 

त्यसपगछ उनी २९ पदमा पापको अवाधारर्ा र 

परमेश्वरभन्दा सृगष्ट गररएका कुराहरू पूज्ने कुराको जडबारे 

बुझाउन थाल्छन्, र उनी घोषर्ा गछटन् दक परमेश्वरले  

“आफूले गनयुक्त गनुटभएका एक जना व्यगक्त” जसलाई उहााँले 
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मृतकबार् जीगवत पानुटभएको छ, उहााँद्धारा न्याय गनुटहुनेछ 

(पद ३१) । 

त्यसपगछ उनी रोदकन्छन् ! ध्यान ददएर हनेुटहोस् । त्यहााँ 

क्षमादान, कू्रस उल्लेख गररएको छैन र मुगक्तको प्रगतज्ञा 

छैन– मात्र परमेश्वरको आज्ञाको घोषर्ा र आउाँदै गरेको 

उहााँको न्यायको प्रमार्को रूपमा पुनरुत्थानको घोषर्ा 

छन ्! पावलले येशूको नामसमेत उल्लेख गरेका छैनन् !    

त्यसोभए यहााँ के भईरहकेो छ त ? के यहााँ पावलले 

सुसमाचार प्रचार गरररहकेा छैनन् ? खासमा, 

त्यसबखतचाही ाँ उनले गरेका छैनन ् । उनको सावटजगनक 

सन्दशेमा सुसमाचार छैन । पावलले घोषर्ा गरेको 

समाचार सबै खराब मात्र छ। तर ३२-३४ पदहरूलाई 

हनेुटहोस्, जहााँ बाइबलले भन्दछ दक मागनसहरूले 

पावललाई फेरर सुन्न चाहे, र कगतले पगछ गवश्वास गरे । यो 

प्रष्ट छ दक पावलले सुसमाचार प्रचार गरे – दक पापीहरू 

आउाँदो न्यायबार् बच्न सक्छन् – पगछ कुनै समय, सायद 

सावटजगनक रूपमा, या व्यगक्तगत रूपमा ।  

अरु प्रेररतहरू जस्तै, पावल पगन सुसमाचारका मूल 

सत्यताहरूलाई गवगभन्न तररकाले प्रस्तुत गनट पूर्ट रूपमा 

सक्षम गथए । तर बुझ्नुपने महत्वपूर्ट कुरा यो हो दक 

सुसमाचारका मूल सत्यताहरू गथए, र ती मूल सत्यताहरु 

के-के गथए- र छन ्भनी हाम्रो गनगम्त संरगक्षत सन्दशेहरु र 
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पत्रहरूबार् हामीलाई राम्रोसाँग थाहा हुन्छ । रोमी, १ 

कोररन्थी, प्रेररतको पुस्तकका सन्दशेहरूमा, र नयााँ 

करारभरर, सुरुका ख्रीगष्टयनहरूले उनीहरुको सुसमाचारको 

घोषर्ालाई थोरै महत्वपूर्ट सत्यताहरूको वररपरर संरगचत 

गरेका छन् । 

पगहले खराब समाचार: परमेश्वर तपाईको न्यायकताट 

हुनुहुन्छ, र तपाईले उहााँगवरुध्द पाप गनुटभएको छ । अगन 

त्यसपगछ सुसमाचार : तर येशू मनुटभएको छ र यदद 

गतनीहरूले पिाताप गछटन् अगन उहााँमा गवश्वास गछटन् भने 

क्षमा पाउनेछन् ।  
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अध्याय दईु 

परमशे्वर, धमी सगृष्टकताट 

 

म तपाईलाई कुनै दवेतासाँग पररचय गराउाँ छु ।  

गभत्र जानुभन्दा अगघ तपाईले आफ्नो सोर अगल सानो 

पानुटपछट होला । अगहले उनी सुगतरहकेा होलान् । उनी बृद्ध 

छन् गन त, यो तडकभडकयुक्त  आधुगनक संसारलाई त्यगत 

बुझ्दनैन् वा भनौ ाँ मन पराउाँदनैन् । उनको बारेमा तपाईले 

फुकाटउनु भयो भने उनी आफ्ना सुनौला ददनहरू बारे कुरा 

गछटन्— उनी हामीमध्ये धेरैजना जगन्मनुभन्दा अगगड, धेरै 

लामो समय अगघ गथए । त्यो समय यस्तो गथयो जब 

मागनसहरू उनले कुन गवषयमा के सोच्छन् भनेर चासो 

राख्दथे, अगन उनी गतनीहरूको जीवनको लागग गनकै्क 

महत्वपूर्ट गथए । 

सााँचै्च अगहले त्यो सबै पररवतटन भएको छ, र दवेता गबचरा 

कगहलेपगन राम्ररी घुलगमल हुनसकेनन् । जीवन अगागड 

बदढसक्यो अगन उनलाई उगछनेर गइसक्यो। अगहले, उनी 

आफ्नो धेरैजसो समय पछागडको बगै ाँचामा गबताउाँछन् । म 

कगहलेकाही ाँ उनलाई भेट्न जान्छु र त्यहााँ हामी गुलाफहरू 
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माझ  हहाँड्द,ै सुस्तरी, कोमलताका साथ कुरा गदै समय 

कर्ाउाँछौ ाँ ... 

जे भएपगन, धेरै मागनसहरू अझै पगन उनलाई मन 

पराउाँछन् जस्तो दगेखन्छ वा भनौ ाँ कमसेकम उनी आफ्नो 

लोकगप्रयतालाई कायम राख्न सफल छन्। कगत मागनसहरू 

भेट्नको लागग आउाँछन् र कगहलेकाहहाँ के-के कुराहरू 

माग्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउाँदा तपाईलाई अचम्म लाग्ला। 

तर उनलाई केही फरक पदनै । उनी सहायता गनटको लागग 

तयार रहन्छन् । 

तपाईंले कगहलेकाहहाँ उनको पुरानो दकताबमा पढ्ने गरेको 

सगन्कपना—जस्त ै पृ्वीलाई मान्छेहरू गनल्न लगाउने, 

सहरहरूमा आगो वषाटउने खालको कुरा— सबै उनको 

बुढ्यौलीमा हराउाँद ैगएजस्तो लाग्छ । अगहले त उनी एक 

असल स्वभावको, सहज साथीजस्तो छन् जोसाँग कुरा गनट 

एकदम सगजलो छ— दकनदक उनी प्रायः कगहलेपगन जवाफ 

फकाटउाँदनैन्, फकाटइहाले पगन अगलक अनौठो “गचन्ह” हरू 

माफट त फकाटउाँछन् र मैले केही भगनहाले पगन उनलाई कुनै 

आपगत्त हुाँदनै । कगत असल खालको साथी, होइन त ? 

उनको बारेमा सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो थाहा छ ? उनले 

मेरो इन्साफ गदैनन् । कगहल्यै, कुनै कुराको लागग पगन । 

मलाई थाहा छ, गभत्र-गभत्रै उनी चाहन्छन् दक म यो भन्दा 

अझ राम्रो बनूाँ – बढी प्रेगमलो, कम स्वाथी अगन अझ असल 
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– तर उनी यथाथटवादी छन् । उनी जान्दछन् म मानव  हुाँ र 

कोहीपगन गसद्द छैन । अगन मलाई लाग्छ, गनिय नै उनी 

त्यस कुरासाँग सन्तुष्ट छन् । त्यसमागथ, मागनसहरूलाई क्षमा 

गनुट उनको काम नै हो । उनले गने नै त्यगह हो । आगखरमा, 

उनी प्रेम हुन्, होइन त ? र म प्रेमलाई “कगहल्यै इन्साफ 

नगने, क्षमा मात्र गने” रूपमा सोच्न चाहन्छु । मैले गचनेको 

दवेता यही हो । र मलाई कुनै अको दकगसमको दवेता 

चाहहाँदनै ।  

ठीक छ, एक सेकेन्ड रोदकनुस्... अब हामी गभत्र जान 

सक्छौं । गचन्ता नगलनोस्, हामी धेरै बेर बस्नु पदनै । सााँचै्च । 

हामीले जे-जगत समय ददएपगन त्यसको लागग उनी आभारी 

छन् । 

परमेश्वरको बारेमा धारर्ाहरू   

हो, यो सानो कथा अगल हास्यास्पद छ । तर म सोच्दछुै, 

धेरै मागनसहरू अगन आफूलाई ख्रीगष्टयन भन्नेहरू समेतले 

परमेश्वरको बारेमा राखेको सोच योभन्दा कगत्तको गभन्न छ। 

प्रायःजसो, उहााँ दयालु, गमलनसार, अगल अचगम्भत र 

खााँचोमा परेको तर अगत प्रेगमलो हजुरबुवा जस्तो हुनुहुन्छ 

जसका इच्छाहरू छन् तर मागहरू छैनन्, जसलाई यदद 

तपाईसाँग समय छैन भने सगजलै नजरअन्दाज गनट सदकन्छ 

र मानवजागतले गगल्त गछटन् भन्ने कुरा गनकै नै बुगझददने – 

खासमा हामीले भन्दा पगन धेरै बुगझददने खालको हुनुहुन्छ । 
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यस्तो हुनेग्यो दक आफूलाई ख्रीगष्टयन नभने तापगन, 

मागनसहरूमा परमेश्वर र उहााँको स्वभावबारे बाइबलीय 

गशक्षाको आधारभूत ज्ञान हुन््यो । यो त मागनसहरूले सास 

फेने वातावरर्को एउर्ा पार्ोजस्तै गथयो, र – प्रेररतहरूले 

यहूदीहरूसाँग गरेझै ाँ – तपाईंले मागनसहरु समक्ष सुसमाचार 

प्रस्तुत गनुटहुाँदा, उनीहरु के-कगत जान्दछन् भनेर तपाईंले 

अनुमान लगाउन सकु्नहुन््यो । 

आजकल संसारका अगधकांश ठाउाँहरूमा त्यस्तो हुाँदनै । म 

पूवी रे्क्सासको एउर्ा सानो सहरमा हुर्कट एाँ, र प्रायः जसो 

कसैलाई सुसमाचार सुनाउाँ दा उनीहरूले हजारचोर्ी सुनेको 

सन्दशेलाई दोहोयाटउनु जस्तो मात्र हुन््यो । जब मैले न्यु 

ह्याभेन, कनेगक्र्कर्मा कलेज पढ्न सुरु गरेाँ, त्यहााँ भने पूरै 

अलग दगुनयााँ गथयो । एक्कासी, म यस्ता मागनसहरूले घेररएाँ 

जसले परमेश्वरको बारेमा सुनेर हुर्कट एका गथएनन्, र जसले 

वास्तवमा यो गवचारमागथ शुरुवातदगेख नै मलाई चुनौती 

ददन्थे। मलाई याद छ जब पगहलो चोर्ी मैले कसैलाई भेरे्ाँ 

अगन मैले परमेश्वरबारे उल्लेख गदाट “गतमी पकै्क मसाँग 

मजाक गरररहछेौ । गतमी त्यस्तो गवश्वास गछछ?” भन्दै 

गतनीहरु गललल हााँसे । 

त्यो घर्ना पगछ केही वषटसम्म दजटनौ ाँपर्क दोहोररयो, अगन 

मैले पगछ गएर “हो, म गछुट” भन्न गसकेाँ  । तर मैले गछटै्ट यो 

पगन गसकेाँ  दक मागनसहरूले परमेश्वरको बारेमा के जान्दछन् 
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भनेर म अनुमान गनट सगक्दनाँ । यदद आज म येशू ख्रीष्टको 

सुसमाचार घोषर्ा गनट गईरहकेो छु भने, मैले गनकै्क 

अगागडबार् शुरुवात गनुटपछट – परमेश्वर स्वयंबार् । 

पकै्क पगन, तपाईं परमेश्वरले आफ्नो बारेमा हामीसमक्ष के 

प्रकर् गनुटभएको छ भनेर अध्ययन गद ैपूरा जीवन गबताउन 

सकु्नहुन्छ (र सााँच्चै गबताउनु पछट!), अगन सुसमाचारलाई 

गवश्वागसलो ढंगमा प्रस्तुत गनटको लागग, परमेश्वरबारे 

तपाईले जान्नुभएको सम्पूर्ट कुरा भगनरहनु पदनै । तर 

परमेश्वरबारे केही आधारभूत सत्यताहरू छन् जसलाई, 

इसाईहरुले प्रचार गने सुसमाचारमा कसरी प्रस्तुत गररएको 

छ भनेर थाहा गनटका लागग बुझ्नु अगत आवश्यक छ ।      

यहााँ दईुवर्ा मुख्य बुाँदाहरू छन् जसलाई हामीले शुरुवात 

दगेख नै स्पष्ट पानुटपछट – परमेश्वर सृगष्टकताट हुनुहुन्छ, अगन 

उहााँ पगवत्र र धमी हुनुहुन्छ । 

 

सृगष्टकताट परमेश्वर  

ख्रीगष्टय सन्दशेको शुरुवात– वास्तवमा भन्ने हो भने 

ख्रीगष्टयन बाइबलको शुरुवात– यही हो दक “परमेश्वरले 

स्वगट र पृ्वी सृगष्ट गनुटभयो ।” सबथोक त्यगह गवन्दबुार् सुरु 

हुन्छ, यदद तपाईले यो कुरालाई ठीकसाँग  बुझ्नु भएन भने 

त्यसपगछका बााँकी सबै कुरा पगन गलत हुनेछन् गलत 

गनशाना लगाईएको धनुषबार् छोगडएको धनुकााँड जस्तो ।  
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उत्पगत्तको पुस्तक परमेश्वरले संसार सृगष्ट गनुटभएको 

घर्नाबार् शुरुवात हुन्छ: यसका पहाडहरू अगन 

उपत्यकाहरू, जनावरहरू अगन माछाहरू. चराहरू अगन 

सरीसृपहरू, सबथोक । परमेश्वरले बााँदक रहकेो सम्पूर्ट 

जगत पगन सृगष्ट गनुटभयो: ताराहरू र चन्िमा, ग्रहहरू र 

तारा-पुञ्जहरू अथाटत् आकाशगंगाहरू । यी सबैथोक उहााँको 

वचनद्वारा हुन आए, र यी सबै शून्यबार् हुन आए । 

परमेश्वरले अगस्तत्वमा रहकेो कुनै सामग्री गलनुभएर 

मार्ोलाई आकार ददएजस्तै गरी हामीले संसारमा दखे्ने 

गवगभन्न कुराहरूमा आकार ददनुभएर यो हुनआएको होइन। 

उत्पगत्तको पुस्तकले हामीलाई भन्दछ दक उहााँ बोल्नुभयो र 

त्यो भयो । “उज्यालो होस्” उहााँले भन्नुभयो । तब उज्यालो 

भयो । 

 धेरै बाइबल खण्डहरूले हामीलाई बताउाँछन्, कसरी 

सृगष्टले परमेश्वरको मगहमा र शगक्तको गवाही ददन्छ । 

“आकाशले परमेश्वरका मगहमाको वर्टन गछट,” भजनसंग्रह 

१९:१ ले भन्छ, “तारा-मण्डलले उहााँका हातको सीपको 

घोषर्ा गछट ।” रोमी १:२० मा पावल भन्छन् दक 

परमेश्वरको “अदशृ्य गुर्, अथाटत् उहााँको अनन्त शगक्त र 

ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृगष्टदगेख नै सबथोकहरूमा 

छलटङ्गै दगेखएको छ ।“ यदद तपाईले कगहल्यै कुनै गगहरो 

छााँगाको छेउमा उगभएर चराहरूलाई एक्कागस तल डुबुल्की 

मारररहकेो अगन बादललाई तपाईको गशरमागथ 
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मडाररइरहकेो दखे्नुभएको छ, अथवा तपाईले कुनै खेतमा 

उगभएर पर गक्षगतजमा आाँधीबेहरी मडारररहकेो हरेररहाँदा 

डरको तीव्र आभाष गनुटभएको छ भने, तपाईलाई थाहा छ 

त्यसको अथट के हुन्छ । सृगष्टको वैभवताले मागनसको 

हृदयलाई बताउाँछ दक ”गतमी मात्र सबैथोक होइनौ !” 

उत्पगत्तमा सृगष्टको वर्टन प्रत्येक नयााँ ददनसाँगै व्यापक र 

महत्त्वपूर्ट रुपमा गवस्तार हुाँद ै जान्छ । पगहले उज्यालोको 

सृगष्ट, त्यसपगछ समुि, अगन भूगम, अगन चन्िमा र सूयट, अगन 

चराहरू र माछाहरू र जनावरहरू, अगन परमेश्वरको 

सृगष्टको अत्यन्त महत्वपूर्ट कायटको रुपमा – नर र नारी । 

अगन परमेश्वरले भन्नुभयो, “मागनसलाई आफ्नै 

स्वरूपमा, हामै्र प्रगतरूपमा बनाऔ ाँ । गतनीहरूले 

समुिका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्तु 

पशुहरू र जमीनमा चलहल गने सबै जन्तुहरूमागथ 

अगधकार गरून् ।“  

यसैकारर् परमेश्वरले मागनसलाई आफ्नै स्वरूपमा 

सृगष्ट गनुटभयो । परमेश्वरकै  

प्रगतरूपमा उहााँले गतनलाई सृगष्ट गनुटभयो। नर र 

नारी गरी उहााँले गतनीहरूलाई सृगष्ट गनुटभयो। 

(उत्पगत्त १:२६-२७) 

सृगष्टको वर्टनबारे तपाईले जेसुकै सोचे पगन, परमेश्वरले 

संसार सृगष्ट गनुटभयो, र गवशेषगरी परमेश्वरले तपाईलाई 
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सृगष्ट गनुटभयो – भनी दावी गररनुको अथट  ज्याद ैअसाधारर् 

छ  । संसार आफैाँमा गसद्द छैन, तर यो कसैको गवचार, 

वचन, र हातबार् फुत्त हुन आयो भन्नु वतटमान समयमा, 

एउर्ा आमूल पररवतटनकारी गवचार जस्तो लाग्छ । धेरै 

मागनसहरूको सोचाइमागथ प्रभुत्व जमाइरहकेो शून्यवादको 

तुलनामा, यसको मतलब यही हुन्छ दक यो जगतमा 

मानवजागत सगहत सबै कुराहरूको एउर्ा उद्देश्य छ । हामी 

कुनै अगनयगमत संयोग र आनुवंगशक उत्पररवतटन, जीनको 

कार्छााँर् वा क्रोमोजोमको दघुटर्नाको पररर्ाम होइनौ ाँ । 

हामी सृगष्ट गररएका हौ ाँ ! हामी हरेक व्यगक्त परमेश्वर 

स्वयंको गवचार, योजना र कायटका पररर्ाम हौ ाँ । अगन 

त्यसले मानव-जीवनमा अथट र गजम्मेवारी दवुै ल्याउाँछ 

(उत्पगत्त १:२६-२८) । 

हामीमध्ये कोही पगन स्वायत्त छैनौ ाँ, सुसमाचार बुझ्ने चाबी 

भनेकै यो त्यलाई बुझ्नु हो । अगधकार र स्वतन्त्रताबारे 

हामीले अनवरत कुराकानी गरे पगन, वास्तवमा हामीले 

चाह ेजगत हामी स्वतन्त्र  छैनौ ाँ । हामी सृगष्ट गररएका हौ ाँ । 

हामी बनाईएका हौ ाँ । र त्यसकारर् हामी अधीनमा छौ ाँ ।  

दकनकी उहााँले हामीलाई सृगष्ट गनुटभयो, हामीले कसरी 

गजउने भनेर हामीलाई भन्ने उहााँलाई अगधकार छ । त्यसैले 

अदनको बगैंचामा, उहााँले आदम र हव्वालाई कुन रूखबार् 

चाहहाँ गतनीहरुले खान हुन्छ र कुन रुखबार् चाहहाँ 
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गतनीहरूले खान हुाँदनै भनेर भन्नुभयो (उत्पगत्त २:१६-

१७)। आफ्नो सानो भाइलाई दादागगरी दखेाउन के हुाँदो 

रहछे त भनेर मनलाग्दो गनयमहरू बनाउाँद ैआफूसाँग शगक्त 

भएको दखेाउने एउर्ा बालकजस्तो व्यवहार परमेश्वरले 

गनुटभएको होइन । बाइबलले हामीलाई बताउाँछ दक 

परमेश्वर असल हुनुहुन्छ । आफ्ना मागनसहरूका गनगम्त 

सबैभन्दा असल के हुन्छ भनेर उहााँ जान्नुहुन्छ, र उहााँले 

गतनीहरूलाई व्यवस्थाहरू ददनुभयो जसले गतनीहरूको 

खुशी र भलाईलाई सुरगक्षत राख्छ र बढाउाँछ । 

यदद कोगह व्यगक्त ख्रीगष्टय सुसमाचार बुझ्न चाहन्छ भने यस 

सम्बन्धमा केही ज्ञान हुनु अगत नै जरूरी छ । पापको खराब 

समाचारप्रगत परमेश्वरको जवाफ नै सुसमाचार हो, र 

पापचाहहाँ सृगष्टकताट परमेश्वरको कुनै व्यगक्तमागथको 

अगधकारलाई उक्त व्यगक्तले इन्कार गरेको अवस्था हो । 

यसथट, मानव अगस्तत्वको आधारभूत सत्यता, त्यो इनार 

जहााँबार् सबथोक बग्छ, यही हो दक परमेश्वरले हामीलाई 

सृगष्ट गनुटभयो, त्यसकारर् हामी उहााँको स्वागमत्वमा छौं । 

पगवत्र र धमी परमेश्वर   

यदद तपाईले परमेश्वरको स्वभावलाई थोरै शब्दहरूमा 

बयान गनुटपयो भने के भन्नुहुन्छ ?  उहााँ प्रेगमलो र असल 

हुनुहुन्छ ? उहााँ रर्ठ्याउनमा भररपूर्ट अगन क्षमाशील 

हुनुहुन्छ ? सबै सााँचो हो । जब मोशाले परमेश्वरलाई 
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उहााँको मगहमा दखेाउन र उहााँको नाउाँ  घोषर्ा गनट आग्रह 

गछटन,् परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ: 

“परमप्रभु, परमप्रभु रर्ठ्याउनमा भररपूर्ट र 

दयालु परमेश्वर, जो क्रोध गनटमा दढलो, र प्रेम र 

गवश्वस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ । उहााँले हजारौ ाँ 

हजारमागथ कृपा दखेाउनुहुन्छ, र दषु्टता, गविोह र 

पाप क्षमा गनुटहुन्छ । (प्रस्थान ३४:६-७) 
 

कगत अचम्मलाग्दो छ! जब परमेश्वरले हामीलाई उहााँको 

नाम भन्न र उहााँको मगहमा दखेाउन चाहनुहुन्छ – जुनचाही ाँ 

खासमा उहााँको हृदय दखेाउनको लागग हो – उहााँले के भन्नु 

हुन्छ त ? यही दक उहााँ प्रेगमलो र रर्ठ्याउनमा भररपूर्ट, 

क्रोध गनटमा दढलो र प्रेममा प्रशस्त हुनुहुन्छ ।  

तर त्यस खण्डमा अको एउर्ा कुरा छ जसलाई प्रायः 

मतलव गररन्न,  र त्यो त्यगत सान्त्वना ददने खालको छैन । 

तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरले मोशालाई उहााँ रर्ठ्याउनमा 

भररपूर्ट र प्रेगमलो हुनुहुन्छ भन्ने गबगत्तकै के भन्नुहुन्छ ? 

तर उहााँले दोषीलाई कुनै दकगसमले पगन सजाय 

ददनुहुन्छ। (पद ७) 

त्यसमा फेरर हनेुटहोस्, दकनभने त्यसले परमेश्वरबारे 

मागनसहरुको धारर्ाको ९० प्रगतशत गहस्सालाई गलत 
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सागबत गछट । प्रेगमलो र रर्ठ्याउनमा भररपूर्ट परमेश्वरले 

दोषीलाई सजाय नददईकन छोड्नुहुन्न ।  

परमेश्वरप्रगतको एउर्ा सामान्य हरेाइ यस्तो छ दक उहााँ 

एउर्ा गैरगजम्मेवार गपउन जस्तै हुनुहुन्छ । संसारको मैला 

– यसको पाप, खराबी, अगन दषु्टतालाई -तह लगाउनुको 

सट्टामा, उहााँले खाली त्यसलाई बढारेर गलै ाँचामुगन 

लुकाउनुहुन्छ, त्यसलाई बेवास्ता गनुटहुन्छ अगन कसैले 

नदखेोस् भन्ने आशा गनुटहुन्छ । वास्तवमा, धेरै मागनसहरूले 

यस्तो परमेश्वरको कल्पना नै गनट सक्दनैन् जसले त्योबाहके 

अरू केही गरुन् । “परमेश्वरले पापको न्याय गनुटहुन्छ र ?” 

उनीहरू भन्छन् ।  “दषु्टताको गनगम्त मलाई सजाय ददने ? 

पकै्क उहााँले त्यसो गनुटहुन्न । त्यो त प्रेगमलो भएन गन ।” 

पगछ हामी हनेेछौं, प्रस्थान ३४:६-७ मा – कसरी परमेश्वर 

जसले “दषु्टता, गविोह र पाप क्षमा गनुटहुन्छ” अगन फेरर 

“दोषीलाई कुनै दकगसमले पगन सजाय ददनुहुन्छ” – एउर्ा 

सुल्झाउन नसदकने गवरोधाभासलाई कू्रसमा येशूको 

मृत्युद्वारा समाधान गनुटहुन्छ । तर त्यहााँ पुगु्नभन्दा धेरै 

अगागड, हामीले बुझ्नुपछट दक यस गवपररत सबै गवरोधका 

बावजुद, परमेश्वरको पे्रमचाही ाँ उहााँको न्याय र 

धार्मटकताबार् रद्द हुाँदैन । वचनले पर्क-पर्क घोषर्ा गछट 

दक हाम्रो परमेश्वर गसद्ध न्यायी र अरु्र् धार्मटकताका 

परमेश्वर हुनुहुन्छ । भजनसंग्रह ११:७ ले भन्छ, 
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परमप्रभु धमी हुनुहुन्छ; 

धार्मटक कामहरू उहााँ मन पराउनुहुन्छ । 

भजनसंग्रह ३३:५ ले घोषर्ा गछट, “परमप्रभुले धार्मटकता र 

न्यायलाई मन पराउनुहुन्छ ।“ अगन दईुवर्ा भजनले यस्तो 

घोषर्ा गरेका छन्, “धार्मटकता र न्याय उहााँको 

नसंहासनका जग हुन् (भजन. ८९:१४; ९७:२) ! यी दईु 

पदहरूले के भगनरहकेा छन्, तपाईले दखे्नुभयो ? 

परमेश्वरको जगतमागथको शासन, सृगष्टमागथ उहााँको 

सावटभौम प्रभुत्व, उहााँ सदैव पूर्टरूपमा धमी र न्यायी रहने 

जगमा आधाररत छ ।  

त्यसैले परमेश्वरलाई एउर्ा गैरगजम्मेवार गपउनको रूपमा 

गवचार गनुट ज्याद ै अनुपयुक्त हुन्छ । त्यसले परमेश्वरलाई 

अन्यायी र अधमी बनाउाँछ । त्यसले उहााँलाई एउर्ा यस्तो 

परमेश्वर बनाउाँछ जसले पापको सामना गरी त्यसलाई नष्ट 

गनुटभन्दा पाप लुकाउने – वा पापदगेख लुके्नसमेत गनुटहुन्छ । 

त्यसले उहााँलाई नैगतक रुपमा कायर दखेाउन खोज्छ ।   

अगन कसले त्यस्तो परमेश्वर चाहन्छ ? परमेश्वरले मलाई 

कगहल्यै न्याय गनुटहुन्न भनेर जोड ददने मागनसहरूलाई, 

इन्कार गने नसदकने दषु्टताको आमने-सामने भएको हनुेट सधै ाँ 

चाखलाग्दो हुन्छ । केही सााँच्चै भयानक दषु्टताहरूको सामना 

गनुटपदाट, बल्ल गतनीहरू न्यायको परमेश्वर चाहन्छन् – र 

गतनीहरू उहााँलाई अगहले नै चाहन्छन् । गतनीहरू 
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परमेश्वरले गतनीहरूको आफ्नो पाप नदखेेको जस्तो 

गररददनु भएको होस् भन्ने चाहन्छन्, तर आतंकवादीहरुको 

चाही ाँ होइन । “मलाई क्षमा गनुटहोस्,” गतनीहरू भन्छन्, 

“तर उसलाई चाही ाँ क्षमा गनट गमल्दनै ह ै!”  हनेोस्, कसैले 

पगन यस्तो परमेश्वर चाहदै ाँनन् जसले दषु्टतासाँग सरोकार 

राख्न इन्कार गरुन् । गतनीहरु यस्तो परमेश्वर चाहन्छन् 

जसले गतनीहरूको आफ्नो दषु्टतालाई चाही ाँ वेवास्ता 

गररददउन् ।  

तथागप, वचनले हामीलाई भन्दछ दक, दकनदक उहााँ 

सम्पूर्टत: न्यायी र धमी हुनुहुन्छ, परमेश्वरले गनर्ाटयक 

रूपमा सबै दषु्टताहरूको सामना गनुटहुन्छ । हबकूक १:१३ 

ले भन्छ, 

तपाईंको दगृष्ट यगत शुद्ध छ दक तपाईं दषु्ट कुरा हनेट सकु्नहुन्न; 

खराबी दखेेर तपाई सहन सकु्नहुन्न । 

त्यसो गनुट उहााँको नसंहासनको जगलाई नै त्यागु्न हो । त्यो त 

उहााँले स्वयंलाई त्यागु्न हो, र परमेश्वरले त्यसो गनुट 

हुनेछैन ।  

धेरैजसो मागनसहरूको लागग परमेश्वरलाई प्रेगमलो र 

रर्ठ्याउनमा भररपूर्ट रूपमा सोच्न कुनै समस्या हुाँदनै । 

परमेश्वरले गतनीहरूलाई प्रेम गनुटहुन्छ भन्ने कुरा संसारलाई 

गवश्वास ददलाउने काम हामी ख्रीगष्टयनहरूले उत्कृष्ट ढंगमा 
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गरेका छौ ाँ । तर यदद हामी येशू ख्रीष्टको सुसमाचार कगत 

मगहगमत र जीवनदायी छ भनेर बुझ्छौ ाँ भन,े हामीले यो 

प्रेगमलो र करुर्ामयी परमेश्वर पगवत्र अगन धमी हुनुहुन्छ 

भनेर पगन बुझ्नु पछट । साथै उहााँ कगहले पगन पापलाई 

नदखेेझैं नगनट, बेवास्ता नगनट, वा त्यसलाई नसहन प्रगतबद्ध 

हुनुहुन्छ । 

हाम्रो आफ्नो पापलाई पगन उहााँले बााँदक राख्नुहुन्न । यसले 

पकै्क पगन हामीलाई खराब समाचारमा ल्याएको छ । 
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अध्याय तीन 

 पापी मागनस  

 

केही ददनअगघ मैले अवैध रुपमा गाडी पार्कट ङ गरेकोमा 

पाएको पुजीको जररवाना गतरेाँ । त्यसो गनुट सगजलो गथयो। 

मगवरुद्द लागेको अगभयोग मैले पढेाँ, पुजी पल्र्ाएाँ अगन “म 

यो अगभयोग स्वीकार गछुट” भन्ने कोष्ठकमा गचन्ह लगाएाँ, 

महानगरीय रादफक प्रमार्ीकरर् गवभागको लागग रु 

३,५०० को चेक भरेाँ, खाम बन्द गरेाँ अगन हुलाकमा 

खसागलददएाँ  । 

म दोष प्रमागर्त भएको अपराधी हुाँ ।  

तर, केही कारर्वश, “दोषी” भनेर छाप लगाइए तापगन 

मलाई खासै दोषी महसुस हुाँदनै । मैले कानुन गमचेकोमा 

मेरो गनिा हराउाँदनै । मैले कसैसाँग माफी मागु्न पछट जस्तो 

मलाई लाग्दनै । यसो सोच्दा, मलाई बरु पगहले पाएको 

पुजीभन्दा यो पुजीमा जररवाना रु १,००० बढी भएकोमा 

नगमठो लागगरहछे । 

कानुन तोडेकोमा मलाई दकन नराम्रो लाग्दनै ? सायद, 

ध्यान ददएर सोच्ने हो भने, पार्कट ङ गनयम तोड्नु भनेको 
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त्यगत महत्वपूर्ट अथवा त्यस्तो जघन्य अपराध हो जस्तो 

मलाई लाग्दनै । ठीक छ, अकोपल्र् पार्कट ङ गमर्रमा  एउर्ा 

पााँच रुपैयााँको गसक्का बढी नै हागलददउाँला तर यो सबै 

कुराले मेरो मानसपर्लमा कुनै उथलपुथल ल्याएको छैन। 

धेरै वषटदेगख मैले ख्याल गरेको एउर्ा कुरा के हो भने 

मागनसहरूले खासगरी आफ्नो पापको  बारेमा सोच्दा 

एउर्ा पार्कट ङ गनयम उल्लङ्घन गरेजस्तो भन्दा बढी 

सोच्दनैन् । हामी सोच्छौ ाँ, “सााँच्च,ै पाप भनेको उच्चमा 

परमेश्वरले हस्तान्तरर् गनुटभएको कानुन उल्लङ्घन 

गरेजस्तै त हो गन, तर पकै्क पगन उहााँलाई थाहा हुनुपछट दक 

मभन्दा ठूला अपराधी संसारमा छन् । फेरर, कसैलाई पगन 

चोर् पुगेको छैन अगन म जररवाना गतनट पगन तयार छु । 

यस्तो सानो कुराको लागग पूरै आत्मगचन्तन गरररहनु जरुरी 

छैन, छ त ?”  

तपाईं पापलाई त्यगत हल्का रुपमा सोच्नुहुन्छ भने त सायद 

जरुरी छैन। तर बाइबल अनुसार, पाप भनेको कुनै 

अव्यगक्तगत रुपमा मनपरी गररने रादफक गनयम 

उलङ्घनभन्दा धेरै ठूलो कुरा हो । यो त एउर्ा सम्बन्ध 

तोड्नु हो, अगन परमेश्वर स्वयंलाई अस्वीकार गनुट हो —

परमेश्वरको शासन, परमेश्वरको वास्ता, परमेश्वरको 

अगख्तयार अगन जसलाई उहााँले जीवन ददनुभयो 

गतनीहरुमागथ उहााँको अगधकार इन्कार गनुट हो । 
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छोर्करीमा भन्नुपदाट, यो त सृगष्टकताट गवरुध्द सृगजत 

प्रार्ीको गविोह हो ।  

के गलत भयो ?  

जब परमेश्वरले मानवजागतलाई सृगष्ट गनुटभयो, उहााँको 

अगभप्राय यही गथयो दक गतनीहरू उहााँको धमी 

शासनअन्तगटत गसद्द आनन्दमा, उहााँको आराधना गद,ै 

उहााँको आज्ञापालन गदै अगन त्यसैअनुरूप उहााँसाँगको 

अनवरत संगगतमा गजउन् । अगघल्लो अध्यायमा हामीले 

हयेौं, उहााँले नर र नारीलाई उहााँको आफ्नै स्वरूपमा 

सृजनुभयो, त्यसको मतलब गतनीहरू उहााँजस्तै हुनुपने 

गथयो, उहााँसाँग सम्बन्धमा रहने, र उहााँको मगहमा संसारमा 

घोषर्ा गनुटपने गथयो । अझ, परमेश्वरसाँग मागनसको लागग 

काम गथयो जुन गतनीहरूले गनुटपने गथयो । गतनीहरू उहााँ 

अन्तगटत उहााँको संसारलाई शासन गनट उहााँको उप–शासक 

हुनु गथयो, । “फल्द-ैफुल्द,ै वृगद्ध हुाँद,ै” परमेश्वरले 

गतनीहरूलाई भन्नुभयो, “र पृ्वीमा भरराँद ै र त्यसलाई 

आफ्नो वशमा पादैजाओ । समुिका माछाहरू, आकाशका 

पक्षीहरू तथा पृ्वीका सबै जीगवत प्रार्ीहरूमागथ 

अगधकार गर” (उत्पगत्त १:२८)। 

 तर, नर र नारीको सृगष्टमागथको शासन अगन्तम गथएन । 

गतनीहरूको अगधकार गतनीहरूको आफ्नै गथएन; 

परमेश्वरद्वारा ददईएको गथयो । त्यसैले आदम र हव्वाले 
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संसारमागथ अगधकारको अभ्यास गरे तापगन, गतनीहरू 

परमेश्वरका प्रजा गथए र उहााँको शासनमुगन गथए भनेर 

सगम्झनु प्यो । उहााँले गतनीहरूलाई सृजनु भयो, र 

त्यसैकारर् गतनीहरुलाई आज्ञा गने अगधकार उहााँलाई 

गथयो । 

त्यस त्यको ज्वलन्त उदाहरर् हो असल र खराबको ज्ञान 

ददने रूख, जुन परमेश्वरले बगै ाँचाको बीचमा राख्नुभएको 

गथयो, (उत्पगत्त ३:१७) । जब आदम र हव्वाले त्यस 

रूखगतर हथेे अगन त्यसको फल दखे्थे, गतनीहरूले सम्झन्थे 

दक गतनीहरूको अगधकार सीगमत गथयो, दक गतनीहरू सृगष्ट 

गथए, र गतनीहरू आफ्नो जीवनको लागग समेत   

परमेश्वरमा गनभटर गथए । गतनीहरू सेवकमात्र गथए । 

उहााँचाही ाँ राजा हुनुहुन््यो । 

त्यसकारर् जब आदम र हव्वाले त्यो फल र्ोके, “त्यो फल 

नखानु” भन्ने स्वइच्छामा छागडएको आज्ञा मात्र गतनीहरूले 

उल्लंघन गरररहकेा गथएनन् । गतनीहरूले गनकै 

गनराशाजनक र अगत नै गम्भीर काम गरररहकेा गथए । 

गतनीहरूले आफूमागथ परमेश्वरको अगधकारलाई इन्कार 

गरररहकेा गथए र उहााँबार् आफू स्वतन्त्र भएको घोषर्ा 

गरररहकेा गथए । सपटले गतनीहरूलाई वाचा गरेझै ाँ, आदम र 

हव्वा “परमेश्वरजस्तै” हुन चाहन्थे, त्यसैले दबुैजनाले अब 

सहायक भएर शासन गनट छोडेर आफैाँले मुकुर् पगहररने 
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मौका पाएको ठाने र त्यसको फाइदा उठाउन खोजे । सारा 

संसारमा, एउर्ा कुरामात्र गथयो जसलाई परमेश्वरले 

आदमको खुट्टामुगन रागखददनुभएको गथएन – परमेश्वर स्वयं 

नै । तर पगन आदमले गनर्टय गयो दक यो बन्दोबस्त उसको 

लागग राम्रो गथएन, त्यसैले उसले गविोह गयो ।  

सबैभन्दा नराम्रो कुरा त यो हो दक, परमेश्वरको आज्ञा 

पालन नगरेर आदम र हव्वाले उहााँलाई गतनीहरूको 

राजाको रूपमा अस्वीकार गने सचेत गनर्टय गलए । 

गतनीहरूलाई थाहा गथयो दक यदद गतनीहरूले उहााँको 

आज्ञापालन गरेनन् भने के कस्तो पररर्ाम आइपनेछ । 

परमेश्वरले गतनीहरूलाई स्पष्ट भन्नुभएको गथयो दक यदद 

गतनीहरूले त्यो फल खाए भने गतनीहरू पकै्क मनेछन्, 

जसको मतलब उहााँको गमत्र अगन आनगन्दत प्रजा हुनुको 

सार्ो गतनीहरू उहााँको उपगस्थगतबार् गनकागलनेछन् अगन 

उहााँको शत्रु बन्नेछन् (उत्पगत्त २:१७) । तर गतनीहरूले 

वास्ता गरेनन् । आदम र हव्वाले गतनीहरूमागथको 

परमेश्वरको अनुग्रहलाई आफ्नो मोजमज्जा र आफ्नो 

मगहमाको चाहसाँग सारे् । बाइबलले परमेश्वरको आज्ञाको 

यस्तो अनाज्ञाकाररतालाई “पाप” भन्दछ– चाह ेत्यो शब्दमा 

होस्, गवचारमा होस्, या कायटमा होस् । शागब्दक अथटमा 

यो शब्दको अथट “गनशाना चुकाउनु” भन्ने हुन्छ, तर पापको 

बाइबलीय अथट धेरै गगहरो छ । आदम र हव्वाले 

परमेश्वरको आज्ञा पालन गनट अगत नै कोगसस गरररहकेा तर 
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अगलकताले गनशाना चुकाएको अवस्था होइन । सत्यता यो 

हो दक गतनीहरू उल्र्ो ददशागतर तीर हागनरहकेा गथए ।  

गतनीहरुका लक्ष्य र चाहनाहरू परमेश्वरले गतनीहरूका 

गनगम्त जे चाहनुभएको गथयो त्यसको गवल्कुल गवपररत 

गथए र त्यसकारर् गतनीहरूले पाप गरे । गतनीहरूले जानी-

जानी परमेश्वरको आज्ञा उल्लंघन गरे, उहााँसाँगको सम्बन्ध 

तोड ेअगन गतनीहरूको अगधकारपूर्ट प्रभुको रूपमा उहााँलाई 

अस्वीकार गरे । आदम र हव्वाको पापको पररर्ाम 

गतनीहरूका लागग, गतनीहरूका सन्तान र बााँकी सृगष्टको 

लागी प्रलयकारी सागबत भयो । गतनीहरू आफैाँपगन 

आदशटपूर्ट अदनको बगै ाँचाबार् गनकागलए । भूगमले 

त्यसपिात् गतनीहरूलाई स्वेच्छापूवटक र खुसीसाथ आफ्ना 

फलहरू अगन अनमोल उब्जनीहरू प्रदान गरेन । ती 

कुराहरू पाउन गतनीहरुले कठोर अगन कष्टपूवटक काम 

गनुटपने भयो । अझ नराम्रो कुरा, परमेश्वरले गतनीहरूमागथ 

प्रगतज्ञा गररएको मृत्युको सजाय कायाटन्वयन गनुटभयो । 

उनीहरू त्यस बखत शारीररक रुपमा अवश्य मरेनन् । 

उनीहरूको शरीर जीगवत रगहरह्यो, फोक्सोहरूले सास 

फेद,ै मुरु् धगड्कद ै अगन हातखुट्टा चगल नै रह े । तर 

गतनीहरूको आगत्मकी जीवन, जुन सबैभन्दा महत्वपूर्ट छ, 

तुरुन्तै समाि भयो । परमेश्वरसाँग गतनीहरूको संगगत रु्ट्यो, 

र गतनीहरुको हृदय ओइलायो, गतनीहरुको ददमाग स्वाथी 

गवचारहरूले भररयो, गतनीहरूका आाँखा परमेश्वरको 
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सुन्दरता दखे्न नसके्न गरी अाँध्यारो भयो, अगन गतनीहरूको 

आत्मा परमेश्वरले गतनीहरूलाई सुरुमा सबै कुरा असल 

भएको बेला ददनुभएको आगत्मकी जीवन गबल्कुल नभएको, 

बााँझो र सुख्खा भयो । 

उनीहरू मात्र होइन तर हामी  

बाइबलले हामीलाई बताउाँछ दक आदम र हव्वामात्र 

पापको दोषी छैनन्, हामी सबै दोषी छौ ाँ । पावलले रोमी 

३:२३मा भन्छन्, “दकनदक सबैले पाप गरेका छन्, र 

परमेश्वरको मगहमासम्म पुग्नबार् चुकेका छन्।“ अगन केही 

हरफ पछागड उनी यसो भन्छन्, “धमी कोही छैन, एकजना 

पगन छैन” (३:१०) । 

येशू ख्रीष्टको सुसमाचार ठेसलागे्न ढंगाहरुले भररएको छ, 

जसमा यो चाहहाँ सबैभन्दा ठूलो हो । आफूलाई मूलतः 

असल र आफैाँमा पयाटि ठान्ने मानव हृदयको लागग, 

मानवजागत आधारभूत रूपमा पापी र गविोही हुन्छ भन्ने 

सोचाइ अनैगतक मात्र नभएर घृगर्त हुन्छ ।  

त्यसकारर् हामीले हाम्रो पापको प्रकृगत र गगहराई दवुै 

बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ । यदद पापलाई त्यसको 

वास्तगवकता भन्दा अकै अथवा कम रुपमा सोचेर 

सुसमाचारलाई बुझ्ने कोगसस गयौं भने हामीले येशू ख्रीष्टको 

सुसमाचारको अथट गलत लगाउन सक्छौ ाँ । कसरी 
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ख्रीगष्टयनहरूले प्राय: पापलाई गलत अथटमा बुझ्छन् भन्ने 

केही उदाहरर् म तपाईलाई ददन्छु ।  

पाप र पापका असरहरूबीच अन्योल 

मानवजागतलाई जन्मजात प्राि दोषीपना वा अथटहीनता 

वा उद्देश्यहीनता वा ररत्तोपनको बोध हुनबार् बचाउन येशू 

आउनुभयो भन्द ै आजकल सुसमाचार प्रस्तुत गने प्रचलन 

बढेको छ । अब यी कुराहरू सााँच्चै समस्याहरू हुन् र धेरै 

मागनसहरू गहन रुपमा त्यस्तो महसुस गछटन् । तर 

बाइबलले गसकाउाँछ दक मानवजागतको आधारभूत समस्या 

त्यो हो जसबार् हामी बचाईनु जरुरी छ — अथटहीनता वा 

अलगपन, अथवा दोषीपनाको गनराशाजनक बोध हुनु समेत 

होइन । गतनीहरू त एउर्ा धेरै गगहरो अगन धेरै नै गम्भीर 

समस्याको अथाटत् पापको लक्षर् हुन् । हामीले के बुझ्नु 

जरुरी छ भने जुन पररगस्थगतमा हामी छौ ाँ, त्यसलाई 

हामीले नै गनम्त्याएका हौ ाँ । हामीले परमेश्वरको वचन 

पालना गरेनौ ाँ । हामीले उहााँका आज्ञाहरू वास्ता गरेनौं । 

हामीले उहााँ गवरुध्द पाप गरेका छौ ाँ । 

पापमा गागडएको अथटहीनता वा उद्देश्यहीनताको जरा पत्ता 

नलगाइकन यी कुराहरूबार् मुगक्तको कुरा गदाट त्यस्तो 

औषधी गनल्न त सगजलो होला तर त्यो गलत औषधी हो । 

यसले गदाट मागनस आफूले आफैलाई पीगडत ठागनरहन्छ 
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अगन ऊ एउर्ा अधमी र न्याय गररनु पने अपराधी हो भन्ने 

त्यलाई कगहले पगन सामना गनट तयार हुाँदनै । 

पापलाई रु्रे्को सम्बन्ध मात्र ठानु्न 

बाइबलमा सम्बन्ध एउर्ा महत्वपूर्ट पार्ो हो । मानवजागत 

परमेश्वरसाँग सङ्गगतमा गजउनको गनगम्त बनाइएको गथयो। 

तथागप हामीले के याद राख्नु पछट भने मागनस एउर्ा गवशेष 

सम्बन्धमा गजउनु पने गथयो— बराबरीका दईु पक्षबीचको 

सम्बन्धमा होइन जहााँ कानुन, न्याय र सजाय अदशृ्य 

हुन्छन्, तर एक राजा र उनका प्रजाहरुबीचको सम्बन्धमा ।   

धेरै ख्रीगष्टयनहरू पापको बारेमा यसरी कुरा गछटन् मानौ ाँ 

पाप भनेको परमेश्वर र मागनसबीचको सम्बन्धमा सानो 

मनमुर्ाव मात्र हो, अगन अब हामीले केवल परमेश्वरसाँग 

माफी मागेर उहााँबार् क्षमा ग्रहर् गनुट जरुरी छ । तर 

प्रेमीहरूको झगडाजस्तो पापको त्यो गचत्रर्ले हामी 

परमेश्वरको अगागड जुन सम्बन्धमा छौ ाँ त्यसलाई अकै 

रुपमा प्रस्तुत गररददन्छ । यसले के सन्दशे ददन्छ भने कुनै 

कानुन तोगडएको छैन, कुनै न्याय उल्लङ्घन भएको छैन, न 

कुनै धमी क्रोध छ न कुनै पगवत्र न्याय– त्यसैले अगन्तम 

न्याय वहन गने कुनै वैकगल्पक व्यगक्तको आवश्यकता पगन 

छैन ।      
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बाइबलको गशक्षा यही हो दक पाप भनेको सााँच्चै नै 

परमेश्वरसाँगको सम्बन्ध रु्ट्नु हो, तर त्यो रु्रे्को सम्बन्धमा 

उहााँको राजकीय वैभवलाई अस्वीकार गनुट पगन समावेश 

छ। यो व्यगभचार मात्र होइन (यद्यगप यो त्यगह हो); गविोह 

पगन हो । गवश्वासघात मात्र होइन, राजिोह पगन हो । 

एउर्ा गप्रय प्रजाले उसको असल अगन धमी राजागवरुद्ध 

गरेको  धोकापूर्ट गविोहको रुपमा नबुझेर यदद हामीले 

पापलाई केवल सम्बन्ध तोगडनु मात्र हो भन्ने ठान्यौं भने 

दकन परमेश्वरको पुत्रको मृत्यु नै त्यसको समाधान गनट 

आवश्यक भयो भनेर हामीले कगहले पगन बुझ्नेछैनौ ाँ ।  

पापलाई नकारात्मक सोचाई मात्र ठानु्न  

पापबारे अको गलत बुझाइ यसो भन्नु हो, “यो केवल 

नकरात्मक सोचाईको कुरा हो”। यो पुस्तकको पररचयमा 

केही भनाइहरु हामीले दखे्यौं । आफ्नो पुरानो मशक 

फागलदओे । ठूलो सोच राख ! गतमीले केवल गतमीलाई 

रोदकरहकेा ती सबै नकारात्मक मानगसकताहरूलाई 

त्यागगददयौ भने परमेश्वर आफ्नो उदकेको अनुग्रह 

गतमीलाई दखेाउन चाहनुहुन्छ ! 

योचाही ाँ स्वगनभटर मागनसहरूलाई एउर्ा सशक्त सन्दशे हो 

जो आफ्ना सबै पाप आफैाँ समाधान गनट सदकन्छ भनेर 

गवश्वास गनट चाहन्छन् । सायद त्यसैले, यस्तो सन्दशे 

घोषर्ा गने व्यगक्तहरूले संसारका केही सबैभन्दा ठूला 
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मण्डलीहरू स्थापना गनट सकेका छन् । त्यो सुत्र धेरै सगजलो 

छ, मात्र मागनसहरूलाई यसो भन दक गतम्रो पाप 

नकारात्मक सोचाईभन्दा गम्भीर छैन अगन यसले 

गतमीहरूलाई स्वास््य, धनदौलत र खुशीदेगख रोदकराकेको 

छ । अगन गतनीहरूलाई भन दक आफ्नोबारेमा बढी 

सकारात्मक सोच्न थाल्यौ भने (पकै्क पगन परमेश्वरको 

मद्दतले), गतमीहरूले पापबार् छुर्कारा पाउनेछौ अगन धनी 

हुनेछौ । अगन त मण्डली ह्वात्तै बढेर भव्य ठूलो भइहाल्छ ।  

कगहलेकाही ाँ प्रगतज्ञा गररएको लक्ष्य रुपै ाँयापैसा हुनसक्छ, 

कगहले स्वास््य अगन कगहले गबल्कुल अकै कुरा हुनसक्छ । 

तर कुरा जसरी घुमाए पगन येशू ख्रीष्ट हामीलाई हाम्रा 

आफ्नै नकारात्मक सोचबार् बचाउन मनुटभयो भन्नुचाही ाँ 

बाइबलीय गशक्षा होइन । खासमा, बाइबलले के गसकाउाँछ 

भने हाम्रो समस्या भनेको हामीले आफुलाई अगत नै उच्च 

सोच्छौ ाँ, नीच होइन । एकगछन सोच्नुहोस् त । सपटले कसरी 

आदम र हव्वालाई लोभ्यायो ? त्यसले भन्यो दक गतनीहरू 

आफ्नो बारेमा अगत नकारात्मक रुपमा सोगचरहकेा छन् । 

त्यसले गतनीहरूलाई भन्यो दक गतनीहरूले अगल 

सकारात्मक सोच्नु, आफ्नो पाँहुच बढाउनु, गतनीहरूको पूर्ट 

क्षमता प्राि गनटगतर लागु्न, अगन परमेश्वरजस्तै हुनु जरुरी 

छ। अको शब्दमा, त्यसले गतनीहरूलाई अझ ठूलो सोच 

राख भन्यो ।  
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त्यसो गदाट गतनीहरूलाई के भयो ? 

पाप र पापहरू बीच अन्योलता   

आफूलाई पापहरूको दोषीको रुपमा बुझ्नु र पापको 

दोषीको रुपमा गचन्नुमा गनकै ठूलो गभन्नता छ । धेरैजसो 

मागनसहरूलाई आफूले पापहरू (बहुवचन) गरेको छु भन्ने 

कुरा स्वीकार गनट कुनै समस्या हुाँदनै, जबसम्म गतनीहरूले 

ती पापहरूलाई एउर्ा असल जीवनमा गररने छुट्टा-छुटै्ट 

ससाना गल्तीहरूको रुपमा सोच्छन्—सामान्यतया सफा 

रहकेो अगभलेखमा कगहलेकाही ाँ पाएको पार्कट ङ पुजीजस्तो ।  

पापहरूले हामीलाई त्यगत धक्का ददाँदनैन् । हामी जान्दछौ ाँ 

गतनीहरू छन्, हामी हरेक ददन गतनलाई आफूमा अगन 

अरुमा दखे्छौ ाँ, र हामीलाई अब गतनीहरूको बानी 

पररसक्यो । हामीलाई तब झट्का लाग्छ जब परमेश्वरले 

हामीलाई थाह ैनभएको अगन हामीले आफै मेर्ाउनै नसके्न 

गभत्री हृदयमा भएको पाप, हामी गभत्र बहने मैला अगन 

गवकृगत हामीलाई दखेाउनु हुन्छ । त्यसरी नै बाइबलले 

हाम्रो पापको गगहराइ अगन अाँध्यारोपनाको बारेमा कुरा 

गछट– यो हामी मागथ छ भन्ने मात्र होइन तर यो हामीगभत्र 

छ र हाम्रो कारर्ले छ ।  

वानसंगर्नमा अवगस्थत रागिय प्राकृगतक इगतहास 

संग्रहालयको दोश्रो तल्लामा, संसारकै ठूलो भगनएको कुनै 

खोर्रगहत गोलाकार क्वाट्जट रागखएको छ । त्यसको आकार 
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एउर्ा बास्केर्बलभन्दा अगलकगत मात्र ठूलो छ अगन 

त्यसमा कतैपगन कोररएको, दाग लागेको अथवा रङ्ग 

उडकेो छैन । त्यो पूर्ट रुपमा खोर्रगहत छ ।  मानव-स्वभाव 

त्यगह क्वाट्जटको आकार जस्तै हो भनेर धेरैजसो मागनसहरू 

सोच्छन् । हो, कगहलेकाही ाँ हामीले त्यसमा मैला अगन मार्ो 

दल्छौ ाँ होला तर फोहोरको तहमुगन त्यो सफा नै रहन्छ । 

हामीले केवल त्यसलाई पुछपाछ गयौं भने त्यसको चमक 

फेरर पगहलेको जस्तै भइहाल्छ ।  

तर मानव-स्वभावको बाइबलीय गचत्र त्यगत सुन्दर छैन । 

धमटशास्त्र अनुसार, मानव स्वभावको गोला गनतकलंक 

छाँदछैैन अगन त्यो मैला बागहर मात्र लत्पगतएको छैन । बरु,  

हामी पापले भररएका छौ ाँ । ती गचराहरू, गहलो, मैलो, 

फोहोर अगन भ्रष्टता केन्िगवन्दसुम्मै पुगेका छन् । 

पावलले भनेझै ाँ, हामी “स्वाभावैले क्रोधका सन्तान” हौ ाँ 

(एदफसी २:३) । हामी आदमको दोषीपना र भ्रष्टतामा 

सगम्मगलत भएका छौ ाँ (रोमी ५) । येशूले पगन यही गशक्षा 

ददनुभयो: “हृदयबार् नै खराब गवचार, हत्या, 
परस्त्रीगमन, व्यगभचार, चोरी, झूर्ो गवाही र गनन्दा 

बागहर गनगस्कन्छन्” (मत्ती १५:१९) । तपाईले बोल्ने 

पापमय शब्दहरू अगन तपाईले गने पापमय कामहरू 

अलग-अलग घर्नाहरू मात्र होइनन् । तपाइको आफ्नै 

हृदयको दषु्टताबार् ती बागहर गनस्की आउाँछन्  ।  



 

78 

 

मानव अगस्तत्वको हरेक पार्ो पापले ग्रगसत छ अगन 

त्यसको अधीनमा छ । हाम्रो बुझाइ, हाम्रो व्यगक्तत्व, हाम्रा 

भावनाहरू अगन हाम्रो इच्छा समेत पापको दासत्वमा 

परेका छन् । त्यसैले पावलले रोमी ८:७ मा भनेका छन्, 

“पापमय शरीरगतर लागेको मनचाही ाँ परमेश्वरप्रगत शतु्रता 

हो । परमेश्वरका व्यवस्थाको अधीनमा त्यो हुाँदैन, न त त्यो 

कगहल्यै हुन सक्छ ।” कस्तो अचम्मलाग्दो अगन भयानक 

वचन ! हामीमागथ हाम्रो मगततस्क, बुझाइ अगन इच्छा 

सबैमा पापको यस्तो पूर्ट शासन छ दक— हामी परमेश्वरको 

मगहमा अगन भलाई दखे्छौ ाँ तर पगन हामी अन्तमा गएर 

घृर्ाको गपठू्य फकाटउछौ ाँ । 

येशू हामीलाई पापहरूबार् बचाउन आउनुभयो भनेर मात्र 

पुग्दनै, यदद हामीले त्यसो भन्दा उहााँ हामीलाई केही 

ससाना गल्तीहरूबार् बचाउन आउनुभयो भन्ने आशय 

राख्छौ ाँ भने। जब हामीले हाम्रो स्वाभावनै पापमय छ अगन 

पावलले भनेझै ाँ (एदफसी २:१,५) हामी सााँच्चै नै “आफ्ना 

अपराध र पापहरूद्वारा मरेका” छौ ाँ भन्ने महसुस गछछ —

तब मात्र हामीले बचाइनको गनगम्त बार्ो छ भन्ने खबर 

कगत असल छ भन्ने कुरा देख्नेछौ ाँ । 

पाप गवरुद्ध परमेश्वरको दक्रयाशील न्याय   

पूरै बाइबलभरीमै सबैभन्दा डरलाग्दोमध्येको एक भनाई 

रोमी ३:१९ मा पाइन्छ । पावलले सबै मानवजागतमागथ 
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लगाएको अगभयोगको अगन्तममा यो वचन आएको छ—

पगहला अन्यजागत, अगन यहूदीमागथ— परमेश्वरको सामुन्ने 

अगत अधमी र पापको अधीनमा भएको कारर् । यस 

गवषयमा गनतकषटको रुपमा पावलले यसो भनेका छन्: 

“हरेक मुख चूप रहोस्, र सारा संसार परमेश्वरको अगघ 

जवाफदहेी होस् ।”   

त्यसको अथट के हुनेछ भनेर के तपाई सोच्न थाल्न सकु्नहुन्छ? 

परमेश्वरको अगघ उहभाँदा कुनै स्पष्टीकरर्, दलील, बहना या 

तकट  केही नहुनु ? अगन “परमेश्वरप्रगत जवाफदहेी हुनु” 

भन्नाले के बुगझन्छ ? बाइबल एकदम स्पष्ट छ, जस्तै हामीले 

पगछल्लो अध्यायमा दखे्यौं, परमेश्वर धमी अगन पगवत्र 

हुनुहुन्छ, त्यसकारर् उहााँले पापलाई त्यसै छोड्नुहुन्न । तर 

परमेश्वरको लागग पापको लेखा राख्नु भन्नाले के बुझाउाँछ, 

त्यसको न्याय गनुट वा सजाय ददनु ?  

रोमी ६:२३ ले भन्छ, “पापको ज्याला मृत्यु हो ।” अको 

शब्दमा, हाम्रो पापको लागग हामीले गतने ज्याला भनेको 

हामी मनुट हो । शारीररक मृत्यु मात्र होइन । त्यो आगत्मक 

मृत्यु हो, धमी अगन पगवत्र परमेश्वरको उपगस्थगतबार् 

पापले भररपूर्ट, तुच्छ अगस्तत्वलाई बलपूवटक अलग गररनु 

हो । यसलाई अगमवक्ता यशैयाले यसरी बयान गरेका छन्: 

 तर गतमीहरूका अधमटले गतमीहरूलाई आफ्ना 

परमेश्वरबार् अलग गरेका छन्, र गतमीहरूका पापले 
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गदाट उहााँको मुहार गतमीहरूबार् छेदकएको छ, र 

उहााँले गतमीहरूको कुरा सुन्नुहुनेछैन ।(यशैया ५९:२) 

कगहलेकाही ाँ मागनसहरू यो गवषयमा यसरी कुरा गछटन् दक 

मानौ ाँ यो परमेश्वरको गनस्कृय, मौन अनुपगस्थगत मात्र हो। 

तर सत्यता धेरै गगहरो छ ।  यो त पाप गवरुद्ध परमेश्वरको 

सदक्रय न्याय हो, अगन बाइबलले भन्दछ, यो अगत भयानक 

हुनेछ । प्रकाशको पुस्तकले परमेश्वरको सही र असल 

न्यायको ददनमा अन्त्य कस्तो हुन्छ भनेर कसरी बयान 

गरेको छ, हनेुटहोस् । सात स्वगटदतूहरूले “परमेश्वरका 

क्रोध...पृ्वीमागथ खन्याउनेछन्,” अगन “पृ्वीका सबै 

कुलहरूले उहााँको कारर् गवलाप गनेछन्”(प्रकाश १६:१; 

१:७) । गतनीहरूले पहाडहरू र चट्टानहरूलाई भने, “ 

हामीमागथ खस, र नसंहासनमा गवराजमान हुनुहुनेको 

मुहारबार्, र थुमाको क्रोधबार् हामीलाई लुकाओ, दकनदक 

उहााँहरूको क्रोधको ठुलो ददन आएको छ, यसको अगग को 

खडा हुन सक्छ?” (प्रकाश ६:१६-१७)। गतनीहरूले 

राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु, येशूलाई दखे्नेछन्, र 

गतनीहरू डरले लुके्नछन्, दकनदक “सवटशगक्तमान् परमेश्वरका 

क्रोधको दाख-कुण्ड उहााँले कुल्चनुहुन्छ (प्रकाश १९:१५) । 

बाइबलले हामीलाई गसकाउाँछ दक पिाताप नगने 

अगवश्वासी पापीहरूका लागग अगन्तम गनयगत भनेको अनन्त 

सचेत यातनाको ठाउाँ  हो जसलाई “नरक” भगनन्छ । 
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प्रकाशको पुस्तकले यसलाई ”आगो र गन्धकको कुण्ड” भनेर 

बयान गछट, र येशूले त्यसलाई “नगनभ्ने आगो” भएको ठाउाँ  

भन्नुहुन्छ (प्रकाश २०:१०; मकूट स ९:४३) । 

बाइबलले नरकको बारेमा जसरी कुरा गरेको छ र 

त्यसगवरुद्ध हामीलाई चेतावनी ददएको छ, त्यस अथटमा 

केही ख्रीगष्टयनहरूले यसलाई सहन सदकने ठाउाँ  भनेजस्तो 

गरी व्याख्या गरेको दखे्दा मलाई अगल असगजलो लाग्छ । 

जब प्रकाशको पुस्तकले येशूले सवटशगक्तमान् परमेश्वरका 

क्रोधको दाख-कुण्ड कुल्चनुभएको बारे बोल्दछ, जब येशू 

स्वयंले “नगनभ्ने आगो...जहााँ न कीरा मदटछन् अगन न आगो 

नै गनभ्दछ” (मकूट स ९:४३,४८) भनी चेतावनी ददनुहुन्छ । 

मेरो प्रश्नचाही ाँ दकन कुनै ख्रीगष्टयनलाई त्यो दण्ड अगल कम 

डरलाग्दो बनाउने इच्छा लागेको होला ? दकन हामी 

पापीहरूलाई, सायद नरक त्यगत भयानक छैन होला भन्ने 

गवचारले सान्त्वना ददन्छौ होला? 

यी कुराहरू हामीले केवल कल्पना गरेको होइन   

बाइबलले पापगवरुद्ध परमेश्वरको न्यायको बारेमा कुरा 

गदाट प्रयोग गने गचत्रर्हरू सााँचै्च नै भयानक छन् । नरकको 

बाइबलीय वर्टनलाई ख्रीगष्टयनहरूले गवश्वास गरेकोमा 

संसारले “गखल्ली उडााँउदा” कुनै आियट मान्नु पदनै ।   

खासमा कुरा त्यसो होइन । यी सबै कुराहरू हामीले आफैाँ 

कल्पना गरेका होइनौ ाँ । त्यस्तो सोच्दा हामीलाई आनन्द 
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गमल्छ भनेर हामी ख्रीगष्टयनहरू नरकको बारेमा पढ्ने, 

गवश्वास गने, अगन कुरा गने गदनैौ ाँ । परमेश्वरले त्यसो गनट 

दगेख रोकु्नभएको होस् । होइन, हामी त बाइबलमा गवश्वास 

गरेको कारर् नरकको बारेमा कुरा गछछ ाँ । जब बाइबलले 

भन्दछ दक नरक वास्तगवकता हो, हामी गवश्वास गछछ ाँ, अगन 

दखुका साथ यो पगन गवश्वास गछछ ाँ दक हामीले पे्रम गने 

मागनसहरू त्यहााँ अनन्त समय गबताउने खतरामा छन् ।  

यो हामीमागथ बाइबलको वचन अनुसार हुने फैसला हो । 

हामीमध्ये कोही पगन धमी छैनौं, एकजना पगन छैनौं । 

त्यसैकारर् एकददन हरेक मुख गनरुत्तर पाररने छ,  

चल्मलाउने प्रत्येक गजब्रो रोदकनेछ, अगन सारा संसार 

परमेश्वरप्रगत जवाफदहेी पाररनेछ ।  

तर . . . 
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अध्याय चार 

यशे ूख्रीष्ट, उद्धारकताट 

 

तर । मलाई लाग्छ यो एउर्ा मागनसले बोल्न सके्न सबैभन्दा 

शगक्तशाली शब्द हो । यो सानो छ, तर यससाँग अगघ 

भगनएका सबै कुरालाई मेर्ाइददने शगक्त हुन्छ । खराब 

समाचारको पछागड यो शब्द आयो भने यससाँग नजर 

उठाइददने र आशा पुनस्थाटगपत गररददने शगक्त हुन्छ । एउर्ा 

मागनसको गजब्रोले बोल्ने अरु कुनै शब्दभन्दा धेरै, यो 

शब्दगसत सबथोक पररवतटन गररददने क्षमता छ । 

 हवाईजहाज दघुटर्ना भयो तर कसैलाई पगन चोर् 

लागेन ।  

 तपाईलाई क्यान्सर लागेको छ तर त्यसको सगजलै 

उपचार गनट सदकन्छ ।  

 तपाईको छोरा कार दघुटर्नामा पनुटभयो तर  

उहााँलाई केही भएको छैन ।   

दःुखलाग्दो कुरा, कगहलेकाही ाँ यो तर आउाँदनै । कगहलेकाही ाँ 

वाक्य रंु्गगन्छ अगन हामीले केवल नराम्रो समाचार मात्र 

पाउाँछौं । त्यस्ता पलहरूले फेरर त्यो समयको महत्व 

बढाइददन्छ जब त्यो तर  सााँचै्च आउाँदछ । र ती समयहरू 
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सवटश्रेष्ठ हुन्छन्। परमेश्वरलाई धन्यबाद, मागनसको पाप र 

परमेश्वरको न्यायको खराब समाचार नै कथाको अन्त्य 

होइन । यदद सारा संसार गनरुत्तर भएर  परमेश्वरको न्याय 

नसंहासन अगागड उगभनेछ भन्ने पावलको घोषर्ामै 

बाइबलको अन्त भएको भए हाम्रो गनगम्त कुनै आशा रहने 

गथएन । गनराशा मात्र हुनेगथयो । तर (फेरर पगन!) धन्य 

परमेश्वर तपाईंले आशा रागखददनुभएको छ ! हामी पापी 

छौं जसको गनयगत सजाय भोगु्न हो । तर परमेश्वरले 

हामीजस्त ैपापीलाई बचाउन कदम उठाउनुभएको छ ।  

आशाको वचन  

मकूट सले येशूको जीवनको गवाही यी शब्दहरूका साथ सुरु 

गरेका छन्, “परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको 

आरम्भ ।” सुरुवातदेगख नै, मकूट स र सुरुका अरु 

ख्रीगष्टयनहरू जान्दथे दक येशू ख्रीष्टको आगमन पापको 

चरर्मा नष्ट भएको र मरेतुल्य भएको संसारको गनगम्त 

परमेश्वरको सुसमाचार गथयो । पापको अन्धकारमय 

गवनाशको समयमा, येशूको आगमन सबैकुरा पररवतटन 

भएको छ भन्ने उहााँको तेजस्वी, गडगडाउाँदो घोषर्ा गथयो! 

अदनको बगै ाँचामा समेत परमेश्वरले आदम र हव्वालाई 

आशाको वचन ददनुभएको गथयो—गतनीहरूको गनराशाको 

घडीमा केही असल समाचार समाचार ददनुभएको गथयो । 

खासै धेरै त होइन, एउर्ा सङ्केत मात्र गथयो, सपटको गवरुद्ध 

परमेश्वरको वाक्यको अन्तमा एउर्ा वाक्यांश जोगडएको 

गथयो ।  
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त्यसले तेरो गशर कुच्च्याउनेछ,  

र तै ाँले त्यसको कुकुट च्चो डस्नेछस्। (उत्पगत्त ३:१५)  

तर त्यहााँ केही गथयो । गतनीहरू गविोही भएता पगन, 

आदम र हव्वाले घर्नाको अन्त्य भएको छैन भन्ने थाहा 

पाएको परमेश्वर चाहनुहुन््यो । त्यहााँ केही सुसमाचार 

गथयो, त्यो प्रलयको माझमा पगन केही राम्रो खबर गथयो ।  

बााँकी पूरै बाइबलले यो सुसमाचारको सानो बीउ कसरी 

अंकुररत भयो, मुना पलायो अगन बढ्यो भन्ने बारे बताउाँछ । 

हजारौ ाँ वषटसम्म, परमेश्वरले व्यवस्था र अगमवार्ीद्वारा 

येशू ख्रीष्टको जीवन, मृत्यु अगन पुनरुत्थानमा संसारलाई 

सपटगवरुध्द उहााँको आियटजनक अगन्तम प्रहारको गनगम्त 

तयार गनुटभयो । जब सबैकुरा सदकनेछ, आदमले पूरै 

मानवजागत मागथ गनम्त्याएको दोष परागजत हुनेछ, 

परमेश्वरले आफ्ना सृगष्टमागथ घोषर्ा गनुटभएको मृत्यु 

मनेछ, अगन नरकलाई घुाँडा रे्काईनेछ । बाइबलचाही ाँ 

परमेश्वरले पाप गवरुध्द गनुटभएको प्रगतघात हो । परमेश्वरले 

कसरी सबैकुरा ठीक गनुटभयो, गद ै हुनुहुन्छ र कसरी 

एकददन सधै ाँको लागग सबै कुरा ठीक गररददनुहुनेछ भन्ने यो 

महान वर्टन हो ।  

पूर्ट रुपमा परमेश्वर, पूर्ट रुपमा मागनस  

सबै सुसमाचार लेखकहरूले येशू कुनै साधारर् मागनस 

हुनुहुन्न गथयो भन्ने गववरर् ददाँद ैउहााँको जीवनी सुरु गछटन् । 

मत्ती र लूकाले एकजना स्वगटदतू मररयम नाम गरेकी एक 
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कन्या युवतीकहााँ आएको र उनी गभटवती भएको बारे 

बताएक छन् । उक्त समाचारमा गवश्वास नलागेर, मररयमले 

सोगधन,् “यो कसरी हुन सक्छ, दकनदक म एक कन्या हुाँ ?” 

स्वगटदतूले जवाफ ददन्छन्, “पगवत्र आत्मा गतमीमा 

आउनुहुनेछ, र सवोच्चका शगक्तको छाया गतमीमागथ पनेछ; 

यसैकारर् जो जन्मनुहुनेछ, उहााँ पगवत्र, अथाटत् परमेश्वरका 

पुत्र कहलाइनुहुनेछ” (लूका १:३४-३५)। यूहन्ना यस बारेमा 

झनै आियटजनक भनाइद्वारा सुरु गछटन् : “आददमा” 

(उत्पगत्त १:१ लाई जोड ददाँद ै सङ्केत गने शब्द) वचन 

हुनुहुन््यो, वचन परमेश्वरसाँग हुनुहुन््यो, अगन वचन 

परमेश्वर हुनुहुन््यो ।. . . . वचन दहेधारी हुनुभयो र हाम्रा 

बीचमा वास गनुटभयो” (उत्पगत्त १:१, १४) । 

कन्याद्वारा येशूको जन्म, “परमेश्वरको पुत्र” भगनने नाम, 

“वचन परमेश्वर हुनुहुन््यो” भन्ने यूहन्नाको जोड साथसाथै 

“वचन दहेाधारी हुनुभयो” भन्ने उनको घोषर्ा  — यी सबै 

कुराहरुले हामीलाई येशू को हुनुहुन्छ भनी गसकाउन 

चाहकेा छन् ।  

सरल रुपमा भन्नु पदाट, येशू पूर्ट रुपमा मागनस र पूर्ट रुपमा 

परमेश्वर दवुै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई 

गसकाउाँछ । उहााँको बारेमा बुझ्नुपने यो एउर्ा महत्त्वपूर्ट 

बुाँदा हो, दकनदक पूर्ट रुपमा मानव, पूर्ट रुपमा परमेश्वरको 

अलौदकक पुत्रले मात्र हामीलाई बचाउन सक्छ । यदद 

परमेश्वर अरु मागनस जस्तै भइददएको भए—हाम्रो पगतत 

अवस्था र पापसगहत हरेक गहसाबमा हामी जस्तै—एउर्ा 
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मृत मागनसले अको मृतकलाई बचाउन नसकेजस्तै उहााँले 

हामीलाई बचाउन सकु्नहुन्न्यो । तर उहााँ परमेश्वरको पुत्र, 

पापरगहत र गपता परमेश्वरसाँग हरेक स्वगीय गसद्धतामा 

समान भएको कारर्, उहााँले पापलाई परागजत गनट र 

हामीलाई हाम्रा पापदगेख बचाउन सक्षम हुनुभयो । 

त्यसैगरी, उहााँ सााँच्चै हामीबीचबार् हुनु पगन अगत नै 

महत्त्वपूर्ट छ—अथाटत्, पूर्ट रुपमा मानव—तादक गपतासामु 

उहााँले हाम्रो सही प्रगतगनगधत्व गनट सकु्नभएको होस् । गहब्रू 

४:१५ मा भगनएको छ, येशूले “हाम्रो दबुटलतामा हामीसाँग 

सहानुभूगत दखेाउन” सकु्नहुन्छ दकनदक “हामीजस्तै उहााँ सबै 

कुरामा परीगक्षत हुनुभयो, र पगन पापरगहत हुनुहुन््यो ।“ 

मसीह राजा—यहााँ !  

जब येशूले आफ्नो सेवाकाइ सुरु गनुटभयो, उहााँले एउर्ा 

अद्भुत सन्दशे घोषर्ा गनुटभयो: “समय आएको छ ! 

परमेश्वरको राज्य नगजकै आइसक्यो । पिाताप गर र 

सुसमाचारमा गवश्वास गर !”  

परमेश्वरको राज्य आएको छ भन्द ै यी मागनसले प्रचार 

गरेको कुरा दशेभरी गछटै्ट फैगलयो । उत्सागहत भीडहरू 

येशूले घोषर्ा गरररहकेो “सुसमाचार” सुन्नको लागग 

उहााँलाई घेनट थाले । तर यसमा त्यस्तो उत्साहपूर्ट कुरा के 

गथयो ?  

शताब्दीऔ ाँदगेख, उहााँको व्यवस्था र उहााँका 

अगमवक्ताहरूद्वारा, परमेश्वरले एक समयको भगवतयवार्ी 
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गनुटभएको गथयो जब उहााँले संसारको दषू्टता सधै ाँका लागग 

अन्त्य गनुटहुनेगथयो र आफ्ना प्रजालाई उनीहरुका पापबार् 

बचाउनु हुनेगथयो । उहााँले सबै प्रगतरोधलाई मेर्ाइददनु 

हुनेगथयो र समस्त पृ्वीमा आफ्नो शासन, उहााँको “राज्य” 

स्थागपत गनुट हुनेगथयो । अगन, परमेश्वरले प्रगतज्ञा गनुटभएको 

गथयो दक उहााँले आफ्नो राज्य एक मसीही राजामाफट त् 

स्थागपत गनुटहुनेछ, जो महान राजा दाऊदको राजकीय 

घरानाबार् हुनेछन् । २ शमूएल ७:११ मा, परमेश्वरले 

दाऊदसाँग प्रगतज्ञा गनुटभयो दक गतनका सन्तानमध्ये एकले 

उनको नसंहासनमा अनन्तको लागग राज्य गनेछन्। र यशैया 

अगमवक्ताले यी राजकीय पुत्रको बारेमा यसो भनेका छन्: 

उहााँ अचम्मका सल्लाहकार, शगक्तशाली परमेश्वर, 

अनन्तका गपता, शागन्तका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ । 

उहााँको शासन र शागन्तको वृगद्धको  

अन्त कगहल्यै हुनेछैन । 

दाऊदको नसंहासन र  

गतनको राज्यमागथ, 

त्यसलाई न्याय र धार्मटकताको साथ  

स्थागपत गरर गस्थर गराउन, 

त्यस बेलादगेख सदाको गनगम्त  

उहााँले राज्य गनुटहुन्छ । (यशैया ९:६-७)  
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त्यसैले येशूले स्वगटको राज्यको आगमन भएको छ भन्द ै

घोषर्ा गनट थाल्नुभएपगछ उहााँलाई स्वागत गने त्यो 

उत्साह दकन आयो भन्ने बारे तपाईं कल्पना गनट सकु्नहुन्छ । 

त्यसको मतलब गनकै प्रगतगक्षत दाऊदको वंशका मसीह 

अन्तमा त्यहााँ आउनुभएको गथयो । 

सुसमाचार लेखकहरू दढृ छन् दक दाऊद वंशका राजा अरु 

कोगह नभई येशू स्वयं हुनुहुन्छ । स्वगटदतूले मररयमलाई 

येशूको जन्मको घोषर्ा गदाटको शब्दको अगभलेख लूकाले 

राखेका छन्:  

उहााँ महान हुनुहुनेछ, र परमप्रधानका पुत्र 

कहलाइनुहुनेछ, र परमप्रभु परमेश्वरले उहााँलाई 

उहााँका पुखाट दाऊदको नसंहासन ददनुहुनेछ । 

उहााँले याकूबको वंशमागथ सदासवटद ै राज्य 

गनुटहुनेछ, र उहााँको राज्यको अन्त्य हुनेछैन । 

(लूका १:३२-३३) 

मत्तीले आफ्नो पुस्तक एउर्ा वंशावलीका साथ सुरुवात 

गरेका छन् जसले येशूको पुख्यछली प्रत्यक्ष राजा दाऊदसम्म 

अगन स्वयं अब्राहामसम्म रहकेो दखेाउाँछ । चौध जनाको 

तीन पुस्तामा त्यसलाई भाग गरेर, मत्तीले आकषटक रुपमा  

वंशावलीको ढााँचा तयार पारेका छन् । र कुनै राम्रो 

यहूदीलाई थाहा हुनुपछट दक चौध त्यगह अङ्क हो जुन तीन 

गहब्रू अक्षर डी-भी-डी को मान जोडेर प्राि हुन्छ, “दाऊद” ।  

अरु ख्रीगष्टयनहरूजस्तै, जसै उनी येशूको बारेमा  वर्टन गनट 
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सुरु गछटन्, उनी वास्तवमै जोर-जोरले भगनरहकेा छन्, 

“राजा! राजा! राजा!”    

अप्रत्यागसत सुसमाचार- यदद तपाई यसमा प्रवेश गनट 

सकु्नहुन्छ भने  

त्यसपगछ नयााँ करारले कसरी राजा येशूले पृ्वीमा 

परमेश्वरको राज्य अगभषेक गनुटहुन्छ र पापको श्रापलाई 

उल्ट्याइ ददनुहुन्छ भनी बताउाँदछ । तर येशूले अगभषेक 

गनुटभएको राज्य यहुदीहरूले आशा गरेको र चाहकेो जस्तो 

कगत्त पगन गथएन । गतनीहरू यस्तो मसीह चाहन्थे जसले 

एउर्ा संसाररक, राजनैगतक राज्य गरोस् जसले 

त्यगतबेलाको शासकीय शगक्त, रोमी साम्राज्यलाई पल्र्ाउन 

र हर्ाउन सकोस् । तर येशूचाही ाँ कुनै संसाररक मुकुर्लाई 

हरेररहनु भएको गथएन तर प्रचार गदै, गशक्षा ददाँद,ै 

रोगीहरूलाई गनको पादै, पाप क्षमा गद ैहुनुहुन््यो र रोमी 

गभनटरलाई स्पष्ट भन्द ैहुनुहुन््यो, “मेरो राज्य यस संसारको 

होइन” (यूहन्ना १८:३६)।   

त्यसको मतलब उहााँको राज्य कगहल्यै पगन यो संसारको 

हुन सक्दनै भन्ने पगन होइन । केही अगागड येशूले प्रधान 

पुजाहारीलाई भन्नुभयो, “तपाईहरूले मागनसको पुत्रलाई 

सवटशगक्तमानको दागहने बाहुलीतफट  बगसरहकेो र आकाशका 

बादलहरूका साथमा आइरहकेो दखे्नुहुनेछ“ (मकूट स 

१४:६२), प्रकाश २१ अध्यायमा उहााँले नयााँ स्वगट र नयााँ 

पृ्वीमागथ राज्य गनुटभएको हामी पढ्छौ ाँ जो उहााँको 



 

91 
 

शगक्तद्वारा आमूलरुपमा पररवतटन भएको हुन्छ अगन पापको 

दासत्वबार् मुक्त भएको हुन्छ ।  

यी सबै कुराहरू गनिय नै असल समाचार हुन्— यदद 

तपाईं यसमा प्रवेश गनट सकु्नहुन्छ भने ।  फेरर हामी आफ्नो 

पापको समस्यामा आइपुगेका छौ ाँ, होइन त ?  परमेश्वर 

गवरुध्द हाम्रो अनाज्ञाकाररता र गविोहको दोषलाई हर्ाउन 

केही नगररएसम्म, हामी उहााँबार् अलगग्गएका हुन्छौ ाँ र 

नयााँ स्वगट र नयााँ पृ्वीको आनन्दलाई होइन तर नरकको 

अनन्त दण्ड भोग्न बाध्य हुन्छौ ाँ । 

तर यहााँनेर ख्रीष्टको सुसमाचारको सन्दशे झन्झन् असल हुाँद ै

जान्छ । राजा येशू परमेश्वरको राज्य अगभषेक गनट मात्र 

आउनुभएन, तर पापीहरूलाई उनीहरूको सट्टामा 

उनीहरूको पापको गनगम्त मरेर, गतनीहरूको सजाय आफूले 

बोकेर अगन गतनीहरुको गनगम्त क्षमादान गनगित गरेर, 

परमेश्वरको नजरमा गतनीहरूलाई धमी ठहराएर, र 

स्वगटको राज्यको हकदार हुन गतनीहरूलाई योग्य 

बनाउनका लागग आउनुभयो (कलस्सी १:१२)।  

कष्ट भोग्न ेराजा ?  

“हरे, संसारको पाप उठाइलैजाने परमेश्वरका थुमा!” ऊाँ र्को 

छाला पगहररने, सलह खाने अगमवक्ता, बगिस्मा ददने 

यूहन्नाले यसो भने जब उनले येशूलाई आफूतफट  आउाँदै 

गरेको दखेे (यूहन्ना १:२९) । उनले के भन्न खोजेका गथए ? 

परमेश्वरको थुमा ? संसारको पाप उठाइलैजाने ?  
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यूहन्नाले भनेको “पाप उठाइलैजाने परमेश्वरको थुमाको 

अथट पगहलो शताब्दीको हरेक यहूदीलाई तुरुन्तै थाहा 

हुन््यो । यो यहूदी पवट, गनस्तार चाडतफट  सङ्केत गथयो, 

पन्रसय वषट अगागड गमश्रमा दासत्वबार् इस्राएलीहरूलाई 

परमेश्वरद्वारा चमत्काररक छुर्कारा ददइएको सम्झनामा यो 

मनाइन््यो ।  

गमश्रीहरू गवरुध्दको न्यायको रुपमा, परमेश्वरले 

गतनीहरूमागथ दसवर्ा महामारीहरू पठाउनुभयो, 

हरेकपल्र् गमश्री राजाले आफ्नो हृदय कठोर पारे र ती 

मागनसहरूलाई जान ददएनन् । अगन्तम महामारी सबैभन्दा 

भयानक गथयो । परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई भन्नुभयो दक 

तोदकएको रातमा मृत्युको दतू गमश्रदशेभरर जानेछन् र 

दशेमा पगहलो जगन्मएको हरेक बच्चा र जनावरहरू 

माररनेछन् । परमेश्वरको आज्ञा उनीहरूले ध्यानपूवटक 

पालना नगदाटसम्म—त्यो भयानक गनर्टय इस्राएलीहरूमा 

पगन लागु हुन््यो । परमेश्वरले गतनीहरूलाई भन्नुभयो, 

प्रत्येक पररवारले कुनै खोर् अथवा दाग नभएको एउर्ा 

पाठो गलएर त्यसलाई मानुट । त्यसपगछ गहसपको हााँगोले 

त्यसको केही रगत गतनीहरूको घरको ढोकाको चौकोसको 

मागथल्लो भाग र दवुैगतरको खम्बामा छ्याप्नु । त्यसपगछ 

परमेश्वरले प्रगतज्ञा गनुटभयो दक जब मृत्युको दतूले त्यो 

रगतको छाप दखे्छन् तब गतनले त्यो घर छोडेर, मृत्युको 

न्यायदगेख त्यस घरलाई जोगाउनेछन्।  
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गनस्तार चाडको भोज—र गवशेषगरी गनस्तारको पाठो—

कसैको पापको सजाय मृत्युलाई अरु कसैको मृत्युले गतनट 

सदकन्छ भन्ने गवचारको एउर्ा शगक्तशाली गवम्ब बन्यो । यो 

“दण्ड प्रगतस्थापन” को गवचारले  सााँच्च ै पुरानो करारको 

बगलदानको पूरै व्यवस्थालाई स्थागपत गयो । वार्षटक 

प्रायगितको ददनमा, प्रधान पूजाहारी मगन्दरको बीच 

भागमा जान्थे, जसलाई महा-पगवत्रस्थान भगनन््यो, र 

एउर्ा खोर्रगहत पशुलाई मागनसहरूका पापको 

वगलदानको रुपमा माथे । वषैगपच्छे यसो गररन््यो,  र 

वषैगपच्छे मागनसहरूका पापहको दण्डलाई फेरर एउर्ा 

पाठोको रगतले स्थगगत  ग्यो ।  

समय लाग्यो, तर येशूलाई पछ्याउनेहरूले महसुस गरे दक 

उहााँको उद्देश्य परमेश्वरको राज्य अगभषेक गनुटमात्र गथएन, 

तर उहााँका मागनसहरूको लागग मृत्यु भोगी बगलदानको 

प्रगतस्थापन गनुट गथयो । उनीहरूले थाहा पाए, येशू राजा 

मात्र हुनुहुन्थेन । उहााँ कष्ट भोगे्न राजा हुनुहुन््यो ।  

स्वयं येशूलाई सुरुवातदगेख नै थाहा गथयो दक उहााँको 

उद्देश्य उहााँका मागनसहरूका पापको गनगम्त मनुट हो । 

स्वगटदतूले उहााँको जन्म हुाँदा नै घोषर्ा गररसकेका गथए दक 

“उहााँले आफ्ना मागनसहरूलाई गतनीहरूका पापबार् 

बचाउनुहुनेछ” (मत्ती १:२१), र लूकाले पगन हामीलाई 

भनेका छन् दक “उहााँको स्वगाटरोहर्को ददन नगजकै 

आइपुग्दा उहााँले यरूशलेमगतरै जाने अठोर् गनुटभयो” (लूका 

९:५१)। सुसमाचारका पुस्तकमा येशूले आफ्नो मृत्युको 
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भगवतयवार्ी धेरैपल्र् गनुटभएको छ, र जब पत्रुसले 

मूखटतापूवटक उहााँको बार्ो छेक्न खोजे, येशूले गतनलाई 

हटकाउनु भयो: “ए शैतान, मेरो सामुन्नेबार् हरर्जा, ताँ मेरो 

गनगम्त बाधा होस्” (मत्ती १६:२३)। येशूको मुहार 

यरुशलेमतफट  पत्थरजस्तै गस्थर गथयो—र त्यसकारर् 

आफ्नो मृत्युगतर पगन ।  

येशूले आफ्नो मृत्युको महत्त्व र उद्देश्य बुझ्नुभएको गथयो । 

मकूट स १०:४५ मा, उहााँले भन्नुभएको छ, “दकनदक 

मागनसको पुत्र सेवा पाउन होइन, तर सेवा गनट र धेरैका 

छुर्काराको मोलको गनगम्त आफ्नो प्रार् ददन आएको हो ।” 

अगन मत्ती २६:२८ मा, आफ्ना चेलाहरूसाँग अगन्तम भोज 

गदाट, उहााँले दाखमद्यको कचौरा गलनुभयो र घोषर्ा 

गनुटभयो, “गतमीहरू सबैले यसबार् गपओ । दकनभने यो 

नयााँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका गनगम्त पापको 

प्रायगितको लागग बगाइन्छ” (मत्ती २६:२७-२८)। अको 

खण्डमा उहााँले भन्नुभएको छ “मेरा भेडाहरूका लागग 

आफ्नो प्रार् अपटर् गछुट ।”  “कसैले मबार् मेरो प्रार् गलन 

सक्दनै, तर म आफ्नै इच्छाले आफ्नो प्रार् अपटर् गदटछु” 

(यूहन्ना १०:१५,१८) । आफू दकन मनट गइरहकेो छु भनी 

येशूलाई थाहा गथयो । आफ्ना मागनसहरूका गनगम्त प्रेमको 

कारर् उहााँले आफ्नो प्रार् आफ्नै इच्छाले अपटर् गनुटभयो । 

परमेश्वरको थुमा माररनुभयो तादक उहााँका मागनसहरूले 

क्षमा पाउन सकून् ।  
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सुरुका ख्रीगष्टयनहरूले येशूले कू्रसमा के हागसल गनुटभएको 

छ भन्ने कुरा पगवत्र आत्माको गसकाइबार् बुझेका गथए । 

पावल त्यसलाई यसरी बयान गछटन्: “हाम्रा गनगम्त सराप 

बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको सरापबार् मोल गतरेर 

छुर्ाउनुभयो” (गलाती ३:१३-१४) । र अको खण्डमा उनले 

गवस्तार गछटन्, “दकनदक हामी उहााँमा परमेश्वरको 

धार्मटकता बन्न सकौ ाँ भनेर पाप नगचन्नुहुनेलाई परमेश्वरले 

हाम्रा खागतर पाप बनाउनुभयो” (२ कोररन्थी ५:२१) । 

पत्रुसले लेखेका छन्, “दकनभने हामीलाई परमेश्वरकहााँ 

ल्याउन ख्रीष्ट पगन पापहरूका गनगम्त सदाको लागग एक 

चोर्ी मनुटभयो” (१ पत्रुस ३:१८) र “हामी पापका लेगख 

मरेर धार्मटकताको लेगख गजऔाँ भनी उहााँले कू्रसमा आफ्नै 

शरीरमा हाम्रा पाप बोकु्नभयो । उहााँकै चोर्हरूद्वारा 

गतमीहरू गनको भयौ” (१ पत्रुस २:२४) ।  

के तपाई दखे्न सकु्नहुन्छ, यी गवश्वासीहरूले येशूको मृत्युको 

महत्त्वको बारेमा के भगनरहकेा गथए ? उनीहरू भनेरहकेा 

गथए दक जब येशू मनुटभयो, उहााँले आफ्नो पापको गनगम्त 

सजाय भोगु्नभएन । (उहााँको कुनै पाप गथएन!) त्यो त 

उहााँका मागनसहरूका पापहरूको सजाय गथयो ! जसै उहााँ 

कलवरीमा कू्रसमागथ झुगण्डनुभयो, उहााँले परमेश्वरका 

मागनसहरूका पापको सबै भार बोकु्नभयो । गतनीहरुका सबै 

गविोह, सबै अनाज्ञाकाररता, सबै पाप उहााँको कााँधमा 

पयो। र परमेश्वरले अदनको बगै ाँचामा बोल्नुभएको श्राप– 

मृत्युको फैसलाले उहााँलाई प्रहार गयो ।   
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त्यसैकारर् येशू पीडाले कराउनुहुन्छ, “ह े मेरा परमेश्वर, ह े

मेरा परमेश्वर, तपाईले मलाई दकन त्यागु्नभएको छ?” (मती 

२७:४६)। परमेश्वर उहााँका गपताले, जो पगवत्र र धमी 

हुनुहुन्छ, जसको आाँखा अगत पगवत्र भएका कारर् 

दषु्टतागतर हनेट पगन चाहाँदैनन्,  आफ्नो पुत्रतफट  हनेुटभयो । 

आफ्नो पुत्रका मागनसहरूका पाप उहााँको कााँधमा अगडएको 

दखे्नुभयो, घृर्ाकासाथ आफ्नो मुहार फकाटउनुभयो र आफ्नै 

पुत्रमागथ आफ्नो क्रोध बसाटउनुभयो ।  मत्तीले लेखेका छन् 

दक येशू कू्रसमा झुगण्डरहनु भएको बेला लगभग तीन घण्र्ा 

दशेमा अन्धकार छायो । त्यो न्यायको अन्धकार गथयो, 

येशूले आफ्ना मागनसहरूका पापहरू बोकेर गतनीहरूका 

सट्टामा मनुटहुाँदा गपताको क्रोधको भार उहााँमागथ परररहकेो 

गथयो ।   

यशैयाले यसबारेमा सात शताब्दी अगागड नै अगमवार्ी 

गररसकेका गथए: 

गनिय नै उसले हाम्रा गनबटलताहरू बोक्यो,  

र हाम्रा दःुख भोग्यो; 

तापगन हामीले उसलाई परमेश्वरबार् गहकाटइएको, 

उहााँबार् गपरर्एको र दःुखमा परेको सम्झ्यौ ाँ। 

तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूका गनगम्त छेगडयो; 

हाम्रा अधमटहरूका गनगम्त पेगलयो;  

हामीमा शागन्त ल्याउने दण्ड उसमागथ पयो,र उसको 

कोराटको चोर्ले हामी गनको भयौ ाँ। (यशैया ५३:4-५)  
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के तपाईंले यसको महत्त्व दखे्नुभयो ? अन्तमा, यसको अथट 

यही हुन्छ दक मचाहहाँ मनुटपने गथयो, येशू होइन । मैले 

सजाय भोगु्नपने गथयो, उहााँले होइन । तर पगन उहााँले मेरो 

ठाउाँ  गलनुभयो । उहााँ मेरो गनगम्त मनुटभयो । 

ती मेरा अपराधहरू गथए, तर चोर् उहााँको गथयो । 

अधमटहरू मेरा, तर दण्ड उहााँलाई । पाप मेरो, दःुख 

उहााँलाई । र उहााँको सजायले ममा शागन्त ल्याएको छ । 

उहााँका कोराटको चोर्ले मेरो चंगाई भएको छ । उहााँको 

वेदना मेरो आनन्दमा पररर्त भएको छ । उहााँको मृत्यु, 

मेरो जीवन भएको छ ।  

सुसमाचारको केन्िगवन्द ु 

दःुखलाग्दो कुरा, प्रगतस्थापनको यो गसद्धान्त सायद ख्रीगष्टय 

सुसमाचारको त्यो पार्ो हो जसलाई संसारले सबैभन्दा बढी 

घृर्ा गछट । येशू अरु कसैको पापको गनगम्त दगण्डत 

हुनुभएको कुरालाई मागनसहरू अगत नै घृर्ा गछटन् । 

एकभन्दा बढी लेखकहरूले यसलाई “अलौदकक बाल 

शोषर्” भनेका छन् । तर प्रगतस्थापनीय प्रायगितलाई 

अलग गनुट भनेको सुसमाचारको मुरु् कारे्र गनकालेझै ाँ हुन्छ । 

धमटशास्त्रमा येशूले आफ्नो मृत्युमाफट त हागसल गनुटभएका 

कुराहरूका धेरै गचत्रहरू छन्: तीनवर्ा भन्नुपदाट, उदाहरर्, 

गमलाप, र गवजय । तर यी सबैको पछागड अरु सबै 

गचत्रहरूले सङ्केत गरेको एउरै् सत्यता छ—दण्डको 

प्रगतस्थापन । तपाईले यसलाई छुर्ाउनै गमल्दनै, न त 

यसलाई अरु गचत्रहरूको दााँजोमा कम महत्त्वको देखाउन 
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सकु्नहुन्छ, नत्रता तपाईले धमटशास्त्रको सत्यताप्रगत 

अनुत्तररत प्रश्नहरूल तेस्याटउनु हुनेछ । त्यो रगत बहाउनाले 

के उपलगब्ध भयो ? परमेश्वरले गवनाश नगररकन कसरी 

पापीहरूलाई दया दखेाउन सकु्नहुन्छ ? कसरी उहााँले दषु्टता, 

गविोह र पाप क्षमा गनुटहुन्छ र फेरर कुनै पगन तररकाले 

दोषीलाई सफाई ददनुहुन्न (प्रस्थान ३४:७) ? कसरी धमी 

अगन पगवत्र परमेश्वरले भगक्तहीनलाई धमी ठहयाटउनु हुन्छ 

(रोमी ४:५)?  

यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर कलवरीको कू्रसमा, उहााँका 

मागनसहरूका गनगम्त येशूको प्रगतस्थापनीय मृत्युमा 

भेरर्न्छ। एक धमी अगन पगवत्र परमेश्वरले अईश्वरीय 

कुरालाई न्यायसंगत ठहयाटउन सकु्नहुन्छ दकनभने येशूको 

मृत्युमा दया र न्याय पूर्टरुपमा गमलाप भए । श्राप धार्मटक 

रुपमा नष्ट गररयो, र हामी दयापूवटक बचाइयौं ।  

उहााँ बौरी उठ्नुभएको छ  

पकै्क पगन, यो सब सााँचो हो—र असल समाचार हो—केवल 

कू्रसमा चढाइएका राजा येशू अब मृत हुनुहुन्न । उहााँ 

गचहानबार् उठ्नुभयो । येशूको मृत्युपगछ चेलाहरूले सामना 

गनुटपरेको सबै अगवश्वास एकै पलमा मेरर्यो जब स्वगटदतूले 

ती स्त्रीलाई भने, “गतमीहरू जीगवत व्यगक्तलाई मृतकहरूका 

बीचमा दकन खोज्छौ ? उहााँ यहााँ हुनुहुन्न, तर जीगवत भई 

उठ्नुभएको छ” (लुका २४:५-६) । 
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यदद ख्रीष्ट अरु कुनै “उद्धारक” वा “गुरु” वा “अगमवक्ता” 

जस्तै मृत रगहरहनु भएको भए, उहााँको मृत्युको अथट तपाई 

र मेरो मृत्युको भन्दा बढी हुाँदनै्यो । मृत्युका छालहरूले 

अरु कुनै मानव जीवनजस्तै उहााँलाई पगन छोटथे होला, 

उहााँले गनुटभएका हरेक दाबी शून्यतामा गबलाउने गथए, र 

मानवजागत अझै पगन पापबार् बच्ने आशागवना नै 

रहन््यो। तर जब उहााँको पुनजीगवत शरीरका 

फोक्सोहरूमा फेरी सास प्रवेश भयो, जब पुनरुत्थान भएको 

जीवन उहााँको मगहगमत शरीरमा तरंगगत भयो, येशूले दाबी 

गनुट भएको हरेक कुरा अन्तमा, पूर्टरुपमा, गनगित रुपमा र 

अपररवतटनीय ढंगमा प्रमागर्त भयो ।  

रोमी ८ अध्यायमा पावल येशूको पुनरुत्थान र 

गवश्वासीहरूको गनगम्त यसको अथटमागथ हर्षटत भएका छन्: 

परमेश्वरका चुगनएकाहरूका गवरुध्दमा कसले 

अगभयोग लाउनेछ ? धमी ठहराउने परमेश्वर नै 

हुनुहुन्छ भने, दण्डको आज्ञा ददने को हो? मने त 

ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, जो मरेकाहरूबार् जीगवत 

पाररनुभयो, र परमेश्वरको दागहने बाहुलीतफट  

हुनहुन्छ, र हाम्रा गनगम्त मध्यस्थ पगन गनुटहुन्छ । 

(रोमी ८:३३-३४) 

कस्तो अद्भुत गवचार—दक मानव येशू अब स्वगटमा उहााँका 

गपताको दागहने बाहुलीमा, सारा जगतको राजाको रुपमा 

शासन गद ै वैभवका साथ बस्नुहुन्छ ! त्यगत मात्र नभएर, 

हामीले उहााँको अगन्तम अगन मगहगमत आगमनको प्रगतक्षा 
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गरररहाँदा, उहााँ अब आफ्ना मागनसहरूका गनगम्त 

मध्यस्थता पगन गनुटहुन्छ ।    

तर यी सब कुराहरुले अको एउर्ा प्रश्न उठाउाँछन्, होइन त? 

“उहााँका मागनसहरू” भनेका चाहहाँ को हुन् ?  
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अध्याय पााँच 

प्रत्यतु्तर – गवश्वास र पिाताप  

 

मैले मेरो छोरालाई सानैदेगख पौडी खेल्न गसकाउन थालेाँ । 

त्यो गनकै्क पट्ट्यारलाग्दो तर गाह्रो काम गथयो । त्यगतबेला 

कररब एक वषट जगतको त्यो सानो बच्चालाई बाथटु्यबमा 

आफ्नो अनुहारमा पानी परेको मन पदनै्यो भने अब 

उसको अगागड यो गवशाल समुिजस्तो पोखरी झन् के मन 

परोस् । सुरुमा, “उसलाई पौगडन गसकाउनु” को मतलब 

हुन््यो उसलाई मागथल्लो खुगड्कलामा अगलअगल 

छ्याटल्याङछुटलुङ गनट लगाउने अगन हुनसक्छ, उसलाई 

सााँचै्च आाँर् आएको भए उसको ओठलाई पानीमा राखेर 

बुलबुले फोकाहरू बनाउन लगाउने ।   

अन्तमा मैले उसलाई कम गगहरो भएको छेउगतर जान 

गसकाएाँ, जगतबेला उसले मेरो गदटनमा आफ्नो हात कस्सेर 

बेह्रकेो गथयो । हामीले राम्ररी पौगडन थालेपगछ छेउबार् 

हामफालेर दखेाउने बेला आयो । बुबाको रुपमा 

परमेश्वरबार् पाएको कतटव्य पूरा गदै, मैले उसलाई 

पोखरीबार् बागहर उचालेाँ, गडलमा उभ्याईददएाँ अगन  भनेाँ, 

“ल अब, हामफाल् !”  
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मलाई लाग्छ, त्यगतबेला, मेरो एक वषटको छोराले मलाई 

एउर्ा पागल मान्छे भन्ने सोच्यो होला ।  उसको अनुहारको 

भाव, लगभग दईु सेकेन्डमा अन्योलताबार् गुज्रेजस्तो, अगन 

रमाईलो मान्द ै इन्कार गरे जस्तो भयो, अगन स्पष्ट रुपमा 

सगक्दनाँ भन्न लाग्यो । उसले अनुहार गबगायो अगन भन्यो, 

“नाइाँ । म आमाकहााँ जान्छु ।” फेरर पगन गपताको रुपमा 

मैले आत्मसमपटर् गररनाँ बरु आफ्नो गजम्मेवारी गनष्ठापूर्ट 

पूरा गद ै उसको पगछ दौगडदै गएाँ अगन उसलाई गवगभन्न 

तररकाले आश्वस्त पाद ैपोखरीमा ल्याएाँ । अगन हामी फेरर 

सत्य कुरा गने समयमा आइपुग्यौ ाँ ।  

मैले पोखरीमा फेरर हामफालेाँ । ऊचाही ाँ पौडीखेल्दा लाउने 

डाइपरमा, एक वषे बच्चाहरूले हामफाल्न खोजेको तर डर 

पगन मानेको गरेजस्तै मागथ-तल उदिद ै गथयो जस्तो दक 

उसको उमेरका बच्चाहरुले गछटन् । मैले आफ्नो हात फैलाउाँदै 

उगभएाँ । “आऊ, बाबु,” मैले भनेाँ । “म यहहाँ छु । म 

गतमीलाई समात्छु, पक्का !”  उसले मलाई अधटगवश्वासका 

साथ हयेो, घुाँडाहरू थरटर पाद ै तयार भयो, अगन गजऊ 

भ्यात्त फालेर पोखरीमा खस्यो ।  

अगन मैले उसलाई समातेाँ । 

त्यसपगछ त हाम्रो दौड सुरु भयो । “फेरर गने, बाबा ! फेरर 

गन े!” अगन सुरु भयो आधा घण्र्ासम्म हामफाल्ने, समात्ने, 

उचाल्न,े तयार हुने ।  हामफाल्ने, पक्रन,े उचाल्ने, तयार 

हुन।े 
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जब यो प्रदक्रया सदकयो, म र मेरी श्रीमतीलाई गचन्ता लाग्न 

थाल्यो दक सायद हाम्रो छोरा अगल बढी नै पानीसाँग सहज 

महसुस गदछै । कोगह नभएको बेला ऊ पोखरीमा डुल्द ै

पुग्यो भन े ?  उसले पानीमा सधै ाँ सुरक्षासाथ हामफालेको 

सम्झेर म अब एकदम राम्ररी गनट सक्छु भन्ने पो सोच्ने हो 

दक ?  के उसले फेरर हामफाल्ला ?  

त्यसपगछ केही ददनसम्म हामीले उसलाई पोखरीको 

वररपरर गनगरानी गयछ ाँ, अगन हामी दवुैले जे दखे्यौ ाँ त्यसले 

मलाई एउर्ा अगभभावकको रुपमा ढुक्क बनायो र एउर्ा 

गपताको रुपमा गगहरो गरी छोयो । एक चोर्ी पगन मेरो 

सानो छोराले पानीमा हामफाल्ने बारे सोचेन—कमसेकम 

म ऊभन्दा मुगन आफ्नो हात फैलाएर, उसलाई पक्रने वाचा 

गद ै नउगभएसम्म । म त्यहााँ हुाँदाचाही ाँ ऊ उडझेैं गरी 

हामफाल््यो !  

तपाईले दखे्नुभयो, उसका सबै देगखने सफलताहरूको 

बावजूद, मेरो छोराको भरोसा कगहले पगन पानी सम्हाल्न 

सके्न उसको आफ्नो क्षमतामागथ गथएन । त्यो त उसको 

गपता अगन उसको गपताको प्रगतज्ञामागथ गथयो, “आऊ, 

बाबु, म यहहाँ छु । म गतमीलाई समात्छु, पक्का !”   

गवश्वास र पिातापको पररचय   

मकूट सका अनुसार येशूले आफ्नो सेवाकाई यसरी प्रचार गद ै

सुरु गनुटभयो, “समय पूरा भएको छ, र परमेश्वरको राज्य 

नगजक आइपुगेको छ । पिाताप गर, र सुसमाचारमा 



 

104 

 

गवश्वास गर” (मकूट स १:१५) ।—पिाताप गर र गवश्वास 

गर भन्ने त्यगह आज्ञा नै येशूको सुसमाचारको प्रत्युत्तरमा 

हामीले पालन गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। 

नयााँ करारभरी, चेलाहरूले मागनसहरूलाई यसै गनट 

आह्वान गरेको हामी पाउाँछौं । येशूले उहााँलाई सुन्न 

आएकाहरूलाई पिाताप गनट र सुसमाचारमा गवश्वास गनट 

आह्वान गनुटभयो । पत्रुसले, पेगन्तकोसको ददनमा आफ्नो 

सन्दशेको अन्तमा, मागनसहरूलाई “पिाताप गर र येशू 

ख्रीष्टको नाउाँमा गतमीहरू प्रत्येकले बगिस्मा लेऊ” भनेका 

छन् (प्रेररत २:३८) । पावलले प्रेररत २०:२१ मा यसो भन्दै 

आफ्नो सेवाकाईको बयान गरेका छन्, यहूदीहरूलाई र 

ग्रीकहरूलाई पिाताप गरेर परमेश्वरपरट्ट फकट नू र हाम्रा 

प्रभु येशू ख्रीष्टमागथ गवश्वास राख्नु भन्ने कूराको गवाही मैले 

ददएको छु”।  र २६:१८ मा,  कसरी येशू स्वयंले गतनलाई 

पठाउनुभएको गथयो भनेर याद गछटन्  

दक गतमीले गतनीहरूका आाँखा खोगलदऊे, र 

गतनीहरू अन्धकारबार् ज्योगततफट , र शैतानको 

शगक्तबार् परमेश्वरतफट  फकूट न् । यसरी गतनीहरूले 

पापको क्षमा पाउनेछन् र ममागथको गवश्वासद्वारा 

पगवत्र भएकाहरूको स्थान गतनीहरूले पगन 

पाउनेछन् । 

गवश्वास र पिाताप । यी कुराहरुले नै ख्रीष्टमा भएका 

मागनसहरू वा “ख्रीगष्टयनहरू” लाई पृथक तुल्याउाँ दछन् । 
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अको शब्दमा, ख्रीगष्टयन भनेको त्यो हो जो आफ्नो पापदगेख 

फर्कट न्छ र प्रभु येशू ख्रीष्टमा भरोसा राख्दछ— उसलाई 

पापदगेख र आउाँद ैगरेको न्यायदगेख बचाउने कुराहरु यीनै 

हुन् अरु कुनै कुराहरुले पगन होइन ।   

गवश्वास भरोसा हो  

गवश्वास त्यस्तो शब्द हो जसको लामो समयदगेख गलत 

प्रयोग गरराँद ै आएको छ दक प्रायः मागनसहरूलाई यसको 

खास अथट के हो भन्ने बारेमा थाहा छैन । बार्ोमा कसैलाई 

गवश्वास भनेको के हो व्याख्या गनुटहोस् भनेर सोध्नुहोस्, 

तपाईले आदराथी जस्ता सुगनने शब्दहरू पाउनुहुनेछ । 

मुलभूत कुराचाही ाँ गवश्वास भनेको सबै प्रमार्हरूको 

गवरुद्धमा हास्यास्पद कुरालाई पत्यार गनुट हो, भन्ने 

हुनसक्छ ।   

एक समय, म मेरो जेठो छोरासाँग रे्गलगभजनमा धन्यवाद 

ददवसको परेड हरेररहकेो गथएाँ । त्यो कायटक्रमको मूल 

गवषयचाहहाँ  “गवश्वास गर !” भन्ने गथयो र आकषटर्को 

केन्िचाहहाँ दशटकददघाट मागथ झुगण्डरहकेो गथयो जसलाई 

कायटक्रम संचालकले गवश्वासको गमर्र भनी बताएका गथए । 

हरेकपल्र् एउर्ा नयााँ ठूलो बेलुन आउाँदा, वा कुनै ब्याण्डले 

बजाउाँदा, वा नतटकहरू नाच्दा, त्यो गवश्वासको गमर्रमा 

भएको सुई अगल मागथ जान््यो। तर पकै्क पगन, त्यस 

परेडको मुख्य आकषटर्चाहहाँ सान्र्ा क्लजको प्रवेश गथयो—

गतनको आसन एउर्ा भव्य हााँसको आकारमा नसंगाररएको 
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गथयो—त्यसपगछ त त्यो गवश्वासको गमर्र स्वाटै्ट मागथ 

गयो!  त्यस्तो बाजागाजा, नाच, रगङ्गचङ्गी कागजहरु, 

गचच्च्याईरहकेा साना नानीहरू—अगन गचच्च्याईरहकेा 

वयस्क मागनसहरू, यदी बागहर अन्तररक्षबार् आएको कुनै 

एगलयनले यो दखेेको भए पक्का पगन यस्तो गनतकषट गनकाल्ने 

गथयो होला दक यी मागनसहरूले सााँच्चै नै यी सब कुरामा 

गवश्वास गदाट रहछेन् ।    

परमेश्वरले उसलाई आगशष ददनुभएको होस्, मेरो छ वषे 

छोरालाई ती सबै कुरा अगत मूखटतापूर्ट लाग्यो ।  

तर गवश्वासको बारेमा संसारले यस्तै सोच्छ । यो त एउर्ा 

नार्क हो, रमाइलो अगन सहज खेल जसमा मागनसहरू 

इच्छा लाग्यो भने भाग गलन सक्छन्, तर वास्तगवक 

दगुनयााँसाँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । बालबागलकाहरू 

सान्र्ा क्लजमा अगन इष्टरको खरायोमा गवश्वास गछटन्। 

रहस्यवादीहरू पत्थर र मागर्क्यको शगक्तमा गवश्वास 

गछटन।् पागलहरू परीहरूमा गवश्वास गछटन् । तर 

ख्रीगष्टयनहरूचाहहाँ येशूमा गवश्वास गछटन् ।  

बाइबल पढ्नुहोस्, तपाईले भेट्टाउनु हुनेछ दक गवश्वासचाही ाँ 

त्यसरी नक्कल गरेजस्तो कदागप होइन । गवश्वास भनेको 

तपाईले प्रमागर्त गनट नसके्न कुनै कुरामा गवश्वास गनुट 

होइन, जस्तो धेरै मागनसहरूले यसलाई पररभागषत गछटन् । 

बाइबलीय रुपमा भन्नुपदाट, यो त भरोसा हो । पापबार् 

तपाईलाई बचाउन, येशूमागथ एउर्ा चट्टानजस्तै बगलयो, 

सत्यमा आधाररत, प्रगतज्ञामा स्थागपत भएको भरोसा हो ।  
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पावलले रोमी ४ अध्यायमा, अब्राहाम बारेको छलफलमा, 

गवश्वासको प्रकृगतको बारेमा बताउाँछन्, जहााँ उनी 

अब्राहामको गवश्वासलाई वर्टन गछटन्:  

“तेरा सन्तान पगन यस्तै असंख्य हुनेछन्” भनेर 

परमेश्वरले भन्नुभएअनुसार, आशा पर्कै्क नहुाँदा पगन 

अब्राहामले आशा राखी गवश्वास गरे, र यसरी उनी 

धेरै जागतहरूका गपता बने । प्रायः सय वषट 

पुगगसकेका अब्राहाम मरेतुल्य भइसकेको आफ्नो 

शरीर तथा साराको कोख बााँझो भएको बुझेर पगन 

गवश्वासमा कमजोर भएनन् । परमेश्वरको 

प्रगतज्ञाबारे कुनै शङ्काले उनलाई डगमगाउन 

सकेन, तर आफ्नो गवश्वासमा दगह्रलो भएर उनले 

परमेश्वरलाई मगहमा ददए । प्रगतज्ञा गनुटभएको कुरा 

परमेश्वरले गनट पगन सकु्नहुन्छ भन्ने अब्राहामलाई 

पूरा गनिय गथयो । (रोमी ४ :१८-२१)  

परमेश्वरको प्रगतज्ञाको गवरुध्द भएका कूराहरू जस्तै 

अब्राहामको उमेर, उनकी पत्नीको उमेर र बााँझोपना 

आददको वावजुद पगन अब्राहामले परमेश्वरले भन्नुभएको 

कूरामा गवश्वास गरे । गतनले परमेश्वरमा नडगमगाइकन 

भरोसा राखे अगन उहााँको प्रगतज्ञा पूरा गनट उहााँमा भर परे। 

पकै्क पगन, अब्राहाम गवश्वासमा पूर्ट गथएनन्; हागारबार् 

इश्माइलको जन्मले प्रमागर्त गछट दक अब्राहामले 

परमेश्वरको प्रगतज्ञा पूरा गनट पगहला आफ्नो योजनामा भर 

पनट खोजे। तर त्यो पापको प्रायगित गरेपगछ, अब्राहामले 
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अन्तमा आफ्नो गवश्वास परमेश्वरमा राखे । गतनी उहााँमा 

भर परे, जस्तो पावलले भनेका छन्, “प्रगतज्ञा गनुटभएको 

कुरा परमेश्वरले गनट पगन सकु्नहुन्छ भन्ने अब्राहामलाई पूरा 

गनिय गथयो ।”  

येशू ख्रीष्टको सुसमाचारले हामीलाई येशूमा गवश्वास राख्न, 

उहााँमा भरोसा गनट अगन उहााँले आफ्नो प्रगतज्ञा पूरा 

गनुटहुन्छ भनी गवश्वास गनट लगाउाँछ ।   

धमी फैसलाको लागग गवश्वास 

ठ्याकै्क के को लागग हामी येशूमा भरोसा गरररहकेा छौ ाँ ? 

सीधा भन्नुपदाट, हामी न्यायाधीश गपताबार् दोषी होइन 

ठहररन होइन तर हाम्रो गनगम्त एउर्ा धमी फैसला सुरगक्षत 

पानट उहााँमा भरोसा गरररहकेा छौ ाँ ।  

मलाई बुझाउन ददनुहोस् । बाइबलले गसकाउाँदछ दक हरेक 

मागनसको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको परमेश्वरको 

नजरमा दषु्ट होइन, धमी पाइनु हो । जब न्यायको समय 

आउाँछ, हामीमागथको फैसलामा “दोषी” होइन तर “धमी” 

भनी घोषर्ा भएको होस् भन्ने हामीलाई चाहना हुन्छ । 

परमेश्वरको नजरमा दोषी नभएर, धमी छौ ाँ भन्ने 

परमेश्वरको घोषर्ालाई नै बाइबलले “धमी ठहररएको” 

भन्दछ ।   

अगन कसरी हामीले यो धमी फैसला सुरगक्षत पाने ? 

बाइबलले स्पस्र् रुपमा हामीलाई बताएको छ दक 

परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा हनेुटहोस् भनेर मात्र त्यसो हुन 
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सक्दनै । अहाँ, त्यो त मूखटको काम हो ।  यदद परमेश्वरले 

हामीलाई धमी ठहयाटउनु हो भन,े उहााँले हाम्रो पापपूर्ट 

अगभलेख बाहके अरु कुनै कूराको आधारमा त्यसो गनुटपने 

हुन्छ । उहााँले अरु कसैको अगभलेखको आधारमा त्यसो 

गनुटपने हुन्छ, जो हाम्रो सट्टामा खडा भएको होस् । हो 

त्यहहाँनेर येशूमा राखेको गवश्वासको खााँचो हुन्छ । जब 

हामीले येशूमा गवश्वास राख्छौ ाँ, उहााँको खोर्रगहत जीवन र 

कू्रसमा हाम्रो गनगम्त दण्ड गतररददने मृत्यु दवुैमा, 

परमेश्वरको अगघ हाम्रो सट्टामा उगभइददन हामी उहााँमा 

भर परररेका हुन्छौ ाँ । अको शब्दमा भन्नुपदाट, हामी गवश्वास 

गरररहकेा हुन्छौ ाँ दक परमेश्वरले हाम्रो अगभलेखलाई येशूको 

अगभलेखसाँग सारर्ददनुहुनेछ, र त्यसकारर् हामीलाई धमी 

घोगषत गररददनुहुनेछ (रोमी ३:२२)।   

यसलाई तपाईले यसरी सोच्न सकु्नहुन्छ: जब हामी येशूले 

हामीलाई बचाउनुहुन्छ भनेर गवश्वास गछछ ाँ,  हामी उहााँमा 

एक हुन्छौं र एक मगहगमत आदानप्रदान हुन्छ । हाम्रा सबै 

पाप, गविोह, र दषू्टता येशूमा दगण्डत हुन्छन् (अथवा 

उहााँको नाउाँमा लेगखन्छन्) र त्यसकारर् उहााँ माररनुहुन्छ  

(१ पत्रुस ३:१८) । त्यसै घडी, येशूले गजउनुभएको 

खोर्रगहत जीवनको श्रेय हामीलाई ददईन्छ र हामी धमी 

घोगषत हुन्छौ ाँ । परमेश्वरले हामीगतर हनेुटहुन्छ, अगन हाम्रो 

पापको सार्ो येशूको धार्मटकता दखे्नुहुन्छ । 

रोमी ४ अध्यायमा पावलले यही भन्न खोजेका हुन् जब 

उनी लेख्छन् दक हाम्रा आफ्ना कामहरूबार् अलग्गै 
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परमेश्वरले हामीमा “धार्मटकता ठहयाटउनु हुन्छ”  र हाम्रा 

पापहरू “ढादकएका” छन् (पद. ५,७)। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ट 

अगन आियटजनक रुपमा, पावलले त्यगह भन्न खोजेका गथए 

जब उनले भने दक, परमेश्वरले “भगक्तहीनलाई धमी 

ठहराउनुहुन्छ” (पद. ५) !  

परमेश्वरले हामी आफैाँ धमी भएको कारर् हामीलाई धमी 

घोगषत गनुटहुन्न । धन्य परमेश्वर त्यो सााँचो हो, दकनभने 

हामीमध्ये कसैले पगन त्यो मानक भेट्न सके्न गथएनौ ाँ ! तर, 

परमेश्वरले हामीलाई धमी घोषर्ा गनुटहुन्छ दकनभने 

गवश्वासद्वारा हामीले ख्रीष्टको धमी जीवन पगहरेका हुन्छौ ाँ । 

परमेश्वरले हामीलाई गवशुध्द अनुग्रहद्वारा बचाउनुहुन्छ, 

हामीले गरेको कुनै कामको कारर् होइन, तर केवल येशूले 

हाम्रो गनगम्त जे गनुटभएको छ त्यसको कारर्ले ।   

जकररया अगमवक्ताले प्रधान पूजाहारी यहोशूलाई नयााँ 

वस्त्र प्रदान गरराँदाको सुन्दर गचत्रर्का साथ यस बुाँदालाई 

पेश गरेका छन् । जकररयाले यस्तो लेखेका छन्:  

तब उहााँले प्रधान पूजाहारी यहोशूलाई 

परमप्रभुका दतूको सामुन्ने उगभरहकेा र शैतान 

गतनको गवरोध गनटलाई गतनको दागहने हातगतर 

उगभरहकेो मलाई दखेाउनुभयो । परमप्रभुले 

शैतानलाई भन्नुभयो, “ए शैतान, परमप्रभुले 

ताँलाई हकारून् । यरूशलेमलाई चुन्नुहुने 

परमप्रभुले ताँलाई हकारून् ! के यो मागनस 

आगोबार् गनकागलएको अगुल्र्ो होइन र ?”   
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अब यहोशूचाहहाँ स्वगटदतूको अगग फोहोर लुगा 

लगाएर उभेका गथए । तब ती स्वगटदतूले आफ्नो 

सामुन्ने उगभरहनेहरूलाई भने,   

“त्यसको फोहोर लुगाहरू फुकागलदओे”  

तब गतनले यहोशूलाई भने, “हरे, मैले गतम्रा पाप 

दरू गररददएाँ, र म गतमीलाई दामी-दामी लुगा 

लगाइददनेछु ।” 

तब मैले भनें, “गतनको गशरमा एउर्ा सफा 

फेर्ा लगाइदऊे।“ यसैले गतनीहरूले गतनलाई 

एउर्ा सफा फेर्ा र लुगा लगाइददए, र 

परमप्रभुका स्वगटदतू नगजक उगभरहकेा गथए । 

(जकररया ३:१-५) 

ती बहुमलू्य, सफा, नयााँ लुगा यहोशूका गथएनन् । न त त्यो 

सफा फेर्ा । यहोशूसाँग त उनले लगाईराखेका फोहोर लुगा 

मात्र गथए, गतनै लुगा जसलाई शैतानले उपहास गने अगन 

दोतयाउने मनसायले औंल्याउन लाग्द ै गथयो । होइन, 

परमेश्वरको अगागड यहोशूले आनन्द गलईरहकेो धार्मटकता 

उनको आफ्नो गथएन । अरु कसैद्वारा उनलाई त्यो ददईएको 

गथयो ।   

यही कुरा हामी ख्रीगष्टयनहरूको लागग पगन सााँचो हो । 

परमेश्वरको अगघ हाम्रो धार्मटकता हाम्रो आफ्नो होइन । 

येशूबार् हामीलाई ददइएको हो । परमेश्वरले आफ्नो 

पुत्रलाई हनेुटभयो र हाम्रो पाप दखे्नुभयो, अगन उहााँले 
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हामीलाई हनेुटहुन्छ र येशूको धार्मटकता दखे्नुहुन्छ ।  एउर्ा 

भजनले भनेझै ाँ,  

धमी परमेश्वर सन्तुष्ट हुनुभयो 

उसलाई हरेेर मलाई क्षमा ददन २  

मात्र गवश्वास 

 

आफ्नो मुगक्तको लागग तपाई येशूमा कगत गनभटर हुनुहुन्छ 

भन्ने कुरा जब तपाईले महसुस गनुटहुन्छ तब तपाईले 

बुझ्नुहुन्छ दक बाइबलले दकन उहााँमागथ गवश्वास गनाटले 

मात्र मुगक्त पाइन्छ भन्ने कुरामा धेरै जोड ददन्छ —तपाईको 

पापको लागग उहााँको मृत्यु, तपाईको धार्मटकताको लागग 

उहााँको जीवन । अरु कुनै उपाय छैन, कुनै उद्दारक छैन, नता 

हाम्रो आफ्नो कोगससले न संसारको कुनै कुराले । अरु कोगह 

मागनस छैन जसमा हामी मुगक्तको लागग भरोसा राख्न 

सक्छौ ाँ ।  

मानव ईगतहासमा हरेक धमटले, गवश्वासद्वारा मात्र पगन 

हामी धमी ठहररन्छौ ाँ भन्ने गवचारलाई नकारेको छ । अरू 

धमटहरू दाबी गछटन् दक नैगतक प्रयासहरू, राम्रा कामहरू, 

अगन कुनै तररकाले आफ्नो दषु्टताको दााँजोमा भलाईका 

काम बढी गरेर आफ्नो खाताको गहसाबदकताब गमलायौ ाँ 

भने मुगक्त प्राि गनट सदकन्छ । खासमा, त्यस्तो सोच कुनै 

नौलो कूरा होइन । आफ्नो मुगक्तको लागी हामी आफैाँले 

योगदान ददन सक्छौ ाँ भनेर  सोच्नु—र अझ दावी गनुट—

सााँचै्च मानवीय प्रवृगत्त हो ।  
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हामी सबै आत्मगनभटर मागनसहरू हौ ाँ, होइन त? आफ्नो 

आत्म-पयाटितामा हामीलाई पूर्ट भरोसा छ, र हामी जे छौ ाँ, 

अरु कसैको हस्तके्षपको कारर्ले छौ ाँ भन्ने थोरै मात्र सङ्केत 

पाउाँदा पगन हामीलाई दखु लाग्छ । सोच्नुहोस् त, यदद 

कसैले तपाईको काम वा तपाईले महत्त्वपूर्ट ठान्ने कुनै 

कुराको बारेमा यस्तो भन्दा तपाईलाई कस्तो महसुस होला, 

“गतमीले त्यो कमाएको होइन । अरुले गतमीलाई ददएको 

भएर मात्र त्यो आज गतमीसाँग छ ।“ र परमेश्वरको अगघ 

हाम्रो मुगक्तको सवालमा ठ्याकै्क यही पररगस्थगत छ । त्यो त 

हामीलाई अनुग्रहको उपहारको रुपमा ददईएको छ, र 

हामीले केही पगन योगदान ददएनौ ाँ—न हाम्रो आफ्नो 

धार्मटकता, न हाम्रा पापहरूको लागग आफ्नो कुनै 

दकगसमको भुक्तानी, न त हाम्रो खाताको गहसाब गमलाउन 

कुनै असल काम (गलाती २:१६) ।    

येशूमा तपाईको गवश्वास राख्नुको अथट हुन्छ, परमेश्वरको 

अगघ धमी गगनने अरु कुनै तररकामागथको भरोसा तपाईले 

त्यागगसकु्नभयो । के तपाईले आफूलाई आफ्ना असल 

कामहरूमा भरोसा गरररहकेो पाउनुहुन्छ ? गवश्वासको 

मतलब, ती सबै अगत नै अपयाटि छन् भनेर स्वीकार गनुट र 

ख्रीष्टलाई मात्र भरोसा गनुट हो । के तपाई आफूले असल 

सोचेको आफ्नो हृदयलाई भरोसा गरररहकेो पाउनुहुन्छ ? 

गवश्वासको मतलब तपाईको हृदय असल छाँदछैैन भनेर 

मागनगलनु हो र ख्रीष्टलाई मात्र भरोसा गनुट हो । अको 

शब्दमा भन्नुपदाट, यसको मतलब पोखरीको डीलबार् 

हामफाल्द ैयसो भन्नु हो, “येशू, यदद तपाईले मलाई पक्रनु 



 

114 

 

भएन भने, म बबाटद हुन्छु । मेरो अरु कुनै आशा छैन, कुनै 

अको उद्दारक छैन । मलाई बचाउनुहोस्, येशू, नत्रता म 

मनेछु ।”   

त्यो हो गवश्वास ।  

पिाताप, गसक्काको अको पार्ो   

उहााँका कुरा सुन्नेहरूलाई येशूको सन्दशे गथयो दक, 

“पिाताप गर, र सुसमाचारमा गवश्वास गर” (मकूट स 

१:१५) । यदद गवश्वास भनेको येशूगतर फर्कट नु र मुगक्तको 

लागग उहााँमा भर पनुट हो भने पिाताप त्यो गसक्काको ठीक 

अको पार्ो हो । पिाताप भनेको पापबार् तर्कट नु हो, 

त्यसलाई घृर्ा गनुट हो र जसै हामी गवश्वासमा उहााँगतर 

फकट न्छौ ाँ, त्यसबेला समेत त्यसलाई त्याग्न परमेश्वरको 

शगक्तद्वारा संकल्प गनुट हो । त्यसकारर् पत्रुसले आफ्नो 

अगागडको भीडलाई भने, “यसकारर् पिाताप गनुटहोस् र 

फकट नुहोस्, दक तपाईहरूका पाप मेरर्ऊन्” (प्रेररत ३:१९)। 

र पावलले सबैलाई भनेका छन् “दक गतनीहरूले पिाताप 

गरेर परमेश्वरगतर फकट नुपछट” (प्रेररत २६:२०)।    

पिाताप भनेको गवश्वासी जीवनमा मनलाग्दा मात्र गने 

कुरा होइन । यो त एकदमै महत्त्वपूर्ट छ, जसले 

परमेश्वरद्वारा बचाइएकाहरूलाई अरुहरूको माझबार् 

अलग दखेाउाँछ ।  

मैले धेरै मागनसहरूलाई गचनेको छु जसले यस्तै केही 

भन्छन,् “हो, मैले येशूलाई उद्दारकको रुपमा स्वीकार गरेको 
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छु, त्यसैले म एउर्ा ख्रीगष्टयन हुाँ । तर उहााँलाई प्रभुको 

रुपमा स्वीकार गनट म अझै तयार छैन । मैले केही कुराहरू 

सुल्झाउनु छ ।“ अको शब्दमा, गतनीहरू दाबी गछटन् दक  

येशूमा गवश्वास गरेर गतनीहरु बचाइन सक्छन् तर पापको 

प्रायगितचाही ाँ गनुटपदनै ।  

यदद हामीले पिातापलाई सही ढंगमा बुझ्यौ ाँ भने, हामीले 

थाहा गनेछौ ाँ दक येशूलाई उद्दारकको रुपमा चाहहाँ स्वीकार 

गने तर प्रभुको रुपमा चाहहाँ गवश्वास नगने गवचार 

वागहयात हो । एउर्ा कुरा त के भने, पिाताप र मुगक्तसाँग 

यसको सम्बन्धबारे धमटशास्त्रले भनेको कुरासाँग यो गवचार 

मेल खााँदनै । उदाहरर्को लागग, येशूले चेतावनी ददनुभयो, 

“गतमीहरूले पिाताप गरेनौ भने गतमीहरू सबै त्यसरी नै 

नाश हुनेछौ” (लूका १३:३) । जब प्रेररतहरूले कनेगलयसको 

गवश्वास बारे पत्रुसको गवाही सुने, अन्यजागतहरूलाई पगन 

“जीवनको गनगम्त पिाताप” ददनुभएको लागग गतनीहरुले 

परमेश्वरको मगहमा गरे (प्रेररत ११:१८), र २ कोररन्थी 

७:१० मा पावलले “मुगक्तगतर डोयाटउने पिाताप” को कुरा 

गरेका छन् ।  

साथ,ै येशूमागथ गवश्वास राख्नु भनेको, खासमा, उहााँले आफू 

जो हुाँ भनेर भन्नुभयो, उहााँ त्यगह व्यगक्त हुनुहुन्छ भनेर 

गवश्वास गनुट हो—कू्रसमा माररएका र बौरी उठेका राजा 

जसले मृत्यु र पापमागथ गवजय हागसल गनुटभएको छ र 

जोसाँग बचाउने शगक्त छ । अब एउर्ा व्यगक्तले कसरी यी 

सबै कुरामा गवश्वास र भरोसा गरेर पगन “तर तपाई मेरो 
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राजा हुनुहुन्छ भनेर म स्वीकार गर्दटनाँ” भनेर भन्न सक्छ ? 

त्यो अथटहीन हुन्छ । येशूमा रागखने गवश्वासले नै येशूले 

गजत्नुभएको त्यो गवरोधी शगक्त अथाटत् पापलाई पररत्याग 

गदटछ । अगन जब पापलाई त्याहगाँदनै, त्यसलाई परागजत 

गनुटहुनेप्रगत सााँचो गवश्वास पगन त्यहााँ हुाँदनै ।  

मत्ती ६:२४ मा येशूले भन्नुभए जस्तै: “कसैले दईु मागलकको 

सेवा गनट सक्दनै । दकनभने त्यसले एउर्ालाई घृर्ा गनेछ र 

अकोलाई प्रेम गनेछ । अथवा त्यसले एउर्ाप्रगत भगक्त 

राख्नेछ, र अकोलाई त्यसले तुच्छ ठान्नेछ ।” येशूमा आफ्नो 

गवश्वास राख्नु भनेको उहााँका शत्रुहरूलाई त्यागु्न हो । 

पिाताप, सम्पूर्टता होइन तर पक्ष गलनु हो  

ती सब कुराको मतलब, एउर्ा ख्रीगष्टयनले कगहले पगन पाप 

गदनै भन्ने होइन । पापको प्रायगित गनुटको मतलब, 

तपाईंले पूर्ट रुपमा पाप गनट छोड्नुहुन्छ या कुनै गवशेष 

के्षत्रमा गनुटहुन्न भन्ने पगन होइन । परमेश्वरले हामी 

ख्रीगष्टयनहरूलाई नयााँ आगत्मकी जीवन  ददनुभएपगछ पगन 

हामी पगतत पापीहरू नै हौं र येशूसाँग मगहगमत 

नपाररएसम्म हामीहरू पापसाँग नै सङ्घषट गरररहनेछौ ाँ 

(हनेुटहोस् उदाहरर्, गलाती ५:१७; १ यूहन्ना २:१) । 

पिातापको अथट हाम्रो पापकायटको तत्काल अन्त्य नभए 

पगन, यसको मतलब हामी आफ्नो पापसाँग अबदगेख 

शागन्तमा गजउने छैनौ ाँ भन्ने हुन्छ । हामीले त्यसगवरुध्द 

घातक युद्ध घोषर्ा गनेछौ ाँ र हाम्रो जीवनको हरेक मोचाटमा 
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परमेश्वरको शगक्तद्वारा त्यसको प्रगतरोध गनट आफूलाई 

समर्पटत गनेछौ ाँ ।  

धेरै ख्रीगष्टयनहरू पिातापको यो गवचारसाँग सङ्घषट गछटन् 

दकनभने उनीहरू कुनै प्रकारले आशा राख्छन् दक यदद 

उनीहरूले सााँच्चै पिाताप गरे भने, पाप हरर्जानेछ र 

पररक्षा आउन पगन रोदकनेछ । जब त्यसो हुाँदैन, येशूमा 

उनीहरूको गवश्वास वास्तगवक हो दक होइन भनेर प्रश्न गदै, 

उनीहरू गनराशामा पछटन् । यो सााँचो हो दक जब 

परमेश्वरले हामीलाई पुनजीगवत पानुटहुन्छ, उहााँले 

हामीलाई पापगवरुध्द लड्ने अगन त्यसलाई गजत्ने शगक्त पगन 

ददनुहुन्छ (१ कोररन्थी १०:१३) । तर हामी मगहगमत 

नभइन्जेल पापसाँग हामीले सङ्घषट गरररहने भएको कारर्, 

हामीले याद राख्नुपछट दक सााँचो पिाताप केवल आचरर्को 

पररवतटन भन्दा पगन बढी आधारभूत रुपमा चाही ाँ पापप्रगत 

हृदयको दगृष्टकोर् अथवा मनोवृगत्तको कूरा हो । हामीले 

पापलाई घृर्ा गछछ ाँ र त्यसगवरुध्द युध्द गछछ ाँ दक त्यसलाई 

टयारो सगम्झन्छौ ाँ र त्यसको प्रगतरक्षा गछछ ाँ ?  

एकजना लेखकले यसलाई सुन्दर ढंगमा उतारेका छन्:  

एउर्ा अपररवर्तटत र एउर्ा पररवर्तटत मागनसको बीचमा 

भएको गभन्नता, एउर्ासाँग पाप छ र अकोसाँग छैन भन्ने 

कदागप होइन; तर यो हो दक एउर्ा आफ्नो गप्रय पापहरूको 

पक्ष गलएर भययोग्य परमेश्वरको गवरुध्दमा लाग्छ, र अको 

गमलापमा परमेश्वरको साथ गलएर आफ्ना घृगर्त 

पापहरूको गवरुध्दमा लाग्छ ।  



 

118 

 

त्यसोभए तपाई कसको पक्ष गलनुहुन्छ—आफ्नो पापको वा 

परमेश्वरको ?  

सााँचो पररवतटन, सााँचो फल  

 जब कुनै व्यगक्तले सााँच्चै पिाताप गछट र येशूमा गवश्वास 

गछट, बाइबलले भन्दछ उसलाई नयााँ आगत्मकी जीवन 

ददईन्छ । “गतमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको 

बेलामा उहााँले गतमीहरूलाई जीगवत पानुटभयो,” पावल 

भन्दछन् । “तर परमेश्वर, जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहााँले 

आफ्नो महान् प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गनुटभयो, यसकारर् 

पापमा हामी मरेका भए तापगन उहााँले हामीलाई ख्रीष्टसाँगै 

जीगवत पानुटभयो” (एदफसी २:१, ४-५) । जब त्यसो हुन्छ,  

हाम्रो जीवन पररवतटन हुन्छ—तुरुन्तै होइन, अचानक 

होइन, गनरन्तर रुपमा पगन होइन । तर यो गनिय नै 

पररवतटन हुन्छ । हामीले फल फलाउन थाल्छौं ।  

बाइबलले भन्दछ दक ख्रीगष्टयनहरू येशू स्वयंको स्वभाव 

गचत्रर् गने दकगसमको प्रेम, करुर्ा अगन भलाईले छाप 

लगाइएका हुन्छन् । सााँचो ख्रीगष्टयनले “पिाताप योग्यका 

काम” पूरा गनेछ (प्रेररत २६:२०) । “हरेक रूख त्यसको 

फलबार् गचगनन्छ,” येशूले भन्नुभयो । “दकनभने कााँढाको 

झााँगबार् कसैले अञ्जीर बरु्ल्दैन, न त पोथ्राबार् अंगूर 

बरु्ल्दछ” (लूका ६:४४)। अको शब्दमा भन्नुपदाट, जब 

मागनसहरूलाई नयााँ आगत्मकी जीवन ददइन्छ, गतनीहरू 

यसको खालको काम गनट थाल्छन् जो येशूले गनुटभयो । 

गतनीहरू येशूजस्तै गजउन थाल्छन् र फल फलाउन थाल्छन्। 
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ती फलहरू हाम्रो मुगक्तका कारर्हरू हुन् भन्ने गवचारको 

गवरुद्ध हरपल होगशयार रहनु पछट । एउर्ा खतरा जगहले 

पगन रहन्छ दक जब हामी आफ्नो जीवनमा फल दखे्न 

थाल्छौं, तब हामी गवस्तारै आफ्नो मुगक्तको लागग येशूको 

सट्टा त्यस फलमा भरोसा राख्न थाल्छौ ाँ । गवश्वासीहरू, त्यस 

पररक्षाको गवरुद्ध सतकट  रहनुहोस् । बुझ्नुस् दक त्यो फल 

केवल फलमात्र हो—त्यो फल जसको रूख पगहले नै ख्रीष्टमा 

परमेश्वरको अनुग्रहले असल बनाइएको छ । परमेश्वरको 

अनुग्रह प्राि गनट आफ्नो ख्रीगष्टयन फलमा भर पनुट भनेको 

अन्तमा आफ्नो गवश्वास येशूबार् आफैं मा सानुट हो । र 

त्यसमा कुनै मुगक्त छैन । 

तपाईले कता दखेाउनु हुनेछ ? 

परमेश्वरको सामुन्ने न्यायको समयमा उहभाँदा आफूलाई 

धमी ठहयाटउन र उहााँको राज्यका सबै आगशष पाउनका 

लागग परमेश्वरलाई गवश्वास ददलाउन तपाई के गनट 

चाहनुहुन्छ होला ? तपाई आफ्नो खल्तीबार् असल कामहरु 

गनकालेर वा परमेश्वरको भक्त जस्तो बनेर उहााँलाई 

प्रभागवत पानट खोज्नुहुन्छ दक ? के तपाईं आफ्नो मण्डली 

गएको हागजरी गनकाल्नुहुन्छ ? तपाईंको पाररवाररक 

जीवन? तपाईंले सोचेको तपाईंको खोर्रगहत जीवन ? 

तपाईको नजरमा खासै कुनै जघन्य कुरा तपाईले गनुटभएको 

छैन भन्ने त्य ? परमेश्वरको अगागड तपाईंले  “ह े प्रभु ! 

यसको आधारमा, मेरो न्याय गनुटहोस् !” भन्नुहुाँदा त्यस्तो के 

गनकाल्नुहुन्छ होला ? 
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परमेश्वरको कृपाद्वारा ख्रीष्टमा गवश्वास गवश्वास गने हरेक 

ख्रीगष्टयनले के गनेछ भनी म तपाईंलाई बताउाँ छु । 

गतनीहरूले सहज रुपमा अगन चुपचाप येशूगतर दखेाउने 

छन ् । र उनीहरूको गवन्ती यो हुनेछ: “ह े परमेश्वर, मेरो 

जीवनमा धार्मटकता नखोज्नुहोस् । आफ्नो पुत्रलाई 

हनेुटहोस्। मैले गरेका कुनै कामको कारर्ले वा म जे छु 

त्यसको कारर्ले होइन तर उहााँको कारर्ले मलाई धमी 

ठहयाटउनुहोस् । मैले गजउनुपने जीवन उहााँले गजउनुभयो । 

मैले पाउनुपने मृत्यु उहााँले भोगु्नभयो । मैले अरु सबै भरोसा 

त्यागेको छु, र मेरो गवन्ती केवल उहााँ हुनुहुन्छ । ह े

परमेश्वर, मलाई धमी ठहयाटउनुहोस्, येशूको कारर्ले ।“ 
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अध्याय छ 

राज्य  

 

मेरो चचटको पार्किं ङ गने ठाउाँको प्रवेशद्वारमा, गमसनरी 

गजम एगलयर्का अमर शब्दहरू लेगखएको एउर्ा 

काश्यपाता छ: “त्यो मागनस मूखट होइन जसले आफूले 

गुमाउन नसके्न चीज प्राि गनट आफूले राख्न नसके्न चीज 

अरुलाई ददन्छ ।” मलाई त्यो भनाई एकदम मन पछट 

दकनभने त्यसले ख्रीगष्टयन हुनुको मूल्य र इनाम दवुैलाई 

एकदम राम्ररी व्यक्त गरेको छ ।  

ख्रीगष्टयन हुाँदा धेरै मूल्य चुकाउनु पछट भन्ने कुरामा कुनै 

दगुवधा छैन (लूका १४:२८) । तर यो पगन सााँचो हो दक 

ख्रीगष्टयन हुनुका इनामहरू पगन व्यक्त गनै नसदकने सवोत्तम 

छन् । पापको क्षमादान, परमेश्वरका सन्तानको रुपमा ग्रहर् 

गररन,ु येशूसाँग सम्बन्ध, पगवत्र आत्माको उपहार, पापको 

दासत्वबार् स्वतन्त्रता, मण्डलीको सङ्गगत, अन्तमा 

शरीरको पुनरुत्थान र मगहमा, परमेश्वरको राज्यमा 

सहभागगता, नयााँ स्वगट र नयााँ पृ्वी, परमेश्वरको 

उपगस्थगतमा अनन्तकाल, उहााँको मुहारलाई हनेुट—यी सबै 

परमेश्वरले ख्रीष्टमा हामीलाई गनुटभएका प्रगतज्ञाहरू हुनं ् । 

तब त पावलले यशैयालाई उद्धृत गद ैभने,  
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आाँखाले नदखेेका र कानले नसुनेका  

र मागनसले मनमा नसोचेका, 

यी नै कुरा परमेश्वरले उहााँलाई प्रेम  

गनेहरूका गनगम्त तयार पानुटभएको छ । (१ कोररन्थी 

२:९) 

गवश्वासी जीवन भनेको परमेश्वरको क्रोधबार् बच्न तपाईले 

गने प्रयास मात्र होइन । त्यो भन्दा गनकै परको कुरा हो ! 

यो त परमेश्वरसाँग सही सम्बन्धमा रहनु हो, र अन्तमा 

सधै ाँको लागग उहााँमा आनगन्दत हुनु हो । त्यसको मतलब, 

यो हामीले कगहले पगन गुमाउन नसके्न कुरा प्राि गनेबारे 

हो—उहााँको अनन्तको राज्यको एउर्ा नागररक हुनेबारे ।  

कुनै व्यगक्त येशू ख्रीष्टमा गवश्वासी भएको क्षर्दगेख, उसको 

जीवनमा सबथोक पररवतटन हुन्छ । मलाई थाहा छ, मलाई 

थाहा छ— कगहलेकाही ाँ त्यस्तो लाग्दनै । त्यहााँ कुनै  स्वगीय 

उत्सव हुाँदनै र कुनै तुरही बज्दैन, न त स्वदूटतहरूले 

गाइरहकेा हुन्छन् (कमसेकम हामीले सुन्न सक्दनैौं), तर जे 

भए पगन यो सााँचो हो । सबथोक पररवतटन हुन्छ । पावलले 

भनेका छन्, परमेश्वरले “हामीलाई अन्धकारको राज्यदगेख 

छुर्ाउनुभयो, र आफ्ना गप्रय पुत्रको राज्यगभत्र हामीलाई 

सानुटभएको छ” (कलस्सी १:१३) ।   

परमेश्वरको राज्य के हो ?   

परमेश्वरको राज्य नयााँ करारमा एउर्ा महत्त्वपूर्ट 

गवषयवस्तु हो । येशू स्वयंले गनरन्तर यसो भन्द ै प्रचार 
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गनुटभयो, “पिाताप गर दकनभने स्वगटको राज्य नगजकै 

आएको छ ।” प्रेररत २८:३१ ले पावलको सेवाकाईलाई 

संक्षेपमा यसरी प्रस्तुत गछट: “गतनले खुल्लमखुल्ला र 

गवनारोकर्ोक परमेश्वरका राज्यको प्रचार गथे, र प्रभु येशू 

ख्रीष्टको बारेमा गशक्षा ददन्थे ।“ गहब्रूको पुस्तकका लेखक यो 

कुरामा आनन्द मनाउाँछन् दक येशूमा गवश्वास गनेहरूले 

“हल्लाउन नसदकने राज्य पाएका” छन् (गहब्रू १२:२८), र 

पत्रुस आफ्ना पाठकहरूलाई “हाम्रा प्रभु र मुगक्त्तदाता येशू 

ख्रीष्टको अनन्त राज्य” गभत्र भव्य स्वागतसाथ प्रवेश गमल्ने 

गवचारले प्रोत्साहन ददन्छन् (२ पत्रुस १:११) । त्यसपगछ 

प्रकाशको पुस्तकमा लेगखएको छ, स्वगटमा यसो भगनरहकेो 

एउर्ा ठूलो आवाज सुगनयो: “अब हाम्रा परमेश्वरको मुगक्त्त, 

शगक्त्त, राज्य र उहााँका ख्रीष्टको अगधकार आएको छ” 

(प्रकाश १२:१०) । 

तर यो राज्य भनेको खासमा के हो ?  के यो एउर्ा के्षत्र हो, 

कुनै घरजग्गाको गहस्सा जसमागथ परमेश्वरको गवशेष 

अगधकार हुन्छ ?  के यो मण्डली हो ?  के यो अगहले यहााँ 

छ? अथवा के यो कुनै यस्तो कुरा हो जसको हामी प्रगतक्षा 

गरररहकेा छौ ाँ ? कुनै यस्तो कुरा जुन भगवतयमा आउाँछ ?  

त्यसो हो भने, परमेश्वरको राज्यमा ठ्याकै्क को हुनेछन् त ? 

येशूमा गवश्वास गरेता पगन वा नगरेता पगन, के परमेश्वरको 

राज्य सबैजनामागथ फैगलएको छैन र ? के हामी सबै त्यस 

राज्यमा छैनौ ाँ र ? अगन हामी ख्रीगष्टयन भए पगन वा नभए 

पगन के हामी सबै त्यस राज्यलाई स्थागपत गने काममा 

लाग्न सक्दनैौ ाँ ?  
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आउनुहोस्, परमेश्वरको राज्यको बारेमा धमटशास्त्रले 

गसकाएका केही खण्डहरू हरेेर यस्ता केही प्रश्नहरूमागथ 

छलफल गरौ ाँ । 

परमेश्वरको छुर्काराको राज्य  

पगहलो, परमेश्वरको राज्य उहााँका मागनसहरूमागथ उहााँको 

उद्धारको शासन हो  । राज्य एउर्ा यस्तो शब्द हो जसले 

आफूसाँग गनकै गहन अगतररक्त अथटहरू ल्याउाँदछ, र यो 

सन्दभटमा ती अगतररक्त अथटहरूले अन्योलता पैदा गनट 

सक्छन् । सामान्यतया, जब हामी एउर्ा राज्यको बारेमा 

सोच्छौ ाँ, हामी कुनै जमीनको रु्क्रालाई बुझ्छौ ाँ जसको स्पष्ट 

रुपमा पररभागषत गसमानाहरू हुन्छन् । राज्य हामीमध्ये 

धेरैको लागग एउर्ा भौगोगलक शब्द हो । तर, बाइबलमा 

त्यस्तो हुाँदनै । बाइबलीय रुपमा भन्नुपदाट, परमेश्वरको 

राज्यलाई, हामीले धेरैजसो प्रयोग गने शब्द, एउर्ा 

राज्यभन्दा पगन एउर्ा राजाको शासनको रुपमा बुझ्दा 

सबैभन्दा उपयुक्त्त हुन्छ ।  त्यसैले परमेश्वरको राज्य भनेको 

परमेश्वरको शासन, पभुत्व अगन अगधकार हो (भजन. 

१४५:११,१३) । 

तर, हाम्रो पररभाषामा हामीले थप्नुपने अको एउर्ा 

महत्त्वपूर्ट शब्द छ । बाइबलले भनेजस्तै, परमेश्वरको राज्य 

केवल उहााँको शासन अगन प्रभुत्व होइन । यो उहााँको 

छुर्काराको शासन र प्रभुत्व हो; यो त उहााँले आफ्ना 

मागनसहरूमागथ अभ्यास गनुटहुने प्रेमको सावटभौमता हो ।  
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पकै्क पगन यो सााँचो हो दक यो जगतको एक इन्च पगन या 

एकजना पगन, परमेश्वरको शासनबार् स्वतन्त्र छैन वा 

उहााँको अगधकारबार् बागहर छैन । उहााँले सबै सृगष्ट 

गनुटभयो, उहााँ सबैमागथ शासन गनुटहुन्छ र उहााँले सबैको 

न्याय गनुटहुन्छ । तर जब बाइबलले “परमेश्वरको राज्य” 

भन्ने वाक्यांश प्रयोग गछट, यसले खास तवरमा परमेश्वरका 

आफ्ना मागनसहरूमागथको उहााँको शासनलाई उल्लेख 

गरेको हुन्छ, गतनीहरूमागथ जो ख्रीष्टद्वारा बचाइएका छन् । 

तसथट, ख्रीगष्टयनहरू अन्धकारको राज्यबार् ख्रीष्टको 

राज्यमा  साररएको बारे पावलले बताएका छन् (कलस्सी 

१:१२-१३) र अधमीहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार 

हुाँदनैन् भन्ने कुरालाई सावधानीपूवटक उनले औ ाँल्याएका छन् 

(१ कोररन्थी ६:९) । तसथट, परमेश्वरको राज्य, सरल रुपमा 

पररभागषत गनुटपदाट, येशूले उद्दार गनुटभएकाहरू मागथ 

परमेश्वरको छुर्काराको शासन, प्रभुत्व र अगधकार हो ।  

राज्यको आगमन 

दोश्रो, परमेश्वरको राज्य आएको छ । जब येशूले संसारमा 

सेवाकाई सुरु गनुटभयो, उहााँले एउर्ा आियटजनक सन्दशे 

प्रचार गनुटभयो: “पिाताप गर, दकनभने स्वगटको राज्य 

नगजक आएको छ” (मत्ती ३:२) । खासमा, तपाईले यसलाई 

यसरी उल्था गमट सकु्नहुन्छ, ”पिाताप गर, स्वगटको राज्य 

आइसकेको छ !”  

हामीले दगेखसकेका छौ ाँ, येशूले ती शब्दहरूद्वारा कगत 

आियटजनक दाबी गद ै हुनुहुन््यो । यहूदीहरूले 
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शतागब्दयौ ाँदगेख राज्यको प्रारम्भलाई पर्खटदै ाँ, त्यसको लागग 

आशा अगन प्राथटना गद ै आएका गथए, त्यस ददनलाई जब 

परमेश्वरको शासन पृ्वीमा स्थागपत हुनेछ र उहााँका 

मागनसहरूलाई आगखरीमा न्याय गमल्नेछ । अब येशू 

आउनुभएको गथयो—गसकमीबार् गशक्षक भएका एक 

नाजरी—र उनीहरूले पर्खटरहकेो ददन आइसकेको छ भनेर 

भन्द ैहुनुहुन््यो ।  

त्यगत मात्र होइन, उहााँले परमेश्वरको राज्य उहााँमा 

अगभषेक भएको दाबी गद ै हुनुहुन््यो!  त्यसैले मत्ती 

१२:२८ मा, जब फररसीहरूले येशूलाई शैतानको नाउाँमा 

भूतहरू धपाएको आरोप लगाए, येशूले गतनीहरूलाई 

हटकाउनुभयो र दाबी गनुटभयो: “यदद परमेश्वरका 

आत्माद्वारा म भूतहरू धपाउाँ छु भने परमेश्वरको राज्य 

गतमीहरूमा आइसकेको छ ।“ उहााँले के भगनरहनु भएको छ 

भन्ने कुरा के तपाईले दखे्नुभयो ? स्पष्ट रुपमा, येशूले भूतहरू 

धपाइरहनु भएको गथयो, र परमेश्वरको आत्माद्वारा उहााँले 

त्यसो गद ैहुनुहुन््यो । उहााँले यो दाबी गद ैहुनुहुन््यो दक, 

अन्तमा, परमेश्वरले उहााँका मागनसहरूलाई प्रगतज्ञा 

गनुटभएको छुर्कारा सुरु भएको छ । उहााँको राज्य 

आइसकेको छ ।  

त्यो कगत उत्तम गवचार हो ! येशूको दहे-धारर् सृगष्टकताटले 

दया दखेाएर भ्रमर् गरेजस्तो मात्र होइन । त्यो त आदमको 

पतन हुाँदा संसारमा प्रवेश गरेका सबै पाप, मृत्यु अगन 
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गवनाशका गवरुध्द परमेश्वरको पूर्ट अगन अगन्तम प्रगतकार 

गथयो ।  

नयााँ करारमा येशूको जीवनका कथाहरुभरर नै युध्द 

भइरहकेो तपाई दखे्न सकु्नहुन्छ । राजा येशूले शैतानको 

सामना गनट एक्लै उजाडस्थानमा जानुभयो— र जसले 

आदमलाई पररक्षा गलएको गथयो र धेरै वषट अगागड 

संसारलाई भ्रष्टतामा फ्यााँकीददएको गथयो—त्यसलाई 

गनर्ाटयक रुपमा परागजत गनुटभयो ! उहााँले जन्मजात अन्धो 

मागनसको आाँखाहरूमा छुनुभयो र पगहलो पर्क प्रकाश 

प्रवेश गयो । उहााँले गचहानको गनस्पट्ट अन्धकारमा हनेुटभयो 

र बोलाउनुभयो “ लाजरस, बागहर आऊ !” र जसै त्यो मृत 

मागनस बागहर आयो, मृत्युले मानवजागतमागथ आफ्नो 

पकड कमजोर हुाँद ैगएको महसुस गयो ।  

र सबैभन्दा ठूलो कुरा, गनिय नै पाप स्वयं परागजत भयो 

जब येशूले कु्रसमा ठूलो सोरले भन्नुभयो, “अब गसगध्दयो !” 

अन्तमा मृत्युको पकड पूर्ट रुपमा समाि भयो जब 

स्वगटदतूले मुस्कुराउाँद ैभने—“गतमीहरू जीगवत व्यगक्त्तलाई 

मृतकहरूका बीचमा दकन खोज्छौ ? उहााँ यहााँ हुनुहुन्न, तर 

जीगवत भई उठ्नुभएको छ” (लूका २४:५-६)। क्रमशः हरेक 

कदमका साथ, हरेक प्रहारका साथ, येशूले पापको पतनका 

असरहरूलाई गनर्ाटयक रुपमा पगछ धकेल्द ैहुनुहुन््यो । यस 

संसारको न्यायोगचत राजा आउनुभएको छ, र उहााँको 

राज्यको स्थापनामा बाधा भनेर खडा भएका सबै 
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कुराहरु—पाप, मृत्यु, नरक, शैतान—गनर्ाटयक रुपमा 

परागजत भइरहकेा छन् ।  

यसको मतलब के हुन्छ भने त्यस राज्यका धेरै आगशषहरू 

पगहले नै हाम्रा भइसकेका छन् ।  त्यसैले येशूले आफ्ना 

चेलाहरूलाई भन्नुभयो दक उहााँले गतनीहरूलाई “अकाट 

सल्लाहकार”, पगवत्र आत्मा पठाउनुहुनेछ, जसले 

गतनीहरूलाई अगुवाई गनुटहुनेछ, उनीहरूको पापको दोष 

दखेाउनु हुनेछ र गतनीहरूलाई शुध्द पानुटहुनेछ ।  त्यसैगरी, 

परमेश्वरको पररवारमा ग्रहर् गररइनु र उहााँसाँग गमलापमा 

आउनु भनेको के हो भनी अगहले पगन ख्रीगष्टयनहरू 

जान्दछन ् । पावलले यो पगन भनेका छन् दक परमेश्वरको 

नजरमा  हामी पगहले नै उठाइएका छौ ाँ अगन ख्रीष्ट येशूसाँग 

बसागलएका छौ ाँ (एदफसी २:६) ।  

यो पत्याउनै नसदकने तर उत्साहजनक सत्य हो ।  तर अको 

कुरा पगन छ, त्यगतनै महत्त्वपूर्ट कुरा जसलाई हामीले बुझ्नु 

पछट ।    

पूर्ट भइनसकेको एउर्ा राज्य  

तेस्रो, परमेश्वरको राज्य पूर्ट भइसकेको छैन र राजा येशू 

नफर्कट एसम्म त्यो पूरा हुनेछैन । दषू्टको शगक्त्तलाई नष्ट गनट 

येशूले सबै कुराहरु गनुटभएता पगन, उहााँले यस पृ्वीमा 

परमेश्वरको पूर्ट अगन अगन्तम शासनचाही ाँ स्थागपत 

गनुटभएन—कमसेकम अगहलेसम्म गनुटभएको छैन । बलवान 

मागनस बााँगधएको गथयो तर नाश गररएको गथएन । दषू्टता 
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परागजत भएको गथयो तर पूर्ट रुपमा मेर्ाइएको गथएन, र 

परमेश्वरको राज्यको सुरुवात भएको गथयो तर पूर्टरुपमा 

त्यसको समापन भएको गथएन । 

येशूले भगवतयको त्यस ददनको बारेमा बताउनु भएको छ 

जब अन्तमा परमेश्वरको राज्य पूर्ट हुन्छ । उहााँले भन्नुभयो, 

त्यस ददनमा स्वगटदतूहरूले, “पाप गनट लाउने प्रत्येक थोक र 

दषू्ट काम गनेहरू सबैलाई उहााँको राज्यबार् बरु्ल्नेछन्. . . . 

तब धमी जनहरू आफ्ना गपताको राज्यमा सूयटजस्ता 

चगम्कला हुनेछन्” (मत्ती १३:४१-४३) । साथै, उहााँ 

अगन्तम भोजको त्यस ददनको प्रगतक्षामा हुनुहुन्छ जब 

उहााँले फेरर आफ्ना चेलाहरूसाँग दाखको फलबार् 

गपउनुहुनेछ । “तर म गतमीहरूलाई भन्दछु, दक दाखको यस 

फलबार् म तबसम्म गपउनेछैनाँ, जबसम्म आफ्ना गपताको 

राज्यमा गतमीहरूसाँग नयााँ गरी गपउाँ ददनाँ (मती २६:२९) । 

पावल पगन अनन्तमा मृतकहरूको पुनरुत्थानको उत्कर् 

प्रगतक्षा गछटन् (१ कोररन्थी १५), र एदफसीहरूलाई भन्छन् 

दक गतनीहरूलाई पगवत्र आत्माको छाप लगाइएको छ जो 

“परमेश्वरको आफ्नो सम्पगत्त अथाटत् हाम्रो पूर्ट उध्दार 

नपाएसम्म हाम्रो उत्तरागधकारको बैना हुनुहुन्छ” (एदफसी 

१:१४) । पगछ गएर उनले भने दक परमेश्वरले हामीलाई 

“ख्रीष्ट येशूमा हामीप्रगत उहााँको दयामा आफ्नो अनुग्रहको 

असीम सम्पगत्त आउाँदा युगरूमा दखेाउनलाई” बचाउनु 

भयो (एदफसी २:७) । पत्रुसले पगन “आगखर समयमा प्रकर् 

हुन आाँरे्का मुगक्त्त” को बारेमा बोलेका छन् (१ पत्रुस 
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१:५), र गहब्रूको पुस्तकका लेखकले पगन आफ्ना 

पाठकहरूलाई भनेका छन् दक उनीहरू “पृ्वीमा परदशेी र 

प्रवासी” हुन् (गहब्रू ११:१३) र उनीहरूले “एउर्ा जग 

भएको सहरको” प्रगतक्षा गनुटपछट, “जसलाई बनाउनुहुने र 

गनमाटर् गनुटहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ” (पद १०) । 

ख्रीगष्टयनहरूको लागग महान आशा, जसको हामी प्रगतक्षा 

गछछ ाँ र जसका लागग हामी शगक्त अगन उत्साहको खोजी 

गछछ ाँ, त्यो त्यही ददन हो जब हाम्रा राजाले, अन्तमा सधै ाँको 

लागग, आकाशलाई गछचोलेर उहााँको मगहगमत राज्य 

स्थापना गनट फर्कट नुहुनेछ । त्यो महान क्षर्मा यस संसारको 

सबथोक ठीक पाररनेछ, दषू्टता सधै ाँको लागग फागलनेछ, र 

सधै ाँको लागग धार्मटकता स्थापना गररनेछ । परमेश्वर 

प्रगतज्ञा गनुटहुन्छ: 

हरे, म नयााँ आकाश र  

नयााँ पृ्वी सृगष्ट गनेछु । 

अगघअगघका कुराहरूको सम्झना हुनेछैन, 

न त ती मनमा आउनेछन् . . . . 

म यरूशलेमदगेख हर्षटत हुनेछु  

 र मेरो प्रजामा खुशी हुनेछु; 

 र त्यहााँ रुवाइ र कराइको आवाज  

फेरर कगहल्यै सुगननेछैन । (यशैया ६५:१७-१९) 
  

अगमवक्त्ताले हामीलाई भनेका छन्, अगन त्यस ददनमा,  

गतनीहरूले मेरा सबै पगवत्र पवटतमा  

न त केही हागन न नोक्सानी गनेछन्;  
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दकनदक समुि पानीले भररएझै ाँ  

पृ्वी परमप्रभुको ज्ञानले भररपूर्ट हुनेछ । (यशैया 

११:९)  

बालक छाँदा म सोच्ने गथे ाँ दक एउर्ा ख्रीगष्टयनको उद्देश्य 

भनेको कगहले अन्त नहुने अभौगतक मण्डलीको सेवा 

सङ्गगतमा अनन्त समय गबताउनु हो ।  

त्यो एउर्ा भयभीत गवचार गथयो ! तर त्यो पूर्ट रुपमा 

गलत गथयो । परमेश्वर आफ्ना मागनसहरूको लागग पाप, 

मृत्यु अगन रोगगबमार गबनाको एउर्ा नयााँ संसार सृगष्ट गनट 

चाहनुहुन्छ । युध्द अन्त हुनेछ, अत्याचार रोदकनेछ, र 

परमेश्वर आफ्ना मागनसहरूको साथमा सधै ाँको लागग बास 

गनुटहुनेछ । फेरर कगहल्यै पगन, परमेश्वरको कुनै मागनसले 

मृत्यु भोगु्नपने छैन, कगहल्यै पगन कुनै गचहानको छेउमा 

आाँशुले हाम्रा आाँखा गभज्ने छैनन् ।  कगहल्यै पगन एउर्ा 

नवजात गशशु केही ददनको लागग मात्र गजएर मनेछैन । 

कगहल्यै पगन हामी शोक मनाउने छैनौ ाँ, न दःुखी हुनेछौ ाँ, न 

त रुनेछौ ाँ । फेरर कगहल्यै पगन हामी घर फर्कट न प्रगतक्षा 

गनेछैनौ ाँ । दकनदक प्रकाशको पुस्तकले हामीलाई भनेझै ाँ, 

परमेश्वर स्वयंले हाम्रा आाँखाबार् प्रत्येक आाँशु पुगछददनु 

हुनेछ, तब अन्तमा हामीले उहााँको मुहार दखे्नेछौ ाँ !  

सााँचै्च, ती सबै कुराहरु हुनका लागग तपाई के भन्नुहुन्छ ? 

मलाइ लाग्छ, एउरै् कुरा: ह ेप्रभु येशू, गछटै्ट आउनुहोस् !  

जब मागनसहरू यी सबै प्रगतज्ञाहरूको बारेमा कुरा गछटन्, म 

जगहले पगन अगल अचगम्मत हुन्छु—नयााँ स्वगट र नयााँ पृ्वी, 
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स्वगीय सहर जहााँ कुनै दषु्ट कुरा प्रवेश गदनै, मृत्यु, युध्द 

अगन अत्याचार गबनाको संसार, र परमेश्वरका पुनजीगवत 

मागनसहरू उहााँको मुहार अगघ सधै ाँको लागग आनन्दसाथ 

गजइरहकेा हुने ठाउाँ— अगन गतनीहरू ती प्रगतज्ञाहरूबार् 

मागथ हछेटन् र भन्छन्, “रठक छ, आओाँ हामी त्यसलाई 

वास्तगवकता बनाओाँ !” 

सत्य के हो भने हामीले मानवजागतको रुपमा परमेश्वरको 

राज्यको स्थापना र पूर्टता ल्याउन सके्न छैनौं । यस 

संसारलाई अझ असल ठाउाँ  बनाउने हाम्रो अथक र सााँच्चै 

असल प्रयासहरूका बावजूद, बाइबलमा प्रगतज्ञा गररएको 

राज्य तब मात्र आउनेछ जब राजा येशू स्वयं त्यसलाई 

स्थापना गनट फर्कट नुहुनेछ ।    

यो सगम्झनुपने महत्त्वपूर्ट कुरा हो, कमसेकम केही 

कारर्हरूका लागग । पगहलो, यस पगतत संसारमा हामीले 

के उपलगब्ध हागसल गनट सके्नछौ ाँ भन्ने एउर्ा गलत अगन 

अन्तमा धोका ददने अपेक्षाबार् यसले हामीलाई जोगाउाँछ । 

पकै्क पगन, ख्रीगष्टयनहरूले समुदायमा केही पररवतटनहरू 

ल्याउन सक्छन् । इगतहासमा, पगहले पगन यस्तो भएको छ, 

र अगहलेपगन कतै भइरहकेा छन् अगन भगवतयमा पगन 

त्यस्तो हुनेछ भन्ने कुरामा शङ्का गनुटपने केही कारर् छैन । 

संसारमा ख्रीगष्टयनहरूले अथाह असल कामहरू गरेका छन् 

र गनट सक्छन्—असल कामहरू जसले संसारलाई परमेश्वर 

र येशू ख्रीष्टको गवाही ददन्छन् । 
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तर मलाई लाग्छ, बाइबलले हामीलाई यो थाह गनट बाध्य 

पाछट  दक येशू नफर्कट नु भएसम्म, हाम्रा सामागजक अगन 

सांस्कृगतक गवजयहरू सधै ाँ सीगमत समयको लागग हुन्छन्, 

कगहले पगन स्थायी हुाँदनैन् । ख्रीगष्टयनहरूले कगहले पगन 

परमेश्वरको राज्य ल्याउने छैनन् । परमेश्वर स्वयंले मात्र 

त्यसो गनट सकु्नहुन्छ । स्वगीय यरूशलेम स्वगटबार् तल 

आउनेछ; तल जमीनबार् मागथसम्म गनमाटर् गररने होइन ।   

अझ महत्त्वपूर्ट रुपमा, राज्यको स्थापना तब मात्र हुन्छ जब 

येशू फर्कट नुहुन्छ भन्ने कुरा याद गनाटले हाम्रा आशाहरू, 

हाम्रो अनुराग अगन हाम्रो प्रगतक्षा स्वयं येशूमा  केगन्ित 

हुन्छ । सबै कुरा ठीक बनाउनको लागग कुनै मानव शगक्त्त, 

कुनै मानवीय काम, कुनै मानवीय अगधकार वा हाम्रो 

आफ्नो प्रयासगतर हनेुटको सट्टामा, हामी स्वगटगतर हछेछ ाँ अगन 

प्रेररत यूहन्नासाँगै कराउाँछौ ाँ, “त्यसो भएता पगन, आउनुहोस्, 

प्रभु येशू !” उहााँको आगमनको लागग हाम्रो उत्कर् चाह 

बढ्नेछ, उहााँतफट  हाम्रा प्राथटनाहरू झनै जोशपूर्ट हुनेछन्, र 

उहााँको लागग हाम्रो प्रेम झनै गाढा हुनेछ । छोर्करीमा 

भन्नुपदाट, हाम्रा इच्छाहरु अगन आशाहरू दढृरुपमा अगन 

सगह ढंगमा राज्यमा भन्दा पगन राज्यको राजामा केगन्ित 

हुन्छन् ।  

राजालाई प्रत्युत्तर 

चौथो, परमेश्वरको राज्यमा दागखला हुनु-नहुनु पूर्ट रुपमा 

राजाप्रगत त्यस व्यगक्त्तको प्रत्युत्तरमा भर पदटछ । यस 

गवषयमा येशू एकदम स्पष्ट हुनुहुन्छ । बारम्बार, उहााँ र 
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उहााँको सन्दशेप्रगत एउर्ा व्यगक्त्तले ददने प्रत्युत्तरलाई नै, 

उहााँको राज्यमा त्यो व्यगक्त्त सहभागी हुन्छ दक हुाँदनै भन्ने 

कुरा गनधाटरर् गने एकमात्र कारक बनाउनुभयो । एकजना 

धनी शासकको कुरा सम्झनुहोस् । “अनन्त जीवन प्राि गनट 

मैले के गनुटपछट ?” गतनले सोधे । अगन अन्तमा येशूको उत्तर 

गथयो “मेरो पगछ लाग”, जुन त्यस मागनसका लागग उसको 

आफ्नो धनदौलतमागथको गवश्वासबार् तकेर येशूमा 

गवश्वास गनुट गथयो (मकूट स १०:१७,२१) ।  

घररघरर येशूले भन्नुभयो दक परमेश्वरले मानवजागतको 

बीचबार् एउर्ा स्पष्ट रेखा कोनुटहुनेछ अथाटत् 

बचाइएकाहरूलाई नबचाइएकाहरूबार् अलग गनुटहुनेछ ।  

ती दईुको बीचमा गभन्नता ल्याउने एकमात्र कुरोचाही ाँ 

गतनीहरूले राजा येशूप्रगत कसरी प्रत्युत्तर ददन्छन् भन्ने 

कुरामा भर पछट । मत्ती २५ मा, भेडा र बाख्राको दषृ्टान्तले 

यही भन्न खोजेको छ । अन्तमा, “आओ” र “मबार् दरू 

होओ” को बीचमा फरक भनेको प्रत्येक व्यगक्त्तले येशूप्रगत 

कसरी जवाफ ददयो भन्ने गथयो ।  

गनिय न,ै हामीलाई येशूका मागनसहरू हुन सम्भव 

तुल्याउने कुरा भनेको हाम्रो गनगम्त उहााँको कू्रसको मृत्यु नै 

गथयो ।  येशूको बारेमा त्यो सााँचै्च नै आियटजनक कुरा हो, 

उहााँ राजा हुनुहुन््यो वा उहााँले प्रेम र दयाको एउर्ा राज्य 

अगभषेक गनुटभयो भन्ने कुरा मात्र होइन । सााँच्चै, त्यो खासै 

आियटजनक छैन; हरेक यहूदीले जान्द्यो दक कुनै ददन 

त्यसो हुनेछ । होइन, येशूको सुसमाचारबारे सााँच्चै 
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आियटजनक कुरा त यो गथयो दक यी राजा आफ्ना 

मागनसहरूलाई बचाउन मनुटभयो, दक यी मसीह त कू्रसमा 

माररएको  मसीह पो भए ।  

यहूदीहरूले शतागब्दऔंदेगख एक मसीही राजा आएर 

गतनीहरूलाई उद्दार गनेछन् भन्ने आशा गरेका गथए । 

गतनीहरूले एकजना कष्ट भोगे्न परमेश्वरको सेवकको पगन 

आशा गरेका गथए (यशैयाले अगमवार्ी गरेका), र 

गतनीहरूलाई एक इश्वरीय “मागनसको पुत्र” को पगन अगल 

अस्पष्ट आशा गथयो जो युगको अन्तमा दखेा पनुटहुनेछ 

(दागनएल) । तर, गतनीहरूले बुझ्न नसकेको कुराचाही ाँ के 

गथयो भने यी तीनै व्यगक्तहरू उही एकजना मागनस हुन 

आउनुहुनेछ ! कसैले पगन कगहल्यै ती तीन धागोहरूलाई 

साँगै ल्याउन सकेनन्—कमसेकम येशूको समयसम्म ।  

तर, येशूले आफूलाई इस्राएलको मसीही आशाको 

पररपूर्टताको रुपमा मात्र घोषर्ा गनुटभएन (अथाटत् राजा), 

तर उहााँले गनरन्तर आफूलाई दागनएल ७ को ती इश्वरीय 

“मागनसको पुत्र” पगन भन्नुभयो। साथै, येशूले मागनसको 

पुत्रको बारेमा भन्नुभयो दक उहााँ “धेरैका छुर्काराको 

मोलको गनगम्त आफ्नो प्रार् ददन” आउनुभयो (मकूट स 

१०:४५), जसले गनिय नै यशैया ५३:१०मा उल्लेख 

भएको परमेश्वरको कष्ट भोगे्न सेवकगतर औंल्याएको छ । 

के तपाईले दखे्नुभयो, येशूले के दावी गद ैहुनुहुन््यो ? उहााँ 

भन्द ै हुनुहुन््यो दक उहााँ आफैले—सबै एकै पर्कमा—

दाऊदको वंशको मसीह, यशैयाको कष्ट भोगे्न सेवक, र 
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दागनएलको मागनसको पुत्र, यी सबै भूगमका पूरा गनुटभयो ! 

येशूले मागनसको पुत्रको इश्वरीय स्वभावलाई गलनुभयो, 

सेवकको प्रगतस्थापनीय कष्टलाई जोगडददनुभयो र अन्तमा 

यी सबमा उहााँको मसीही भूगमकासाँग जोड्नुभयो । येशूले 

यहूदी आशाका सबै धागोहरूलाई जोगडसकु्न भएपगछ, 

गतनीहरूले आशा गरेका संसाररक पररवतटनकारी 

राजाभन्दा उहााँ असीगमत रुपमा धेरै महान राजा हुनुभयो। 

उहााँ इश्वरीय सेवक-राजा गथए, जसले आफ्ना 

मागनसहरूका मुगक्त्तका लागग कष्ट भोगु्नभयो र मनुटभयो, 

गतनीहरूलाई आफ्ना गपताको नजरमा धमी सागवत 

गनुटभयो, र गतनीहरूलाई उहााँको राज्यमा मगहमाका साथ 

ल्याउनुभयो ।  

ती सबै कुराहरुको कारर् उहााँको राज्यमा प्रवेश गनटको 

लागग एक व्यगक्त्तले पापको प्रायगित गछट या गदनै र उहााँ 

अगन कू्रसमा उहााँले गनुटभएको प्रायगितको काममा भरोसा 

राख्छ या राख्दनै भन्ने कुरामा गनभटर हुनु कुनै नौलो कुरा 

होइन । जब येशूले “राज्यको सुसमाचार” बारे बोल्नुहुन्छ, 

उहााँको आशय केवल यो होइन दक राज्य आइसकेको छ । 

उहााँको आशय हो, राज्य आइसकेको छ र यदद गतमीहरू म 

अथाटत् राजामा एकीकृत हुन्छौ भने गतमीहरू यसमा 

समावेश हुन सक्छौ, दक मैले मात्र गतमीहरूलाई 

गतमीहरुका पापदगेख बचाउन सक्छु भन्ने गवश्वासद्वारा ।   

त्यसकारर्, ख्रीष्टको राज्यको नागररक हुनु “एउर्ा राज्यको 

जीवन गजउनु” वा “येशूको उदाहरर् पछ्छ्छ्याउनु” वा 
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“येशूले गजउनु भए जसरी गजउनु” मात्र होइन । सत्य यो हो 

दक कुनै व्यगक्त्तले “येशूको अनुयायी” वा “राज्यको जीवन 

गजउने व्यगक्त्त हुाँ” भनी दावी गरेता पगन उ राज्यभन्दा 

बागहर हुनसक्छ । तपाईले चाहजेगत येशूजस्तै गरी गजउन 

सकु्नहुन्छ, तर कू्रसमा चढाइएका राजाको सामुन्ने पिाताप 

र गवश्वासमा तपाईं नआएसम्म, तपाईंको पापको लागग 

सवोत्तम बगलदान र मुगक्त्तको लागग तपाईको एक मात्र 

आशाको रुपमा उहााँमा भरोसा नराखेसम्म, तपाई न त 

एउर्ा ख्रीगष्टयन हो न त उहााँको राज्यको एउर्ा नागररक 

नै। 

ख्रीष्टको राज्यमा सहभागी हुने बार्ो भनेको राजाकहााँ 

आउनु हो, अगन हामीलाई जीवन गजउन गसकाउने एउर्ा 

महान ्उदाहरर्को रुपमा उहााँको प्रशंसा गरेर मात्र होइन, 

तर गवनम्रताका साथ कू्रसमा चढाइएका अगन बौरी 

उठ्नुभएका प्रभुको रुपमा उहााँमा भरोसा राख्नु हो । उहााँले 

मात्र तपाईंलाई मृत्युको दण्डदगेख मुक्त्त गनट सकु्नहुन्छ । 

अन्तमा, राज्यगभत्र जान सदकने एक मात्र बार्ो भनेको 

राजाको रगतद्वारा हो ।  

राजाको गनगम्त गजउन बोलावर्  

पाचौ ाँ, राज्यको नागररक हुनु भनेको राज्यको जीवन गजउन 

बोलाइनु हो । रोमी ६ अध्यायमा, पावल ख्रीगष्टयनहरूलाई 

यो थाहा गनट आह्वान गछटन् दक गतनीहरू पापको 

राज्यबार् उद्दार गररएका छन् र परमेश्वरको राज्यमा 

ल्याइएका छन् । 
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यसकारर् बगिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहााँसाँगै 

गागडयौं, तादक जसरी गपताको मगहमाद्वारा ख्रीष्ट 

मरेकाहरूबार् जीगवत पाररनुभयो, त्यसरी हामी पगन 

नयााँ जीवनको मागटमा हहाँडौं । 

यदद उहााँको मृत्युमा हामी उहााँसाँग एउरै् भएका छौ ाँ 

भन,े उहााँको पुनरुत्थानमा पगन गनिय नै हामी 

उहााँसाँगै एक हुनेछौ ाँ । हामी जान्दछौ ाँ दक हाम्रो पुरानो 

मनुतयत्व उहााँसाँग कू्रसमा र्ााँगगयो, तादक हाम्रो 

पापमय शरीर नाश होस्, र अब उसो हामी पापका 

कमारा नहोऔं । तर यदद हामी ख्रीष्टसाँग मरेका छौ ाँ 

भनेता उहााँसाँग गजउने पगन छौ ाँ भन्ने गवश्वास गदटछौ ाँ । 

हामी जान्दछौ ाँ दक ख्रीष्ट मरेकाहरूबार् जीगवत भएर 

फेरर मनुटहुनेछैन । अब उसो उहााँमागथ मृत्युको राज्य 

हुाँदनै । जुन मृत्युमा उहााँ मनुटभयो त्यो पापको लेगख 

सबैको लागग एकै पल्र् मनुटभयो । तर जुन जीवनमा 

उहााँ गजउनुहुन्छ, त्यो परमेश्वरको गनगम्त गजउनुहुन्छ 

। यसै गरी गतमीहरूले पगन आफू-आफूलाई पापको 

लेगख मरेका, तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागग 

जीगवत भएका ठान्नुपछट । (रोमी ६:4-११)  

जब हामी गवश्वासद्वारा परमेश्वरको राज्यमा ल्याइन्छौ ाँ, 
पगवत्र आत्माले हामीलाई नयााँ जीवन ददनुहुन्छ । हामी 

नयााँ राज्यको नागररक हुन्छौ ाँ, र एक नयााँ राजाको प्रजा 

हुन्छौ ाँ । त्यसकारर्, हामीले ती राजाको आज्ञापालन गनुटपने 
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अगन उहााँलाई आदर हुने दकगसमले गजउने नयााँ कतटव्य पगन 

हाम्रो हुन आउाँछ । त्यसैले पावलले भनेका छन्: 

यसकारर् शरीरका अगभलाषा अनुसार चल्नु 

नपरोस् भनी गतमीहरूका मरर्शील शरीरमा 

पापलाई राज्य गनट नदेओ । आफ्ना शरीरका 

अङ्गहरू दषु्टताका साधनको रुपमा पाप 

गनटलाई समपटर् नगर । तर मृत्युबार् जीवनमा 

ल्याइएका मागनसहरूजस्तै आफैलाई 

परमेश्वरकहााँ ददइहाल । (रोमी ६:१२-१३) 

ख्रीष्ट नफर्कट दासम्म, हामी उहााँका मागनसहरू यस पापमय 

युगमा गजइरहने छौ ाँ, र हाम्रा राजाले हामीलाई उहााँको 

राज्यको योग्य जीवन गजउन हामीलाई बोलाउनु भएको छ 

(१ थेसलोगनकी २:१२), रे्ढ़ा र बरागलएका पुस्ताको 

बीचमा “ताराहरूझै ाँ चगम्कन“  बोलाउनु भएको छ 

(गपगलटपी २:१५) । राज्यको जीवन गजउनाले हामी 

राज्यगभत्र पुगे्न होइनौं । जब हामी राजामागथको 

गवश्वासद्वारा राज्यगभत्र ल्याइन्छौ ाँ, तब आफूलाई नयााँ 

मागलक, नयााँ व्यवस्था, नयााँ अगधकार, नयााँ जीवनका साथ 

पाउाँछौ ाँ—र त्यसकारर् हामी राज्यको जीवन गजउने 

चाहना गनट थाल्छौ ाँ ।   

बाइबलले हामीलाई बताउाँछ दक यस युगमा, राज्यको 

जीवन मुख्य रुपमा मण्डलीगभत्र अभ्यास गनट सदकन्छ । के 

तपाइले कगहल्यै यसबारेमा सोच्नुभयो ? यस युगमा 
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परमेश्वरको राज्य प्रकर् गररने ठाउाँ  मण्डली हो ।  एदफसी 

३:१०-११ मा हनेुटहोस्:  

तादक यसरी मण्डलीद्वारा परमेश्वरका गवगभन्न 

दकगसमका ज्ञान स्वगीय स्थानहरूमा शासकहरू 

र अगख्तयारवालाहरूका माझमा प्रकर् 

गररयोस्। योचाहहाँ ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा उहााँले 

पूरा गनुटभएको अनन्त उद्देश्यअनुसार गथयो ।  

मण्डली यस्तो स्थल हो जुन अरु कुराहरू भन्दा पगन 

परमेश्वरले आफ्नो ज्ञान अगन सुसमाचारको मगहमा प्रदशटन 

गनट छान्नु भएको छ। पगहला नै धेरैले व्यक्त्त गरेजस्तै, 

मण्डली भनेको यस संसारमा परमेश्वरको राज्यको एउर्ा 

बागहरी चौकी हो । मण्डली परमेश्वरको राज्य हो भन्नु सही 

हुाँदनै । जस्तो हामीले दखे्यौ ाँ, त्यहााँ त्यो भन्दा अझ धेरै कुरा 

हुन्छन् । तर यो सही हो दक मण्डली त्यस्तो ठाउाँ  हो जहााँ 

परमेश्वरको राज्य यस युगमा प्रकर् हुन्छ ।  

के तपाईं खोर्रगहत अगन गसद्ध बनाइनु अगघको परमेश्वरको 

राज्य कस्तो हुन्छ भनेर हनेट चाहनुहुन्छ ? के तपाईं राज्यको 

जीवन यस युगमा गजएको हनेट चाहनुहुन्छ ? मण्डलीलाई 

हनेुटहोस् । त्यहााँ नै परमेश्वरको बुगद्धमता प्रदशटन भएको छ, 

जहााँ येशूको कारर् पगहले र्ाढा भएका मागनसहरू अगहले 

गमलाप अगन एकतामा छन्,  र जहााँ परमेश्वरका पगवत्र 

आत्मा मानव जीवनहरू फेरर बनाउन र र्नटमाटर् गनट 

लागु्नभएको छ । यहहाँ नै परमेश्वरका मागनसहरू एक 

अकाटलाई प्रेम गनट, एक अकाटको बोझहरू र पीडाहरू 
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थागमददन, साँगै रुन अगन साँगै आनन्द मनाउन र एक 

अकाटलाई जवाफदहेी बनाउन गसक्छन् । पकै्क पगन, यो पूर्ट 

रुपमा उत्तम छैन, तर मण्डली त्यहहाँ हुन्छ जहााँ राज्यको 

जीवन गजउने गररन्छ र मुगक्त्तको अगत नै खााँचो भएको 

संसारलाई त्यस्तो जीवन पदशटन गररन्छ । 

अन्धकारबार् भएर जानु 

संसारले उद्धार पाउनुपने आवश्यकताको कारर् नै यस 

युगमा ख्रीष्टको राज्यको नागररक भएर गजउन ज्यादै गाह्रो 

भएको छ । संसारको लागग, ख्रीगष्टयनहरू खातारामूलक 

छन्, र पगहले दगेख नै त्यस्तै गथयो । मण्डलीका सुरुवाती 

ददनहरूमा, “येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ!” भनी घोषर्ा गनुट 

भनेको सम्रार्को आगधकारको इन्कार र इश्वरगनन्दा गनुट 

भन्ने अथट लाग््यो, त्यसो भनेकै कारर् ख्रीगष्टयनहरूलाई 

माररन््यो । आज, “येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ” भन्ने घोषर्ा गदाट 

वहुलवादप्रगत असगहतर्ु भएको र कट्टरपन्थी बनेको भन्ने 

अथट लाग्छ, र त्यसको लागग संसारले हाम्रो गनन्दा गछट ।  

धमटशास्त्रमा कतै पगन राज्यको जीवन अथाटत् राजाप्रगत 

बफादार रहने सङ्घषट—सगजलो छ भगनएको छैन । येशूले 

प्रगतज्ञा गनुटभयो दक उहााँलाई पछ्छ्छ्याउनेहरूले सतावर्को 

सामना गनेछन्, दक गतनीहरूको गनन्दा गररनेछ, उपहास 

गररनेछ र गतनीहरू माररन पगन सके्नछन् । तर यी सबको 

बीच पगन, हामी ख्रीगष्टयनहरू अगघ बदढरहन्छौ ाँ दकनभने 

हामी जान्दछौ ाँ दक परमेश्वरको उपगस्थगतमा हामीले 
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कल्पना नै गनट नसके्न उत्तरागधकार हाम्रो गनगम्त रागखएको 

छ। 

जे. आर. आर. र्ोगल्कनको अद्भूत महाकाव्य “दद लोडट अफ 

द ररंग्स” को अगन्तम पुस्तकमा, कथाका नायकहरू 

गतनीहरूको यात्राको सबैभन्दा अाँध्यारो भागमा 

आइपुग्छन।् गतनीहरूले एक हजार माइल यात्रा गरेका 

हुन्छन् र अन्तमा एक दषू्ट दशेमा आइपुग्छन् जुन 

गतनीहरूको लक्ष्य गथयो, तर धेरै गवगवध कारर्ले सबै कुरा 

गुमाएझै ाँ लाग्छ गतनीहरुलाई । तब सबैभन्दा अाँध्यारो 

क्षर्मा, नायकहरूमध्ये एक, स्यामले कालो आकाशगतर 

हछेट। र्ोगल्कनले यस्तो लेखेका छन्: 

पगिममा पहाडहरू भन्दा धेरै मागथ, रात्रीकालीन 

आकाश झनै मधुरो अगन दफका गथयो । त्यहााँ, उच्च 

पहाडहरूबीच एउर्ा अाँध्यारो चुचुरो मागथ, 

बादलको बीचबार् गचयाउाँदै, स्यामले एउर्ा सेतो 

तारा चगम्करहकेो दखे्यो । त्यसको सुन्दरताले 

उसको हृदयलाई घोच्यो, जसै उसले त्यस 

त्यागगएको भूगमबार् मागथ हयेो, उसमा आशा 

फर्कट यो । दकनदक एउर्ा छडीले झै ाँ, स्पष्ट अगन 

शीतल गवचारले उसलाई छेड्यो दक अन्तमा त्यो 

छायााँ सानो र गबगतजाने कुरा हो: सधै ाँको लागग 

त्यसको पाँहुचभन्दा धेरै पर ज्योगत र उच्च सुन्दरता 

त्यहााँ छ ।  
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यस कथामा मलाई सबैभन्दा मनपने क्षर्हरू मध्ये एक यही 

हो, दकनभने र्ोगल्कन जो आफूले पगन ख्रीष्टमा गवश्वास गने 

कुरा स्वीकार गरेका गथए, त्यहहाँनेर उनले अन्धकारमा 

हामीले गनरन्तर अगघ बढ्ने साहस कहााँ पाउाँछौ ाँ भनेर 

सङ्केत गरेका छन् । त्यो आशाबार् आउाँछ। त्यो साहस 

हाम्रो वतटमानको कष्ट सााँच्चै सानो र गबगतजाने कुरा हो र 

पावलले भनेझै ाँ, ती सबै कष्ट हाम्रा राजा फर्कट नु भएपगछ 

हामीमा प्रकर् हुने मगहमासाँग दााँगजन योग्य छैन भन्ने 

बुझाइबार् आउाँछ । 
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अध्याय सात  

कू्रसलाई केन्िमा राख्न ु 

 

जोन बन्यनको गपगल्ग्रम्स प्रोग्रेस पुस्तकको एक गवन्दमुा, 

कथाको नायक, दक्रगस्चयनले, आफूलाई दइुजना बेईमान 

मागनसहरू, औपचाररकतावादी र पाखण्डीसाँग कुरा 

गरररहकेो पाउाँछ । गतनीहरूले दावी गछटन् दक 

दक्रगस्चयनजस्तै गतनीहरू पगन स्वगीय सहरगतर जााँदछैन् । 

गतनीहरूको दशेका अरु धेरैजना पगहला पगन त्यगह बार्ो 

भएर गएका कारर् गतनीहरूलाई आफू पकै्क त्यहााँ पुग्छौ ाँ  

भन्ने गनियता हुन्छ । गनिय नै, नामबार् नै थाहा हुन्छ दक 

औपचाररकतावादी  र पाखण्डी त्यस सहरसम्म कगहले पगन 

पुगे्न छैनन् ।  

पगहलोचोर्ी दक्रगस्चयनले ती दईु मागनसलाई दखे्दा 

गतनीहरू दक्रगस्चयन हहाँगडरहकेो सााँघुरो बार्ोको छेउबार् 

भएर गएको पखाटल मागथबार् हामफागलरहकेा हुन्छन् । 

त्यसो गनुट समस्या गनम्त्याउनु हो भन्ने उसलाई लाग्छ, 

दकनदक उसलाई थाहा हुन्छ दक त्यस सााँघुरो बार्ोमा 

आउनको लागग एक मात्र  गनधाटररत बार्ो भनेको एउर्ा 

ढोकाबार् भएर आउनुपने गथयो, जसले त्यस कथामा 
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कू्रसमा र्ााँगगएका ख्रीष्टमा गररनुपने पिाताप र 

गवश्वासलाई जनाउाँछ । 

जगहले पगन सीधा कुरा गनट मन पराउन े दक्रगस्चयनले ती 

दईु मागनसहरूलाई यस गवषयमा सोध्छ: “तपाईहरु दकन 

त्यो ढोकाबार् भएर आउनुभएन ? ती मागनसहरूले झटै्ट 

उत्तर ददन्छन् दक गतनीहरूका दशेका मागनसहरूको 

गवचारमा त्यो ढोका धेरै र्ाढा छ त्यसैले गतनीहरूले धेरै 

पगहला नै “छोर्ो बार्ो गलने” गनर्टय गलएका गथए । 

त्यसबाहके, गतनीहरू तकट  गछटन्, 

हामी यो बार्ोमा आइसक्यौं, कुन बार्ोबार् गभत्र 

आयौ ाँ भन्ने कुराले के फरक पाछट र ? यदद हामी 

गभत्र छौ ाँ भने हामी गभत्र नै छौ ाँ । गतमी बार्ोमा 

छौ र गतमी ढोकाबार् आयौ; हामी पगन बार्ोमै 

छौ ाँ र हामी पखाटल चढेर आयौ ाँ । त्यसोभए, हाम्रो 

भन्दा गतम्रो अवस्थाचाही ाँ कसरी ज्यादा असल 

भयो र ? 

दक्रगस्चयनले गतनीहरूलाई सचेत गराउाँछ दक स्वगीय 

सहरका मागलकले त्यस सहरगभत्र पस्न चाहने जोकोहीले 

पगन त्यो सााँघुरो बार्ोमा आउन त्यगह ढोकाबार् पस्नुपछट 

भन्ने उदी जारी गरेका छन् । उसले गतनीहरूलाई त्यस 

ढोकामा उसलाई ददइएको एउर्ा सुचीपत्र पगन दखेाउाँछ, 

जुनचाहहाँ गभत्र पस्नको लागग उसले सहरको प्रवेशद्वारमा 

बुझाउनु पने हुन्छ । दक्रगस्चयनले भन्छ, “मलाई लाग्छ, 
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गतमीहरू त्यस ढोकाबार् गभत्र नआएकोले गदाट 

गतमीहरूसाँग यस्तो सूचीपत्र छैन ।”  

बन्यनको उद्देश्य यही दखेाउनु गथयो दक मुगक्त्तसम्म पुगे्न 

एक मात्र बार्ो भनेको त्यो सानो  ढोकाद्वारा मात्र गथयो—

अथाटत्, पिाताप र गवश्वासद्वारा । ख्रीगष्टयन जीवनको 

बार्ो हहाँडरे मात्र पुग्दैन । यदद कुनै व्यगक्त्त त्यो ढोकाबार् 

पस्दनै भने, ऊ सााँचो रुपमा एउर्ा ख्रीगष्टयन होइन ।  

एक महान, अझ सान्दर्भटक सुसमाचार ?   

त्यो एउर्ा पुरानो कथा हो, तर बन्यनले त्योभन्दा पगन 

पुरानो कथा भगनरहकेा गथए । सुरुको समयदगेख नै, 

परमेश्वरको कुरा सुन्नु अगन उहााँमा समपटर् गनुटभन्दा 

मागनसहरूले आफूलाई सही लागे्न तररकाले बचाउन खोज्दै 

आएका छन् । गतनीहरू कसरी मुगक्त्तलाई सफल बनाउने—

कसरी सुसमाचारलाई सफल बनाउने—भन्ने पत्ता लगाउन 

खोगजरहकेा छन्, तर गतनीहरूले त्यो ढोकागबना, अथाटत्, 

येशू ख्रीष्टको कू्रसगबना नै त्यसो गरररहकेा छन् । हाम्रो 

समयमा पगन यो कुरा सााँचो नै छ । मलाई लाग्छ, आज 

ख्रीष्टको शरीरले सामना गनुटपरेको सबैभन्दा ठूलो खतरा 

भनेको कू्रसमा पापीहरूको सार्ो येशूको मृत्यु भएको 

कुरालाई होइन तर अरु नै गवषयलाई सुसमाचारको केन्ि 

बनाउाँद ै यसको पुनर्वटचार र पुन:व्याख्या गने परीक्षा हो ।  

त्यसो गनटको लागग गनकै्क ठूलो दवाव छ, र त्यो गवगभन्न 

ददशाहरूबार् आइरहकेो हुन्छ । दवावको एउर्ा मुख्य 
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स्रोतचाही ाँ बढ्दो रुपमा सामान्य हुाँद ै गएको एउर्ा यस्तो 

गवचार दक ख्रीष्टको मृत्युद्वारा पाप क्षमाको सुसमाचार 

चागहनेजगत “पयाटि” छैन—दक यसले युध्द, अत्याचार, 

गररबी, र अन्याय जस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गदनै, र 

एकजना लेखकले भनेझै ाँ दक यस संसारका वास्तगवक 

समस्याहरूको कुरा आउाँदा  यो “त्यगत साह्र ै महत्त्वपूर्ट 

छैन।”  

तर मलाई लाग्छ त्यो आरोप पूर्टरुपमा गलत छ । ती सबै 

समस्याहरूको जरा खोतल्ने हो भने, ती मानवीय पापको 

नगतजा हुन्, र थोरै अरु सदक्रयताले, थोरै अरु वास्ताले, 

थोरै अरु “येशूले गजउनु भएको जीवन गजउनु” ले  ती 

समस्याहरू समाधान गनट सदकन्छ भन्ने सोच्नु मूखटता हो । 

कू्रसले मात्र सााँचो रुपमा सधै ाँ-सधै ाँको लागग पापको अन्त्य 

गछट, र परमेश्वरको गसध्द राज्यमा मानवजागतको सगम्मलन 

सम्भव गराउने पगन कू्रस नै हो ।  

तथागप, “अझै महान”, अझै “सान्दर्भटक” सुसमाचार पत्ता 

लगाउने दवावले धेरै मागनसहरूलाई जकडकेो दगेखन्छ । 

हामी बारम्बार, एकपगछ अको पुस्तकमा, अन्ततः कू्रसलाई 

दोस्रो दजाटमा झारेर सुसमाचारको व्याख्या गररएको 

दखे्छौ ाँ। परमेश्वरले संसार पुनर्नटमाटर् गद ै हुनुहुन्छ, वा 

उहााँले एउर्ा राज्यको प्रगतज्ञा गनुटभएको छ जसले सबै कुरा 

ठीक बनाइददनेछ, वा उहााँले हामीलाई हाम्रो संस्कृगत 

रुपान्तरर् गने काममा उहााँको साथ ददन बोलाइरहनु 

भएको छ, र यस्ता कुराहरु सुसमाचारको केन्ि हो भन्ने 
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घोषर्ाहरू कू्रसको स्थानमा आएका छन् । यसले जे 

कुरालाई संकेत गरेको भएता पगन, पररर्ाम यही हुन्छ दक, 

पापीहरूको सार्ोमा भएको येशूको मृत्युलाई कल्पना 

मागनन्छ, सीमान्तकृत गररन्छ र (कगहलेकाही ाँ जानी-जानी) 

बेवास्ता गररन्छ ।  

तीन वैकगल्पक सुसमाचारहरु   

मेरो गवचारमा, सुसमाचारवादी ख्रीगष्टयनहरूको माझमा 

कू्रसलाई केन्िबार् हर्ाउने काम सुक्ष्म रुपमा, गवगभन्न 

तररकाले भइरहकेो छ । हालैका वषटहरूमा केही “अझ 

महान ्र अझ उत्तम” सुसमाचारहरूको वकालत गररइाँदै 

आएको छ र प्रत्येकले उल्लेखनीय रुपमा अनुयायीहरू प्राि 

गरररहकेो दगेखन्छ । यी अझ महान् सुसमाचारहरुले 

कू्रसभन्दा अरु कुरालाई नै केन्िमा राख्ने हुनाले मेरो 

गबचारमा ती खासमा सुसमाचारभन्दा अपूर्ट छन् या 

सुसमाचार नै होइनन् ।  म यसको तीनवर्ा उदाहरर्हरू 

ददनेछु । 

“येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ” सुसमाचार होइन  

यी “अझै महान” सुसमाचारहरूमा, सबैभन्दा 

लोकगप्रयमध्ये एउर्ाचाही ाँ “येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ” भन्ने दाबी 

हो । कुनै समाचारवाहकले एउर्ा सहरमा पसेर “कैसर नै 

प्रभु हुन्” भनेर घोषर्ा गरेझै ाँ, येशूले नै राज्य गनुटहुनेछ र 

उहााँ सारा संसारलाई आफूगसत गमलापमा ल्याएर उहााँको 
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शासनगभत्र ल्याउने प्रदक्रयामा हुनुहुन्छ भन्ने असल समाचार 

ख्रीगष्टयनहरूले घोषर्ा गनुटपछट भनेर यसले भन्दछ ।   

गनिय पगन, “येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ” भन्ने घोषर्ा पूर्ट अगन 

सााँचो हो! र येशूको प्रभुत्व घोषर्ा गनुट सुसमाचारको 

सन्दशेको लागग अपररहायट छ भन्ने कुरा पगन सााँचो हो । 

त्यसैले रोमी १०:९ मा पावलले भनेका छन् दक येशूलाई 

प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गने व्यगक्त्तको उद्दार 

हुनेछ, र १ कोररन्थी १२:३ मा उनले भनेका छन् दक पगवत्र 

आत्माद्वारा मात्र कसैले त्यो सत्य दावीसाथ भन्न सक्छ । 

तर “येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ” भन्ने घोषर्ा नै ख्रीगष्टयन 

सुसमाचारको पूरा सारतत्त्व हो भन्नुचाही ाँ गनगित रुपमा 

गलत हो । हामीले देगखसकेका छौ ाँ कसरी शुरुका 

ख्रीगष्टयनहरूले सुसमाचार घोषर्ा गदाट त्योभन्दा अझ धेरै 

कुरा भनेका छन् । प्रेररत २ अध्यायमा, पत्रुसले प्रचार गरे, 

“त्यसैकारर् इस्राएलको सारा पररवारले यो पक्का गरी 

जानोस्, दक येशू, जसलाई तपाईहरूले कु्रसमा र्ााँगु्नभयो, 

परमेश्वरले उहााँलाई प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनुभयो” (पद ३६) । 

तर त्यो वाक्यको अगघ र पगछ येशूको प्रभुत्त्वको अथट के 

गथयो भन्ने बारेमा पूरा व्याख्या छ । त्यसको अथट यो गथयो 

दक यी प्रभु कू्रसमा र्ााँगगनु भएको, गागडनु भएको अगन 

बौरी उठाइनु भएको गथयो, र अरुभन्दा पगन, उहााँको मृत्यु 

र पुनरुत्थानद्वारा पिाताप गने र उहााँमा गवश्वास 

गनेहरूका लागग उहााँले “पापको क्षमादान” ददनसकु्न 

हुन््यो। पत्रुसले येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भनेर घोषर्ा मात्र 
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गरेनन् । उनले घोषर्ा गरे दक यी प्रभुले उहााँका 

मागनसहरूको पक्षमा भएर गतनीहरूको पापगवरुध्द 

परमेश्वरको क्रोधदेगख गतनीहरूलाई बचाउनुभयो ।  

अगहलेसंम्म त स्पष्ट भइसकको हुनुपछट, यदद हामीले येशू, 

प्रभु मात्र नभएर उद्दारक पगन हुनुहुन्छ भन्द ैव्याख्या गदनैौ ाँ 

र “येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ” मात्र भन्छौं भने त्यो खासमा 

सुसमाचार होइन । प्रभुत्वले न्याय गने अगधकारलाई 

बुझाउाँछ, र हामीले देगखसकेका छौ ाँ दक परमेश्वरले 

दषू्टतालाई न्याय गनुट नै हुनेछ । त्यसकारर्, परमेश्वर र 

उहााँका मसीहको गवरुध्द गविोहमा भएको पापीको लागग, 

येशू नै प्रभु हुनुभएको छ भन्ने घोषर्ा त भयपूर्ट समाचार 

हो । त्यसको मतलब तपाईको शत्रुले नसंहासन गजतेको छ र 

अब गविोह गरकोमा तपाईको न्याय गनेछ भन्नु जस्तै हुन्छ। 

त्यो समाचार असल होस् र डरलाग्दो नहोस् भन्नको लागग, 

त्यसमा तपाईको गविोह क्षमा गनट गमल्ने र जो प्रभु 

हुनुभएको छ, उहााँसाँग तपाई गमलापमा जान गमल्ने बार्ो 

पगन त्यसमा समावेश भएको हुनुपछट । नयााँ करारमा हामी 

ठ्याकै्क त्यगह दखे्छौ ाँ—येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने घोषर्ा मात्र 

होइन, तर पापीहरूले क्षमादान पाउन् र उहााँको आउाँद ै

गरेको राज्यको आनन्दमा ल्याइउन् भनेर यी प्रभु कू्रसमा 

माररनु भएको छ भन्ने कुरा पगन त्यहााँ उल्लेख गररएको छ । 

त्यो कुरागबना, “येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ” भन्ने घोषर्ा एउर्ा 

मृत्यु दण्ड बाहके केही हुाँदैन । 

सृगष्ट-पतन-उद्दार-पूर्टता सुसमाचार होइन 
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धेरै ख्रीगष्टयनहरूले बाइबलको गववरर्लाई चारवर्ा 

शब्दहरू प्रयोग गरेर एउर्ा ढााँचामा गचत्रर् गछटन्, सृगष्ट, 

पतन, उद्दार अगन पूर्टता । 

खासमा, त्यो ढााँचा बाइबलको मुख्य गववरर्लाई 

संक्षेपीकरर् गने गनकै राम्रो तररका हो । परमेश्वरले संसार 

सृगष्ट गनुटभयो, मागनसले पाप गयो, परमेश्वरले मसीह 

येशूद्वारा आफ्नो लागग मागनसहरूलाई छुर्ाउनुभयो र 

उहााँको मगहगमत राज्यको पूर्टतासाँगै ईगतहासको अन्त्य 

हुनेछ । उत्पगत्तदगेख प्रकाशको पुस्तकसम्म, बाइबलको 

आधारभूत कथा याद गने यो एकदम राम्रो तररका हो । 

सााँचै्च भन्ने हो भने, जब तपाईले यसलाई सही ढंगमा 

बुझ्नुहुन्छ अगन सम्प्रेषर् गनुटहुन्छ,  यो  सृगष्ट, पतन, उद्दार 

अगन पूर्टताको रुपरेखाले बाइबलीय सुसमाचारको 

इमान्दारीपूर्ट प्रस्तुगतको लागग एउर्ा राम्रो खाका प्रदान 

गछट । 

तर, समस्याचाही ाँ सृगष्ट-पतन-उद्दार-पूर्टतालाई कू्रसतफट  

भन्दा पगन संसारलाई नयााँ बनाउने परमेश्वरको प्रगतज्ञाको 

सुसमाचारलाई महत्त्व ददएर केही मागनसहरूद्वारा यस 

रुपरेखाको गलत प्रयोग हुाँद ैआएको छ । 

तसथट, यो सृगष्ट-पतन-उद्दार-पूर्टता “सुसमाचार” धेरैचोर्ी 

यस्तो रुपमा प्रस्तुत गररन्छ: 

सुसमाचार यस्तो समाचार हो जसअनुसार 

सुरुवातमा परमेश्वरले यस संसार र यसमा भएका 
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सबै कुराहरु सृगष्ट गनुटभयो । सुरुमा सबैकुरा  धेरै 

असल गथयो तर मानवजागतले परमेश्वरको शासन 

गवरुध्द गविोह गयो र संसारलाई अस्तव्यस्ततागतर 

धकेगलददयो । मागनस र परमेश्वरबीचको सम्बन्ध 

तोगडयो, साथै मागनसहरूको एक-आपससाँगको 

सम्बन्ध अगन गतनीहरूको संसारसाँगको सम्बन्ध पगन 

तोगडयो । तर, त्यस पतन पगछ, परमेश्वरले एकजना 

राजा पठाउने प्रगतज्ञा गनुटभयो जसले मागनसहरूलाई 

उहााँको गनगम्त छुट्कारा गराउनेछन् अगन सृगष्टलाई 

फेरर पगन परमेश्वरसाँग गमलापमा ल्याउनेछन् । त्यो 

प्रगतज्ञा येशूको आगमनगसत पूरा हुन सुरु भयो, तर 

त्यो तब मात्र पुर्ट हुनेछ, जब राजा येशू फेरर 

फकट नुहुनेछ । 

यो हरफको सबै कुरा पकै्क पगन सााँचो हो । तर मैले जे लेखें, 

त्यो सुसमाचार होइन । उहााँ गवरुध्दको तपाईंको 

गविोहलाई क्षमा गने उपाय नभेरर्एसम्म “येशू नै प्रभु 

हुनुहुन्छ” भन्ने घोषर्ा सुसमाचार नभएजस्तै, जबसम्म 

तपाईं त्यसमा सामेल हुन सकु्नहुन्न, परमेश्वरले संसारको 

पुनर्नटमाटर् गद ैहुनुहुन्छ भन्ने त्य पगन सुसमाचार होइन ।   

गनिय नै, सृगष्ट-पतन-उद्दार-पूर्टतालाई ख्रीगष्टय 

सुसमाचारको बारेमा वर्टन गने एउर्ा तररकाको रुपमा 

प्रयोग गररनु पूर्ट रुपमा जायज हुन्छ । खासमा भन्ने हो 

भन्ने, “सृगष्ट” र “पतन” झन्ड-ैझन्ड ै“परमेश्वर” र “मागनस” 

साँग गमल्न जान्छ । तर महत्त्वपूर्ट कुराचाही ाँ “उद्दार” मा 
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आउाँछ । सुसमाचारलाई सााँचो रुपमा घोषर्ा गनटको लागग 

त्यहहाँनेर हामीले येशूको मृत्यु र पुनरुत्थान अगन 

पापीहरूको तफट बार् परमेश्वरले चाहनुभएको प्रत्युत्तरलाई 

ध्यानपूवटक व्याख्या गनुटपछट । परमेश्वरले मागनसहरूलाई 

उद्दार गद ै हुनुहुन्छ र संसारको पुनर्नटमाटर् गद ै हुनुहुन्छ 

भनेर मात्र भन्छौ ाँ तर उहााँले कसरी त्यसो गद ै हुनुहुन्छ 

(येशूको मृत्यु र पुनरुत्थान द्वारा) र कसरी कुनै मागनस त्यस 

उद्दारमा सगम्मगलत हुनसक्छ (पापको प्रायगित र येशूमा 

गवश्वासद्वारा) भनेर भन्दनैौ ाँ भने, हामीले सुसमाचार 

घोषर्ा गरेका हुाँदनैौ ाँ । हामीले केवल बाइबलीय कथाको 

मोर्ामोर्ी रुपरेखा मात्र बताएका हुन्छौ ाँ र पापीहरूलाई 

झ्यालबार् गभत्र गचयाइरहकेो अवस्थामै छोगडरहकेा हुन्छौ ाँ। 

सांस्कृगतक रुपान्तरर् सुसमाचार होइन  

पगछल्लो समयमा, ख्रीगष्टयनहरूका कामद्वारा संस्कृगतको 

रुपान्तरर् हुने गवचारले धेरै सुसमाचारवादीहरूको 

मनमगततस्कलाई जकडकेो छ ।  

मलाई लाग्छ त्यो एउर्ा महान उद्देश्य हो, र समाजमा 

दषू्टताको प्रगतरोध गनट भएका प्रयास, चाह े त्यो व्यगक्तगत 

होस् या संस्थागत, बाइबलीय प्रयास नै हुन् । पावलले 

हामीलाई भनेका छन् दक हामी “सबै मागनसको भलाइ 

गदजैाऔ ाँ, गवशेष् गरी गतनीहरूको, जो हाम्रो गवश्वासका 

पररवारका हुन्” (गलाती ६:१०) । येशूले हामीलाई 

भन्नुभएको छ, हामीले हाम्रा गछमेकीहरूको वास्ता 

राख्नुपछट, जसमा हाम्रो समुहभन्दा बागहरका मागनसहरू 
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पगन पदटछन् (लूका १०:२५-३७) । र उहााँले यो पगन 

भन्नुभएको छ, “यसरी नै गतमीहरूको ज्योगत मागनसहरूका 

सामुन्ने चम्कोस्, र गतनीहरूले गतमीहरूका सुकमट देखून र 

स्वगटमा हुनुहुने गतमीहरूका गपताको मगहमा गरून् (मत्ती 

५:१६) । 

तर, धेरै रुपान्तरर्वादीहरू त्यो भन्दा पगन पर जान्छन्, 

बाइबलीय कथाको बनावर्मै “संस्कृगतको उद्दार गने” 

अगख्तयार पाउाँछन् । गतनीहरू तकट  गछटन् दक यदद परमेश्वर 

संसारको पुनगनमाटर् गने काममा लागु्नभएको छ भने, त्यस 

काममा साथ ददनु हाम्रो कतटव्य हो, त्यस राज्यको गनमाटर् 

सामग्री बरु्ल्न र हाम्रो छरगछमेकमा, हाम्रा सहरहरूमा, 

हाम्रा रािहरूमा, हाम्रो दगुनयााँमा परमेश्वरको शासन 

स्थापना गनटगतर उल्लेखनीय पाइला चाल्नु पगन हाम्रो 

गजम्मेवारी हो। गतनीहरु भन्छन्, “हामीले त्यगह गनुटपछट जे 

परमेश्वरले गरररहनु भएको हामी दखे्दछौ ाँ ।”   

मलाई मेरा आफ्ना गवचारहरू राख्द ैअगघ बढ्न ददनुहोस् । 

सांस्कृगतक रुपान्तरर्को गवषयमा मसाँग गम्भीर रुपमा 

बाइबलीय र ईश्वरशास्त्रीय दगुवधाहरू छन् । धमटशास्त्रले 

सांस्कृगतक रुपान्तरर्को गवषयलाई धेरै 

रुपान्तरर्वादीहरूले दाबी गरेअनुसारको प्राथगमकतामा 

राखेको छ भन्ने कुरामा म आश्वस्त छैन । त्यसका केही 

कारर्हरु छन् । मलाई लाग्दैन दक उत्पगत्तमा भएको 

सांस्कृगतक अगख्तयार परमेश्वरका मागनसहरूलाई मात्र 

ददइएको छ; मेरो गवचारमा, त्यो त समग्र मानवजागतलाई 
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ददइएको छ । धमटशास्त्रमा होस् या इगतहासमा, मानव 

संस्कृगतको सामान्यतया गनधाटररत ददशा परमेश्वरतफट  छ 

भन्ने पगन मलाई लाग्दनै; बरु, त्यो त समग्रमा, न्यायतफट  

उन्मुख छ (प्रकाश १७–१९ हनेुटहोस्) । त्यसैले मेरो 

गवचारमा धेरै रुपान्तरर्वादीहरूको “संसार पररवतटन 

गन”े अपेक्षा भ्रामक छ र त्यसकारर् त्यो अन्तमा 

गनराशामा पररर्त हुनेछ ।  

यद्यगप, यो सबै एउर्ा ठूलो बाइबलीय-ईश्वरशास्त्रीय 

छलफलको गवषय हो, र यहााँ त्यो मेरो चासोको मुख्य 

गवषय होइन । मलाई लाग्छ दक एउर्ा समर्पटत 

रुपान्तरर्वादी हुनु र त्यस साँगसाँगै बाइबलीय गववरर् र 

सुसमाचारको केन्िगवन्दमुा येशूको कू्रसलाई राख्न प्रगतवध्द 

हुनु सााँच्चै सम्भव छ । आगखरमा, क्षमा पाएका र उद्दार 

गररएका परमेश्वरका मागनसहरूलाई नै उहााँले त्यो 

रुपान्तरर् हागसल गनट प्रयोग गनुटहुनेछ, र क्षमादान र 

उद्दार कू्रसद्वारा मात्र सम्भव छ ।  

मेरो चासोको मुख्य गवषय बरु यो कुरामा छ जसमा मेरा 

सुसमाचारवादी रुपान्तरर्वादी साथीहरू सहृदय सहमत 

हुनुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ । त्यो के हो भने, प्रायजसो 

केही रुपान्तरर्वादीहरूको माझमा, सांस्कृगतक उद्दारको 

गवषय सुक्ष्म रुपमा महान प्रगतज्ञा र सुसमाचारको 

केन्िगवन्द ु बन्न पुग्छ—जसको मतलब पकै्क पगन कू्रसलाई 

चाही ाँ, जानेर या नजानेर, त्यस स्थानबार् गवस्थागपत 

गररन्छ । सांस्कृगतक रुपान्तरर्मा ज्यादा जोड ददन 
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आह्वान गने एक पगछ अको पुस्तकहरूमा तपाईले यस्तो 

भइरहकेो दखे्न सकु्नहुन्छ । कू्रसमा ख्रीष्टको कामले भन्दा 

सुधाररएको  संस्कृगतको प्रगतज्ञाले सबैभन्दा बढी  उत्साह र 

आनन्द जगाइरहकेो हुन्छ ।  पिाताप गरेर येशूमा गवश्वास 

गनुट भन्दा संसार पररवतटन गने काममा परमेश्वरलाई साथ 

ददनुमा मागनसहरू सबैभन्दा बढी जोशका साथ आकर्षटत 

हुन्छन् । बाइबलको गववरर् येशूको प्रगतस्थापनीय मृत्युमा 

होइन तर संसारको पुनगनमाटर्मा अगडएको छ भन्ने 

गररन्छ। 

अगन समय क्रममा, अनुग्रह र गवश्वासको बारेमा भन्दा पगन, 

“यसरी गजओ, अगन हामीले संसार पररवतटन गनेछौ ाँ” भन्ने 

कुरामा जोड ददई ख्रीगष्टयतालाई अरु कुनै साधारर् 

धमटजस्तो बनाइने खतरा छ । त्यो ख्रीगष्टयता होइन; 

नैगतकवाद हो ।  

अवरोध र मखूटता  

आगखरमा, मलाई लाग्छ दक कू्रसलाई सुसमाचारको 

केन्िबार् हर्ाउने आवेगपूर्ट सोचले संसारलाई कू्रस मन 

पदनै भन्ने उदाङ्गो सत्यतफट  डोयाटउनेछ । गतनीहरू 

यसलाई दक त एउर्ा हााँसउठ्दो कथा ठान्छन् दक त एउर्ा 

भयङ्कर झूर् । सााँच्चै, हामीले आियट मान्नु पदनै । पावलले 

यस्तै पररगस्थगत आउनेछ भनेका छन् । उनले भनेका छन्, 

कू्रसको सन्दशे कसैको लागग एउर्ा अवरोध हुनेछ भने 

अरुको लागग मूखटता !  
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त्यसमा यो वास्तगवकतालाई नगबसटनुहोस् दक हामी सााँचै्च 

यो संसार सुसमाचारप्रगत आकर्षटत भएको चाहन्छौ ाँ, तर 

तपाईंचाही ाँ ख्रीगष्टयनहरूमागथ “रगताम्य कू्रस धमट” को 

बारेमा कुरा गनट नपने तररका पत्ता लगाउन भयङ्कर ठूलो 

दबाव पैदा गनुटहुन्छ । मेरो मतलब, हामी संसारले 

सुसमाचारमागथ हााँसेको होइन, यसलाई ग्रहर् गरेको 

चाहन्छौ ाँ, होइन त ?  

तर खासमा, हामीले यसको सामना गनैपछट । कू्रसको सन्दशे 

हाम्रो वररपररका मागनसहरूलाई वागहयात कुरा लाग्न 

सक्छ । यसले हामी ख्रीगष्टयनहरूलाई मूखटजस्तो देखाउन 

सक्छ । यसले अगवश्वासीहरूसाँग “सम्बन्ध” गवकास गनटमा 

र हामी अरुजस्तै असल एवं हानीरगहत छौ ाँ भनी बुझाउन 

गररने प्रयत्नहरुमा अवश्य पगन बाधा ल्याउाँ छ । 

ख्रीगष्टयनहरूले सधै ाँ उनीहरु असल छन् भन्ने कुरा संसारलाई 

गवश्वास ददलाउन सक्छन्—तर त्यसबेलासम्म जब उनीहरू 

कू्रसमा र्ााँगगएका एक मागनसद्वारा बचाइएको बारेमा कुरा 

गनट थाल्छन् । त्यसपगछ तपाईंले आजटन गरेको त्यो 

असलपनको गचनारी जगत सावधानीपूवटक जोगाउन खोजे 

पगन वाफ बनेर उगडहाल्छ । 

त्यसो भए तापगन, धमटशास्त्रले स्पष्ट पारेको छ दक कू्रस 

सुसमाचारको केन्िमा रहनै पछट । हामीले त्यसलाई छेउमा 

सानट सक्दनैौ ाँ, र त्यसको सार्ोमा अरु कुनै सत्यलाई 

सुसमाचारको मुरु्, केन्ि वा मूलस्रोत बनाउन सक्दनैौ ाँ । 
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त्यसो गनुट भनेको संसारलाई यस्तो कुरा ददनु हो जसमा 

उद्दार गमल्दनै, त्यसकारर् त्यो कदागप सुसमाचार होइन ।  

वास्तवमा, कू्रसलाई सुसमाचारको केन्िबार् हर्ाउनको 

लागग आउने कुनै पगन दवावमा कसरी प्रगतदक्रया जनाउने 

भन्ने बारेमा बाइबलले हामीलाई स्पष्ट गनदशेनहरू ददएको 

छ । हामीले त्यसलाई रोकु्नपछट । पावलले यस बारे १ 

कोररन्थीमा के भनेका छन् हनेुटहोस् । गतनलाई थाहा गथयो, 

गतनको वरपर भएका मागनसहरूलाई कू्रसको सन्दशे मूखटता 

जस्तो लाग््यो । गतनलाई थाहा गथयो दक गतनीहरूले 

सुसमाचारलाई इन्कार गनेछन्, दकनदक त्यो गतनीहरूको 

नाकको टवलमा एक दगुटन्धझैं हुनेगथयो । तर गनगित 

अस्वीकारको अवस्थामा पगन उनले भनेका छन्, 

“हामीचाहहाँ कू्रसमा र्ााँगगनुभएका ख्रीष्टलाई प्रचार गछछ ाँ” 

(१ कोररन्थी १:२३) । सााँचो कुरा त के हो भने, उनले 

“गतनीहरूसाँग हुाँदा येशू ख्रीष्ट र उहााँलाई कू्रसमा र्ााँगेका 

कुराबाहके अरु केही नजान्ने” गनिय गरेका गथए (१ 

कोररन्थी २:२)। दकनभने, उनले त्यस पुस्तकको अन्तमा 

व्यक्त्त गरेझै ाँ, “पगवत्र धमटशास्त्रअनुसार ख्रीष्ट हाम्रा पापका 

गनगम्त मनुटभयो” भन्ने त्य महत्त्वपूर्ट या धेरै महत्त्वपूर्ट 

मात्र होइन, यो त ”प्रथम महत्वको गवषय” गथयो (१ 

कोररन्थी १५:३) । 

अगन सारा संसारले उपहास गयो भने के होला ? 

पापीहरूको सार्ोमा भएको येशूको मृत्युमा भन्दा संसारको 

नवीकरर्तफट  झुकाव राख्ने सुसमाचारप्रगत मागनसहरूले 
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बढी मात्रामा राम्रो प्रगतदक्रया ददए भने ? एक मागनस 

कू्रसमा मरेको गवषयका कारर् मागनसहरूले 

सुसमाचारलाई हााँसोमा उडाए भने ? त्यस्तो हुन्छ भने 

होस्, पावलले भने । म कू्रसको प्रचार गनेछु । गतनीहरूले 

यसलाई हास्यास्पद सोच्लान्; मुखटता ठान्लान् । तर म 

जान्दछु, “परमेश्वरको मूखटता मागनसहरूको बुगध्दभन्दा श्रेष्ठ 

छ” (१ कोररन्थी १:२५) ।  

पावलले पक्का गरे दक उनले प्रचार गरररहकेो सुसमाचारको 

केन्ि कू्रस नै गथयो, र हामीले पगन त्यस्तै गनुटपछट । यदद 

हामीले अरु कुनै कुरालाई केन्िगवन्द ुबन्न ददयौ ाँ भने, हामीले 

यस्तो भनेसरह हुन्छ “आऊ, म गतमीलाई त्यो पखाटल नाघ्न 

मद्दत गछुट । मलाई गवश्वास गर, गतमीलाई राम्रो हुनेछ ।” 
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अध्याय आठ 

सुसमाचारको शगक्त 

 

मैले कलेजको पढाई पूरा गनुट ठ्याकै्क अगघ, म र मेरा 

दईुजना गमल्ने साथीहरूले ख्यालख्यालमै पूवी रे्क्सासको 

हाम्रो गृहनगरदगेख यल्लोस्र्ोन रागिय गनकुञ्जसम्म एउर्ा 

सडक-यात्रामा गनगस्कने गनर्टय गलयौ ाँ । त्यो अगत नै 

रमाइलो यात्रा गथयो, गछटै्ट नै वयस्क अवस्थामा प्रवेश गनट 

लागेका तीनजना केर्ाहरूका लागग यो लगभग वयस्क हुने 

औपचाररक प्रदक्रया जस्तै गथयो ।  

तपाईंले अनुमान लगाउनु भयो होला, त्यो यात्रा पहाडहरू, 

तातो पानीका मूलहरू, तातो गन्धकका मूहानहरूका दशृ्यले 

भररएको गथयो, र मूस भगनने एक प्रकारको हररर्जस्तो 

जनावर पगन जताततै गथयो । एक गबहान, हामी सबैले त्यो 

ददन पैदल हहाँडेर गबताउने गनधो गयौं, र अझ रमाइलो होस् 

भनेर नक्सा नबोकी हहाँड्ने कुरामा सहमत भयौ ाँ  । त्यो 

बार्ोले कहााँसम्म पुरयाउाँदो रहछे भनेर हामी जान्न 

चाहन््यौं । त्यसैले हामीले झोलामा केही खानेकुरा र 

आफ्ना-आफ्ना मोबाइल फोन बोक्यौं अगन गनगस्कयौ ाँ ।  

त्यो एउर्ा लामो हहाँडाई गथयो । केही बेरपगछ हामीहरू 

हामीहरू यल्लोस्र्ोन रागिय गनकुञ्जमा आइपुग्यौं भन्दै 
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एकअकाटसाँग ठट्टा गनट थाल्यौ ाँ दक गथयौ ाँ । तर त्यो ठाउाँ  हामी 

सबै हुकेको पूवी रे्क्सासका जङ्गलहरू भन्दा खासै फरक 

दहेखाँदनै गथयो । चारैगतरबार् ठूला-ठूला सल्लाका 

रूखहरूले हामीलाई घेरेका गथए, अगन कगहलेकाही ाँ बार्ोमा 

भेरर्ने स-साना नदीनालाहरूलाई हामीले नाघ्दै 

हहाँड्नुप्यो । तर त्यहााँ हनेटको लागग खासै केही गथएन र 

हाम्रो जोश अगलअगल सेलाउाँद ैगएको गथयो । 

तर एक्कासी, हामीमध्ये कसैले ख्याल गनुटभन्दा पगहला नै, 

जङ्गल नभएको खुला ठाउाँ  आयो र हामीले आफूहरूलाई 

यल्लोस्र्ोनको चर्चटत घार्ी, ग्राण्ड क्यान्योनको दकनारमा 

उगभइरहकेो पायौ ाँ । हामीभन्दा तल कोशौं परसम्म, 

पृ्वीमा गगहरो गचरा परेकोजस्तो त्यो भव्य घार्ी 

तगन्कएको गथयो । त्यसको हपाँधमा एउर्ा खोला बगगरहकेो 

गथयो, सूयटको प्रकाश त्यसमा पदगैदाट त्यो चगम्करहकेो 

गथयो । हामीभन्दा तलगतर चराहरू उगडरहकेा गथए, अगन 

सायद, त्यो घार्ीबार् भएर आएको हावाको तेज बहावले 

गदाट होला, तल झुगण्डरहकेा बादलहरू हामीमागथ बतागसद ै

गथए ।   

त्यस क्षर्मा, मभन्दा तल फैगलएको ररंगर्ा छुर्ाउने 

गगहराइलाई हरेररहाँदा अगन फेरर गवशाल आकाशमा हदेाट, 

मलाई आफू कगत सुक्ष्म छु भन्ने अद्भूत आभाष भयो । केही 

समयको लागग, हामी तीनैजना पगहलो पर्क गनशब्द भयौ ाँ । 

अगन त्यसपगछ मेरो एकजना साथी गाउन थाल्यो,  

महान् इश्वर गबचाछुट काम तपाईंको 
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अचम्मको जो सृष्टी गनुटभो 

ऊ राम्रो गायक गथएन परमेश्वरले उसलाई आगशष् 

ददनुभएको होस्, तर उसको हृदय पूर्ट रुपमा सही 

गथयो! त्यसपगछ केही गमनेर्सम्म, अवाक हुाँद ैत्यस 

यल्लोस्र्ोनको ग्राण्ड क्यान्योनको दकनारमा 

उगभएर हामीले सवोत्कृष्ट सृगष्ट गनुटहुने 

परमेश्वरको प्रशंसा गयौं । 

दकन हामी यसलाई बेवास्ता गछौं ?  

मेरो गबचारमा यदद हामीले सुसमाचारको बारेमा पगन 

त्यसरी नै समय ददएर सोच्ने भने हामीमागथ यसको 

उदकेको प्रभाव हुन््यो होला । जीवनको सांसाररक 

उतारचढावहरूबार् नजर उठाएर परमेश्वरले सुसमाचारमा 

हाम्रो लागग गनुटभएका ती सबै महान् कुराहरूगसत तपाई 

आमनेसामुन्ने हुनुभएको कगत समय भयो होला ? —उहााँको 

गवरुध्द गविोह गरेका मागनसहरूप्रगत पगन उहााँले 

दखेाउनुभएको अथाह कृपा, गतनीहरूको सार्ोमा कष्ट भोग्न 

अगन मनटको लागग आफ्नो पुत्रलाई पठाउने उहााँको उदकेको 

योजना, गसध्द धार्मटकताको राज्यमागथ पुनजीगवत 

हुनुभएका येशूको नसंहासन स्थापना, अगन उहााँको 

रगतद्वारा बचाइएका र उद्दार गररएकाहरूलाई नयााँ स्वगट 

र नयााँ पृ्वीमा ल्याउने काम जहााँ पाप र दषू्टता सधै ाँ-

सधै ाँको लागग परागजत भएको हुनेछ !  



 

163 

 

कसरी मैले सुसमाचारको त्यो सुन्दरता, शगक्त्त अगन 

व्यापकतालाई मेरो मगस्ततकबार् बारम्बार त्यगत लामो 

समयसम्म बागहरै रहन ददएाँ होला ? दकन मेरा गवचारहरू 

अगन मेरा भावनाहरूमागथ ती मगहमामय सत्यहरू भन्दा 

प्रायः व्यथटका कुराहरू नै हावी हुन्छन् ? जस्तै मेरो कार 

सफा छ दक छैन, अथवा सी.एन.एनमा अगहले के खबर 

आइरहकेो होला वा आज मलाई खाना मन पयो दक परेन ? 

दकन प्रायः म आफ्नो जीवनको बारेमा सोच्दा वा 

जीवनलाई व्यवगस्थत गदाट, अनन्तको प्रकाशमा भएको 

जस्तो होइन तर पदाटले ढाकेको जस्तो ठान्छु ? दकन यो 

सुसमाचारले हरसमय हरतररकामा मेरी श्रीमती अगन 

नानीहरू, मेरा सहकमीहरू, साथीहरू अगन मेरा मण्डलीका 

सदस्यहरूसाँगको मेरो सम्बन्धलाई गगहराइसम्मै पूर्ट रुपमा 

ढाक्दनै ?   

मलाई ठ्याकै्क थाहा छ दकन । दकनभने म पापी हुाँ र 

सांसाररकताले मेरो हृदयमा हलचल ल्याइरहनेछ र मेरो 

गवरुध्द येशू फकी नआएसम्म लडाइाँ गरररहने छ । तर 

त्यगतन्जेलसम्म म त्यसगवरुध्द लड्न चाहन्छु । म आगत्मकी 

आलस्यपना गवरुध्द लड्न चाहन्छु— यस संसारका लठ्ठ 

पाने कुराहरुको गवरुद्धमा—र म यो सुसमाचारलाई बेस्सरी 

अंगाल्न चाहन्छु अगन सबथोकमा—मेरा कामहरू, 

आशगक्त्तहरू, भावनाहरू, चाहनाहरू, गवचारहरू अगन 

इच्छामा—यसको प्रभाव पनट ददनेछु । 
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म आशा गछुट तपाईं पगन त्यगह चाहनुहुन्छ । र म आशा गछुट 

यो सानो पुस्तकले ती रुखहरूलाई थोरै भए पगन हर्ाउन 

सहायता गरेको छ जसकारर् हाम्रो खागतर परमेश्वरले 

येशूमा जे गनुटभएको छ, त्यसको वैभव हामीले दखे्न सके्नछौ ाँ । 

तर यसपगछ के त ? कसरी येशूको सुसमाचारले हाम्रो 

जीवनमा प्रभाव पानुटपछट भन्ने बारेमा मलाई केही कुराहरू 

उल्लेख गनट ददनुहोस्—अरु लाखौ ाँ कुराहरू छन् तर म 

अगहले सबै उल्लेख गर्दटनाँ । 

पिाताप गनुटहोस्  र गवश्वास गनुटहोस्  

पगहलो, यदद तपाईं ख्रीगष्टयन हुनुहुन्न भने, यो पुस्तक 

यहााँसम्म पदढददनुभएको लागग तपाईलाई धन्यवाद । मैले 

आशा गरेको छु दक तपाईले येशूको सुसमाचारमागथ केही 

गवचार अवश्य गनुटभयो, र म प्राथटना गछुट यो तपाईको 

मनको गगहराइसम्म पुग्न सकेको होस् । मेरो गवचारमा, 

तपाईको लागग “अब के” भन्ने प्रश्न खासमा सगजलो भएको 

छ । तपाईले लाखौ ाँ कुराहरू गनुटपने छैन । एउर्ा मात्र कुरा 

गनुट पनेछ: तपाईको पापको प्रायगित गनुटहोस् र येशूमा 

गवश्वास गनुटहोस् । त्यसको अथट तपाईको आगत्मकी दररिता 

गचन्नु हो, आफूलाई बचाउन नसके्न तपाईको पूर्ट 

असक्षमतालाई स्वीकार गनुट हो र क्षमा गररन अगन 

परमेश्वरको अगघ सही सागबत हुनको लागग एकमात्र 

आशाको रुपमा येशूकहााँ आउनु हो ।  

ख्रीगष्टयन हुनु कुनै करठन प्रदकया होइन । अब कमाउने कुरा 

केही पगन छैन, तपाईलाई चागहने सबैकुरा येशूले कमाइ 
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सकु्नभयो । सुसमाचारले तपाईलाई तपाईको हृदय पापबार् 

हर्ाएर गवश्वासमा येशूतफट  फकाटउन लगाउाँछ—अथाटत् 

गवश्वास र भरोसा गनटको लागग भन्दछ । उहााँकहााँ आउनको 

लागग यसले तपाईलाई बोलाउाँदछ र यसो भन्न अनुरोध 

गदटछ, “म जान्दछु दक म आफूलाई बचाउन सगक्दनाँ, त्यसैले 

येशू, तपाईले त्यसो मलाई बचाउनु हुनेछ भन्ने गवश्वास मैले 

गलएको छु ।” 

त्यसपिात् पूरै संसार तपाईको सामु खुला हुन्छ । तर 

पापको प्रायगित र तपाईंलाई बचाउनको लागग येशूमागथ 

गवश्वास गनाटले मात्र ती सबै कुराहरुको शुरुआत हुन्छ ।   

गवश्राम गनुटहोस् र आनन्द मनाउनुहोस्  

यदद तपाई ख्रीगष्टयन हुनुहुन्छ भने, सबैभन्दा पगहलो कुरा, 

सुसमाचारले तपाईलाई येशू ख्रीष्टमा गवश्राम गनट र 

तपाईंको लागग उहााँले ल्याउनुभएको अतुलनीय मुगक्त्तमा 

आनन्द मनाउन आह्वान गदटछ । येशूको कारर्ले, र 

गवश्वासद्वारा म उहााँगसत एकतामा छु भन्ने मलाई थाहा 

भएको कारर्, मेरो मुगक्त्त कुनै प्रकारले पगन नाजुक र 

क्षगर्क छ भन्ने सोच राख्ने परीक्षाको गवरुध्द म लड्न सक्छु। 

म जान्दछु दक म येशूको हुाँ र कसैले पगन मलाई उहााँको 

हातबार् खोस्न सक्दनै । दकनभने सुसमाचारले मलाई 

बताएको छ दक परमेश्वरको अगघ मेरो धमी उपगस्थगत कुनै 

आगत्मकी गचट्ठाको काडटमा गचह्न लगाउनुमा आधाररत 

छैन। चागहनेजगत फलहरु ? छन् । शान्त समय ? छ । 
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आगत्मकी वाताटलाप ? छ,  छ, छ ! अहो ! आज म सााँचै्च 

बचेको महसुस गद ैछु !  

सुसमाचारले येशूको बारेमा भनेको कुराको अगागड यो कुरा 

कस्तो हााँसोउठ्दो दगेखन्छ ! परमेश्वरलाई धन्यवाद, 

उहााँसाँगको मेरो सम्बन्ध मेरो कमजोर इच्छामा वा धमी 

भएर गजउने मेरो क्षमतामा अगडएको छैन । अहाँ, 

परमेश्वरले पगहले नै ममागथ उहााँको फैसला सुनाई 

सकु्नभएको छ, र त्यो हो “क्षमा!” अको कुरा, त्यो फैसला 

कगहल्यै पगन पररवतटन हुनेछैन दकनभने त्यो सधैंको लागग 

केवल येशूमा आधाररत छ—मेरो सार्ोमा कू्रसमा उहााँको 

मृत्यु र अगहले पगन मेरो गनगम्त परमेश्वरको नसंहासन अगघ 

उहााँको मध्यस्थता ।  

यदद तपाईं ख्रीगष्टयन हुनुहुन्छ भने येशूको कू्रस तपाईको 

जीवनभरी एउर्ा स्फरर्कको पहाडजस्तै खडा भएको छ, 

जसले तपाईंप्रगत परमेश्वरको प्रेम र उहााँको उपगस्थगतमा 

तपाईंलाई सुरक्षासाथ ल्याउने उहााँको अठोर्को अचल 

गवाही ददन्छ । यो रोमीको पुस्तकमा पावलले भनेझै ाँ हो: 

“यदद परमेश्वर हामीतफट  हुनहुन्छ भने, हाम्रो गवरुध्द को 

हुन्छ ? जसले आफ्नै गनज पुत्रलाई बााँकी राख्नुभएन, तर 

हामी सबैको गनगम्त उहााँलाई ददनुभयो, के उहााँले हामीलाई 

सबै थोक पगन उहााँकै साथमा ददनुहुने छैन र ? (रोमी 

८:३१-३२) ।  

ख्रीष्टका मागनसहरूलाई प्रेम गनुटहोस्  
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ख्रीगष्टयनहरु सुसमाचारले तपाईंलाई परमेश्वरका 

मागनसहरू अथाटत् मण्डलीप्रगत एउर्ा अझ गहन र जीगवत 

प्रेमतफट  डोयाटउनु पछट । हामीमध्ये कुनै पगन ख्रीगष्टयनले 

परमेश्वरले हाम्रो गनगम्त राख्नुभएको उत्तरागधकारसम्म पुगे्न 

बार्ो आजटन गरेको छैन । हामी राज्यको “स्वगनर्मटत” 

नागररक होइनौ ाँ । हामी परमेश्वरको प्रगतज्ञामा सामेल छौ ाँ 

भने यसकारर् दक हामी जान्दछौ ाँ हामी उद्दारको लागग येशू 

ख्रीष्टमा गनभटर छौ ाँ, र गवश्वासद्वारा हामी उहााँगसत एकतामा 

छौ ाँ ।  

तर अटठ्यारो कुरा यहााँनेर छ । त्यगह कुरा तपाईंको 

मण्डलीको त्यो दाजुभाई या दददीबगहनीमा पगन लागु हुन्छ 

जसले तपाईंलाई गचढाउाँछ भन्ने कुरा तपाईले महसुस 

गनुटभएको छ ? ती व्यगक्त्तले पगन त्यगह प्रभु येशूलाई 

गवश्वास गछटन् र प्रेम गछटन् जसलाई तपाई पगन गवश्वास र 

प्रेम गनुटहुनछ, र अझ,ै गतनी उही प्रभुबार् बचाइएका र 

क्षमा गररइएका छन् जसले तपाईलाई बचाउनुभयो र क्षमा 

गनुटभयो । त्यो दाजु वा बगहनीको बारेमा सोच्नुहोस् 

जसलाई बुझ्न तपाईले त्यगत समय ददनुभएको छैन दकनभने 

तपाईलाई लाग्छ दक तपाईहरूको गबचमा कुरा नै गमल्दनै । 

त्यो व्यगक्त्तको बारेमा सोच्नुहोस् जोसाँग तपाईंको सम्बन्ध 

रु्रे्को छ र तपाईंले गबग्रेको सम्बन्ध सुधानट इन्कार 

गनुटभएको छ । अब मान्नुहोस् दक ती व्यगक्त्तले पगन तपाईले 

प्रेम अगन गवश्वास गने परमेश्वरमा नै प्रेम अगन भरोसा 

गछटन् । याद गनुटहोस् दक तपाईको लागग मनुटभएको 

परमेश्वर, उसको लागग पगन मनुटभयो ।  
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म सोच्ने गछुट, येशू ख्रीष्टको सुसमाचारबारे तपाईंको 

बुझाई—तपाई योग्य नभए पगन येशूले तपाईंलाई 

बचाउनुभयो भन्ने सुसमाचार—सााँचै्च तपाईका दाजुभाई 

अगन दददीबगहनीप्रगत भएको तपाईको सानो आलोचनालाई 

सहन सके्न जगत गगहरो छ दक छैन । म सोच्ने गछुट, यो 

तपाई गवरुध्द गतनीहरुले गरेका अपराधहरु, सबैभन्दा 

पीडादायक अपमानहरू समेत डुबाउन सके्न जगतको गगहरो 

छ दक छैन र येशू स्वयंले तपाईंहरू दवुैको लागग गनुट 

भएजस्तै तपाईंमा गतनीहरूलाई क्षमा गनट र प्रेम गनटगतर 

डोयाटउन सके्न क्षमता छ दक छैन ।   

म सोच्ने गछुट, तपाईंप्रगत परमेश्वरले गनुटभएको अथाह 

प्रेमको कारर् अरुहरूपगत तपाईंको प्रेम वृगद्ध भएको छ दक 

छैन होला ।   

संसारलाई सुसमाचारबारे बताउनुहोस्  

त्यगत मात्र होइन, तर म सधै ाँ सोच्ने गछुट परमेश्वरको 

तपाईंप्रगतको अनुग्रहले तपाईंलाई आफ्नो वररपररको 

संसारलाई अझ प्रेम गनट र मागनसहरूले येशूलाई गचनेको 

अगन येशूमा गवश्वास गरेको दखे्न तपाईंलाई सधै ाँ आतुर 

बनाएको छ या छैन । यदद हामी परमेश्वरले हामीप्रगत 

दखेाउनुभएको कृपालाई सााँचै्च बुझ्छौ ाँ भने, त्यगह कृपा 

अरुमागथ पगन दखेाइएको हनेट हाम्रा हृदयहरू जल्नेछन् ।  

उहााँको पुनरुत्थानपगछ, येशू आफ्ना चेलाहरूकहााँ दखेा 

पनुटभयो र गतनीहरूलाई यसो भन्नुभयो: “यसो लेगखएको 
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छ, दक ख्रीष्टले दःुख भोगु्न र तेस्रो ददनमा मृतकबार् जीगवत 

हुनुपछट, अगन यरूशलेमबार् सुरु गरेर सबै जागतहरूलाई 

उहााँको नाउाँमा पिाताप र पाप-क्षमाको प्रचार हुनुपछट ।” 

—आफ्नो लागग मागनसहरुलाई बचाउने परमेश्वरको महान 

योजना चेलाहरूको अगागड स्पष्ट रुपमा रागखएको छ । 

अगन फेरर, आियटजनक रुपमा, येशूले यो कुरा थप्नुभयो: 

“गतमीहरू यी नै कुराका साक्षी हौ” (लूका २४:४६-४८) । 

मैले जगहले पगन कल्पना गने गरेको छु दक जब चेलाहरूले 

त्यो कुरा सुने, गतनीहरूको अनुहारबार् रङ्ग उडकेो 

हुनुपछट ! परमेश्वरको उद्देश्य संसारको उद्दारभन्दा कगत्त 

पगन कम गथएन र यहााँ येशू गतनीहरूलाई भन्द ैहुनुहुन््यो 

दक त्यो उद्देश्य गतनीहरूद्वारा पूरा हुनेछ ! 

मलाई तपाईंको बारेमा त थाहा छैन, तर त्यो गबचारले 

मलाई अगत नै अपयाटि महसुस गराउाँछ । परमेश्वर आफ्ना 

उद्देश्यहरू यस संसारमा हामी माफट त् पूरा गनट चाहनुहुन्छ? 

कगत अद्भूत कुरा ! तर यदद तपाई अयोग्य र असक्षम 

महसुस गनुटहुन्छ भने, म तपाईलाई केही उत्साह ददन 

चाहन्छु । तपाई अयोग्य हुनुहुन्छ, र तपाई गनगित रुपमा 

असक्षम हुनुहुन्छ ! कस्तो लाग्यो त प्रोत्साहन ? आफैं लाई 

हरेौ ाँ—कमजोर, दबुटल मानवजागत जो अझैपगन हाम्रो 

जीवनको हरेक ददन पापगवरुध्द सङ्घषट गछट । र पगन येशू 

हामीलाई भन्नुहुन्छ, “गतमीहरु मेरा गवाही हुनेछौ” । हाम्रो 

सुसमाचार घोषर्ाद्वारा नै—चाह े त्यो प्रचारद्वारा होस् वा 

गशक्षर्द्वारा वा साथीहरू, पररवारका सदस्यहरु र 
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सहकमीहरूसाँग खाना खााँद ै गदाट बातगचतद्वारा होस्—

परमेश्वरले पापीहरूलाई बचाउने गनर्टय गनुटभएको छ ।  

तपाईले कगहल्यै सोच्नु भएको छ प्रेररत १० अध्यायमा 

दकन कनेगलयससाँग बोल्ने स्वगटदतूले उसलाई सुसमाचारको 

बारेमा बताएनन् ? दकन कनेगलयसलाई त्यत्रो दःुख गरेर 

जो अकै सहरमा रहकेा पत्रुसलाई बोलाउन अह्राए ? सााँचै्च 

ती सबै कुरा भन्न सके्न स्वगटदतूले पकै्क पगन उसलाई 

सुसमचार बारे भन्न सक्थे !  तर होइन, परमेश्वरले गनिय 

गनुटभएको गथयो दक उहााँका मागनसहरूबार्  बोगलएका 

वचनद्वारा नै सुसमाचार फैलनेछ—अथाटत्, गतनीहरूको 

मुखबार् जसले आफैले येशूको बारेमा सुसमाचार ग्रहर् 

गरेका गथए र उहााँबार् आउने क्षमालाई बुझेका गथए ।  

यदद तपाईं ख्रीगष्टयन हुनुहुन्छ भने, ख्याल गनुटस् दक तपाईंले 

आफ्नो हातमा संसारले सुन्न सके्न एक मात्र सााँचो मुगक्त्तको 

सन्दशे बोदकरहनु भएको छ । अब फेरर कगहल्यै पगन अको 

सुसमाचार हुनेछैन, अगन पापदगेख बच्नका गलग 

मागनसहरूको अरु कुनै उपाय छैन । यदद तपाईका 

साथीसंगी, पररवार, र सहकमी उनीहरूका पापबार् 

बचाइनेछन् भने त्यो कसैले उनीहरूलाई येशू ख्रीष्टको 

सुसमाचार बताएको कारर् हुनेछ । त्यसकारर् नै येशूले 

हामीलाई सारा संसारमा गएर प्रचार गनट अगन गशक्षा 

ददनको लागग गनयुक्त गनुटभएको छ । यगह कुरा रोमी १० 

अध्यायमा पगन पावलको आशय गथयो जब उनी प्रश्न गछटन्, 

“जसको गवषयमा सुनेकै छैनन् उहााँमागथ गतनीहरूले कसरी 
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गवश्वास गने ? र प्रचारगवना गतनीहरूले कसरी सुन्ने ? (पद 

१४) । ख्रीगष्टयन भएको कारर् हामीले गनट सके्न राम्रा 

कुराहरू धेरै छन,् तर सााँचो कुरा के हो भन्ने ती राम्रा 

कामहरूमध्ये प्रायः सबै अरु मागनसहरूद्वारा पगन हुनेछन् 

जो ख्रीगष्टयन होइनन् । तर यदद हामी ख्रीगष्टयनहरू येशूको 

सुसमाचार घोषर्ा गनटदेगख चुक्यौ ाँ भने त्यो अरु कसले 

गनेछ ? कोही पगन छैन ।  

त्यसैले सुसमाचारका सत्यहरूलाई तपाईंको हृदय छेड्न 

ददनुहोस् अगन येशूलाई नगचन्नेहरूको लागग त्यसलाई 

तोगडन पगन ददनुहोस् । तपाईका साथीसंगी, पररवार, 

सहकमीहरूको लागग येशू ख्रीष्टगवना धमी न्यायाधीश, 

परमेश्वरको सामु उगभनुको अथट के हुनेछ भन्ने बारेमा मनन 

गनुटहोस् । याद गनुटहोस्, परमेश्वरको कृपाले तपाईको 

आफ्नो जीवनमा के गरेको छ र कल्पना गनुटहोस् उहााँले 

गतनीहरूको जीवनमा के गनट सकु्नहुन्छ । त्यसपगछ लामो 

सास गलनुहोस्, परमेश्वरको आत्मालाई काम गनटको लागग 

प्राथटना गनुटहोस्, अगन आफ्नो मुख खोल्नुहोस् र बोल्नुहोस्!  

उहााँको चाह गनुट  

अन्तमा, सुसमाचारले हामीलाई त्यस ददनको उत्कर् 

चाहना गने बनाउनुपछट जुन ददनमा हाम्रा राजा येशू 

आफ्नो राज्य सधै ाँको लागग पूर्ट रुपमा स्थापना गनट फकट नु 

हुनेछ । त्यो चाह परमेश्वरको राज्यमा गजइरहकेो कारर् 

मात्र पैदा भएको होइन; दषू्टता परागजत भएको र न्यायको 
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शासन भएको संसारमा हामी बस्नेछौ ाँ भनेर मात्र हामी 

येशूको पुनरागमनको चाह गदनैौ ाँ ।   

ती सबै उदकेका प्रगतज्ञाहरू हुन्, तर गतनीहरू पगन पयाटि 

छैनन् । यदद हामीले सुसमाचारलाई सही ढंगमा बुझेका छौ ाँ 

भने,  हामी राज्यको लागग त्यगत चाहना गदनैौ ाँ जगत 

राजाको लागग गछछ ाँ । सुसमाचारले हामीलाई उहााँलाई 

गचन्ने र प्रेम गने बनाएको छ, र त्यसकारर् उहााँको उत्कर् 

चाह गने बनाएको छ । “म इच्छा गछुट दक तपाईले मलाई 

ददनुभएकाहरू म जहााँ छु मसाँग रहुन्” येशूले भन्नुभयो 

(यूहन्ना १७:२४) । र हामी पगन उहााँसाँग रहने करोडौं 

अरुहरुसाँग उहााँको आराधना गने इच्छा गछछ ाँ । 

प्रकाशको पुस्तकमा परमेश्वरले उहााँलाई प्रेम गनेहरूका 

लागग तयार गनुटभएको अद्भूत दशटन पाइन्छ । त्यो एउर्ा 

सङ्केत मात्र हो, तर पगन उद्दार गररएकाहरूले येशू 

ख्रीष्टको आराधना गरररहकेो त्यो गचत्रमा तपाईले त्यो 

गवजय, आनन्द, गवश्राम अगन पूर्टताको गगहरो आभाष 

पाउनुहुनेछ । 

यसपगछ कुनै मागनसले गन्न नसके्न एउर्ा ठूलो भीड, 

जो हरेक जागत, सबै कुलहरू, मागनसहरू र भाषा 

बोल्नेबार् गथयो, सेता पोशाक पगहरेर हातमा 

खजूरका हााँगा गलई नसंहासन र थुमाको सामुन्ने 

उगभरहकेो मैले दखेें । गतनीहरू उच्च सोरले कराए, 

“नसंहासनमा गवराजमान हुनुहुने हाम्रा परमेश्वर र 

थुमामा मुगक्त छ ! ” (प्रकाश ७:९-१०)  
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त्यो त्यगह ददन हो जसको चाह गनट सुसमाचारले हामीलाई 

डोयाटउाँछ। हामी पररक्षाहरू, सतावर्हरू, सन्तापहरू, 

लालसाहरू, व्याकुलताहरू, उदासीनता र संसारको 

गशगथलताबार् गुगज्रएर सङ्घषट गदाट, सुसमाचारले स्वगटगतर 

दखेाउाँछ जहााँ हाम्रा राजा येशू—हाम्रो सार्ोमा कू्रसमा 

र्ााँगगएका र मृतकहरूबार् मगहगमत रुपमा बौरी उठाइएका 

परमेश्वरका थुमा—अगहले हाम्रो पक्षमा मध्यस्थता गद ै

हुनुहुन्छ । त्यगत मात्र होइन, यसले हामीलाई त्यस अगन्तम 

ददनको लागग पगन बोलावर् गछट जब उहााँलाई कू्रसमा 

र्ााँगगएका उद्दारक र बौरी उठेका राजाको रुपमा 

जयजयकार गद ै गरेका करोडौं करोड क्षमा पाएकाहरूको 

सोरहरूले स्वगट गुन्जायमान हुनेछ ।   

गवशषे धन्यवाद 

कुनै पगन पुस्तकको पररयोजनामा जस्त,ै यस पुस्तकसाँग 

पगन अनगगन्ती मागनसहरू जोगडएका छन् जसलाई मैले 

धन्यवाद ददनैपछट। कसैले पगन एक्लै गसक्न वा सोच्न सक्दनै, 

र कैयौ ाँ दाजुभाई अगन दददीबगहनीहरूको नाम मात्र गलएर 

पगन म पूरै एक ददन कर्ाउन सक्छु, जोसाँग मैले गबतेको 

एक दशक र अझ बढी समयदगेख, सुसमाचारबारे कुराकानी 

र गवचारगवमशट गद ै आएको छु । तर, केही थोरै 

मागनसहरूलाई म गवशेष “धन्यवाद” भन्न चाहन्छु ।  

सबैभन्दा पगहला, क्रसवेको अद्भूत रर्मलाई, कसैले 

नगचनेको एउर्ा लेखकलाई मौका ददनुभएको लागग 
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धन्यवाद । परमेश्वरको नजरमा यदद यो पुस्तक उहााँको 

मण्डली शुगद्धकरर्को काममा प्रयोग हुन योग्यको छ भने 

त्यो तपाईहरूको माध्यमबार् पूरा हुनेछ । 

9Marks को रर्मलाई पगन मलाई यो पुस्तक लेख्न 

ददनुभएको उत्साह र यसलाई वास्तगवकतामा ल्याउन 

गनुटभएको गमगहनेतको लागग, धन्यवाद । संसारभररका 

मण्डलीका स्वास््यको लागग म्यार् श्मकरको दशटन र  

अनुराग प्रेरर्ादायक छ र म उहााँलाई जान्न पाउाँदा अगन 

उहााँसाँग काम गनट पाउाँदा गौरवागन्वत महसुस गरररहकेो 

छु। जोनाथन लीम्यानले मलाई यो पुस्तक लेखनमा गनकै 

सहायता गनुटभएको छ । वाताटलापहरू, ई-मेलहरू, अगन 

सम्पादनको माध्यमद्वारा, उहााँले यस पुस्तकलाई 

गतखानुटभएको छ । र बबी जेमीसनलाई पगन धन्यवाद, 

जसले मसाँग परमेश्वरको राज्यबारे कुरा गद ैअनगगन्ती कप 

कफी गपउनुभयो । यो रर्मसाँग रहन पाउनु कगत आनन्दको 

कुरा !   

माकट  डभेर, मेरा गप्रय दाजुलाई, मेरो पगहलो पुस्तक लेख्न 

मलाई प्रोत्सागहत गनुटभएको लागग तपाईलाई धन्यवाद । 

मैले सायद कगहल्यै व्यक्त गनट नसके्न गरी म तपाईप्रगत 

ऋर्ी छु । तपाईलाई मेरो आगत्मकी गुरु भन्न पाउाँदा म 

गौरवागन्वत छु, र म धेरै खुशी छु हाम्रा प्रभुले मलाई केही 

समय वानसंगर्नमा ल्याउनुभएर हामी दबुैलाई आियटमा 

पानुटभयो । उहााँ कगत भलो हुनुहुन्छ, हामीलाई यो समय 

साँगै गबताउन ददनुभयो ।  



 

175 
 

अन्तमा, मेरी सवल अगन सुन्दर श्रीमती, मोररया, जसले 

मलाई अगत असल दकगसमले प्रेम गर्छटन् र मेरो ख्याल 

रागख्छन्, र जसले ती सबै क्षर्हरू झेलेकी गछन् जब म कुनै 

गााँठो परेको ईश्वरशास्त्रीय समस्यामागथ सोच्दै, आफ्नै 

ददमागगभत्र हराउाँ छु । म गतमीलाई अगत नै प्रेम गछुट, गप्रय ।  
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9M arks (९गचन्हहरु) 

स्वस्थ मण्डलीहरूको गनमाटर्  

 

9Marks ले स्वस्थ मण्डलीहरूद्वारा परमेश्वरको मगहमा 

प्रदशटन गनटको लागग मण्डली-अगुवाहरूलाई बाइबलीय 

दशटन र प्रयोगात्मक स्रोतहरूले सुसगज्जत गने कायट गदटछ ।  

जसका लागग, हामी मण्डलीहरुमा स्वस्थताका यी नौवर्ा 

गचह्नहरू दखे्न चाहन्छौ ाँ:  

व्याख्यात्मक प्रचार 

बाइबलीय ईश्वरशास्त्र  

सुसमाचारको बाइबलीय बुझाई 

गवश्वास पररवतटनको बाइबलीय बुझाई 

सुसमाचार प्रचारको बाइबलीय बुझाई 

मण्डली सदस्यताको बाइबलीय बुझाई 

मण्डली अनुशासनको बाइबलीय बुझाई 

चेलापन र वृगद्धको बाइबलीय बुझाई 

मण्डली नेतृत्वको बाइबलीय बुझाई 
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हाम्रा सबै क्रसवे शीषटकहरू र अन्य स्रोतहरू यहााँ 

पाउनुहुनेछ :  www.9Marks.org 

 

“यो पुस्तकले सुसमाचारको बाइबलीय आधारमा 

गवश्वासयोग्य वर्टन गछट र ख्रीगष्टयनहरुलाई त्यस मगहगमत 

सन्दशेबार् तर्कट नदगेख जोगगन सके्न क्षमता प्रदान गछट । 

हरेक पास्र्र र मण्डलीका प्रत्येक सदस्यहरुको हातमा यो 

पुस्तक रागखददन पाए कगत असल हुन््यो भन्ने मलाई 

लागेको छ ।” 
सी. जे. महान,े सोभारेन ग्रेस गमगनस्रीज 

 

“सुसमाचारबारे लेगखएको यो सानो पुस्तक हालैका 

वषटहरुमा मैले पढेका सबैभन्दा स्पष्ट र महत्वपूर्ट 

पुस्तकहरुमध्ये एक हो ।” 

माकट  डभेर, वररष्ठ पास्र्र, क्यागपर्ल गहल ब्यागटर्ष्ट 

मण्डली, वागसङर्न डी. सी. 

 

“यो पुस्तकले तपाईलाई येशू ख्रीष्टको सुसमाचार अझ बढी 

बुझ्न, मुल्यवान ठान्न र बााँड्न मद्दत गनेछ ।” 

जोशुआ ह्याररस, वररष्ठ पास्र्र, कोभेनान्र् लाइफ मण्डली, 

गेथसटबगट, मेररल्यान्ड 
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“मेरा असल गमत्र गे्रग गगल्बर्टले सुसमाचारको ईश्वरशास्त्रीय 

प्रकृगत तथा कायाटत्मक आवश्यकता दवुैलाई बुझ्न ु कगत 

महत्वपूर्ट छ भनेर दखेाएका छन ्।” 

रु्गलयन गचगभगजयान, वररष्ठ पास्र्र, कोरल ररज 

प्रेसगबर्ररयन मण्डली, फोर्ट लाउडरडले, फ्लोररडा  

 

गे्रग गगल्बर्ट ले अमेररकाको येल गवश्वगवद्यालयबार् बी.ए. र 

साउदनट ब्यागटर्ष्ट गथयोलोगजकल सेगमनरीबार् एम.गडभ. 

गनुटभयो । उहााँ वानसंगर्न डी.सी.मा रहकेो क्यागपर्ल गहल 

ब्यागटर्ष्ट मण्डलीमा सहायक पाष्टर हुनुहुन्छ । 

www.crossway.org 


