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व्यक्तित्वको बुझाई
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परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ: “बुक्तिमान माननसले
आफ्नो बुक्तिमा घमण्ड नगरोस, अथवा बनलयो
माननसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस, अथवा
धनी माननसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस, तर
जसले घमण्ड गछछ त्यसले यस क्तवषयमा घमण्ड
गरोस: ‘म परमप्रभुलाई जान्दछु र निन्दछु, र उहााँ
त्यही परमप्रभु हुनुहुन्छ, जसले पृथ्वीमा दया, न्याय
र धानमछकताको व्यवहार गनुह
छ ु न्छ। ककनभने नयनैमा
म प्रसन्न हुन्छु,” परमप्रभु भन्नुहुन्छ। –यनमछया ९:
२३–२४

नलनफोडछ बीकी

परमेश्वरको व्यक्तित्वको
बझ
ु ाई
नलनफोडछ बीकी

१ कोररन्थी ८: ६ तर हाम्रा ननम्त त एउटै परमेश्वर
क्तपता हुनुहुन्छ, जसबाट सबै थोक हुन आए, अनन उहााँकै
ननम्त हामी म्जउाँ दछौं— हाम्रा ननम्त एउटै प्रभु, येशू
ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसद्वारा सबै कुरा हुन आए, र जसद्वारा
हामी म्जउाँ दछौं।
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१․ परमेश्वरलाई निन्नुको आवश्यिा
यस संसारको सृक्तष्ट दे म्िनै, परमेश्वरले मानवजानतसंग संगनत गनछ िाहनु भएको
छ। उहााँले अदनको बगैिामा आदम र हव्वासंग दै ननक कुराकानी गनुभ
छ यो।

दभ
ु ाछग्यवश, जब आदम र हव्वाले ननषेनधत फल िाए, तब यो सबन्धको समृक्ति

क्तबग्रेको नथयो, तैपनन परमेश्वरले उनीहरुलाई िोजी गने ननरन्तर प्रयास गनुभ
छ यो।

परमेश्वरले आफ्नो छक्तवमा बनाइएका प्राणीहरुसंग संगनतको कामना गनछ
छोडनुभएको छै न। उहााँ हामीलाई धेरै माया गनुह
छ ु न्छ र हामी संग ननरन्तर संगनत

गनछ िाहानुहुन्छ। उहााँले उहााँको एक मात्र पुत्रलाई हाम्रा पापहरुको लागी मनछ
पठाउनुभयो ताकक हामी उहााँसंग मेलनमलाप गनछ सकौं र उनीहरु पतन हुनु भन्दा
पकहले मानवजानतसंग उहााँको संगनतको ननकटता बहाल गनछ सकौं।

आफैंसंग संगनत बहाल गनछको लागी, परमेश्वरले आफ्नो िररत्र र आफ्नो
क्तवशेषताहरुलाई

उहााँको

बिन

बाइबलमाफछत

प्रकट

गनुभ
छ एको

छ, ताकक

मानवजानतले उहााँलाई निन्न र माया गनछ सकुन। परमेश्वरको बारे मा ज्ञान हुनु
भनेको हामीसाँग भएको एक सबैभन्दा महत्त्वपूणछ ज्ञान हो। “परमप्रभु यसो

भन्नुहुन्छ: “बुक्तिमान माननसले आफ्नो बुक्तिमा घमण्ड नगरोस, अथवा बनलयो
माननसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस, अथवा धनी माननसले आफ्नो धनमा
घमण्ड नगरोस, तर जसले घमण्ड गछछ त्यसले यस क्तवषयमा घमण्ड गरोस: ‘म

परमप्रभुलाई जान्दछु र निन्दछु, र उहााँ त्यही परमप्रभु हुनुहुन्छ, जसले पृथ्वीमा
दया, न्याय र धानमछकताको व्यवहार गनुह
छ ु न्छ। ककनभने नयनैमा म प्रसन्न हुन्छु,”
परमप्रभु भन्नुहुन्छ। (यनमछया ९: २३–२४)

हामीमा मकहमा गने अनधकार हुनुको एउटा कारण हो कक हामी बुझ्दछौं र
परमेश्वरलाई निन्छौं, र क्तवशेषगरी उहााँको प्रेमको िररत्र। पक्कै पनन हामी
परमेश्वरको बारे मा सबै कुरा बुझ्न र जान्न सक्दै नौँ, तैपनन हामीले बुझ्नु पछछ र

जान्नु पछछ कक उहााँको बारे मा उहााँले बाइबलमा के प्रकट गनुभ
छ एको छ। यो ज्ञान
हामीले प्राप्त गनुप
छ ने सबैभन्दा महत्त्वपूणछ जानकारी हो।

के तपाइाँ सही ढं गले भन्न सक्नुहुन्छ कक तपाइाँ परमेश्वरलाई बुझ्नुहुन्छ र

जान्नुहुन्छ भनेर‚ यकद तपाइाँ सोच्नुहुन्छ कक उहााँ कहन्दह
ु रुले क्तवश्वास गने धेरै

दे वताहरु जस्तो हो भने? पक्कै सक्नुहुन्न! भारतमा कहन्द ु दे वताहरुलाई समक्तपछत
लगभग हरे क कुनामा मम्न्दरहरु छन। उनीहरु बााँदर, गाई, हात्ती, मजुर, तीन टाउको
र ६ हातहरु भएको मूनतछ, आकदको पूजा गछछ न। उनीहरु वास्तवमा ईश्वर को

हुनुहुन्छ भन्ने बारे मा अन्योलमा छन, र यो भ्रमले उनीहरुलाई उहााँसंग घननष्ठ
संगनत गनछ दे म्ि रोक्छ।

ईश्वरलाई बुझ्न र जान्नको लागी, तपाइाँ मा पकहले ईश्वर को हुनुहुन्छ भनेर
आधारभूत समझ हुनुपदछ छ। तपाइाँ उहााँलाई एक व्यक्तिगत स्तरमा जान्नको लागी
र उहााँलाई वास्तक्तवक तवरले निन्ने सबन्धमा अको कदमा प्रवेश गनुछ अनघ
उहााँको पकहिान र क्तवशेषताहरुको बारे मा केकह बुझ्नु आवश्यक छ।

परमेश्वरको पकहिान र िररत्रको बारे मा आधारभूत ज्ञान भएर मात्र पयाछप्त हुाँदैन
यकद तपाइाँ अको कदम उठाउन र परमेश्वरसंग एक सबन्ध स्थाक्तपत गनुह
छ ुाँ दैन
भने। शैतानहरुसाँग पनन परमेश्वरको बारे मा एक आधारभूत ज्ञान छ, तर उनीहरु

परमेश्वरको ननयन्त्रणमा पेश गनछ अस्वीकार गछछ न। याकूबले लेिे "नतमीहरू

क्तवश्वास गदछ छौ कक परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। त्यो असल हो। भूतात्माहरू पनन
क्तवश्वास गछछ न र थरथर काछन। (याकूब २: १९)

परमेश्वरको बारे मा आधारभूत ज्ञान हुनु राम्रो हो, तर तपाइाँ त्यहााँ अन्त्य गनछ
सक्नुहुन्न। परमेश्वरको ज्ञान, िाहे त्यो जनतनै सकह होस, तपाइाँ शैतानहरु भन्दा

राम्रो बन्न सक्नुहुन्न यकद तपाइाँ उहााँलाई तपाइाँ को हृदयमा बस्नको लानग

आमम्न्त्रत गनुह
छ ु न्न र तपाइाँ को जीवन उहााँको शुि िररत्रद्वारा आकार कदनको लागी
पेश गनुह
छ ु न्न भने।

परमेश्वरको व्याक्तित्व
के परमेश्वर एक व्यक्ति हुनुहुन्छ? उहााँ एक िीज हो वा एक सनमनत? परमेश्वर को
हुनुहुन्छ? यी महत्त्वपूणछ प्रश्नहरुको जवाफ कदन जरुरी छ र जो कोकह परमेश्वरलाई
बुझ्छन र निन्छन सम्जलैसग
ाँ उत्तर कदनु पदछ छ। यो परमेश्वरको बारे मा आधारभूत
ज्ञान हो। अिमको कुरा यो छ कक, धेरै ईसाईहरु यी प्रश्नहरु द्वारा अन्योल छन
ककनभने उनीहरुलाई नसकाइएको छ कक परमेश्वर एक भूत, रहस्यमय वाष्प हो
कक सबै प्रकृ नतमा व्याप्त छ।
दाननयललाई एउटा दशछन कदइएको नथयो जसले हामीलाई परमेश्वरलाई बुझ्न मद्दत
गदछ छ। उसले लेिे कक, "जसै मैले हे रें, नसंहासनहरू बसानलए, र अनत प्रािीन आफ्नो
नसंहासनमा बस्नुभयो। उहााँका लुगा कहउाँ जस्तै सेता नथए, उहााँको नशरको केश
ऊनजस्तै सेतो नथयो। उहााँको नसंहासनमा बनलरहे को आगोको ज्वाला नथयो, र
त्यसका िक्काहरूमा दन्केको आगो नथयो।"(दाननयल ७: ९) जसलाई " अनत
प्रािीन" भननन्छ, जो सेतो कपडा पकहररन्छ र सेतो कपाल छ, नसंहासनमा आसन
नलन्छ। त्यसको केही बेर पनछ "माननसको पुत्र" (पद १३) उहााँको सामुन्ने आउाँ छ।
अनत प्रािीन परमेश्वर, क्तपता हुनु पछछ । बाइबल अनुसार हाम्रो स्वगीय बुबा एक
वास्तक्तवक व्यक्ति हुनुहुन्छ। यूहन्नालाई यो एउटै घटना र राज्यहरुको एक दशछन
कदइएको नथयो, "नसंहासनमा क्तवराजमान हुनुहुनेको दाकहने बाहुलीमा नभत्र र
बाकहरपम्टट लेम्िएको एउटा िमछपत्रको मुटठो मैले दे िें, जो सात वटा मोहोर
लगाएर बन्द गररएको नथयो।" (प्रकाश ५: १)। यूहन्नाले यो दे िेको केही बेर
पनछ, येशू ख्रीष्ट नसंहासनको नम्जक आउनुहुन्छ र उहााँको बुबाको हातबाट पुस्तक
नलनुहुन्छ। फेरर, हामी पाउाँ छौं कक परमेश्वर एक वास्तक्तवक व्यक्ति हुनुहुन्छ जो
एक नसंहासनमा बस्नुहुन्छ र उहााँको दाकहने हात मा एक ककताब छ।
परमेश्वर एक वास्तक्तवक व्यक्ति हुनु पछछ , ककनभने येशूको भन्नुभयो, "धन्य शुि
हृदय हुनेहरू, ककनभने नतनीहरूले परमेश्वरलाई दे ख्नेछन।" (मत्ती ५: ८)। अको

ठाउाँ मा येशूले िेतावनी कदनुभयो, “होनशयार रहो, नतमीहरूले यी सानाहरूमध्ये एक
जनालाई पनन हे ला नगर। ककनभने म नतमीहरूलाई भन्दछु, स्वगछमा नतनीहरूका
दत
ू हरूले स्वगछका मेरा क्तपताको दशछन सदै व गरररहन्छन।"(मत्ती १८: १०)।
हामीले यो आशा गनुछ पछछ कक परमेश्वर एक वास्तक्तवक व्यक्ति हुनुहुन्छ, ककनकक
हामी उहााँको स्वरुपमा उहााँजस्तै सृक्तष्ट गररएका नथयौं (उत्पक्तत्त १:२६)। जब हामी
स्वगछमा पुग्छौं, हामी थाहा पाउनेछौँ कक हामी परमेश्वर जस्तै छौं। हामी तीन
टाउको वाला राक्षस र ६ हात भएको वा त्यस्तो कुनै अन्य अनौठो कुरा पाउने
छै नौं। परमेश्वरको बाकहरी रूप धेरै नै हाम्रो जस्तै छ। यो बाइबलीय वणछन हो कक
परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर। उहााँ सााँच्िै एक व्यक्ति हुनुहुन्छ।
कहब्रूहरुको

लेिक

भन्छन,

"प्रािीन

कालमा

हाम्रा

क्तपतापुिाछहरूसाँग

अगमविाहरूद्वारा धेरै र क्तवनभन्न ककनसमले परमेश्वर बोल्नुभयो। तर यी आम्िरी
कदनहरूमा उहााँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसाँग बोल्नुभएको छ। पुत्रलाई नै उहााँले सबै
कुराका उत्तरानधकारी ननयुि गनुभ
छ यो, उहााँद्वारा नै समस्त सृम्ष्ट रच्नु पनन भयो।
उहााँ नै परमेश्वरका मकहमाको प्रनतक्तबब र परमेश्वरकै स्वभावको वास्तक्तवक
प्रनतरूप हुनुहुन्छ, र सपूणछ क्तवश्वलाई आफ्नो शक्तिको विनले सहाल्नुहुन्छ।
पापको शुक्ति गनुभ
छ एपनछ मकहनमत परमेश्वरको दाकहने बाहुलीपम्टट उच्ि स्थानमा
उहााँ क्तवराजमान हुनुभयो।" (कहब्रू १: १-३)।
यहााँ हामी जान्दछौं कक येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको व्यक्तिको व्यि छक्तव हुनुहुन्छ।
यसैले परमेश्वर एक व्यक्ति हुनु पछछ , र त्यस्तैगरी येशू ख्रीष्ट पनन एक वास्तक्तवक
व्यक्ति हुनुहुन्छ। पावलले यो पुक्तष्ट गरे जब उनले लेिे कक, "नतमीहरूमा यस्तो
मन होस, जो ख्रीष्ट येशूमा पनन नथयो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनन
उहााँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पकिराख्ने वस्तुजस्तो ठान्नुभएन।
(कफनलप्पी २: ५-६)। ग्रीक शब्द जुन "फमछ" यसलाई "बनावट”को रुपमा अनुवाद
गरीएको नथयो, "त्यो रूप जसबाट एक व्यक्ति वा िीजले दृष्य नलन्छन, बाह्य रूप"

(थायरको ग्रीक लेम्क्सकन)। परमेश्वरको बाकहरी रूप छ, र उहााँको पुत्र, येशू ख्रीष्टको
स्वरुप उस्तै प्रकारको छ।

परमेश्वरलाई निन्दै
अम्न्तम भोज पनछ, आफ्नो क्तपतासाँगको अम्न्तम प्राथछनामा, येशूले भन्नुभयो, "अब
अनन्त जीवन यही हो, कक नतनीहरूले तपाईं, एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई निनून,
र तपाईंले पठाउनुभएको येशू ख्रीष्टलाई निनून।" (यूहन्ना १७: ३)। येशूले प्रकट
गनुभ
छ यो कक अनन्त जीवन एक मात्र सााँिो परमेश्वर र येशू ख्रीष्ट उहााँको पुत्रलाई
निन्नुमा ननभछर गदछ छ।
क्तपता र पुत्रलाई निन्नुको अथछ के हो? के शैतानले परमेश्वर र उहााँको पुत्रलाई
येशूले वणछन गरे को तररकामा निन्छ? पक्कै निन्दै न! यकद उसले निन्दथ्यो भने
उसको पनन अनन्त जीवन हुनेछ, तर हामी जान्दछौं कक शैतानको अन्त्य हुनेछ।
बाइबलले भन्छ कक उनी जलाएर िरानी बन्नेछन (इजककएल २८: १३-१९)।
परमेश्वरलाई निन्नु भनेको परमेश्वरको बारे मा जान्नु भन्दा धेरै फरक छ। हामीले
उहााँलाई व्यक्तिगत स्तरमा निन्नै पछछ । परमेश्वरलाई निन्नु भनेको परमेश्वरलाई
प्रेम गनुछ हो (१ यूहन्ना ४:७‚८)। र यो हाम्रो लागी उहााँको प्रेम जान्नबाट शुरू
हुन्छ (१ यूहन्ना ४: १९)। बाइबलको सबैभन्दा प्रनसि पदमा, येशल
ू े भन्नुभयो,
“ककनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गनुभ
छ यो, कक उहााँले आफ्ना एकमात्र
पुत्र कदनुभयो, ताकक उहााँमानथ क्तवश्वास गने कोही पनन नाश नहोस, तर त्यसले
अनन्त जीवन पाओस।" (यूहन्ना ३:१६)। जब येशूले परमेश्वरले "संसारलाई धेरै
प्रेम गनुह
छ ु न्छ" भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहााँ यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कक परमेश्वरले
तपाईलाई कती माया गनुह
छ ु न्छ, उहााँले तपाईलाई यनत धेरै माया गनुछहुन्छ कक
उहााँले तपाइाँ को लागी केकह गनुभ
छ यो - उहााँले तपाइाँ को लागी आफ्नो प्रेम सबैभन्दा
बहुमूल्य सपक्तत्त, उहााँको एकमात्र पुत्र कदएर दे िाउनुभयो।

यकद परमेश्वरले संसारलाई यनत धेरै प्रेम गनुह
छ ु न्थ्यो कक उहााँले एउटा बाख्रा
कदनुभएको भए, तपाइाँ र म गभीरतासंग हाम्रो लागी परमेश्वरको प्रेममा प्रश्न गने
नथयौँ ककनकक एक बाख्रा परमेश्वरको लागी लगभग एक अथछहीन उपहार हुनेछ,
ककनकक यो उहााँले बनाउनुभएको केकह निज हो। यकद परमेश्वरले संसारलाई यनत
धेरै माया गनुह
छ ु न्थ्यो कक उहााँले एक मानव कदनुभयो, तब हामी के सोच्दछौं? त्यो
एक बाख्रा भन्दा अनल राम्रो छ, तर यो अझै पनी एक सानो उपहार हो ककनभने
माननसहरुलाई पनन बनाइएको नथयो। के हुन्छ यकद परमेश्वरले संसारलाई यनत
धेरै माया गनुह
छ ु न्थ्यो कक उहााँले एक स्वगछदत
ू कदनुभयो? यो एक मानव भन्दा
राम्रो उपहार हो, तर यो अझै पनी परमेश्वरले हामीलाई कती माया गनुह
छ ु न्छ भनेर
प्रदशछन गनछको लागी धेरै कम हुन्छ। तपाइाँ दे ख्नुहुन्छ, परमेश्वरको प्रेमको बारे मा
हाम्रो बुझाई उहााँले हाम्रो लागी कदनुभएको उपहारको मूल्यमा ननभछर गदछ छ। उहााँले
कदनुभएको उपहार जनत धेरै मूल्यवान छ, त्यनत नै धेरै हाम्रो लानग उहााँको उहााँको
प्रेमलाई दे ख्न सक्छौं।
परमेश्वरले आफ्नो एक मात्र पुत्र कदनुभयो। उहााँसाँग अरु पनन पुत्रहरु छन जसलाई
"छोरा" भननन्छ, तर उहााँको मात्र एउटा जन्माएको छोरा छ। हामी गोद नलएर
"परमेश्वरका छोराहरु" बन्न सक्छौं (रोमी ८:१४), स्वगछदत
ू हरु सृक्तष्ट द्वारा
"परमेश्वरका छोराहरु" हुन (अय्यूब १:६ २: १), तर येशू ख्रीष्ट मात्र परमेश्वरको
पुत्र हुनुहुन्छ। कुन कुराले येशू ख्रीष्टलाई ब्रह्माण्डमा अरु सबै भन्दा अलग राख्छ,
र जसद्वारा हामी परमेश्वरको प्रेमलाई जान्दछौं, यो तथ्य हो कक उहााँ जन्मनुभएको
नथयो। यसले परमेश्वरसंग ननकटतम सबन्धमा उहााँलाई राख्छ।
पकहलो अनुभवबाट, परमेश्वर जान्नुहुन्छ, कक एक व्याक्तिले प्राप्त गनछ सक्ने
सबैभन्दा मूल्यवान सपक्तत्त भनेको । उहााँ जान्नुहुन्छ कक एक व्याक्तिको लागी
उनीहरुले माया गने बच्िा भन्दा बढी मूल्यवान केकह छै न। यो ठीक त्यकह हो
जहााँ परमेश्वरले अब्राहमको प्रेम र वफादारीको पररक्षण गनुभ
छ यो जब उहााँले उसलाई

आफ्नो प्यारो छोरा इसहाकलाई बनलदानको लागी प्रस्ताव गनछ भन्नुभयो (उत्पक्तत्त
२२: १-१२)।
परमेश्वरको आज्ञापालन गने अब्राहमको इच्छाले प्रमाम्णत गयो कक उनी
परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले प्रेम गथे। यसले प्रमाम्णत गर्यो कक उनी
परमेश्वरको लागी आफ्नो सबै सपक्तत्त त्याग्न इच्छुक हुनेछन। परमेश्वरमा पनन
त्यकह सााँिो कुरा हो। जब उहााँले आफ्नो एक मात्र पुत्रलाई त्याग्नुभयो, यो
प्रमाम्णत भयो कक उहााँ हरे क सपक्तत्त त्याग्न इच्छुक हुनुहुन्छ, उहााँले माया
गनेहरुलाई बिाउनको लानग उहााँ पीडाको कुनै पनन मात्रा भोग्न, र कुनै पनी
ककठनाई सहनको लागी उहााँ इच्छुक हुनुहुन्छ। पावलको पनन त्यकह हो जब उसले
भने, "जसले आफ्नै ननज पुत्रलाई बााँकी राख्नुभएन, तर हामी सबैका ननम्त
उहााँलाई कदनुभयो, के उहााँले हामीलाई सबै थोक पनन उहााँकै साथमा कदनुहुनेछैन
र?"(रोमी ८: ३२)। यूहन्नाले लेिे, "संसारमानथ क्तवजय प्राप्त गने को हो? त्यही
हो, जसले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी क्तवश्वास गछछ ।" (१ यूहन्ना
५: ५)। यूहन्नाले येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनन क्तवश्वास गने महत्वलाई
जोड कदए।
यो क्तवश्वास क्तबना, हामी संसारलाई म्जत्न सक्दै नौं। यो क्तवश्वास गनुछ ककन यनत
महत्त्वपूणछ छ कक येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ? के हुन्छ यकद हामी क्तवश्वास गछौं
कक येशू परमेश्वरको नमत्र हुनुहुन्छ, त्यो पयाछप्त राम्रो छै न र? के हुन्छ यकद हामी
सोच्छौं कक येशू परमेश्वरका भनतजा हुनुहुन्छ, वा परमेश्वर उहााँको काका? के यसले
संसारलाई पराम्जत गने हाम्रो क्षमतामा फरक पाछछ ?
मानौं मैले नतमीलाई भनें, "म तपाईलाई धेरै माया गछुछ, माँ मेरो साथी, फ्रान्क,
तपाईको लागी मनछ पठाउने छु।" तपाइाँ के सोच्नुहुन्छ? तपाइाँ सायद अिम
मान्नुहुन्छ होला, यकद तपाइाँ मलाई धेरै माया गनुह
छ ु न्छ भने, तपाइाँ आएर मेरो
लागी मनुक
छ ो सटटा ककन एक साथीलाई पठाउनु हुन्छ? तर यकद मैले भनें कक,
"म तपाईलाई धेरै माया गछुछ, म मेरो छोरालाई तपाईको लागी मनछ पठाउने छु,"

तपाइाँ लाई थाहा छ कक मेरो माया सााँिो हो। मेरा साथीहरु, परमेश्वर सााँच्िै उहााँ
के भन्नुहुन्छ त्यसको अथछ छ। उहााँ भन्नुहुन्छ कक उहााँले आफ्नो एक मात्र पुत्र
कदनुभयो। यकद परमेश्वरले उहााँलाई संसारमा पठाउनु भन्दा पकहले, येशू ख्रीष्ट
परमेश्वरले जन्म कदनुभएको, पुत्र हुनुहुन्न भने तब क्तपताले के त्याग्नुभयो त? धेरै
ईमानदार ईसाईहरु क्तवश्वास गदछ छन कक येशू ख्रीष्ट एक क्तबल्कुल बराबर, क्तपताको
समान उमेर को साथी हो। यकद यो सत्य नथयो भने, तब क्तपताले त्याग्नुभएको
सबै एक साथी नथयो‚ एक संगी! यकद यो सत्य नथयो भने, तब हामीलाई सबैभन्दा
धेरै माया गने ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, ककनकक उहााँ नै एक हुनह
ु ु न्छ जो स्वेच्छाले हाम्रो
लागी मनुभ
छ यो।
यो सत्य हो कक येशू ख्रीष्टले हामीलाई धेरै माया गनुह
छ ु न्छ, र हामी प्रशंसा गछौं
र त्यो प्रेमको लागी उहााँलाई धन्यवाद कदन्छौं। जे होस, बाइबलले नसकाउाँ छ कक
परमेश्वरले धेरै कष्ट भोग्नुहुन्थ्यो जब उहााँको पुत्र हाम्रा पापहरुको बोझले पीकडत
हुनुहुन्थ्यो। (भजन १८: ४-११ लाई मत्ती २७: ४५-५१ साँग तुलना गनुह
छ ोस।)
अब्राहम र इसहाकको कहानीमा, यो स्पष्ट रूपमा क्तपता अब्राहम नथयो, जसले
इसहाकले भन्दा धेरै द:ु ि भोग्नुहुन्थ्यो जब उहााँले आफ्नो प्यारो छोरालाई
त्यानगकदए। येशूले भन्नुभयो, ककनभने क्तपता आफैले नतमीहरूलाई माया गनुह
छ ु न्छ,
ककनकक नतमीहरूले मलाई माया गरे का छौ, र म परमेश्वरको तफछबाट आएाँ भनी
क्तवश्वास गरे का छौ। (यूहन्ना १६:२७)। यूहन्नाले लेिे‚ "हे र, क्तपताले हामीलाई
कस्तो ककनसमले प्रेम गनुभ
छ एको छ, कक हामी परमेश्वरका सन्तान भनी
कहनलएकाहरू हौं," (१ यूहन्ना ३: १)। हामी क्तपताको प्रेम दे ख्न सक्दै नौं यकद उहााँले
हाम्रो लागी के कदनुभएको छ भनन हामीलाई थाहा छै न भने। यूहन्नाले लेिे,
"परमेश्वरको प्रेम हाम्रा माझमा यसरी प्रकट भयो, कक उहााँले आफ्ना एकमात्र पुत्र

संसारमा पठाउनुभयो, ताकक उहााँद्वारा हामी म्जउन सकौं।" (१ यूहन्ना ४: ९)
परमेश्वरको एक मात्र पुत्र हुनुहुन्छ जसलाई उहााँले स्वेच्छाले त्याग्नुभयो ताकक

तपाइाँ को पापहरु माफ गरी अनन्तकालको लागी बााँच्न सकोस। यस्तो अद्भत
ु
प्रेमको लागी परमेश्वरको प्रशंसा गनुह
छ ोस!
हामी परमेश्वरलाई कनत प्रेम गछौँ भन्ने कुरा हामी कनत हाम्रो लानग उहााँको
प्रेमलाई दे ख्दछौं त्यसमा सीधा सबम्न्धत छ। यही कारणले यूहन्नाले जोड कदए
कक हामीले संसारलाई म्जत्नको लागी येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनन क्तवश्वास
गनै पछछ । यकद तपाइाँ क्तवश्वास गनुह
छ ु न्छ कक येशू परमेश्वरको साथी, भनतजा, काका,
वा परमेश्वरको पुत्रको बाहे क अरु कोकह हुनुहुन्छ, परमेश्वरको प्रेमको बारे मा तपाइाँ को
धारणा कम भएको छ। परमेश्वरको प्रेमको बारे मा तपाइाँ को धारणा कम भएको
अनुपातमा, त्यसको बदलामा परमेश्वरलाई माया गने तपाइाँ को क्षमता कम हुन्छ।
येशू परमेश्वरको जन्मेको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने क्तवश्वास गनुल
छ े हामीलाई परमेश्वरको
प्रेमको बारे मा हाम्रो धारणा बढाएर र हाम्रो सपूणछ हृदयले उहााँलाई प्रेम गनछ
सक्षम बनाएर संसारलाई म्जत्न सक्षम बनाउाँ छ। यूहन्नाले भने: "हामी उहााँलाई
माया गछौं, ककनकक उहााँले पकहला हामीलाई माया गनुछभयो" (१ यूहन्ना ४: १९)।

मण्डलीको जग
तथ्य यो हो कक येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यनत महत्त्वपूणछ छ कक
येशूले भन्नुभयो कक उहााँ यस सत्यतामा आफ्नो मण्डली ननमाछण गनुह
छ ु नेछ। एक
कदन येशूले आप्ना िेलाहरुलाई सोध्नुभयो येशू कैसररया कफनलप्पीको मुलुकमा
आउनुभएपनछ, उहााँले आफ्ना िेलाहरूलाई सोध्नुभयो, “माननसहरूले माननसको
पुत्रलाई को हो भनी भन्छन?” नतनीहरूले जवाफ कदए, “कसैले बम्प्तस्मा-कदने
यूहन्ना, कसैले एनलया, र कसैले यनमछया वा अगमविाहरूमध्ये कुनै एक जना हुन
भनी भन्छन।” उहााँले नतनीहरूलाई सोध्नुभयो, “नतमीहरू के भन्छौ, म को हुाँ?”
नसमोन पत्रुसले जवाफ कदए, “तपाईं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीक्तवत परमेश्वरको पुत्र।”

येशूले नतनलाई भन्नुभयो, “योनाको छोरो नसमोन, नतमी धन्य हौ। ककनभने
माननसबाट नतमीलाई यो प्रकट भएको होइन, तर स्वगछमा हुनुहुने मेरा क्तपताले
प्रकट गनुभ
छ एको हो। म नतमीलाई भन्दछु, कक नतमी पत्रुस हौ। म मेरो मण्डली
यस िटटानमानथ स्थाक्तपत गनेछु, र नरकका ढोकाहरू त्यसमानथ क्तवजयी
हुनेछैनन।" (मत्ती १६: १३-१८)।
ध्यान कदनुहोस कक यो कुराकानीको क्तवषय येशूको पकहिान नथयो। जब येशल
ू े
भन्नुभयो "यस िटटानमा म मेरो मण्डली बनाउनेछु," उहााँले पत्रुसलाई िटटानको
रूपमा उल्लेि गनुभ
छ एको नथएन, तर यो सत्यतामा कक येशू परमेश्वरका पुत्र
हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, "म मेरो मण्डली बनाउनेछु।" यो स्पष्ट रूपमा एक धेरै
महत्त्वपूणछ सत्य हो, सत्यता जसमा परमेश्वरको मण्डली बनाइन्छ। येशू ख्रीष्ट
परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य यनत महत्त्वपूणछ छ कक, उनको सुसमािारको
अन्तमा, यूहन्नाले यो लेि,े "येशूले अरू धेरै निन्हहरू िेलाहरूका सामुन्ने
गनुभ
छ यो, जुनिाकहाँ यस पुस्तकमा लेम्िएका छै नन तर यी लेम्िएका छन, कक
नतमीहरूले येशू परमेश्वरका पुत्र, ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी क्तवश्वास गर, र क्तवश्वासद्वारा
उहााँको नाउाँ मा नतमीहरूलाई जीवन प्राप्त होस।" (यूहन्ना २०: ३०–३१)।
प्रेररत पत्रुस, जो येशूसाँगै बस्द नथए र उहााँका सन्दे शहरु प्रत्यक्ष सुनेका नथए,
उनले भनेका नथए कक धेरै कुराहरु अनभलेि गररएका छै नन, "र हामीले क्तवश्वास
गरे का छौं र जानेका छौं, तपाईं परमेश्वरका पक्तवत्र जन हुनुहुन्छ।” (यूहन्ना ६:
६९)।" येशूका िेलाहरुले पनन घोषणा गरे कक "हामी क्तवश्वास गछौँ कक तपाई
परमेश्वरबाट आउनुभएको हो" (यूहन्ना १६: ३०)। पावलले सीधै ख्रीष्ट आफैंबाट
सुसमािार नसकेपनछ, "तुरुन्तै उहााँले सभाघरहरुमा ख्रीष्टको प्रिार गरे , कक उहााँ
परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनन" (प्रेररत ९: २०)।
कफनलपले नपुंसकलाई सुसमािार प्रिार गरे पनछ, "कफनलपले भने, यकद तपाइाँ
आफ्नो सपूणछ हृदयले क्तवश्वास गनुह
छ ु न्छ भने, तपाइाँ [बनप्तस्मा] नलन सक्नुहुन्छ।

र उनले जवाफ कदए र भने, म क्तवश्वास गदछ छु कक येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र
हुनुहुन्छ "(प्रेररत ८: ३७)।
येशूको एक घननष्ठ नमत्र माथाछ, जसले उहााँका धेरै नशक्षाहरु सुनेकक नथइन, उहााँलाई
भननन, "मलाई क्तवश्वास छ कक तपाई ख्रीष्ट, परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, जो संसारमा
आउनु पछछ " (यूहन्ना ११: २७) "येशूले नथानेललाई आफूकहााँ आइरहे का दे िेर
नतनको क्तवषयमा भन्नुभयो, “एक जना पक्का इस्राएलीलाई हे र, जसमा कुनै छल
छै न।” नथानेलले उहााँलाई भने, “रब्बी, तपाईं परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईं
इस्राएलका राजा हुनुहुन्छ।” (यूहन्ना १:४७‚ ४९)।
म नतमीहरूलाई भन्दछु, ‘स्त्रीहरूबाट जन्मेकामध्ये यूहन्नाभन्दा महान कोही छै न,”
(लूका ७: २८)। यूहन्नाले गवाही कदए "मैले दे िेको छु, र गवाही कदएको छु, कक
परमेश्वरका पुत्र उहााँ नै हुनह
ु ु न्छ।” (यूहन्ना १:३४)।
सबै साक्षीहरु मध्ये, सबैभन्दा महान परमेश्वर क्तपता स्वयं हुनुहुन्छ। दई
ु पटक
उहााँ स्वगछबाट यसो भन्दै बोल्नुभयो, "यो मेरो क्तप्रय

हो" (मत्ती ३:१७; १७: ५)।

र हामी जान्दछौं कक परमेश्वर "झूटो बोल्न सक्नुहुन्न" (तीतस १: २)। म येशू
ख्रीष्ट सााँच्िै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गने बाइबलका वफादार
साक्षीहरु संग मेरो अडान नलनको लागी राजी छु। यो एक महत्त्वपूणछ सत्य हो
जुन हामीले क्तवश्वास गनुछ पछछ यस भन्दा पकहले कक हामी परमेश्वरको प्रेमको
गकहराई जान्न सक्छौं (एकफसी ३: १६– १९)।

ख्रीष्टको ईश्वरत्व
ईश्वरत्वको एक अकद्वतीय गुण हो कक कदव्य प्राणीहरु पूजागनछ योग्य छन। यो
ईश्वर बाहे क कसैको उपासना गनछ ितरनाक र पापपूणछ छ। त्यहााँ केकह उदाहरणहरु
छन कक माननसहरु अनजानमा परमेश्वरको सेवकहरुको उपासना गनछको लागी

प्रयास गरीरहे का छन। जब यो घटना भयो कदइएको प्रनतकियालाई ध्यान कदनुहोस:
जब पत्रुस नभत्र आए तब कनेनलयसले नतनीसाँग भेट गरी नतनका पाउ परी
दण्डवत गरे । तर पत्रुसले उनलाई यसो भन्दै उठाए, “उठनुहोस, म आफै पनन त
माननस नै हुाँ।” (प्रेररत १०:२५, २६)। यो परमेश्वरका माननसहरुको लागी उनित
प्रनतकिया हो। यूहन्नाले दई
ु अवसरमा एक स्वगछदत
ू को पूजा गने प्रयास गरे ।
उनले लेिे, " यी कुरा सुन्ने र दे ख्ने म यूहन्ना हुाँ। जब मैले यी कुरा सुनें र
दे िें, तब मलाई यी कुरा दे िाउने स्वगछदत
ू को पाउमा दण्डवत गनछ म घोप्टो परें ।
तर नतनले मलाई भने, “हे र, नतमीले यसो गनुह
छ ुाँ दैन। म त नतम्रो र अगमवाणी
बोल्ने नतम्रा भाइहरू र यस पुस्तकका विन पालन गनेहरूका सङ्गी-दास मात्र
हुाँ। परमेश्वरलाई दण्डवत गर।” (प्रकाश २२: ८‚९)। हामी यी उदाहरणहरुबाट दे ख्छौं
कक परमेश्वरका वफादार सेवकहरु, िाहे मानव हुन वा स्वगछदत
ू , कसैबाट दण्डवत
प्राप्त गनछ अस्वीकार गछछ न। यहोशू अध्याय ५ मा त्यहााँ आराधना प्राप्त गरे को
एउटा अनभलेि छ। यसले भन्दछ‚ " यहोशू यरीहोको नम्जक हुाँदा नतनले आफ्ना
आाँिा उठाएर हे रे, र आफ्नो सामुन्ने हातमा नाङ्गो तरवार नलएका एक जना
माननस उनभरहे का रहे छन। यहोशू उनीकहााँ गएर, “तपाईं हामीपम्टट हुनुहुन्छ कक
हाम्रा शत्रु हुनुहुन्छ?” भनेर सोधे। अनन उनले भने, “होइन, तर परमप्रभुको फौजको
कप्तान भएर म यहााँ आएको हुाँ।” तब यहोशूले जनमनमा घोप्टो परे र दण्डवत
गरे , र उनलाई भने, “मेरा प्रभु, आफ्नो दासलाई के भन्नुहुन्छ?” अनन परमप्रभुका
फौजका कप्तानले यहोशूलाई भने, “तेरा िुटटाबाट जुत्ता फुकाल, ककनकक ताँ
उनभएको ठाउाँ पक्तवत्र छ।” अनन यहोशूले त्यसै गरे ।" (यहोशू ५: १३–१५)।
यहोशूले कसैलाई भेटे जसले आफूलाई "प्रभुको सेनाको कप्तान" भनेर निनाए।
यो व्यक्ति स्वयं परमेश्वर नथएन, बरु एक मुख्य कप्तान नथए। र जब यहोशू उनको
पूजा गनछको लागी झुके, यो कप्तानले केवल उनको पूजा गनछको लागी अनुमनत
कदएन, तर यहोशूलाई उनको जुत्ता िोल्नको लागी आदे श पनन कदयो कक उनी
पक्तवत्र जमीनमा उनभएका नथए। यहोशूलाई भननएको नथयो कक उनी पयाछप्तरुपमा

आरनधना गरररहे को छै न, तर अनधक आदर दे िाउन आवश्यक छ। बाइक्तबलमा
अको एउटा मात्र समय छ जहााँ कसैलाई आफ्नो जुत्ता िोल्नको लागी भननएको
नथयो ककनकक उनीहरु पक्तवत्र भूनममा नथए त्यो हो जब मोशा जलेको पोथ्राको
सामुन्ने उनभएका नथए। त्यसोभए यो भव्य प्राणीको नथयो जो यहोशूकहााँ दे िा
पर्यो? उहााँ ईश्वर हुनुहुन्न, क्तपता हुनुहुन्न, ककनकक "कुनैपनन माननसले परमेश्वरलाई
ककहल्यै दे िक
े ा छै नन" (यूहन्ना १:१८)। उसले आफैंलाई प्रभु नभइ प्रभुको सेनाको
कप्तानको रूपमा निनायो। तथ्य यो हो कक यसले पूजा गनछ अनुमनत कदयो र
अझ धेरै पूजा गनछ माग गयो, यसले यो प्रमाम्णत गदछछ कक ऊ एक स्वगछदत
ू हुन
सक्दै न, न केवल एक मानव। यस बाहे क यो व्यक्ति प्रभुका दत
ू हरुको कप्तान
भननएको छ। येशू स्वगछदत
ू हरुको कमाण्डर हुनुहुन्छ (मत्ती १३:४१)। यो एक मात्र
व्यक्ति हुन सक्छ येशू ख्रीष्ट, परमेश्वरको पुत्र। उहााँ उपासनाको योग्य हुनुहुन्छ, र
परमेश्वर क्तपताले पनन आफ्ना स्वगछदत
ू हरुलाई आफ्नो पुत्रको पूजा गनछ आदे श
कदनुभयो। "आफ्नो प्रथम जन्मेकालाई संसारमा ल्याउनुहुाँदा उहााँ फेरर भन्नुहुन्छ,
“परमेश्वरका सारा स्वगछदत
ू हरूले उहााँलाई नै पुजून।” (कहब्रू १: ६)। येशूले भन्नुभयो
"ककनकक क्तपताले कसैको न्याय गनुह
छ ु न्न, तर सबै न्याय गने काम पुत्रलाई
कदनुभएको छ, ताकक सबैले पुत्रको आदर गरून, जसरी नतनीहरूले क्तपताको आदर
गदछ छन। पुत्रको आदर नगनेले उसलाई पठाउनुहुने क्तपताको पनन आदर गदै न।"
(यूहन्ना ५:२२, २३)। हामीलाई पुत्रको समान र पूजा गनछ आज्ञा कदइएको छ।

आराधनामा समस्या
येशूले पूजाको बारे मा एक महत्वपूणछ नसिान्त कदनुभयो जब उहााँले एक सामरी
स्त्रीलाई भन्नुभयो, "तर बेला आइरहे छ, र त्यो बेला अकहल्यै हो, जब सच्िा
आराधकहरूले क्तपतालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गनेछन। ककनकक आराधना
गने यस्तै आराधकहरूलाई नै क्तपताले िोज्नुहुन्छ।" (यूहन्ना ४:२३)। यो
महत्त्वपूणछ छ कक हामीले सही ढं गले परमेश्वरको आराधना गनुप
छ छछ । पूजाको एक

महत्वपूणछ पक्ष प्रशंसा हो। सपूणछ बाइबलमा त्यहााँ धेरै माननसहरुले परमेश्वरको
पूजा गरे को उदाहरणहरु छन जहााँ शब्दहरुको माध्यमबाट प्रशंसा र मकहमासंगै
रहन्छन। उदाहरणको लागी यूहन्नाले स्वगछमा कसरी पूजा गररन्छ भनेर अनभलेि
रािेका छन: "तब मैले हे रें, अनन नसंहासन, जीक्तवत प्राणीहरू र धमछ-गुरुहरूका
वररपरर धेरै स्वगछदत
ू हरूका आवाज सुनें। नतनीहरूको संख्या लािौँ र करोडौँ नथयो।
नतनीहरू िको सोरले यसो भननरहे का नथए, “माररएका थुमा सामथ्यछ, वैभव, बुक्ति,
शक्ति समान, मकहमा, र स्तुनत ग्रहण गने योग्यका हुनुहुन्छ।”अनन स्वगछमा,
पृथ्वीमा, पृथ्वीमुनन, समुद्र र त्यहााँ भएको हरे क प्राणीले यसो भननरहे को मैले सुनें,
“नसंहासनमा क्तवराजमान हुनह
ु ु नेलाई र थुमालाई स्तुनत, समान, मकहमा, र सामथ्यछ
सदासवछदा होस।” (प्रकाश ५: ११-१३)।
यहााँ स्वगछमा सााँिो उपासकहरु यसो भन्दै थुमाको प्रशंसा गछछ न कक उहााँ शक्ति,
धन, बुक्ति, आकद प्राप्त गनछको लागी माररनुभएको नथयो, यी उपासकहरुले बनबएको
क्तपता र पुत्रको बीिको भेदको स्पष्टतालाई ध्यान कदनुहोस। नतनीहरुले उहााँ
नसंहासनमा बस्नुहुनेको स्तुनत गदै नन कक उहााँ माररनुभयो वा मनुभ
छ यो भनेर। न
त उनीहरु नसंहासनमा बस्नेले धन प्राप्त गनुभ
छ यो भनेर नै भन्छन। यस प्रकारको
पूजा सााँिो उपासना हुनेछैन, ककनकक यो "सत्यमा" हुनेछैन। तैपनन, ख्रीष्ट, थुमालाई,
उनीहरु उहााँको मृत्युको प्रशंसा गछछ न, र भन्छन कक उनी धन प्राप्त गनछ योग्य
छन, केकह निज क्तपताले प्राप्त गनछ सक्नुहुन्न, ककनभने उहााँ पकहले नै सबै थोकको
मानलक हुनुहुन्छ। क्तपताले भन्नुभयो कक उहााँले आफ्नो पुत्रलाई "सबै कुराको
उत्तरानधकारी" ननयुि गनुभ
छ यो। एक उत्तरानधकारीले अरु कसैबाट िीजहरु प्राप्त
गदछ छ। येशूले गवाही कदनुभयो कक " मैले पनन मेरा क्तपताबाट अनधकार पाएको
छु।" (प्रकाश २:२७)। क्तपताले अरु कसैबाट धन प्राप्त गनुभ
छ एको दाबी गनुछ अनुनित
र असत्य हुनेछ। येशूलाई समान र आदर दे िाउने इच्छामा, धेरै क्तपताको ििछमा
उहााँको उपासनाको िरम सीमामा गएका छन। उनीहरुको गीत र प्रशंसा भ्रामक
शब्दावलीले

भररएको

छ, जस्तै

"हामी

हाम्रो

लानग

मनछको

लागी

तल

आउनुभएकोमा धेरै उच्िमा क्तवराजमान हुने परमेश्वरलाई धन्यवाद कदन्छौं," वा
"अमर परमेश्वर हाम्रो पापको लागी मनुभ
छ यो," वा यस्तै बयान जसले क्तपता र
उहााँको पुत्र क्तबिको भेदलाई धनमलो पाछछ । हामीले पुत्रलाई परमेश्वरको पुत्रको
रुपमा पुज्नु पछछ , "सबैभन्दा उच्ि परमेश्वर" को रूपमा होइन। ध्यान कदनुहोस
कक कसरी िेलाहरूले येशूको उपासना गरे : "डु ङ्गामा हुनेहरूले उहााँलाई दण्डवत
गरे , र भने, “सााँच्िै तपाईं परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ।” (मत्ती १४: ३३)। उहााँका
िेलाहरु उहााँको पकहिानको बारे मा भ्रनमत नथएनन, न त उनीहरुको पूजामा उहााँको
पकहिानको बारे मा भ्रामक र क्तवरोधाभासी कथन शानमल नथयो। उनीहरूले स्पष्ट
रूपमा भने कक येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ।
त्यहााँ भजनहरुको एक महत्वपूणछ संख्या छन कक क्तपता र पुत्रको बारे मा असत्य
बयानहरु सामेल भएका छन। ककहलेकाहीीँ हामी यो सत्य हो कक होइन भनेर
ख्याल नै नगरी यी भनाइहरु कदमागमा दोहोयाछउने गछौँ। त्यहााँ धेरै पटक भएको
छ कक म भजन गाउनमा संलग्न भएको छु कक जब म आफैंलाई शब्दहरु
बोल्नबाट रोक्नु पछछ , ककनकक मलाई थाहा छ कक ती सत्य छै नन। हामी एक
असत्य तररकामा परमेश्वर वा ख्रीष्टको आराधना गनछबाट आफूलाई रक्षा गनुछ पछछ ।

परमेश्वरको एकमात्र पुत्र
येशूले घोषणा गनुभ
छ यो, "मैले भनें, म परमेश्वरको पुत्र हुाँ?" (यूहन्ना १०:३६)। उहााँले
भन्नुभयो कक उहााँ "परमेश्वरको एक मात्र पुत्र हुनुहुन्छ" (यूहन्ना ३:१८)। अंग्रेजीमा
क्तवगटन शब्दको शाम्ब्दक अथछ हो जम्न्मएको। येशूले भन्नुभयो, "जसरी क्तपता
आफैंमा जीवन हुनुहुन्छ; तेसैले उहााँले पुत्रलाई आफैंमा जीवन प्राप्त गनछ
कदनुभयो"(यूहन्ना ५:२६)। उहााँको आफ्नै गवाही अनुसार, येशू सााँच्िै ईश्वरको एक
मात्र पुत्र हुनुहुन्छ र शाम्ब्दक रूपबाट आफ्नो क्तपताबाट जीवन प्राप्त गनुभ
छ यो।

पावलले ख्रीष्टको बारे मा बयान गरे कक, "अदृश्य परमेश्वरको स्वरुप को हुनुहुन्छ,
हरे क प्राणीको जेठो सन्तान" (कलस्सी १:१५)। बानेस न्यू टे स्टामेन्ट नोटस
भन्छन, "जेठो शब्द-प्रो-टोट-ओक-ओएस-ठीक अथछमा बुबा वा आमाको जेठो
सन्तान हो।" जेनमसन, फाउसेटt, ब्राउन कमेन्री भन्छन, "बेगोटनको (शाम्ब्दक,
अथछ हो 'जन्म') हरे क प्राणी भन्दा पकहले।" थायरको ग्रीक लेम्क्सकन भन्छन,
"ख्रीष्टलाई सबै सृक्तष्टको जेठो भननन्छ, जो सृक्तष्ट गररएका िीजहरुको सपूणछ ब्रह्माण्ड
भन्दा पकहले परमेश्वरको माध्यमबाट अम्स्तत्वमा आउनुभयो।" येशू ख्रीष्टलाई
"परमेश्वरको छक्तव", "अदृश्य परमेश्वरको छक्तव" र "उहााँको व्यक्तित्वको व्यि
गररएको छक्तव" भननन्छ।(२ कोररन्थी ४: ४; कलस्सी १:१५; कहब्रू १: ३)। एक छक्तव
ककहल्यै मूल सक्कली हुाँदैन, तर सधैं एक समानता वा मूलको नक्कल हुन्छ।
ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ र, यसैल,े उहााँको क्तपताको व्यि छक्तव हुनुहुन्छ। यो
भन्नु गलत हुनेछ कक क्तपता आफ्नो पुत्रको छक्तव हो ककनभने क्तपता मूल हुनुहुन्छ।
उस्तै तरीकाले यो सााँिो, वा मूल, परमेश्वरको रूपमा ख्रीष्टको उल्लेि गनछको लागी
गलत हुनेछ, ककनकक उहााँ सााँिो परमेश्वरको छक्तव हुनुहुन्छ। मीकाले येशूको बारे मा
लेिे, “तर ए बेथलेहेम एप्राता, ताँ यहूदाका कुलहरूमध्ये सानो भए तापनन ताँबाट
मेरो ननम्त एक जना ननस्कनुहुनेछ, जो इस्राएलका शासक हुनुहुनेछ, जसको सुरु
पुरानो समयदे म्ि, अथाछत प्रािीनकालदे म्ि [सीमान्त: 'अनन्तताको कदन'] "नै छ।”
(मीका ५: २)। ररभाइज्ज स्टान्र्डडछ संस्करण अनुसार यो अनुवाद, "जसको सूरु
पुरानो समयबाट छ, प्रािीन कदनहरुबाट।" परमेश्वरको पुत्रको उत्पक्तत्त अनन्त
कालमा भएको नथयो। उहााँ कुनै पनी सृक्तष्ट हुनु भन्दा पकहले जम्न्मनुभएको नथयो,
समय भन्दा पकहले नै जसरी हामी जान्दछौं, अनन्तताको कदनहरुमा।
कहतोपदे श आठको पकहलो पदमा, यो भन्छ कक बुक्ति बोल्दै छ। बुक्ति को हो? पद
८ ले हामीलाई बताउाँ छ कक उहााँको मुि छ र बोल्नुहुन्छ, र पद १७ ले भन्दछ
कक उहााँले माया गनुह
छ ु न्छ। पवलले लेिे कक‚ "तर ती बोलावट भएकाहरूका
ननम्त, िाहे यहूदीहरू होऊन वा ग्रीकहरू होऊन, ख्रीष्ट नै परमेश्वरको शक्ति र

बुक्ति हुनुहुन्छ।" (१ कोररन्थी १:२४)। "परमेश्वर नै ख्रीष्ट येशूमा नतमीहरूका
जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ, ख्रीष्टलाई नै उहााँले हाम्रा बुक्ति, हाम्रा धानमछकता र पक्तवत्रता
र हाम्रा उिार बनाउनुभयो।" (१ कोररन्थी १:३०)। ख्रीष्ट बुक्ति हुनुहुन्छ, र कहतोपदे श
अध्याय आठ मा बोल्दै हुनुहुन्छ। महासागर नहुाँदै मेरो जन्म भएको नथयो, पानीले
भररएका िोला-नालाहरू हुनभ
ु न्दा अनघ नै। पवछतहरू आ-आफ्नो स्थानमा स्थाक्तपत
हुनुभन्दा पकहले नै, पहाड़हरूभन्दा अनघ नै मेरो जन्म भएको नथयो। (कहतोपदे श
८:२४, २५)। १९६५ बेनसक अंग्रेजी बाइबलले भन्छ, "जब त्यहााँ कुनै गकहराइ नथएन
मलाई जन्म कदइएको नथयो, जब पानीसंग बनगरहे को कुनै फोहोराहरु नथएन।
पहाडहरु आफ्नो ठाउाँ मा राख्नु भन्दा पकहले, पहाडहरु भन्दा पकहले नै मेरो जन्म
भएको नथयो।
कहब्रू शब्द חול, जो यसप्रकारले अनुवाद गरीएको नथयो "मलाई ननकानलल्याइयो,"
एक किया हो। कहब्रू कियाहरु धेरै फरक रूपहरुमा पाउन सककन्छ। पुरानो ननयममा,
यो क्तवशेष किया हो जुन ६ अलग–अलग रूपमा प्रयोग गरीएको नथयो। ती हुन
Qal, Polel, Pulal, Hophal, Hithpolel, र Hithpalpel हुन। यो किया को लागी कुन
रूपको उपयोग गरीन्छ भन्ने मा ननभछर गदछ छ, शब्द को अथछ पूणछ तररकाले
पररवतछन गनछ सककन्छ। उदाहरणको लागी, जब यो कहब्रू किया  חולQal रूपमा
प्रयोग गरीन्छ, यसको मतलब "नाच्नु, घुमाउनु, लेख्नु, घुमाउनु, घुनको लागी हुन्छ"
(ब्राउन ड्राइभर-क्तब्रगको कहब्रू लेम्क्सकन)। यो सन्दभछबाट स्पष्ट छ कक यो पररभाषा
कहतोपदे श ८:२४, २५ मा लागू हुने छै न, र यो लागू हुन सक्दै न ककनकक यी
पदहरुमा कहब्रू शब्दलाई पुलाल रुपमा प्रयोग गरीएको छ। पुलाल रुपको लागी
पररभाषा मात्र पररभाषा हो कक यहााँ लागू गनछ सक्नुहुन्छ। यो पररभाषा यस प्रकार
छ: "नलम्ित गनछको लागी, सहनको लागी, ननम्स्कआएको लागी" (ब्राउन ड्राइभरक्तब्रगको कहब्रू लेम्क्सकन)। यस रूपमा यो किया बाइबलमा मात्र तीन स्थानहरु
उपयोग गरीएको छ, र यहााँ अन्य दई
ु स्थानहरु छन जहााँ यो प्रयोग गरीएको छ:
"के तपाइाँ जन्मेको पकहलो माननस हुनुहुन्छ? वा नतमी पहाडहरु भन्दा पकहले

[कहब्रू: पुलाल रूपमा] बनाइएको नथयौ? (अय्यूब १५: ७)।"हे र, म दष्ट
ु तामा [कहब्रू:
पुलाल रूपमा] आकृ नत गररएको नथएाँ; र पापमा मेरी आमाले मलाई गभछधारण
गनुभ
छ यो"(भजन ५१: ५)। जसरी हामी स्पष्ट दे ख्न सक्छौं कक, कहतोपदे श ८:२४,
२५ मा "ननम्स्कआएको" शब्दको अथछ जन्मनु, वा जन्मनु बाहे क अरु केकह हुन
सक्दै न।
हामी कहतोपदे श ८ अध्यायमा रहे को बााँकी पदहरुलाई ननरन्तरता कदऔीँ र बुक्तिको
क्तवशेषताहरुको बारे मा अनधक नसकौँ। "उहााँले पृथ्वी वा यसका जनमन, वा संसारमा
धूलाको कण बनाउनुभन्दा अनघ नै म सृम्जएको नथएाँ। उहााँले आकाशलाई त्यसको
ठाउाँ मा बसाल्नुहुाँदा, र महासागरलाई म्क्षनतजले घेनह
ुछ ुाँ दा, म त्यहााँ नथएाँ। उहााँले
बादललाई आकाशमा स्थाक्तपत गनुह
छ ुाँ दा, र महासागरका मूलहरूलाई नतनीहरूका
स्थानमा दृढ़साँग बसाल्नुहुाँदा, उहााँले समुद्रको नसमाना तोकककदनुहुाँदा— उहााँको
आज्ञाभन्दा बाकहर नाघी पानी नजानलाई—र उहााँले पृथ्वीका जगहरू बसाल्नुहुाँदा,
म एक कारीगरझैँ उहााँको छे उमा नथएाँ। म कदनहुाँ हषछले क्तवभोर हुन्थें, उहााँको
उपम्स्थनतमा ननरन्तर आनम्न्दत भइरहन्थें। उहााँले बनाउनुभएको नसङ्गो संसारमा
आनम्न्दत हुाँदै म मानव जानतमा प्रसन्न रहन्थें। अब हे मेरा छोरा हो, मेरो कुरा
सुन, नतनीहरू धन्य हुन, जसले मेरा मागछहरू अपनाउाँ छन। मेरो अती सुन र
बुक्तिमान होओ, त्यसको अवहे लना नगर। त्यही माननस सुिी हो, जसले मेरो विन
सुन्छ, जो कदनहुाँ मेरो ढोकामा ननयालेर हे दै, मेरो ढोकानेर पम्िछरहन्छ। ककनभने
जसले मलाई भेटटाउाँ छ, त्यसले जीवन पाउाँ छ, र परमप्रभुको ननगाह प्राप्त गछछ ।
तर जसले मलाई भेटटाउन िुक्छ, त्यसले आफैलाई नोक्सानी गछछ । मलाई घृणा
गने सबैले मृत्युनसत प्रेम राख्छ।" (कहतोपदे श ८: २६-३६)। यहााँ विा भन्छन
कक उहााँ प्रभुसंग हुकेर आउनुभएको नथयो र दै ननक उहााँको प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो, र
सधैं उहााँको सामु िुसी हुनुहुन्थ्यो। यो एक वास्तक्तवक व्यक्ति हो। तब उहााँ
भन्नुहुन्छ, "जसले मलाई भेटटाउाँ छ उसले जीवन पाउाँ छ।" यूहन्नाले लेि,े
“जससाँग पुत्र छ उससाँग जीवन छ; र जससाँग परमेश्वरको पुत्र छै न ऊसंग जीवन

छै न "(१ यूहन्ना ५:१२)। येशू ख्रीष्ट आफै एक हुनुहुन्छ जो कहतोपदे श आठ
अध्यायमा आफ्नो बारे मा बोल्नुहुन्छ। उहााँ सााँच्िै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, जसरी
यूहन्नाले लेिे, "परमेश्वर क्तपता र क्तपताका पुत्र येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह, कृ पा र
शाम्न्त हामीसाँग सत्यता र प्रेममा रहनेछ।" (२ यूहन्ना १: ३)।
क्तपता र पुत्र शब्दहरुको पररभाषाले, एक भन्दा पकहले अकोको अम्स्तत्व रहे को
संकेत गदछछ। यो इस्राएलीहरुको समझ नथयो। कहतोपदे शको पुस्तकमा हामी
पढ्छौं: "स्वगछसम को उक्लेको छ र तल ओलेर आएको छ? कसले बतासलाई
आफ्नो हातको मुटठीमा बटु लेको छ? कसले पानीलाई आफ्नो िास्टोमा लपेटेको
छ? पृथ्वीका िारै नतरको अन्तसम कसले स्थाक्तपत गरे को छ? उहााँको नाउाँ के हो,
र उहााँका पुत्रको नाउाँ के हो? यकद ताँलाई थाहा छ भने मलाई भन!" (कहतोपदे श
३०: ४)
केकह माननसहरु गल्तीले यो ननष्कषछमा पुगक
े ा छन कक परमेश्वर "क्तपता" र "पुत्र"
शब्दहरुको प्रयोग गरी हाम्रो कमजोर कदमागमा पुग्नको लागी एक कदव्य सबन्ध
हो। (क्तपता र पुत्र होइन) कक उनीहरुलाई हाम्रो भाषामा व्याख्या गनछ सककदै न।
यो ननष्कषछमा आउनको लागी तपाइाँ ले मान्नुपछछ कक परमेश्वरको यो प्राणीहरुको
प्रकारमा एक अजीब भाषा र प्रजननको तररकाले उत्पनतभयो, र तब आफै यी
अजीब प्राणीहरुलाई व्याख्या गनछको लागी संघषछ गरीरहे छ। उहााँसाँग पकहले नै एक
पुत्र भए पनछ‚ तपाइाँ यो क्तबसछनु हुन्छ कक परमेश्वरले हाम्रो भाषा सृक्तष्ट गनुभ
छ यो र
हाम्रो प्रजननको तरीकाको रिना गरीयो। परमेश्वरले हामीलाई एउटा छोरा
जन्माउने क्षमतामा रिना गनुभ
छ यो, र तब उहााँले येशूको घोषणा गनुभ
छ यो, "नयनन
मेरो क्तप्रय पुत्र हुन..." (मत्ती ३: १७ १७ : ५)। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त्यसले
अथछ राख्छ‚ बुबा र छोराको हाम्रो मानव सबन्धको बारे मा पनन कक उहााँले आफ्नो
छक्तवमा रिना गनुभ
छ यो। बाइबलको अनुसार, येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको नथयो, जसको
शाम्ब्दक अथछ के हो, कुनै पनी सृक्तष्ट हुनु भन्दा पकहले जन्मनुभएको नथयो परमेश्वरले उहााँलाई संसारमा पठाउनु भन्दा धेरै पकहले। (कहब्रू १: १-९; हे नह
ुछ ोस;

कलस्सी १:१५; यूहन्ना ३:१६,१७; १८:३७; र १ यूहन्ना ४: ९)। उहााँ कसरी
जम्न्मनुभएको नथयो हामीले थाहा पाउनको ननम्त होईन, तर परमेश्वर िाहानुहुन्छ
कक हामी यो महसुस गरौं कक उहााँ र उहााँको पुत्रको एक घननष्ठ, सााँिो, क्तपता-पुत्रको
सबन्ध छ जुन एक भूनमका, वा एक कायछ मात्र है न।

वास्तक्तवक परमेश्वरको पुत्र
येशू सााँच्िै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनन इन्कार गनुछ ख्रीष्ट क्तवरोधी हो ककनभने
यसले सुसमािारको धेरै आधारनशलालाई इन्कार गदछ छ। परमेश्वरले उहााँको पुत्रलाई
हाम्रो लागी मनछ पठाएर हामीलाई पयाछप्त माया गनुह
छ ु न्छ भन्ने सुसमािार अथछहीन
हुन्छ यकद हामीले येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर इन्कार गछौँ भने। येशूले
भन्नुभयो, "म र मेरो क्तपता एक हौं" (यूहन्ना १०:३०)। यसले धेरैलाई यो सोच्ने
भ्रममा पारे को छ कक येशू क्तपता हुनुहुन्छ, वा कुनै न कुनै तरीकाले उहााँसाँग
जोकडनुभएको छ जसले क्तपता र पुत्रलाई एक यौनगक बनाउाँ छ। तर, यस्तो गलत
ननष्कषछमा पुग्न जरूरी छै न। यसको लानग सन्दभछ पढ्न उपयोगी हुन्छ। येशूले
भन्नुभयो, " क्तपता र म एक हौं।” यहूदीहरूले उहााँलाई हानौं भनी फेरर ढु ङ्गा
उठाए। येशूले नतनीहरूलाई भन्नुभयो, “मैले नतमीहरूलाई मेरा क्तपताबाट धेरै असल
काम दे िाएाँ, तीमध्ये कुन कामको ननम्त नतमीहरू मलाई ढु ङ्गाले हान्न
िाहन्छौ?” यहूदीहरूले उहााँलाई जवाफ कदए, “असल कामको लानग हामी नतमीलाई
ढु ङ्गाले हान्दै नौं, तर ईश्वर-ननन्दा गरे को कारणले, ककनकक नतमी माननस भएर
पनन आफैलाई परमेश्वर तुल्याउाँ छौ।”
येशूले नतनीहरूलाई जवाफ कदनुभयो, “के नतमीहरूको व्यवस्थामा यसो लेम्िएको
छै न, ‘मैले भनें, नतमीहरू दे वहरू हौ’? यकद जसकहााँ परमेश्वरको विन आयो,
नतनीहरू दे वहरू कहलाइन्छन भने (धमछशास्त्र भङ्ग हुन सक्दै न), क्तपताले पक्तवत्र
तुल्याएर संसारमा पठाउनुभएको व्यक्तिले ‘म परमेश्वरको पुत्र हुाँ’ भन्दा कसरी

ईश्वर-ननन्दा हुन्छ? ” (यूहन्ना १०: ३०-३6)। येशूले परमेश्वर भएको दाबी गने
आरोपलाई अस्वीकार गनुभ
छ यो, औंल्याउनुभयो कक उहााँको दावी मात्र परमेश्वरको
पुत्र हुनु नथयो।
यहूदीहरूले स्पष्ट रूपले उहााँका विनहरु बुझक
े ा नथए, ककनकक जब अन्ततः उहााँलाई
ईश्वरननन्दाको आरोप लगाइयो र मृत्युदण्डको ननन्दा गररयो, आरोप यो नथयो कक
उहााँले परमेश्वरको पुत्र भएको दाबी गनुभ
छ एको नथयो। जब कैयाफाको सामु ल्याईयो,
बाइबल भन्छ कक, "तर येशू िूप रहनुभयो। प्रधान पूजाहारीले उहााँलाई भने,
“जीक्तवत परमेश्वरको शपथ िाएर भन्दछु, हामीलाई बता, के ताँ परमेश्वरको पुत्र
ख्रीष्ट होस?” (मत्ती २६: ६३)। लूकाको लेिले भन्छ कक, "तब नतनीहरू सबैले भने,
“त्यसो भए, के ताँ परमेश्वरको पुत्र होस?” उहााँले नतनीहरूलाई उत्तर कदनुभयो,
“तपाईंहरू नै भन्नुहुन्छ, म उही हुाँ।” नतनीहरूले भने, “हामीलाई अब अरू के
साक्षीको आवश्यकता छ र? ककनकक हामीले त्यसकै मुिबाट सुननहाल्यौं।” (लूका
२२: ७०‚ ७१)। यस पनछ येशूलाई क्तपलातसको सामु ल्याईयो, र जब क्तपलातसले
भने कक उनीले उहााँमा कुनै दोष भेटटाउन सकेनन, "यहूदीहरूले उनलाई जवाफ
कदए, “हाम्रो एउटा व्यवस्था छ, र त्यस व्यवस्थाअनुसार यो मनैपछछ , ककनकक यसले
आफैलाई परमेश्वरको पुत्र तुल्याएको छ।” (यूहन्ना १९: ७)। ख्रीष्टलाई िुसमा
झुण््याउने भीडले भन्यो, "यसले परमेश्वरमा भरोसा राख्छ। परमेश्वरले यसलाई
िाहनुहुन्छ भने उहााँले यसलाई अकहले छुटकारा दे ऊन, ककनकक यसले ‘म
परमेश्वरको पुत्र हुाँ,’ भनी भन्थ्यो।” (मत्ती २७: ४३)। स्वाभाक्तवक रूपले, ख्रीष्टको
बारे मा सबैभन्दा बनलयो आरोप उनीहरुबाट आउनेछन जसले उहााँलाई मृत्युदण्डको
लानग ननन्दा गरे । उनीहरु सबैले भने कक उहााँको दावी नथयो कक उहााँ परमेश्वरको
पुत्र हुनुहुन्छ। यो ठ्याक्कै हो जो येशूले भन्नुभयो उहााँ हुनुहुन्छ (मत्ती २६: ६३‚
६४; लूका २२: ७०‚ ७१)।

ननष्कषछ:

केकह माननसहरु सोच्छन कक परमेश्वर एक पुत्र हुने सभावना भन्दा बाकहर
हुनुहुन्छ, तर येशूले भन्नुभयो, "परमेश्वरमा सबै कुरा सभव छ" (मकूछस १०:२७)।
बाइबलले ख्रीष्टलाई कतीमा १२० पटक परमेश्वरको पुत्रको रूपमा उल्लेि गदछ छ।
बाइबलले यो वाक्यांशहरुको प्रयोग गरे र गदछ छ।"परमेश्वरको पुत्र" सैंतालीस पटक।
ख्रीष्टको पुत्रत्वको सत्यताको बारे मा, उहााँ एकमात्र पुत्र हुनुहुन्छ" पााँि पटक।
"जन्मेको जेठो" तीन पटक, "पकहलो जन्मेको" एक पटक, र परमेश्वरको "पक्तवत्र
बालक" दई
ु पटक भननएको छ। िार पदहरुले भन्छन कक उहााँ "अवतार" हुनु
भन्दा पकहले उहााँ जम्न्मनु भएको। िारवटा पदहरुले भन्छन कक उहााँ क्तपताबाट
"ननम्स्कआउनु भएको," "ननकानलएको" वा "क्तपताबाट बाकहर ल्याइएको"। यस
क्तवषयमा प्रमाणहरु भारी छन।
ख्रीष्ट सााँच्िै परमेश्वरको शाम्ब्दक पुत्र हुनुहुन्छ, सबै सृक्तष्ट भन्दा पकहले क्तपताबाट
ननम्स्कआएको। यकद परमेश्वरले हामीलाई केकह फरक क्तवश्वास गने आशा गनुभ
छ यो
भने, उहााँले यसलाई बाइबलमा कमजोर रुपमा प्रस्तुत गने काम गनुभ
छ एको
ठहररन्छ। वास्तवमा, यकद परमेश्वरले हामीलाई फरक ढं गले क्तवश्वास गनछ
िाहनुहुन्थ्यो भने, उहााँले जानम् बूझम् कन हामीलाई अन्योलमा राख्न धेरै स्पष्ट
बयान कदईरहनुभएको छ कक ख्रीष्ट शाम्ब्दक रूपमा परमेश्वरले जन्म ाउनु भएको
पुत्र हो, अनलकनत पनन स्पष्टीकरण क्तबना कक हामी उहााँका शब्दहरुलाई उनीहरुको
साझा अथछमा नलनु हुाँदैन भनेर कुनै संकेत नगरी। तैपनन, "परमेश्वर गोलमालको
लेिक हुनुहुन्न, तर शाम्न्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ" (१ कोररन्थी १४:३३)। कुनै पनन
लेिक वा सावछजननक विा जान्दछन कक जब उनीहरु कुनै शब्द वा एक
वाक्यांशको

उपयोग

गदछछन

त्यसबाट

सम्जलैसंग

गलतफहमी

हुनसक्छ,

स्पष्टीकरणको लागी गलत ननष्कषछमा आउनबाट माननसहरुलाई रोक्न आवश्यक
छ। तैपनन, नयााँ ननयम भरीमा, जहााँ ख्रीष्ट परमेश्वरको जन्मम् नुभएको पुत्र
भननएको छ, त्यहााँ ककहल्यै कुनै प्रकारको सुधार वा स्पष्टीकरण छै न कक यी
शब्दहरुलाई उनीहरुको प्राकृ नतक अथछमा नलइनुहुाँदैन भनेर। येशूले भन्नुभयो कक

उहााँ "परमेश्वरको एक मात्र पुत्र हुनुहुन्छ" (यूहन्ना ३:१८)। अको क्तवषयको बारे मा
छ, तर नसिान्त यहााँ समान रुपमा लागू गनछ सककन्छ, उहााँले भन्नुभयो, "यकद यो
त्यस्तो नभएको भए, म नतमीलाई भन्न ने थए" (यूहन्ना १४: २)।
तपाइाँ सोच्दै हुनुहुन्छ, "म सधैं क्तवश्वास गदछ छु कक येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ।"
त्यो महान हो! तपाइाँ यो पनन सोध्न सक्नुहुन्छ, "के सबै ईसाईहरु क्तवश्वास गदै नन
कक येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ?" द:ु िद वास्तक्तवकता यो हो कक धेरै जसो
ईसाई भएको दाबी गछछ न तर वास्तवमा येशूलाई परमेश्वरको असली पुत्र हुन ुहुन्छ
भनेर क्तवश्वास गदै नन यकद उनीहरुले आफ्नो मण्डलीको सप्रदायको बयानलाई
हे छछन भने।
लगभग सबै ईसाईहरु, "येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ," भनेर दावी गछछ न, तर यी
शब्दहरुसंग धेरै फरक अथछहरु जोकडएका हुन्छन। उदाहरणको लागी, यहोवाका
साक्षीहरु भन्छन कक येशू परमेश्वरको पुत्र हो, तर जब यसको अथछ के हो भनेर
सोनधन्छ, उनीहरु तपाईंलाई बताउनेछन कक येशू परमेश्वरले बनाउनुभएको पकहलो
स्वगछदत
ू हुनुहुन्थ्यो, र लुनसफर वा अन्य कुनै स्वगछदत
ू हरु भन्दा फरक नथएन।
क्याथोनलकहरूले तपाइाँ लाई बताउनेछन कक येशू परमेश्वरको पुत्र हो भनेर, तर जब
व्याख्या गनछको लागी सोनधन्छ, उनीहरुले भन्नेछन कक उहााँ ईश्वरको एउटै पदाथछको
कहस्सा हुनुहुन्छ, उहााँको नसयामी जुल्याहाको रूपमा राम्रोसंग जोकडएको छ, र
उस्को क्तपताको जस्तै उमेर छ। के तपाइाँ ले ककहल्यै एउटा यस्तो पुत्रलाई दे ख्नभ
ु यो?
अरुले बुझाउनेछन कक येशू परमेश्वरको सह-शाश्वत साथी हुनुहुन्छ जसलाई
परमेश्वरले आफ्नो पुत्र घोक्तषत गनुभ
छ यो यद्यक्तप उनी वास्तवमा उहााँको पुत्र होइनन।
अरुले भन्नेछन कक येशू परमेश्वरक ो पुत्र बन्नुभयो जब उनी बेथलेहेममा कुमारी
मररयमद्वारा जन्मेका नथए, र कुनै पनन अथछमा उनी परमेश्वरका पुत्र नथएनन। यी
नसिान्तहरु मध्ये प्रत्येकले कुनैपनन तवरले इन्कार गदछ छ कक येशू परमेश्वरको
पुत्र हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ कक “झूटो को हो त्यो जसले येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ
भनेर इन्कार गदछ छ? झूटो को हो? झूटो त्यो हो, जसले येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ

भन्ने कुरा इन्कार गदछ छ। क्तपता र पुत्रलाई जसले इन्कार गछछ , ख्रीष्ट क्तवरोधी
त्यही हो। पुत्रलाई इन्कार गने कुनै माननसमा क्तपता हुनुहुन्न। जसले पुत्रलाई
स्वीकार गछछ , त्यससाँग क्तपता हुनुहुन्छ। (१ यूहन्ना २:२२, २३)। हामी होनशयार
हुनुपछछ कक परमेश्वरको पुत्रलाई इन्कार नगनछको लानग मात्र कक हामी बाइबलमा
ननसकाइएको एक ििछको धमछलाई समथछन गनछ सकौँ भनेर। परमेश्वरको पुत्रलाई
इन्कार गनाछले संसारलाई पराम्जत गनछ हामीलाई असक्षमतामा पररणाम कदनेछ र
परमेश्वरसंगको हाम्रो सबन्धलाई रोक्नेछ।
धेरै माननसहरुलाई परमेश्वरप्रनतको गलत धारणा छ कक ख्रीष्टको सााँिो पुत्रत्वलाई
इन्कार गदछछन। िाहे एक व्यक्तिले कनतनै मेहनतसाथ एक यस्तो ककनसमको
दे वतालाई प्रेम गने कोनसस गरे तापनन, उनीहरु उसलाई आफ्नो सारा हृदय, आत्मा,
शक्ति र कदमागसंग माया गनछ सक्षम हुनेछैनन। यो सााँिो हो ककनभने परमेश्वरको
प्रेमलाई उहााँको बारे मा बनाइएका सबै झूटा नसिान्तहरु द्वारा गलत तररकाले
प्रस्तुत गरीएको छ, र हामी उहााँलाई तब मात्र प्रेम गनछ सक्छौं जब पकहले हामी
हाम्रो लानग उहााँको प्रेम दे ख््छौँ, जस्तो कक यूहन्नाले भने, "हामी उहााँलाई प्रेम
गछौं, ककनकक उहााँले हामीलाई पकहले प्रेम गनुभ
छ यो।" (१ यूहन्ना ४: १९ )।
बाइबलले भन्छ, "हामी सबै घुटो हटाइएको मुहारले प्रभुको मकहमा प्रनतक्तबम्बत
गदछ छौं, अनन

एउटा

मकहमादे म्ि

अको

मकहमानतर

उक्लाँदै

उहााँको

रूपमा

बदनलाँदैजान्छौं। परमप्रभुबाट यो आउाँ छ, जो आत्मा हुनुहुन्छ।" (२ कोररन्थी
३:१८)। यकद हामी एक दे वतालाई हे छौँ जसले हामीलाई एक कायछ गनछको लागी
कक जुन कुरा ऊ होइन तर हो भनेर बहाना गनछको लागी मात्र प्रेम गछछ भने, तब
हामी उसलाई मात्र कुनै कायछ गनछको लागी, ईसाई भएको नाटक गनछको लागी प्रेम
गछौं, जब कक हामी तेस्तो होइनौँ। याद गनुह
छ ोस कक कुनै पनन झूट सुरम्क्षत छै न,
िाहे जस्तोसुकै ननदोषताकोसाथ क्तवश्वास गरे ता पनन त्यसले केकह फरक पादै न।
पावलले लेिक
े ा छन कक "यसैकारण नतनीहरूले झूटा कुरामा क्तवश्वास गरून भनेर
परमेश्वरले नतनीहरूमानथ एक शक्तिशाली भ्रम पठाउनुहुन्छ, 12ताकक सत्यमानथ

क्तवश्वास नगने, तर अधानमछकतामा आनन्द मनाउने सबै जना दोषी ठहररऊन।"
(२

थेस्सलोननकी २:११, १२)। साथै, ध्यान राख्नुहोस कक बहुमत धानमछक

मानमलाहरुमा क्तबरलै सही छन। येशूले भन्नुभयो, “सााँघुरो ढोकाबाट नभत्र पस,
ककनभने क्तवनाशमा पुर्याउने ढोका फराककलो र बाटो सम्जलो हुन्छ, र यसबाट
नभत्र पस्नेहरू धेरै हुन्छन। 14ककनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका सााँघुरो हुन्छ र
बाटो ककठन हुन्छ, जसले िाकहाँ जीवनमा पुर्याउाँ छ, र त्यो भेटटाउने थोरै नै
हुन्छन।" (मत्ती ७: १३‚ १४)।
माननसहरुको पररषद, र मानव नननमछत पंथहरु कक अक्सर ईसाईहरु द्वारा समाननत
छन, ती मापदण्डहरु जसद्वारा हामी सत्य ननधाछरण गनछ सक्दै नौं। त्यहााँ मात्र एक
मात्र मापदण्ड छ, र एक मात्र, कक हामी सत्यको लागी अिमको मागछदशछकको
रूपमा भरोसा गनछ सक्छौं, र त्यो परमेश्वरको विन हो। हामीले माननसलाई भरोसा
गनुछ हुदैन हामीलाई सत्यमा डोर्याउनको लागी, परमेश्वरले भन्नुभयो, "यस
प्रजालाई

अगुवाइ

गनेहरूले

नतनीहरूलाई

भ्रममा

पाछछ न।

नतनीहरूबाट

डोर्याइएकाहरूिाकहाँ बरानलएका छन।" (यशैया ९: १६)। म प्राथछना गदछछु कक
तपाइाँ मात्र एक सत्य स्वीकार गनुह
छ ु नेछ, "प्रभु यसो भन्नुहुन्छ" परमेश्वरको पुत्रको
बारे मा तपाइाँ को सबै क्तवश्वासको लागी एक कारणको रूपमा र कक तपाइाँ सााँच्िै
येशूलाई स्वीकार गनुह
छ ु नेछ जसको ककनभने उहााँले आफैंलाई घोषणा गनुभ
छ एको
छ, "परमेश्वरको एक मात्र पुत्र" (यूहन्ना ३:१८)। म प्राथछना गदछ छु कक यो सत्यले
स्वगछका महान परमेश्वरसंग अप्रनतबंनधत संगनतको लागी ढोका िोल्नेछ जसले
हाम्रो पापको िानतर आफ्नो पुत्र मनछको लागी जन्म कदनुभयो। अब, "हे र, क्तपताले
हामीलाई कस्तो ककनसमले प्रेम गनुभ
छ एको छ, कक हामी परमेश्वरका सन्तान भनी
कहनलएकाहरू हौं, र सााँच्िै हौं पनन। यसैकारणले त संसारले हामीलाई निन्दै न,
ककनभने त्यसले उहााँलाई निनेन।" (१ यूहन्ना ३: १)।

अध्याय २

२․ एकमात्र परमेश्वर
परमेश्वर िाहनुहुन्छ कक उहााँको छक्तव मा बनाइएका उहााँका प्राणीहरुले उहााँलाई
निनुन, र फलस्वरुप सारा हृदयले उनीहरुले उहााँलाई प्रेम गरुन। परमेश्वरको कदर

नगने माननसहरु संग सबैभन्दा ठु लो समस्या यो हो कक उनीहरु उहााँलाई जस्तो
हो त्यो रुपमा निन्दै नन। यूहन्नाले लेिक
े ा छन, "जसले प्रेम गदै न उसले
परमेश्वरलाई निन्दै न। ककनकक परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ "(१ यूहन्ना ४: ८)। धेरैको
परमेश्वरको िररत्रको बारे मा एक क्तवकृ त दृक्तष्टकोण छ, र यसले उनीहरुलाई
परमेश्वरलाई आदर वा प्रेम नगनछको लानग अग्रसर गराउाँ छ जस्तो उहााँ योग्यको
हुनुहुन्छ। परमेश्वरको िररत्रको बारे मा अन्धकार फैलाउनु शैतानको ईश्वरको
राज्यको क्तबरूि आिमणको मुख्य केन्द्र हो। यस्तो परमेश्वरको बारे मा झूट
फैलाउने उनको कामको उदे श्य हो कक धेरै परमेश्वरको प्रेमको क्तवषयमा अननभज्ञ
रहुन र उहााँलाई उनीहरुको जीवनको शासकको रूप अस्वीकार गरुन।
परमेश्वरको िररत्रको बारे को अन्धकार क्तबनभन्न माननसहरुमा फरक मात्रामा
अवम्स्थत छ। कोही कोकहमा परमेश्वरको प्रेमको सबन्धमा यस्तो बुझाई छ कक
उहााँको वास्तक्तवक गुणहरुको नम्जक छ र यसैले उनीहरु उहााँलाई प्रेमको आफ्नो
सीनमत दृक्तष्टकोणसंग जनतसक्दो प्रेम गछछ न। यधक्तप, परमेश्वरको लागी उनीहरुको
प्रेम परमेश्वरको िररत्रको बारे मा प्रत्येक रमाइलो झुटद्वारा बाधा छ। यी त्रुकटहरुले
उनीहरुलाई उनीहरुका सारा हृदयसाथ परमेश्वरलाई प्रेम गनछ सक्षम हुनबाट रोक्छ।
यस अवस्थामा उनीहरुको प्रेम "नसि" बनाउन सककदै न (१ यूहन्ना ४:१७)।
यो अन्धकार सदाको लागी रहनेछैन। परमेश्वर आफैले आफ्ना माननसहरुलाई
प्रकट गनुह
छ ु नेछ, र उनीहरु माफछत अरुलाई। उहााँले भन्नुहुनेछ, “उठ, प्रकाशमान हो,
ककनकक तेरो प्रकाश आएको छ, र परमप्रभुको मकहमा ताँमानथ उदाएको छ। हे र,
अाँध्यारोले पृथ्वीलाई, र घोर अाँध्यारोले माननसहरूलाई ढाकेको छ, तर परमप्रभु
ताँमानथ िकनुहुन्छ, र उहााँको मकहमा ताँमानथ प्रकट हुन्छ। जानत-जानत तेरो
प्रकाशमा र राजाहरू तेरो प्रभातको ज्योनतमा आउनेछन।" (यशैया ६०: १–३)।
प्रभुको मकहमा उहााँको िररत्र हो (प्रस्थान ३३:१८,१९)। परमेश्वरको िररत्र उहााँका
माननसहरुलाई प्रकट गररनेछ र उनीहरु उहााँको छक्तवमा रूपान्तररत हुनेछन।
पावलले लेि,े "हामी सबै घुटो हटाइएको मुहारले प्रभुको मकहमा प्रनतक्तबम्बत

गदछ छौं, अनन

एउटा

मकहमादे म्ि

अको

मकहमानतर

उक्लाँदै

उहााँको

रूपमा

बदनलाँदैजान्छौं। परमप्रभुबाट यो आउाँ छ, जो आत्मा हुनुहुन्छ।" (२ कोररन्थी
३:१८)। उहााँको विनमा प्रकट गनुभ
छ एको परमेश्वरको िररत्र दे ख्नु आवश्यक छ
ककनकक हामी जे दे ख्छौं त्यसको छक्तवमा पररवतछन हुनेछौँ। यकद हामी एक ईश्वर
दे ख्छौं जो प्रेम नगने र िूर हुनुहुन्छ, तब हामी पनन प्रेम नगने र िूर बन्नेछौं।
हाम्रा िररत्रहरु सीधै परमेश्वरको िररत्रको हाम्रो धारणा संग सबम्न्धत छन।
यसैले येशूले परमेश्वरलाई निन्नुको महत्वमा जोड कदनुभयो। जब उहााँको क्तपतासाँग
हाम्रो लागी प्राथछना गदै , उहााँले भन्नुभयो, "अब अनन्त जीवन यही हो, कक
नतनीहरूले तपाईं, एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई निनून, र तपाईंले पठाउनुभएको
येशू ख्रीष्टलाई निनून।" (यूहन्ना १७: ३)। हाम्रो अनन्त जीवन एकमात्र सााँिो
परमेश्वर र उहााँको पुत्र, येशू ख्रीष्टलाई निन्नुमा आधाररत छ। यो सबैभन्दा
महत्त्वपूणछ ज्ञान हामी पाउन सक्छौं। पत्रुसले लेि,े "परमेश्वरको र येशू हाम्रा
प्रभुको ज्ञानमा अनुग्रह र शाम्न्त नतमीहरूमा प्रशस्त हुाँदैजाओस।" (२ पत्रुस १:
२)।

हामी कसको आराधना गछौ भनन जान्दै
येशूले याकूबको इनारमा भेटभएको एक सामरी मकहलालाई भन्नुभयो‚ "नतमीहरू
जे आराधना गदछ छौ सो जान्दै नौ। हामी जे आराधना गदछछौं सो जान्दछौं, ककनभने
मुक्तििाकहाँ यहूदीहरूबाट आउाँ छ। तर बेला आइरहे छ, र त्यो बेला अकहल्यै हो, जब
सच्िा आराधकहरूले क्तपतालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गनेछन। ककनकक
आराधना गने यस्तै आराधकहरूलाई नै क्तपताले िोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा
हुनुहुन्छ, र उहााँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गनुप
छ छछ ।” (यूहन्ना
४: २२-२४)। उपासनामा उनको अज्ञानताको लागी यस मकहलाको प्रशंसा गनुक
छ ो

सटटा, येशू

परमेश्वरको

बारे मा

उनको

समझलाई

बढाउन

र

उनको

गलतफहमीहरुलाई सच्याउन िोज्दै हुनुहुन्थ्यो।
येशूले आफैंलाई सम्मनलत गनुभ
छ यो जब उहााँले भन्नुभयो, "हामीलाई थाहा छ
हामी कसको आराधना गछौं।" के तपाइाँ लाई थाहा छ कक येशू कसैको आराधना
गनुह
छ ु न्छ? उहााँले आफैंले यसो भन्नुभयो, र त्यसपनछ उहााँले व्याख्या गनुभ
छ यो
उहााँ कस्को आराधना गनुह
छ ु न्छ। उहााँले भन्नुभयो, "सााँिो उपासकहरु आत्मा र
सत्यमा क्तपताको उपासना गनेछन।" येशूले सबै "सााँिो उपासकहरु" साँगै आफ्नो
क्तपताको उपासना गनुह
छ ु न्छ। उहााँ आफ्नो क्तपताको आराधना गनुह
छ ु न्छ, ककनकक
उहााँका क्तपता उहााँका परमेश्वर हुनुहुन्छ। पुनरुत्थान पनछ, उहााँले मररयमलाई
भन्नुभयो, “मलाई नछोऊ, ककनभने म अकहलेसम क्तपताकहााँ गएको छै नाँ। तर
मेरा भाइहरूकहााँ गएर नतनीहरूलाई भननदे ऊ, ‘मेरा क्तपता र नतमीहरूका क्तपता, र
मेरा परमेश्वर र नतमीहरूका परमेश्वरकहााँ गइरहे छु’।” (यूहन्ना २०: १७)।
येशूले आफ्ना िेलाहरुलाई भन्नुभयो कक उहााँको परमेश्वर उननहरुको परमेश्वर
जस्तै परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहााँले यो पनन बुझाउनुभयो कक यो परमेश्वर को हुनुहुन्छ,
क्तपता। उहााँले िेलाहरुलाई आश्वासन कदनुभयो कक उहााँका क्तपता, हाम्रा पनन क्तपता
हुनुहुन्छ, र उहााँका परमेश्वर पनन हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशूले प्रनतज्ञा गनुभ
छ यो,
"जसले म्जत्छ, त्यसलाई म मेरा परमेश्वरका मम्न्दरको एउटा स्तभ बनाउनेछु,

र ऊ त्यहााँबाट ककहल्यै बाकहर ननस्कनेछैन। म त्यसमा मेरा परमेश्वरको नाउाँ
लेख्नेछु, र मेरा परमेश्वरका सहरको नाउाँ , अथाछत यरूशलेम लेख्नेछु, जो मेरा
परमेश्वरबाट स्वगछदेम्ि तल आउाँ दछ। आफ्नै नयााँ नाउाँ पनन म त्यसमा लेख्नेछु।"
(प्रकाश ३:१२)। पावलले लेिे, "म प्राथछना गरररहन्छु, कक हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका
परमेश्वर, मकहमाका क्तपताले नतमीहरूलाई उहााँको क्तवषयको ज्ञानमा बुक्ति र प्रकाशको
आत्मा दे ऊन।" (एकफसी १:१७)। येशूले भन्नुभयो कक सााँिो उपासकहरुले क्तपताको
आराधना गनुप
छ छछ । "आत्मा र सत्यतामा।" यो परमेश्वरको आराधना आत्मामा
मात्र गनछको लागी पयाछप्त छै न, तपाइाँ सत्यतामा पनन उहााँको आराधना गनुप
छ छछ ।

आत्मामा परमेश्वरको आराधना गनछको लागी तपाइाँ को आत्माको आराधनामा
शामेल हुनु हो। के तपाइाँ ले ककहल्यै आफैंलाई भजन गाईरहे को पाउनुभएको छ
जब कक तपाइाँ को कदमागले तपाइाँ को कार, तपाइाँ को घर, वा एक िेलको बारे मा
सोच्दै सोनिरहे को छ? ती समयमा, तपाइाँ भन्न सक्नुहुन्छ कक तपाइाँ आत्मामा
आराधना गदै हुनह
ु ु न्छ? होइन! यकद तपाइाँ को हृदय र क्तविारहरु संलग्न छै नन
भने, तब यो सााँिो उपासना होइन।
के हुन्छ यकद तपाइाँ को हृदय आराधनामा त संलग्न छ, तर तपाइाँ एक मूनतछको
पूजा गदै हुनुहुन्छ भने? के तपाइाँ सााँिो उपासक हुनुहुन्छ? पक्कै हुनुहुन्न! एक
सााँिो उपासक हुनको लागी तपाइाँ को हृदय र कदमागको संलग्न संलग्न भएर
हुाँदैन, तर तपाइाँ ले सत्यतामा सााँिो परमेश्वरको आराधना गनुप
छ छछ । सााँिो
उपासकहरुले आराधना गने सााँिो परमेश्वर को हुनुहुन्छ? येशूले भन्नुभयो, "सााँिो
उपासकहरुले आत्मा र सत्यतामा क्तपताको उपासना गनेछन।" के ती इनारको
छे उमा भएकक मकहलाले परमेश्वरको सााँिो उपासना गदै नथइन? होइन! येशल
ू े
भन्नुभयो कक उनीलाई थाहा छै न कक उनी कसको आराधना गनछछ न। यो अनौठो
वा अज्ञात दे वताहरुको पूजा गनुछ एक ितरनाक कुरा हो। पावलले मासछ कहलमा
मूनतछपूजकहरुलाई हप्काए ककनभने उनीहरुको वेदीको नशलालेि नथयो, "अज्ञात
दे वताको लागी" (प्रेररत १७:२३)। अज्ञात आराधना सााँिो आराधना है न। परमेश्वरले
इस्राएलीहरुलाई हप्काउनु भयो, "नतनीहरूले भूतहरूका ननम्त बनल िढ़ाए, जो
ईश्वर होइनन, नतनीहरूले ननिनेका दे वताहरूलाई, भिछरै दे िा परे का दे वताहरूलाई,
नतमीहरूका क्तपता-पुिाछले भक्ति नगरे का दे वताहरूलाई।" (व्यवस्था ३२:१७)। यहााँ
हामी जान्दछौं कक वास्तवमा शैतानहरुले आराधना प्राप्त गरीरहे छन यकद हामी
त्यस्ता दे वताहरुको आराधना गदछ छौँ भने जसलाई हामी जान्दै नौं। पावलले लेि,े
"त्यसो होइन, तर म यही भन्न लानगरहे छु, कक मूनतछपूजकहरूले जो बनल िढ़ाउाँ छन,
त्यो परमेश्वरलाई होइन, तर भूतप्रेतलाई िढ़ाउाँ छन, र नतमीहरू भूतप्रेतसाँग
सहभागी होओ भन्ने म िाहन्नाँ।" (१ कोररन्थी १०:२०)।

ईसाइ र मूनतछपज
ू ा बीिको नमश्रण
बाइबलले भक्तवष्यवाणी गरे को छ कक एक सांसाररक शक्तिको उदय हुनेछ र झूटा
परमेश्वर स्थापना गने घृम्णत कामहरु समेत गनेछ।(दाननयल अध्याय,७‚ ८, ११
र प्रकाश १३ अध्याय पढ्नुहोस। अनधक जानकारीको लागी, कृ पया वतछमानको
सत्यताको कडसेबर २००८ को मुद्दा अंश पढ्नुहोस।) यस शक्तिको उदयको बारे मा
बोल्दै स्वगछदत
ू गेक्तब्रयलले दाननयललाई भने, “त्यस राजाले जे मन लाग्यो त्यही
गनेछ। उसले आफैलाई हरे क दे वभन्दा मानथ उिाल्नेछ र दे वहरूका पनन
परमेश्वरको क्तवरुिमा ककहल्यै नसुननएका कुरा गनेछ। िोधको समय समाप्त
नहोउञ्जेल त्यो सफल हुनेछ, ककनभने जे ननश्िय गररएको छ, त्यो पूरा हुनैपछछ ।
आफ्ना क्तपता-पुिाछहरूका दे वहरू वा स्त्रीहरूले रुिाएका दे वको पनन उसले वास्ता
गनेछैन, न त उसले कुनै पनन दे वको वास्ता गछछ , तर त्यसले आफैलाई ती
सबैभन्दामानथ

उिाल्नेछ।" (दाननयल ११:३६,३७)। यो वणछन लगभग २

थेस्सलोननकी २: ३, ४ मा पावलको वणछन जस्तै छ। दाननएल ७, ८, र ११ को
एक अध्ययनबाट थाहा हुन्छ कक यो शक्ति पोपतन्त्र हो। ध्यान कदनुहोस, गेक्तब्रयलले
भने कक जब पापसी पोपतन्त्र सत्तामा आउाँ छ तब यो उसको क्तपतापुिाछहरुको
परमेश्वरलाई बेवास्ता गनेछ। अन्य शब्दहरुमा, अब्राहम, इसहाक, र याकूबको
परमेश्वर, पत्रुसको परमेश्वर, पावल, र अन्य प्रेररतहरुको परमेश्वर, पोपतन्त्रद्वारा
अपहे लना गररनेछ। गेक्तब्रयल ननरन्तर हुन्छन, "नतनीहरूका सटटा उसले
ककल्लाहरूको एउटा दे वतालाई मान गनेछ, आफ्ना क्तपता-पुिाछले नजानेको
दे वतालाई सुन र िााँदी, बहुमल्
ू य पत्थरहरू र दामी उपहारहरू िढ़ाएर मान गनेछ।
उसले एक क्तवदे शी दे वताको सहायताले सबैभन्दा शक्तिशाली ककल्लाहरूमानथ
आिमण गनेछ र उसलाई मान्नेहरूलाई उसले ठू लो समान गनेछ। उसले
उनीहरूलाई धेरै माननसहरूमानथ शासकहरू तुल्याउनेछ र एउटा मूल्यमा जनमन
क्तवतरण गनेछ।" (दाननयल ११:३८,३९)। जसरी बाइक्तबलमा भक्तवष्यवाणी गरीएको

छ, र जब पोपतन्त्र सत्तामा आयो, "[उनीहरुका क्तपतापुिाछहरुका ईश्वरलाई" अपहे लना
गररएको नथयो, र एक "अनौठो ईश्वर" को उदय भयो जसलाई उनीहरुका
"क्तपतापिाछहरुले निन्दै नथे।" यो भक्तवष्यवाणी पत्रको पूरा भयो
जब शैतानले िौथो शताब्दीमा क्तत्रएकपरमेश्वरको नसिान्तको आक्तवष्कार गयो र
यो अपनाउनको लागी पोपतन्त्रलाई प्रेररत गयो। क्तत्रएकपरमेश्वरको नसिान्त सधैं
मुख्य धारा ईसाई धमछको कहस्सा नथएन। पुस्तकको पृष्ठ ११ मा, ह्यान्डबुक फर
टु डे ज क्याथोनलकमा, हामी यो पढ्छौं, "क्तत्रएकको रहस्य क्याथोनलक क्तवश्वासको
केन्द्रीय नसिान्त हो। यसमा ििछको अन्य सबै नशक्षाहरु आधाररत छन ... ििछले
यस रहस्यको धेरै ध्यान कदएर अध्ययन गरे र, िार शताब्दीको स्पष्टीकरण पनछ,
यस तरीकाले नसिान्त बयान गने ननणछय गरे : परमेश्वरको एकतामा तीन व्यक्तिहरु
छन, क्तपता, पुत्र र पक्तवत्र आत्मा ...
क्याथोनलक क्तवश्वासको केन्द्रीय नसिान्त, जुन उनीहरु मान्दछन कक उनीहरुको
त्यो आफ्नै ढााँिा नथयो, जुन दाननयल ११:३९ मा भक्तवष्यवाणी गररएको "अनौठो
ईश्वर" हो। यो भगवान यनत अजीब छ कक यसलाई लोकक्तप्रय रुपमा "एक रहस्य"
भननन्छ, र यसको अनुयायीहरुलाई यसको भ्रामक क्तवरोधाभासहरुलाई बुझ्नको
लागी कोनशश नगनुह
छ ोस भननएको छ। जो एक रहस्यमय अनौठो ईश्वरको पूजा
गदछ छन उनीहरु सााँच्िै गरी आराधना गछछ न तर कस्को आराधना गछछ न "केकह
थाहा छै न" कुवामा ती मकहलाले जस्तै जसलाई येशूले आत्मा र सत्यमा क्तपताको
आराधना गनछ सल्लाह कदनुभयो। सत्यतामा ईश्वरको आराधना गनछको लागी,
हामीले जान्नु पछछ कक हामी कसको आराधना गदै छौं। के तपाइाँ जान्नुहुन्छ कक
तपाइाँ कसको आराधना गनुह
छ ु न्छ? म ििछहरुमा गएको छु जहााँ उनीहरु सबै कुरा
नमश्रण गछछ न। उनीहरु भन्छन, "हे क्तपता तपाई यस संसारमा आएर हाम्रा
पापहरुको लागी मनुछ भएकोमा हामी तपाईलाई धन्यवाद कदन्छौं।" मैले सुनेको
छु कक माननसहरु येशूलाई प्राथछना गदै छन र प्राथछनाको अन्त्यमा "येशूको
नाममा।" आनमन। के यो येशूको आफ्नै नाममा प्राथछना गनाछले केकह अथछ लाग्छ?

उहााँ हाम्रो मध्यस्थ हुनुहुन्छ, र उहााँले हामीलाई येशूको नाममा क्तपतालाई प्राथछना
गनछ भन्नुभयो (लूका ११: २; यूहन्ना १६:२३; एकफसी ५:२०)। मैले सुनेको छु कक
माननसहरु क्तपतालाई प्राथछना गदछ छन, र अन्त्य "तपाईको नाममा।" भनेर गछछ न।
बाइबलले भन्दछ, "ककनकक परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर र माननसहरूका
बीिमा मध्यस्थ पनन एउटै हुनुहुन्छ— माननस, ख्रीष्ट येशू।" (१ नतमोथी २: ५)।
हामीले परमेश्वर, क्तपतासाँग हाम्रो मध्यस्थ, येशू ख्रीष्टको नाममा प्राथछना गनुप
छ दछछ।
यस्तो दे म्िन्छ कक जो माननसहरु बाइबलीय भेद र क्तपता र पुत्रको पदहरुलाई
भ्रनमत गदछछन उनीहरुलाई थाहाछै न कक उनीहरु कसको आराधना गदै छन, र यस
प्रकारले सत्यतामा आराधना गदै नन।

क्तपता र पुत्र बीिको नभन्नता
पावलले लेिेका छन, "प्रािीन कालमा हाम्रा क्तपतापुिाछहरूसाँग अगमविाहरूद्वारा
धेरै र क्तवनभन्न ककनसमले परमेश्वर बोल्नुभयो। तर यी आम्िरी कदनहरूमा उहााँ
आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसाँग बोल्नुभएको छ। पुत्रलाई नै उहााँले सबै कुराका
उत्तरानधकारी ननयुि गनुभ
छ यो, उहााँद्वारा नै समस्त सृम्ष्ट रच्नु पनन भयो।" (कहब्रू
१: १, २)। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई सबै कुराको उत्तरानधकारी ननयुि गनुभ
छ यो।
एक उत्तरानधकारी "जसले पुत्रत्वको अनधकारद्वारा आफ्नो आवंकटत सपक्तत्त प्राप्त
गदछ छ" (थायरको ग्रीक लेम्क्सकन)। पुत्रले पाएको सबै थोक, उसले आफ्नो
क्तपताबाट प्राप्त गरे को छ, जीवन सकहत। येशूले भन्नुभयो, "ककनभने जसरी क्तपता
आफैमा जीवन छ, उसरी नै उहााँले पुत्रलाई पनन आफैमा जीवनको स्रोत हुने
अनधकार कदनुभएको छ।" (यूहन्ना ५:२६) कहब्रूको पुस्तकलाई ननरन्तरता कदाँ दै
हामी पढ्छौं, "उहााँ नै परमेश्वरका मकहमाको प्रनतक्तबब र परमेश्वरकै स्वभावको
वास्तक्तवक प्रनतरूप हुनुहुन्छ, र सपूणछ क्तवश्वलाई आफ्नो शक्तिको विनले
सहाल्नुहुन्छ। पापको शुक्ति गनुभ
छ एपनछ मकहनमत परमेश्वरको दाकहने बाहुलीपम्टट
उच्ि स्थानमा उहााँ क्तवराजमान हुनुभयो।" (कहब्रू १: ३)।

एक छक्तव सक्कलीको एक समानता हो। यस अवस्थामा, येशूलाई क्तपताको "व्यि
छक्तव" भननन्छ। थायरको ग्रीक लेम्क्सकनले यहााँ प्रयोग गररएको ग्रीक शब्दलाई
पररभाक्तषत गदछ छ, "प्रत्येक सन्दभछमा सटीक प्रजनन।" परमेश्वरको पुत्रको रूपमा,
येशू ख्रीष्ट उहााँको क्तपताको छक्तव, वा प्रजनन हो। यो एकै समयमा छक्तव र मूल
हुन असभव छ। तपाइाँ एक वा अन्य हुन सक्नुहुन्छ, तर दब
ु ै होइन। के यो
भन्नु सही वा उनित हुनेछ कक क्तपता पुत्रको रूप हो? होईन, र यसैले उहााँलाई
यस तरीकाले ककहले पनी उल्लेि गररएको छै न, ककनकक उहााँ मूल हुनुहुन्छ।
माननसहरु मलाई यसो भननरहे छन, "नतम्रो छोरा नतमी जस्तै दे म्िन्छ।" यो एक
व्यक्तिको लागी मेरो नम्जक आउन र भन्नको लागी दल
छ हुनेछ, "तपाइाँ आफ्नो
ु भ
छोरा जस्तो दे म्िनुहुन्छ।" ककन? ककनकक मेरो छोरा मेरो छक्तवको हो, अको कुनै
घुमउरो तररका हुनसक्दै न, ककनकक म पकहले आएको हो। यसलाई ननरन्तरता
कददै , पावलले लेिेकाछन, "जसरी उहााँले प्राप्त गनुभ
छ एको नाउाँ स्वगछदत
ू हरूका
भन्दा उत्तम छ, त्यसरी नै उहााँ नतनीहरूभन्दा अझ उच्ि ठहररनुभएको छ।" (कहब्रू
१: ४)। पुत्रत्वको अनधकार द्वारा, येशू ख्रीष्टले स्वगछदत
ू हरु भन्दा एक धेरै राम्रो
नाम प्राप्त गनुभ
छ यो। स्वगछदत
ू हरु शाम्ब्दक छोराहरु होइनन, र यसैले ख्रीष्टले जे
स्वाभाक्तवक रूपले पाउनुहुन्छ स्वगछदत
ू हरुले पाउदै नन ककनकक उहााँ सााँच्िै
परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। पावलले ननरन्तरता कदन्छन‚ “नतमी मेरा पुत्र हौ, मैले
नै आज नतमीलाई जन्माएको छु” भनी के कुनै स्वगछदत
ू लाई परमेश्वरले ककहल्यै
भन्नुभयो? र फेरर, “म नतनका क्तपता हुनेछु, र नतनी मेरा पुत्र हुनेछन” भनी कुनै
स्वगछदत
ू लाई ककहल्यै भन्नुभयो? "(कहब्रू १: ५)। ध्यान कदनुहोस कक पावलले
येशूलाई स्वगछदत
ू हरुबाट अलग राख्नको लानग बहस गदछ छन। बारबार उनी तकछ
गछछ न कक येशू अझ राम्रो हुनुहुन्छ ककनकक उहााँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, ककनकक
उहााँ "जन्मेको एकमात्र पुत्र" हुनुहुन्थ्यो। ककनभने उहााँ आफ्नो क्तपताको "व्यि
छक्तव" हुनुहुन्छ, ककनकक उहााँ "सबै कुराको उत्तरानधकारी" हुनुहुन्छ, ककनकक उहााँले
स्वाभाक्तवक रूपमा आफ्नो क्तपताबाट "उत्तरानधकार" प्राप्त गनुह
छ ु न्छ। पावल लेख्छन"
आफ्नो प्रथम जन्मेकालाई संसारमा ल्याउनुहुाँदा उहााँ फेरर भन्नुहुन्छ, “परमेश्वरका

सारा स्वगछदत
ू हरूले उहााँलाई नै पुजून।” स्वगछदत
ू का क्तवषयमा उहााँ भन्नुहुन्छ,
“उहााँले आफ्ना स्वगछदत
ू हरूलाई बतास र आफ्ना दासहरूलाई आगोको ज्वाला
तुल्याउनुहुन्छ।” तर पुत्रको क्तवषयमा िाकहाँ उहााँ भन्नुहुन्छ, “हे परमेश्वर, तपाईंको
नसंहासन सदासवछदाको ननम्त रकहरहन्छ, र न्यायको राजदण्ड तपाईंका राज्यको
राजदण्ड हो।" (कहब्रू १: ६-८)। यहााँ, पावल हामीलाई बताइरहे छन कक येशूमा
ईश्वरत्व छ ककनकक उहााँ सााँच्िै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। उनको भाषा यो जोड
कदनको लागी अपररहायछ छ। येशू स्वगछदत
ू हरु भन्दा राम्रो हुनुहुन्छ ककनकक उहााँ
क्तपताबाट जन्मनुभएको नथयो, जुन स्वगछदत
ू हरुको बारे मा भन्न सककदै न। जब
पावल येशुलाई परमेश्वर भननएको क्तबन्दम
ु ा आउछन, उनले लेि,े "तर पुत्रको
क्तवषयमा िाकहाँ उहााँ भन्नुहुन्छ, “हे परमेश्वर, तपाईंको नसंहासन सदासवछदाको
ननम्त रकहरहन्छ, र न्यायको राजदण्ड तपाईंका राज्यको राजदण्ड हो। तपाईंले
धानमछकतालाई प्रेम गनुभ
छ एको छ, र अधमछलाई घृणा गनुभ
छ एको छ। यसकारण
परमेश्वर, तपाईंका परमेश्वरले तपाईंलाई आफ्ना साथीहरूभन्दा बढता गरे र हषछको
तेलले अनभषेक गनुभ
छ एको छ।” (कहब्रू १: ८‚ ९)।
परमेश्वरको पुत्रको रूपमा, येश,ू पैतक
ृ अनधकारको अनधकार द्वारा, स्वभावैले परमेश्वर
हुनुहुन्छ। ईश्वरको एक सााँिो पुत्र, त्यो भन्दा अरु केकह हुन सक्दै न वा प्रकृ नत
रुपमा परमेश्वर भन्दा कम हुन सक्दै न। प्रकृ नतमा एक ननयम छ कक प्राणीहरुमा
मात्र "आफ्नो प्रकार" अनुसारको सन्तान हुन सक्छ (उत्पक्तत्त १:२४, २५)। एक
कुकुरको सन्तान सधैं एक कुकुर हुन्छ, एक िराको सन्तान सधैं एक िरा हुन्छ,
एक माननसको सन्तान सधैं एक मानव हुन्छ, र परमेश्वरको सन्तान, स्वाभाक्तवक
रूपमा परमेश्वर हुन्छ। यो सही र उनित छ कक येशू ख्रीष्टलाई "परमेश्वर" को
रूपमा उल्लेि गनुछ पछछ , ककनभने परमेश्वर, क्तपता आफैले उहााँलाई "परमेश्वर"
भन्नुहुन्छ। तैपनन, एउटै सासमा, क्तपताले स्पष्ट पानुह
छ ु न्छ कक उहााँ आफ्नो पुत्रको
परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहााँ भन्नुहुन्छ, "तपाईको परमेश्वरले, तपाइाँ लाई अनभषेक
गनुभ
छ एको छ ..." येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर उहााँ मानथ एक परमेश्वर हुनुहुन्छ

जो उहााँको क्तपता पनन हुनुहुन्छ। परमेश्वर क्तपता आफ्नो पुत्रसाँग ननरन्तर बोल्नुहुन्छ,
उहााँ फेरर भन्नुहुन्छ, “हे परमप्रभु, तपाईंले आकदमा पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो, र
आकाशमण्डल तपाईंका बाहुलीको काम हो।" (कहब्रू १:१०)। परमेश्वरले आफ्नो
पुत्रलाई भन्नुभएको नथयो, "हामी माननसलाई हाम्रो प्रनतरूपमा बनाऔं, हाम्रो जस्तै"
(उत्पक्तत्त १:२)। येशू ख्रीष्ट सबै थोकको सृक्तष्टमा आफ्नो क्तपतासंग सहभानग हुनुभयो।
क्तपता भन्नुहुन्छ स्वगछ उहााँको पुत्रको हातको काम हो। बाइबलले भन्दछ, "र
परमप्रभु परमेश्वरले जनमनको धुलोले माननस बनाउनुभयो, र उसको नाकमा
जीवनको सास फेनुभ
छ यो; र माननस जीक्तवत प्राणी भयो" (उत्पक्तत्त २: ७)। जब
येशू पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो यो उहााँको हात नथयो जसले कुष्ठरोगीहरुलाई स्वास्थ्य
पानछको लागी छुनुभयो, यो उहााँको हात नथयो कक उनीहरुलाई दृक्तष्ट कदनको लागी
अन्धाहरुको आाँिा छुनुभयो। यो उहााँको मुि नथयो जसद्वारा बिन भन्नुभयो,
क्तबरामीलाई ननको पानछ "नतमी शुि हुनुपछछ "। तैपनन, येशूले भन्नुभयो, "जुन
शब्दहरु म नतमीहरुलाई भन्दछु म आफैंले बोम्ल्दनाँ, तर क्तपता जो ममा बास
गनुह
छ ु न्छ, उहााँले नै कायछ गनुह
छ ु न्छ" (यूहन्ना १४:१०)। परमेश्वर क्तपता, नै हुनुहुन्छ
जसले क्तबरामीहरुलाई ननको पानछ आफ्नो शक्ति प्रयोग गनुभ
छ यो, तर उहााँले यो
आफ्नो पुत्रको हातबाट गनछ छनौट गनुभ
छ यो। सृक्तष्टमा पनन त्यस्तै हो। बारबार,
सबै कुरा नसजछना गने श्रेय परमेश्वर क्तपतालाई कदईन्छ, र येशू एक माध्यम
हुनुहुन्छ जसद्वारा उहााँले यो गनुभ
छ यो। कहब्रूको पुस्तकमा यस अध्यायको शुरुवातमा
पनन यो भन्दछ, "परमेश्वरले ...सारा संसारहरु बनाउनुभयो" र यो भन्छ कक उहााँले
नतनीहरूलाई उहााँको पुत्र द्वारा" बनाउनुभयो (कहब्रू १: १, २)। पावलले लेि,े
"परमेश्वरले. सबै थोक येशू ख्रीष्ट द्वारा सृक्तष्ट गनुभ
छ यो" (एकफसी ३: ९)।
येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ, र उहााँले सबै कुराको सृक्तष्टमा आफ्नो क्तपतासंग सहकायछ
गनुभ
छ यो। यूहन्नाले यसको बारे मा लेि,े आकदमा विन हुनुहुन्थ्यो, विन
परमेश्वरसाँग

हुनुहुन्थ्यो, अनन

विन

परमेश्वर

हुनुहुन्थ्यो।

उहााँ

आकदमा

परमेश्वरसाँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहााँद्वारा बननए, र बननएको कुनै थोक पनन
उहााँक्तवना बननएन।” (यूहन्ना १: १-३)।
यहााँ येशूलाई "परमेश्वर" भननएको छ, तैपनन उहााँ र उहााँसंग हुनुहुने "परमेश्वर"
को बीि एक स्पष्ट नभन्नता छ। परमेश्वर जो येशूसंग हुनुहुन्थ्यो उहााँ परमेश्वर,
क्तपता हुनुहुन्छ। येशू उही "परमेश्वर" हुनुहुन्ननथयो जो उहााँसंग हुनुहुन्नथ्यो, बरु,
येशू उहााँको क्तपता जस्तै ईश्वरीय हुनुको अथछमा मात्र परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। क्तपता
परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसैले, उहााँको पुत्र स्वभावैले परमेश्वर हो। बाइबलीय ग्रीक
क्तवद्वानहरु सामान्यतया सहमत छन कक दोस्रो पटक "परमेश्वर" शब्द यूहन्ना १:
१ मा प्रयोग गरीएको छ, यो "गुणात्मक संज्ञा" को रुपमा "शब्द" को गुणहरुको
वणछन गनछको लागी प्रयोग गरीन्छ। हनछर भन्छन कक नाम जुन [क्तबना समायोजन]
कियाको पूवछ भक्तवष्यवाणीसंग, मुख्य रूपमा गुणात्मक अथछ हो" (बाइबलीय
साकहत्यको जनछल, कफनलप बी हानछर, लेि "गुणात्मक भक्तवष्यवाणी संज्ञाहरु: मकूछस
१५:३९ र यूहन्ना १: १।") "िंडको रूपमा अनुवाद गनछ सककन्छ, 'परमेश्वरको जस्तै
प्रकृ नत।' यो यूहन्नाको क्तविारको प्रनतनननधत्व गने एक तरीका हो, जुन हो लोगोस,
जसरी म यो बुझ्छु, कक हो लोगोस ['शब्द'], नथयोस भन्दा कम छै न [' परमेश्वर
'], नथयोसको प्रकृ नत नथयो। (ibid।)

क्तपताको गुणहरु
बाइबलको अध्ययनले क्तपता र पुत्रको बीि स्पष्ट भेद प्रकट गदछ छ। ननन परमेश्वर
क्तपताको क्तवशेषताहरुको एक आंनशक सूिी हो:

क्तपताको लानग नशषछकहरु
"तर जस-जसले मैले कदने पानी क्तपउाँ छ त्यो ककहल्यै नतिाछउनेछैन। जुन पानी म
त्यसलाई कदनेछु, त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको ननम्त उनम्ररहने पानीको मूल
बन्नेछ!” (१ यूहन्ना ४:१४)।

उहााँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो पुत्रलाईलाई गने कामको म्जमा कदनुभयो।
येशूले भन्नुभयो‚ "जुन काम तपाईंले मलाई कदनुभयो, त्यो पूरा गरी तपाईंलाई
पृथ्वीमा मैले मकहनमत तुल्याएको छु।" (यूहन्ना १७: ४)।

उहााँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो पुत्रलाई के भन्ने र के बोल्ने भनन आदे श
कदनुभयो।
येशूले भन्नुभयो‚ "ककनभने मैले आफ्नै तफछबाट बोनलनाँ, तर मैले के भन्नुपने हो,
र के बोल्नुपने हो, मलाई पठाउनुहुने क्तपता आफैले मलाई आज्ञा कदनुभएको छ।"
(यूहन्ना १२:४९)।

उहााँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो पुत्रलाई सबै मानवमानथको शक्ति कदनुभयो।
येशूले भन्नुभयो‚ "ककनकक तपाईंले उसलाई सबै माननसमानथ अनधकार कदनुभएको
छ, ताकक तपाईंले उसलाई कदनुभएका सबैलाई उसले अनन्त जीवन दे ओस।"
(यूहन्ना १७: २)।

उहााँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो पुत्रलाई अनधकार कदनुभयो।
येशूले भन्नुभयो कक उहााँको क्तपताले "अनन उसलाई न्यायको फैसला कदने अनधकार
कदनुभएको छ, ककनभने ऊ माननसको पुत्र हो।" (यूहन्ना ५: २७)।

उहााँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो पुत्रलाई आफ्नो दाकहने बाहुलीमा बस्न
भन्नुभयो।
"तर कुन स्वगछदत
ू लाई उहााँले ककहले यसो भन्नुभयो, “नतमी मेरो दाकहने हातपम्टट
बस, जबसम म नतम्रा शत्रुहरूलाई नतम्रा िुटटाको पाउदान तुल्याउाँ कदनाँ”?" (कहब्रु
१: १३)।

उहााँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो पुत्रलाई अनभशेक गनुभ
छ यो।

"तपाईंले धानमछकतालाई प्रेम गनुभ
छ एको छ, र अधमछलाई घृणा गनुभ
छ एको
छ।यसकारण परमेश्वर, तपाईंका परमेश्वरले तपाईंलाई आफ्ना साथीहरूभन्दा
बढता गरे र हषछको तेलले अनभषेक गनुभ
छ एको छ।” (कहब्रु १: ९)।

उहााँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो पुत्रमानथ आफ्नो आत्मा िन्याउनुभयो।
"ककनभने जसलाई परमेश्वरले पठाउनुभयो, त्यसले परमेश्वरका वाणी बोल्दछ,
ककनकक परमेश्वरले क्तवनानाप पक्तवत्र आत्मा कदनुहुन्छ।" (यूहन्ना ३: ३४)।

उहााँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो पुत्रलाई आफैमा जीवन प्राप्त गने अनधकार
कदनुभयो।
"ककनभने जसरी क्तपता आफैमा जीवन छ, उसरी नै उहााँले पुत्रलाई पनन आफैमा
जीवनको स्रोत हुने अनधकार कदनुभएको छ।" (यूहन्ना ५:२६)।

उहााँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो पुत्रलाई स्वगछ र पृथ्वीमा समस्त अनधकार
कदनुभयो।
तब येशू नतनीहरूकहााँ आएर भन्नुभयो, “स्वगछ र पृथ्वीमा समस्त अनधकार मलाई
कदइएको छ।" (मत्ती २८: १८)।

उहााँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो पुत्रलाई मानथ उिाल्ने काम गनुभ
छ यो।
"यसैले परमेश्वरले उहााँलाई धेरै उच्ि पानुभ
छ एको छ ..." (कफनलप्पी २:९)।

उहााँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो पुत्रलाई एक नाम कदनुभयो जुन हरे क नाम
भन्दा मानथ छ।
"यसैले परमेश्वरले उहााँलाई धेरै उच्ि पानुभ
छ एको छ र एक नाम कदनुभयो जुन
हरे क नाम भन्दा मानथ छ।..." (कफनलप्पी २:९)।

उहााँ नै हुनुहुन्छ जसले सबै थोक उहााँको पुत्रको हातमा कदनुभएको छ।

"क्तपताले पुत्रलाई प्रेम गनुह
छ ु न्छ, र सबै थोक उहााँकै हातमा कदनुभएको छ।"
(कफनलप्पी २:९)।

उहााँ नै हुनुहुन्छ जसले सबै न्याय गने काम पुत्रलाई कदनुभएको छ।
"ककनकक क्तपताले कसैको न्याय गनुह
छ ु न्न, तर सबै न्याय गने काम पुत्रलाई
कदनुभएको छ," (यूहन्ना ५: २२)।

उहााँ नै हुनुहुन्छ जसको लागी ख्रीष्ट सबै अनन्तताको क्तवषय बन्नुहुनेछ।
"जब सबै कुरा उहााँको अधीनमा ल्याइन्छन, तब स्वयम पुत्र उहााँको अधीनमा
हुनुहुनेछ, जसले सब थोक उहााँको अधीनतामा राख्नुहुन्छ, ताकक परमेश्वर नै सबै
थोकका सवेसवाछ होऊन।" (१ कोररन्थी १५: २८)।

उहााँ नै ख्रीष्टको नशर हुनुहुन्छ।
तर नतमीहरूले यो बुझ भन्ने म िाहन्छु, कक हरे क माननसको नशर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ,
स्त्रीको नशर नतनको पनत हो, अनन ख्रीष्टको नशर परमेश्वर हुनुहुन्छ।" (१ कोररन्थी
११: ३)।

उहााँ नै हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर हुनुहुन्छ।
"म प्राथछना गरररहन्छु, कक हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर, मकहमाका क्तपताले
नतमीहरूलाई उहााँको क्तवषयको ज्ञानमा बुक्ति र प्रकाशको आत्मा दे ऊन।" (एकफसी
१: १७)। कुनै हालतमा हामी यसको क्तवपरीतलाई सााँिो पाउाँ दै नौँ। पुत्रलेले ककहल्यै

क्तपतालाई कहीं पठाउनु भएन। उहााँले ककहल्यै क्तपतालाई कामको म्जमा कदनुभएन,
न त उहााँले के बोल्नु पछछ भन्ने आज्ञा कदनुभयो। पुत्रले ककहल्यै आफ्नो क्तपतालाई
शक्ति वा अनधकार कदएको छै न। पुत्रले ककहल्यै क्तपतालाई अनभषेक गरे नन। उहााँले
ककहल्यै आफ्नो क्तपतालाई जीवन कदनुभएको छै न। क्तपता उहााँको पुत्रको अधीनमा

ककहल्यै हुनुभएन र ककहल्यै पनन हुनुहुनेछैन। पुत्र क्तपताको नशर होइन, न त पुत्र
उहााँका परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो धेरैले स्वीकारे का छन कक क्तपता उच्ि पदमा
हुनुहुन्छ। पुत्रलाई क्तबल्कुल क्तपतासाँग बराबर बनाउने क्तत्रएकहरुको ननरन्तर प्रयास
वस्तुतः उहााँ हुनुहुन्न भनेर प्रमाम्णत भएको छ। उनीहरु ककहल्यै साक्तबत गनछ
िाहाँ दैनन कक क्तपता पुत्रसाँग बराबर हुनुहुन्छ। यो सााँिो हो कक येशू प्रकृ नत सकहत
धेरै मानमलामा आफ्नो क्तपताको बराबर हुनुहुन्छ, तर माथीका पदहरुमा उल्लेम्ित
प्रत्येक पक्षमा, क्तपता उच्ि पदमा हुनुहुन्छ। वास्तवमा, उहााँलाई मात्र बाइबलमा
"सबैभन्दा उच्ि" वा "सबैभन्दा उच्ि" शीषछक कदइएको छ।
एक बन्धनमा परे को माननस येशूकहााँ आए, "अनन ठू लो सोरले निच्च्याएर त्यसले
भन्यो, “हे सवोच्ि परमेश्वरका पुत्र येश,ू तपाईंको मसाँग के सरोकार? म परमेश्वरमा
शपथ िाएर तपाईंलाई क्तबन्ती गदछ छु, कक मलाई दःु ि नकदनुहोस।” (मकूछस ५:
७)। यकद यो माननसबाट गल्ती भएको नथयो भने हामी परमेश्वरको दत
ू , गक्तब्रएल,
जसले येशूको बारे मा भन्नुभएको शब्दबाट एक पुक्तष्ट गनछ सककन्छ, "उहााँ महान
हुनुहुनेछ, र परमप्रधानका पुत्र कहलाइनुहुनेछ, र परमप्रभु परमेश्वरले उहााँलाई
उहााँका पुिाछ दाऊदको नसंहासन कदनुहुनेछ।" (लूका १:३२)।
तपाइाँ कती धेरै उच्ि हुन सक्छ? यकद त्यहााँ एक भन्दा धेरै सबैभन्दा उच्ि छ
भने, तब तपाइाँ ले भिछरै सबैभन्दा उच्ि हटाउनुभएको छ, ककनकक अब तपाइाँ साँग
धेरै उच्िको एक सनमनत छ। त्यहााँ मात्र एक सबैभन्दा उच्ि हुन सक्छ। पावलले
लेिे "तर नतमीहरूले यो बुझ भन्ने म िाहन्छु, कक हरे क माननसको नशर ख्रीष्ट
हुनुहुन्छ, स्त्रीको नशर नतनको पनत हो, अनन ख्रीष्टको नशर परमेश्वर हुनुहुन्छ।"
(१ कोररन्थी ११: ३)। उत्तरानधकारको व्याख्यामा, पावल रोककन्छन जब उनी
परमेश्वरको ठाउमा आइपुग्छन। ककन? ऊ त्यहााँ भन्दा मानथ जान सक्दै न! क्तपता
सबैभन्दा उच्ि परमेश्वर हुनह
ु ु न्छ, र ख्रीष्टको नशर हुनुहुन्छ।

क्तपताको शीषछकहरु
सबैभन्दा उच्ि सबै भन्दा मानथ
सबै भन्दा महान
परमेश्वर र सबैका क्तपता
अनत प्रािीन
एकमात्र सााँिो परमेश्वर
स्वगछ र पृथ्वीको एकमात्र प्रभु हुनुहुन्छ
क्तपतालाई दाननय ७:९, १३, २२ मा "अनत प्रािीन" भननएको छ। उहााँलाई मात्र
बाइबलमा यो शीषछक कदइएको छ। के तपाइाँ यसको लागी एक कारण छ भन्ने
लाग्छ? परमेश्वर हामीलाई उहााँको बारे मा केकह भन्न िोज्दै हुनुहुन्छ। उहााँ
ब्रह्माण्डमा कुनै पनन अन्य प्राणीहरु भन्दा प्रानिन हुनुहुन्छ। पावलले क्तपताको
बारे मा लेिेका छन, "हामी सबैका एउटै परमेश्वर र क्तपता, जो सबैमानथ, सबैका
मध्य र सबैमा हुनुहुन्छ।" (एकफसी ४:६)। क्तपता सवोच्ि परमेश्वर हुनुहुन्छ, र
त्यस्तै "सबै भन्दा मानथ" हुनुहुन्छ। अम्न्तम भोजमा ख्रीष्टको अम्न्तम प्राथछनामा,
बाइबलले भन्दछ, "यी कुरा भननसक्नुभएपनछ येशूले स्वगछनतर आाँिा उिाली
भन्नुभयो, “हे क्तपता, समय आइपुगेको छ, तपाईंका पुत्रको मकहमा प्रकट गनुह
छ ोस,
र पुत्रले तपाईंको मकहमा प्रकट गरोस। ककनकक तपाईंले उसलाई सबै माननसमानथ
अनधकार कदनुभएको छ, ताकक तपाईंले उसलाई कदनुभएका सबैलाई उसले अनन्त
जीवन दे ओस। अब अनन्त जीवन यही हो, कक नतनीहरूले तपाईं, एकमात्र सत्य
परमेश्वरलाई निनून, र तपाईंले पठाउनुभएको येशू ख्रीष्टलाई निनून।" (यूहन्ना
१७: १-३)।

येशूले आफ्नो क्तपतालाई "एकमात्र सााँिो परमेश्वर" भन्नुभयो। ग्रीक शब्द μονον
जुन "मात्र" भनन अनुवाद गरीएको नथयो, "एक्लै, (साथी क्तबना)" (थायरको ग्रीक
लेम्क्सकन)। त्यहााँ कनत सााँिो परमेश्वरहरु हुन सक्छन, यकद त्यहााँ एकमात्र हो
भने?
ग्रीक शब्द αληθινον जुन "सााँिो" को रूपमा अनुवाद गरीएको नथयो, जसको
अथछ "वास्तक्तवक, सााँिो वास्तक्तवक, ... यो वास्तक्तवकताहरुलाई उनीहरुको झलक संग
क्तवरोधाभास गदछ छ" वा समानता (थायरको ग्रीक लेम्क्सकन)। यो शब्दले यसको
समानताबाट मूललाई छुटयाउाँ छ। यो कहब्रू ८: २ मा प्रयोग गरीएको छ, जहााँ यो
ख्रीष्टको बारे मा भननएको छ कक उहााँ "पक्तवत्रस्थानको एक सेवक हुनुहुन्छ, र सााँिो
पक्तवत्रस्थानको, जुन प्रभुले िडा गनुभ
छ यो, र माननसद्वारा होइन।" पावलले सक्कली
पक्तवत्रस्थानलाई छुटयाइरहे का नथए जुन परमेश्वरले स्वगछमा िडा गनुभ
छ यो र
पृथ्वीमा मोसाले त्यसको प्रनतनलक्तप बनाएका नथए। जब येशूले आफ्नो क्तपतालाई
"एकमात्र सााँिो परमेश्वर" भन्नुभयो, उहााँले आफैंलाई परमेश्वर हुनबाट बकहष्कार
गनुभ
छ इरहे को नथएन, तर उहााँको क्तपता मात्र एक मूल परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर
बताउनुहुन्थ्यो। येशू सााँिो येशू सााँिो परमेश्वरको छक्तव हो, तर उहााँ आफै सााँिो
परमेश्वर होइन। क्तपता र उहााँको पुत्र, येशू ख्रीष्ट दब
ु ैलाई निन्नु अनन्त जीवन हो।
तपाइाँ ले सोच्नु भएको हुनसक्छ कक येशूले कसैलाई यस समीकरणबाट ककन
बाकहर राख्नुभयो। यकद त्यहााँ तेस्रो परमेश्वर, "पक्तवत्र आत्मा" हुनुहुन्छ भने, तब यो
तपाइाँ को मुक्तिको लागी तपाइाँ ले उहााँलाई निन्नु आवश्यक छै न, ककनकक अनन्त
जीवन केवल दई
ु व्यक्तिहरुलाई निन्नुमा ननभछर गदछछ, क्तपता र उहााँको पुत्र, येशू
ख्रीष्ट। (हामी अको अध्यायमा पक्तवत्र आत्माको बारे मा अध्ययन गनेछौं।)
पावलले लेिे कक हामीले सबैको लागी प्राथछना गनुछ पछछ ककनभने परमेश्वर, "सबै
माननसहरूले मुक्ति पाऊन र नतनीहरू सत्यको ज्ञानमा आऊन भन्ने इच्छा उहााँ
गनुह
छ ु न्छ। ककनकक परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर र माननसहरूका बीिमा
मध्यस्थ पनन एउटै हुनुहुन्छ— माननस, ख्रीष्ट येशू।" (१ नतमोथी २: ४, ५)।

परमेश्वर सबैलाई परमेश्वरको बारे मा सत्य जानुन भन्ने िाहानुहुन्छ, कक केवल
हामी र परमेश्वर बीिमा एकमात्र मध्यस्थकताछ हुनुहुन्छ जो माननस, येशू ख्रीष्ट
हुनुहुन्छ।
पावलले लेि‚े "यसकारण मूनतछहरूलाई िढ़ाएका िानेकुरा िाने क्तवषयमा िाकहाँ
हामी जान्दछौं, कक मूनतछको कुनै अम्स्तत्व नै छै न, र एक परमेश्वरबाहे क अरू
छै न। 5आकाशमा वा पृथ्वीमा नाम मात्रका दे वदे वताहरू छन होला। (सााँच्िै यस्ता
धेरै “दे वदे वताहरू” र “प्रभुहरू” छन।) 6तर हाम्रा ननम्त त एउटै परमेश्वर क्तपता
हुनुहुन्छ, जसबाट सबै थोक हुन आए, अनन उहााँकै ननम्त हामी म्जउाँ दछौं— हाम्रा
ननम्त एउटै प्रभु, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसद्वारा सबै कुरा हुन आए, र जसद्वारा
हामी म्जउाँ दछौं।" (१ कोररन्थी ८: ४--6)।
पावलले यो पदमा धेरै जोड कदन्छन कक उहााँ भन्छन, "त्यहााँ एक ईश्वर बाहे क
अरु कोकह छै न।" यकद त्यहााँ दई
ु वा तीन परमेश्वरहरु हुनुहुन्थ्यो भने, के पावलले
यो बयान गनछ सक्थे? सक्दै नथे! त्यहााँ एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, र पावलले
हामीलाई यो एक परमेश्वरको पकहिानको बारे मा अन्धकारमा छोडे नन। उनी
भन्छन, "हाम्रो लानग एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर क्तपता ..." बाइबलको
"एक परमेश्वर " जसको छे उमा "अरु कोकह छै न" तर केवल "क्तपता" हुनुहुन्छ।
पावल यस क्तवषयमा धेरै स्पष्ट छन। कोकह पनन यसको बारे मा भ्रनमत हुन
आवश्यक छै न। पावलले यो पनन औंल्याए कक "सबै थोक" उहााँबाट हुनआयो।
क्तपता सबै थोकको स्रोत हुनुहुन्छ। पावलले औंल्याए कक त्यहााँ "एक प्रभु येशू
ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसद्वारा सबै थोक हुनआए।" येशू माध्यम हो जसको माध्यमबाट
सबै आशीष प्रवाह हुन्छ। उहााँ बाइबलको "एक परमेश्वर" बाट नभन्न हुनुहुन्छ र
अलग हुनुहुन्छ। वास्तवमा, "एक परमेश्वर" शब्द बाइबलमा सात पटक प्रयोग
गरीएको छ (मलाकी २:१०; मकूछस १२:३२; रोमी ३:३०; १ कोररन्थी ८:६; एकफसी
४: ६ ; १ नतमोथी २: ५; याकूब २: १९), र हरे क मामलामा यो क्तवशेष रूपमा
क्तपताको उल्लेि गरीरहे को छ। एक कदन येशू फररसी र सदक
ु ीहरुसंग तकछ गदै

हुनुहुन्थ्यो। "शास्त्रीहरूमध्ये एक जना आए, र नतनीहरूलाई आपसमा क्तववाद
गरररहे का सुने। येशूले माननसहरूलाई ठीक जवाफ कदनुभएको दे िेर नतनले उहााँलाई
सोधे, “सबै आज्ञाहरूमा मुख्यिाकहाँ कुन हो?” येशूले जवाफ कदनुभयो, “सबैभन्दा
मुख्यिाकहाँ यो हो: ‘हे इस्राएल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु
हुनुहुन्छ। तैंले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तेरो सारा हृदयले, तेरो सारा प्राणले,
तेरो सारा समझले, र तेरो सारा शक्तिले प्रेम गर।’ दोस्रोिाकहाँ यो हो, ‘तैंले आफ्नो
नछमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर।’ योभन्दा ठू लो आज्ञा अको छै न।” (मकूछस
१२: २८-३१)। यस शास्त्रीलाई जवाफ कदं दै, येशल
ू े परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भन्ने
कुरामा जोड कदएर सुरु गनुभ
छ यो। "त्यस शास्त्रीले उहााँलाई भने, “गुरुज्यू, तपाईंले
ठीक भन्नुभयो, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, उहााँबाहे क अको कोही छै न। उहााँलाई सारा
हृदयले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गनु,छ र नछमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम
गनुछ सबै होमबनल र बनलदानहरूभन्दा उत्तम हो।” (मकूछस १२: ३२‚ ३३)। यो
शास्त्रीको जवाफमा धेरै जोड र पूणत
छ ा नथयो कक "परमेश्वर एक हुनुहुन्छ; र उहााँ
बाहे क अरु कोकह छै न। " ध्यान कदनुहोस कक शास्त्रीले यो भनेनन, कक "उनीहरु
बाहे क अरु कोकह छै नन।" उनले एक व्यक्तिको सन्दभछ गनछको लागी एकबिन
शब्द "उनी" को उपयोग गरे को छ। शब्द अंग्रज
े ी साथै ग्रीकमा र ग्रीकको अरामीमा
अनुवाद छ। हरे क पल्ट बाइबलमा जहााँ सवछनाम क्तपता र पुत्र दब
ु ैलाई सन्दभछको
लागी प्रयोग गरीन्छ उनीहरु सधैं बहुविन हुन, जस्तै "हामी," "हामी," "हाम्रो,"
"उनीहरु," आकद त्यहााँ ककहल्यै एक मामला छै न जहााँ दब
ु ै क्तपता र पुत्रलाई "म,"
"म," "ऊ," "उहााँ," आकद जस्ता एकविन सवछनामको उपयोग गनछको लागी उल्लेि
गररएको छ यो शास्त्री एक व्यक्तिको उल्लेि गदै नथयो जब उसले भन्यो, "एक
परमेश्वर हुनुहुन्छ; र उहााँ बाहे क अरु कोकह छै न। " हामी ननम्ित हुन सक्छौं कक
कसलाई यो शास्त्रीले "एक परमेश्वर" को रूपमा उल्लेि गरीरहे को नथयो। अको
समय जब येशू यहूदीहरु संग तकछ गदै हुनुहुन्थ्यो, येशल
ू े जवाफ कदनुभयो, “यकद
मैले आफ्नै मकहमा गरें भने मेरो मकहमा व्यथै हुन्छ। मलाई मकहमा कदने मेरा
क्तपता हुनुहुन्छ, जसलाई नतमीहरू ‘हाम्रा परमेश्वर’ भन्दछौ।" (यूहन्ना ८:५४)।

येशूलाई थाहा नथयो कक जब एक यहूदी माननस परमेश्वरको बारे मा बोल्छन, उसले
आफ्नो क्तपतालाई संकेत गरररहे छन। येशूलाई थाहा नथयो कक जब यो शास्त्रीले
भने "त्यहााँ एक परमेश्वर हुनुहुन्छ; र उहााँ बाहे क अरु कोकह छै न "कक उनी क्तवशेष
गरी उहााँको क्तपताको बारे मा कुरा गदै नथए। अब यो येशक
ू ो लागी उसलाई सच्याउने
एक उत्तम अवसर हुने नथयो यकद त्यहााँ गल्ती भएको छ भने र येशू भन्न
सक्नुहुन्थ्यो, "कठक छ, वास्तवमा त्यहााँ तीन परमेश्वरहरु छन, र म ती मध्ये एक
हुाँ।" तर येशूले यसो गनुभ
छ एन। बरु बाइबलले भन्छ, "नतनले बुक्तिमानीसाथ
जवाफ कदएका दे िेर येशूले नतनलाई भन्नुभयो, “नतमी परमेश्वरको राज्यदे म्ि
टाढ़ा छै नौ।” त्यस समयदे म्ि उहााँलाई प्रश्न गने कसैको साहस भएन।" (मकूछस
१२: ३४) यस माननसलाई एक सुधार प्रस्ताव गनुक
छ ो सटटा, येशूले उसको राम्रो
जवाफको लागी बधाई कदनुभयो। बाइबल परमेश्वर र उहााँको एकमात्र पुत्रको
पकहिानको बारे मा स्पष्ट छ। क्तपता, पुत्र र पक्तवत्र आत्माको बारे मा केकह बाइबलका
तथ्यहरुलाई ध्यान कदनुहोस।

क्तपता
"परमेश्वर क्तपता" १३ पटक "सवोच्ि परमेश्वर" ११ पटक "सवोच्ि" ६ पटक
"एक मात्र सााँिो परमेश्वर" एक पटक

येशू
"परमेश्वरको पुत्र" ४६ पटक। परमेश्वरको "पक्तवत्र बालक" दई
ु पटक "पकहलो जेठो"
४ पटक "एकमात्र जन्मेको पुत्र" ५ पटक "पकहलो जन्मेको" एक पटक।

पक्तवत्र आत्मा
"परमेश्वरको आत्मा" २६ पटक "परमेश्वरको आत्मा" ९ पटक
"तपाईको आत्मा" ४ पटक

"परमेश्वरको पक्तवत्र आत्मा" एक पटक
यी सादा बाइबनलय तथ्यहरुको क्तवपरीत, हामी क्तत्रएकहरुद्वारा प्रयोग गररएका केकह
वाक्यांशहरुलाई हे रौं र उनीहरु कसरी बाइबलमा प्रयोग गरीन्छन हे रौँ।

क्तत्रएक वाक्यांश
"क्तत्रएक" 0 पटक "क्तत्रकोणी परमेश्वर" 0 पटक
"तीन व्यक्तिमा परमेश्वर" 0 पटक "तीन व्यक्ति" 0 पटक
"पुत्र परमेश्वर" 0 पटक
"पक्तवत्र आत्मा परमेश्वर" 0 पटक

ननष्कषछ
सबै ठाउाँ हरुमा जहााँ येशूलाई उहााँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर संकेत गनछ
भाषाको उल्लेि गरीएको छ, त्यहााँ कुनै स्पष्टीकरण ककहल्यै प्रकट गररएको छै न
कक हामी यी शब्दहरुलाई उनीहरुको प्रकृ नतक सोिाईमा नलनु हुाँदैन भनेर। तीन
पटक, जब येशू पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर क्तपता स्वगछबाट बोल्नुभयो, र ती दई
ु
पटक उहााँले येशक
ू ो बारे मा भन्नुभयो, "नयनी मेरो क्तप्रय पुत्र हुन..." यकद परमेश्वरले
हामीलाई उहााँको पुत्रको बारे मा जे भन्नुभएको नथयो त्यो क्तवश्वास गने आशा
गनुभ
छ एको नथएन भने, उहााँले हामीलाई ककन भन्नुभएन? उहााँसाँग धेरै अवसरहरु
नथए कक वास्तवमा येशू उहााँको साथी हुनुहुन्छ वा क्तत्रएक ईश्वरको रुपमा आफूलाई
दावी गने तर उहााँले त्यसो गनुभ
छ एन। उहााँले हामीलाई ककहल्यै एक पटक पनन
बताउनुभएन कक येशू उहााँको वास्तक्तवक पुत्र बाहे क अरु कोकह हुनुहुन्छ भनेर।
यकद परमेश्वर यो बाहे क हामीले अरु केकह क्तवश्वास गरे को िाहानुहुन्थ्यो भने

,

तब उहााँले येशू उहााँको वास्तक्तवक पुत्र हो भनेर धमछशास्त्रमा व्याख्या गरे को यो
एक धेरै कमजोर काम नथयो, र उहााँले बाइबलमा गररएको धेरै बयानहरु मात्र

हामीलाई केकह क्तवश्वास गराउनको लागी नेतत्ृ व गनछ गरीयो। सत्य बाहे क। साथीहरु,
"परमेश्वर भ्रमको लेिक होइन" (१ कोररन्थी १४:३३)।
परमेश्वरले हामीलाई उहााँको पुत्रको बारे मा जे भन्नुभएको नथयो त्यनत नै क्तबश्वास
गरोस भन्ने िाहानुहुन्छ। यकद हामी अरु केकह क्तवश्वास गछौं भने हामी परमेश्वरलाई
झूटो बनाइरहे का छौं। "जसले परमेश्वरका पुत्रमा क्तवश्वास गछछ , त्यसको हृदयमा
यस कुराको गवाही हुन्छ। परमेश्वरमा क्तवश्वास नगनेले उहााँलाई झूटा तुल्याएको
हुन्छ। ककनकक परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको क्तवषयमा कदनुभएको गवाहीमा त्यसले
क्तवश्वास गरे को हुाँदैन।" (१ यूहन्ना ५:१०)। तथ्य यो हो कक येशू परमेश्वरका पुत्र
हुनुहुन्छ बाइबलमा एकमात्र सबैभन्दा महत्त्वपूणछ नसिान्त हो। येशूले भन्नुभयो
कक उहााँले यस सत्यतामा आफ्नो मण्डली ननमाछण गनुह
छ ु नेछ (मत्ती १६: १३-१८)।
यूहन्नाले भने कक यो एक क्तबन्द ु जहााँ उहााँ तपाइाँ ले उहााँका लेिहरुबाट प्राप्त गरोस
भनन िाहानुहुन्छ (यूहन्ना २०:३०, ३१)। यूहन्नाले यो पनन भने कक येशू
परमेश्वरका पुत्र हुनह
ु ु न्छ भन्ने क्तवश्वास गनुछ संसारलाई म्जत्नको लागी महत्वपूणछ
छ (१ यूहन्ना ५: ५)। यो एउटा यस्तो सत्य हो कक परमेश्वरको प्रेमको सौन्दयछलाई
िोल्ने गदछ छ (१ यूहन्ना ४: ९‚ १०), र यो यस्तो सत्य हो कक तपाइाँ को िररत्रलाई
परमेश्वरको छक्तवमा बदल्नेछ (२ कोररन्थी ३:१८)।
माँ िाहन्छु कक तपाइाँ केकहको बारे मा सोच्नुहोस। क्तत्रएक मान्नेहरु पनन, जब उनीहरु
संसारबाट

धमाछन्तररत

िोज्छन, क्तत्रएकहरुको

नसिान्तको

उपयोग

ककहल्यै

पापीहरुलाई रूपान्तरण गनछको लागी गदै नन, बरु उनीहरु जसलाई उनीहरु पािण्डी
भन्छन त्यसैको उपयोग गदछछन, ककनकक उनीहरु जान्दछन कक यसमा उनीहरुको
प्यारो क्तत्रएक नसिान्त भन्दा माननसहरुलाई रूपान्तरण गने शक्ति छ। संसारभरर
क्तत्रएकवादी ििछहरु पापीहरुलाई बताउनेछन कक परमेश्वर क्तपताले उनीहरुलाई धेरै
माया गनुह
छ ु न्छ कक उहााँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई उनीहरुको पापको कारण मनछ
कदनुभयो। यो सभाक्तवत धमाछन्तररतहरुको हृदय सम पुग्छ र पापलाई पराम्जत
गनछको लागी उनीहरुको जीवनमा शक्ति ल्याउाँ छ। तर, दःु िको कुरा, जब उनीहरु

धमछ पररवतछन गरी ििछमा आउाँ छन, उनीहरुलाई भननएको छ कक येशू वास्तवमा
परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न, तर क्तत्रएकत्वको दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, र पुत्र उनीहरुको
पापको लागी मनछ सक्नुहुन्न, ककनकक परमेश्वर मनछ सक्नुहुन्न। यस प्रकारले, सत्य
जसले उनीहरुलाई शुरुमा शक्ति कदयो प्रभावी ढं गले हटाइएको छ, उनीहरुलाई शक्ति
क्तबनाको ईश्वरत्वको एक रूपसंग छोडे र।
यकद क्तत्रएकवादी एक हराएको पापीको नम्जक आएर यस्तो भन्यो भने, "परमेश्वरले
तपाइाँ लाई धेरै माया गनुह
छ ु न्छ कक उहााँले आफ्नो साथीलाई उहााँको पुत्र हुनको
लानग संसारमा पठाउनुभयो

र नतम्रो लागी मने नाटक गनछ।" यो कुनैपनन कुरा

भन्दा बेकार हुनेछ, र सभवतः प्रभुको लागी एक पापीलाई रूपान्तरण गनछ
सक्दै न। येशूले भन्नुभयो, "सत्यले नतमीलाई स्वतन्त्र बनाउनेछ।" (यूहन्ना ८:३२)
सत्यले मात्र हो धमी बनाउाँ छ र माननसहरुलाई स्वतन्त्र बनाउाँ छ, तर झुटले होइन।
धेरैजसो धमछशास्त्रीहरु स्वीकार गदछ छन कक क्तत्रएकत्वको बारे मा स्पष्ट रूपमा पुरानो
ननयममा नसकाइएको छै न। कनतपय पदहरु छन कक संभवतः क्तविारको समथछनको
लानग उधारो नलन सक्नुहुन्छ, तर यो स्पष्ट रूपमा पुरानो ननयममा कहीं पनन
नसकाइएको छै न। यो तथ्य यहूदी माननसहरु द्वारा नित्रण गरीएको छ, जो समग्रमा,
पुरानो ननयमको लागी क्तबल्कुल क्तवदे शी को रूपमा क्तत्रएकको कुनै पनन रूपलाई
अस्वीकार गदछ छ। नतनीहरू सख्ती र जोडदार एकेश्वरवादी छन।
फेरर, धेरै धमछशास्त्रीहरु स्वीकार गदछछन कक क्तत्रएक स्पष्ट रूपमा नयााँ ननयममा
नसकाइएको छै न भनेर। यो सत्य हो कक त्यहााँ केकह पदहरु छन जुन क्तविारको
समथछन गनछको लागी प्रयोग गरीन्छ, तर नसिान्त कहीं नयााँ ननयममा उम्ल्लम्ित
छै न, र त्यहााँ पदहरुको एक क्तवशाल संख्या छ जसले यसको क्तवपरीत नसकाउाँ दछ।
यो रोमन क्याथोनलक ििछले ईसाई धमछसंग मूनतछपूजालाई ननमसाइएको समय
सम "ईसाई" क्तत्रएक नसिान्त संसारमा पेश गररएको नथएन। आज धेरै जसो
ििछहरु जो क्तत्रएकत्वमा क्तवश्वास गदछ छन धमछशास्त्रको भाषामा नसिान्तको

पररभाक्तषत गदै नन, बरु नसदान्तहरु स्थाक्तपत गनछको लानग क्याथोनलक ििछ बुबाहरु
वा उनीहरुको क्तवश्वासको सारबाट भाषा सापटी नलन्छन।
यो बारे मा सोच्नुहोस। यकद क्तत्रएक सााँच्िै सत्य हो कक परमेश्वर हामीलाई क्तवश्वास
गरोस भनन िाहनुहुन्छ, तब उहााँ पृथ्वीको इनतहासको पकहलो ४,००० बषछको लागी
यस क्तवषय प्राप्त गनछ असफल हुनुभयो। पुरानो महान माननसहरु, जस्तै नोहा,
अब्राहम, इसहाक, याकूब, जोसेफ, मोशा, राजा दाऊद, दाननयल, आकद, सबैजना
कुनैपनन क्तबना थोरै संकेत परमेश्वर एक क्तत्रएक हुनुहुन्थ्यो भनेर नभनन मरे र गए।
हनोक र एनलया मृत्यु नदे िी स्वगछ गए तर उनीहरुले ककहल्यै सुनेनन कक
परमेश्वर क्तत्रएक हुनुहुन्छ भनेर। प्रारम्भक किम्ियन ििछ एक कदनमा हजारौं
पररवतछनसंग फस्टायो, र अझै सम क्तत्रएक उनीहरुको लागी क्तवदे शी नथयो। यकद
क्तत्रएक सााँिो नथयो भने, तब अन्तमा, ख्रीष्टको मृत्युको लगभग िार सय बषछ
पनछ, क्याथोनलक ििछ परमेश्वर एक क्तत्रएक हो र परमेश्वर अन्ततः सूत्रहरु र
धमछहरुको प्रयोग गरे र संसारमा क्तत्रएकलाई स्पष्ट गनछको लागी काउम्न्सलमा भोट
गनछ सक्षम हुनुभयो। नाइनसया ३२५ र ३८१ ईस्वीमा कन्सटे म्न्टनोपलमा।

साथीहरु, यो मामला हुन सक्दै न। मुक्तिको लागी आवश्यक ज्ञान आदम र हव्वाको
लागी प्रकट भएको नथयो र परमेश्वरको माननसहरुले प्रत्येक पुस्ताको माध्यमबाट
जान्दथे, र क्तत्रएक यस ज्ञानको कहस्सा नथएन। येशू आफैंले भन्नुभयो कक अनन्त
जीवन एकमात्र सााँिो परमेश्वर र येशू ख्रीष्टलाई निन्नुमा ननभछर गदछछ, क्तत्रएकत्वमा
होइन। बनप्तस्मा हुनु भन्दा पकहले बाइबलमा कदइएको एक मात्र सैिाम्न्तक
स्वीकारोक्ति "म क्तवश्वास गदछ छु कक येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ" (प्रेररत
८:३७)।
धेरै ििछहरुमा आज तपाइाँ बनप्तस्मा अनघ एक क्तत्रएकमा क्तवश्वास स्वीकार गनुप
छ दछ छ।
यो प्रारम्भक ईसाई धमछको कहस्सा नथएन। ३२५ ईस्वीमा नाइनसयाको
काउम्न्सलको केकह समय पनछ जहााँ क्तत्रएक नसिान्त यसको प्रारम्भक गठनको

िरणमा नथयो, एक िनिछत ईसाईले लेिेकाछन‚ "हामीले ककहल्यै सुनेका छै नौं,
मेरा प्रभु, दई
ु जना जन्मनभएको प्राणीहरुको बारे मा, न त एक दई
ु मा क्तवभाम्जत;
... तर त्यो एक जन्मनभएको छ, र अको सााँच्िै उहााँ बाटआएको"(Letter written
by Eusebius of Nicomedia as found in An Historical View of the Council of
Nice, by Isaac Boyle, page 41. यो पुस्तक बेकर बुक हाउस को Eusebius
'Ecclesiastical History को संस्करण मा शानमल नथयो।)
क्तत्रएक नसिान्त प्रारम्भक ईसाई धमछको लागी एक आियछ र आघात नथयो।
दभ
ु ाछग्यवश, आज यो लगभग सावछभौनमक रूपमा सत्यको रूपमा स्वीकार गरीएको
छ यद्यक्तप यो धमछशास्त्रमा पढाईएको छै न र यसको भ्रामक क्तवरोधाभासहरु
मेलनमलाप गनछ सककदै न।
हामीलाई संघषछ गनछ भननएको छ। "क्तप्रय हो, हामी सबै सहभागी भएका उिारको
क्तवषयमा लेख्न म साह्रै उत्सुक भएको छु, त्यसैले सन्तहरूलाई सदाकालको ननम्त
सुम्पएको क्तवश्वास रक्षा गर भन्ने ननवेदन गनछ नतमीहरूलाई लेख्न मैले आवश्यक
ठाने। (यहूदा १: ३), र क्तत्रएक त्यो क्तवश्वासको कहस्सा है न। यो शास्त्रको लागी
क्तवदे शी छ। यो एक अनौठो दे वता हो जसको बारे मा हाम्रा पुिाछहरुलाई थाहा
नथएन। म प्राथछना गदछछु कक नतम्रो "क्तपता संग र उहााँको पुत्र येशू ख्रीष्टसंग संगनत"
होस (१ यूहन्ना १: ३)। म तपाईलाई पावलको अनभवादनसंग छो्न िाहान्छु,
"परमेश्वर क्तपता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट दाजुभाइहरूलाई शाम्न्त र क्तवश्वाससकहतको
प्रेम!" (एकफसी ६:२३)।

अध्याय ३

३․ परमेश्वरको पक्तवत्र आत्मा
पकहलो दई
ु अध्यायमा हामीले परमेश्वर, क्तपता र उहााँको एकमात्र पुत्र, येशू ख्रीष्टको
बारे मा बाइबलले के भन्छ भनेर जााँि गयो। हामीले नसक्यौं कक "त्यहााँ एक मात्र
परमेश्वर क्तपता हुनुहुन्छ,"(१ कोररन्थी ८: ६)। "एकमात्र सााँिो परमेश्वर" को
हुनुहुन्छ (यूहन्ना १७: ३)। हामीले यो पनन नसक्यौं कक परमेश्वरको एक वास्तक्तवक
पुत्र हुनुहुन्छ, जो परमेश्वरको "जेठो," "पक्तवत्र बालक", र "परमेश्वरको एकमात्र पुत्र"
(कलस्सी १:१५; प्रेररत ४:३०; यूहन्ना ३:१८) हुनुहुन्छ।
अझै, यो कथाको अन्त्य हुाँदैन। येशूले "अको सहयोगी" पठाउने प्रनतज्ञा गनुभ
छ यो
(यूहन्ना १४:१६)। उहााँको मृत्युको अनघल्लो रात, उहााँका िेलाहरुलाई उहााँको
अम्न्तम प्रविनमा, येशूले उनीहरुलाई एक वरदानको बारे मा बताउनुभयो कक जुन
उहााँको प्रस्थान पनछ उनीहरुलाई मद्दत गनछको लागी कदइनेछ। येशूले भन्नुभयो,
"र म क्तपतासाँग क्तबन्ती गनेछु, र उहााँले नतमीहरूलाई अको सल्लाहकार कदनुहुनेछ, र उहााँ

नतमीहरूसाँग सदासवछदा रहनुहुनेछ।" (यूहन्ना १४:१५, १६)। सान्त्वनाकताछको उपहारको

उद्दे श्य यो हो कक उहााँ सदाको लागी िेलाहरुसंग रहन सक्नुहुन्छ। यो िेलाहरुको
लागी उत्कृ ष्ट िबर नथयो, ककनकक उनीहरु ख्रीष्टको िााँडै प्रस्थानको बारे मा सुनेर
दि
ु ी नथए। येशू पठाउनेछु भन्दै आफ्नो प्रविन जारी राख्नुभयो‚ "नयनी सत्यका
आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई संसारले ग्रहण गनछ सक्दै न, ककनभने संसारले उहााँलाई
न त दे ख्छ न निन्छ। नतमीहरू उहााँलाई निन्छौ, ककनभने उहााँ नतमीहरूसाँग वास
गनुह
छ ु न्छ, र उहााँ नतमीहरूमा रहनुहुनेछ।" (यूहन्ना १४:१७)
येशूले भन्नुभयो कक संसारले सत्यको आत्मा प्राप्त गनछ सक्दै न, ककनकक संसारले
उहााँलाई दे िेको छै न र उहााँलाई निन्दै न। संसारले दे ख्दै न कक यो उपहार उनीहरुका
लागी उपलब्ध छ, न त यो उसलाई थाहै छ कक को सान्त्वनाकताछ

हो। तुरुन्तै

यो स्पष्टीकरण पनछ येशल
ू े केकह अिमको कुरा भन्नुभयो। उहााँले आफ्ना
िेलाहरुलाई भन्नुभयो, "तर सल्लाहकार, अथाछत पक्तवत्र आत्मा, जसलाई क्तपताले
मेरो नाउाँ मा पठाउनुहुनेछ, उहााँले नतमीहरूलाई सबै कुरा नसकाउनुहुनेछ, र मैले
नतमीहरूलाई भनेका सबै कुरा नतमीहरूलाई याद कदलाउनुहुनेछ।" (यूहन्ना १४:
२६) [फुटनोट: * हरे क पल्ट बाइबलमा जहााँ तपाइाँ "(होली घोस्ट)पक्तवत्र आत्मा"
शब्द पाउनुहुन्छ, यसको अनुबाद "पक्तवत्र आत्मा" हुनु पछछ । ककहले काकहाँ बाइबलका
अनुवादकहरुले Holy αγιον (pneuma hagion) लाई "पक्तवत्र आत्मा" मा अनुवाद
गनछ छनौट गरे , र अरु पटक उननहरुले "(होली घोस्ट)पक्तवत्र आत्मा" भनेर (लूका
११:१३) को समान वाक्यांश अनुवाद गरे । पक्तवत्र आत्मा सबैभन्दा सही अनुवाद
हो, र माँ यो अध्याय भरमा प्रयोग गनेछु, बाइबल पदहरुको उित
ृ सकहत।] यकद
येशूले उपहारको लागी प्राथछना गनुभ
छ एको नथएन, र यो स्पष्ट रूपमा अझै कदइएको
नथएन? यूहन्नाले भने, "तर यो कुरो उहााँले पक्तवत्र आत्माको क्तवषयमा भन्नुभएको
नथयो, जुन पक्तवत्र आत्मा उहााँमानथ क्तवश्वास गनेहरूले प्राप्त गनछ लागेका नथए।
ककनकक पक्तवत्र आत्मा अकहलेसम कदइएको नथएन, ककनभने येशूको मकहमा
अझसम भएको नथएन।" (यूहन्ना ७:३९)। येशूले भन्नुभयो, “नतमी उहााँलाई

निन्छौ; [वा ककनभने] उहााँ नतमीहरुमा बास गनुह
छ ु नेछ, र नतमीमा हुनेछ" (यूहन्ना
१४: १७)।
िेलाहरुसंग को बास गरररहनु भएको नथयो? येशू ख्रीष्ट! येशूले बताउनुभयो कक
िााँडै यो व्यक्ति जो उनीहरुसंग बास गरररहे को नथयो त्यो उनीहरुमा हुनेछन। यो
पक्कै पनन सान्त्वनाकताछको लागी उनीहरु बाकहर बस्नु भन्दा िेलाहरुमा बस्नु
राम्रो हुनेछ। ठ्याक्कै येशूले छोटो समय पनछ भन्नुभयो। उही प्रविनमा, येशल
ू े
भन्नुभयो, "तापनन म नतमीहरूलाई सत्य कुरा भन्दछु, म जानमा नै नतमीहरूको
कहत छ। ककनभने म गइनाँ भने, सल्लाहकार नतमीहरूकहााँ आउनुहुनेछैन। तर गएाँ
भने म उहााँलाई नतमीहरूकहााँ पठाइकदनेछु।" (यूहन्ना १६: ७)।
येशूले भन्नुभयो कक उहााँका िेलाहरुलाई छोडे र, उहााँका क्तपताकहााँ गएर, र
उनीहरुलाई बस्नका लागी सहयोगी पठाउनुभयो भने राम्रो हुनेछ। उहााँले यो पनन
औंल्याए कक सान्त्वनाकताछको आगमन उहााँको प्रस्थान, र मकहमामा ननभछर गदछ छ।
जब सम ख्रीष्ट एक माननसको रूपमा पृथ्वीमा बााँनिरहनु भएको नथयो, यो प्रनतज्ञा
गररएको सान्त्वनाकताछको लानग आएर िेलाहरुमा बस्नको लागी सभव नथएन।
येशूले आफ्नो कुराकानीलाई पद १७ मा अन्त्य गनुभ
छ एन। अको पदमा उहााँले
भन्नुभयो, "म नतमीलाई क्तबना सान्त्वना छाडने छै न: म नतमीकहााँ आउनेछु"
(यूहन्ना १४:१८)। यसले यो क्तवषयमा एक ठू लो कायछको प्रकाशलाई छदछछ। यसले
बताउाँ छ कक ककन सान्त्वनाकताछ आउन सकेन जब सम ख्रीष्ट जानुभएन र
मकहनमत हुनुभएन, ककनकक ख्रीष्टले भन्नुभयो कक उहााँ आफैं आफ्ना िेलाहरुलाई
उनीहरुलाई सान्त्वना कदन आउनुहुनेछ।
ख्रीष्टको प्रविन पढ्न जारी रािौं कक उहााँले कसरी यो क्तबन्दल
ु ाई बनलयो
बनाउनुभयो। उहााँले भन्नुभयो, "अब केही समयपनछ संसारले मलाई ककहल्यै
दे ख्नेछैन, तर नतमीहरूले मलाई दे ख्नेछौ। म जीक्तवत भएको हुनाले, नतमीहरू पनन
जीक्तवत रहनेछौ। त्यस कदन नतमीहरूले जान्नेछौ, कक म मेरा क्तपतामा छु, र

नतमीहरू ममा, र म नतमीहरूमा छु।" (यूहन्ना १४: १९, २०)। केही क्षण पकहले
येशूले आफ्ना िेलाहरुलाई भन्नुभएको नथयो कक सान्त्वना कदने "नतमीमा हुनेछ"।
अब, येशू भन्नुहुन्छ कक जब सान्त्वनाकताछ आउाँ दछ, "नतमीले थाहा पाउनेछौ कक
म नतमीमा छु।" येशूले आफ्ना िेलाहरुलाई आश्वासन कदनुभयो कक उहााँले अरु
कसैलाई उनीहरुलाई सान्त्वना कदन पठाउाँ नुहुने छै न, तर उहााँ आफैं उनीहरुको
सहयोगी बन्नेछन। के त्यो सुन्दर छै न! िेलाहरु ख्रीष्टको घननष्ठ नमत्र बनेका नथए;
यनत नम्जक कक यूहन्ना आफ्नो छातीमा झुकावलाई सहज महसुस गरे । जब
ख्रीष्ट नम्जक हुनुहुन्थ्यो यो उनीहरुको लानग सान्त्वना नथयो। अब येशल
ू े
उनीहरुलाई केकह अिमको िबर सुनाउनु भयो। उहााँले उनीहरुलाई बताउनुहुन्छ
कक उहााँ आफ्नो पम् ताको साथमा जानुहुन्छ, उहााँ उनीहरुको लागी एक
सान्त्वनाकताछको रूपमा फककछ आउनुहुनेछ, र उनीहरुलाई थाहा हुनेछ कक उहााँ
उनीहरुमा बास गनुह
छ ु न्छ - उनीहरुलाई थाहा छ कक उही व्यक्ति जो उनीहरुसंग
बस्दै नथए अब उनीहरुमा हुनुहुन्छ। उहााँको आत्माद्वारा। अको, येशूले केकह
भन्नुभयो जसको कारण उहााँका एक िेलाले उहााँलाई सोध्न लागे कक यो कसरी
हुन सक्छ। येशूले भन्नुभयो, "मलाई प्रेम गने त्यही हो जससाँग मेरा आज्ञा छन
र ती पालन गदछ छ। अनन मलाई प्रेम गनेलाई मेरा क्तपताले प्रेम गनुह
छ ु न्छ। म
त्यसलाई प्रेम गनेछु, र म आफैलाई त्यसकहााँ प्रकट गनेछु।” यहूदाले
(इस्कररयोतिाकहाँ होइन) उहााँलाई भने, “प्रभु, तपाईंले के भन्नुभएको, तपाईं
आफैलाई हामीमा प्रकट गनुह
छ ु न्छ, र संसारलाई िाकहाँ होइन?” येशूले नतनलाई
जवाफ कदई भन्नुभयो, “जसले मलाई प्रेम गछछ , त्यसले मेरो विन पालन गनेछ,
र मेरा क्तपताले त्यसलाई प्रेम गनुह
छ ु नेछ, र हामी त्यसकहााँ आउनेछौं, र त्यससाँग
वास गनेछौं।" (यूहन्ना १४: २१-२३)।
धेरै माननसहरु क्तवश्वास गछछ न कक यूहन्ना १४ मा, येशू आफ्ना िेलाहरुलाई नसकाउन
िोज्दै हुनुहुन्थ्यो कक परमेश्वर क्तत्रएक हुनुहुन्छ, कक पक्तवत्र आत्मा परमेश्वरको
पररवारको एक तेस्रो सदस्य हो। तैपनन, जब येशूलाई आफ्नो व्याख्या गनछको

लागी सोनधएको नथयो उहााँले त्यसतो केकह भन्नुभएन, कक "परमेश्वर क्तत्रएक
व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ भनेर" त्यसको सटटा, येशूले यो प्रस्टै बताउनुभयो कक उहााँले
संसार छो्नुभए पनछ, उहााँ आफ्ना िेलाहरुको हृदयमा वास गनछ आउनुहुनेछ। उहााँ
मात्र फकछनुहुन्न, तर उहााँको क्तपता उहााँको साथ आउनुहुने नथयो, उनीहरु दब
ु ै
शारीररक रूपमा होइन, तर परमेश्वरको आत्माद्वारा उहााँका छोराछोरीको हृदयमा
बस्नुहुन ेछ। यस तरीकाले, िेलाहरु दब
ु ै क्तपता र उहााँको पुत्रसंग घननष्ठ मेलनमलाप
र संगनतमा हुन सक्थे। यूहन्नाले यो कुरामा जोड कदए जब उनले लेिे, "हामीले
जे दे िेका र सुनेका छौं, सो हामी नतमीहरूलाई सुनाउाँ छौं, ताकक हामीहरूसाँग
नतमीहरूको सङ्गनत होस। हाम्रो सङ्गनत क्तपता र उहााँका पुत्र येशू ख्रीष्टसाँग छ।"
(१ यूहन्ना १: ३)।
अम्न्तम भोजमा ख्रीष्टको प्रविनको शुरुमा उहााँले भन्नुभयो, “नतमीहरूको हृदय
व्याकुल नहोस। नतमीहरू परमेश्वरमानथ क्तवश्वास गदछछौ, ममानथ पनन क्तवश्वास
गर। मेरा क्तपताको घरमा बस्ने ठाउाँ हरू धेरै छन। त्यसो नभए, के म नतमीहरूलाई
भन्नेनथएाँ र, कक नतमीहरूका ननम्त ठाउाँ तयार पानछ म गइरहे छु?" (यूहन्ना १४:
१, २)। यकद सान्त्वनाकताछको आगमन क्तपता र पुत्र दब
ु ै भन्दा बढी नथयो भने,
उहााँले हामीलाई बताउनुभएको हुन्थ्यो। यकद परमेश्वर तीन व्यक्तिहरुबाट बनेको
हुन्थ्यो भने, उहााँले हामीलाई भन्नुहुने नथयो। यकद एकमात्र सााँिो परमेश्वर एक
क्तपता भन्दा बढी हुनुहुन्थ्यो भने, येशूले हामीलाई भन्नुहुने नथयो। यसको सटटामा,
यो प्रविनको अन्त्यमा उहााँले आफ्नो क्तपता हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। "एक मात्र
सााँिो परमेश्वर" (यूहन्ना १७: ३)। यकद येशू हामीलाई परमेश्वर क्तत्रएक हुनुहुन्छ
भनन क्तवश्वास गरे को िाहनुहुन्थ्यो भने, उहााँले यो व्याख्या गनछको लागी एक धेरै
कमजोर काम गनुभ
छ यो। उहााँसाँग परमेश्वर क्तत्रएक हुनुहुन्छ भनेर व्याख्या गनछको
लागी धेरै अवसरहरु नथयो, तैपनन उहााँले ककहल्यै गनुभ
छ एन। उहााँ हामीलाई परमेश्वर
एक क्तत्रमूनतछ हो भन्न मात्र असफल हुनुहुन्न, उहााँले बारबार बयान गनुभ
छ एको
भनाईहरु क्तत्रएकको नसिान्तसंग मेल िााँदैनन। यकद उहााँ हामीलाई परमेश्वर क्तत्रमूनतछ

हुनुहुन्छ भनन क्तवश्वास गरे को िाहानुहुन्थ्यो भने, उहााँले कदनुभएको धेरै भनाईहरु
हामीलाई अन्योल पानुक
छ ो सटटा स्पष्ट गनछ सेवा गदछ छ। तर "परमेश्वर गोलमालको
लेिक होइन" (१ कोररन्थी १४:३३)।
येशू हामीलाई यो क्तवश्वास गरोस भन्ने िाहनुहुन्छ कक "परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ;
र उहााँ बाहे क अरु कोकह छै न, "" परमेश्वर क्तपता, "उहााँ" मात्र सााँिो परमेश्वर
"हुनुहुन्छ (मकूछस १२:३२; यूहन्ना ६:२७; १७: ३)।
यूहन्नाले परमेश्वर क्तपता, र उहााँको पुत्र, येशू ख्रीष्टको क्तप्रय सत्य व्यि गनुभ
छ यो, र
हामीमा रहनुभएको छ। धेरै अन्य पदहरुमा उसले लेिे‚ "ख्रीष्टको नसिान्तमा
म्स्थर नबसेर त्यसको सीमादे म्ि बाकहर जाने माननससाँग परमेश्वर हुनुहुन्न, तर
यस नसिान्तमा म्स्थर रहनेसाँग क्तपता र पुत्र दव
ु ै हुनुहुन्छ।" (२ यूहन्ना १:९)।
१ यूहन्ना २:२२, २३ मा उनले लेिे, "झूटो को हो ऊ जसले येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ
भनेर इन्कार गदछ छ? ऊ ख्रीष्ट क्तवरोधी हो, जसले क्तपता र पुत्रलाई इन्कार गदछ छ।
जसले पुत्रलाई इन्कार गदछछ, ऊ साँग क्तपता हुदैन। (तर)। ती जसले पुत्रलाई
स्वीकार गदछ छ ऊ साँग क्तपता पनन हुनुहुन्छ। ” यो सााँच्िै क्तपता र उहााँको पुत्र
दव
ु ैसंग व्यक्तिगत संगनत गनछको लागी एक आनशष हो, र म धेरै आभारी छु कक
परमेश्वरले हामीलाई यो उपलब्ध गराउनुभएको छ।

प्रनतज्ञा गररएको सान्त्वनाकताछ
जब येशू स्वगछमा उक्लन लाग्नु भएको नथयो, उहााँले आफ्ना िेलाहरुलाई आज्ञा
गनुभ
छ यो‚ नतनीहरूसाँग भोजनमा बस्नुहुाँदा उहााँले नतनीहरूलाई यस्तो आदे श
कदनुभयो, “नतमीहरू यरूशलेमबाट कतै नजाओ, तर क्तपताले गनुभ
छ एको प्रनतज्ञाको
प्रतीक्षा गर। यसबारे नतमीहरूले मबाट सुननसकेका छौ।” (प्रेररत १: ४)। येशूले

आफ्ना िेलाहरुलाई त्यो कदनको लागी संकेत गनुभ
छ यो जब पक्तवत्र आत्मा उनीहरु
मानथ महान शक्तिसंग िन्याइनेछ। उहााँले ननरन्तर अनघ बढ्नुहुन्छ, "तर पक्तवत्र
आत्मा नतमीहरूमा आउनुभएपनछ नतमीहरूले शक्ति पाउनेछौ,

र नतमीहरू

यरूशलेममा, सारा यहूकदयामा, सामररयामा र पृथ्वीको अम्न्तम छे उसम मेरा
साक्षी हुनेछौ।” (प्रेररत १: ८)।
िेलाहरु यरूशलेममा मानथल्लो कोठामा आत्माको बषाछतको लागी प्रनतज्ञा गरे
अनुसार पम्िछरहे का नथए। तब यो आयो, र उनीहरुले यरूशलेममा जमा भएका
धेरै यहूदीहरुलाई शक्तिसंग येशू ख्रीष्टको सुसमािार प्रिार गरे । आत्माको बहावको
बारे मा, पत्रुसले भने, "नयनै येशूलाई परमेश्वरले जीक्तवत पानुभ
छ यो। यस कुराका
हामी सबै साक्षी छौं। 33यसैकारण परमेश्वरको दाकहने बाहुलीपम्टट उहााँ उच्ि
पाररनुभयो, र क्तपताबाट पक्तवत्र आत्माको प्रनतज्ञा पाउनुभयो, र उहााँले यो
िन्याइकदनुभएको हो, जे तपाईंहरू दे ख्नु र सुन्नुहुन्छ।" (प्रेररत २:३२, ३३)।
पेन्टे कोस्टमा िन्याइएको उपहार आज पनन हाम्रो लागी उपलब्ध छ, र यकद हामी
यसलाई निन्छौं र स्वीकार गछौं भने हामी यो पाउन सक्छौं। तैपनन, पक्तवत्र
आत्माको वरदान सधैं एउटै तरीकामा उपलब्ध नथएन। वास्तवमा, बाइबलले
हामीलाई बताउाँ छ कक परमेश्वरले ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा आउनु भन्दा पकहले बााँिेका
सबैको लागी भन्दा हाम्रो लागी केकह उत्तम निज प्रदान गनुभ
छ एको छ। हामी कहब्रू
११ अध्यायमा यस बारे मा पढ्छौं। पुरानो ननयममा कुलक्तपताहरु र अगमविाहरुको
शक्तिशाली क्तवश्वासको एक क्तववरण कदए पनछ, अध्याय यसो भन्दै समाप्त हुन्छ,
"नतनीहरू सबैले आफ्ना क्तवश्वासको ननम्त ठू लो प्रशंसा पाए, तर प्रनतज्ञा गररएका
कुरािाकहाँ पाएनन। परमेश्वरले हाम्रा लानग अझ असल योजना राख्नुभएको नथयो,
ताकक हामीसाँग मात्रै नतनीहरू नसि तुल्याइऊन।" (कहब्रू ११: ३९, ४०)।
त्यो अद्भत
छ एको छ, कहब्रूहरुमा
ु छ! परमेश्वरले हाम्रो लागी केकह राम्रो प्रदान गनुभ
उल्लेि गररएको क्तवश्वास गने ती सबै शक्तिशाली पुरुषहरु र मकहलाहरुको लागी

प्रदान गरीएको भन्दा। यूहन्ना १४ र प्रेररत १ मा येशूले भन्नुभएको
सान्त्वनाकताछको प्रनतज्ञा ननलई उनीहरु सबै मरे र गए।
कृ पया मलाई गल्ती नसम्झनुहोस, पक्तवत्र आत्माले पेन्टे कोस्टको कदन भन्दा धेरै
पकहले दे म्ि माननसहरुको हृदयमा काम गरी रहनु भएको नथयो, उनीहरुको पापलाई
पराम्जत गनछ मद्दत गदै । पुिाछ दाऊदले लेिे, "मलाई तपाईंको उपम्स्थनतबाट
नहटाउनुहोस, न त मबाट तपाईंका पक्तवत्र आत्मा लैजानुहोस।" (भजन ५१:११)।
यसले दे िाउाँ छ कक ख्रीष्ट पृथ्वीमा आउनु भन्दा पकहले पक्तवत्र आत्माले काम गनुछ
हुन्थ्यो। त्यो मात्र है न, तर अनधक ननम्ितताको साथमा, बाइबलले भन्छ कक
ख्रीष्टको

आत्माले

पुरानो

ननयमको

समयमा

काम

गनुभ
छ यो।

पत्रुसले

अगमविाहरुको बारे मा लेि,े "नतमीहरूका ननम्त हुन आउने अनुग्रहको क्तवषयमा
अगमवाणी बोल्ने अगमविाहरूले यही मुक्तिको िोजी र तलाश गरे का नथए।
नतनीहरूनभत्र हुनुभएका ख्रीष्टको आत्माले ख्रीष्टका कष्टहरू र त्यसपनछ आउने
मकहमाको भक्तवष्यवाणी गनुह
छ ुाँ दा दे िाउनुभएको समय र पररम्स्थनतको बारे मा
नतनीहरूले िोजी गरे का नथए।" (१ पत्रुस १:१०, ११)। ख्रीष्टको आत्माले
अगमविाहरुमा पेन्टे कोस्टको कदन भन्दा धेरै पकहले बास गनुभ
छ एको नथयो, तर,
धमछशास्त्र अनुसार, पेन्टे कोस्टमा सान्त्वनाकताछको आगमनको बारे मा केकह क्तवशेष
नथयो; पकहले ककहल्यै िन्याइएको भन्दा केकह फरक र असल नथयो। आऔीँ हामी
यो राम्रो उपहारको बारे मा पढौं।

केकह असल
कहब्रू २:१८ मा हामी कुञ्जी भेटटाउाँ छौं कक पेम्न्टकोसको कदनमा पक्तवत्र आत्माको
बषाछतको बारे मा के असल नथयो। यसले भन्छ: "ककनकक उहााँ आफैंले परीक्षा
भोग्नुभएको छ, त्यसैले उहााँ परीक्षामा परे काहरुलाई सहयोग गनछ सक्षम हुनुहुन्छ।"
यहााँ जवाफ छ! यो केकह असल छ कक हामीलाई उपलब्ध छ, आज, जुन पुरानो

अगमविाहरुको लागी उपलब्ध हुन सकेन। यधक्तप ख्रीष्टको आत्मा अगमविाहरुमा
रहनुभएता पनन, ख्रीष्ट अझै परीक्षामा पनुभ
छ एको नथएन, र यसैले उहााँले उनीहरुलाई
उस्तै तरीकाले मद्दत गनछ सक्नुहुन्न जसरी उहााँ अकहले हामीलाई मद्दत गनछ
सक्नुहुन्छ। यस पद मा "सहायता" शब्द ग्रीक शब्द βοηθησαι, बाट अनुवाद
गररएको नथयो, जसको अथछ हो, "सहायता गनछ, राहत कदन, मद्दत गनछ," र, थायरको
ग्रीक लेम्क्सकनको अनुसार, यसको मतलब यो पनन छ, "ितरामा परे काहरुको
ननम्त दौडे र जानु।" मलाई त्यो पररभाषा मन पछछ ! पदले हामीलाई भन्दै छ कक
ककनकक ख्रीष्टले परीक्षाको सामना गरी कष्ट भोग्नु भएको छ, उहााँ हामीलाई मद्दत
गनछ नछटो आउन सक्षम हुनुहुन्छ, जब हामी हाम्रो प्रलोभनमा मद्दतको लागी
उहााँलाई पुकादछ छौं। बाइबलले भन्छ, "समस्याको कदनमा मलाई पुकार: म नतमीलाई
बिाउनेछु, र नतमीले मेरो मकहमा गनेछौ" (भजन ५०:१५। जब हामी प्रलोभनमा
पदै छौं, हामी गभीर समस्यामा छौं, र यकद हामी प्रभुलाई मद्दतको लागी पुकायौं
भने, उहााँ तुरुन्तै हाम्रो सहायताको लागी आउनुहुनेछ, र हामीलाई क्तवजय कदनुहुनछ
े
जसको हामीलाई सख्त आवश्यकता छ। ख्रीष्ट हाम्रो लागी यो गनछ सक्षम हुनुहुन्छ
कक जुन

तरीकाले उहााँ पुरातन अगमविाहरुको लागी गनछ सक्नुहुन्न, ककनकक

आज, उहााँले पकहले नै अनुभव गरीसक्नुभएको छ कक यो प्रलोभनमा पनुछ भनेको
कस्तो

हो

भनेर।

यही

कारणले

गदाछ

येशूले

सान्त्वनाकताछलाई, "अको

सान्त्वनाकताछ" भन्नुभयो। ग्रीक शब्द αλλον, जुन यस पदमा "अको" भनेर
अनुवाद गरीएको नथयो जुन पुरानो ननयमको ग्रीक अनुवादमा प्रयोग गरीएको
नथयो, १ शमूएल १०: ६ मा। यहााँ, शाऊलको बारे मा यसो भन्छ, "र प्रभुको आत्मा
नतमीमा आउनेछ, र नतमीले उनीहरुसंग अगमवाणी गनेछौ, र अको माननसमा
पररणत हुनेछ" (१ शमूएल १०: ६)। शाऊल अको माननस बने, उसले झेल्नु परे को
अनुभवको कारण। येशू अको सान्त्वनाकताछ बन्नुभयो ककनकक अब उहााँले अनुभव
गनुभ
छ एको छ कक यो प्रलोभनमा पनुछ भनेको कस्तो हो भनेर।

एक नमनेटको लागी केकह सोच्नुहोस। मान्नुहोस कक तपाइाँ को ककशोर छोरा एक
क्तवमान दघ
छ नामा मरे , र अको हप्ता, तपाइाँ को पनत एक कार दघ
छ नामा मरे । अब
ु ट
ु ट
मान्नुहोस कक म तपाइाँ कहााँ आउाँ छु र भन्छु, "मलाई राम्रोसाँग थाहा छ तपाइाँ
कस्तो समस्यमा हुनुहुन्छ," यधक्तप म त्यो अनुभवको माध्यमबाट ककहल्यै गएको
नथइन। के म तपाइाँ लाई यी शब्दहरुसंग सान्त्वना कदन सक्षम हुनेछु? पक्कै
हुनेछैन! यकद मैले ककहल्यै अनुभव गरे को छै न कक तपाइाँ कस्तो समस्या माफछत
जााँदै हुनुहुन्छ, यो धेरै ककठन हुन्छ मलाई यो बुझ्नको लागी कक तपाइाँ के महसुस
गदै हुनुहुन्छ, वा तपाइाँ लाई यस्तो समस्यामा कसरी मद्दत गने भनेर। यकद म
कसैद्वारा पठाइएको छु जसले नतमीले भोग्दै आएका ककठनाईहरुको अनुभव
गरे काछन भने पनन, नतमीलाई मेरो सान्त्वना उस्तै हुन सक्दै न तपाइाँ ले
भोग्नुभएको ककठनाई भोगेको व्याक्तिले आफै तपाइाँ लाई सान्त्वना कदए जस्तो।
धेरै ईसाईहरु क्तवश्वास गदछछन कक येशू एक माननसको रूपमा यस पृथ्वीमा
आउनुभयो र यो परीक्षण र प्रलोभनहरु के जस्तो हुन भनेर अनुभव गनुभ
छ यो, र
त्यसपनछ स्वगछमा फकेर जानुभयो र हामीलाई सान्त्वना कदन अरु कसैलाई
पठाउनुभयो। यकद त्यो सााँिो नथयो भने, उहााँलाई ककन पकहलो स्थानमा
पठाउनुभएन? कोही जसले हाम्रो द:ु ि भोग्नुभएको छ उहााँ हामीलाई सान्त्वना
कदनको लागी अनधक योग्य हुनुहुन्छ। एक फरक व्यक्ति जो उहााँको तफछबाट
पठाइएको छ भन्दा। बाइबलले भन्छ कक येशू ख्रीष्ट, "सबै क्तबन्दह
ु रुमा हामी जस्तै
परीक्षामा पनुभ
छ यो, तर उहााँ पाप रकहत हुनुहुन्थ्यो" (कहब्रू ४:१५)। येशू ख्रीष्टले
अनुभव गनुभ
छ यो कक हामी परीक्षामा पदाछ के माफछत जान्छौँ र, यस कारणले, उहााँ
हामीलाई मद्दत गनछ सक्षम हुनुहुन्छ‚ उहााँ पृथ्वीमा आउनु अनघ भन्दा अझ ठू लो
तरीकाले। यो उहााँ हुनुहुन्छ जसले भन्नुभयो, "म नतमीलाई क्तबना सान्त्वना छा्ने
छै न: म नतमीकहााँ आउनेछु।" प्रभुको प्रशंसा गनुह
छ ोस कक हाम्रो सान्त्वनाकताछलाई
थाहा छ कक हाम्रो परीक्षाको संघषछमा हामी के कस्तो पररम्स्थनत भएर जानेछौँ
भनेर। हामीलाई १ कोररन्थी १०:१३ मा एउटा बहुमूल्य प्रनतज्ञा कदइएको छ। यसले
भन्दछ, " माननसलाई आइपने परीक्षाबाहे क नतमीहरू अरू परीक्षामा परे का छै नौ।

तर परमेश्वर क्तवश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले नतमीहरूलाई नतमीहरूका शक्तिदे म्ि
बाकहरका परीक्षामा पनछ कदनुहुनेछैन, तर नतमीहरूले सहन सकून भनेर परीक्षाको
साथसाथै उकने बाटो पनन कदनुहुन्छ। यसरी नतमीहरू त्यसलाई िप्न सक्नेछौ।"
परमेश्वरले कदनुभएको उकने बाटो भनेको मितको लानग उहााँलाई पुकारा गनुछ
हो। र परमेश्वरले प्रनतज्ञा गनुभ
छ एको छ कक उहााँ हरे क प्रलोभनबाट उकनको लागी
यो तरीका बनाउनुभएको छ। त्यो पुरानो भनाइ, "शैतानले मलाई यो गनछ लगायो,"
क्तबल्कुल गलत छ। शैतानले तपाइाँ लाई केकह गनछ सक्दै न। उसले बनलयो
प्रलोभनहरुको उपयोग गनछ सक्छ, तर उसले नतमीलाई ककहल्यै पाप गनछ बाध्य
गनछ सक्दै न। त्यहााँ साँधै उकने बाटो छ, र हाम्रो सान्त्वनाकताछ हामीलाई क्तवजय
कदनको लागी सधै उत्सुक हुनुहुन्छ। येशल
ू े भन्नुभयो कक जब सान्त्वनाकताछ
आउनुहुन्छ, "उहााँले पाप, धानमछकता र न्यायको क्तबषयमा संसारलाई दोषी
ठहयाछउनुहुनेछ" (यूहन्ना १६: ८)। यो बाइबलले के भन्छ कठक त्यस्तै हो‚ येशू
जब हाम्रो सहयोगीको रूपमा फकेर आउनुहुन्छ उहााँले त्यो गनुह
छ ु नेछ। बाइबलले
भन्दछ, "नतमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको आत्मा हाम्रा
हृदयमा पठाइकदनुभयो, जसले “हे अब्बा, क्तपता!” भनेर पुकानुह
छ ु न्छ।" (गलाती ४:
६)। र प्रेररतहरुको पुस्तकमा हामी पढ्छौं, "तपाईंहरू हरे कलाई आफ्नो दष्ु टताबाट
फकाछएर तपाईंहरूलाई आनशष कदन भनी परमेश्वरले आफ्ना सेवकलाई िड़ा
गनुभ
छ यो र सवछप्रथम तपाईंहरूकहााँ पठाउनुभयो।” (प्रेररत ३:२६)। परमेश्वरले
आफ्नो

पुत्रलाई

मृत्युबाट

ब्युाँताउनुभएपनछ, उहााँको आत्मा

हाम्रो हृदयमा

पठाउनुभयो, हामीलाई हाम्रा पापहरुबाट फकाछइ आनशवाछद कदनको लानग। येशू ख्रीष्ट
यस कामको लानग सबैभन्दा राम्रो योग्य व्याक्ति हुनुहुन्छ, उहााँ "ककनकक हाम्रा
प्रधान पूजाहारी हाम्रो दब
छ तामा हामीसाँग सहानुभूनत दे िाउन नसक्ने हुनुहुन्न।
ु ल
तर हामीजस्तै उहााँ सबै कुरामा परीम्क्षत हुनुभयो, र पनन पापरकहत हुनुहुन्थ्यो।"
(कहब्रू ४:१५)। प्रभुको प्रशंसा होस कक हामीसाँग एक सान्त्वनाकताछ हुनुहुन्छ
जसलाई थाहा छ कक हामी प्रलोभनको साथ हाम्रो संघषछमा के कस्ता माध्यमबाट
जााँदैछौं, र हामीलाई अरु कोकह भन्दा राम्रोसंग मद्दत गनछ सक्नुहुन्छ।

यो नै एउटा उपहार हो कक उहााँसाँग माग्ने सबैलाई परमेश्वर कदन उत्सुक हुनुहुन्छ
(लूका ११:१३)। यो नै एउटा त्यस्तो उपहार हो कक "संसारले ग्रहण गनछ सक्दै न,
ककनकक यसले उहााँलाई दे ख्दै न, न त उहााँलाई निन्छ नै" (यूहन्ना १४:१७)।
संसारले यो उपहारको अम्स्तत्वलाई पकहिान गदै न; उनीहरुलाई थाहा छै न कक
उनीहरुको सहयोगी को हुनह
ु ु न्छ, र यसैले, उनीहरु उहााँलाई ग्रहण गनछ सक्दै नन।
साथीहरु, परमेश्वर तपाइाँ संसारको माननस जस्तो भएको िाहनुहुन्न, उहााँ तपाईको
वास्तक्तवक सान्त्वनाकताछ को हो भनेर जानोस भन्ने िाहानुहुन्छ, त्यसैले तपाइाँ ले
यो धन्यको उपहारको पूरा लाभ नलन सक्नुहुन्छ। येशल
ू े भन्नुभयो, "म नतमीलाई
क्तबना सान्त्वना छ्नेछैन: म नतमीकहााँ आउनेछु" (यूहन्ना १४:१८)। येशू ख्रीष्ट,
परमेश्वरको पुत्र, हाम्रो सान्त्वनाकताछ हुनुहुन्छ। वास्तवमा, यूहन्नाले हामीलाई १
यूहन्ना २: १ मा ठीक भन्नुभयो। उहााँले यहााँ के लेख्नुभयो ध्यान कदनुहोस: "मेरा
साना बालकहरू, नतमीहरू पाप नगर भनी म यी कुरा नतमीहरूलाई लेम्िरहे छु।
तर कुनै माननसले पाप गर्यो भने पनन क्तपतासाँग हाम्रो पक्षमा बोनलकदनुहुने एक
जना [παρακλητος: सान्त्वना कदने] हुनुहुन्छ, अथाछत धानमछक येशू ख्रीष्ट।" अन्य
िार पटक παρακλητος शब्द प्रयोग गनुभ
छ यो जसलाई बाइबलमा यो अनुवाद
गररएको नथयो, सान्त्वनाकताछ। ग्रीकमा त्यहााँ यो पदमा अनधविा र यूहन्नाको
अन्य लेिहरुमा सान्त्वनाकताछको बीि कुनै भेद छै न, र यहााँ यूहन्ना स्पष्ट रूपमा
हामीलाई बताउनुहुन्छ कक सान्त्वनाकताछ येशू ख्रीष्ट हुनह
ु ु न्छ।
बाइबलले येशूको बारे मा भन्दछ, "फलस्वरूप उहााँद्वारा परमेश्वरको नम्जक
आउनेहरूलाई उहााँले सदै व उिार गनछ सक्नुहुन्छ। ककनभने नतनीहरूका ननम्त
मध्यस्थताको प्राथछना िढ़ाउन उहााँ सदै व जीक्तवत रहनुहुन्छ।" (कहब्रू ७: २५)। येशू
हाम्रो मध्यस्थकताछ, हाम्रो मध्यस्थ हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, "ककनकक एउटै
परमेश्वर हुनुहुन्छ, र परमेश्वर र माननसहरु क्तबि एक मध्यस्थ हुनुहुन्छ, माननस
ख्रीष्ट येशू" (१ नतमोथी २: ५)। हामी र परमेश्वरको बीिमा कनत मध्यस्थकताछहरु
छन? एउटा! तर, बाइबलले भन्छ, "त्यसै गरी पक्तवत्र आत्माले पनन हाम्रो

दब
छ तामा सहायता गनुह
छ ु न्छ। कसरी प्राथछना गनुप
छ ने हो हामी जान्दै नौं, तर
ु ल
शब्दहरूमा व्यक्त गनछ नसककने सुस्केरामा पक्तवत्र आत्माले हाम्रा ननम्त
मध्यस्थता

गनुह
छ ु न्छ।"

(रोमी

८:

२६)।

आत्माले

हाम्रो

अनधविा

र

सान्त्वनाकताछको रूपमा हाम्रो लानग मध्यस्थता बनाउाँ उनुहुन्छ। यो आत्मा जसले
हाम्रो लानग मध्यस्थता गदछछ यो येशू ख्रीष्टको आत्मा हो। यस पदमा आत्मालाई
सवछनाम "आफु" संग उल्लेि गररएको छ। अंग्रज
े ीमा यो अनौठो लाग्छ ककनकक
हामी एक व्यक्तिलाई "यो" वा "आफैं" को रूपमा उल्लेि गदै नौं, तर बाइबलले
पक्तवत्र आत्मालाई यस तरीकाले धेरै पटक उल्लेि गदछ छ। पावलले लेि,े (रोमी
८:१६)। त्योिाकहाँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौं भनी पक्तवत्र आत्माले हाम्रो
आत्मासाँग गवाही कदनुभएको हो। पत्रुसले लेि,े "नतनीहरूनभत्र हुनुभएका ख्रीष्टको
आत्माले ख्रीष्टका कष्टहरू र त्यसपनछ आउने मकहमाको भक्तवष्यवाणी गनुह
छ ुाँ दा
दे िाउनुभएको समय र पररम्स्थनतको बारे मा नतनीहरूले िोजी गरे का नथए।" (१
पत्रुस १:११)। यहााँ ख्रीष्टको आत्मालाई "यो" भननन्छ। बनप्तस्मा कदने यूहन्नाले
यस्तै गरे जब उनले भने, "मैले आत्मालाई ढु कुर जस्तै स्वगछबाट उक्तत्ररहे को दे िे,
र यो उहााँमा बस्यो" (यूहन्ना १:३२)। वास्तक्तवकता यो हो कक यो ख्रीष्टको
आत्मालाई "यो" को रूपमा उल्लेि गनछको लागी यो अनुनित छै न "यो" को
रूपमा "ख्रीष्ट को मन" लाई उल्लेि गनछको लागी हो। वास्तवमा, ग्रीकमा, शब्द,
πνευμα, जसलाई "आत्मा" भनन अनुवाद गररएको नथयो, एक न्यूटर संज्ञा हो,
र व्याकरम्णक ननयमहरुको माग अनुसार, आत्मालाई जनाउने सबै सवछनामहरु
तटस्थ छन, यद्यक्तप धेरै पटक धेरै अंग्रज
े ी बाइबलहरुमा यी सवछनामहरुलाई "उनी"
वा "उनी" को रुपमा प्रस्तुत गररएको छ। सान्त्वनाकताछको लागी ग्रीक शब्द
मदाछना हो, र यसैले सान्त्वनाकताछको लागी सीधै उल्लेि गने सबै सवछनाम मदाछना
हुन। जे होस, यो संकेत गदै न कक पक्तवत्र आत्मा एक शाम्ब्दक पुरुष व्यक्ति क्तपता
र उहााँको पुत्रबाट अलग हुनह
ु ु न्छ। उदाहरणको लागी, एक स्वगछदत
ू ले भने, (लूका
२:१२) यहााँ एक उदाहरण हो कसरी ग्रीक संज्ञाहरुको नलंग नामको व्यक्तित्व
ननधाछरण गनछमा भरोसा गनछ सककदै न। ग्रीक शब्द जसलाई बेब भनेर अनुवाद

गरीएको नथयो जसमन एक neuter संज्ञा छ यद्यक्तप बच्िा एक पुरुष व्यक्ति हो।
एउटै वाक्यमा ग्रीक शब्द बेब जुन अनुवादको रूपमा अनुवाद गररएको नथयो एक
स्त्री संज्ञा हो भले ही एक िरनी एक ननजीव वस्तु हो। यकद त्यहााँ कुनै पनी ग्रीक
सवछनाम यस पदमा नथयो भने या त बच्िा वा िरनीको सन्दभछमा, सवछनाम
सभवतः उनीहरु प्रनतनननधत्व गने संज्ञाहरु को रूप मा एउटै नलंग भएको नथयो।
माँ भन्छु "सभवतः" ककनकक त्यहााँ केकह अवस्थाहरु छन जब यी व्याकरण
ननयमहरु बाइबनलय लेिकहरु द्वारा एक ग्रीक सवछनाम द्वारा प्रनतनननधत्व गने
व्यक्तिको प्रदशछनको लागी भंग गरीएको नथयो। बाइबल लेिकहरु ग्रीक व्याकरणको
ननयम सवछनामको धेरै जसो समय। उदाहरणको लागी, यूहन्नाले लेिे, "ककनकक
नसंहासनको बीिमा हुनुहुने थुमा नतनीहरूका गोठालो हुनुहुनेछ, र नतनीहरूलाई
डोर्याएर म्जउाँ दो पानीको स्रोतसम लानुहुनेछ,
र परमेश्वरले नतनीहरूका आाँिाबाट सबै आाँसु पुनछकदनुहुनेछ।” (प्रकाश ७: १७)।
यहााँ यूहन्नाले ग्रीक व्याकरणको ननयमहरुलाई कडाईका साथ पालन गरे र "थुमा"
को लागी एक न्यूटर सवछनामको उपयोग गरे तापनन यो पकहले नै स्थाक्तपत भएको
नथयो कक थुमा परमेश्वर का पुत्र हुनुहुन्छ। यूहन्नाले लेिे कक "अनन मैले हे रें, र
नसयोन डााँड़ामा थुमा [αρνιον neuter] िड़ा हुनुभएको मैले दे िें। उहााँको [αυτου
masculine] साथमा एक लाि िवालीस हजार नथए, जसका ननधारमा उहााँको
नाउाँ र उहााँका क्तपताको नाउाँ लेम्िएका नथए।" (प्रकाश १४: १)। यहााँ यूहन्नाले
ग्रीक व्याकरणको ननयम तोडे र भेडाको संज्ञाको लानग पुरूष सवछनामको उपयोग
गरे तापनन शब्द "भेडा" ग्रीक मा neuter छ।
एक सवछनामको प्रयोग द्वारा प्रनतनननधत्व गने कसैको शाम्ब्दक व्यक्तित्वको प्रदशछन
गनछको लागी ग्रीक व्याकरणको ननयम तो्ने बाइबल लेिकहरुमा यूहन्ना मात्र
एक नथएनन। मकूछसले लेि,े "अनन कठटीको [παιδιου neuter] हात समातेर उहााँले
त्यसलाई भन्नुभयो, “तानलता कूमी,” [αυτη feminine], जसको अथछ हो, “ए
बानलका, म नतमीलाई भन्दछु, उठ।” (मकूछस ५:४१)। यी जस्तै अनधक उदाहरणको

लागी, मत्ती २:१३, १४, २०, २१; लूका १:५९, ८०; २:२१। पढ्नुहोस। पक्तवत्र आत्माको
सन्दभछमा यसको लानग पुरुषवािक सवछनामको उपयोग गरे र व्यक्तित्व कदनको
लानग यूहन्नाले ग्रीक व्याकरणको ननयम तो्नुमा त्यहााँ बाइबनलय उदाहरण छ।
तर उनले यो ककहल्यै गरे नन! केकह क्तत्रएकहरुले तकछ गरे का छन कक यूहन्नाले
वास्तवमा पक्तवत्र आत्माको उल्लेि गनछको लागी पुरुषवािक सवछनामको प्रयोग
गरे र व्याकरणको ननयम तोडे । तर, यी मानमलाहरुमा यूहन्ना वास्तवमा मदाछनी
संज्ञा आत्माको सटटा पुरुष संज्ञालाई दशाछउाँदै नथए‚ सान्त्वनाकताछको सन्दभछमा,
र उनले व्याकरणको कुनै ननयम तो्दै नथएनन। व्याकरणको यी कनथत टू टे का
ननयमहरु यूहन्ना १४:२६ ; १५:२६; १६: ७, ८ ,१३, १४, मा छन। तर यी सबै
पुम्ल्लंगी सवछनामहरु पुवछ पुरुषवािक नामले न्यूटर संज्ञा आत्मा भन्दा पनन
सान्त्वनाकताछ जनाउने गदछछ। वास्तक्तवकतामा

यूहन्नाले पक्तवत्र आत्मालाई

जनाउन पुरुष सवछनामको प्रयोग गरी ग्रीक व्याकरणको ननयमलाई तोडे नन।,
यूहन्नाले पक्तवत्र आत्मालाई दशाछउन उनले सवै ठाउाँ मा neuter सवछनामको प्रयोग
गरे । यूहन्नाले लेिे "र म क्तपतासाँग क्तबन्ती गनेछु, र उहााँले नतमीहरूलाई अको
सल्लाहकार [παρακλητον पुनलङ्ग],

कदनुहुनेछ, र उहााँ [αυτο neuter]:

नतमीहरूसाँग सदासवछदा रहनुहुनेछ। नयनी सत्यका आत्मा [πνευμα neuter]
हुनुहुन्छ, जसलाई संसारले ग्रहण गनछ सक्दै न, ककनभने संसारले उहााँलाई [αυτο
neuter]: न त दे ख्छ न निन्छ। नतमीहरू उहााँलाई निन्छौ, ककनभने उहााँ
नतमीहरूसाँग वास गनुह
छ ु न्छ, र उहााँ नतमीहरूमा रहनुहुनेछ।" (यूहन्ना १४:१६,१७)।
आत्माको लागी जहााँ neuter सवछनामको उपयोग गरीएको नथयो त्यसको अनधक
उदाहरणको लागी यूहन्ना ७:३९; प्रेररत ५:३२; रोमी ८:१६, २६, १ कोररन्थी २:१२;
६: १९; र १ यूहन्ना ३:२४ पढ्नुहोस। मैले हरे क पद पढे को छु जहााँ पक्तवत्र आत्माको
लागी सवछनाम प्रयोग गरीन्छ, र मैले एउटा पनन म्स्थनत पाएको छै न कक जहााँ
पुरुषवािक सवछनामलाई आत्माको लागी प्रयोग गरीएको नथयो। यो दे म्िन्छ कक
बाइबलका लेिकहरु मध्ये कसैले पनी पक्तवत्र आत्मालाई क्तपता र पुत्र भन्दा एक
वास्तक्तवक अलग व्यक्तिको रुपमा बुझ्नुभएको छै न।

ख्रीष्ट तपाईंमा
जब तपाइाँ साँग ख्रीष्टको आत्मा छ, तपाइाँ आफैंमा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। पावलले लेिे,
"र क्तवश्वासद्वारा ख्रीष्ट नतमीहरूका हृदयमा वास गरून, र प्रेममा जरा गाकडएका

र दकह्रला भएर," (एकफसी ३:१७)। यस तरीकाले तपाइाँ "ईश्वरीय स्परुपको
भागीदार" हुन सक्नुहुन्छ (२ पत्रुस १: ४)। यो अनुभव क्तबना, येशूले भन्नुभयो,
"नतमीमा कुनै जीवन छै न।" “जससाँग पुत्र छ, उसाँग जीवन छ; र जससाँग
परमेश्वरको पुत्र छै न उसंग जीवन छै न "(१ यूहन्ना ५:१२)। पावलले भने, "नतमीमा
ख्रीष्ट, मकहमाको आशा हुनुहुन्छ" (कलस्सी १:२७)। यो हाम्रो एकमात्र मुक्तिको
आशा हो। "यकद कुनै माननसमा ख्रीष्टको आत्मा छै न भने, उहााँ उसको कोकह
हुनुहुन्न" (रोमी ८: ९)। हामी सबै पावलसंग, भन्नको लागी सक्षम हुनु पछछ , "म
ख्रीष्टसाँगै िूसमा टााँनगएको छु, अब उप्रान्त म्जउने म होइनाँ, तर ख्रीष्ट ममा
म्जउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अकहले म्जउाँ छु, त्यो परमेश्वरका पुत्रमा
क्तवश्वास गरे र म्जउाँ छु, जसले मलाई प्रेम गनुभ
छ यो, र मेरो ननम्त आफूलाई अपछण
गनुभ
छ यो।" (गलाती २:२०)। "जो नतमीमा हुनुहुन्छ, उहााँ संसारमा हुनुहुने भन्दा
महान हुनुहुन्छ" (१ यूहन्ना ४: ४)।
जब ख्रीष्ट यहााँ हुनुहुन्थ्यो, उहााँले परमेश्वरलाई पुकार गनुभ
छ यो, उहााँलाई "अब्बा,
क्तपता" (मकूछस १४:३६) भनेर सबोधन गनुभ
छ यो। यो शब्दले उहााँको क्तपतासंगको
एक घननष्ठ, व्यक्तिगत सबन्धलाई व्यि गदछ छ। यो एउटै सबन्ध हामीलाई
कदइएको छ। "ककनभने फेरर डरमा पनछलाई दासत्वको आत्मा नतमीहरूले पाएका
छै नौ, तर नतमीहरूले धमछपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई
“अब्बा, क्तपता” भनी पुकाछौं," (रोमी ८: १५)। जब हामी यो आत्मा प्राप्त गछौं,
हामी पनन "अब्बा, क्तपता" भनेर पुकानेछौँ। पावलले व्याख्या गरे , "नतमीहरू पुत्र
भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको आत्मा हाम्रा हृदयमा पठाइकदनुभयो,
जसले “हे अब्बा, क्तपता!” भनेर पुकानुह
छ ु न्छ।" (गलाती ४: ६)।

यो ख्रीष्ट तपाईमा हुनुहुन्छ जब तपाई "अब्बा,क्तपता" भनेर पुकारा गनुह
छ ु न्छ।
हामीलाई उहााँको पुत्रको आत्मा कदएर, परमुश्वरले हामीलाई उहााँको नम्जकको,
व्यक्तिगत सबन्ध कदनुहुन्छ कक उहााँको पुत्र उहााँसंग हुनुहुन्छ। त्यो सुन्दर छ!
परमेश्वरले कदनुभएको सबैभन्दा राम्रो उपहार उहााँको एक मात्र पुत्रको उपहार हो,
जसलाई उहााँले हाम्रा पापहरुको लागी मनछको लागी कदनुभयो ताकक हामी सधैंभरर
बााँच्न सकौं (यूहन्ना ३:१६)। उहााँले मात्र आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो लागी मनछ कदनुहुन्न,
उहााँले हाम्रो सान्त्वनाकताछको रूपमा उहााँलाई हामी नभत्र बास गनछ कदनुभयो।
यस्तो अद्भत
ु उपहारको लागी परमेश्वरको प्रशंसा होस! म प्राथछना गदछ छु कक तपाइाँ
यो ख्रीष्ट तपाईमाको उपहारको उपयोग पूणछ क्षमताको साथ गनुह
छ ु नेछ, र तपाइाँ
शाम्न्तसंग येशूलाई भेटनको लागी तयार हुनुहुनेछ जब उहााँ आफ्ना माननसहरुको
लागी फकछनुहुन्छ।

आत्मा के हो?
हामीले नसकेका छौं कक परमेश्वरले उहााँको पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा हामीलाई
सान्त्वना कदन पठाउनुभयो, तर आत्मा के हो? केकह माननसहरुलाई लाग्छ कक
एक आत्मा एक भूत हो, केकह दे हधारी प्रेत जो वरपर तैरन्छ। के यो परमेश्वरले
हामीलाई सान्त्वना कदन संसारमा पठाउनुहुन्छ? पक्कै हुन्न! द अमेररकन हे ररटे ज
कडक्शनरीको अनुसार भूतको अथछ हो: "एक मृत व्यक्तिको आत्मा, क्तवशेष गरी
एक जीक्तवत व्यक्तिहरुको शारीररक रुपमा प्रकट हुने वा पुरानो वासस्थानको नशकार
गनछको लागी क्तवश्वास गररन्छ।" पक्तवत्र आत्मा मानथ भननए अनुसार भूत होइन।
आउनुहोस हामी बाइबल पढौं र हे रौँ कक यो एक आत्माको बारे मा के भननएको
छ त।
अय्यूबको पुस्तकमा यसो भन्दछ कक, "तर माननसमा त परमेश्वरका आत्मा
हुनुहुन्छ, र सवछशक्तिमानको सास, जसले त्यसलाई समझशक्ति कदन्छ।" (अय्यूब

३२:८)। दाननएलले व्याख्या गरे “म, दाननएल, आत्मामा बेिैन भएाँ, र मैले पाएका
दशछनहरूले मलाई क्तविनलत तुल्याए।" (दाननएल ७:१५) एक आत्मा एक व्यक्तिको
भाग हो जुन दि
ु ी हुन सक्छ। मकूछसको सुसमािारमा हामी पढ्छौं, "अनन
नतनीहरू आपसमा यसरी क्तविार गदै छन भन्ने येशूले तुरुन्तै आफ्नो आत्मामा
थाहा पाएर नतनीहरूलाई भन्नुभयो, “ककन नतमीहरू आफ्ना मनमा यस्तो क्तविार
गदै छौ?" (मकूछस २: ८) आत्मा एक व्यक्तिको अंश हो जसले कुराहरु सझ्न वा
बुझ्न सक्छ। बेक्तबलोनका राजाले एउटा सपना दे िे, र उनले आफ्ना बुक्तिमान
माननसहरुलाई भने, "मैले एउटा सपना दे िेको छु, र मेरो आत्मा सपना जान्न
बेिैन नथयो" (दाननयल २: ३)। यी बाइबलीय पदहरुले "अमेररकन हे ररटे ज
कडक्शनरी" मा पाइने "आत्मा" को पररभाषाको पुक्तष्ट गदछ छ, जसले भन्दछ,
"कदमाग, इच्छा, र भावनाहरुसंग जोकडएको मानवको एक कहस्सा हो।" बाइबलले
धेरै क्तवनभन्न प्रकारको आत्माको बारे मा उल्लेि गदछ छ। हामी बाइबलमा "दष्ट
ु
आत्मा," "झूटो आत्मा," "अशुि आत्मा," "गूंगा आत्मा," "उत्कृ ष्ट आत्मा," "क्तवनम्र
आत्मा," "घाइते आत्मा," "टू टेको आत्मा," "घमण्डी आत्मा," "" वफादार आत्मा, "
राम्रो आत्मा, "आकद पाउाँ छौँ। यी सबै आत्माहरु उनीहरुको वणछन गरीएको क्तवशेषता
द्वारा अलग छन। हामी जान्दछौं कक परमेश्वर क्तपताको आत्मा छ (मत्ती १०:२०),
र त्यो आत्मा पक्तवत्र भन्दा अरु केकह, वा केकह कम हुन सक्छ? शब्द "पक्तवत्र"
अंग्रेजी वा ग्रीकमा, िाहे हरे क अवस्थामा एक क्तवशेषण हो। "पक्तवत्र आत्मा" एक
नाम है न, तर परमेश्वरको आत्माको एक वणछन हो। ध्यान कदनुहोस कसरी पावलले
माननसको आत्मालाई परमेश्वरको आत्मा संग तुलना गरे : "माननसनभत्र रहे को
आफ्नै आत्माबाहे क कसले माननसका क्तविारलाई बुझ्न सक्छ? त्यसरी नै
परमेश्वरका क्तविार परमेश्वरका आत्माबाहे क कसैले बुझ्दै न।" (१ कोररन्थी २:११)।
यहााँ माननसको आत्मा परमेश्वरको आत्मासंग तुलना गरीन्छ। जसरी माननसको
आत्मा छ, त्यसरी नै परमेश्वरको आत्मा छ, र उहााँको आत्मा, जस्तै माननसको
आत्मा छ, यो उहााँको अंश हो "मन, इच्छा र भावनाहरुसंग जोकडएको छ।" पक्तवत्र
आत्मा "परमेश्वरको पक्तवत्र आत्मा" हुनुहुन्छ (एकफसी ४:३०)। माननसको आत्मा

जस्तै, परमेश्वरको आत्मा दि
ु ी वा कदक्क हुनसक्छ। परमेश्वरको आत्मा परमेश्वरको
हो, जसरी मेरो आत्मा मेरो हो। यो आशा गनछको लागी हो, ककनकक हामी
परमेश्वरको रूपमा बनाइएका हद्या। (उत्पक्तत्त १:२)।
मानौं मैले नतमीलाई भनें, "मलाई थाहा छ कक हामी पकहले भेटेका छौं, तर के
नतमीले ककहल्यै मेरो आत्मालाई भेटयौ? म नतमीलाई मेरो आत्मा संग पररिय
गराउन िाहन्छु, उनी त्यहााँ त्यो कुसीमा बसेका छन। तपाइाँ के सोच्नुहुन्छ? तपाइाँ
तुरुन्तै थाहा पाउनुहुन्छ कक मसाँग भएको आत्मा के हो भन्ने बारे धारणा एक
मुकड़एको अवधारणा हो। यो कुनै अरु व्यक्ति है न, जुन म बाट अलग छ। मेरो
आत्मा सााँच्िै म हुाँ, यो जो म हुाँ। यकद म भन्छु, "मेरी आमा वरपर हुनको लागी
धेरै रमाईलो माम्न्छन, उनीसाँग एक उत्कृ ष्ट आत्मा छ," तपाइाँ लाई लाग्दै न कक म
दई
ु व्यक्तिको बारे मा कुरा गदै छु। म केवल एक व्यक्ति, मेरी आमा, जो एक रमाईलो
व्यक्तित्व र िररत्रको बारे मा कुरा गदै छु। म िाहन्छु कक तपाइाँ कसरी "पक्तवत्र
आत्मा" शब्द बाइबल मा प्रयोग गरीन्छ भन्ने बारे मा केकह ध्यान कदनुहोस।
लूकाले येशूले आफ्ना िेलाहरुसंग गरे को कुराकानी रे कडछ गरे का नथए। येशूले
भन्नुभयो “जब नतनीहरूले नतमीहरूलाई सभाघरहरू, शासकहरू र अनधकारीहरूका
सामु ल्याउाँ छन, तब नतमीहरूले कसरी र के जवाफ कदने, अथवा के भन्नुपने, सो
कफिी नगर, ककनभने त्यसै बेला नतमीहरूले के भन्नुपने हो पक्तवत्र आत्माले
नतमीहरूलाई नसकाउनुहुनेछ।” (लूका १२:११, १२)। मत्तीले पनन यो एउटै कुराकानी
रे कडछ गरे का नथए, तर पक्तवत्र आत्माको वणछन गनछको लागी उसले प्रयोग गरे को
क्तबनभन्न शब्दहरुलाई ध्यान कदनुहोस: "तर जब नतनीहरूले नतमीहरूलाई
पिाइकदन्छन, तब कसरी र के बोलौंला भनी कफिी नगर। ककनभने नतमीहरूले
के बोल्नुपने हो, त्यही घड़ी नतमीहरूलाई बताइनेछ। ककनभने बोल्ने नतमीहरू आफै
हुनेछैनौ, तर नतमीहरूका क्तपताका आत्मा नतमीहरूद्वारा बोल्नुहुनेछ।" (मत्ती १०:
१९, २०)। यहााँ हामी दे ख्छौं कक पक्तवत्र आत्मालाई के भननन्छ, “जब सल्लाहकार
आउनुहुन्छ, जसलाई म क्तपताको तफछबाट नतमीहरूकहााँ पठाइकदनेछु, अथाछत सत्यका

आत्मा, जो क्तपताबाट आउनुहुन्छ, उहााँले नै मेरो क्तवषयमा गवाही कदनुहुनेछ।"
(यूहन्ना १५:२६) यहााँ येशल
ू े बताउनुभयो कक "सान्त्वनाकताछ, जो पक्तवत्र आत्मा
हुनुहुन्छ" (यूहन्ना १४:२६) क्तपताबाट पठाइन्छ। अन्य शब्दहरुमा, क्तपता पक्तवत्र
आत्माको स्रोत हो, ककनकक यो उहााँको आत्मा हो। कृ पया यहााँ भ्रनमत नहुनुहोस।
हामीले पकहले दे ख्यौं कक येशू ख्रीष्ट हाम्रो सान्त्वनाकताछ हुनुहुन्छ। ध्यान कदनुहोस,
हामी भिछरै पढे को पदमा, येशूले भन्नुभयो कक उहााँले सान्त्वनाकताछ पठाउनुहुन्छ,
जो क्तपताबाट आउनुहुन्छ। यो मात्र के हो भने पत्रुसले पेन्टे कोस्टको कदनमा भनेका
नथए, जब उनले येशूलाई व्याख्या गरे , "यसैकारण परमेश्वरको दाकहने बाहुलीपम्टट
उहााँ उच्ि पाररनुभयो, र क्तपताबाट पक्तवत्र आत्माको प्रनतज्ञा पाउनुभयो, र उहााँले यो
िन्याइकदनुभएको हो, जे तपाईंहरू दे ख्नु र सुन्नुहुन्छ।" (प्रेररत २:३३)।
सान्त्वनाकताछ क्तपताबाट आउनुहुन्छ, पुत्रको माध्यम बाट, हामीलाई। पावलले
यसलाई यसरी व्याख्या गरे , "तब हामी आफैले धानमछकतामा गरे का कामबाट
होइन, तर उहााँको आफ्नै कृ पाअनुसार पुनजीवनको स्नानद्वारा र पक्तवत्र आत्माद्वारा
भएको नवीकरणबाट उहााँले हामीलाई मुक्ति कदनुभयो, जो उहााँले हाम्रा मुक्तिदाता
येशू ख्रीष्टद्वारा हामीमानथ प्रशस्त गरी िन्याउनुभयो," (तीतस ३: ५, ६)।
तेसैले हामी दे ख्छौं कक पक्तवत्र आत्मा क्तपताको आत्मा हो, जो उहााँले हामीलाई येशू
ख्रीष्टको माध्यमबाट पठाउनुहुन्छ, र जब हामी आत्मा प्राप्त गछौं, हामी दब
ु ै क्तपताको
आत्मा, र उहााँको पुत्रको आत्मा प्राप्त गदै छौं। दई
ु व्यक्तिहरु हामीमा बस्नको लागी
आउाँ छन, र हाम्रो दब
ु ै क्तपता र उहााँको पुत्रसंग संगनत हुन्छ। सान्त्वनाकताछलाई सही
रूपमा या त क्तपताको आत्मा वा ख्रीष्टको आत्मा, वा दब
ु ै भन्न सककन्छ।
हामी पावललाई ननन पदहरुमा यी शब्दहरु आदानप्रदान गरे को पाउाँ छौं: "यकद
सााँच्िै परमेश्वरका आत्मा नतमीहरूमा वास गनुह
छ ु न्छ भने, नतमीहरू पापमय
स्वभावमा होइन, तर पक्तवत्र आत्मामा हुन्छौ। तर कुनै माननसमा ख्रीष्टका आत्मा
हुनुहुन्न भनेता त्यो उहााँको हुाँदैहोइन। यकद ख्रीष्ट नतमीहरूमा हुनुहुन्छ भने,
पापको कारणले नतमीहरूका शरीर मरे का भए तापनन नतमीहरूका आत्मा

धानमछकताको कारणले म्जउाँ दा हुन्छन। तर यकद येशूलाई मरे काबाट जीक्तवत
पानुह
छ ु नेका आत्मा नतमीहरूमा वास गनुह
छ ु न्छ भने, ख्रीष्ट येशूलाई मरे काबाट जीक्तवत
पानुह
छ ु नेले नै नतमीहरूमा वास गनुह
छ ु ने उहााँका आत्माद्वारा नतमीहरूका मरणशील
शरीरलाई पनन जीवन कदनुहुनेछ।" (रोमी ८: ९-११)।

दईु ईश्वरीय व्याक्तित्वहरु
केकह माननसहरु पक्तवत्र आत्माको बारे मा भ्रनमत हुन्छन, जस्तै कक यो तेस्रो नभन्दै
व्यक्ति हो, परमेश्वर क्तपता, र उहााँको पुत्र, येशू ख्रीष्टबाट अलग हो। माँ िाहन्छु कक
तपाइाँ बाइबलबाट केकह तथ्यहरुलाई ध्यान कदनुहोस। नयााँ ननयममा २७ पुस्तकहरु
छन। उनीहरु मध्ये पन्र यस्तै एक अनभवादनसंग शुरू हुन्छ: "परमेश्वर क्तपता,
र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शाम्न्त होस" (गलाती १: ३)। यी सबै
अनभवादनहरु मध्ये, मध्ये एकले पनन पक्तवत्र आत्मालाई एक अलग व्यक्तिको
रूपमा उल्लेि गदै न।*[फुटनोट: * प्रकाश १: ४ मा "क्तपताको नसंहासन अगाडी
रहे का सात आत्माहरुको बारे मा उल्लेि छ, तर यसले "आत्मा" नामक एक
अलग व्यक्तिलाई जनाउाँ दै न। यकद त्यसो हो भने यो सात व्यक्तिहरुलाई सन्दभछ
गदछ छ। प्रकाश ३: १ मा येशल
ू ाई "परमेश्वरलाई सात आत्माहरु" भननएको छ, ती
सात आत्माहरु परमेश्वरका हुन भन्ने दे िाउाँ छन। सात एक पूणछ संख्या हो,
पूणत
छ ाको संकेत। परमेश्वरको सात आत्माहरु परमेश्वरको आत्माको सपुणछ
अनभव्यक्ति वा सभवतः सपूणछ स्वगछदत
ू दलको प्रनतनननधत्व गनछ सक्छ।
(अनधक जानकारीको लागी, हामीलाई एन्सररङ्ग अब्जेक्सन ककताबको अनुरोध
गनछको लागी सपकछ गनुह
छ ोस।) पावलले नथस्सलोननकीहरुलाई पत्र लेख्न शुरु गरे ,
"पावल, नसलास

र

नतमोथीबाट, परमेश्वर

क्तपता

र

प्रभु

येशू

ख्रीष्टमा

थेसलोननकीहरूको मण्डलीलाई: अनुग्रह र शाम्न्त। हाम्रा प्राथछनाहरूमा नतमीहरूको

ननरन्तर स्मरण गदै हामी परमेश्वरलाई नतमीहरू सबैका ननम्त धन्यवाद कदन्छौं।
3हाम्रा परमेश्वर क्तपताको सामुन्ने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा नतमीहरूका क्तवश्वासको
काम, प्रेमको पररश्रम र आशाको धैयछ ननरन्तर सझन्छौं।" (१ थेस्सलोननकी १:
१-३)। पावलले नसकाउनुभयो कक परमेश्वर क्तपता हुनह
ु ु न्छ र येशू हाम्रा प्रभु
हुनुहुन्छ। पावलले यी अन्यजानतहरुलाई लेि,े "ककनकक जुन ककनसमले हाम्रो
स्वागत नतमीहरूकहााँ भयो, अनन जीक्तवत र सााँिो परमेश्वरको सेवा गनछ नतमीहरू
मूनतछहरूबाट परमेश्वरतफछ फक्यौ, सो त माननसहरूले नै बताउाँ छन। अनन स्वगछबाट
आउनुहुने उहााँका पुत्र जसलाई उहााँले मृतकबाट उठाउनुभयो, उहााँकै प्रतीक्षा
नतमीहरू गदछ छौ, अथाछत येशक
ू ो, जसले आउन लागेको िोधबाट हामीलाई छुटकारा
कदनुहुन्छ।" (१ नथस्सलोननकी १: ९, १०) यो स्पष्ट छ कक पावलको कदमागमा,
"सााँिो परमेश्वर" परमेश्वर हुनुहुन्छ, केवल क्तपता, जसरी येशूले भन्नुभयो‚ (यूहन्ना
१७: ३)। पावलले पनन पक्तवत्र आत्मामा क्तवश्वास गरे , तर ध्यान कदनुहोस कक उनले
यसको बारे मा के भने, "यसैकारण जसले यस कुराको अवहे लना गछछ त्यसले
माननसको होइन, तर परमेश्वरको अवहे लना गछछ , जुन परमेश्वरले नतमीहरूलाई
आफ्ना पक्तवत्र आत्मा कदनुहुन्छ।" (१ नथस्सलोननकी ४: ८)। पक्तवत्र आत्मा कसैको
सपक्तत्त हो, यो परमेश्वर क्तपताको आफ्नै आत्मा हो, जो पक्तवत्र छ।
जब येशूको अनधकार र सत्यता यहूदीहरुद्वारा िुनौती कदईयो, येशूले दई
ु व्यक्तिहरु
उल्लेि गनुभ
छ यो जसले उहााँको साक्षी कदनुहुन्छ: आफैं र उहााँको क्तपता। येशूले
भन्नुभयो‚ "मैले न्याय गरें भने पनन, मेरो न्याय सत्य ठहररन्छ। ककनभने न्याय
गने म एकलै छै नाँ, तर म छु, र मलाई पठाउनुहुने क्तपता हुनुहुन्छ। नतमीहरूको
व्यवस्थामा पनन दई
ु माननसको गवाही सत्य ठहररन्छ भनी लेम्िएको छ। आफ्नो
क्तवषयमा म आफै गवाही कदन्छु, र मलाई पठाउनुहुने क्तपताले मेरो क्तवषयमा गवाही
कदनुहुन्छ।” (यूहन्ना ८: १६-१८)। यकद येशू तेस्रो ईश्वरीय व्यक्तिको बारे मा
जान्नुहुन्थ्यो भने उहााँको पक्षमा साक्षी कदनुहुन्थ्यो, उहााँले सभवतः उसलाई यहााँ
उल्लेि गरे को हुन्थ्यो (उपदे शक ४: ९ -१२), तर उहााँले गनुभ
छ एन। येशूले बारबार

उहााँ र उहााँको क्तपताको बारे मा बोल्नुभयो, उहााँको क्तपतालाई परमेश्वरको रूपमा
उल्लेि गदै साथै "उहााँ," "उहााँलाई," वा "उहााँको" सवछनामको उपयोग गरे र संकेत
गनुह
छ ु न्छ कक परमेश्वर एकविन आफू बाहे कको अको एक मात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ।
येशूले आफ्ना िेलाहरुलाई भन्नुभयो “नतमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस। नतमीहरू
परमेश्वरमानथ क्तवश्वास गदछछौ, ममानथ पनन क्तवश्वास गर।" (यूहन्ना १४: १)।
येशूले आफैंलाई परमेश्वरको अनतररि कसैको रूपमा बोल्नुभयो। येशू को लागी,
परमेश्वर उहााँका क्तपता हुनुहुन्छ, र उहााँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। येशूले ककहल्यै
आफैं र उहााँको बुबालाई सामूकहक रूपमा "उहााँलाई" वा "उहााँ" भनेर सबोधन
गनुभ
छ एन। बरु उहााँले सधैं "हामी," "हामीलाई," वा "हाम्रो" भन्नुभयो र यी प्रत्येक
अवस्थामा उहााँले "पक्तवत्र आत्मा" नामक तेस्रो व्यक्तिलाई ककहल्यै सामेल
गनुभ
छ एन। जब येशूलाई सान्त्वनाकताछको सबन्धमा उहााँको प्रविनको व्याख्या
गनछको लागी सोनधएको नथयो, "येशूले नतनलाई जवाफ कदई भन्नुभयो, “जसले
मलाई प्रेम गछछ , त्यसले मेरो विन पालन गनेछ, र मेरा क्तपताले त्यसलाई प्रेम
गनुह
छ ु नेछ, र हामी त्यसकहााँ आउनेछौं, र त्यससाँग वास गनेछौं।" (यूहन्ना १४:
२३)। यस पदमा उल्लेि भएको "हामी" र "हाम्रो" क्तबषेश गरी दब
ु ै क्तपता र
उहााँको पुत्रलाई बुझाउाँ ्छ। उहााँले आफ्ना िेलाहरुमा बास गनुह
छ ु ने तेस्रो व्यक्तिको
लागी कुनै कुरा उल्लेि गनुभ
छ एन। येशूले भन्नुभयो‚ "म क्तपतामा छु, र क्तपता ममा
हुनुहुन्छ भनेर के नतमी क्तवश्वास गदै नौ? जुन वाणी म नतमीहरूलाई भन्दछु, त्यो
मैले मेरो आफ्नै अनधकारमा बोलेको होइनाँ तर ममा वास गनुह
छ ु ने क्तपताले आफ्नो
काम गनुह
छ ु न्छ। मलाई क्तवश्वास गर, कक म क्तपतामा छु, र क्तपता ममा हुनुहुन्छ।
नत्रभने यी कामहरूकै िानतर क्तवश्वास गर।" (यूहन्ना १४:१०, ११)। यो तस्वीरमा
तेस्रो कदव्य व्यक्तिको कुनै संकेत छै न।
जब येशूले उहााँलाई घृणा गने यहूदीहरुको बारे मा भन्नुभयो, उहााँले भन्नुभयो,
"जसले मलाई घृणा गदछ छ, त्यसले मेरा क्तपतालाई पनन घृणा गदछ छ। यकद अरू

कसैले नगरे को काम मैले नतनीहरूका बीिमा नगरे को भए नतनीहरू पापको दोषी

हुनेनथएनन। तर अब नतनीहरूले मलाई र मेरा क्तपता दव
ै ाई दे िेका छन र घृणा
ु ल
गरे का छन।" (यूहन्ना १५: २३, २४)। येशल
ू े आफ्नो र आफ्नो क्तपताको बारे मा
बारबार बोल्नुभयो, अको व्यक्तिको कुनै उल्लेि नगरी। येशूले ननरन्तरता कदाँ दै
भन्नुहुन्छ "नतनीहरूले यी काम गनेछन, ककनभने नतनीहरूले क्तपतालाई निनेका
छै नन, र मलाई पनन निन्दै नन।" (यूहन्ना १६: ३)। ईश्वरको हो भन्ने बारे मा
उहााँको एक सब भन्दा स्पष्ट स्पष्टीकरणमा, येशूले भन्नुभयो, "अब अनन्त जीवन
यही हो, कक नतनीहरूले तपाईं, एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई निनून, र तपाईंले
पठाउनुभएको येशू ख्रीष्टलाई निनून।" (यूहन्ना १७: ३)। अनन्त जीवन केवल
क्तपता र उहााँको पुत्रलाई जान्नमा ननभछर गदछछ। त्यहााँ कुनै तेस्रो व्यक्तिलाई जान्न
आवश्यक छै न। उहााँको क्तपतासाँगको येशूको अम्न्तम प्राथछनामा, उहााँले भन्नुभयो,
“म फेरर संसारमा रहाँ कदनाँ, तर नयनीहरू त संसारमा रहन्छन। मिाकहाँ तपाईंकहााँ
आइरहे छु। पक्तवत्र क्तपता, तपाईंले मलाई कदनुभएको तपाईंको नाउाँ मा नतनीहरूलाई
सुरम्क्षत राख्नुहोस, र हामी जस्तै नतनीहरू पनन एक होऊन।" (यूहन्ना १७: ११)।
फेरर, यस पदमा "हामी"ले क्तवषेश गरी दब
ु ै क्तपता र उहााँको पुत्रलाई जनाउाँ दछ।
यस प्राथछनाको शुरुवातमा, येशूले ननवेदन गनुभ
छ यो, "अब हे क्तपता, संसारको सृम्ष्ट
हुन अनघ तपाईंको समुि मेरो जुन मकहमा नथयो, त्यसैले आफ्नो उपम्स्थनतमा
मलाई मकहनमत पानुह
छ ोस।" (यूहन्ना १७: ५)।
यो अनौठो लाग्न सक्छ कक क्तपताले आफ्नो पुत्रलाई आफ्नो आत्मा कदन सक्नुहुन्छ
भन्ने कुरा, तर यो वास्तवमा जुन उहााँले गनुभ
छ यो। यकहनै परमेश्वरले गनुह
छ ु न्छ
जब उहााँ आफ्नो आत्मा कदनुहुन्छ; उहााँले आफैंलाई कदनुहुन्छ।
यूहन्नाले लेि‚े "ककनभने जसलाई परमेश्वरले पठाउनुभयो, त्यसले परमेश्वरका
वाणी बोल्दछ, ककनकक परमेश्वरले क्तवनानाप पक्तवत्र आत्मा कदनुहुन्छ।" (यूहन्ना
३:३४)। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई, उहााँको आफ्नै आत्मा (आफैलाई) क्तबना नाप
कदनुभयो। पनछ ख्रीष्टको प्राथछना मा, उहााँ भन्नुहुन्छ, "यसरी नतनीहरू पनन हामीमा
होऊन, र तपाईंले मलाई पठाउनुभयो भनी संसारले क्तवश्वास गरोस। जुन मकहमा

तपाईंले मलाई कदनुभएको छ, मैले नतनीहरूलाई कदएको छु, ताकक हामी एक भएझैँ
नतनीहरू पनन एक होऊन।" (यूहन्ना १७:२१, २२)।
यहााँ यो सबन्धलाई ध्यान कदनुहोस। येशूले भिछरै बताउनुभएको नथयो कक उहााँले
आफ्नो क्तपताबाट प्राप्त गरे को मकहमा उहााँको क्तपताको "आफ्नै" हो। तब उहााँले
भन्नुभयो कक उहााँले हामीलाई यो मकहमा कदनुहुन्छ। येशूले हामीलाई उहााँको
क्तपताको आत्म, उहााँको उपम्स्थनत, उहााँको आत्मा कदनुहुन्छ। परमेश्वरको आत्मा
उहााँको "आफ्नै आत्म" हो। जब पावलले नतमोथीलाई आफूले नसकाएको कुराहरु
पालन गनछ लगाए, तब उनले यो गभीर आरोपको साक्षी कदन स्वगछलाई पुकारे ।
उसले लेिे‚ "परमेश्वर र ख्रीष्ट येशूको सामु र िुननएका स्वगछदत
ू हरूका सामु म
नतमीलाई कड़ा आज्ञा कदन्छु, कुनै भेदभाव वा पक्षपात नगरी यी ननयमहरू नतमीले
पालन गर।" (१ नतमोथी ५:२१)। यकद पावल तेस्रो ईश्वरीय व्यक्तिको बारे मा
जान्दथे भने, पक्कै उसले उसलाई यहााँ उल्लेि गनछसक्थे, तर उनले गरे नन। यकद
त्यहााँ कुनै तेस्रो ईश्वरीय व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने, पावलले उसलाई उल्लेि नगरे कोमा
िोट पुयाछउनेथ्यो, र िोटमा अपमान थप्नको लागी, उसले अझै उसको सटटामा
स्वगछदत
ू हरुलाई पनन उल्लेि गरे । पक्कै पावलले क्तवश्वास गदै नन कक तेस्रो ईश्वरीय
व्यक्ति अम्स्तत्वमा छ भनेर।
जब येशूले आफ्नो कफताछको कुरा गनुभ
छ यो उहााँले भन्नुभयो, "तर कोही मदे म्ि र
मेरा विनदे म्ि शमाछउाँछ भने माननसको पुत्र पनन आफ्नो मकहमामा, र क्तपताको र
पक्तवत्र दत
ू गणको मकहमामा आउाँ दा त्यससाँग शमाछउनेछ।" (लूका ९: २६)। येशूले
भन्नुभयो कक उहााँ आफ्नै मकहमा, उहााँको क्तपताको मकहमा, र स्वगछदत
ू हरुको
मकहमामा फकछनुहुनेछ। सबै स्वगछको मकहमा ख्रीष्टको आगमनमा उपम्स्थत हुनेछ,
र येशल
ू े एक अलग व्यक्तिको रूपमा यसको अम्स्तत्वको बारे मा थाहा छै न जस्तै
गरी पक्तवत्र आत्माको अम्स्तत्वलाई बकहस्कार गनुभ
छ यो।
कृ पया एक पलको लागी केकह सोच्नुहोस। बाइबलमा धेरै ठाउाँ हरु छन जहााँ पुत्र
क्तपतासंग बोल्नुहुन्छ। त्यहााँ धेरै ठाउाँ हरु छन जहााँ क्तपता आफ्नो पुत्र संग

बोल्नुहुन्छ। तर, त्यहााँ कुनै पनी रे कडछ छै न कक क्तपताले तेस्रो व्यक्ति, "पक्तवत्र
आत्मा"साँग बोल्नुभएको। न त त्यहााँ कुनै रे कडछ छ पुत्र पक्तवत्र आत्मासंग बोलेको।
न त त्यहााँ पक्तबत्र आत्मा पुत्र वा क्तपतासंग बोलेको कुनै रे कडछ नै छ। यो धेरै
अनौठो छ परमेश्वरको पररवारको कनथत तेस्रो सदस्य सबै बािनितबाट बम्ञ्ित
हुनु र मुक्तिको बारे मा सकहत। बाइबलले यसो भन्छ‚ "त्यसले नै परमप्रभुको
मम्न्दर बनाउनेछ, र त्यो महामकहमाले पकहर्याइनेछ, र आफ्नो नसंहासनमा
क्तवराजमान भएर राज्य गनेछ, र त्यो नसंहासनमा एक जना पूजाहारी हुनेछ। अनन
दव
ु ैको बीिमा नमलाप हुनेछ’।” (जकररया ६: १३)। हाम्रो मुक्ति को लागी एकसाथ
परामशछ गने मात्र दई
ु प्राणीहरु छन। कुनै पनन तेस्रो व्यक्तिलाई त्यो पररषदमा
प्रवेश गनछ अनुमनत नथएन।
हामी जान्दछौं कक परमेश्वरले हामीलाई धेरै माया गनुह
छ ु न्छ, ककनकक उहााँले आफ्नो
एक मात्र पुत्रलाई हाम्रा पापहरुको लागी मनछ पठाउनुभयो (यूहन्ना ३:१६)। हामी
जान्दछौं कक येशू ख्रीष्टले हामीलाई धेरै माया गनुह
छ ु न्छ, ककनकक उहााँ हाम्रो लागी
मनछको लागी पृथ्वीमा तल आउनुभयो। तर, यकद पक्तवत्र आत्मा एक तेस्रो व्यक्ति
हो भने, हामी जान्दछौं कक उहााँ हामीलाई माया गनुह
छ ु न्छ भन्ने कुनै तररका छै न,
ककनकक उहााँले न त आफ्नो पुत्रलाई कदनुभयो, न त आफैंलाई कदनुभयो। वास्तवमा,
उहााँले हाम्रो लानग केकह कदनुभएन, त्यसैले उहााँको प्रेम अपररनित छ। न त
बाइबलमा कुनै पद नै छ जसले हाम्रो लानग पक्तवत्र आत्माको प्रेमको बारे मा
बोल्छ। जब येशूले परमेश्वरको प्रेमको कुरा गनुभ
छ यो, उहााँले सधैं माननसहरुलाई
क्तपताको प्रेमको लागी ननदे नशत गनुभ
छ यो। येशूले आफ्ना िेलाहरुलाई भन्नुभयो,
"ककनकक क्तपता आफैले नतमीहरुलाई माया गनुह
छ ु न्छ" (यूहन्ना १६:२७)। तैपनन,
येशूले ककहल्यै व्याख्या गनुभ
छ एन कक पक्तवत्र आत्माले हामीलाई माया गनुह
छ ु न्छ,
जस्तै कक पक्तवत्र आत्मा क्तपता र पुत्रबाट एक तेस्रो फरक व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीले
परमेश्वर, क्तपता र उहााँको पुत्र, येशू ख्रीष्टको उपासना गनछ आज्ञा पाएका छौं। येशल
ू े
भन्नुभयो, "ककनकक क्तपताले कसैको न्याय गनुह
छ ु न्न, तर सबै न्याय गने काम

पुत्रलाई कदनुभएको छ, 23ताकक सबैले पुत्रको आदर गरून, जसरी नतनीहरूले
क्तपताको आदर गदछ छन। पुत्रको आदर नगनेले उसलाई पठाउनुहुने क्तपताको पनन
आदर गदै न।" (यूहन्ना ५:२२, २३)। बाइबलले भन्दछ "आफ्नो प्रथम जन्मेकालाई
संसारमा ल्याउनुहुाँदा उहााँ फेरर भन्नुहुन्छ, “परमेश्वरका सारा स्वगछदत
ू हरूले उहााँलाई
नै पुजून।” (कहब्रू १: ६)। हामीलाई क्तपता र पुत्र दब
ु ैको उपासना गनछ आज्ञा कदइएको
छ, तर हामीलाई पक्तवत्र आत्माको पूजा गने आज्ञा ककहल्यै कदइएको छै न।
माननसहरुले क्तपता र पुत्रको आराधना गरे को बाइबलमा धेरै उदाहरणहरु छन, तर
त्यहााँ पक्तवत्र आत्मालाई आराधना वा प्राथछना गरे को ककहाँ कताई कुनै पनन उदाहरण
छै न। प्रकाशको पुस्तकमा, यूहन्ना लेख्छन‚ "अनन स्वगछमा, पृथ्वीमा, पृथ्वीमुनन,
समुद्र र त्यहााँ भएको हरे क प्राणीले यसो भननरहे को मैले सुनें, “नसंहासनमा
क्तवराजमान हुनुहुनेलाई र थुमालाई [येशू ख्रीष्ट] स्तुनत, समान, मकहमा, र सामथ्यछ
सदासवछदा होस।” (प्रकाश ५:१३)। यो स्वगछमा आराधनाको लगातार उदाहरण हो।
यो मात्र परमेश्वर क्तपता र उहााँको पुत्रलाई कदइएको छ। नयााँ पृथ्वीमा, नयााँ पृथ्वीको
सबन्धमा यूहन्नाले दे ि‚े "मैले त्यस सहरमा कुनै मम्न्दर दे म्िनाँ, ककनकक
त्यहााँको मम्न्दर स्वयम परमेश्वर सवछशक्तिमान र थुमा नै हुनुहुन्छ।" (प्रकाश
२१:२२)। यो स्पष्ट छ कक स्वगछमा उपासकहरु क्तत्रएकको पूजा गदै नन, बरु केवल
क्तपता र उहााँको पुत्रको।

ननष्कषछ:
परमेश्वरको आत्माको वरदान परमेश्वरले हामीलाई कदनुभएको सबैभन्दा बहुमल्
ू य
उपहार हो। परमेश्वरको इरादाको रूपमा यो उपहारको लाभ प्राप्त गनछको लागी,
हामीले यो के हो र के को लागी हो भनेर जान्नु आवश्यक छ। परमेश्वरको
आत्माको वरदान हामीमा उहााँको जीवनको प्रनतभा हो, जसको माध्यमबाट उहााँ र
उहााँको पुत्र व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो हृदयमा बस्न सक्नुहुन्छ। पेन्टे कोस्ट अनुभवको
महान आशीवाछद हो परमेश्वरको आत्मा हामी कहााँ आउनु र परमेश्वरको क्तवजयी

पुत्रको आत्माको अनतररि लाभसंग हाम्रो हृदयमा आएर हामीलाई पाप र
प्रलोभनको क्तबरुि हाम्रो संघषछमा मद्दत गनछको लागी आउनु हो। शैतानले तपाइाँ लाई
यो सोच्न बाध्य गराउाँ छ कक येशू ख्रीष्ट हामीमा हुनुहुन्न, तर उहााँले उहााँको ठाउाँ
नलन अरु कसैलाई पठाउनुभयो।
साथीहरु, त्यो शैतानको एक आक्तवष्कार हो, क्तवशेष गरी मकहमाको तपाइाँ को
आशालाई हटाउनको लागी ढााँिा गरीएको हो। पावलले लेिे, "यस रहस्यको
मकहमामय सपक्तत्त अन्यजानतहरूमा कनत महान छ, त्यो कुरा आफ्ना सन्तहरूलाई
प्रकट गनछ परमेश्वरले िुन्नुभयो। यो रहस्य ख्रीष्ट नतमीहरूमा हुनु हो, जो
मकहमाको आशा हो।" (कलस्सी १:२७)। कसैलाई यो आशा, नतमीमा ख्रीष्टको यो
बहुमूल्य उपहार नलन नकदनुहोस। यकद एक उपहारलाई मान्यता कदन सककएन
भने यो उपयोग गररने छै न। तपाइाँ को तफछबाट ख्रीष्टको सेवकाईको पूरा फाइदा
नलनुहोस; उहााँलाई तपाइाँ को हृदयमा आउन कदनुहोस, र एउटा काम गनुह
छ ोस जुन
मात्र उहााँ गनछ सक्नुहुन्छ। ख्रीष्टलाई तपाइाँ को हृदयमा पुकारनु होस, र उहााँ
आउनुहुनेछ, र उहााँका क्तपतालाई उहााँसाँग ल्याउनुहुनेछ। येशू नतमीलाई भन्नुहुन्छ,
"हे र, म ढोकामा उनभएर ढकढक्याउाँ छु। कसैले मेरो सोर सुनेर ढोका िोनलकदयो

भने, म त्यसकहााँ नभत्र पस्नेछु र त्यससाँग भोजन िानेछु, र त्यसले मसाँग
िानेछ।" (प्रकाश ३:२०)। उहााँलाई नभत्र आउन कदनुहोस, र तपाइाँ िुशी हुनुहुनछ
े
तपाइाँ यो गनुभ
छ एकोमा। माँ तपाईलाई भन्न सम्क्दन कक म कती िुशी छु कक
मैले उहााँलाई मेरो हृदयमा बोलाए। यधक्तप माँ एक धेरै दष्ट
ु पापी नथएाँ, धेरै दष्ट
ु
कुराहरुमा संलग्न नथएाँ, जब मैले उहााँलाई मेरो हृदयको ढोका िोले, उहााँ िुशीसाथ
नभत्र आउनुभयो।
साथीहरु, तपाईहरु जनतसुकै दष्ट
छ एको छ कक यकद
ु भए पनन, येशूले प्रनतज्ञा गनुभ
तपाई उहााँकहााँ आउनुहुन्छ भने उहााँले तपाईलाई स्वीकार गनुह
छ ु नेछ। उहााँले
भन्नुभयो, "क्तपताले मलाई कदनुहुने सबै मकहााँ आउनेछन, र मकहााँ आउनेलाई
कुनै रीनतले म त्याग्नेछैनाँ।" (यूहन्ना ६: ३७)। अब उहााँकहााँ आउनुहोस, उहााँलाई

तपाइाँ को मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गनुह
छ ोस, र तपाइाँ लाई प्रलोभनको साथ
तपाइाँ को संघषछमा क्तवजय प्राप्त गनछ उहााँको आत्माको वरदानलाई तपाइाँ को जीवनमा
स्वीकार गनुह
छ ोस तपाइाँ ककहल्यै, ककहल्यै द:ु िी हुनुहुन्न कक तपाइाँ ले यो ननणछय
गनुभ
छ यो।

अध्याय ४

४․ परमेश्वरको पुत्रको मृत्यु
"अनन विन दे हधारी हुनुभयो, र अनुग्रह र सत्यताले पूणछ भई हाम्रा बीिमा वास
गनुभ
छ यो। हामीले उहााँको मकहमा दे ख्यौं, जुन मकहमा क्तपताबाट आउनुभएको एकमात्र
पुत्रको जस्तो नथयो।" (यूहन्ना १:१४)।
परमेश्वरले हामीलाई यनत धेरै माया गनुह
छ ु न्छ कक उहााँले आफ्नो एक मात्र पुत्रलाई
यस संसारमा पठाउनुभयो कक तपाई र म जस्तो दि
ु ी पापीहरुको लागी मनछ। यी
शब्दहरुमा ननकहत क्तविारले परमेश्वरको तफछबाट गररएको क्तवशाल बनलदानको
प्रदशछन गदछछ। "जसले आफ्नै ननज पुत्रलाई बााँकी राख्नुभएन, तर हामी सबैका
ननम्त उहााँलाई कदनुभयो, के उहााँले हामीलाई सबै थोक पनन उहााँकै साथमा
कदनुहुनेछैन र?" (रोमी ८: ३२)। यकद परमेश्वर हाम्रो लानग आफ्नो पुत्र त्याग्न
इच्छुक हुनुहुन्थ्यो भने, यो प्रमाम्णत हुन्छ कक, एक शंकाको छाया भन्दा बाकहर,
उहााँ हाम्रो कहतको लागी उहााँसंग भएको सबै त्याग्न इच्छुक हुनुहुन्छ, ककनकक
उहााँको पुत्र उहााँलाई ब्रह्माण्डमा कुनै पनन िीज भन्दा बढी मूल्यवान नथयो। जब
हामी िुसमा के भएको नथयो भन्ने कुरा बुझ्दछौँ, यसले हाम्रो हृदय पगाल्दछ

जस्तो कक अरु कुनै कराले गनछ सक्दै न। प्रत्येक कदन ख्रीष्टको जीवन, क्तवशेष गरी
उहााँको पीडा र मृत्युमा मनन गरी समय क्तबताउाँ दा हामीलाई धेरै फाइदा हुनेछ।

भावनात्मक भोगाई
िूसमा भोग्नुभएको िरम पीडा भजनसंग्रह ८८ मा वणछन गररएको छ। दाऊद
राजाले, ख्रीष्टको

अनुभवको

भक्तवष्यवाणी

गदै

लेख्नुभयो,

"मृत-लोकमा

जानेहरूसाँगसाँगै मेरो गन्ती भएको छ, ताकतै नभएको माननसजस्तै म भएको
छु।" (भजनसंग्रह ८८: ४)। ख्रीष्ट उनीहरुसंग गन्ती हुनह
ु ु न्थ्यो जो तल िाडलमा
जान्छन। यशैयाले आफ्नो ककताबको अध्याय ५३ मा यस्तै िालको नित्रण गरे का
छन। ख्रीष्टको बारे मा बोल्दै , यशैयाले लेिे, "यसैकारण महानहरूसाँगै उसलाई पनन
म एक भाग कदनेछु, र उसले लूटको माल सामथीहरूनसत बााँडनेछ। ककनभने उसले
आफ्नो जीवन मृत्युमा िन्यायो, र ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गननयो। ककनकक
उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूका ननम्त मध्यस्थता गर्यो।"
(यशैया ५३: १२)। भजनसंग्रह ८८ मा ननरन्तर कदाँ दै, हामी पढ्छौं, "तपाईंले मलाई
मृत-लोकको तल्लो भागमा, अनत अन्धकारमय गकहराइमा राख्नुभएको छ।
तपाईंको िोधले मलाई दबाएर रािेको छ, र तपाईंले आफ्ना सबै छालहरूले
मलाई व्याकुल तुल्याउनुभएको छ।" (भजन ८८:,६‚ ७)। ख्रीष्टले सबैभन्दा नराम्रो
मृत्यु भोग्नुभयो कक जो कोहीले ककहल्यै, वा ककहल्यै भोग्नु पनेछैन। अरुले बराबर
वा अझ धेरै कष्ट भोगेका छौं यकद हामी उहााँको पीडालाई उहााँको शारीररक पीडामा
मात्र सीनमत गदछ छौं भने। ख्रीष्टको मृत्यु सबैभन्दा नराम्रो नथयो ककनभने उहााँको
क्तपतासंगको सबन्ध कसैको अनुभव भन्दा धेरै नम्जक नथयो। तेसैल,े त्यो
सबन्धको हानन नै उहााँलाई सबैभन्दा ठू लो पीडा हो कक कसैले ककहल्यै यस्तो
पीडा भोग्न सक्दै न। जसरी उहााँले क्तपताको असन्तुक्तष्ट महसुस गनुभ
छ यो, उहााँको
क्तबछोड अनन्त हुनेछ भन्ने डरले, यसले शाम्ब्दक रुपमा उहााँको हृदय तो्यो।
येशूले भजनसंग्रको माध्यमबाट भन्नुभयो, "म त पानीझैँ पोम्िएको छु, र मेरा

सारा ह्डीका जोनीहरू फुस्केका छन। मेरो मुटु मैनजस्तै भइसकेको छ, मेरो
छातीनभत्र त्यो पग्लेको छ। " (भजनसंग्रह २२:१४)। "नतरस्कारले मेरो मन भााँिेको
छ, र म ननस्सहाय भएको छु। मलाई कटठ्याउने कोही छन कक भनेर मैले िोजें,
तर कोही नथएन, र सान्त्वना कदनेहरू पनन, तर कोही नथएन।" (भजन ६९: २०)।
जब उहााँको िोिमा छे कडयो, पानी र रगत बग्यो (यूहन्ना १९: ३३, ३४)। यसले
संकेत गदछ छ कक परमेश्वरको पुत्र एक टू टे को हृदयद्वारा मनुभ
छ एको नथयो, यातना
वा उहााँको हात र िुटटामा ठोकेको ककल्लाहरुबाट होइन। ख्रीष्टले शारीररक पीडा
भन्दा धेरै पीडा भोग्नुभयो। यनत ठू लो पीडा भोग्नु परे को छ कक रोमी नसपाहीहरुले
उहााँलाई क्तपटे र िुसमा झुण््याउन नसके पनन उहााँ मनुछ हुन्थ्यो। नसपाहीहरु उहााँलाई
बन्दी बनाउन आउनु भन्दा पकहले, येशूले आफ्नो क्तपतासंग तेस्रो पटक क्तबन्ती
गनुभ
छ यो, “हे क्तपता, तपाईंको इच्छा भए, यो किौरा मबाट हटाइकदनुहोस। तर मेरो
इच्छा होइन, तपाईंकै इच्छा पूरा होस।” तब स्वगछबाट एउटा दत
ू उहााँलाई बल
कदन उहााँकहााँ दे िा परे । अत्यन्त सङ्कष्टमा परे र आग्रहपूवक
छ उहााँ प्राथछना गनछ
लाग्नुभयो, र उहााँको पसीना रगतका ठू ला-ठू ला थोप्लाजस्तै जनमनमा िनसरहे का
नथए।" (लूका २२: ४२-४४)। यकद एक स्वगछदत
ू उहााँलाई बनलयो बनाउन
आउनुहुन्नथ्यो भने, उहााँ हाम्रो पापको भार अन्तगछत बगैंिामा त्यहीं मनुह
छ ु न्थ्यो।
उहााँको पीडा यनत महान नथयो कक उहााँको रगतको पसीना बनगरहे को नथयो‚
ककनकक यो रगतको ठू लो थोपा नथयो। यो मात्र क्तपडाको िरम अवस्थामा बग्दछ।
यो धेरै स्पष्ट छ कक ख्रीष्टको वास्तक्तवक पीडा रोमी नसपाहीहरु द्वारा उहााँलाई
कदइएको शारीररक पीडा भन्दा धेरै गकहरो नथयो।

गेत्सेमननको बाँगैिामा
ख्रीष्टले आफ्नो अम्न्तम भोज आफ्ना िेलाहरुसंग िानुभयो र , "त्यसपनछ उहााँहरू
गेतसमनी नाउाँ भएको ठाउाँ मा जानुभयो, र उहााँले आफ्ना िेलाहरूलाई भन्नुभयो,
“मैले प्राथछना गरुञ्जेल नतमीहरू यहीीँ बस।” तब उहााँले पत्रुस, याकूब र यूहन्नालाई

साथमा लैजानुभयो, र उहााँ अत्यन्तै क्तविनलत र ज्यादै म्िन्न हुन लाग्नुभयो।
उहााँले नतनीहरूलाई भन्नुभयो, “मेरो आत्मा मृत्युसमै शोकले व्याकुल भएको छ।
नतमीहरू यहीीँ बस, र जागा रहो।” (मकूछस १४: ३२-३४)। जब ख्रीष्ट गेथ्समनीको
बगैंिामा प्रवेश गनुभ
छ यो, उहााँ पकहलो पटक "गजबको िककत" हुन थाल्नुभयो,
शाम्ब्दक अथछ हो: "आतंकले कहकाछउनु" (थायरको ग्रीक लेम्क्सकन)।
ख्रीष्टलाई केकह भयो जसको कारणले उहााँ आतंककत हुनुभयो। हामी यो पनन पढ्छौं
कक उहााँ "धेरै भारी" हुनह
ु ु न्थ्यो, शाम्ब्दक अथछ: "कदमागको संकटमा हुनु,"
(स्रोङ्गको ग्रीक शब्दकोश)।
ख्रीष्टको जीवनमा पकहलो पटक, उहााँ आतंकले भररएको हुनुहुन्थ्यो, र उहााँ घृणा
लाग्दो भावनाहरूले भररनुभएको नथयो। ती भावनाहरु के नथए? बाइबलले भन्छ,
"हामी सबै भेड़ाझैँ बरानलएका छौं। हामी हरे क आफ्नै बाटोनतर लागेका छौं, र
परमप्रभुले उसमानथ हामी सबैको अधमछ हानलकदनुभएको छ।" (यशैया ५३: ६)।
सारा संसारको पाप (अपराध सकहत) परमेश्वरको पुत्रमा राम्िएको नथयो। पापको
पररणाम यशैया द्वारा व्याख्या गरीएको छ, "तर नतमीहरूका अधमछले नतमीहरूलाई
आफ्ना परमेश्वरबाट अलग गरे का छन, र नतमीहरूका पापले गदाछ उहााँको मुहार
नतमीहरूबाट छे ककएको छ, र उहााँले नतमीहरूको कुरा सुन्नुहुनेछैन।" (यशैया ५९:
२)। जब एक व्यक्तिले परमेश्वरको क्तबरुि पाप गदछ छ, यसले आफैंलाई र परमेश्वरको
बीि एक अलगको कारण बन्दछ। यो क्तवभाजनको जागरूकता अक्सर अपराधको
भावना संगै छ। केवल सबैभन्दा दोषी, फोहोरी अनुभूनतको बारे मा सोच्नुहोस, र
अरबौं पटक अरबौंमा गुणा गनुह
छ ोस, र तपाइाँ अपराधको केकह क्तविार गनुह
छ ु नेछ
कक ख्रीष्टले गेत्सेमनीको बगैिामा के अनुभव गरीरहनुभएको नथयो भनेर। उहााँ
सधैं ती कामहरु गनुह
छ ु न्थ्यो जुन कामहरुले उहााँको क्तपतालाई िुसी पादछ थ्यो। उहााँले
भन्नुभयो, "मलाई पठाउनुहुने मसाँग हुनुहुन्छ। उहााँले मलाई एकलै छोडनुभएको
छै न, ककनभने म सधैँ उहााँलाई प्रसन्न तुल्याउने काम गदछ छु।” (यूहन्ना ८: २९)।
येशू ख्रीष्ट आफ्नो क्तपताको इच्छा गनछ पाउाँ दा िुसी हुनुहुन्थ्यो, र उहााँलाई थाहा

नथयो कक उहााँको क्तपता उहााँसाँग िुसी हुनुहुन्छ। उहााँले ककहल्यै परमेश्वरको क्तबरूि
पाप गनुभ
छ एन, सोिेर पनन, त्यसैले उहााँलाई थाहा नथएन कक यो उहााँको क्तपताको
असन्तुक्तष्ट‚ अपराध र लाजको भयानक भावनाको महसुस कस्तो नथयो भनेर।
यो सबै पररवतछन भयो जब उहााँ गेत्समनीको बगैंिामा प्रवेश गनुभ
छ यो। जब मेरो
पापहरु र तपाईको पापहरु उहााँ मानथ राम्िएको नथयो, र उहााँ परमेश्वरको सामुन
उनभनु भयो जस्तो कक उहााँले तपाई र मैले गरे को दष्ट
छ एको छ, तब
ु कामहरु गनुभ
पकहलो पटक उहााँ र उसको क्तपता क्तबिको पूणछ शाम्न्त टु टयो। उहााँ हाम्रा पापहरुको
बोझ मुनन डराउनुभयो। उहााँले आफ्ना िेलाहरुलाई छो्नुभयो र, अब उनभन सक्षम
हुनुहुन्न, "अनन अनल पर गएर उहााँ भूइाँमा घोम्प्टनुभयो, र हुन सक्छ भने त्यो
घड़ी उहााँबाट टलोस भनी प्राथछना गनुभ
छ यो। अनन उहााँले भन्नुभयो, “अब्बा, क्तपता,
तपाईंको ननम्त सबै कुरा सभव छ। यो किौरा मबाट हटाइकदनुहोस। तर पनन
मैले इच्छा गरे जस्तो होइन, तपाईंले इच्छा गनुभ
छ एजस्तो होस।” (मकूछस १४:३५,
३६)। तीन पटक उहााँले आफ्नो क्तपतासंग यो अनुभव उहााँ बाट हटोस भनेर क्तबन्ती
गनुभ
छ यो। परमेश्वरको पुत्र एक अनुभवमा प्रवेश गनुभ
छ यो कक उहााँले पनी यो
पूवाछभास गनुभ
छ एको नथएन। केकह घण्टा पकहले उहााँले आफ्ना िेलाहरुलाई
भन्नुभयो, "हे र, समय आइरहे छ, वास्तवमा आइसकेको छ, जब नतमीहरू छरपष्ट
भई आफ्नै ठाउाँ मा जानेछौ र मलाई एकलै छोडनेछौ। तापनन म एकलो छै नाँ,
ककनभने क्तपता मसाँग हुनुहुन्छ।" (यूहन्ना १६:३२)। उहाले भन्नुभयो, मलाई थाहा
छ नतमीहरु सबैले मलाई आज राती छो्नेछौ। मलाई थाहा छ कक म मेरा
साथीहरुले मलाई त्याग्नेछन, तर त्यो ठीक छ, ककनकक मेरो क्तपता म संग
हुनुहुनेछ। उहााँले मलाई एक्लै छो्नुहुनेछैन।
तर, जब उहााँ गेत्समनीको बगैंिामा प्रवेश गनुभ
छ यो, र सारा संसारको पापहरु
उहााँमानथ राम्िएको नथयो तब केकह भयो कक उहााँले पूणत
छ या बुझ्न सक्नुभएन।
उहााँले भिछरै आफ्ना िेलाहरुलाई भन्नुभएको नथयो कक उहाको क्तपताले उहााँलाई

एक्लै छो्नुहुन्न, तर अब उहााँले क्तपताबाट क्तबछोड हुनुभएको महसुस गनछ
थाल्नुभयो, यनत ठू लो कक उहााँ यसको तौल मुनन नथनिनुभयो।

के येशू यस संसारमा हाँु दा उहााँलाई सवैकुरा थाहा नथयो?
कसैले भन्न सक्छन, "एक नमनेट पिछनुहोस, येशू कुनै कुराबाट आियछिककत हुन
सक्नुहुन्न ककनकक जब उहााँ यहााँ हुनुहुन्थ्यो उहााँलाई सबै कुरा थाहा नथयो।" तर
बाइबलले त्यो भन्दै न; बरु यो पुरानो क्तत्रएकवादीको एक तकछकहन फल हो। (क्तत्रएक
नसिान्तमा एक गहन अध्ययनको लागी, यसको आरोहण को व्याख्या र यसको
ितराको रूपरे िा जान्नको लानग, कृ पया हामीलाई सपकछ गनुह
छ ोस र पुस्तक,
गटस लब इन राएल को लानग हामीलाई अनुरोध गनुह
छ ोस।) यो परमेश्वरको प्रेम
लुकाउनको लागी शैतान द्वारा माननसहरुको बाटोमा राम्िएको बाधाको कहस्सा हो।
जब येशू यहााँ हुनुहुन्थ्यो उहााँले भन्नुभयो, “तर त्यस कदन र त्यस घड़ीको
क्तवषयमा क्तपताले बाहे क अरू कसैले जान्दै न, न त स्वगछमा हुने स्वगछदत
ू हरूले न
पुत्रले।" (मकूछस १३:३२; मत्ती २४:३६ साँग तुलना गनुह
छ ोस)। यो पनन भन्दछ कक,
"येशू बुक्ति र कदमा बढ्नुभयो, र परमेश्वर र माननसहरुको साथमा" (लूका २:५२)।
यो असंभव छ ज्ञानमा र वृक्तिमा बढ्नको लानग जब तपाइाँ साँग पकहले नै यो सबै
छ। जब येशू यस धतीमा आउनुभयो, उहााँको लागी तयार गररएको मानव शरीर
द्वारा सीनमत हुनुहुन्थ्यो, र उहााँले िीजहरु नसक्नु पने नथयो जसरी तपाइाँ र मैले
गनुछ पछछ । "उहााँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तापनन आफूले भोग्नुभएको कष्टद्वारा उहााँले
आज्ञापालन गनछ नसक्नुभयो, " (कहब्रू ५: ८)। उहााँ त्यो मात्र जान्नुहुन्थ्यो कक जुन
उहााँले जीवनको सामान्य प्रकियाबाट जे नसक्नुभएको नथयो, र उहााँको क्तपताले जे
िमत्कारपूणछ ढं गले उहााँलाई प्रकट गनुभ
छ यो। यो सत्य हो कक येशूलाई अरुको
क्तबिार थाहा नथयो, तर यो कुनै संकेत नथएन कक उहााँ सबै कुरा जान्नुहुन्थ्यो,
पत्रुस, एलीशा, दाननयल, सबैलाई परमेश्वर द्वारा प्रकट गरीएको अरुको क्तबिार नथयो।
(प्रेररत ५: १-४; २ राजा ५: २५-२७; दाननयल २: २८-३० हे नुह
छ ोस।)

जब सारा संसारको पाप उहााँमा राम्िएको नथयो, येशू सााँच्िै अज्ञातमा प्रवेश
गरीरहनुभएको नथयो। यो भन्नको लागी एउटा कुरा हो, "मलाई थाहा छ म मने
छु," तर यो अनुभव गनुछ अको कुरा हो। माँ तपाईलाई भन्न सक्छु म मने छु, तर
माँ तपाईलाई भन्न सम्क्दन कक यो कस्तो हुन्छ। ख्रीष्टको बारे मा पनन त्यस्तै
नथयो। त्यहााँ एक तत्व नथयो कक उहााँलाई अिम्मत पानुभ
छ यो। उहााँले आफ्ना
िेलाहरुलाई भन्नुभयो कक उहााँको क्तपता यस अनुभवमा उहााँ संग रहनुहुनेछ, तर
जब उहााँ गेत्सेमनीको बगैंिामा प्रवेश गनुभ
छ यो उहााँले क्तपताले आफ्नो उपम्स्थनत
कफताछ नलईरहे को महसुस गनुभ
छ यो। क्तबछोड झन िराब हुाँदै गयो जब सम
कलवारीमा उहााँले अन्तमा ठू लो स्वरसंग पुकार गनुभ
छ यो, "मेरो परमेश्वर, मेरो
परमेश्वर, तपाइाँ ले मलाई ककन त्याग्नुभयो?" (मत्ती २७: ४६)। भजनसंग्रह ८८ को
भक्तवष्यवाणीमा ख्रीष्टले यसो भन्दै नित्रण गनुभ
छ यो, "प्रभु, तपाइाँ मेरो आत्मालाई
ककन टाढा राख्नुहुन्छ? तपाई ककन आफ्नो अनुहार म बाट लुकाउनुहुन्छ? "
(भजनसंग्रह ८८:१४)। सााँच्िै उहााँले "मात्र दािरसलाई कुल्िनुभएको छ" (यशैया
६३: ३)। यो क्तबछोड यनत भयानक नथयो कक उहााँले आफ्नो क्तपतालाई यस भयानक
घडीबाट उहााँलाई बिाउन क्तबन्ती गदै भन्नुभयो, "क्तपता, यकद तपाइाँ इच्छा गनुछ
हुनुहुन्छ भने, यो किौरा म बाट हटाउनुहोस" (लूका २२:४२)। "येशू आफ्नो
शारीररक जीवनमा हुनुहुाँदा उहााँलाई मृत्युबाट बिाउन सक्नुहुनेलाई उहााँले बड़ो
िन्दन र आाँसुसकहत प्राथछना िढ़ाउनुभयो, अनन आफ्नो भक्तिपूणछ समपछणको
कारणले उहााँको प्राथछना र नम्र ननवेदन सुननयो।" (कहब्रू ५:७)।

के येशू यस संसारमा हाँु दा पूणरु
छ पमा शक्तिशाली हुनह
ु ु न्थ्यो?
कसैले भन्नेछन, "एक नमनेट पिछनुहोस, येशू ख्रीष्ट पूणरु
छ पमा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो
जब उहााँ यहााँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहााँलाई मद्दतको लानग आफ्नो क्तपतामा भर पनुछ
पदै न।" यहााँ फेरर शैतानको एउटा कटकट छ, क्तत्रएकवादी नसिान्तको एक क्तवशेष
फल भनेको परमेश्वरको प्रेम लुकाउनको लागी ढााँिा गनुछ हो। “म आफै केही गनछ

सम्क्दनाँ।" (यूहन्ना ५: ३०)। ख्रीष्टले यहााँ हुाँदा गनुह
छ ु ने सबै िमत्कारहरु उहााँको
बुबाको शक्तिले गनुभ
छ यो। येशूले गनुभ
छ एको हरे क महान िमत्कार, उहााँका िेलाहरु
वा पुरानो ननयमका अगमविाहरु द्वारा पानीमा कह्ने र मरे काहरुलाई जीक्तवत
पाने एक समान तरीकाले प्रदशछन गररएको नथयो। (हे नह
ुछ ोस मत्ती १४: २९; १ राजा
१७:२२; प्रेररत २०:९, १०)। यहााँ कुनै संकेत छै न कक उनीहरु सबैमा शक्ति नथयो
भन्ने, तर एउटा संकेत छ कक परमेश्वर उनीहरुसंग हुनुहुन्थ्यो, जस्तै उहााँ येशस
ू ग
ं
हुनुहुन्थ्यो। पत्रुसले भने, "कक परमेश्वरले नासरतका येशूलाई पक्तवत्र आत्मा र
शक्तिले अनभषेक गनुभ
छ यो। उहााँ सुकमछ गदै र कदयाबलसबाट पेनलएकाहरूलाई ननको
पादै कहाँ डनुभयो, ककनकक परमेश्वर उहााँको साथमा हुनुहुन्थ्यो।" (प्रेररत १०:३८)।
येशूले भन्नुभयो, "क्तपता जो ममा बस्नुहुन्छ, उहााँले काम गनुह
छ ु न्छ" (यूहन्ना
१४:१०)।
जसरी ख्रीष्ट पापको बोझ मुनन संघषछ गदै हुनुहुन्थ्यो, उहााँलाई मृत्युबाट बिाउनको
लागी उहााँको क्तपतासंग क्तबन्ती गदै , उहााँले सिेत ननणछय गनुभ
छ यो कक यकद यसको
अथछ उहााँ अनन्तको लागी मनुछ पछछ ताकक तपाइाँ र म सधैंको लागी परमेश्वरसंग
बााँच्न सक्छौं, तब उहााँ यो गनछ इच्छुक हुनुहुन्थ्यो। उहााँले ननणछय गनुभ
छ यो कक
उहााँ हामी क्तबना बााँच्नको सटटा अनन्तकालको लागी मनुह
छ ु नेछ। त्यो मायाको
एक अद्भत
ु रानश हो। कोकह अरुलाई बिाउनको लागी आफ्नो अस्थायी जीवन
कदन इच्छुक छन, तर धेरै थोरै अरुको लागी आफ्नो अनन्त जीवन त्याग्न इच्छुक
हुनेछन। तैपनन, त्यहााँ अको माननस छ जो सधैंको लागी मनछ इच्छुक नथयो बरु
आफ्नो साथीहरु क्तबना बााँच्नु भन्दा। उसको नाम मोशा नथयो। उनले इस्राएलका
सन्तानहरुको लागी परमेश्वरसंग क्तबन्ती गरे , "तापनन तपाईंले नतनीहरूको पाप
क्षमा गनुह
छ ु न्छ होला— हुन्न भनेता, तपाईंले लेख्नुभएको पुस्तकबाट मेरो
नाउाँ ननशानै मेकटकदनुहोस।” (प्रस्थान ३२:३२)। मोशाले जीवनको पुस्तकलाई
उल्लेि गदै नथए। उनी भन्दै नथए, यकद तपाइाँ उनीहरुलाई क्षमा कदन सक्नुहुन्न,
र उनीहरुलाई अनन्त जीवन कदनुहुन्न भने, तब म अनन्त जीवन िाहन्न। येशू

ख्रीष्टले एउटै ननणछय गनुभ
छ यो, तैपनन परमेश्वरको ननष्कलंक, ईश्वरीय पुत्रको रगतमा
वास्तवमा हामीलाई मृत्युबाट बिाउने क्षमता नथयो। उहााँले हाम्रो लानग आफ्नो
अनन्त जीवन छो्नुभयो। (यूहन्ना १०:१५ हे नह
ुछ ोस)। यही कारणले गदाछ १,४४,०००
ले मोशा र थुमाको गीत गाउनेछन। उनीहरु पनन "आफ्नो जीवन [प्राण}" लाई
माया गदै नन मृत्यु सम (प्रकाश १५: ३; १२:११)।
कुनै पलमा परमेश्वरका पुत्र आफूलाई बिाउनको लागी आफ्नो क्तपतालाई पुकार
गनछ सक्थे, तर उहााँले जारी रािे, उहााँ जान्नुहुन्थ्यो कक केकह बिाइनेछन। जब
नसपाहीहरुको एउटा समूह ख्रीष्टलाई पिन बाकहर आए, पत्रुस उहााँको लागी ल्न
लागे, तर ख्रीष्टले उसलाई हप्काउनुभयो, "नतमी के ठान्दछौ, के म आफ्ना क्तपतालाई
क्तबन्ती गनछ सम्क्दनाँ, र उहााँले तुरुन्तै स्वगछदत
ू हरूका बाह्र पल्टनभन्दा बढ़ी मेरो
ननम्त पठाइकदनुहुन्न र?" (मत्ती २६: ५३)। ध्यान कदनुहोस कक ख्रीष्टले भन्नुभएन
कक उहााँ आफैंलाई उिार गने शक्ति छ, तर त्यो छुटकाराको लागी उहााँको क्तपतालाई
क्तबन्ती गनछ सक्नुहुन्छ, जो उहााँको एक मात्र बच्ने बाटो नथयो। तैपनन, उहााँ ककहल्यै
हार निोज्न प्रनतबि हुनुहुन्थ्यो, यधक्तप यसको मतलब यकद

उहााँ फेरर जीक्तवत

हुनुहुन्न हो भने पनन। उहााँले आफ्नो क्तपतालाई आफ्नो इच्छा समपछण गने ननणछय
गनुभ
छ एको नथयो, "म जे िाहन्छु त्यो होइन, तर तपाई के िाहनुहुन्छ" (मकूछस
१४:३६)। परमेश्वरको पुत्र "मृत्यु सम आज्ञाकारी हुनुहुन्थ्यो, िुसको मृत्यु सम"
(कफनलप्पी २: ८)। अन्तमा, जब उहााँले पुकानुभ
छ यो, "मेरो परमेश्वर, मेरो परमेश्वर,
तपाइाँ ले मलाई ककन त्याग्नुभयो?" (मत्ती २७:४६), उहााँले आफ्नो अनन्त जीवन
आफ्नो क्तपताको हातमा सुम्पकदनुभयो, यसो भन्दै , "क्तपता, तपाईको हातमा म मेरो
आत्मा सुम्न्पन्छु" (लूका २३: ४६)। उहााँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, "क्तपता, म मेरो अनन्त
जीवन तपाईको हातमा कदइरहे को छु। यकद तपाइाँ मलाई मरे काहरुबाट ब्युाँताउन
िाहानुहुन्छ, वा यकद तपाइाँ मलाई अनन्तकालको लागी निहानमा छो्न छनौट
गनुह
छ ु न्छ, म त्यो तपाईको हातमा छोकडरहे को छु।

के येशू यस संसारमा हुाँदा अमर हुनह
ु ु न्थ्यो?
"एक नमनेट पिछनुहोस!" क्तवरोधकताछ भन्छन, "परमेश्वरको पुत्र यनत उच्ि
हुनुहुन्थ्यो कक उहााँ मनछ सक्नुहुन्न वा अम्स्तत्व क्तबना रहन सक्नुहुन्न।" फेरर
हामी अपक्तवत्र क्तत्रएक नसिान्त यसको अपक्तवत्र प्रभाव पाउाँ छौं। यो नसिान्तले
नसकाउाँ छ कक येशू ख्रीष्ट क्तबल्कुल हरे क तररकामा आफ्नो क्तपता बराबर हुनुहुन्छ।
तेसैले यो दाबी गदछ छन कक जब क्तपता मनछ सक्नुहुन्न, तब उहााँको पुत्र पनन मनछ
सक्नुहुन्न। तर बाइबलले भन्छ एक मात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ जो कुनै पनन
पररम्स्थनतमा मनछ सक्दै न, र उहााँ परमेश्वर क्तपता हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ कक
जब येशू दे िा पनुह
छ ु न्छ, "म नतमीलाई आदे श कदाँ दछु, कक प्रभु येशू ख्रीष्ट दे िा
नपरुञ्जेल यस आज्ञालाई कलङ्क र अपवादबाट अलग राि। अनन धन्य र
सवोच्ि, राजाहरूका महाराजा, प्रभुहरूका महाप्रभुले उनित समयमा ख्रीष्टको
आगमनलाई प्रकट गनुह
छ ु नेछ। उहााँमा नै अमरत्व छ, र उहााँ त्यस ज्योनतमा वास
गनुह
छ ु न्छ जसको नम्जक कोही जान सक्दै न। उहााँलाई कुनै माननसले ककहल्यै
दे िेको छै न न दे ख्न सक्छ। उहााँलाई नै आदर र परािम सदासवछदा होस।
आमेन।" (१ नतमोथी ६: १४-१६)। यो परमेश्वर, क्तपता बाहे क अरु कोकह हुन सक्दै न,
ककनकक उहााँ एक हुनुहुन्छ जसलाई "कुनैपनन समयमा कसैले दे िेको छै न"
(यूहन्ना १:१८)। "क्तपता मात्र हुनुहुन्छ जसको अमरत्व छ।" तैपनन, हामी जान्दछौं
कक हामी "अमरत्व धारण गनेछौं" (१ कोररन्थी १५:५३), धेरै स्वगछदत
ू हरुसाँग
अमरत्व छ, र येशू ख्रीष्ट "सदाको लागी जीक्तवत हुनुहुन्छ" (प्रकाश १:१८)।
जब बाइबलले क्तपतालाई "केवल अमरत्व छ" भन्छ तब यसको अथछ ननरपेक्ष र
असीनमत अथछमा अमरत्व हुनु पछछ । क्तपता एकमात्र हुनुहुन्छ जो कुनै पनन
पररम्स्थनतमा मनछ सक्नुहुन्न। येशू ख्रीष्टलाई मृत्युको अधीनमा बनाइयो, र "हाम्रा
पापहरुको लागी मनुभ
छ यो" (१ कोररन्थी १५: ३)। माननस मनछ सक्छ; "प्राण जसले
पाप गछछ , त्यो मनेछ" (इजककएल १८:२०)। स्वगछदत
ू हरु मनछ सक्छन; "अनन्त
आगो," "शैतान र उसका स्वगछदत
ू हरुको लागी तयार गररएको छ" (मत्ती २५:४१)।

यो आगो धेरै तातो छ, यसले उनीहरुलाई भस्म गनेछ। परमेश्वरले शैतानलाई
भन्नुभयो, "तेरा धेरै पापहरू र बेईमान व्यापारद्वारा तैंले तेरा पक्तवत्रस्थानहरूलाई
क्तबटु लो पारे को छस। यसैले गदाछ मैले ताँबाटै एउटा आगो ननकानलकदएाँ, र त्यसले
नै ताँलाई भस्म पार्यो। ताँलाई ननयालेर हे नेहरू सबैका दृम्ष्टमा मैले ताँलाई
जनमनमा िरानी तुल्याइकदएाँ। जानत-जानतहरूमा ताँलाई निन्नेहरू ताँलाई दे िेर
भयभीत हुन्छन। ताँ एक डरलाग्दो अन्त्यमा आइपुगेको छस, र ताँ फेरर ककहल्यै
रहनेछैनस।" (इजककएल २८:१८, १९)। तेसैले यो पक्कै सत्य हो कक परमेश्वर,
क्तपता, एक मात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ जो कुनै पनन पररम्स्थनतमा मनछ सक्नुहुन्न। यसले
उहााँको पुत्रलाई समेटदै न, जसले "हरे क माननसको लागी मृत्यु" को स्वाद
नलनुभयो" (कहब्रू २: ९)। हामी यो पद द्वारा बाध्य छौं कक येशू ख्रीष्ट अमर हुनुहुन्न
जब उहााँ यहााँ हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा, उहााँ मानव बन्नुको मुख्य कारण यो नथयो
कक उहााँ हाम्रा पापहरुको लागी मनछ सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको पुत्रले हाम्रा पापहरुको
लागी वास्तक्तवक मृत्यु भोग्नुभयो। (यशैया ५३: ६ र १ यूहन्ना २: २ हे नह
ुछ ोस।)
यो बहाना नथएन, यो एक कायछ नथएन, यो वास्तक्तवक नथयो।

येशक
ू ो मृत्युको पूणत
छ या
त्यहााँ कोही कोकह छन जो, क्तत्रएक नसिान्तको पररणामको रूपमा दावी गछछ न कक,
ख्रीष्ट स्वगछबाट तल आउनुभयो र एक मानव शरीरमा बसोबास गनुभ
छ यो र, जब
यो मने समय आयो, केवल मानव शरीर मनुभ
छ यो जबकक स्वगछबाट तल आउनु
भएको ईश्वरीय अम्स्तत्व जीक्तवत रह्यो। यस दृक्तष्टकोण संग हामी यो ननष्कषछमा
पुग्नेछौँ कक हाम्रो मुक्तिको लागी मात्र एक मानवको बनलदान नथयो। पकहले
अम्स्तत्वमा रहे को पुत्र जनतसुकै उच्ि भएपनन, जनतसुकै गौरवशाली, जनतसुकै
शक्तिशाली, वा अनन्त भए पनन, यकद उहााँको मानव शरीर मात्र मरे को नथयो भने,
मानवको मात्र बनलदान नथयो। यो क्तवश्वास गनछको लागी अनुनित छ कक एक
मानव बनलदान मानव जानतको छुटकाराको लागी पयाछप्त छ, अनन ख्रीष्ट आधा

मात्र मनुभ
छ यो भन्नु यो धमछशास्त्रको क्तवपरीत हो। यकद ख्रीष्ट मात्र उहााँ यहााँ हुनुहुाँदा
मने नाटक गनुभ
छ यो भनन हामी भन्दछौँ भने, यसले उहााँको माननस बन्ने
आवश्यकतालाई हटाउाँ छ, ककनकक उहााँ "मृत्युको पीडाको लागी स्वगछदत
ू हरु भन्दा
अनलक कम हुनुहुन्थ्यो" (कहब्रू २: ९)। यकद उहााँले मने नाटक गने योजना
बनाइरहनुभएको नथयो भने, उहााँले त्यो क्तबना मानव भई गनछ सक्नुहुन्थ्यो।
कहब्रूको पकहलो अध्यायमा पावलले नित्रण गरे कक ख्रीष्ट धेरै उच्ि, एक जो आफ्नो
क्तपताको व्यक्तिको व्यि छक्तवमा जम्न्मएको नथयो। तब, कहब्रू अध्याय दई
ु मा,
पावलले ख्रीष्टको एक माननस बन्ने आवश्यकताको वणछन गदछ छ। उनले यो
क्तबन्दल
ु ाई धेरै तरीकाले जोड कदए। यस अध्यायको पद नौ मा उनी व्याख्या
गछछ न, "तर हामी येशूलाई दे ख्तछौं। उहााँ अनल बेरको ननम्त स्वगछदत
ू हरूभन्दा
केही तल होच्याइनुभयो, मृत्युको कष्टको कारण मकहमा र आदरको मुकुट उहााँलाई
पकहराइयो, यस हे तुले कक परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हरे क माननसको ननम्त उहााँले
मृत्युको स्वाद िािून।" (कहब्रू २:९)। पावलले ख्रीष्टको माननस बन्नुको महत्व
बताए, स्वगछदत
ू हरु भन्दा अनलकनत कम बनाउनुभयो, ताकक उहााँ मनछ सक्नुहुन्छ;
यो होइन कक एक मानव शरीर मनछ सक्छ, तर परमेश्वरको ईश्वरत्व पुत्र मनछ
सक्छ। ख्रीष्ट मनुभ
छ यो भन्ने तथ्यलाई ननन पदहरुमा पनन जोड कदइएको छ:
"नतमीहरूमा यस्तो मन होस, जो ख्रीष्ट येशूमा पनन नथयो। परमेश्वरको स्वरूपमा
भएर पनन उहााँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पकिराख्ने वस्तुजस्तो
ठान्नुभएन। तर आफैलाई ररत्त्याईकन कमाराको रूप धारण गरे र, तथा मनुष्य
भएर जन्मनुभयो। स्वरूपमा माननसजस्तै भएर आफैलाई होच्याउनुभयो, र
मृत्युसमै, अथाछत िूसको मृत्युसमै आज्ञाकारी रहनुभयो। त्यसैकारण परमेश्वरले
उहााँलाई अनत उच्ि पानुभ
छ यो, र उहााँलाई त्यो नाउाँ प्रदान गनुभ
छ यो, जो हरे क
नाउाँ भन्दा उच्ि छ," (कफनलप्पी २:५-९)। एउटै समान अम्स्तत्वमा परमेश्वरको
रूपमा ६ पदमा , आठ पदमा मृत्यु भयो। येशू ख्रीष्ट आफैंले यूहन्नालाई धेरै स्पष्ट
पानुभ
छ यो कक उहााँ मनुभ
छ यो। येशूले भन्नुभयो, "म त्यो हुाँ जो जीक्तवत छु, र मरे को

नथएाँ; र, हे र, म सधैंभरर जीक्तवत छु, आमेन; र नरक र मृत्युको सााँिो म साँग छ
"(प्रकाश १:१८)। येशू ख्रीष्ट सााँच्िै "धमछशास्त्र अनुसार हाम्रा पापहरुको लागी
मनुभ
छ यो" (१ कोररन्थी १५: ३)।

अध्याय ५

५․ के मृतकहरु सााँिै मृतक छन?
हामीले सााँच्िै ख्रीष्टको पीडा बुझ्न भन्दा पकहले यो महत्वपूणछ प्रश्नको उत्तर कदनु
पने हुन्छ। के मरे काहरु सााँच्िै मरे का छन? शैतानले हामीलाई क्तवश्वास्त पानछ
सक्छ कक मरे काहरु सााँच्िै मरे का छै नन, तर होनशयारीले स्वगछ वा द:ु िमा
बााँनिरहे का छन। शैतानले शुरुदे म्ि नै भन्दै आएको छ, "नतमी पक्कै मनेछैनौ"
(उत्पक्तत्त ३: ४)। शैतानले नसकायो कक माननस परमेश्वरको अवज्ञा गनछ सक्छ र
अझै पनी मृत्यु क्तबना सधैंको लागी बााँच्न सक्छ। यो कथन सीधै परमेश्वरको
क्तवरोधाभास छ जसले भन्नुभयो, "तपाइाँ पक्कै मनुह
छ ु नेछ" (उत्पक्तत्त २:१७)। त्यस
कदनदे म्ि शैतानले माननसहरुलाई पढाउन जारी रािेको छ कक उनीहरु पक्कै
मदै नन। शैतानको अनुसार, सबै माननसहरु जो ककहल्यै मरे का छन नतनीहरु
वास्तवमा मरे का छै नन। दःु िको कुरा, धेरै ईसाईहरु आज शैतानको झूटलाई
क्तवश्वास गछछ न। उनीहरु सोच्छन कक मृत्यु वास्तवमा मृत्यु होइन, बरु अको क्षेत्रमा
जीवनको एक ननरन्तरता हो। ईसाई धमछमा यो नशक्षण अपक्तवत्र क्तत्रएक नसिान्तको
एक फल हो। क्याथोनलक ििछ स्वीकार गदछ छन कक उनीहरु क्तत्रएक नसिान्तको
रूपमा तैयार छन, र उनीहरु दाबी गछछ न, "क्तत्रएकको रहस्य क्याथोनलक क्तवश्वासको
केन्द्रीय नसिान्त हो। यो ििछको अन्य सबै नशक्षाहरुमा आधाररत छन "(आजको
क्याथोनलक को लागी पुम्स्तका, पृष्ठ ११)। यो क्तविार कक मरे काहरु सााँच्िै मरे का

छै नन क्तत्रएकको झूटा नसिान्तमा आधाररत छ। ध्यान कदनुहोस अगम्स्टन, क्तत्रएक
नसिान्त तैयार गने प्राथनमक व्यक्तिहरु मध्ये एक हुन, उनीसाँग ख्रीष्टको मृत्युको
बारे मा भन्नको लागी केकह नथयो: "कुनै मरे को मान्छे ले आफैंलाई उठाउन सक्दै न।
उहााँ [ख्रीष्ट] मात्र आफूलाई उठाउन सक्षम हुनुहुन्थ्यो, जो उनको शरीर मरे को भए
तापनन मरे को नथएन। ककनकक उहााँले मरे को कुरा उठाउनुभयो। उहााँले आफैंलाई
उठाउनुभयो, जो आफैंमा जीक्तवत हुनुहुन्थ्यो, तर उहााँको शरीरमा जो जीक्तवत
हुनुपथ्यो मरे को नथयो। केवल क्तपताको लागी होइन, जसको बारे मा यो प्रेररत द्वारा
भननएको नथयो, यसैले परमेश्वरले पनन उहााँलाई उिाल्नुभएको छ, 'पुत्रलाई
उठाउनुभयो, तर प्रभुले आफैंलाई पनन उठाउनुभयो, अथाछत उहााँको शरीर "(ननककन
र पोस्ट-ननककन फादर, श्रृि
ं ला १, िण्ड 6, पृष्ठ ६५६, सेन्ट अगम्स्टन," सरमोन अन
द सेलेक्टे ड लेशन")। यो सत्य हो कक एक मरे को माननस आफैंलाई मरे कोबाट
उठाउन सक्दै न, ककनकक उसले सोच्न पनन सक्दै न। यसरी प्रभु भन्नुहुन्छ,
"मरे काहरुलाई केकह थाहा छै न" (उपदे शक 9:6)। अगम्स्टनका शब्दहरुमा हामी
मृत्युको बारे मा त्यो अपक्तवत्र नशक्षाको धेरै बीउ दे ख्छौं जसले मरे का माननसहरु
मरे का छै नन भन्ने दाबी गछछ न। ध्यान कदनुहोस उसको बयानमा अगम्स्टन सही
कटप्पणी गछछ न कक मरे का माननसहरु आफैंलाई उठाउन सक्दै नन, ककनकक उनीहरु
जीक्तवत छै नन, तर त्यसपनछ उनी येशू ख्रीष्ट मनुभ
छ एको नथएन भन्ने धारणा
बनाउन जान्छन। यो क्तविार सम्जलै संग प्रत्येक मृत व्यक्तिको लागी पररमाजछन
गनछ सककन्छ। यकद, बाइबलमा, ख्रीष्टको मृत्यु भएको भननएको छ, तर क्तत्रएक
नसिान्तले उनी मरे नन भन्ने दाबी गछछ न, जब बाइबलले अरुको मृत्युको बारे मा
बताउाँ छ कक उनीहरु पनन जीक्तवतै रहनु पछछ तब यो क्तवश्वास गनुछ मात्र एक ताककछक
हुन्छ। यस प्रकारले आज धेरैजसो ईसाईहरुलाई क्तवश्वास छ कक मरे का माननसहरु
सााँच्िै कतै जीक्तवत छन भन्ने क्तवश्वासमा ठनगएका छन, जे होस बाइबल यस
क्तबषयमा यनत स्पष्ट छ। हामीलाई यस क्तबन्दम
ु ा केकह पदहरु ध्यान आवश्यक छ:

"आफ्नो भरोसा संसारका शासकहरूमानथ नराि, मरणशील माननसमानथ, जसले
बिाउन

सक्दै नन।

जब

नतनीहरूको

आत्मा

ननस्कन्छ, नतनीहरू

माटोमा

नमनलहाल्छन। त्यही कदन नतनीहरूका योजनाहरू पनन नष्ट हुन्छन।" (भजन
१४६: ३, ४)। जब एक व्यक्ति मछछ उसको क्तविारहरु नष्ट हुन्छ; उनी अब सोच्न
सक्दै नन। उनी धूलोमा सुनतरहे को छ, कुनैपनन कुराको बेहोश अवस्थामा, जब सम
प्रभुले उसलाई मरे कोबाट उठाउनुहुन्न। मृत्युलाई ननद्रा भननन्छ। पृथ्वीको धूलोमा
सुतेका भीड़हरू उठनेछन, केही अनन्त जीवनको लानग र अरूहरूिाकहाँ शमछ र
अनन्त नतरस्कारको लानग। (दाननयल १२: २)। यशैयाले लेिे, "तर तपाईंका
मररगएका जनहरू म्जउनेछन। नतनीहरूका शरीरको पुनरुत्थान हुनेछ। हे माटोमा
बस्ने हो, उठ र आनन्दले कराओ। तपाईंको शीत क्तबहानको शीतजस्तै छ, पृथ्वीले
आफ्ना मरे काहरूलाई जन्माउनेछ।" (यशैया २६: १९)। पकहले यो पदको बारे मा
हामी ध्यान कदन्छौं कक मरे का माननसहरु, भक्तवष्यमा केकह समयमा, फेरर जीक्तवत
हुनेछन। यी माननसहरु अकहले बााँनिरहे का छै नन, तर उनीहरु भक्तवष्यमा कुनै समय
बााँच्नेछन। अकहले उनीहरु ती हुन जो धुलोमा बस्छन। जब हामी मछौं हामी
धुलोमा फकछन्छौं, त्यहााँ बेहोश ननद्रामा रहनेछौँ जब सम प्रभुले हामीलाई
मृतकहरुबाट उठाउनुहुन्न।

मानवको आत्माको बारे मा के भन्नुहुन्छ?
अय्यूबको पुस्तकमा यो भन्छ, "माननसमा एक आत्मा छ: र सवछशक्तिमानको
प्रेरणाले उनीहरुलाई समझ कदन्छ" (अय्यूब ३२:८)। दाननएलले व्याख्या गरे , "म
दाननयल मेरो शरीरको बीिमा मेरो आत्मामा म दि
ु ी नथएाँ" (दाननयल ७:१५)।
एक आत्मा एक व्यक्तिको भाग हो जुन दि
ु ी हुन सक्छ। मकूछसको सुसमािारमा
हामी पढ्छौं, "अनन नतनीहरू आपसमा यसरी क्तविार गदै छन भन्ने येशूले तुरुन्तै
आफ्नो आत्मामा थाहा पाएर नतनीहरूलाई भन्नुभयो, “ककन नतमीहरू आफ्ना
मनमा यस्तो क्तविार गदै छौ?" (मकूछस २: ८)। बेक्तबलोनका राजाले एउटा सपना

दे िे, र नतनले आफ्ना ज्ञानी माननसहरूलाई भने, "मैले एउटा सपना दे िेको छु, र
मेरो आत्मा सपना थाहा पाउन दि
ु ी नथयो" (दाननयल २: ३)। आत्मा एक
व्यक्तिको अंश हो जुन िीजहरु समझ नलन वा बुझ्न सक्छ, र दि
ु ी वा परे शान
हुन सक्छ। यी केकह बाइबलीय पाठहरु "अमेररकन हे ररटे ज कडक्शनरी" मा पाइने
"आत्मा" को पररभाषाको पुक्तष्ट गदछ छ, जसले भन््छ, "कदमाग, इच्छा, र भावनाहरु
संग जोकडएको मानवको कहस्सा हो।" मानस मरे पनछ यो आत्माको के हुन्छ?
सुलेमान राजाले लेि‚े "जनमनबाट आएको धूलो जनमनमै फकछन अनघ, तथा आत्मा
कदनुहुने परमेश्वरकहााँ आत्मा जान अनघ उहााँको नै सझना गर।" (उपदे शक १२:
७)। ध्यान कदनुहोस कक यो मने सबै माननसहरुलाई बुझाउाँ छ, िाहे उनीहरु
सबैभन्दा धमी संत होस, वा सबैभन्दा दष्ट
ु पापी होस। जब कुनै माननस मछछ ,
त्यहााँ एक समय आउनेछ जब ऊ फेरर जीक्तवत हुन्छ, िाहे ऊ धमीको पुनरुत्थानमा
उठे को होस, वा अन्यायी (प्रेररत २४:१५)। उसको कदमाग, जसमा उसको जीवन
इनतहास छ, उसलाई फेरर उसको पुनरुत्थानमा कदइनेछ। ऊ निहानबाट उही िररत्र
र सोिको तरीकासंग आउनेछ जुन उनी मृत्यु भन्दा पकहले नथयो।
जब मरे काहरू ब्युाँताइन्छन, परमेश्वरले उनीहरुलाई उनीहरुको आत्मा (वा कदमाग)
कफताछ कदनुहुनेछ, जुन उनीहरुमा पकहले नथयो। निहानमा उनीहरुको ननद्राको बित
उनीहरु कहीं पनन जीक्तवत नथएनन। प्रत्येक व्यक्ति उठाइनेछ, यसैल,े परमेश्वरले
उसको जीवनको एक रे कडछ राख्नु पछछ , ताकक उही व्यक्ति पुनरुत्थानमा फकछन सक्छ;
ईश्वरले उनीहरुको आत्मालाई अिेत अवस्थामा राख्नुहुन्छ। सुलेमानले लेिे,
"माननसको आत्मािाकहाँ उाँ भोनतर र पशुको तल माटोमा जान्छ भनी कसले
जान्दछ र?" (उपदे शक ३: २१)। मृत्युमा, एक जनावरको आत्मा पृथ्वीमा तल
जान्छ ककनकक त्यहााँ परमेश्वरको लागी यसलाई राख्नको लागी कुनै आवश्यकता
छै न, ककनकक जनावरहरुको लागी कुनै पुनरुत्थान छै न। तर माननसको आत्मा
परमेश्वरको लागी माथी जान्छ, त्यहााँ पुनरुत्थान सम एक बेहोश अवस्थामा
रहनको लागी।

"तर," कसैले भन्न सक्छ, "के धमीहरु नसधै स्वगछ जान्छन जब उनीहरु मछछ न, र
दष्ट
ु हरु पीडाको ठाउाँ मा जान्छन?" “भाइ हो, हाम्रा पुिाछ दाऊदको क्तवषयमा म
तपाईंहरूलाई ननश्ियतासाथ भन्न सक्छु, कक उनी मरे र गाकडए, अनन आजको
कदनसम उनको निहान छाँ दै छ। ककनकक दाऊद त स्वगछमा िढ़े नन, तर उनी
आफैले भन्दछन, ‘परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो, नतमी मेरो दाकहने हातपम्टट
बस" (प्रेररत २: २९, ३४)। दाऊद स्वगछमा हुनेछन, तर उनी अझै स्वगछमा गएका
छै नन। उसको आत्मा एक बेहोश अवस्थामा परमेश्वरको लागी कफताछ गयो, उसको
शरीरसंग पुननमछलनको लागी पम्िछरहे को छ। दष्ट
ु को पनन त्यस्तै हो। "आपत
पररआउाँ दा दष्ु ट जोनगन्छ, र िोधको कदनको अनघ नै त्यो सुरम्क्षत स्थानमा
साररन्छ?" (अय्यूब २१: ३०)। प्रभुले दष्ट
ु हरुलाई क्तवनाशको कदनको लागी आरम्क्षत
गदै हुनुहुन्छ। उनीहरु िोधको कदनमा बाकहर आउनेछन, वा मरे काहरुबाट
उठाइनेछन। उनीहरु अकहले पीकडत छै नन। म एक क्यासेट टे पको उपयोग गनछ
िाहन्छु कक बाइबलले के भन्दै छ। मानौं मैले एक क्यासेट टे प एक क्यासेट
रे कडछ रमा रािें र टे पमा जानकारी रे कडछ गनछ शुरू गरें । जब सम टे प टे प प्लेयरमा
छ, यो कायछ गनछ सक्छ। माँ यसमा जानकारी रे कडछ गनछ सक्छु, र के रे कडछ गरीएको
छ प्ले गनछ सक्छु। तर जनतसक्दो िााँडो म क्यासेट रे कडछ रबाट क्यासेट टे प
हटाउाँ छु, यो अब कायछ गनछ सक्दै न। रे कडछ र क्तबना टे प बेकार छ, जस्तै टे प रे कडछ र
एक टे प क्तबना बेकार छ। न त आफैंले काम गनछ सक्छ। यकद म टे प हटाउाँ छु र
टे प प्लेयर नष्ट गछुछ भने, म यसलाई प्रनतस्थापन गनछ सक्छु, तर यकद म टे प नष्ट
गछुछ भने, तब मैले जानकारी गुमाएको छु, यो प्रनतस्थापन योग्य छै न। शरीर र
आत्मा समान छन। जबसम उनीहरु एकजुट हुन्छन, उनीहरु काम गनछ सक्छन,
तर आत्मालाई शरीरबाट बाकहर ननकालीन्छ भने, शरीर फेरी धुलोमा पररणत
हुन्छ, र आत्मा बेहोश हुन्छ, क्तबल्कुल काम गनछ असमथछ।

पुनरुत्थानमा, परमेश्वरले उही आत्मा नलनुहुनेछ र यसलाई नयााँ शरीरमा
राख्नुहुनेछ, र यो फेरर पकहले जस्तै गरी काम गदछ छ। तर यकद आत्मा नष्ट भयो
भने, तब त्यहााँ पुनरुत्थान हुन सक्दै न। यो त्यो हो जुन दोस्रो मृत्युमा हुन्छ।

पकहलो र दोस्रो मृत्यु
यूहन्नाले लेिे, "पकहलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरू धन्य र पक्तवत्र हुन।
नयनीहरूलाई दोस्रो मृत्युको शक्तिले केही गनछ सक्दै न, तर नतनीहरू परमेश्वर र
ख्रीष्टका पूजाहारी भएर उहााँसाँग एक हजार वषछसम राज्य गनेछन।" (प्रकाश
२०:६)। यहााँ हामीलाई भननएको छ कक धन्य र पक्तवत्र माननसहरु पकहलो
पुनरुत्थानमा भाग नलनेछन, र दोस्रो मृत्युको उनीहरुमा कुनै शक्ति हुनेछैन। पकहलो
पुनरुत्थान ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा हुन्छ। "ककनकक प्रभु स्वयम हुकुमको
गजछननसत, प्रधान स्वगछदत
ू को आवाज र परमेश्वरका तुरहीको सोरनसत स्वगछबाट
ओलछनुहुनेछ, र ख्रीष्टमा मरे काहरूिाकहाँ पकहले बौररउठनेछन।" (१ थेस्सलोननकी
४:१६)। तुरुन्तै पछी, धमीहरु "ख्रीष्टसंग एक हजार बषछ सम बस्नेछन र शासन
गनेछन" (प्रकाश २०: ४)। "तर हजारौं बषछ समाप्त नभएसम बााँकी मरे काहरु
फेरर जीक्तवत भएनन" (प्रकाश २०: ५)। हजार वषछको दौरानमा दष्ट
ु कहीं म्जउाँ दो
हुनेछैन। जब हजार बषछ समाप्त हुन्छ, उनीहरु फेरर म्जउनेछन; नतनीहरू दोस्रो
पुनरुत्थानमा उठाइनेछन। तब त्यहााँ एक महान सेतो नसंहासनको न्याय छ जहााँ
दष्ट
ु हुनेछ "समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू कदइहाल्यो, अनन मृत्यु र पातालले
पनन नतनीहरूमा भएका मृतकहरू कदइहाले। नतनीहरू प्रत्येकको आ-आफ्ना
कामअनुसार इन्साफ भयो। मृत्यु र पाताल अम्ग्न-कुण्डमा फानलए। यो अम्ग्नकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो। जसको नाउाँ जीवनको पुस्तकमा लेम्िएको भेटटाइएन त्यो
अम्ग्न-कुण्डमा फानलयो।" (प्रकाश २०: १३-१५)। आगोको ताललाई दोस्रो मृत्यु
भननन्छ, एउटा मृत्यु जसबाट पुनरुत्थान हुाँदैन। यो जहााँ परमेश्वरले "नरकमा
आत्मा र शरीर दब
छ ु नेछ" (मत्ती १०:२८)। "उननहरु यस्तो हुनेछन जस्तो
ु ै नष्ट गनुह

ककहल्यै भएको नथएनन" (ओबकदया १:१६)। उनीहरु अनन्तकालको लागी जलाइन
सदाको लागी बााँच्दै नन, ककनकक उनीहरुसाँग अमरत्व छै न। "ननश्िय नै नतनीहरू
ठु टाजस्तै छन। आगोले नतनीहरूलाई जलाउनेछ। आगोका ज्वालाको शक्तिबाट
नतनीहरू आफैलाई बिाउन सक्दै नन। यहााँ कसैलाई आगो ताप्ने भुङग्रो हुाँदैन, न
यहााँ बसेर ताप्नलाई आगो हुनेछ।" (यशैया ४७: १४)।
जब नरकको आगोले आफ्नो काम गरे र दष्ट
ु हरुलाई भस्म गछछ , तब आगो पूरै
ननभ्नेरजान्छ। "त्यो प्राण, जसले पाप गछछ , त्यही मछछ । छोराले बुबाको दोषको
फल भोग्नेछैन, न त बुबाले छोराको दोषको फल भोग्नेछ। धमीले आफ्नो
धानमछकताको फल र दष्ु टले आफ्नो दष्ु टयाइाँ को फल पाउनेछ।" (इजककएल
१८:२०)। यो पकहलो मृत्युको बारे मा कुरा गरीरहे को छै न, जहााँ बाट सबै फकछनेछन;
तर दोस्रो मृत्यु, जसबाट कोकह फकछदै नन। त्यो तब हुन्छ जब आत्मा मछछ । त्यहााँ
आत्माको प्राकृ नतक अमरताको रूपमा यस्तो कुनै िीज छै न, केवल माननसहरु जो
धमी छन अमर बन्नेछन जो "अमरताले ढाककनेछन" (१ कोररन्थी १५:५४)। जब
माननसले पाप गयो, उसलाई जीवनको रूिको फल िानबाट प्रनतबन्ध लगाइयो
ताकक उसलाई सधैंको लागी पापमय अवस्थामा बााँच्नु नपरोस भनन। "तब
परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, “माननस हामीजस्तै असल र िराबको ज्ञान जान्ने
भएको छ। अब त्यसले जीवनको रूिको फल पनन कटपेर िान नपाओस, नत्रभने
त्यो सधैँभरर जीक्तवत रहला।” यसैकारण जुन भूनमबाट उनी बनाइएका नथए,
त्यसैको िेतीककसानी गनछ परमप्रभु परमेश्वरले उनलाई अदनको बगैँिाबाट
ननकानलकदनुभयो।" (उत्पक्तत्त ३:२२, २३)। जीवनको रूिबाट िाने अनधकार
पाउनेहरु मात्र सधैंभरर बााँच्न सक्छन। “जीवनका वृक्षको हक पाउन र सहरका
ढोकाहरूबाट नभत्र पस्न पाऊाँ भनी आफ्ना वस्त्र धुनेहरू धन्यका हुन।" (प्रकाश
२२:१४)। माननसको स्वाभाक्तवक रूपले अमर आत्मा छ भन्ने क्तविार पुरानो
क्तत्रएकवादी बेतुकापनको फल हो, जसले उहााँको पुत्रको मृत्युमा प्रदशछन गररएको
परमेश्वरको प्रेमको सौन्दयछलाई कमजोर बनाउाँ छ। यकद हामी मृत्यु र अमरत्वको

बारे मा भ्रनमत छौं भने हाम्रो लागी यो असभव बनाउाँ छ कक ख्रीष्टले हाम्रो लागी
कनत बनलदान गनुभ
छ यो। (मृतकको अवस्था र उनीहरुको अम्न्तम क्तवनाशको बारे मा
गहन अध्ययनको लागी, मृत्यु पनछ के हुन्छ र नरमा प्रकट भएको परमेश्वरको
प्रेम नामक पुस्तकको अनुरोध गनुह
छ ोस।

परमेश्वरको पुत्रको मृत्यु
बाइबलले भन्छ, "ककनकक पापको ज्याला मृत्यु हो; तर परमेश्वरको वरदान येशू
ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा अनन्त जीवन हो "(रोमी ६:२३)। पापको सजाय मृत्यु हो।
पकहलो मृत्यु होइन, जसलाई हामी "ननद्रा" को रुपमा जान्दछौं, तर दोस्रो मृत्यु।
जसले मुक्ति अस्वीकार गछछ न र "दोस्रो मृत्यु" भोग्नको लागी परमेश्वरको सामुन्ने
िडा हुन्छन उनीहरुलाई थाहा छ कक उनीहरु फेरर ककहल्यै बााँच्दै नन, उनीहरु
जान्दछन कक स्वगछको सबै मकहमा गुमाएका छन। यो परमेश्वरबाटको क्तबल्कुल
क्तबछोड, र उनीहरु फेरर ककहल्यै बााँच्दै नन भन्ने अनुभनू त, दष्ट
ु ले सहने सबैभन्दा
िराब अनुभव हो। उनीहरुको शारीररक पीडा, जो गभीर हुनेछ, मात्र उनीहरुको
पीडाको एक सानो कहस्सा हुनेछ, सबैभन्दा नराम्रो भाग यो हो कक उनीहरुलाई
थाहा छ कक "उनीहरु ककहल्यै नभए जस्तो हुनेछन" (ओबकदया १:१६)। बाइबलले
भन्छ, "उहााँको पुत्रको मृत्युबाट हामी परमेश्वरसंग मेलनमलाप भयौं" (रोमी ५:१०)।
उहााँले "हरे क माननसको लागी मृत्यु" को स्वाद नलनुभयो (कहब्रू २:९)। परमेश्वरको
प्यारो छोरा मेरो ठाउाँ मा मनुभ
छ यो, "अधमीहरुका लानग धमी" (१ पत्रुस ३:१८)।
उहााँले ज्याला नतनुभ
छ यो जुन म योग्यको छु, र त्यो ज्याला दोस्रो मृत्यु हो। माँ
बुझ्दछु कक ख्रीष्टसंग केकह फरक नथयो, ककनकक उहााँ मरे काहरुबाट जीक्तवत हुनुभयो,
र ती सबै जो दोस्रो मृत्युमा मछछ न पुनरुत्थान हुनेछैनन। जे होस, उहााँले भोगेको
अनुभव दष्ट
ु हरुको अनुभव बराबर नथयो‚ जब उनीहरु मनेछन उनीहरु जान्छन कक
उनीहरु फककिंदै नन। यकह बुझाई हो कक जब ख्रीष्टले तीतो पीडासंग निच्याउनुभयो,
"मेरो परमेश्वर, मेरो परमेश्वर, तपाईले मलाई ककन त्याग्नुभयो" (मत्ती २७:४६)।

पापको सजाय नतनछको लागी ख्रीष्टलाई यो अनुभव भोग्नुपयो। कोकह भन्न सक्छन
कक, "ककनभने मैले जे पाएाँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य क्तवषयको रूपमा
नतमीहरूलाई सुम्पकदएाँ, अथाछत पक्तवत्र धमछशास्त्रअनुसार ख्रीष्ट हाम्रा पापका ननम्त
मनुभ
छ यो।" (१ कोररन्थी १५: ३)। यशैया ५३ मा हामी ननन क्तबवरण पढ्छौं:
"तापनन उसलाई िकनािूर र कष्टमा पानछ परमप्रभुको इच्छा नथयो, र परमप्रभुले
उसको प्राणलाई दोषबनलझैँ बनाउनुभए तापनन, उसले आफ्ना छोराछोरीलाई दे ख्नेछ
र आफ्नो कदन बढ़ाउनेछ र परमप्रभुको इच्छा उसकै हातमा उन्नत हुनेछ। उसका
प्राणको वेदनापनछ उसले जीवनको ज्योनत दे ख्नेछ र सन्तुष्ट हुनेछ। आफ्नो
ज्ञानद्वारा मेरो धमी दासले धेरैलाई धमी बनाउनेछ, र उसले नतनीहरूका अधमछ
बोक्नेछ। यसैकारण महानहरूसाँगै उसलाई पनन म एक भाग कदनेछु, र उसले
लूटको माल सामथीहरूनसत बााँडनेछ। ककनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा
िन्यायो, र ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गननयो। ककनकक उसले धेरैको पाप बोक्यो
र उसले अपराधीहरूका ननम्त मध्यस्थता गर्यो।" (यशैया ५३: १०-१२)।
धमछशास्त्र अनुसार ख्रीष्टको आत्मा मनुभ
छ यो; ख्रीष्टको आत्मा पापको लानग बनलदान
बनाइयो। एक व्यक्तिको आत्मा सपूणछ प्राणी हो। यकद एक आत्मा मछछ , सपूणछ
प्राणी मरे को हुन्छ। आत्मा शरीर भन्दा केकह बढ्ता हो। येशूले भन्नुभयो,
"उनीहरुसाँग नडराउनुहोस जसले शरीरलाई माछछ न, तर आत्मालाई मानछ सक्षम
छै नन: बरु त्यससाँग डराउनुहोस जो आत्मा र शरीर दब
ु ैलाई नरकमा नष्ट गनछ
सक्षम छ [γεεννα - गेहेन्ना]" (मत्ती १०:२८)। हामीलाई भननएको छ कक ख्रीष्टको
आत्मा निहानमा नथयो। पेम्न्तकोसको कदन पत्रुसले भने, "अनघबाटै यो दे िेर
उनले ख्रीष्टको पुनरुत्थानको क्तवषयमा भने कक उहााँ न पातालमा छोकडनुभयो, न
त उहााँको शरीर नै कुह्यो।" (प्रेररत २:३१)। अनघल्लो पदमा नरक शब्द ग्रीक मूल
शब्द hades बाट अनुवाद गररएको नथयो। यो शब्द हरे क मानमलामा कब्रको अथछ
हो। ख्रीष्टको आत्मा निहानमा आफ्नो शरीरसंग आरामा नथयो। ख्रीष्ट सााँच्िै हाम्रा
पापहरुको लागी मनुभ
छ यो।

अध्याय ६

येशूको वास्तक्तवक मृत्यु
ख्रीष्टको आत्माले दाऊदलाई ख्रीष्टको मृत्युको बारे मा लेख्न प्रेररत गनुभ
छ यो, "म िुप
छु, र म बाकहर आउन सम्क्दन" (भजन ८८: ८)। ख्रीष्ट निहानमा बन्द हुनुहुन्थ्यो,
र उहााँ बाकहर आउन सक्नुहुन्नथ्यो। बाइबलले तीस भन्दा धेरै पटक भन्छ कक
परमेश्वर, क्तपताले, ख्रीष्टलाई मरे काहरुबाट जीक्तवत पानुभ
छ यो। (प्रेररत २:२४, ३०, ३२;
३:१५, २६; ४:१०; ५:३०; १०:४०; १३:२३, ३०, ३३, ३४, ३७; १७:३१; २६:८; रोमी ४:२४,
२५; ६: ४; ८:११; १०: ९; १ कोररन्थी ६:१४; १५:१५; २ कोररन्थी ४:१४; गलाती १: १;
एकफसी १:२०; कलस्सी २:१२; १ नथस्सलोननकी १:१०; २ नतमोथी २: ८; कहब्रू १३:२०;
१ पत्रुस १: २।) पावलले लेिे कक उनी एक प्रेररत नथए‚ "माननसद्वारा होइन, न
माननसको, तर येशू ख्रीष्टको, र परमेश्वर, क्तपता, जसले उहााँलाई मृत्युबाट बौरी
उठाउनुभयो" (गलाती १: १)। पावलले यो पनन जोड कदए, एकफसी १: १९, २० मा,
कक क्तपताको "शक्तिशाली शक्ति" को "अत्यन्त महानता होस" "जब उहााँल"े
ख्रीष्टलाई "मरे काहरुबाट" जीक्तवत पानुभ
छ एको नथयो। यकद ख्रीष्टले सााँच्िै आफैंलाई
मृत्युबाट बौरी उठाउनुभएको नथयो भने, जस्तै केकह माननसहरु क्तवश्वास गछछ न, तब
पावलका विनहरु सत्य हुन सक्दै नन। यो क्तपताको शक्ति हुने नथएन, तर ख्रीष्टको
शक्ति जुन प्रदशछन गरीएको नथयो।
ख्रीष्टले आफैंलाई मरे काहरुबाट ब्युाँताउनु भएन अन्यथा उहााँ मरे को हुनुहुन्नथ्यो,
र उहााँका विनहरु सााँिो हुन सक्दै नन, "म आफैं केकह गनछ सम्क्दन" (यूहन्ना
५:३०)। जब परमेश्वरका पुत्र निहानमा सुनतरहनुभएको नथयो, उहााँ बााँकी मरे काहरु
जस्तै हुनुहुन्थ्यो जो "केकह जान्दै नन" र जसका क्तविारहरु "नष्ट" भएका नथए

(उपदे शक ९: ५; भजन १४६: ४)। येशूको बारे मा हामी यो पढ्छौँ‚ "येशू आफ्नो
शारीररक जीवनमा हुनुहुाँदा उहााँलाई मृत्युबाट बिाउन सक्नुहुनेलाई उहााँले बड़ो
िन्दन र आाँसुसकहत प्राथछना िढ़ाउनुभयो, अनन आफ्नो भक्तिपूणछ समपछणको
कारणले उहााँको प्राथछना र नम्र ननवेदन सुननयो।" (कहब्रू ५:७)। ख्रीष्टले ठू लो गरी
कसलाई रुाँ दै र आाँसुले प्राथछना गरररहनुभएको नथयो? के उहााँ आफैंलाई प्राथछना गदै
हुनुहुन्थ्यो? क्तबल्कुल है न! उहााँ आफ्नो क्तपतालाई प्राथछना गदै हुनुहुन्थ्यो, एक मात्र
"जसले उहााँलाई मृत्युबाट बिाउन सक्षम हुनुहुन्थ्यो।" यकद उहााँ अमर हुनुहुन्थ्यो
र मृत्युबाट आफुलाई बिाउन सक्षम हुनुहुन्थ्यो भने, ख्रीष्टले उहााँलाई मृत्युबाट
बिाउनको लागी उहााँको क्तपतालाई पुकारा गनुभ
छ एको ठटटा हुन्थ्यो। ख्रीष्ट पूणछ
रूपमा मनुभ
छ यो, साथीहरु, र उहााँ उहााँलाई पुनरुत्थान गनछ आफ्नो क्तपतामा भरोसा
गनुभ
छ यो। उहााँले भन्नुभयो, "क्तपता, मेरो आत्मा तपाईको हातमा सुम्पन्छु" (लूका
२३:४६), उहााँलाई मृत्युबाट बिाउनको लागी उसको क्तपतामा उहााँको पूणछ ननभछरता,
र उहााँको अनन्त जीवन उहााँको क्तपताको हातमा सुपने इच्छालाई संकेत गदछ छ।
धेरै ईसाईहरु क्तवश्वास गछछ न कक जब येशू पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो उहााँ सवछज्ञानी (सबै
जान्नुहुन्छ), सवछशक्तिमान (सबैभन्दा शक्तिशाली), सवछव्यापी (एकैिोकट सबै ठाउाँ हरु
हुन सक्ने क्षमता), र अमर हुनुहुन्थ्यो। यी गलत धारणाहरुले माननसहरुलाई हाम्रो
तफछबाट ख्रीष्टको बनलदान र कष्टको पररमाणको कदर गनछ सक्षम हुनबाट रोक्छन।
यकद ख्रीष्ट यी ईश्वरीय गुणहरु संगै हुनुहुन्थ्यो भने जब उहााँ यस पृथ्वीमा
हुनुहुन्थ्यो, उहााँले आियछ, आतंक, वा आफ्नो भक्तवष्यको पररणामको लागी कुनै
निन्ता अनुभव गनछ सक्नुहुन्थेन। यसले उहााँको भावनात्मक उथलपुथल कम
गनछको लानग मात्र एक नाटकको शब्दहरु पढे , दि
ु ी भएको बहाना बनाए भन्ने
अथछ लाग्छ। कोही येशूको कथनबाट अलमलमा परे का छन: "यसैले मेरा क्तपताले
मलाई माया गनुह
छ ु न्छ, ककनकक मैले आफ्नो जीवन कदएाँ, कक माँ २९८३ फेरी नलन
सक्छु। कसैले यो मबाट नलदै न, तर माँ यो आफैंमा राख्छु। मसाँग यो क्तबछ्याउने
शक्ति छ, र मसाँग २९८३ फेरी नलने शक्ति छ। यो आज्ञा मैले मेरो क्तपताको २९८३

प्राप्त गरे को छु "(यूहन्ना १०:१७, १८) ग्रीक शब्द la - lambano अनुवाद गररएको
नथयो कक "माँ नलन सक्छु," (एउटा बनलयो संख्याको साथमा २९८३), को अथछ नलन
सक्छ, तर यसको अथछ "प्राप्त गनुछ (के कदइएको छ), प्राप्त गनछ, कफताछ पाउन" (
थायर ग्रीक लेम्क्सकन)। कृ पया ध्यान कदनुहोस कक यो शब्दलाई पद १८ मा
पनन प्रयोग गरीएको छ तर यसको अनुवाद "प्राप्त" छ। ख्रीष्टले आफ्नो जीवन
बनलदान कदनुभयो ताकक उहााँले यसलाई फेरर प्राप्त गनछ सकुन भनेर। ग्रीक शब्द
εξουσιαν - exousia जुन "शक्ति" को रूपमा अनुवाद गरीएको नथयो जसको अथछ
शक्ति हुन सक्छ, तर यसको अथछ "अनधकार, अनुमनत" पनन हुनसक्छ (ibid।)
ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवन त्याग्न अनुमनत नथयो ताकक उहााँले आफ्नो क्तपताबाट
फेरी प्राप्त गनछ सकुन।
के․ जे․ भी․ अनुवाद यस कुरामा क्तबल्कुल सही छै न। यस कथनको केकह अन्य
अनुवादहरुलाई ध्यान कदनुहोस: "माँलाई यो कदने अनधकार छ, र मलाई यो फेरर
प्राप्त गने अनधकार छ।" "यो आज्ञा हो जुन मैले मेरो क्तपताबाट पाएको छु"(बीसौं
शताब्दी एनटी)।"यो कदने मसाँग अनधकार छ, र मसाँग यो फेरी प्राप्त गने अनधकार
छ: यो आज्ञा, मैल,े मेरो क्तपताबाट प्राप्त गरे " (१९०२ रोधरहाम बाइबल)। "म
यसलाई अपछण गनछको लागी अनधकारी छु, र म यसलाई फेरी प्राप्त गनछको लागी
अनधकृ त छु। यो मेरो क्तपताबाट प्राप्त आदे श हो "(१९१२ वे माउथ नयााँ करार
अनुवाद)।" "उनीलाई अपछण गने अनधकार र उनीलाई प्राप्त गने अनधकार मैले
मेरो क्तपताबाट पाएको छु।" (१८६५ Diaglot NT)।
मानथका अनुवादहरु शब्द "अनधकार" र "प्राप्त गने" सन्दभछमा सकह छन। येशूले
यो भन्दै हुनुहुन्नथ्यो कक उहााँ आफैंलाई मृत्युबाट बौरी उठाउन सक्नुहुन्न। भजन
८८: ८ मा गररएको उहााँको भक्तवष्यवाणी सााँिो नथयो, जसले भन्छ, "म बन्द छु,
र बाकहर आउन सम्क्दन।"

१ पत्रुस ३: १८–२० को बारे मा के भन्नुहुन्छ?
पत्रुसले भने‚ "ककनभने हामीलाई परमेश्वरकहााँ ल्याउन ख्रीष्ट पनन पापहरूका
ननम्त सदाको लानग एक िोकट मनुभ
छ यो। उहााँ शरीरमा माररनुभयो— धमी जन
अधमीहरूका ननम्त— तर आत्माद्वारा जीक्तवत पाररनुभयो। यसै आत्मामा उहााँ
जानुभयो र कैदमा परे का आत्माहरूलाई पनन प्रिार गनुभ
छ यो। ती आत्माहरूले
प्रािीनकालमा आज्ञापालन गरे नन, जब नोआको समयमा जहाज बनाउाँ दा
परमेश्वरले धैयछ धारण गरी पम्िछनुभएको नथयो। त्यस जहाजमा थोरै , अथाछत आठ
जना मात्र पानीद्वारा बिाइए।" (१ पत्रुस ३: १८-२०)। केकह माननसहरुलाई लाग्छ
कक यी पदहरुले साक्तबत गदछ छन कक येशू सिेत हुनुहुन्थ्यो जब उहााँको शरीर
मरे को नथयो, र त्यो नरकमा तल मरे का माननसहरुलाई प्रिार गनछ तल गयो। यो
पक्कै सभव हुनेछैन, मरे का माननसहरुले सोच्न सक्दै नन, र उनीहरु पक्कै एक
उपदे श सुन्न सक्दै नन।
यनत मात्र है न, यकद यी मरे का माननसहरु पकहले नै हराइसकेका नथए भने, जसरी
धेरै जसो सहमत हुनेछन, प्रिारले ककह पनन उनीहरुलाई फाइदा हुनेछैन। ख्रीष्ट
दई
ु क्तववरणमा आफ्नो समय बबाछद गरररहनुभएको नथयो: एक त उनीहरुले सुन्न
सक्दै नन, र अको तफछ उनीहरुले यसबाट केकह फाइदा नलाँदैनन। ककठनाई पद २०
मा स्पष्ट गरीएको छ। पत्रुसले लेिे कक ख्रीष्ट "नतनीहरूनभत्र हुनुभएका ख्रीष्टको
आत्माले ख्रीष्टका कष्टहरू र त्यसपनछ आउने मकहमाको भक्तवष्यवाणी गनुह
छ ुाँ दा
{वतछमानकाल}

दे िाउनुभएको

समय

{भूतकाल}

र

पररम्स्थनतको

बारे मा

नतनीहरूले िोजी गरे का नथए।" (१ पत्रुस १:११)। नोआ अझै जीक्तवत छाँ दै प्रिार
धेरै पकहले गरीएको नथयो। यो पदमा केकह पनी त्यस्तो आवश्यक कुरा छै न कक
यी दष्ट
ु माननसहरु जो बाढी भन्दा पकहले बााँिेका नथए उनीहरुलाई जेलमा हुाँदा
प्रिार गररएको नथयो भनेर, बरु उनीहरुलाई प्रिार गदाछ उनीहरु अझै जीक्तवत नथए,
र अब उनीहरु जेलमा छन, वा मरे का छन।

ख्रीष्टको महान बनलदान
यो ख्रीष्ट को लागी एक ठू लो बनलदान नथयो कक हामी बीिमा एक मानवमा
आफूलाई सीनमत गराएर बााँच्नको लागी। त्यहााँ एक वास्तक्तवक जोम्िम संलग्न
नथयो। उहााँले पाप गनछ सक्ने िुनौती नथयो, जसले आफैंलाई सारा ग्रहको साथमा
बबाछद गररकदन्छ। परमेश्वरको सपूणछ "शासन" "उहााँको कााँधमा" नथयो (यशैया
९: ६)। यकद ख्रीष्ट असफल हुनुहुन्थ्यो भने, परमेश्वरको शासन असफल हुने नथयो।
"जब ख्रीष्ट स्वगछमा हुनुहुन्थ्यो, उहााँ मनछ सक्नुहुन्थेन" (कहब्रू २: ९)। तर जब

उहााँले ईश्वरत्वको पहलुहरुलाई अलग राम्ियो उहााँलाई मृत्युको अनुभव गनछबाट
बिाउने सुरक्षा रोककयो, उहााँ शैतानको हमलाहरुको लागी िुल्ला हुनुहुन्थ्यो।
"ककनकक हाम्रा प्रधान पूजाहारी हाम्रो दब
छ तामा हामीसाँग सहानुभूनत दे िाउन
ु ल
नसक्ने हुनुहुन्न। तर हामीजस्तै उहााँ सबै कुरामा परीम्क्षत हुनुभयो, र पनन
पापरकहत हुनुहुन्थ्यो।" (कहब्रू ४:१५)। बाइबलले भन्दछ, "परमेश्वरलाई दष्ट
ु को
साथमा परीक्षा गनछ सककदै न" (याकूब १:१३)। यी दई
ु ग्रन्थहरुको तुलनाले दे िाउाँ छ
कक जब ख्रीष्ट यहााँ हुनुहुन्थ्यो तब उहााँले ईश्वरत्वका ती गुणहरु राख्नु भएन जो
ईश्वरको परीक्षा गनछबाट रोककन्छ, जस्तै सवछज्ञता। शैतानलाई थाहा नथयो कक ख्रीष्ट
कमजोर हुनुहुन्थ्यो, र उसले आफ्नो सबै शक्तिहरु प्रयोग गरी येशूलाई पापमा
फस्न लगायो, क्तबना कुनै सफलता।

हामीलाई बिाउने ख्रीष्टको क्षमता
हाम्रो मुक्ति पूरा गनछको लागी, ख्रीष्ट आफैंमा हाम्रो पतन भएको मानव शरीर नलन
बाध्य हुनुहुन्थ्यो। "ककनकक सााँच्िै नै उहााँले स्वगछदत
ू हरूको होइन, तर अब्राहामका

सन्तानको वास्ता गनुह
छ ु न्छ। यसैकारण हरे क कुरामा उहााँ आफ्नै भाइहरूजस्तै
बनाइनुपर्यो, र माननसहरूका पापको प्रायम्श्ित गनछलाई परमेश्वरको सेवामा उहााँ
कृ पालु र क्तवश्वस्त प्रधान पूजाहारी बन्नुभयो। ककनकक उहााँ आफैले कष्ट भोग्नुभयो
र परीम्क्षत हुनुभयो, यसैले परीक्षामा पनेहरूलाई उहााँले सहायता गनछ सक्नुहुन्छ।"
(कहब्रू २: १६-१८)। उहााँको शारीररक मासु हाम्रो जस्तै नथयो, तैपनन उहााँको मन
शुि नथयो। उहााँको कदमाग शारीररक हुन सकेन, ककनकक बाइबलले भन्छ, "ककनभने
पापमय शरीरनतर लागेको मनिाकहाँ परमेश्वरप्रनत शत्रुता हो। परमेश्वरका
व्यवस्थाको अधीनमा त्यो हुाँदैन, न त त्यो ककहल्यै हुन सक्छ।" (रोमी ८: ७)।
ख्रीष्टले "धानमछकतालाई प्रेम गनुभ
छ यो, र अधमछलाई घृणा गनुभ
छ यो" (कहब्रू १: ९)।
उहााँले भजनसंग्रहकारको माध्यमबाट भन्नुभयो, "हे परमेश्वर, म तपाईको इच्छा
गनछ पाउाँ दा िुसी छु: हो, तपाईको व्यवस्था मेरो हृदय नभत्र छ" (भजन ४०:८)।
यो उहााँको आमाको गभछबाट ख्रीष्टको अनुभव नथयो। उहााँ एक माननसको रूपमा
आफ्नो जीवनको शुरूबाट "पुनजछन्म" हुनुभएको थयो। तैपनन, अरु सबैको लागी
ख्रीष्टले घोषणा गनुभ
छ यो कक, "नतमीहरु फेरी जन्मनु पछछ " (यूहन्ना ३:७)। कोकह
भन्न सक्छन कक ख्रीष्टले हामी मानथ फाइदा नलनुभयो यकद उहााँले स्वाभाक्तवक
रूपबाट नै धानमछकतालाई माया गथ्यो, र अरु सबै पाप नतर झुकाव रािेर जन्मेको
हुन्थ्यो भने। यो सााँिो हो, यो पिाताप नगने पापीको लागी एक ठू लो फाईदा हो,
तर ख्रीष्टले यो लाभ उनीहरु सबैलाई कदनुहुन्छ जो उहााँलाई आफ्नो हृदयमा
स्वीकार गदछ छन। धानमछकताको लागी प्रेम र अधमीको लागी घृणा पतन भएको
मान्छे मा ननकहत छै न। यो केकह हो कक हामी मा प्रनतस्थापन हुनुपछछ जब हामी
फेरी जन्मेका छौं। परमेश्वरले हामीलाई नयााँ हृदय कदने प्रनतज्ञा गनुछभयो जसले
हामीलाई उहााँको मागछमा कहं ्न बाध्य बनायो (इजककएल ३६:२६, २७)। यो त्यकह
हो जुन नयााँ करार सबैको बारे मा छ! परमेश्वरले प्रनतज्ञा गनुभ
छ यो, "परमप्रभु
भन्नुहुन्छ, “ती कदनपनछ म इस्राएलको घरानासाँग यो करार बााँध्नेछु, नतनीहरूका
मनमा मेरो व्यवस्था राम्िकदनेछु, र नतनीहरूका हृदयमा त्यो लेम्िकदनेछु, र म
नतनीहरूका परमेश्वर हुनेछु, र नतनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन।" (यनमछया ३१:३३, कहब्रू

१०:१ मा उित
ृ )। येशूले भन्नुहुन्छ‚ "नतमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले
आफ्ना पुत्रको आत्मा हाम्रा हृदयमा पठाइकदनुभयो, जसले “हे अब्बा, क्तपता!” भनेर
पुकानुह
छ ु न्छ।" (गलाती ४:६)। मलाई िुशी लाग्छ कक येशूसाँग केकह राम्रो निज
छ, वा अन्यथा उहााँले हामीलाई पकहले भन्दा धेरै केकह प्रस्ताव गनछ सक्नुहुन्न।
मलाई अनुभवबाट थाहा छ कक मलाई केकह राम्रो िाकहन्छ, र त्यो भन्दा केकह
राम्रो ख्रीष्टमा छ। यो मेरो प्राथछना हो कक तपाइाँ "आफूमा ख्रीष्ट, मकहमाको आशा"
को आनशष अनुभव गनुह
छ ु नेछ (कलस्सी १:२७)।

ननष्कषछ
“ककनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गनुभ
छ यो, कक उहााँले आफ्ना एकमात्र
पुत्र कदनुभयो, ताकक उहााँमानथ क्तवश्वास गने कोही पनन नाश नहोस, तर त्यसले
अनन्त जीवन पाओस।" (यूहन्ना ३:१६)। परमेश्वरको यो महान उपहारले
ब्रह्माण्डमा अरु केकह को लानग भन्दा धेरै हाम्रो लानग उहााँको प्रेम दे िाउाँ छ। यो
उपहारको मूल्य बुझ्नको लागी के हामीलाई सक्षम बनाउाँ छ हाम्रो सबै हृदय संग
परमेश्वरलाई माया गनछको लागी, जो स्वाभाक्तवक रूपबाट हाम्रो जीवनमा
पररवतछनको पररणाम हुनेछ।
क्तत्रएक नसिान्त ईश्वरको प्रेम लुकाउने एकमात्र उद्दे श्यको लागी आक्तवष्कार गररएको
नथयो। यसले यो तथ्यलाई मात्र लुकाउाँ दै न कक येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका शाम्ब्दक पुत्र
हुनुहुन्छ, र केकह पनी सृक्तष्ट हुनु भन्दा पकहले क्तपताबाट जन्मेको हो, तर यसले
हाम्रो लागी ख्रीष्टको बनलदानको वास्तक्तवकतालाई समेत ढाक्ने गदछ छ। यसले यो
दाबी गदछ छ कक येशू ख्रीष्ट सबै जान्नुहुन्छ, अमर र सबै भन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो
जब उहााँ यहााँ पृथ्वीमा हुनह
ु ु न्थ्यो, जसले उहााँ पृथ्वीमा हुनुहुाँदा उहााँ डराउनु वा
परे शान हुनुको कुनै पनन सभावनालाई पूणछ रूपमा हटाउाँ दछ। यसको बारे मा
साच्नुहोस। यकद तपाइाँ अमर हुनुहुन्थ्यो र सबै भन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो भने‚

के त्यहााँ केकह कुरा हुनेछ जसले तपाइाँ लाई डराउन सक्दछ वा तपाइाँ लाई तपाइाँ को
भलाइको बारे मा निम्न्तत पानछ सक्छ? पक्कै सक्दै न! पक्कै तपाइाँ दे ख्न सक्नुहुन्छ
यस्तो क्तविार कती ितरनाक हुन्छ जब यो ख्रीष्ट मा लागू हुन्छ। उहााँको आन्तररक
संघषछ र भावनात्मक पीडाको बारे मा हामीले दे िेका सबै सभवतः वास्तक्तवक हुन
सक्दै नन यकद उहााँ अमर हुनुहुन्थ्यो र उहााँ यहााँ हुनुहुन्थ्यो भने सवछ शक्तिशाली
हुनुहुन्थ्यो। तर बाइबलले भन्छ कक उहााँ "पीडा" मा हुनह
ु ु न्थ्यो, कक उहााँको आत्मा
"मृत्यु सम अत्यन्त दि
ु ी" नथयो, कक "उहााँमा रगतको ठू लो थोपा जस्तै पनसना
नथयो," कक उहााँलाई आतंकले मारे को नथयो। यो सब एक नसपाहीले उहााँलाई हात
लगाउनु भन्दा पकहले भयो।
ख्रीष्टले हाम्रो लानग भोग्नुभएको िरम पीडा वास्तक्तवक नथयो। क्तत्रएक नसिान्तले
हामीलाई क्तवश्वास गराउाँ छ कक यो सबै एक नक्कली नथयो, जस्तो कक उहााँ मात्र
एक नाटकमा शब्दहरु पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरा साथीहरु, येशू ख्रीष्टले सााँच्िै कष्ट
भोग्नुभयो र हाम्रा पापहरुको लागी मनुभ
छ यो। परमेश्वर "क्तपताले हामीलाई कस्तो
माया कदनुभएको छ" (१ यूहन्ना ३: १) भन्ने कुरा हे नब
छ ाट हामीलाई रोक्न सक्ने
हरे क बाधा हटाउन सकुन।
ख्रीष्ट हरे क पररम्स्थनतमा मद्दतको लागी आफ्नो क्तपतामा पूणछ भरोसा गनुभ
छ यो।
उहााँले आफ्नो अनन्त जीवनलाई उहााँको क्तपताको हातमा सुम्पनुभयो। यो उहााँले
गनुभ
छ यो, यो उहााँ जान्नुहुन्थ्यो कक कुनै पलमा उहााँले आफ्नो क्तपतालाई उहााँको
संघषछबाट बिाउनको लागी पुकार गनछ सक्नुहुन्छ, र हामी सबै क्तवद्रोही पापीहरुलाई
अनन्तकालको लागी छो्नुहुनेछ। (मत्ती २६:५३ हे नह
ुछ ोस।)
यसरी उहााँले तपाई र मलाई कनत धेरै माया गनुह
छ ु न्छ। जब ख्रीष्ट िूसमा मनुभ
छ यो,
उहााँले आफुलाई कदनुपने सबै थोक कदनुभयो। उहााँले आफ्नो सपूणछ अम्स्तत्वलाई
पापको बनलदानको रूपमा अपछण गनुभ
छ यो। उहााँको आत्मा पापको लागी एक
बनलदान बनाइयो ताकक हामी बााँच्न सकौं। मेरो साथी, यकद तपाइाँ ले अझै सम
आफ्नो जीवन ख्रीष्टलाई कदनुभएको छै न, यकद तपाइाँ यो जान्नुहुन्छ कक तपाइाँ को

पाप क्षमा भएको छ र तपाइाँ परमेश्वरसंग शाम्न्तमा हुनुहुन्छ भन्ने अद्भत
ु
आनन्दको स्वाद नलनुभएको छै न भने, माँ अकहले नै यो गनछको लागी आमम्न्त्रत
गदछ छु, यो सदाको लागी कढलो हुनु भन्दा पकहले। ककनभने उहााँ भन्नुहुन्छ,
“ग्रहणयोग्य समयमा मैले नतम्रो पुकारा सुनें, र मुक्तिको कदनमा मैले नतमीलाई
सहायता गरें ।” हे र, ग्रहणयोग्य समय अकहले हो, मुक्तिको कदन अकहले हो।" (२
कोररन्थी ६: २) "परमप्रभुलाई पारि गरे र हे र, कक उहााँ कनत भला हुनुहुन्छ।
उहााँमा शरण नलने माननस धन्यको हो।" (भजन ३४: ८)

यूहन्ना १७: ३ "अब अनन्त जीवन यही हो, कक नतनीहरूले
तपाईं, एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई निनून, र तपाईंले
पठाउनुभएको येशू ख्रीष्टलाई निनून।"

यस क्तवषयमा अनधक जानकारीको लानग वा अन्य क्तवषयमा बाइबल
अध्ययनको लानग कृ पया हामीलाई सपकछ गनुह
छ ोस।

प्रेजेन्ट त्रुथ नमननस्री
पो․ ब․ ३१५
कान्सास, ओक्लाहोमा ७४३४७
संयुि राज्य अमेररका।
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