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ठिग� छ�। हामी पिन द�ु ट र � यिभचारी पु� ता ज� ले िच� हह� खो  छन ती म! यका #नेछ�। 
धम%शा� 'का अ) ठाउँह�मा ज� तै येशूले यस ख/ डमा पिन � यिभचारी श1 द 2योग गनु%#� छ। जब 
परमे3 वरका जनह� उहाँको आराधना गन%बाट फक8 र मु9त पु  न था; छन् ितनीह� � यिभचारी 
#� छन्। हामीले आ= मा र स= यतामा आराधना गरेको परमे3 वर चाहनु#� छ। य>द हामी अद3ृ य 
परमे3 वरबाट फक8 र � वभािवक आँखाले द@े न सA ने कुनै कुरो पBC फA यD भने मु9त पBC फक8 को र 
आि= मक � यिभचार गरेको ठहरछ। 

येशूले तयार गन% जानुभएको ठाउँ चाँिह हाFो सुरिGत � थान हो। जब हामी � वग%मा ब� नेह� 
संग बसेका #� छ� तब हामी नठिगइने सुरिGत ठाउँमा #� छ�। 

पावलले ितमोथीलाई भनेको कुराले यसलाई पुि� ट >द� छ। "आदम बह>कएका होइनन ्तर � 'ी 
चाँिह बह>कएर पापमा फँसेकL #न्" (१ ितम २:१४)। अथा%त � वभािवक � 'ी त होइन तर आि= मक 
� 'ी ! धम%शा� 'मा पु)षले आ= माको र � 'ीले शरीरको अथ% लगाउँछ। जब हामी शरीर अनुसार 
िहडछ� � वभािवक Gे'मा हाFो िबचारलाई सीमाबO र अिधनमा रा@ छ� र सहजै धोखामा पन% 
सA छ�। हाFो मन परमे3 वरको आ= माले पुन:नयाँ बनाएकोले मा'ै हामी सुरिGत #� छ�। 

समाि� तसमाि� तसमाि� तसमाि� त    
बत%मान युगमा िव3 व भBर नै िच� ह, अचQ मको काम, र अलौ>कक 2= यG कामह� म/ डली र 

ठूला साना झु/ डह�मा � यापक)पमा फैिलएको छ। कितपय मािनसह� जे भइरहकेो छ दखेेर धेरै 

उ= साहीत छन भने, अ) चाँिह धेरै सावधान छन, ती बाहके अझ अ) चाँिह कCर िबरोधी छन्। 

िच� ह र आ3 चय%कामह� त � वभािवकै मा' #न्। = यसले ठूलो आि= मकL िबषयका कुराको 
संकेत >ददनैन्। पेि� तकोस चाड़को >दनमा आ= माको महान बिU त� माको अनुभव गन% भ� दा अिघ पिन 

चेलाह�ले रोगीह�लाई िनको पारे, द�ु ट आ= माह� धपाए। िबिभ� न धम% र मत मा� ने मािनसह�ले 

धेरै >किसमको शिV 2योग गBर उ� तै छA क पान8 काम गरेका छन्। 

िच� ह र आ3 चय%कामले परमे3 वरको Wदयमा भएको अझ महान काम तफ%  संकेत गछ% भने 
हामी = यस 2ित रमाउन र आन� द मनाउन बाहके अ) केिह गन% सA दनै�। ितनीह�को िबरोधमा 

बो; नबाट 2भुल े हामीलाई रोकुन। जब ितनीह�, मािनसको सेवकाई र सं� थालाई वा आX न ै

पद� नोती गछ%न वा आX नै भलाईको लालषा गछ%न तब हामी धेरै सावधान #नु आव3 यक पछ%। 

कल� सीलाई लेखेको पावलको प'ले भ� छ "य>द ितमीह� Yी� टसंग िबउँितएका छ� भने 

मािथका कुराह� खोज, जहाँ Yी� ट #नु#� छ र परमे3 वरको दािहने हातपBC ब� नुभएको छ। मािथका 

कुरामा मन लगाओ पृ[ वीमा भएका कुरामा होइन" (कल� सी ३:१,२)। िच� ह र आ3 चय%कामह� 

भौितक #न् भिन हामीले ह]े य�। एका तफ%  धोखाको खतराबाट टाढ़ा रहन चाह� छ� भने, अक_ तफ%  

परमे3 वरसंग `हडने कुरामा अिघ बड�, पावलको अतb मा� नुमा नै उcम सुरGा छ। 
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ग)ु अथवा फBरसीह�म! य े कसैले उसमािथ िब3 वास गरेको छ? तर यो भीड, जसल े � यव� था 

जा� दनै, = यो eािपत छ" (यूह� ना ७:४७-४९)। ियनीह�लाई भएको दखु:-क� ट हेर त। फBरसीह�को 

िबचारमा मािनसह� येशूfारा ठिगद ैिथए। कारण ितनीह�ले धम%शा� ' जानेका िथएनन्।  

दखु:को कुरो आजको >दनसQ म पिन = य� ता कुरा घBर घBर भईरहकेो पाइ� छ। धम%शा� 'को 

hानले मा' मािनसह�लाई धोखाबाट बचाउँन सA दनै, तर बचाउने होइन स= यताबाट टाढ़ा 

रा@ तछ ! धेरै मािनसह� ज� ले बाइबलका ठीक िसधा� त मा� छ� भिन भ� छन् वा� तवमा िसOा� त 
2सार गन8 झ/ु ड वा समदुायको आX नो िशGाल ेलादरे जनतालाई आX न ैपG िभ'ै सुरिGत रा@ न े
लG िलएका #� छन्। 

कितपय मािनसह� � यिVगत वा सानो झु/ डह�मा बाटो िबराउन सA छन र ठूलो झु/ डह�ले 
धोखाबाट सुरिGत रा@ छ भनी िब3 वास गद%छन्। तर म/ डली इितहासको साधारण अ! ययनले यो 
अस= य 2मािणत गरेको छ। सं@ याको कुरा गदा% सानोदिेख लाख�को झु/ डह� पिन य� ता गमभीर 
धोखाको िपडीत छन्। िवशाल सं@ या भएको इसाई सं� था ितनीह�को सहमितमा आउन अ� वीकार 
गन8ह� 2ित सामुिहक ह= या गरेको अपराधबाट मुV छैन। सानो ठूला सबै 2कारका झु/ डह�ले 
अनौठो िशGामा िब3 वास गरेर अनौठो काय%-अi यास समते गरेका छन।् कितल े त भनु% भ� दा 

बौलाउनु भलो ठानी आफु2ित आि= मक र � वभािवक गिQ भर Gित पु] याएका छन्, भने अ)ह�ले 

चाँिह, उj झु/ डह� सामुिहक आ= मा-ह= या आफैलाई अ� तय गरेको थाहा भएकै कुरो हो। 

अिधक सं@ यामा सुरGा #� छ भिन िब3 वास गन8 पिहलेका मािनसह�ले बाबेलको धरहरा 
बनाए। ितनीह�ले सोचे य>द हामीले आX नो नाउँ रा@ नलाई वBरपरी पखा%ल लगायौ भने सबै कुरा 
ठीक र सुरGा #� छ भिन ठानेका िथए। = यस पिछ धेरै मािनसह�ले ितनीह�को नमुनालाई आजको 
>दनसQ म पछयाईरहेका छन्। 

बाइबल अ! ययन गन% राFो हो, अ) िब3 वासीह� संगको संगित गनु%को साथै यस िबषयमा 

गिहराई र चौडाईमा पुk न दवुै अझ राFो छ तर परमे3 वरबाट 2ाU त भएका ियनीह� म! य कुनै पिन 
आिशषले धोखाबाट सुरGाको ठोकुवा >दन सA दनै। 

मािथ लेखे झl येशूले भ� नुभयो ">कन>क झुटा अगमबVाह� खडा #नेछन, र #नसके 

चुिनएकाह�लाई पिन mममा पान%लाई ठूला-ठूला िच� हह� र आ3 चय%का कामह� दखेाउनेछन्। 

य>द = यो सQ भव िथयो भने।" तब हामी कसरी धोखाबाट उQ कन सA छ� त? मािथ उ; लेख गरेझl, को 

चाँिह ठिगनेछ भिन यूह� ना भ� छन। ती ितनीह� नै #न जो पृ[ वीमा ब� छन्। िनस:� दहे � वभािवक 
)पमा पृ[ वीमा ब� नेह� त होइनन् तर ती आि= मकL जो = यहाँ ब� छन् ! य� ता मािनसह� िनकोदमेस 
ज� ता छन ितनीह� येशूले गनु%भएका िच� हह� त द@े न सA छन तर परमे3 वरको रा  य चाँिह होइन। 

� वभािवक आँखाले िच� ह र आ3 चय%-कामह� दे@ न सA छन, तर = यो भ� दा बडी होइन, िच� हले पिछ 

#न आउने अझ महान काम दखेाइरहेको चाँिह द@े न सA दनैन्। 

"द�ु ट र � यिभचारी पु� ताले िच� ह खो  दछ" भनेर येशूले दईु प; ट फBरसीह�लाई भ� नभुयो 
(मcी १२:३९ र १६:४)। य>द हाFा आँखा िच� हह�मा मा' लागेका छन भने हामी सिजलै 
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यस िबषयमा धम%शा� ' मौन छैन। >फरौउनको सामनेमा मोशाले गरेका तीन िच� हह� सबै 

िमeका जादगुरह�ले नकल गरे। हा)नले आX नो लnी भूइँमा X याँA दा = यो सप% भयो, िमeका 

जादगुरह�ले पिन = यही गरे। मोशाले पानीलाई रगत बनाए, िमeका जादगुरह�ले पिन यो गन% 

सके। मोशा र हा)नले पानीबाट i यागुताह� िनकाले, जादगुरह�ले पिन ठीक = यसतै गरे। सबै 

अचQ मको काम परमे3 वरबाट आएको #दँनै। 

येशूले चेलाह�लाई � प� ट गBर चेतावनी oदद ै भ� नभुयो। ">कन>क झूठा Yी� टह� र झूठा 
अगमबVाह� खडा #नेछन् र #न सके चुिनएकाह�लाई पिन भpकाउनलाई ठूला ठूला िच� हह� र 
आ3 चय%का कामह� दखेाउनेछन्" (मिc २४:२४)। 

पावलले िथ� सलोिनकLह�लाई = य� तै कुरा लेखेका छन्। "शैतानको कामकाजबमोिजम पापको 

मािनस सारा शिV र छलपूण% िच� हह� र चम= कारसिहत, र नाश #नेह�लाई छलमा पान8 सम� त 

द�ु टतासिहत आउनेछ" (२ िथ� स २:९, १०)।  

यूह� नाले आX नो दश%नमा पृ[ वीबाट िन� केको पशुको कुरा 2काशको पु� तकमा लेखेका छन्। 
"मािनसका आँखाको अिघ आकाशबाट पृ[ वीमा आगो झान8ज� ता ठूला-ठूला िच� हह� पिन = यसले 
ग] यो" (2काश १३:१३)। 

मािथका यी तीन द�ृ टा� तह�मा उ� ता उ� तै 2संग छन र सबैले युगको अ� तको 2ितGा 
गद%छन्। ितनीह� सबै यस युगको िनिQ त #न् र हामी पूण%ताको समयमा जीएका छ�। 

को चा`ह ठिगन लागेको छ? सिजलै संग ठिगन सA ने मािनसह� को #न् त? के ती अिशिGत 

#न?् के ती बाइबलको hान न भएका #न्? सबै भ� दा मह= वपूण% 23 न चाँही हामी ठिगनबाट कसरी 

बाँd न सA छ�? 

कित मािनसह� बाइबलको hान पाए भने सुरिGत सQ झ� छन्। य>द धम%शा� 'को सd चाईमा 
गिहरो जरा हालेको भए सुरिGत #न सA छ। सु� नुहोस् ! यहोवाका साGीह� लगायत अ) पिन जो 

बाइबल अ! ययन गन8 र िशGामा धेरै समय िबताउँछन्, ितनीह� ठिगए >क ित बाहेक अ)ह� सबै 

ठिगए ! बाइबल अ! ययन र िशGा मह= वपूण% #न सA छ तर = यसले धोखाबाट बांd न िन3 चयता 
oददनै।  

इमा� दार मािनसह� जसले धम%शा� 'को पe� त hान 2ाU त गBर सकेका छन ती गQ भीर 
धोखामा परेकाह�लाई म िच� छु। ितनीह� आX नो बाइबल िसOा� तसंग िम; दो जु; दो इसाईसंग 
(नाम मा'का) भेटछन ज� ले परमे3 वरको शिV पाएको ज� तो दिेख� छन्। ितनीह� िच� हचम= कार र 
बािहरी )पमा धेरै राFो तर िभ' ितनीह� झुठो भिव� यबVाह� िथए। ितनीह� भेडाको भेषमा 
1 वाँसाह� िथए। 

फBरसीह� बाइबलका िबrाथb साथै नयाँ करारका समयमा अ! यापकह� िथए। 

ितनीह�लाई धम%शा� 'को hानले mमबाट बचाउनु सकेन, ब) सd चाइबाट टाढै रा@ यो ! 

फBरसीह�ले मािनसह� येशूकहाँ आएको दखेेर भने, "ितमीह� पिन बह>कयौ, >क कसो? के धम% 
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परीचयपरीचयपरीचयपरीचय    
साँd चै, म ितमिह)लाई भ� दछु, ममािथ िब3 वास गन8, = यसले मलैे गरेको काम गन8छ, र 

तीभ� दा ठूला काम पिन गन8छ, >कनभने म िपताकहाँ गइरहछेु (युह� ना १४:१२)। 

येशूले िबरामीलाई िनको पानु%भयो, द�ु ट आ= माह� धपाउनुभयो, अ� धाको आँखा खो; नुभयो, 

पानीमािथ िहडँनुभयो, पानीलाई दाखमrमा पBरवत%न गनु%भयो, मरेकालाई जीउँदो पानु%भयो। ती 

सबै काम गरी सकेपिछ उहाँ भtु#� छ, अ)ले पिन = यो गछ%न र अझ महान काम गदu जा� छन्। के 

उहाँलाई पvाउनेह�ले उहाँका बचनह� पालन गरे? िन3 चयनै ितनीह�ले िबरामी िनको पारे 

द�ु ट आ= माह� धपाए, मरेकालाई जीउँदो पानु%का साथै अ) आ3 चय% कामह� पिन गरे, तर के 

ितनीह�ले वा� तवमा येशूले भ� दा महान काम गरे त? 

मरेकोलाई जीउँदो पानु% भ� दा अक_ कुन ठूलो काम गन% सA तथे होला? 

कित मािनसह� भ� दछन् येशू शरीरमा एक 1 यिV, समय र � थानमा िसिमत #नुभयो। उहाँका 

चेलाह� धेरै िथए र ितनीह� रोमी रा  यभरी फैिलएर िब3 वभरी नै भएको #नाले उहाँले गरेको 
भ� दा धेरै काम गन% सके। यो अव3 य स= य हो तर धेरै भtुको अथ% अझ महान होइन। येशूले 

गनु%भएको कामभ� दा महान काम चेलाह�ले के गरे, र हामीले के गन% सA छ�? 

उहाँले भनेको ज� तै काम #� छ भ� ने येशूको भनाई को अथ% के हो? येशूले गनु%भएको काम 

भ� दा पिन अझ महान काम गन% सA छ� भ� नु ई3 वरको िन� दा गरे झै सुिन� छ। उहाँले बो; नुभएको 
बचन अ� वीकार गनु% वा गलत हो भtु चाँिह साँwैको ई3 वर िन� दा गनु% हो। उहाँले सरलमा 

भtुभयो, उहाँलाई िब3 वास गन8ह�ले उहाँले गरेका भ� दा अझ महान काम गन% सA छन्। = यसो भए 

उहाँले भtुभएको िज;ल पान8 श1 दह�को रह� य (झुA याउने बचनह�को अथ%) खोजी िनकाल�, यसो 

गरेर नयाँ आि= मक अ= याव3 यक सd याई िसक�। 

येशूले के काम गनु�भयो येशूले के काम गनु�भयो येशूले के काम गनु�भयो येशूले के काम गनु�भयो     
येशूले नासरतको सभाघरमा उिभएर साधारण मािनसह�को सेवा शु) गनु%#दाँ यशैया 

अगमबVाको पु� तक पढ़नुभयो। उहाँले पढ़नुभएको बचनह� ियनै िथए, "परम2भुको आ= मा ममािथ 

छ, >कनभने गरीबह�लाई सुसमाचार सुनाउनका िनिQ त उहाँले मलाई अिभषेक गनु%भएको छ। 

कैदीह�लाई छुटकाराको घोषणा गन%, र अ� धाह�लाई दिृ� ट >दन, िथचोिमचोमा परेकाह�लाई 

� वत� ' गराउनका िनिQ त, र परम2भुको 2सtताको बष% घोषणा गन%का िनिQ त उहाँले मलाई 

पठाउनुभएको छ" (लूका ४: १८, १९)। 
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येशूले ितनीह�लाई अझ भtु#� छ "आज धम%शा� 'को यो बचन ितमीह�ले सु� दा सु� द ै पूरा 

भएको छ" (लूका ४: २१)। यो क� तो ठूलो दाबी िथयो, ितनीह�संगै #क8 को िसकमbको छोरा 

अचानक एक >दन उहाँ आX न ैिबषयमा बोिलएको ७०० बष% पुरानो अगमबाणी पूण% भएको िबशाल 
घोषणा गनु%#� छ। 

यशैया ६१ अ! यायका यी बचनह� सुtेह�को मनमा दईु िबचारह� ; याएका छ। बष8नी 
िन� तार चाड़ � मरण गराए अनुसार ितनीह�ले सQ झना गरे होलान। ितनीह�का िपता पुखा%ह� 
िमe दशेमा कमारा कमारी भएका िथए। = यहाँ मोशा आएर परमे3 वरको हातfारा िच� ह र 
चम= कार गरी छुटकारा नग)नजेलसQ म ितनीह� ठूलो क� ट र सतावटमा परेका िथए। 

ितनीह�ले आX नो धम%शा� ' जानकेो #नाले लेवी २५ अ! ययको १० पदको सQ झना पिन गरे 

होला। "पचास� बष%लाई पिव' मा� न,ू र सारा दशेका बािस� दाह�लाई � वत� 'ताको घोषणा गनू%। 

= यो ितमीह�का लािग पनु� था%पनको बष% होस्, र हरेक मािनस आX नो जk गाजमीन र आX नो 

पBरवारमा फक_स्।" यो चाड़ धेरै मािनसह�का लािग जीवनमा एक पटकको ◌ुनभव िथयो जब 
दासह� � वत� ' भएर सQ पूण% दशे शु)को मािलकको अिधकारमा फक8 । तर रोमीह�ले 

इyाएलीह�मािथ शासन गन8को अथ% के #नसA = यो? धम%शा� ' येशूले कसरी पूरा गन% सA नु#� [ यो? 

= यस पिछका तीन बष%मा के भयो सो मैले लेिख रहने आव3 यकता पदuन। मcी, मकु% स, लूका र 

यूहtाह�ले 2= यG बण%न गरेका छन्। येशूले असल काम गदu जानुभएकोमा यशैयाले बोलेका 
अगमबाणी एक एक गBर पूरा भयो। गािललका गरीबह�को िनिQ त � वग%को रा  यको शुभ खबर 

; याउनुभयो, कित धेरै रोगी मािनसह� िनको भए र मृ= युको मुखबाट छुटकारा पाए = यसको लेखा 

कसैलाई थाहा छैन। अ� धकारको शिVले पीिडत भएकाह�ले छुटकारा पाए, िब3 वासै गन% कBठन 

पन8 ज� ता आ3 चय% कामह� भए। ज� मैको अ� धाह�ले पिन दिृ� ट पाए। = यो भ� दा पिन ठूलो कुरो त 

मरेकाह� जीउँदो भए। धेरै युग अिघ एिलया र एिलशाले = यो काम गरेका िथए, तर अतीतका 

आ3 चय% कामह� बत%मानकालमा पिन भएको होस् भtे आशा तपाz गनु%#t। 

िनको भएका र छु{कारा पाएकाह�को रमाहटको क; पना गन% स>क� छ। ती म! ये हामी आफैले 
पिन कितपय य� तो अनुभव गरेकोमा त शँकै छैन। य� तो आ3 च%यजनक काम आX न ैआँखाले दखेेको 
मा' नभई आफैले = यो गन% सA ने शिV पाएका उcेिजत चेलाह�को क; पना गन% सA छ�। ितनीह� 
धम%शा� 'मा पढ़ेका कुराह�को अनुभव गन8ह� िथए तर आX नै आखाँले द@े ने र आX न ै हातले गन% 
सA ने कामको भने ितनीह�ले क; पना पिन गन% सकेका िथएनन्। 

यी सबैले कता डो] याउद ैिथयो त? के मोशाले िमyीह�बाट � वत� ' गरे झl येशू रोमीह�बाट 

इyाएलीह�लाई � वत� ' गन8 अक_ मोशा #नु#� [ यो? के उहाँ इyाएलको शै� य शिV फेरी फका%ई 

; याउने अक_ दाउद #नु#� [ यो? के येशूको आ3 चय% काम गन8 शिVले 2ितhा गरेको शाि� तको 

रा  यमा � वा� [ य, सौभाk य संसारमा ; याउन सA ला? के यो मानव जाितलाई 2भाव पान8 अनेकौ 
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बिडरहने, परमे3 वरको 2काश हाFो आX नै जीवनमा र हामीबाट अ)ह�मा पुगोस् भtे 2तीGा गनु% 

पद%छ।  

हामी अA सर नयाँ िनयममा भएका अझ महान, अझ असल, र अित उd च ज� ता तुलना= मक 

श1 दह� पाउँछौ। = यसले � वभािवक समतलबाट आि= मक उd चता सQ म भएको अथ% लगाउँछ। पुरानो 

करार असल िथयो, नयाँ करार झन असल, झन महान र अित उd च छ।  

येशूले बिU त� मा >दने यूह� नाको िबषयमा यी बचनह� बो; नभुयो "साँचै, म ितमीह�लाई 

भ� दछु, � 'ीबाट ज� मेकाह�मा बिU त� मा >दने यूह� नाभ� दा महान् अ) कोही भएको छैन। तरै पिन 

� वग%को रा  यमा जो सबभै� दा सानो छ, = यो ियनीभ� दा महान ्छ" (मिc ११:११)। अहो क� तो 

बयान ! बिU त� मा >दने यूह� नाको य#दा 2ा� तका सबै बािस� दाह� मािथ शिVशाली 2भाव परेको 
िथयो। उसको साहसपूण% 2चारले धेरै मािनसह�लाई प3 चताप गन% र बिU त� माको आhा मा� न सQ म 

पु] यायो, तथािप यूह� ना आफैलाई थाहा िथयो जसलाई पvाउनु पन8 िथयो = यो बाटो तयार गन% 

मा' सA दथ।े आफैल ेनयाँ जीवन >दन सA न ेिथएनन ्तर जो पिछ #नलागकेो िथयो = यसको िनिQ त 

मािनसह�लाई तयार गन% सA द[ यो। उनको बिU त� मा पानीको मा' िथयो, आगो र पिव' आ= माको 

िथएन। अझ महान चाँिह त आउन बाँकL नै िथयो। 

इनारको छेउमा सामरी मिहलाले सोिधन, के तपाz हामीलाई यो इनार बनाई >दने पुखा% 

याकुब भ� दा महान #नु#� छ? हो उहाँ महान #नु#� [ यो ! जुन पानी >दन उहाँ आउनुभएको िथयो 

याकुबले ितनीह�लाई >दएको पानी भ� दा िभ� द ैर सब%eे� ठ िथयो। परमे3 वरमा यो पानी पूण% नयाँ 
2कारको िथयो। 

"के तपाz हाFा िपता अ|ाहाम भ� दा महान #नु#� छ?" भिन य#दीह�ले येशूलाई 23 न गरे। 

उcरमा, येशूले भ� नभुयो "अ|ाहाम #न भ� दा अिघ म िथएँ" भिन। िब3 वका तीन ठूला 

धम%मा� नैह�मा अ|ाहाम आदरणीय, 2ित� ठीत महान 1 यिV िथए तर येशूर् � वोw िशखरमा 

#नु#� छ। 

झटुो िच� हझटुो िच� हझटुो िच� हझटुो िच� हह�ह�ह�ह�    
अब हामी िबषयको नकारा= मक पG ितर लाk नु पछ% र झुटो र धोखापूण% खतरालाई बु} नु पछ%। 

य>द तपाz कुनै अपBरिचत शहरमा जानु#� छ र = यहा बाटो दखेाउने िचन्  ह छैन भने बाटो 
पै; याउन कBठन पछ% तर = यसको सCामा = यहाँ िच� हह� धेरै छन् र सबै िच� हले बेठीक बाटो 
दखेाउँछ भने = यो त अझ खतरापूण% #� छ ! 

आ= मा खेलाउन,े भुत-2ेत मा� न,े तथा कितपय धम% मा� नेह�ले >किसम >किसम का चम= कार 

गद%छन। 2= यG )पमा येशूका अनुयायीह�लाई िच� ह र अचQ मको काम गन8 एकािधकार >दइएको 
छैन। 
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आि= मक रोगलाई िनको पान% सA छ�। हामीबाट परमे3 वरको 2ेम र शिV िभि'य मनु� य= वको 

नराFो रोगह�मा पुk छ र सु� वा� [ य र जीवन ; याउंछ, अA सर यसले शरीरमा पिन सु� वा� [ यमा 

पु] याँउछ। 

पानीपानीपानीपानी    मािथ �हडनुभएकोमािथ �हडनुभएकोमािथ �हडनुभएकोमािथ �हडनुभएको    

पानी मािथ `हडनु आ3 चय% काम हो, = यो भौितक `खd ने शिVको (गु)= वाकष%णको भौितक) 

िनयम िबपरीत छ। येशू पानी मािथ उनीह� तफ%  `हडदै गरेको चेलाह�ले दखेेर छ~ पBर डरले � वाँ-
� वाँ गन%लागे। प'ुस पिन ढु�गाबाट ओल8र पानीमािथ `हडनलागे। उनले आX नो पैताला मुिनको 

पानी खं>दलो भएको महसुस गरे, यो घटना उनको जीवन भरी िबसb नसA ने Gण भयो। 

आज हवाइजहाज आकाशमा उpछ, उd च अ� तBरGमा पुगेर पृ[ वीलाई पBर�मा गछ%। 

मािनसले िबhानfारा भौितक िखd ने शिVको िनयमको िबपBरत काम गन% िसकेको छ। 

इसाहक � यटुनल े संसारलाई (ग)ु= वाकष%णको िनयम को बारेमा) बhैािनक hान >दन ुभ� दा 
पिन धरै अिघ पावलले िभ� द ै2कारको `खd ने शिVको पcो लगाए। उनले यसलाई पाप र मृ= युको 
� यव� था भने। यसको पिन = यितकै बराबर तलितर ता� ने सामथ% छ। पावल यसरी ले@ नु#� छ 

">कनभने असल काम जो म गन% चाह� छु = यो म ग�दन, तर द�ु ट काम, जो म गन% चाह� नँ = यही म 

गन8 गछु%। अब म जो इd छा ग�दन = यही गछु% भने = यो म होइन, तर मिभ' बास गन8 पाप हो। यसरी 

एउटा िनयमले काम गरेको म पाउँछु। जब भलो गन% चाह� छु, तब द�ु टलाई मेरो नजीकै उपि� थत 

पाउँछु। >कन>क, म मेरो अ� त� करणमा परमे3 वरको � यव� थामा आनि� दत #� छु, तर मेरो 

अ�गह�मा अक_ िनयमले मेरो मनमा रहकेो िनयमसंग यु� गद%छु, र मेरा अ�गह�मा बास गन8 

पापको िनयमले मलाई ब� धनमा पाद%छ" (रोमी ७: १९-२३)। मािथितर ता� ने आ= माको शिVले 
मा' शरीरको तलितर िखd ने शिVको िबरोध गन%सA छ। 

येशू गािललको भौितक पानी मािथ-मािथ आ3 चय%जनक िहडंनुभयो तर = यो भ� दा अझ महान 

आ3 चय% त, पानीलाई 2ितिनिध= व गन8 अथवा शरीर मािथ िबजयी भएर िहडँनु भयो। उहाँले तल 

िखd न ेआि= मक शिVको ख/ डन गनु%भयो। यो अद�ृ य अझ महान आ3 चय% काम हो, जो उहाँल ेआX नो 

जीवनको हरेक Gण गBररहनु भयो। 

पवलले पिन य� तो रह� यपूण% िबजयको पcा लगाएर प'मा लेखे, "पाप र मृ= युको 
� यव� थाबाट मलाई जीवनका आ= माको � यव� थाले Yी� ट येशूमा मVु पारेको छ" (रोमी ८:२)। 

�गित�गित�गित�गित    
हामीले परमे3 वरको hानमा 2गित र अनुभवको � या@ या गBररहकेा िथय�। सQ पूण% बाइबलले 

परमे3 वरको आX नै 2गितशील 2काश मािनसको िनिQ त भएको � या@ या गद%छ। हामीले लगातार 
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दखु: रोग� यािध दBर�ताको अ� त िथयो? चेलाह� र 2भुलाई पvाउन े िभडह�लाई = य� ता 

असीिमत आशा र उcेजनाको सीमा नरहको hान #नु पद%छ। 

येशूको िबचारयेशूको िबचारयेशूको िबचारयेशूको िबचार    
उcेजनाले 2भाव नपान8 एक 1 यिV, छ, म िब3 वास गछु%,उहाँ येशू आफै #नु#� छ। 

जब धुइरोले उहाँको िशGा सुt, िबरामी िनको पारेको हने% वा अनुभव गन% पvाए, उहाँ 

ितनीह�लाई छोडेर डाँडा मािथ 2ाथ%ना गन% र परम3े वरसँग रहन जानभुयो। जब युहtाल ेभ� दा 
येशूले धेरै चेलाह� बनाउनु #दँैछ भtे खबर य#>दयामा फैिलयो तब उहाँ = यो ठाउँ छोडेर 
सामरीयामा जानुभयो जहाँ एउटी असहाय मिहला भेटाएर ितनको सेवा गनु%भयो। 

भीड़ 2ितको अचQ मका आिशषमय सेवकाइ, सहयोग, ज� ता मह= वपूण% काममा लगनशील 

#नको सCा अA सर िशGा >दनमा � य� त रहनुभयो, जुन उहाँका आX नै चेलाह�ले पिन बु} न सकेनन्। 

जब उहाँले गरेका आ3 चय% कामको िबषयमा ितनीह� िबचार गBररहेका #� थे उहाँको मन अA सर 
अ)नै कुराह�मा #� [ यो। समय #ँद ैउहाँले आX नो मृ= यु र पुन)थानको िबषयमा ितनीह�लाई भt 
शु) गनु%भयो। ितनीह� उहाँको अिOतीय तथा आ3 चय%काम लगातार भईरहेको ितनीह� चाह� थ।े 
उहाँ र उहाँका िपताको भने िभ� द ै र असल योजना िथयो जुन = यस ि� थितमा ितनीह� जाt वा 
बु} न असमथ% िथए। 

एक >दन येशूले भtुभयो, "मैले िलनुपन8 बिU त� मा छ। = यो पूरा नहोउ� जेल म अित सीिमत छु 

!" (लूका १२:५०)। उहाँको सेवकाइ उहाँलाई पvाउनेह�लाई धेरै रमाइलो लाk ने भए पिन 

सीिमत िथयो। उहाँलाई गन% मनलागेको काम अिहले गन% असQ भव िथयो, तर पिन उहाँ िपता कहाँ 

गएपिछ चेलाह� fारा ती अझ महान काम #न सQ भव िथयो। 

म िपता कहाँ जाँदछैुम िपता कहाँ जाँदछैुम िपता कहाँ जाँदछैुम िपता कहाँ जाँदछैु    
जे #न लागेको िथयो = यसको िनिQ त यशेूल े उहाँको म=ृ यकुो अिघ; लो साँझ आX ना 

चेलाह�लाई तयार गन%मा िबताउनुभयो। येशुले = यो � मरणीय सांझमा भ� नुभएको कुरा मcी, मकु% स 

र लूकाले भ� दा यूह� नाले अझ धेरै घटनाह� सिहत बण%न गरेको छन्। मcी ज� तै यूह� ना पिन = यहाँ 
उपि� थत िथए र ितनी   याद ैयेशूका निजक भएकोले येशूले भ� न खोजेका कुराह� अ)ले भ� दा धेरै 
राFो बु} न सके। सबै कुरा ले@ न भ� दा अिघ लामो समयसQ म यूह� नाले धेरै ! यान >दएर जा� नु पन8 

कुरामा गिहरेर अिघ बढ़न सके। ती बचनह�ले यूह� नाको सुसमचारका अ! याय १४,१५ र १६ मा 

� थान पाएको छ। 

यस ि� थितमा अिघका समयमा ज� तै येशूले भिनरहनु भएको कुरा चेलाह�लाई बु} न कठीन 

प] यो, य� तो >कन #� छ? ितनीह� अबुझ भएको कारणले त होइन, हामीह� म! येका कित 

बुिOमानह� ज� तै ितनीह� पिन िथए। येशूले सफासँग कुरा नबुझाउनुभएको कारणले त अव3 यनै 
होइन। िनस:� दहे उहाँ संचारको त गु) नै #नु#� [ यो। 
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के चेलाह� आि= मक कुरामा िसका) भएकोले हो? आजको युगमा = यो � वीकान% कठीन पछ%। 

बालककालबाटै ितनीह�ले सभाघरमा धम%शा� ' अ)ले पढेको र 1 या@ या गरेको सुने। = यस भ� दा 

पिन बढी ितनीह�ले बिU त� मा देने युह� नाको 2चार, = यसपिछ तीन बष% भ� दा बढी समय सQ म 

येशूबाट बचन सुने, आ3 चय% काम भएको दखेे, र आफैले पिन = यो काम गरे। ती ज� ले धेरै बष%को 

उcम िशGा 2श� त मा'ामा 2ाU त गरे र बत%मान म/ डलीका सबै अगुवाह�भ� दा पिन धेरै आ3 चय% 

काम दखेे, ितनीह�लाई नविश� य भ� न िम; दनै। 

ब) पिव' आ= मा अझसQ म न पाएको कारण येशूलाई बुझ्  न सकेका िथएनन्। पिव' आ= माको 

बिU त� मा र पिव' आ= माको बास िबना, उहाँले भिनरहनुभएको िबषयको िभ'ीय अनुभव ितनीह� 

गन% सकेनन्। 

= यस बेला ज� तो अव� था िथयो = यसबाट पBरवत%न न #नु आजको मूल पBर� थीित छ। पिव' 
आ= माको 2काश बाहके येशूले भ� नुभएको बचन बु} न जित असQ भव = यस बेला िथयो = यितकै अिहले 
पिन छ। अि� तम बेलुकL उहाँले चेलाह�संग बोलेका बचन तब मा' अथ% पूण% #� छ जब परमे3 वरको 
आ= माको आ� तBरक 2काशको अनुभव गरेको � तरसQ म पुगेका #� छ�। 

2ाथ%ना र � वगbय सहयोगfारा = यस घटनापूण% रातमा येशूले आX ना चेलाह�लाई भ� नभुएका 
बचनह� बु} न कोिशश गर�। 

यूह� नाको १४ अ! याय यी श1 दले शु) #� छ, "ितमीह�को Wदय � याकुल नहोस्, ितमीह� 

परमे3 वर मािथ िब3 वास गछD, म मािथ पिन िब3 वास गर। मेरा िपताको घरमा ब� ने ठाउँह� धेरै 

छन्। = यसो नभए के म ितमीह�लाई भtेिथएँ, >कन>क म ि◌ तमीह�का िनिQ त ठाउँ तयार पान% 

जा� छु। र य>द मैले गएर ितमीह�का िनिQ त ठाउँ तयार पार� भने म आउँछु, र ितमीह�लाई मकहाँ 

लैजानेछु र जहाँ म छु = यहाँ ितमीह� पिन #नेछौ " (युहtा १४: १-३)। 

धरेै मािनसह� "यशेूलाई िब3 वास ग] यो भन ेमरे पिछ � वग% पिुग� छ" भ� न ेिबचार गनु% भ� दा 
धेरै बुझेका छैनन्। य� ता मािनसह� यस पद अनुसार येशूले चेलाह�लाई तक%  >दद ै आकाशमा 

महलको 2ितhा गनु%#� छ र = यो ठाउँमा मृ= यु पिछ वा येशू फ�क आउँदा पुk न स>क� छ, भ� न ेकुरामा 

िब3 वास गछ%न्। यो अ! याय पुरै पढय� भने उहाँले भ� नु भएका बचनको सिह अथ% = यो नभएको भिन 
सफासंग बु} न स>क� छ। 

येशूले उहाँका चेलाह�लाई ितनीह�को दखु: र संसारको सतावटको अ� त भए पिछ कतै मािथ 
आकाशमा सु� दर महल पाउने आशाको लािग िन3 चयता >दई रहनु भएको िथएन। ब) ितनीह�लाई 
>दन को िनिQ त अझ उcम कुरो उहाँसंग िथयो। एउटा नयाँ आि= मक ठाउँ यहाँ (संसारमै) र अिहले नै 
आX नो अिधकारमा िलनु पन8 िबषयमा उहाँले ितनीह�लाई भनीरहनु भएको िथयो। 

येशू यस संसारमा #नु#दँाखेरी उहाँका चेलाह� पिन उहाँसंगै िथए तर आि= मक � तरमा त 

होइन। यधपी शरीरमा एउटै ठाउँमा िथए, तथापी उहाँ पूण%तया ितनीह� भ� दा िभ� द ै आि= मक 

Gे'मा #नु#� [ यो। फBरसीह�संग बात गनु% #दाँ भ� नुभयो उहाँ आफै "मािथबाटको" र ितनीह� 
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गरेर आि= मक दिृ� ट पाएको कारण उनका प'ह� हाFो िनिQ त रह� यमय धम%शा� ' र िव3 वका अ) 
असं@ य मािनसका िनिQ त पिन आिशष र उ= साह को िबषय भएको छ। 

भीड़लाईभीड़लाईभीड़लाईभीड़लाई    खवुाउनुखवुाउनुखवुाउनुखवुाउनु    भएकोभएकोभएकोभएको    

पाँच रोटी र दईु माछाले मा' ठूलो भीड़लाई चाहेजित खुवाउने ज� तो घटनाले आव3 य पिन 
आजका िब3 व 2चिलत खबर प'ह�को िनिQ त िबशेष िशष%क #ने िथयो। � वग%को खबरप'ह�ले 
भोकाएकाह�लाई तृU त #न चाहनेह�को िनिQ त 2श� त त[ य र आि= मक भोजन >द� छ। भीड़लाई 

खुवाई सकेपिछ येशू भ� नु#� छ "न� ट #ने भोजनको िनिQ त पBरeम नगर, तर अन� त जीवनसQ म 

रहने भोजनको िनिQ त पBरeम गर, जो मािनसको पु'ले ितमीह�लाई >दनेछ" (युहtा ६:२७)। 

येशूको 1 यिV= व भ� दा भइरहेका छ~ पान8 घटनाह�मा नै मािनसह� बढ़ी उ= सुक िथए। भोली प; ट 
त ितनीह� फेरी भोकाउने छन् भिन उहाँलाई थाहा िथयो। 

कुनै पिन असल मािनसले खाना नपाएको कुनै द1ु लो, ना�गो बd चा द@े यो भने उसको मन 

दयाले भBरएर केही सहायता >दने इd छा जाk छ। रोग दखु:, क� ट र दभुा%k य अव� थाले िपडीत 

1 यिVलाई = यसबाट छुटकारा >दनको िनिQ त आX नो अमोल समय, धन र जीवन नै पिन अप%ण गन8 

असल मािनसह�को िनिQ त 2भुलाई 2शंसा होस्। दखु: दBर�तामा परेकाह�को पुकार त 

परमे3 वरले सु� नु#� छ तर = यो भ� दा पिन बढ़ी जुन कारणले गदा% = यो आि= मक अ� धकार, अ� धोपना, 

दBर�ता आएको छ = यसलाई उहाँले दे@ नु#� छ। 

साँचो आि= मक खानेकुरा के हो = यो हामीले िसA नु आव3 यक छ। हामीले दधु र ठोस् 
खानेकुराको िभ� नता पcा लगाउनुपछ% र जुन उिचत छ = यो खुवाउनु पछ%। असल आि= मक खान े
कुराले आि= मक सु� वा� [ य मािनस बनाउंछ। आि= मक सु� वा� [ य #नेह�ले आफना वBरपBरका 
मानिसक र शारीBरक अस्  वा� [ यह�लाई पिन � व� [ यकर बनाउन सA छन्। 

िबरामी िनको पारेकोिबरामी िनको पारेकोिबरामी िनको पारेकोिबरामी िनको पारेको    

2ेBरतह�ले पाएको िनको पान8 शिVको 2चारले य)शलेम, सामरीया, एिशया भरी र 

रोमसQ म mमण गरेका हरेक शहरह�मा आ3 चय% च>कत र आन� द ; यायो। शरीरको रोग मन पन8 
कुरा होइन। आजको आधुिनक औषधी उपचार आउन भ� दा अिघको अव� था झनै खराब िथयो। 
मािनसह� शारीBरक िपड़ा असुिबधामा परेका मा' नभएर काम गनु% असमथ% भएकाले अझ बढ़ी 
दखु: भोk नु परेको छ। शारीBरक च�गाई परमे3 वरको अलौ>कक शिVfारा होस् वा आधुिनक 

औषधी उपचारबाट, यो ठूलै आिशष हो तर यो Gिणक मा' हो र संधै रिहरहदनै। पावलfारा िनको 

पाBरएकाह� राFो � वा� थयमा छैनन्, ितनीह�का शरीरह� उिहले नै सिडसके। 

शारीBरक रोग िनको पानु% भ� दा आि= मक रोग िनको पानु% अझ महान काम हो। शारीBरक, 

मानिसक रोगह� डाA टर र औषधीह�ले िनको पान% सA छ तर आि= मक रोगलाई िनको पान% 

परमे3 वरको शिVले मा' काम गछ%। य>द हामीले पिव' आ= माको शिVमा बचन बो; य� भने, 
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पे� तीकोस चाड़को >दनमा य)शलेममा धेरै मािनसह� आि= मक अ� धकार र मृ= युको 

अव� थामा िथए। प'ूसले पिव' आ= माको शिVमा जीवनको बचन 2चार गBरसकेपिछ, ठूलो भीडले 

उहाँको बचन सुने र उही पिव' आ= माले ितनीह�लाई आि= मक जीवनमा ; याउनुभयो। िनस:� दहे 
य� तो घटना भएकोमा िबिभ� न िमिeत 2ित>कयाह� पिन भयो। सQ भवत कितपय नयाँ 

िब3 वासीका िम'ह� र नातेदारह� = यहाँ भएको घटनाको कारण धेरै िबचिलत भए, 

धमा%िधकारीह� पिन खुशी भएनन्। तर � वग%मा भने ठूलो आन� द भयो, � वग%दतूह�ले अचQ म माने, 

यो सबै भ� दा अझ महान आ3 चय% काम भएको िथयो। मानव जाित पृ[ वीका बािस� दा, जो "पाप र 

अधम%मा मरेका िथए" आ= मामा जीिवत भएको #दँा येशूका बचनह� पुरा भयो। यो उहाँले 
भ� नुभएको अझ महान कामको 2ारQ भ िथयो। 

मृतक शरीरलाई जीउँदो बनाउनु भ� दा मृतक आ= मालाई आ= मामा जीउँदो बनाउनु अझ 
महान काम हो र िन3 चय = यो चाँिह त परमे3 वरको दिृ� ट र सd चाईमा भएको हो। मािनसको 
दिृ� टमा शारीBरक मृतकलाई जगाउन सA नु धेरै ठूलो काम हो। तर परमे3 वरको दिृ� ट र मािनसको 
दिृ� ट दईु िभ� द ैकुरा #न् र हामी चा`ह ई3 वरीय दिृ� ट 2ाU त गन8 2यासमा छ�। 

अ� धाअ� धाअ� धाअ� धालाई आँखालाई आँखालाई आँखालाई आँखा    

ज� मकैो ने'हीनको आँखा खोिलन ु िन3 चय अचQ म लाk ने कुरा हो, = यसमा पिन कुनै पाको 

मािनसल ेपिहलो प; ट िबिभ� न र�गह� द@े न पाउँदा = यसलाई क� तो आ3 चय% च>कत लाk ला = यो 

क; पना गनु%होस, िनस:� दहे संसारै रमाउँछ वय� कलाई त झन।ै जीवनमा कसैल े � वभािवक दिृ� ट 

पाउँदा अव3 य संसारै रमाउँछ। जब कुनै मािनसले आि= मक दिृ� ट पाउँछ भने � वग%मा ठूलो आन� द 

#� छ। येशूले फBरसीह�लाई भ� नुभयो, ितमीह� अ� धाह�लाई डो] याउने अ� धो अगुवा हौ। उहाँले 

यो � वभािवक दिृ� टको सQ ब� धमा भ� नुभएको िथएन नता उहाँले ितनीह�को बौिOक hानको 

सरोकार रा@ नुभएको िथयो। ितनीह�ले धम%शा� ' राFरी जानेका िथए, र असल िसOा� त िसकाउन 

सA दथे, ितनीह�को सम� या त आि= मक अ� धोपन पो िथयो। ितनीह�ले न परमे3 वरलाई द@े न 

सA दथे न ता उहाँको रा  य नै। ितनीह�ले आि= मक ज� म पाएका िथएनन्। 

जब पावल दिमशकको बाटोमा लोटे, म! य >दनको घाम ज� तो चिQ कलो   योित दखेे, तीन 

>दनसQ म शारीBरक अ� धो भएर केही द@े न सकेनन् र उनले केिह खानिपन पिन गरेनन्। तब हनिनया 
नामका चेला डरले थरथराउद ै आएर ितनले दिृ� ट पाउन र पिव' आ= माले भBरपूण% होउन भनी 

2ाथ%ना गरे, तु)� तै ितनका आँखाबाट पा2ा ज� ता केही खसे र उनको � वभािवक आँखा त खु; यो तर 

उनको आि= मक दिृ� ट के भयो नी? अझ मह= वपूण% कुरो त उनका आि= मक आँखा पिन खु; यो। 

यो घटना भएको >दनसQ म उनी खास एउटा धम%मा� न,े भौितक थोकलाई मा' द@े न ेमािनस 

िथए, उनले भौितक hान िबिध र � यव� थाको बिलदानलाई एक एक गरी मानेको भएपिन उनले 

� वग%को रा  य दे@ न सकेका िथएनन् न त उनको आि= मक ज� म नै भएको िथयो। पावलले यो अनुभव 
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"तलबाटका" िथए। उहाँ परम3े वरबाट र ितनीह� आदमबाट, उहाँ � वग%बाट र ितनीह� प[ृ वी 

बाटका िथए। उहाँका आX ना अनुयायीह� पिन उहाँसंगै एउटै आि= मक ठाउँमा भएको चाहनु #� [ यो। 

उहाँको मृ= यु, पुन)= थान र िपता कहाँ फक% ने उपायले मा' यो सQ भव #न सA यो। 

येशूको अि� तम उ;लेिखत 2ाथ%नामा उहाँले िपतासंग माk नुभयो "संसारको सृि� ट #न अिघ 
तपाzको सQ मुख मेरो जुन मिहमा िथयो = यसैले आX नो उपि� थितमा मलाई मिहमीत पानु%होस्" 
(यूह� ना १७:५)। शु)मा सृि� ट #न भ� दा अिघ आX नो िपताको मिहमामा येशूको िह� सा िथयो। िह|ू 
भाषामा मिहमाको अथ% मह= वपणू% #� छ। यूनानी भाषामा मौिलक उd च भावनाको कL9तमान र तेज 

अथवा चह>कलो भ� ने श1 द, समाबेश भएको छ। येशूको आX ना िपता संगै भएको आदर, गौरब, 

भिV र मह= वपूण% � थानलाई मानवको कुनै पिन भाषाले बयान गन% सA दनै। 

य� तो समय आयो जब उहाँले ती सबै मिहमीत कुराह� प� छाएर मानव शरीर र रगत धारण 
गरी मBरयमबाट ज� म िलनुभएको िथयो। उहाँ मानवले क; पना गन% नसA ने >किसमको सीमा र 

2ितब� धको अिधनमा #नु भयो। अब संसारबाट 2� थान #नको अिघ; लो साँझ सतावट, मृ= यु र 

क� टको मा! यमबाट उहाँ िपतासंग पिहलेकै � थान 2ािU तको िनिQ त आन� दले प9ख रहनुभएको 
िथयो। मृ= युको दखु: भोगी सके पिछ उहाँ फेरी िपतासंग आX नो � थानमा पुन� थािपत #नुभयो। यो 
अचQ म र मिहमीत िबजयfारा पुन: िपता कहाँ फक% न लागेको कुरा मािनसको इितहासले वा 
क; पनाले अनुमान गन% सA दनै। 

यूसुफ आफ्  नो युवा अव� थामा एउटा मह= वपूण% � थान ओगटेका धिन मािनसका छोरा िथए। 
उसलाई ब� दी बनाईयो र िमeी मािलकको घरमा दास #न लिगयो। उनी होd याइए र अ� यायपूव%क 
कारागारमा फा`लदा अझ तल होिचन पुगे। तर अचानक एक >दन दशेके सब_w दजा%मा उनको 
पदो� नित भयो। शिVशाली िमeी साFा  य पूरै उनको अधीनमा भयो मािनसह�ले उनको आhा 
पालन गन% पखनु% प[ य_। सबै अिधकार उनलाई >दईयो। 

यूसुफको कथा छA कै पान8 छ तर येशूले गनु%भएको कामको अनुपातमा भने तुलना गन% 

लायकको छैन। उहाँ िपता कहाँ फक% ने कुरा त, कुनै पिन मरणशील मािनसले ओगटनसA ने दजा% 

भ� दा अथाह गिहराईबाट अ= य� तै महान, अित उd च र उितकै गQ भीर कुरा िथयो। 

जब येशू आX ना िपता कहाँ पिहलेकै � थानमा फक% नुभयो उहाँको 2ाथ%ना पूण% भयो। "िपता, म 

इd छा गद%छु, >क तपाzले मलाई >दनुभएकाह� म जहाँ छु म संग रहन, र मेरो मिहमा दखेून जुन 

मिहमा, संसारको सृि� ट #न अिघ दिेखनै मलाई 2ेम गनु%भएको #नाले तपाzले मलाई >दनुभएको 

िथयो " (युह� ना १७: २४)। येशू िपताको दािहने हात तफ%  मिहिमत � थानमा फकनु%भएको मा' 

नभएर, अचQ मको कुरो त चेलाह� पिन उहाँसंगै = यस � थानमा गए। आ= मामा ितनीह� उहाँ भएको 

� थानमा पुगे। उहाँले ितनीह�लाई jहण गरे। ितनीह�को मृ= युलाई पखनु% भएन न त � वभािवक 
दोyो आगमनमा आएर jहण गनु%भयो। यस ससारमा ितनीह� � वभािवक मरणशील शरीरमा #दँा 
#दँ ैउहाँले ितनीह�लाई पिव' आ= माfारा jहण गनु%भयो। 
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चेलाह�ले गन8 लागेका अझ महान कामह�को रह� य यही िथयो। ितनीह� अिहले सQ म 
नदखेकेो G'ेमा 2वशे गरे जुन अनjुहfारा आ= मामा नयाँ ज� म न पाएसQ म कसैल ेद@े न सVैन। = यो 
अनुभव भए पिछ ितनीह�ले परमे3 वरको रा  य द@े न शु) गछ%न्। 

पिव' आ= माको अनुभव भए पिछ यी सबै काम पूण% भयो। चेलाह� परमे3 वरसंग एउटा नयाँ 
Gे'मा 2वेश गरे। ितनीह� येशू भएको ठाउँमा रहन शु) गरे। ए>फसीह�लाई लेखेको पावलको 

श1 दह�मा "उहाँसंगै हामीलाई उठाउनुभयो, अिन � वगbय � थानह�मा Yी� ट येशूसंग बसा; नुभयो" 

(ए>फसी २:६)। 

� वभािवक Gे'मा ितनीह�ले आ3 चय% कामह� गBरनै रहे तर ितनीह�को िबचारमा भने अब 
ठूलो िभ� नता िथयो। यी आ3 चय% काम मािनसह�ले दिेखने गरी ! यान आकष%ण गन8 >किसमका मा' 
िथए भिन अिहले थाहा भयो। मािनसको िनिQ त अद�ृ य तर परमे3 वरको नजरमा अझ महान काम 
ितनीह�ले गन% शु) गरे। यी महान कामह� आ= माको गुU त G'ेमा येशूले गनु%भएका भौितक 
िच� हको आि= मक सहयोगी अ�गह� िथए। 

िच� हिच� हिच� हिच� हह�ह�ह�ह�    
मिc, मकू% स र लूकाले येशूले गनु%भएको आ3 चय% कामको � या@ या गन% साधारण यूनानी श1 द 

2योग गरे, ज� को अथ% "शिVको काम" तर यूह� नाले अA सर "िच� ह" श1 द 2योग गरेका छन्। 

िच� ह श1 द आफैमा त मु; यहीन छ, यसले कुनै कुरोलाई संकेत गरेकै #नुपछ%, र = यसको अथ% 

#नु पछ%। येशूले गनु%भएको आ3 चय%च>कत कामले पिछ #नआउने आि= मक स= यतालाई दशा%उँद ैगरेको 
कुरा अ)ह�ले भ� दा यूह� नाले ब>ढ़ � प� टसंग दखेे। ज� ले उहाँलाई िब3 वास गछ% ितनीह�ले गनु% पन8 
अझ महान काम दशा%ए। 

ती कामह� अब येशू र उहाँका 2थम अनुयायीह�ले गरेका िच� हह� साथै = यसमा भएका 
महान रह� यपूण% अथ%ह� एक एक गरी िबचार गन8छ�। 

िच� हिच� हिच� हिच� हह�को अथ�ह�को अथ�ह�को अथ�ह�को अथ�    

पानी दाखम�मा प�रवत�नपानी दाखम�मा प�रवत�नपानी दाखम�मा प�रवत�नपानी दाखम�मा प�रवत�न    

येशूको 2थम आ3 चय% काम वा िच� ह पानी दाखमrमा पBरवत%न गनु% िथयो। दाखमr िसिOए 

पिछ िववाहको भोज संकटमा परेको िथयो। निजकै पानीका ६ वटा ! याQ पाह� िथए, येशूले 

दासह�लाई भ� नभुयो "! याQ पाह� पानीले भBरदउे"। तब उहाँले ितनीह�लाई भ� नभुयो "उघाएर 
भोजका मुिखया कहाँ लैजाओ"। = यस बेला पानी दाखमr भइसकेको िथयो। मािनसको िनिQ त ठूलै 

अि2य संकटकािलन अव� था गजवले समाधन भयो, = यसले गदा% रमाइलो र आन� दको वातावरण 

सृिजयो होला। िनस:� देह यस घटनाको चचा% काना गाउँ र पBरवBरका दशेह�मा डडेलो सलकेझै 
फैिलयो। = य� तो घटना नभएको धेरै युग िबतकेो िथयो। िछमेकL गाउँका िसकमbको छोरामा य� तो 

काम गन% सA ने शिV छ भनेर कसले पो िबचार गरेको िथयो होला र? 
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तर यो िच� हको अथ% के िथयो? म िब3 वास गछु% भिव� यमा #ने सबै िच� हह�को िनिQ त ठोस 

पBरचय िथयो। 

६ वटा ढु�गाका ! याQ पाह�मा पानी रािखएको िथयो, पानी र सं@ या ६ शरीरको 2ितक वा 

� वभािवक पGको अथ% लगाउँछ, भने अक_ तफ%  दाखमrले आ= माको अथ% लगाउँछ। जब 

पे� तीकोसको >दनमा 2ेBरतह� पिव' आ= माले भरपूर भएका िथए, ितनीह�लाई नयाँ दाखमrे 

मातेको आरोप लागेको िथयो। बािहरबाट हने8ह�ले 2ाय: िभ� नता छु�ाउन सA दनैन्। 

येशूले गनु%भएका सबै आ3 चय% कामह� � वभािवक घटनाह� िथए, जसलाई बाइबलले शरीर 

भ� दछ। हरेक आ3 चय% कम% पिछ आ= मामा #न आउने कुराको अिjम िच� ह अथवा लGण िथयो। 
= यसले ती आ3 चय%काम अचQ मै भए पिन पिछ #ने कामको संकेत गरेको मा' िथयो भ� न े कुरा एक 
एक गरी हने8छ�। ितनीह� पिछ #ने आ� तरीक यथा%तताको िनिQ त बािहरी लGण िथए। 

पानी रा@ ने ! यQ पाह� ढु�गाले बनाएको भनी >कन भिनयो? ढु�गा िन9जव व� त ुहो। पुरानो 

करार ढु�गाको पाटीमा लेिखएको िथयो, र यसले जीवन >दन पट~ै सA दनै[ यो। जीवन >दने येशूको 

करार (बचन) त Wदयमा लिेखएको छ। सुलमेानको मि� दर ढु�गाल े बनाएको िथयो र = यो 
परमे3 वरले बास गन% इd छा गरेको ज� तो जीउँदो मि� दर किह; यै पिन #न सकेन। पुरानो करारको 

बेदीह� सबै ढु�गाले बिनएका िथए, तर परमे3 वर त जीउँदो बेदीह� चहानु #� [ यो। 

= यसो भएकोले नयाँ करारको जीउँदो दाखमr #नु भ� दा अिघ ढु�गाका ६ वटा 
! याQ पाह�बाट पानी िनका; नु प] यो। 

मरेकालाई जीिवत बनाउनभुएकोमरेकालाई जीिवत बनाउनभुएकोमरेकालाई जीिवत बनाउनभुएकोमरेकालाई जीिवत बनाउनभुएको    

जोU पा नगरमा तिबता नामकL मिहला ब� दिथइन्। एक >दन ितनी िबरामी भएर मBरन्, 

ितनले धेरै असल काम र अ)को सहयोग गरेको कारणले लोकि2य मिहला भएकL िथइन्। चेलाह�ले 

तु)� तै प'ुसलाई बोलाउन पठाए, ितनी आएर कोठा िभ' पसे र ितनको लािग 2ाथ%ना गरे। उनले 

मिहलालाई "उठ" भने तब उनी जु)A क उठेर बिसन्। ितनका साथीह�लाई कित ठूलो आन� द र 
खुशी लाk यो होला हामी = यसको क; पना गन% सA छ�। यो खुशीको सं� दशे चाँडै नगर भBर फैिलयो। 

जब युBटकस घरको मािथ; लो तलाबाट खसेर म] यो, कारण ितनी पावलले 2चार गदu गरेको 

बेला िनदाएको िथयो, तब = यहाँ धेरै संकटको अव� था परेको िथयो। = यस घटनाले गदा%, पावलको 

आगमनको आन� द र उसले िसकाउन लागेको येशूको बचनको 2काशलाई = यो असल युवा गुमाएको 
अि2य घटनाको कारण शोक र दखु:को वातावरणमा पBरवत%न भयो। जब पावल तल ओल8र 

िब3 वासको 2ाथ%ना गरे यBुटकस पनुजी:िवत भयो, तब सब ैशोक रमाहटमा पBरणत भयो। य� तो 

घटनाको 2भाव मािनसको जीवनकाल भरी रिहरह� छ। 


