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ाणीहाणीहाणीहाणीह  



ी  टी  टी  टी  टको आ  माको आ  माको आ  माको आ  मा    
हामी इज कएलले दखेेका दशनमा अ  बढी कुराह  पिन प न स  छौ,ँ “ितनीह का 

पखेटाचा ह ँमाि  तर फैिलएका िथए। हरेकका दईु पखेटाले चा ह ँएउटाले अकाको पखेटालाई 

छोएका िथए र अ  दईु पखेटाले आ  ना शरीर ढाकेका िथए। ितनीह  हरेक सोझै िह थे। 
आ  माले जता-जता लैजा   यो ितनीह   यतै जा  थे र ितनीह  यता उित नफक  िह थे”। यी 
चार जीिवत ाणीह  एकसाथ सँगै िह  थे र आ  माले जता-जता डो  याउ  यो  यतैितर जा  थे। 
पावलले दु  तै  यसलाई यी श  दह मा दोहो  याए, “जित जना परमे  वरका आ  मा ारा 
डो  याइएका  छन्, ितनीह  नै परमे  वरका स  तानह  न्” (रोमी ८:१४)।  

हामीह   वभावैले राजाह , नोकरह  अथवा दवेह  होइनौ।ँ हामीह सँग न ता 
शासन गन शि  छ न सेवा गन न ता नै छ। हामीह  तु  छ, तथा परमे  वररिहत साधारण 
मािनसभ  दा केही यो  यका छैनौ।ँ हामी आ  नो बुि , बल अथवा इ  छा शि ले ती कुनै पिन 
मािथ भनेका कुरा ब  न स  दनैौ।ँ 

ी  टको आ  मा महान प रवतनकता नु  छ। येशूले पिन आ  नै बलमा केिह गनुभएन। 
उहाँ आफैले भ  नुभयो, “पु  आफैले केिह गन स  दनै” र “म आफै केिह गन सि  दन”। उहाँले 
गन सबै कुरामा आ  ना िपताको बास गनु ने आ  मामा पूण पमा भर पनुभयो। उहाँमा 
नुभएको आ  मा आिधका रक राजा तथा आ ाकारी नोकर नु   यो।  यो आ  मा िस  

मािनस र िस  परमे  वर नु   यो।  

 यो आ  मा जो उहाँमा नु   यो अिहले हामीमा नु  छ।  वभािवक मािनसको लािग 
जे अस  भव छ  यो परमे  वरमा स  भव छ। जुन आ  माले येशूलाई राजा बनाए  यही आ  माले 
उहाँका शरीरका सद  यह लाई पिन राजाज  तै बनाउनु नेछ। येशूलाई नोकर बनाउने  यही 
आ  माले उहाँका शरीरका सद  यह लाई पिन नोकरह  बनाउनु नेछ।  यही आ  मा जो 
येशूमा परमे  वर नु   यो, उहाँलाई प ाउनेह मा पिन परमे  वर नु  छ।  यही 
आ  मा ारा ितनीह  िस  एकता र िमलापमा च  न ेमिहिमत र  सयंु  शरीर ब  नेछ।  यही 

आ  मा ारा ितनीह  परमे  वरमा एक नेछन्। आिमन्। 
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तर ममा बास गनु ने िपताले आ  नो काम गनु  छ” (यूह  ना १४:१०)। येशू आ  ना 
चेलाह लाई छ  क पान ित ामा भ  नुभयो क उहाँ र िपता दवुै ितनीह मा पिन बास 
गनु नेछ। “कसैले मलाई ेम गदछ भने,  यसले मेरो वचन पालन गनछ, अिन मेरो िपताले 
 यसलाई ेम गनु  छ, र हामी  यसकहाँ आउनेछौ ँर  यससँग बास गनछौ”ँ (यूह  ना १४:२३)

। येशूमा बास गनुभएको िपता हामीमा पिन बास गनु  छ। 

येशूले भ  नुभयो, ‘म संसारको  योित ’ँ। अक  समयमा उहाँले आ  ना चेलाह लाई 
भ  नुभयो, “ितमीह  संसारको  योित हौ”। उहाँका चेलाह लाई छो नुभ  दा केही समयअिघ 
येशूले म रयम म  दिलिनलाई भ  नुभयो, “मेरो भाईह कहाँ गएर ितनीह लाई भिनदऊे, ‘म 
मेरो िपता र ितनीह का िपता र मेरो परमे  वर र ितनीह का परमे  वरकहाँ जाँदछैु’” (यू. 
२०: १७)। 

येशूले आ  ना चेलाह लाई आफूभ  दा छु ै ाणी, त  लो दजा अथवा अक तहको पमा 
हनेुभएन, नता हामीलाई उहाँले तु  छ ाणीको पमा नै हनेु  छ। उहाँ मनुभयो ता क उहाँमा 
बास गनु ने आ  मा आएर हामीमा बास ग न् र हामीलाई उहाँसँग एक बनाउन्। ‘म ँ’ भ  ने 
आ  मा हामीमा पिन बास गनु  छ।  यही आ  माले हामीह लाई परमे  वरका स  तान 

बनाउँछ।  

पावलले यसलाई रह  य भनेका छन् ‘युग– युग र पु  तौदँिेख गु  त रहेको यो रह  य, अब 
उहाँका स  तह लाई कट भएको छ। यस रह  यको मिहमामय स  पि  अ  यजाितह मा कित 
महान् छ,  यो कुरा आ  ना स  तह लाई कट गन परमे  वरले चु  नुभयो। यो रह  य ी  ट 
ितमीह मा नु हो, जो मिहमाको आशा हो’ (कल  सी १: २६,२७)। पावलभ  दा पिहले 

पु  तौदँिेख यो गु  तमा रहेको रह  य िथयो र  यस दनदिेख यो पु  तास  म दिबएको छ। तर अब 
 यस बेलाज  तै परमे  वरले अिहले आ  ना स  तह लाई यो रह  य कट गनुभएको छ। 

धेरै वषपिछ यूह  ना आफैले लेखे, “हेर, िपताले हामीलाई क  तो किसमको ेम 
गनुभएको छ, क हामी परमे  वरका स  तान भनी कहिलएकाह  ह , र साँ  चै ह  पिन” (१ 

यू. ३: १ )। हामी पिन हा ो बोलावटलाई उ  सु ाले हेछ ।   
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प रचयप रचयप रचयप रचय    
इज कएल अगमव ाको पु  तक अच  म किसमको दशनबाट शु   छ। उनले  वग 

खोिलएको र चह कलो चमकको बीचमा चार जीिवत ाणीह  दखेे। उनी ितनीह लाई िन  न 

अनुसार वणन गदछन्। ितनीह का मुहारह  य  ता दिेख  थे: “हरेकको अगािडप ीको मोहडा 
चा ह ँ मािनसको मोहोडा झै िथयो। ती चारैको दािहने प को मोहोडा संहको झै िथयो। 
ितनीह को दे ेप को मोहोडा चा ह ँगो को झै र पछािड प को मोहोडा चा ह ँचीलको ज  तो 
िथयो”। (इज कएल १: १०)। यूह  नाले पिन  यो दशनसँग िम  दोजु  दो दशन दखेे, काश ४: 
६,७ पदमा उ  लेिखत छ। “ संहासनको बीचमा र व रप र अगािड र पछािड ज  मै आँखै आँखा 
भएका चार जीिवत ाणीह  िथए। र पिहलो ाणीचा ह ँ संह ज  तै िथयो, दो ो ाणी 

बहरज  तै ते ो ाणीको मुहार मािनसको ज  तो िथयो र चौथो ाणी उिडरहकेो चील ज  तो 
िथयो”।   

यी दशन र चार जीिवत ाणीको अथ के न् त? 

चार जना मािनसह मा, कर उठाउने, अ ात पेशा भएको, बै  र माझी (जालहारी) 
िथए, जसले येशू ी  टको जीवनी लेखे। ितनीह को नाम म ी, मकूस, लूका र यूह  ना न्। 
लाख ले पिछ गएर बाइबल भनेर िचिनने य दीह को पिव  धमशा  मा ितनीह को लेखह  
ज  तै (पावल, प ुस र अ ह का लेखह  लगाएत) गािभएलान् भनेर ितनीह ले किह  यै 
क  पनास  म पिन गरेनन्, र ती लेखह  सय  भाषाह मा अनुवाद ग रएलान् भ  ने सपना पिन 
दखेेका िथएनन्। य द  यो िवचारको ान मा  भएको भए शायद ितनीह  छ  पान िथए 

होलान् ।   

म ी, मकूस र यूह  ना य दी जाित भएकाले िनि  चयनै इज कएलको दशन थाहा िथयो 
तर ितनीह ले लेखेका  यो दशनका कुराह  कुन िवषयको स  ब  धमा िथयो भ  ने बारेमा केिह 
थाहा िथएन। ितनीह ले अ  जानमै यो पिछ ने कुराको लािग भूिमका खेलेका िथए। यो 
चारैवटा सुसमाचारह  जीिवत ाणीह ित पर  पर स  मत छन्।   
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१ १ १ १ म ीम ीम ीम ी    
म ीको सुसमाचार पिहलो जीिवत ाणीसँग स  बि  धत छ जुन संह हो। नेपाली 

सं  कृित र बाइबलमा संह जनावरह को राजा हो सोिह अनु प म ीले येशू ी  टलाई 

राजाको पमा दे  दछन्। संहासन भ े श  दको अथ संहको आसन हो। बाइबलले संहलाई 
राज  विसत र य दाको कुलसँग जो दछ जुन कुलबाट येशू ज  मनुभयो। उ  पित ४९: ९ र १० 
मा याकूबले यसरी भिव  यवाणी गरे: “य दा संहको डम  हो, ए मेरो छोरो, िशकारबाट तँ 
आएको छस्  यो िन रयो र संहझै ले टर ो अँ संहनीलेझ, कसले  यसलाई उठाउने आटँ 
गछ? य दाको हातबाट राजद  ड ह नेछैन। रा  य चलाउनेको लाठी  यसका खु ाको बीचबाट 
ह नेछैन जबस  म उहाँ  यसकहाँ आउनु ने छैन जोसँग यो छ अँ, मािनसह  उहाँको 

आ ाकारी ब  नेछन्।” म ी सरकारी हा कम िथए अिन चार सुसमाचार लेखकह म  ये 
येशूलाई राजाका पमा दे  न ितनी सुहाउँदो  यि  िथए। 

“अ ाहामका पु , दाउदका पु  येशू ी  टको वंशावली” भ  ने श  दह बाट म ी आ  नो 
सुसमाचारको थालनी गदछन्।  यसपिछ ितनले येशूको वंशलाई अ ाहामदिेख दाऊदस  म र 
इ ाएलका सबै राजाह को वंश प ा लगाउँछन्। दाऊदको संहासनमा ब  न िनयु  ग रएको 

 यि को लािग योभ  दा अ  के कुरा सुहाउँदो नस  द  यो र?   

 योितषीह को दशनका वचनह लाई म ीले मा  यसरी लेखेका छन्। “य दीह का 
राजा भएर ज  मनु भएका उहाँ कहाँ नु  छ ? हामीले पूवमा उहाँको तारा दे  य  र 
आराधना गन आएका छौ”ँ (म ी २: २)।  

म ीको पु  तकको अ  तमा चेलाह लाई आ ा दँदगैनु ँदा येशूले यसो भ  नुभयो: “  वग 
र पृ  वीमा सारा अिधकार मलाई दइएको छ” (म ी २८: १८)। य  तो भाषा राजाको मा  
नस  छ।  

२ 

फ रसीह ले येशूलाई ई  वर-िन  दाको आरोप लगाउँदा येशूले ितनीह लाई क  तो 
जवाफ दनुभयो ? उहाँले भ  नुभयो, “के यो ितमीह का धमशा  मा लेिखएका छैनन्, मैले 
ितमीह लाई देवह  भनेको छु ? जसकहाँ परमे  वरको वचन आयो, ितनीह लाई उहाँले 
‘दवेह ’ भ  नुभयो भने धमशा   र  न स  दनै। िपताले जसलाई पिव  पारेर संसारमा 
पठाउनुभएको िवषयमा चा हँ के त ?  यसो भए ‘म परमे  वरको पु  ँ’ भ  दा ितमीह ले 
मलाई कन ई  वर-िन  दाको आरोप लगाउँछौ ?” (३४– ३६)।  

येशूले ितनीह को आरोपलाई इ  कार गनुभएन, उहाँले  यो आरोपलाई आ  ना 
चेलाह लाई आफूसँग समावेश गनको लािग िव  तार गनुभयो। उहाँले भजनसं ह ८२:६ लाई 
दोहो  याउनुभयो, ‘मैले भनेँ, ितमीह  ‘दवेह ’ हौ, र ितमीह  सबै सव  चका स  तानह  
हौ।’ यो अनु  छेदले ‘दवेह ’ भनेर ब वचनमा बताएको छ। येशूले  यसलाई धमशा  को पूण 

सहमितमा दशन गनुभयो, क उहाँ मा  नभई उहाँलाई प ाउनेह  सबै नै परमे  वरका 
स  तान ने दाबी गनह  न्। 

येशूले आ  नो जवाफलाई फ रसीह को अगािड यी श  दह मा िनर  तरता दनुभयो, 
“य द मैले मेरो िपताको काम गरेको छैन भने ममािथ िव  वास नगर। तर य द म िपताको काम 

गदछु र पिन ितमीह ले ममािथ िव  वास गदनौ भने यी कामह मािथ िव  वास गर र 
ितमीह ले थाहा पाउन स  नेछौ र बु  नेछौ, क िपता ममा नु  छ, र म िपतामा छु” (यू. 
१०: ३७, ३८)।  

आ  चय कमह  र अ  कामह ारा येशूले परमे  वर उहाँका िपता र उहाँ परमे  वरका 
पु  नु   यो भनी दखेाउनु भयो। येशूले आ  ना चेलाह लाई आफूले गरेका कामह  गन 

बोलावट गनुभयो र सुसि  जत पानुभयो। उहाँले भ  नुभयो, “साँचो साँचो म ितमीह लाई 
भ  दछु, जसले मलाई िव  वास गदछ,  यसले मैले गरेका काम पिन गनछ, र तीभ  दा ठूला 
काम पिन गनछ कनभने म िपताकहाँ गइरहेछु” (यू १४: १२)। येशूलाई परमे  वरका पु  न ्
भनी मािणत गन आ  चयकमले नै उहाँलाई प ाउनेह लाई पिन परमे  वरका पु  न् 
भनी मािणत गनछ।  

येशूले जोड दएर भ  नुभयो, क उहाँ ‘आफैले केही गनुभएन।’ उहाँमा बास गनु ने 
िपताले नै सबैथोक गनुभयो। “म िपतामा छु र िपता ममा नु  छ भनेर के ितमी िव  वास 
गदनौ ? जुन वाणी म ितमीह लाई बो  दछु  यो मैले मेरो आ  नै अिधकारमा बोलेको होइन, 
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िह ूको पु  तकको लेखकले “उहाँ नै परमे  वरका मिहमाको ितिव  व र परमे  वरकै  वभावको 
वा  तिवक ित प नु  छ” भनेर लेखेका छन् (िह ू १:३)। 

के यूह  नाको सुसमाचारले येशूलाई परमे  वरझै ँ र उहाँलाई प ाउनेह लाई चाँिह 

मािनसज  तो ना  न नस कने खाडल अथवा िम  न नस  ने अ  तर बनाएको छ ? के नया ँ
िनयमको स  दशे  यिह हो ? शता  दीऔदँिेख कित म  डलीह ले  यही कुरा िसकाइरहेका छन्। 

के येशूले आफूलाई आ  ना चेलाह भ  दा िभ  नै जात र तहको दखेाउनुभएको छ? फे र 
हामी उहाँकै वचनह  हरेौ।ँ 

येशूले भ  नुभयो, ‘म र िपता एकै ह ’ (यूह  ना १०:३०)। य दीह ले उहाँलाई हा  न 
ढु गा उठाएर यसको ित या जनाए। येशूले भ  नुभयो, “मैले ितमीह लाई िपताबाट धेरै 
महान आ  चयकमह  दखेाएँ। तीम  ये कुनचा हकँो लािग ितमीह  मलाई ढु गाले हा  छौ ?” 
“हामी यी कुनैको लािग ितमीलाई ढु गाले हा  दनैौ,ँ” भनी य दीह ले जवाफ दए, “तर 
ई  वर-िन  दाको लािग, कनभने ितमी मािनस भइकन पिन परमे  वर  ँ भनी दावी गछ ” 

(यूह  ना १०: ३१-३३)। 

फ रसीह लाई सबभ  दा बढी चोटपान वचनचा ह ँ “म र िपता एकै हौ”ँ भ  ने िथयो। 
ितनीह ले यो वचनको दाबीलाई ई  वर-िन  दाको पमा िलए। येशूले आ  नै िनि  त मा  यो 
दाबी गनुभएन,  यसलाई आ  नो चेलाह को िनि  त पिन िव  तार गनुभयो। उहाँले 
चेलाह को िनि  त ाथना गनुभयो (आउने युगह मा िव  वास गनह  सबैको लािग ), “ क 

ितनीह  सबै एक न ह ेिपता जसरी तपा  ममा र म तपा मा छु। ितनीह  पिन हामीमा 
न सकुन् ता क तपा ले मलाई पठाउनुभएको हो भनी संसारले िव  वास गरोस्” 

(यूह  ना१७:२१)। िपतासँगको एकता उहाँको अ  नोलािग मा  जोगाइ राखेको वा सुरि त 
रािखएको कुनै कुरा िथएन। उहाँलाई प ाउनेह ले पिन  यो एकतालाई जा  न र अनुभव 
गन सकुन् भनेर उहाँले ाथना गनुभयो। 

येशूले जे ाथना गनुभयो  यो किह  यै पिन इ  छा मा  िथएन। उहाँले सधै आ  ना 
िपताको इ  छा बमोिजम ाथना गनुभयो र अ  तमा गएर उहाँले गनुभएको सबै ाथनाको 
उ र दइयो। जेको लािग उहाँले ाथना गनुभयो  यो पूरा ने िनि  चत िथयो। उहाँले ाथना 
गनुभयो, क उहाँका चेलाह  उहाँ र उहाँका िपतासँग एक होऊन्। हामीले यो िन  चय न 
स  छ भनी भ  न स  छ , क उहाँका चेलाह  उहाँ र उहाँका िपतासँग एक नेछन्। 
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२ २ २ २ मकूसमकूसमकूसमकूस    
मकूस दो ो जीिवत ाणीसँग सहमत  छन्, जुन बहर हो जसले नोकरको  थान 

िल  छ। सोही अनु प येशूलाई उनले नोकरको पमा दे  दछन्, जुन राजाको ठीक िवपरीत 

हो। नोकरह  अ  जान मािनस  छन्। मकूस अ ात पेशा भएको  यि  िथए भ  ने कुरासँग 
यो कुरा मेल खा  छ। उनका थालनीका श  दह  साधारण पमा : “येशू खी  टको 
सुसमाचारको आर  भ” भ े कुराबाट शु   छ।  यहाँ कुनै वंशावली छैन नता ज  मको िववरण 
नै छ। यी कुरा नोकरका लािग सुहाउँदो छ। मकूसले नता धेरै िश ाह को उ  लेख नै गरेका 
छन्, उनको सुसमाचारमा सबै सेवाको वारेमा उ  लेख छ। येशूले आ  ना िपताको 
आ ाअनुसार उहाँको सेवा गनुभयो, नोकरको लािग मकूसको सुसमाचार सुहाउँदो र 

अ भ  दा छोटो छ। मकूसको सुसमाचारको अ  तमा चेलाह लाई आ ा ददगैनु ँदा येशूले 
भ  नुभयो: “िव  वास गनह सँग यी िच  हह  नेछन्; मेरो नाउँमा ितनीह ले भुतआ  माह  
धपाउनेछन, ितनीह ले नयाँ भाषाह  बो  नेछन्, ितनीह ले सपह  समा  नेछन्, कुनै 
िवषालु कुरा िपए तापिन ितनीह लाई केही हानी नेछैन। ितनीह ले िवमारीह  मािथ हात 
रा  नेछन् र िनको नेछन्।” उनी दासले गन कायह को बारेमा बो  दिैथए। 

एउटै मा  छे कसरी राजा र नोकर नस  छ ? वा  तवमा यी दईुवटा भूिमका ठीक 
िवप रत छन्। अ  िविभ  न दशेह मा झै ँ नेपालमा राजा दशेको संवैधािनकिशर मा ै 
नु  छ। ाचीन समयमा राजाह ले वा  तिवक पमा आ  नो दशेको शासन चलाउँथे र 

ितनीह सँग स  पूण अि  तयार   यो। ितनीह  आजका राजाह  र धानम ीह ज ता 
िथए तर योभ दा बढी ितनीह  आजका तानाशाहीह ज ता िथए। शमूएलको पु  तकको 
शु का अ  यायह ले इ ाएलको पिहलो राजा शाऊवलको रा  यिभषेकको वणन गदछ। 

शमूएलले “ितमीह  आफै उहाँका दासह  नेछौ” भ  ने श  दह बाट राजालाई आ  नो 
िवषयसँग जोडे। ाचीन समयका स-साना राजाह ले आफुलाई मन नपन जोसुकैलाई तु  तै 
मृ  युद  डको आ ा दन स  दथे र बार  बार  य  तो   यो। पिन अक  श  दमा भ  ने हो भने 
नोकर जसलाई कुनै कारको अिधकार ँदनै्, उसले आ  नो मािलकको हरेक इ  छालाई पालन 
गनुप  य ।   

येशूले राजा र नोकर दबुैको भूिमकालाई स  पूण पमा पूरा गनुभयो। उहाँले राजाले 
बो  ने भाषा र अिधकार यसरी योग गनुभयो: “  वग र पृ  वीमा सारा अिधकार मलाई 
दइएको छ” (म ी २८:१८)। अिन उहाँ नोकरको भाषामा यसरी बो  नुभयो र  यस ै
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अनुसारको जीवन पिन िजउनुभयो: “म  वगबाट आ  नो इ  छा पूरा गन होइन तर मलाई 
पठाउनेको इ  छा पूरा गन आएको ”ँ (यूह  ना ६: ३८)। उहाँले िनर  तर पमा िपताको 
इ  छालाई पूरा गनुभयो।  

३ ३ ३ ३ लकूालकूालकूालकूा    
ते ो सुसमाचारको पु  तकको लेखक लूका न् । उनी ते ो जीवीत ाणीसँग (मािनस) 

सहमत छन्। उनले येशूलाई मािनसको पमा दे  दछन्। लूका वै  भएकोले मािनसह सँग 
बढी स  बि  धत  थे र येशूलाई यस कारले दे  नु उनको िनि  त  वभािवक हो। लूकाले मा  

येशूको ज  मको िव  तृत मानिवय िववरण द  छन्। उनले म रयमकहाँ  वगदतू दखेापरेको र 
पिव  आ  मा ारा गभधारण भएको िववरण बताउँछन्। लूकाले मा  बेथलेहमेको पौवा र येश ू
पिहलोचो ट डूँडमा सु  नु भएको कुरा उ  लेख गदछन्। म ीले ज  तै लूकाले पिन येशूको 
वंशावली द  छन् तर िभ  नै कारले। म ीले अ ाहामदिेख शु  गरेर दाऊद दँ ैतल जा  छन् 
भने लूकाले म रयमदिेख शु  गरेर आदमस  म पु  दछन्। लूका ३ अ  यायका अि  तम श  दह  
“आदमको पु  परमे  वरको पु ” न्। िह ूमा आदमको अथ (आदमी) ‘मािनस’  छ। 
यसकारण यसलाई हामी पुन: अनुवाद गरी “मािनसको पु , परमे  वरको पु ” भ  न स  छौ।   

येशूका अ  जीवनको  यि गत िववरणह का लािग हामी लूका ित ऋणी छौ।ँ उनले 
मा  भीडले येशूलाई कसरी आ  नो शहर नासरथबाट बािहर िनकाले भ  ने कुरा बताउँछन्। 
उनले नै कसरी येशूले गेतसमनीमा ाथना गदा पिसना रगतको थो  लाज  तै चुहाउनुभयो 
भनी वणन गदछन्।   

लूकाले मा  आ  नो सुसमाचारको पु  तकको अ  तमा भएको आ ा अनुसार 
“य शलेमबाट शु  गरेर, सारा जाितह लाई प  चाताप र पापमोचन ( मा) को चार ग रने 
छ” भ े कुरालाई उ  लेख गरेका छन्। उनी सुसमाचार ित मािनसको ित या ‘प  चाताप’ र 
 यसको प रणाम ‘ मा’ ित केि  त  छन्।  
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नेपाली, भारती र अ काली या अ  कुनै जाितको न स  नुभएन। उहाँ िसकम को पमा 
आउनुभयो तर मछुवा, कसान, खेलाडी, स गीतकार र मानवजाितमा पाइने अ  हजारौ ँ
पेशावालाज  तो ब  न स  नुभएन। उहाँको उमेर ३३ बषको िथयो र पिन बाबु, पित ब  नुभएन। 
उहाँले परमे  वरलाई एउटै  यि  वमा  य  गनुभयो- पु ष, य दी, िसकम  र डुलुवा 

चारक मा । उहाँको म  डलीले मािनसको सबै किसम र जातको पमा परमे  वरलाई  य  
गन स  नेछ।  नर र नारीको पमा, हरेक जाितह मा, हरेक उमेरमा, हरेक पेशामा, हरेक 

शारी रक  व पमा येशू कट नुभएको दे  न पाउनु िबिच ै रमाईलो र सु  दर कुरा हो।  

पूण सेतो  योितमा िविभ  न किसमका रंगह  एकसाथ िमिसएका  छन्। जब 
ी  टका शरीरका सद  यह को िविभ  न रंग िमलेको  योित एकतृत  छ तब ितनीह ले 

परमे  वरको स  पूण चह कलो  योित उ  पादन गनछन्। 

अ  धमह मा ज  तो पूरानो िनयममा पिन थोरै मािनसह  मा ै पुजाहारी न स  थे। 
ितनीह  लेवी कुलका ३०-५० वषको उमेर वीचका पु षह  मा  न स  थे।  ी, जवान, 
वृ  र अ  जाितह लाई समावेस ग र  थेन। 

ी  टको साँचो शरीर कट दँा उहाँ पूण मानव नु नेछ। मानव जाितको सबै 
किसमका सद  यह   यसमा नेछन् जसबाट  येशूको पूरा शरीर िनमाण नेछ। 

४ ४ ४ ४ दवेहदवेहदवेहदवेह     
अब हामी हा ो अ  ययनको चौथो तथा  अझै च कत पान भागितर ल  क  छौ।ँ अ  तीन 

सुसमाचारले भ  दा यूह  नाको सुसमाचारले येशूलाई फरक कारले अथात् परमे  वरको पमा 
कट गदछ। 

हामीले पिहले नै भनेझै ँयूह  नाले यसरी भ  दछन् ‘वचन नै परमे  वर नु   यो’। उनले 
थोमाको  वीकारलाई पिन दोहो  याउछन्, ‘मेरो भु र मेरो परमे  वर’। येशूले योग 
गनुभएको ‘म ँ’ भ  ने  वग य नामको पिन उनले २१ पटक िववरण दएका छन्। 
फ रसीह ले उहाँको दावीलाई ई  वर-िन  दा ठानी दईु पटक ढु गा हा  न यास गरेको 
कुरालाई उनले लेखेका छन्। यूह  नाको सुसमाचारले येशूलाई परमे  वरको पमा  तुत 
गरेको छ। नयाँ िनयमका अ  लेखकह ले पिन येशूलाई परमे  वरको पमा दखेे, ज  तै: 

पावलले लेखेका छन्, “परमे  वर शरीरमा कट नुभएको िथयो” (१ ितमोथी ३:१६)। 
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हामी कसरी येशू ी  टका िव  वासयो  य नोकरह  ब  न स  छौ ँ त ? हामी आ  ना 
संघष, कोिसस र इ  छाको बलले किह  यै असल ब  न स  दनैौ। येशू आ  ना अनुयायीह बाट 
सेवा माग गन कठोर मािलक नु  न। म ी ११:२८ मा येशूले भ  नुभयो, ‘मेरो जुवा सिजलो 
र मेरो भारी हलुका छ’। उहाँको जुवा सिजलो र भारी हलुका छ कनभने हामी उहाँको इ  छा 
पालन गछ । जसरी येशू आ  ना िपतासँग एक नु   यो र उहाँको इ  छा पालन गन खुशी 
नु   यो,  यसरी नै हामी पिन उहाँसँग एक  छौ ँर उहाँको इ  छा पालन गन खुशी  छौ ँ

भने हामी आ  त रक प रवतन तथा दयको प रवतन ारा अव य उहाँको दासह  ब  नेछौ।ँ 

यूह  ना १५: १५ मा येशूले आ  ना चेलाह बाट नोकरको उपािधलाई हटाउनु भयो। 
उहाँले भ  नुभयो, “अबदिेख म ितमीह लाई नोकर भि  दनँ, कन क  यसका मािलकह ले के 
गदछ नोकरले जा  दनै। मैले ितमीह लाई िम ह  भनेको छु, कनभने जे मैले मेरो िपताबाट 

सुनेँ, मैले ती सबै ितमीह लाई जनाइ दएको छु।” जब हामी उहाँसँग एउटै भएका  छौ,ँ तब 
साधारण जीवनमा आ  नै खुशी र इ  छाअनुसारको काम ग ररहेका  छौ ँर आ  चय पमा र 
उदके कारले हामी उहाँलाई खुशी पान काम गरीरहकेा  छौ।ँ पूण  वत  तामा हामीले 
 यही काम गरीरहेका  छौ ँर  यस कारले हामी आफूलाई उहाँको सेवा ग ररहकेा पाउँछौ।ँ  

३ ३ ३ ३ मानवहमानवहमानवहमानवह     
येशू ी  टमा परमे  वरले आफूलाई एक मानवको पमा कट गनुभयो। येशू यस 

संसारमा आउनअुिघ उहाँ अक त रकाले आफैलाई कट गनुभएको िथयो। पुरानो  यव  थाका 
िनयम र िविधह  ई  वरीय स  यताका छायाह  मा  िथए। ाचीन पुजाहारीह ले पिन 

परमे  वरलाई कट गरे तर अ  प  ट पमा। जससँग धमशा   िथयो र ितनीह ले बु  न सके। 
ितनीह लाई धमशा  ले परमे  वर कट गरेको िथयो।  येशू आफैलाई संसारमा मािनसको 

पमा परमे  वरलाई कट गन आउनु दँा पिहले भएका दशनह भ  दा धेरै अिघ जानुभयो।  

उहाँनै परमे  वरको िस  काश नु   यो तर उहाँमा केही सीमा पिन िथयो। उहा ँ
आफैले यो भ  नुभयो, “मैले िलनु पन बि  त  मा छ,  यो पूरा नहोऊ  जेल म अित सीिमत छु” 

(लूका १२: ५०)। जब उहाँ पृ  वीमा मािनसको पमा आउन ु भयो उहाँले सीिमत ने 
कुरालाई  वीकानु भयो।  

उहाँ मानव शरीरमा सीिमत नु   यो र एक कारको  यि  मा  न स  नुभयो। उहाँ 
पु ष नु   यो र पु ष र  ी दबुै न स  नुभएन। उहाँ य दी नु   यो तर िचिनया, 
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४ ४ ४ ४ यहू  नायहू  नायहू  नायहू  ना    
यूह  नाको सुसमाचारको पु तक चौथो जीिवत ाणी उ ने चीलसँग स  बि  धत छ। चील 

आकाश (  वग) मा उ ने प ी भएकोले, यसले परमे  वरको ितिनिध  व गदछ। यूह  नाले 

येशूलाई परमे  वरको पमा दे  दछन्। अ  तीन जीिवत ाणीह  पृ  वीमा हँ  डुल गन 
सृि  टह  न्। हामीले अपे ा गरेअनुसार यूह  नाको सुसमाचार म ी, मकूस र लूकाको भ  दा 
एकदमै िभ  नै छ। 

म ी र लूका दवुैमा वंशावली र संसा रक ज  मको इितहास छ, तर यूह  नाको पु  तकमा 

य  तो िववरण छैन। यसको स ामा उनले ई  वरीय ज  मकथा उ लेख ग रएको छ। हामी यहाँ 
साधारण तर  य  र िविश  ट त  यह  पाउदछौ।ँ “आ दमा वचन नु   यो, वचन 
परमे  वरसँग नु   यो अिन वचन परमे  वर नु   यो” (यूह  ना १:१)। यसको लगतै हामी 
पाउँछ , “अिन वचन दहेधारी नुभयो, र अनु ह र स  यताले पूण भई हा ा बीचमा वास 
गनुभयो। हामीले उहाँको मिहमा दे  य, जुन मिहमा िपताबाट आउनुभएको एकमा  पु को 
ज  तो िथयो” (यूह  ना १:१४)। लूकामा मानवीय ज  मको इितहास वणन ग रएको छ भने 
यूह  नामा ई  वरीय ज  मको इितहासको वणन ग रएको छ। 

यूह  नाचा ह ँ ‘म ँ’ भ  ने परमे  वरको नामको सुसमाचार हो। भ े महान् दाबीह  
लेखेका छन्। “जीवनको रोटी म ”ँ (यूह  ना ६: ३५); “सँसारको  योित म ”ँ (यूह  ना ८: 
१२); “ढोका म ”ँ (यूह  ना १०:९); “म असल गोठालो ”ँ (यूह  ना १०:११); “पुन थान र 
जीवन म नै ”ँ (यूह ा ११:२५); “बाटो, स य र जीवन म नै ”ँ (यूह ा १४:६); “साँचो 

दाखको वोट म ”ँ (यूह  ना १५:१); “अ ाहामभ  दा पिहले म छु” (यूह  ना ८:५८)। य  ता 
कुराह का दाबी अ  कसैले नभई परमे  वरले मा  गन वा भ  न स  नु  छ। कुनै पिन धमगु  
वा नेताले अिहलेस  म  य  ता वचनह  बोलेका छैनन्। 

येशूले किहले पिन आफूलाई परमे  वर  ँभनेर भ  नुभएन, तर ीक (यूनानी) भाषामा 
यूह  नाको सुसमाचारमा उहाँले २१ पटक “म ”ँ भनेर भ  नुभयो। शता  दी  पिहले मोशाले 

परमे  वरलाई तपा को नाउँ के हो भनेर सोधेको िथए। उ रमा उहाँले “म  ँ जो म ”ँ 
( थान ३: १४) भ  ने िस  श  दह  पाए । य दीह को िनि  त “म ”ँ भ  ने श  दचा ह ँ
ई  वरीय नामको एक अंश िथयो।  यसकारण य दीह को िनि  त येशूको ‘इ  वरीय दाबी’ 
परमे  वरको  गरेको ठह रयो। य दीह ले उहाँलाई हा  नलाई ढु गा उठाए। मोशाको 
 यव  थामा ढु गाले हानेर मानुचा ह ँई  वर-िन  दाको सजाय िथयो।   
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सुसमाचारको अ  तितर यूह  नाले थोमाको श  दह लाई दोहोयाउनुभयो: “मेरो भु, र 
मेरा परमे  वर !” (यू २०: २८) िवना िबरोध येशूले ती श  दह   वीकानु भयो।   

यूह  नाको पु तकको अ  तमा हामी पाउँछौ “ितमीह मा शाि  त होस्, जसरी िपताले 

मलाई पठाउनुभयो म ितमीह लाई पठाउँदछु ....पिव  आ  मा लेऊ। ितमीह ले कसैलाई 
मा गछ  भने ितनीह ले मा पाउनेछन् ितमीह ले मा दएनौ भने ितनीह ले मा 

पाउनेछैनन्।” लूकाको सुसमाचारले झै ँयूह  नाको सुसमाचारले पिन पाप मालाई समावेश 
गदछ, तर  यसबेलाचा ह ँ चेलाह ले साँ  चै पाप मा गन शि  पाए। फ रसीह  र 
 यव  थाका गु ह का लािग चा हँ यो ई  वर-िन  दा िथयो। “यो इ  वरको िन  दा गन मािनस 

को हो ?” भनेर अक  समयमा ितनीह ले भने, “परमे  वरले बाहके अ  कसले पाप मा गन 
स  छ?” (लूका ५: २१) एक अथमा ितनीह ले भनेके ठीकै िथयो। परमे  वरले मा  पाप मा 

गन स  नु  छ। तर परमे  वर नै मािनसको पमा जीउन आउनुभएको कुरा ितनीह को समझ 
दिेख बािहर िथयो।   

क  तो िवपरीत कुराह  ! राजा, नोकर, मािनस अिन परमे  वर ! य  तो अच  म, र 
उदकेका कुराह  मानवको क  पनाभ  दा धेरै उ  च कुराह  न्। के इितहासमा कोही य  तो 

 यि  छ जसले य  ता िवपरीत कुराह लाई एकसाथ गाँ  न स  छ? हो, येशू ता  य  त ै
नु   यो र नु  छ। एउटै  यि  नोकर, राजा, मािनस अिन परमे  वर।  

ी  टी  टी  टी  टको शरीरको दशनको शरीरको दशनको शरीरको दशनको शरीरको दशन    
हामी यथोिचत पमा मािथका कुराह को िन  कष यसरी िनका  न स  छौ-ँ इज कएल 

अगमव ा र काशको पु  तकमा यूह  नाले येशूका चार िभ  ना िभ  नै पको दशन दखेेका 
िथए भनेर हामी रा री बु  न स  छौ।ँ धमशा  मा भएको अच  मको नमूनाको दिृ  टका साथ 
स  तु  ट भएर हा ो उदकेको मुि दाताको  यि  वमािथ ितनीह ले राखेका  व  छ काशमा 
रमाउँद ै हामीले हा ो अ  यनलाई यही ँ ब  द गन स   यौ। िनस  दहे धेरै  यि ले केही 
सीमास  म त दखेेका छन् तर  योभ  दा पर दे  न सकेका छैनन्। 

तर इज कएलले एउटा मा  नभएर चार जीिवत ाणीह  दखेे। अिन ती चारै िस  र 
एकतामा चिलरहकेा िथए। यूह  नाले चार जीिवत ाणीह लाई संहासनको बीचमा र 
व रप र दखेे। कन संहासनमा मा ै सीिमत भएनन ् ? यसको उ र य  तो छ:  यो दशन 
येशूको मा  िथएन तर ी  टको स  पूण शरीर (म  डली)को दशन िथयो। इज कएल र 
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पालन गन दनको चौिबसै घ  टा हािजर  थे,  यसरी नै येशूले हरेक ण आ  ना  वग य 
िपताको आ ा पालन गन   यो। उहाँ आ  नै  वभािवक इ  छा र आकां ाह मा डो  याइनु र 
अिधन पा रनु भएको िथएन। उहाँको िपताको इ  छाले नै उहाँका सबै िवचार, वचन र 
कायमािथ शासन गरेको िथयो। 

ाचीन दासह  वा  यताले आ  नो मािलकको सेवा गथ र ितनीह को िनि  त अ  कुनै 
िवक  प िथएन। ितनीह  आ  नो सारा समय आ  नो मािलकको सेवा गरेर िबताउन 
चाहदनैथे। ितनीह  आ  ना इ  छाअनुसार िजउन मन पराउँथे तर द:ुखको कुरा ितनीह को 
यसमा कुनै अिधकार िथएन। 

येशूले आ  नै रोजाइले आ  ना िपताको सेवा गनुभयो। उहाँ आ  ना िपताको इ  छा 
पालन गन ह षत नु   यो। उहाँको िनि  त  यो कुनै सम  या िथएन, कनभने हरेक अव  था 
उहाँको आ  ना इ  छा र उ े  यह  उहाँको िपताको ज  तै िथए। 

िपतालाई गन सेवा नै उहाँको साथी-सँगीह को सेवा गन कुराको जग िथयो। अच  म 

ला  ने कुरा यो छ, क सृि  टकता परमे  वरको दयमा आ  नै सृि  टको सेवा गरेज  तै उहाँको 
पु को दयमा पिन िथयो। येशूले आ  नो चेलाह को खु ा धोएर सेवकको दयमा भएको 
असल गुणलाई सु  दर कारले मािणत गनुभयो। उहाँले आ  ना चेलाह लाई पिन एक 
अकाको खु ा धोएर सेवा गन िनदशन दनुभयो। 

उहाँको जीवन आ  ना चेलाह को िनि  त उदाहरण अथवा नमुना िथयो। उहाँले 

चेलाह लाई भ  नुभयो,  “ितमीह ले मलाई ेम गछ  भने मेरा आ ाह  पालन गनछौ” 
(यूह  ना १४: १५)।   

पावल े रतले धेरैवटा प ह मा आ  ना पाठकह ित आफूलाई ी  टको नोकर 
अथवा दास भनी प रचय दएका छन्। उनले आफूलाई येशू ी  टको े रत भनेर प रचय 

दए, तर े रतको मौिलक अथ नोकरभ  दा धेरै फरक छैन। यसको अथ ‘पठाइएको’  छ। 
प ुस, याकूब र य दाले पिन आ  ना पाठकह लाई आफू येशू ी  टका दासह  भनेर प रचय 
दएका छन्।   

 वभावैले हामीह , आ  नो  वे  छाले परमे  वरको काम गन नोकर होइनौ।ँ हामी हा ा 
सबै कृयाकलापमा आ  ना इ  छा र आकां ाह लाई प ाउछौ।ँ हामीह  आ  ना लालषा र 

िचका दासह  हौ।ँ येशूले यसरी यो कुरा बुझाउनुभयो, “म ितमीह लाई साँचो भ  दछु पाप 
गन  येक पापको कमारो हो” (यूह  ना ८: ३४)  
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काम गनछ, कनभने म िपताकहाँ गइरहछेु” (यूह  ना १४: १२)। “जसरी िपताले मलाई 
पठाउनुभयो,  यसरी म पिन ितमीह लाई पठाउँदछु” (यूह  ना २०: २१)। धेरै समय पिछ 
यूह  नाले लेखे, “ कनभने उहाँज  तो नु  छ, हामी पिन यस संसारमा  य  तै छ ” (१ यूह  ना 
४:१७)। काश ३:२१ मा हामी यी श  दह  पढछ , “ज  ले िज  छ,  यसलाई म मेरो 
संहासनमा मिसत ब  न दनेछु, जसरी म आफैले पिन िजतेँ, र मेरो िपतासँग उहाँको 
संहासनमा बसेको छु”। 

संसारमा राजाह  नोकरह  दँनैन् नता नोकरह  राजा  छन। संसा रक राजाह  र 
शासकह ले त आ  नै भोग-िवलास र फाइदाको लािग शासन गछन्। धेरैले त आ  ना 
अिधनमा भएकाह लाई वयान गन नस  ने गरी द:ुख-क  ट दएका छन्। हामीले भखरै एक 
शता  दी मा  पार गरेका छौ ँजुन समयमा िनदयी र िन  ठूर शासकह ले लाखौलँाई मृ  युस  म ै

पीडा, यातना दएर मारे। िहटलर  ािलन र अ ह ले उनीह भ  दा पिहलेका क  ट र 
िनदयीताको गिहराइमा पुगेका र हजारौ ँ िनद ष मािनसह लाई घात गनह लाई पिन 
उिछनेका छन्। 

परमे  वरका रा  यका शासकह  असीम पमा ितनीह भ दा िभ  नै नेछन्।  यसैको 

आधारमा ितनीह  िनर  तर पमा परमे  वरको इ  छाअनुसार काम गरेर अ ह का दास-
दासी नेछन्। कनभने येशूमा उहाँको िपताको पूण आ ाका रताको आधारमा राजामा 
नुपन पूण अिधकार िथयो। यसैले उहाँलाई प ाउनेह मा पिन यो अिधकार नुपछ। 

ितनीह ले पिन पूण आ ाका रतामा आ  ना  वग य िपताको इ  छामा काम गनुपछ र यसरी 
ितनीह  उहाँको जेठा छोरासँगै संहासनको साझेदारह  न यो  यका नेछन्।  

२ २ २ २ नोकरह  नोकरह  नोकरह  नोकरह      
मैले भनेको ज  तै ाचीन समयमा नोकर भनेको राजाको ठीक िवपरीत िथयो। राजासँग 

पूण अिधकार र शि    यो भने नोकर त केवल दास अिन आ  नो मािलकको स  पि  
बराबर नुभ  दा अ  बढी केही िथएन नता उसको आ  नो अिधकार भ  नु नै केही िथयो। 

उसको मािलकको हरेक इ  छा पूरा गनु नै उसको कत  य िथयो। ती दनह मा मानव 
अिधकारको कुनै  यव  था िथएन।  

येशू आ  नो िपताको िस  सेवक नु   यो। उहाँले भ  नुभयो, “आ  नो इ  छा पूरा गन म 
 वगबाट ओ लआएको होइनँ, तर मलाई पठाउनु नेको इ  छा पूरा गनलाई आएको ”ँ 

(यूह  ना ६: ३८)। जसरी ाचीन समयका नोकरह  आ  नो सांसारीक मािलकको इ  छा 
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यूह  नाले सामा  यत: येशूलाई मा  दिेखरहकेा िथएनन् तर उहाँको  व प प रवतन भएका र 
उहाँका गुणह का सहभािग  ी-पु षह लाई पिन दिेखरहेका िथए। ती जीिवत ाणीह ले 
येशूज  तै िस  भएका मािनसह को ितिनिध  व गरेका छन्। यो कित अच  मको सुसमाचार 
हो ? एउटै  यि  नोकर, राजा, मािनस अिन परमे  वर भएर २००० वष अिघ यस संसारमा 
आउनुभयो। यहाँ थिपएको सुसमाचार यो छ, क अ  अनिग  ती ि ह  राजा, नोकर, 
मािनस अिन परमे  वर नुभ  दा अिघ नै ज  मनु नेमा उहाँ थम नु  छ। जुनचाही ँ

सुसमाचार िभ को सुसमाचार हो। 

हामीह  उहाँसँगै रा  य गन ि ह  हौ।ँ हामी परमे  वर र मािनसका सेवक-
सेिवकाह  हौ।ँ हामी मानव नै हौ ँ तथािप परमेव  वरका स  तान र “  वग य  वभावका 
सहभागी” पिन हौ।ँ 

हा ो मुि दातामा बास गनुभएको पिव  आ  माले नै उहाँलाई राजा, नोकर, मािनस 
अिन परमे  वर बनाउनु भयो। अिहले हामीिभ  रहनु ने पिव  आ  माले हामीलाई राजक य 
शि  र अिधकार दनु  छ र हामीलाई सेवकमा नुपन न   वभाव र सेवा गन ई  वरीय 
शि  दनु  छ। पिव  आ  मा ारा नै हामीले  परमे  वरको  वभावलाई कट गछ । 

अब हामी यी चार जीिवत ाणीह लाई अझ नजीकबाट अवलोकन गनछौ ँअिन पिव  
आ  माको सहायता ारा ी  टको शरीर (म  डली)मा कट नुपन मिहमाको केही कुराह  
हनेछौ।ँ इज कएल र यूह  नाको दशनले हामीलाई नौलो प रवतन गन आि  मक  काश दउन्।  

१ १ १ १ राजाहराजाहराजाहराजाह     
येशू राजाह का महाराजा नु   यो र नु  छ। पावल उहाँलाई “राजाह का 

महाराजा र भुह का महा भु” भनेर वणन गदछन् (१ ितमोथी ६: १५)। यूह  नाले पिन 

उहाँलाई “ भुह का महा भु र राजाह का राजा” भनेर वणन गदछन् ( काश १७: १४)। 
“अिन उहाँको व  मा र ित ामा ‘राजाह का महाराजा अिन भुह का महा भु’” भनेर 
लेिखएको उहाँको नाम दे  दछन्’ ( काश १९: १६) पिहले अथवा पुरानो  समयमा बेिबलोन 
र प सयाका राजाह का पदवी- 'राजाह का राजा' ने गद यो। यो िवशेष स  बोधन 
बेिबलोनको राजा नबूकदनेसर (इज कएल २६:७, दािनएल २:३७) र प सयाका राजा 
अतासा  त (ए ा ७:१२) का लािग योग ग र   यो। यी महाराजाह ले ठूला सा ा  यिभ  
रहेका धेरै साना राजाह मािथ शासन गदथे।  साना राजाह ले आ-आ  नै दशेमा शासन 
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गदथे। तापिन ती िन  न  तरका राजाह  सँधै स  पूण सा  यका महान् के  ीय राजाको 
अिधनमा  थे अिन ितनमा नै िनभर रह  थे।  

यो ी  टको शरीरको िच  हो। येशू राजाह का महाराजा नु  छ र उहाँको शरीर

(म  डली)को हरेक सद  य उहाँमुिनको सानो राजा हो। हरेक सद  य राजाको शि  र अिधकार 
ा  त गन िनयु  ग रएका  छन्। यसो भए राजा नुको मतलब के हो त ? यसको लािग 

हामीले फे र येशूलाई नै हनेु पछ। उहाँ क  तो कारको राजा नु   यो ? ाचीन राजाह  झै ँ
उहाँसँग पिन स  पूण शि  िथयो। उहाँको  येक इ  छा र आ ा पालन ग र   यो, हरेक 
मािनस र हरेक थोक उहाँकै अिधनमा िथयो। ाचीन राजाह ले झै ँनगरी उहाँले आ  नो शि  
अ को भलाईको लािग मा  योग गनुभयो र ती राजाह ले ज  तै नगरी उहाँले आ  नो 
 वे  छाले अ ह लाई आ  नो शि  दनुभयो। 

आ  नो सावजिनक सेवकाईको शु भ  दा अिघ येशूले आ  नै शरीरमािथ नै पूण 
अिधकारको दशन गनुभयो। म ीमा लेिखएको छ, “चालीस दन र चालीस रात उपवास 
ब  नु भएपिछ उहाँ भोकाउनुभयो” (म ी ४:२)। चालीस दनको अ  तमा मा  येश ू
भोकाउनुभएको िथयो। चालीस दनको अविधमा येशूलाई खाने कुराको िच नभएको 

दिेख  छ। साँचो भोकको पीडा  यितखेर  छ जब शरीरमा रहकेो सबै बोसो योग ग रसकेको 
 छ।  वभािवकैले जसलाई हामी ‘भोक’ भ  छौ,ँ  यो हा ो शरीरले दिैनक     पमा िलने 

खानाको मा ालाई मागेको भ  दा अ  केही होइन। जब येशू भोकाएको चरम सीमामा 
पु  नुभयो तै पिन उहाँले खाना खाने मौकालाई अ  वीकार गनुभयो। जित धेरै भोक लागे पिन 
उहाँले कुनै पिन शारी रक भोकको िचलाई  वीकार गनुभएन। शायद यस समयमा उहाँले 
भोकबाट आउने मृ  युको सामना गनुभयो होला। तर अझै पिन उहाँ आ  नो शरीरको मािलक 
भई रहनुभयो।  

येशूसँग शैतानमािथ पिन अिधकार िथयो। उहाँको उपवासपिछ शैतानलाई आ  नो 
नजीकबाट भागी जाने आ ा दन े यो  यको नुभयो। उहाँको सेवकाईभ र नै आि  मक े  
उहाँको पूण िनय  णमा िथयो। येशूको आफैमािथ सबै अिधकार िथयो अिन उहाँले आ  नो 
चेलाह मा पिन यो अिधकार नुपछ भनी  प  ट पानु भएको िथयो। म ी १०: १ मा हामी 
प छौ,ँ “अिन उहाँले आ  ना बा  चेलाह लाई बोलाएर अशु  आ  माह  िनका  ने र हरेक 

किसमका रोगह  र िबमारह  िनको पान अिधकार ितनीह लाई दनुभयो।” लूकाको 
पु  तकमा उहाँले भ  नुभयो, “मैले शैतानलाई  वगबाट िबजुली झै ँ खिसरहकेो दखेेँ। मैले 
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ितमीह लाई सापँह  र िब  छीह लाई कु  चने र श ुको सारा शि मािथ अिधकार दएको 
छु, र कुनै कुराह ले ितमीह लाई कुनै रीितले हानी गनछैन” (लूका १०:१८,१९)।  

रोगह मािथ पिन येशूको अिधकार िथयो। “जब साँझ पर्-यो तब ितनीह ले उहाँकहाँ 

भूत लागेका धेरै मािनसह लाई  याए र उहाँले वचनैले भूतआ  माह लाई धपाउनुभयो र 
जित िवरामीह  िथए, सबैलाई िनको पानुभयो” (म ी ८: १६)। कुनै पिन रोग उहाँको अिघ 
रिहरहन सकेन। उहाँले आ ा दनभुयो र रोगीह  िनको भए। यो अिधकार येशूको लािग मा  
िथएन। उहाँले आ  नो चेलाह लाई पिन यो अिधकार दनुभयो। ‘ितनीह ले िबरामीमािथ 
आ  नो हात रा  नेछन् र िबरामीह  िनको नेछन्’ (मकूस १६: १८)।   

ाकृितक त वह मािथको िनय  ण ारा येशूले चेलाह लाई च कत पानुभयो। “ियनी 
क  ता मािनस न ? कनभने बतास र छालले पिन ियनका आ ा मा  दोरहछेन्।” (म ी ८: 
२७)। यस कुरामा पिन धमशा  मा उहाँ ए  लै नु  न  यो। शता  दी  पिहले एिलयाले ३ 
वषको खडेरीको लािग आ ा गरे, फे र पानी परोस भनेर ाथना गरे र आकाशका  यालह  
खोिलयो र पानी पन था  यो। यशेूसँग डु  गा न दँा उहाँ पानीमाथी हँ नु भयो। जबस  म 
प ुसमा िव  वास िथयो उनले पिन  यसै गन सके। खाने कुरा स कँदाखे र दईु रोटी र पाँच 

माछाले हजारौलँाई खुवाउनुभयो तर  यो पिन उहाँले अ ह को हात ारा     नै गनुभयो।  

छ  कै पान कुरो के छ भने, एक कारको अिधकारचा ह ँयेशूको जीवनमा कम मा ामा 
दिेखयो।  यो के हो भने, मािनसमािथ आ  नो अिधकार योग गरेको हामी दे  दनैौ,ँ उहा ँ
सांसा रक राजा ज  तो नु  न  यो। उहाँले  प  टसँग भ  नुभयो, क उहाँको रा  य यस 
संसारको होइन। उहाँको प र ा ँदा शैतानले एकचो ट द  डवत गरे वापत उहाँलाई संसारको 

सारा रा  य दने  ताव रा  यो। येशूले  यसलाई अ  वीकार गनुभयो।  यो उहाँको िपताको 
योजना वा इ  छा िथएन। उहाँको योजना त मािनसह को आ  नै इ  छाले उहाँ ित सम पत 
भएकाह का दयह मा शासन गनु िथयो। बलजफती ितनीह का शरीरमािथ अिधकार गन ु
होइन। उहाँका श ुह  आ  नो पाउमुिन नप  जेलस  म येशूले शासन गनु नेछ। तर उहाँका 
पाउह  भनेके के हो त ? ितनीह  उहाँका शरीरका अंग न्। मािनस ज  मदा सबैभ  दा पिछ 
िन  कने अंग पाउह  न, जसले िवजय ने र रा  य गनह को अथको संकेत द  छ। 

येशूले आ  ना सबै राजक य अिधकार आ  ना चेलाह लाई दनुभयो। अिघ नै 
दोहो  याइएका पदह  साथ-साथै हामी िन  न पदह  पिन पढछ : “साँ  चै, म ितमीह लाई 
भ  दछु, जसले मलाई िव  वास गदछ,  यसले मैले गरेका काम पिन गनछ, र तीभ  दा महान 
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