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पररचय 

 

एउिा पनरानो कथा जहााँ एक बालकले िेलाउना िन ंर्ा बनाए । उसल ेिन ंर्ालाई राम्रो संर् रंर् 

लर्ाए र तरैन हनने र्रर सानो प्वाल बनाए । जब उसले बनाएको िन ंर्ा तयार ियो, उसल ेपानीको 
छालमा त्यसलाई राख्यो । केटह समयको लागर् िन ंर्ा राम्रो संर् तैररयो तर केटह समय पनछ िन ंर्ा 
बर्ायो । त्यसपनछ सानो बालकले आफ्नो हराएको िन ंर्ा िोज्न लाग्यो, तर उसले िन ंर्ा कटहल्य ै

फेला परेन । केटह समय पनछ, आफ्नो हराएको सानो िन ंर्ालाई बाटहररको झ्यालबाि पसलमा रे्दख्र्दा 
सानो बालक आश्चयग चककत ियो । सानो बालक हिारररै्द पसल भित्र नछयो र िन्यो, "मेरो िन ंर्ा 
झ्यालमा छ ।" पसल ेक्लकग ले जवाफ टर्दयो, "मलाई माफ र्र, यो िन ंर्ा पाउनको लागर् नतमीले पैसा 
नतननगपछग ।" आफ्नो हराएको िन ंर्ा ककन्न पनग्न ेपैसा कमाउनको लागर् केटह हप्ता उसले काम र्यो र 

पनग्न ेपैसा कमायो । जस ैउसले ढन ंर्ा ककनरे पसलबाि बाटहर जारै्द र्र्दाग, ढन ंर्ा आफ्नो हातमा राख्रै्द 

उसल ेिन्यो, "सानो ढन ंर्ा, अब फेरी नतभम मरेो ियौ । मैल ेनतमीलाई बनाए, मैल ेनतमीलाई िोजे, र 

मैल ेनतमीलाई फेरी कफताग ल्याए ।" 

त्तवभिन्न तररकाहरुमा, येशू ख्रीरि र माननस बबचको सम्बन्ि पनन सानो बालक र 
िन ंर्ा संर्को सम्बन्ि जस्तै हो । परमेश्वरको पनत्रले हामीलाई बनाउननियो, तर हामीले पाप 
र्यौ र हरायौ । तर उहााँले हामीलाई कटहल्य ै बबसगनन िएन । उहा संसारमा हामीलाई 
िोज्न र हराएकलाई बचाउन आउननियो । जब उहाले हामीलाई िेट्िाउननियो, हामीलाई 
उद्िार र्नग उहााँले मोल नतननगियो-जनन उहााँको आफ्नै मतृ्य गथयो । 

हाम्रो शृंिलाको यो पटहलो पाठ हो, हामी येशूमा त्तवश्वाश र्छौ । यो शृंिलामा, 
येशू ख्रीरिको भसद्वान्त, ख्रीरित्तवज्ञान त्तवषयलाई हामी हेनगछौ । यो पाठमा, येशू ख्रीरिको 
व्यष्ट्क्ित्व र कामबारे त्तवभिन्न सत्यतालाई हेनेछौ जनन उहााँलाई पछ्याउनेहरुले हजारौं 
वषौरे्दखि पनष्ट्रि र्रै्द आएका छन ्। हामीले यो पटहलो पाठलाई "उद्िारकताग" िनन िनकेा 
छौं, ककनिने ख्रीरिले पापलाई कसरर उद्िार र्ननगियो र हाम्रो आनन्र्द र उहााँको त्तपताको 
मटहमाको लागर् सषृ्ट्रिको पननस्थागपनाको सनननष्ट्श्चता र्ननग ियो िन्न ेबारे केष्ट्न्ित हननेछौ । 
ख्रीरि हाम्रो उद्िारकताग िन्ने पाठमा, परमेश्वरको पनत्र येशू ख्रीरिको व्यष्ट्क्ित्व र काम, 
चार त्तवभिन्न समयमा हेनछेौ । पटहलो, संसारको सषृ्ट्रि हननन अनघ नै उहााँको आष्ट्स्तत्व र 
अनन्तको लागर् योजना । र्दोस्रो, सषृ्ट्रिको सनरुवातमा िएको उहााँको कायगको बारेमा 
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सवेिण र्नेछौ । तेस्रो, छन िकाराको यनर् जनन मानव जानतको पापमा पतन िए रे्दखि 
अटहले समयसम्म फैभलएको छ । चौथो, ईनतहासको समाष्ट्प्तको बारे जनन उहााँ फेरी 
आउननहनर्दा हनने कन रालाई हेनछेौ । अब हामी "अनन्त" को पाठ साँरै् शनरु र्रौँ । 
 

 

 

अनन्त 

 

प्राय जसो समयमा जब ख्रीष्ट्रियनहरु येशूको बारेमा त्तवचार र कन राकानी र्र्दगछन,् 
उहााँले संसारमा ष्ट्जउननिएको जीवन र अटहले स्वर्गमा र्रररहननिएको कामको बारे बटढ 
ककष्ट्न्ित हनरं्दछन ्। कटहलकेाटह,ं ख्रीरि फेरी आउाँननहनर्दा ित्तवरयमा उहााँले र्ननग िएको 
कामहरुको बारेमा बाईबलको भशिालाई त्तवचार र्र्दगछौँ ।  

वास्तवमा यी कन राहरु अनत आवश्यक भशिाहरु हनन ्। तर वास्तवमा बत्रएकको र्दोस्रो 
व्यष्ट्क्त, जसलाई हामी येशू ख्रीरि िनन गचन्र्दछौँ, उहााँ हाम्रो अनन्तको परमेश्वोर हनननहनन्छ 
। त्यसकारण, जब हामी उहााँको बारे सदै्वाष्ट्न्तक पिबाि त्तवचार र्र्दगछौं, यसले इनतहास र 
इनतहास िन्र्दा पटहला नै हामीलाई छन िकाराको लागर् उहााँले बनाउननियो योजना र 
कायगहरुको बारे थाहा र्नग मद्वत र्र्दगछ । 

िेरै भसद्वान्त प्रनतपार्दकहरुले संसारको सषृ्ट्रि हनननिन्र्दा पटहले अनन्तसम्मको प्रकृनतमा पूणग 
रुपमा सहमत छैनन ्। कनतले यो सनझाव टर्दन्छन ् कक समय आफै सषृ्ट्रिको पि हो, त्यसैले परमेश्वोरको 
सषृ्ट्रिको कायग िन्र्दा पटहले समयको कन रा र्नग असम्िव छ । त्यसकारण यस पाठमा हामी अनन्तसम्म 

संसारको सषृ्ट्रि हनननिन्र्दा पटहले परमेश्वोरको अष्ट्स्तत्वको रुपमा पटहचान र्नेछौं । अनन्तमा परमेश्वोर 

मात्र अष्ट्स्तत्वमा हनननहनन््यो । उहााँको अष्ट्स्तत्व बत्रएकतामा त्तपता, पनत्र र पत्तवत्र आत्मा गथयो ।  
 हाम्रो अनन्तको पाठलाई नतन िार्मा त्तविाजन र्नेछौं । पटहलो, ख्रीरि परमेश्वोरको बारे 

बाईबलीय भशिालाई हेनेछौं | र्दोस्रो, बत्रएक भित्र उहााँको िूभमकालाई हेनेछौं । तेस्रो, उहााँको अनन्तको 
राज्यको बारेमा वणगन र्नेछौं । परमेश्वोरको पनत्र, येशू ख्रीरिको इश्वरत्वबाि शनरुवात र्रौँ । 
 

 

इश्वरत्व 

 

अब, बाईबल अनन्तको समयबाि आएको होइन । यो एक समय र ईनतहासमा लेखिएको गथयो | 
यसले स्परि रुपमा नयााँ ननयमको समय सम्म येशू बत्रएकको अलर् व्यष्ट्क्तको रुपमा प्रकि र्रै्दन । तैपनन, 

िमगशास्त्रल े भसकाउर्दछ कक येशू अनन्त समयरे्दखि परमेश्वोर हनननहनन््यो । त्यसकारण नयााँ करारमा 
उहााँको ईश्वरीयताबारे प्रकि र्ने कन रा संसारको सषृ्ट्रि हनननिन्र्दा अनघ पनन उहााँमा सत्य गथयो । नतनीहरु 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

सिैिरी उहााँबारे साचो रहनेछ । जस ैहामी टहब्रन १३:८ मा पाठ र्र्दगछौं, 
 

यशे ूख्रीष्ट वहजो, आज, र सदासिादा एकसमान हुनहुुन्र्छ (वहब्र ु१३:८) । 
  

येशूको इश्वरीयता नयां ननयममा िेरै तररकाल ेप्ररि हनन्छ । पटहलो, िमगशास्त्रमा उहााँ इश्वरीय 

हनननहनन्छ िनेर िेरै स्परि बयान छन ्। र्दोस्रो, केटह नयााँ ननयमका िण्िहरु पनरानो ननयममा लार्न हनर्दछन ्

जसले उहााँको आफ्नो ईश्वरत्व प्रर्दशगन र्र्दगछ । तेस्रो, केटह िण्िहरु उहााँको इश्वरीय र्नणहरुको प्रनतननगित्व 

र्छगन ् । हामी यी सबै प्रकारका प्रमाणहरुक केटह उर्दाहरणहरु हेनेछौं । येशूको इश्वरत्वको लागर् स्परि 

बयानबाि सनरु र्रौँ । 
 

 

स्पष्ट बयान 
 

येशू परमेश्वर र इश्वरीय हनननहनन्छ िनेर प्रत्यि रुपमा िेरै िण्िहरुले स्परि रुपमा भसकाउंर्दछ । 
उर्दारणको लागर् यनहन्ना २०:२८, पे्रररत थोमाले येशनलाई िने, "मेरो परमेश्वर ।" नततस २:१३ मा, पावलले 

येशनलाई िन्र्दछ, "हाम्रा परमेश्वर र मनष्ट्क्तर्दाता येशू ख्रीरि । " र १ यूहन्ना ५:२० मा यनहन्नाले यसरर 

िन्र्दछ, "साचो परमेश्वर र अनन्त जीवन । " तर सबै िन्र्दा उिम िण्ि यनहन्ना १:१ हो जसले येशूको 
ईश्वरत्वलाई रे्दिाउर्दछ, जहााँ हामी यो िण्ि पाठ र्र्दगछौं, 

 

"आददमा िचन हुनहुुन््यो, िचन परमशे्वर हुनुहुन््यो, अवन िचन परमशे्वरसगं 

हुनुहुन््यो" (यहुन्ना १:१) । 
 

यो पर्दले वचन परमेश्वर हनननहनन््यो र त्तवशेष रुपमा उहााँ संसारको सषृ्ट्रि हनननिन्र्दा अनघ रे्दखि न ै

परमेश्वर हनननहनन््यो िनेर बताउर्दछ । यस अध्याय पछी पर्द १:१४-१८ मा, यनहन्नाले स्परि रुपमा िनेको 
वचन चााँही ख्रीरि हनननन््यो । यस प्रकारल ेयेशू परमेश्वर हनननहनन्छ िन्ने कन रामा यनहन्नाले कन नै शंका र्रेनन ्

। उहााँ हनननहनन््यो र सि ैपूणग रुपमा, हरेक तररकामा ईश्वरीय रहननहननेछ ।  
 

 

परुानो वनयम 
 

र्दोस्रो, येशू परमेश्वर हनननहनन्छ िन्ने स्परि बयान टर्दननको साथै नयां ननयमले पनन येशूको 
ईश्वरीयतालाई प्ररि पाछग  जसरर पनरानो ननयमको िेरै जसो सन्र्दिगहरु परमेश्वरलाई जनाउन प्रयोर् िएका 
छन ्। 
 त्तवभिन्न अवसरहरुमा, नयााँ ननयमका लेिकहरुले उहााँलाई पनरानो ननयमका प्रिनसाँर् तनलना र्रेर 

येशू परमेश्वर हनननहनन्छ िनेर गचनाए । पनरानो ननयममा, परमेश्वर आफैले आफैलाई यहोवे िनेर प्रकि 

र्ननगियो, जसलाई सामान्यतया "प्रिन" िनेर अननवार्द र्ररएको छ । नयााँ करारका केटह बनर्दााँहरुमा 
लेिकहरुल ेयहोवे, प्रिनको बारेमा स्परि रूपमा लेखिएको िण्िहरलाई औल्याए र यी पर्दहरुले येशूको बारेमा 
िनेका गथए िनेर िने । 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

 उर्दाहरणको लागर् मकनग स १:२-३ मा मलाकी ३:१, र यशैया ४०:३ लाई जनाउाँर्दछ, जसले 
ित्तवरयवक्ता वा सन्रे्दशवाहक जसले प्रिनको अगर् अगर् बािो तयार र्नेछन ्िनन िन्र्दछन ् । मकनग सको 
पनस्तकले िने जब बष्ट्प्तरमा टर्दने यनहान्नले येशूको लागर् बािो तयार तब यी ित्तवरयवाणीहरु पनरा िए । 
यस प्रकार, मकनग सले येशू प्रिन, प्रिन हनननहनन्छ िनेर सम्बोिन र्रे जसको बारेमा मलाकी र यशैयाले 
अर्मवाणी र्रेका गथए । 
 कफभलप्पी २:११ मा पावलले येशू र प्रिनको बबचमा त्यस्तै सम्बन्ि रहेको कन रा बताउर्दछ जहााँ उनले 
येशू प्रिन हनननहनन्छ िन्ने मौभलक ख्रीष्ट्रियान घोषणाको उल्लेि र्रे । र यनहन्ना १:१-३ मा, यनहन्नाले येशनलाई 

परमेश्वरको वचन िनेर गचनाए जसद्वारा परमेश्वरले आटर्दमा संसारको सषृ्ट्रि र्ननगियो । यो िण्िले 

उत्पनत १:१ लाई संकेत र्र्दगछ, जहााँ मोशाले लेिेका गथए, "आटर्दमा परमेश्वरले आकाश र पृ् वी सषृ्ट्रि 

र्ननगियो । "यो िण्िले सषृ्ट्रिमा येशूको सहिार्ीता गथयो िन्ने बनझाउर्दछ, वास्तवमा, उहााँ, स्वयम ्

परमेश्वर हनननहनन्छ । 
 

 

ईश्वरीए िुणहरु 

 

तेस्रो, येशू परमेश्वर हनननहनन्छ िन्ने कन रालाई स्परि पाने बयानको प्रयोर् र्ननग र पनरानो ननयमको 
प्रयोर् र्ननग बाहेक, नयााँ ननयमका लेिकहरुले उहााँसंर् ईश्वरीय र्नण पनन छ िनन बताएका गथए – नत 

र्नणहरु जनन केवल परमेश्वरले मात्र अगिकार र्नग सक्ननहनन्छ । टहब्रन १:३ ले यसरी िन्र्दछ,  

 

"उहााँ नै परमेश्वरका मटहभमतको प्रनतत्तवम्ब र परमेश्वरकै स्विावको वास्तत्तवक 

प्रतीरूप हनननहनन्छ, र सम्पूणग त्तवश्वलाई आफ्नो शष्ट्क्तको वचनले सम्हाल्ननहनन्छ" 

(टहब्रन १:३) । 
 

यहााँ, पनत्र, परमेश्वर र उहााँको मटहमासंर् बराबर छ िन्ने पनत्रको ईश्वरत्वको संकेत र्र्दगछ । 
यसबाहेक, पनत्रले परमेश्वरको अभसभमत सजृनशीलता र असीम शष्ट्क्त िारण र्ननगहनन्छ । यो भसभमत 

व्यष्ट्क्तले र्नग सक्रै्दन, केवल असीम परमेश्वरले मात्र र्नग सक्ननहनन्छ । त्यसकारण, पनत्र पनन आफै 

परमेश्वर हनननपर्दगछ । यनहन्ना १:१-२ ले येशूको ईश्वरत्वलाई पनन यस्तै प्रकारले पनष्ट्रि र्र्दगछ । 
 

आटर्दमा वचन हनननहनन््यो ... उहााँ आटर्दमा परमेश्वरसंर् हनननहनन््यो (यनहन्ना १:१-

२) । 
 

जब यनहन्नाले िने कक वचन "शनरुमा" हनननहनन््यो, यसको मतलब कन नै कन रा सषृ्ट्रि हनननिन्र्दा अनघ 

पनत्र अनन्त कालरे्दखि नै अष्ट्स्तत्वमा हनननहनन््यो िन्ने हो, जसरर उत्पनत १:१ ले भसकाउर्दछ कक सषृ्ट्रि 

हनननिन्र्दा अनघ परमेश्वर अनन्त कालरे्दखि नै हनननहनन््यो । अको शब्र्दमा, पनत्र सषृ्ट्रि र्ररएको होइन । उहााँ 
परमेश्वर त्तपतासाँर् अनन्त समयरे्दखि अष्ट्स्तत्वमा हनननहनन््यो । र अनन्त अष्ट्स्तत्वको र्नण केवल 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

परमेश्वरले मात्र िारण र्ननगहनन्छ, जहााँ पनत्र स्वयम ् परमेश्वर हनननहनन्छ । हामीले हेयौ कक ख्रीरिल े पनणग 
ईश्वरीयता िारणा र्ननगिएको छ । अब हामी पनत्र र बत्रएकको अन्य व्यष्ट्क्तहरु बबचको सम्बन्िलाई हेरौ । 
 

 

बत्रएक 

 

ख्रीष्ट्रियन त्तवश्वासीको लागर् बत्रएकको भशिा महत्वपूणग छ । एकानतर, बत्रएकत्व ती भसद्वान्तहरु 

मध्ये एक हो जसले हामीलाई भसकाउर्दछ कक उहााँलाई बनझ्न परमेश्वर हाम्रो िमता िन्र्दा िेरै मागथ 

हनननहनन्छ । यसले हामीलाई भसकाउर्दछ परमेश्वर र्दनबै रहस्यमय र अचम्मपूणग हनननहनन्छ र यसले हामीलाई 

उहााँको आरािना र्नग पे्रररत र्र्दगछ । तर अकोतफग , यस भशिाले ईसाई िमगलाई अन्य सबै िमगहरु बाि अलर् 

र्राउर्दछ । कनतपय िमगहरुले परमेश्वरलाई केवल एक व्यष्ट्क्तको रुपमा हेर्दगछन,् र अरुहरुले चाटहाँ िेरै 

रे्दवताहरु छन ् िनेर त्तवश्वास र्छगन ् िने बत्रएकको िमगशास्त्रीय भसद्वान्तले हामीलाई भसकाउछ कक 

परमेश्वर एक अथगमा तीन व्यष्ट्क्त हनननहनन्छ र अको अथगमा एक परमेश्वर । एनतहाभसक रुपमा, यो अनौठो 
ख्रीष्ट्रियन भशिा हाम्रो ख्रीरिको स्वीकारको केन्िबबन्र्दन रहेको छ ।  

बत्रएक शब्र्द बाइबलमा पाउरै्दनौ, तर यसले बाइबलीय अविारणालाई व्यक्त र्र्दगछ कक परमेश्वर 

तीन व्यष्ट्क्तत्वहरु तर एउिै अपररहायग र्नण िएको हनननहनन्छ । "व्यष्ट्क्त" शब्र्दल े भिन्न, आत्म स्वयम-्

सचेत व्यष्ट्क्तत्वलाई जनाउाँ र्दछ । िमगशास्त्रले भसकाउछ कक परमेश्वरको नतन व्यष्ट्क्तत्वहरु त्तपता, पनत्र र 

पत्तवत्र आत्मा हनन ्। र "परमेश्वरको अपररहायग र्नण" शब्र्दले परमेश्वरको मौभलक प्रकृनत वा उहााँ समात्तवरि 

िएको र्नणलाई जनाउछ । 
 

ख्रीष्टियि मसद्वान्त त्रिएकको मिक्षािे मसकाउदछ कक एक परिशे्वर तीि 

व्यष्ततहरु, परिशे्वर वपता, परिेश्वर पिु र परिेश्वर पववि आ्िाको रुपिा 
एकतािा अिन्त सिय देखि अष्स्त्विा हुिुहुन्छ  परिेश्वरको ज्ञाििाई बुझ्ि 

ख्रीष्टियिहरुिाई धिडिास्िको साथ धरैे िताब्दीहरु िाग्यो । यस मसद्वान्तको 
ववकासको िागि प्रिुि उ्प्रेरणा बौरीउठिुभएको र उचामििुभएको ख्रीटिको 
प्रारष्भभक खख्रष्टियि आराधिा गथयो; येिू ईश्वरीय हुिुहुन्छ भिेर धिडिास्ििे 
स्पटिसंि मसकाउदछ । उिीहरुिे यो कुरा व्यतत िरेर भि ेकक बुबाको जस्तो 
स्वभाव छ छोराको पनि ्यहह स्वभाव छ । ्यसो भए ख्रीष्टियिहरुिे कसरर 

परिेश्वरको एकतासंि ख्रीटिको आराधिािाई मििाप िरे ? िुख्य कुरा व्यष्तत र 

प्रकृनत त्रबचको मभन्िता गथयो । अिन्त परिेश्वर वपता र परिेश्वर पिु एक 

हुिुहुन्छ भन्िे कुरा ख्रीष्टियि धिडिास्िको अिुवाईबाि सुनिष्श्चत िरे तर एक 

व्यष्ततको भन्दा फरक । सारांििा भन्िे हो भिे, एक परिेश्वर सदासवडदा तीि 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

व्यष्तत, वपता, पिु र पववि आ्िाको एकतािा अिन्तको सियदेखि अष्स्तविा 
रहिुभएको छ । 

 — Dr. Keith Johnson 

 

ईश्वरशास्त्रीहरुले बत्रएकको वणगन र्दनई दृष्ट्रिकोणबाि र्रेका छन ्। र अको तफग , नतनीहरुल े

आगथगक सम्बन्िको बारेमा पनन कन रा र्रेका छन ्। बत्रएकभित्र तत्वशास्त्रीय सम्बन्िहरुसंर् शनरु 

र्रेर, हामी यी र्दनबै त्तवचारहरूमा संक्षिप्त रुपमा हेनेछौं । 
 

र्त्िशास्त्रीय 

 
"र्त्िशास्त्रीय" शब्दको अर्ा "अवस्र्त्ि सम्बवन्ि" र्छ । र्सर्ा, जब हामी विएकको व्यविहरु 

बीचको र्त्िशास्त्रीय सम्बन्िहरुलाई विचार गर्छौ, र्ब हामी विचार गर्छौ दक कसरर वर्नीहरु एक 

अकाासंग र र््यसंग एदककृर् र्छन ्भन्ने कुरा जुन उहााँहरुले एउटै ईश्वरीय सार िा प्रकृवर् बाडदर्छन् । 

दकनभन े परमेश्वर र्ीनै जना व्यविहरुले एउटै ईश्वरीय सार साझा गदार्छन्, उहााँहरु सबैसंग समान 

गुणहरु र्छन्, जस्र्ै अनन्र्, अनन्र्र्ा र अपररिर्ानीयर्ा । दिवलप्पी २:५-८ मा पािलले विएकर्ाको 

बारेमा यसरी बर्ाउदर्छ, 

 

ख्रीरि येशू ... परमेश्वरको स्वरुपमा िएर पनन उहााँले परमेश्वरको बराबरी हनन े

कन रालाई एउिा पकक्रराख्ने वस्तन जस्तो ठान्ननिएन । तर आफैलाई ररत्याईकन 

कमाराको रुप िारण र्रेर, तथा मननरय िएर जन्मननियो । स्वरुपमा 
माननसजस्तै िएर आफैलाई होच्याउननियो, र मतृ्यनसम्मै अथागत ् क्रन सको 
मरुत्यनसम्मै आज्ञाकारी रहननियो (कफभलप्पी २:५-८) । 
 

यस िण्िले येशूको बारेमा िेरै कन रा बताउर्दछ । तर हामी "परमेश्वरको स्वरुपमा िएर" िन्ने 
िनाईमा ध्यान कष्ट्न्ित र्नग चाहन्छौ । यस वाक्यांशमा, पावलले स्परि रुपमा भसकाए कक पनत्र परमेश्वर 

त्तपतासाँर् ईश्वरीय प्रकृनत वा सार साझ र्र्दगछन । र अन्य िण्िहरुल ेपत्तवत्र आत्मासाँर् पनन यटह प्रकृनत वा 
सार छ िनेर संकेत र्र्दगछ । उहांहरु सबै एकै ईश्वरीय अष्ट्स्तत्वमा हनननहनन्छ । जस ैयेशूले यनहन्ना १०:३० मा 
िन्ननिएको छ, 

 

म र त्तपता एक हौँ (यनहन्ना १०:३०) । 
 

अत्तवश्वासीहरु जसले सनन्र्दा अचम्म लाग्र्दो येशूको कन रा जनन उहााँले आफन  परमेश्वर हन िनेर 

घोषणा र्रररहेको कन रा बनझे, र नतननहरुले परमशे्वर को ननन्र्दाको आरोपमा उहााँलाई ढन ंर्ा हान्न े

कोभशस र्रे । 
 अब हामी तत्वशास्त्रीय बत्रएकताको बारे बाइबभलय भशिालाई त्तवचार र्यौ, बत्रएक 
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हेननगहोला। 

भित्रको आगथगक सम्बन्िको बारेमा िमगशास्त्रले के भसकाउर्दछ त्तवचार र्रौँ । 
 

 

आर्र्ाक 

 
"आर्र्ाक" शब्दको अर्ा "घर व्यिस्र्ापन संग सम्बवन्िर् र्छ ।" र्सर्ा, जब हामी विएक वभिको 

आर्र्ाक सम्बन्िको कुरा गर्छौ, हामी चासो राख्दर्छ ाँ दक कसरर वपर्ा, पुि र पविि आत्मा एक अकाासंग 

िरक व्यविको रुपमा सम्बन्ि राख्नुहुन्र्छ र कुराकानी गनुाहुन्र्छ । हामीले हेयौ, र्त्िशास्त्रीय 

दवृष्टकोणबाट पुिले वपर्ा र पविि आत्मा जस्र्ा ईश्वरीय सार पाउनुभएको र्छ । र्र वर्नीहरुको आर्र्ाक 

सम्बन्िमा, पुि वपर्ाको इच्र्छामा समर्पार् हुदर्छ, र पविि आत्ममार्ी अविकार राख्नुहुन्र्छ । जसै येशुले 

युहन्ना ६:३८ मा भन्नुभएको र्छ, 

 

आफ्नो इच्छा पनरा र्नग म स्वर्गबाि ओभलगआएको होइन, तर मलाई पठाउननहनकेो 
इच्छा पनरा र्नगलाई आएको हन (यनहन्ना ६:३८) । 
 

त्यसै गरर यूहन्ना ८:२८-२९ मा भन्नुभयो: 

 

म आफ्नै अगिकारमा केटह र्टर्दगन, तर त्तपताले भसकाउननिएको कन राहरु बोल्र्दछन  
िनन जान्नछेौँ । मलाई पठाउननहनने मसंर् हनननहनन्छ । उहााँले मलाई एक्ल ै

छोड्ननिएको छैन, ककनिने म सिै उहााँलाई प्रसन्न तनल्याउने काम र्र्दगछन  (यनहन्ना 
८:२८-२९) । 

 

बत्रएक अथगव्यवस्था भित्र, पनत्र सि ै त्तपताको अगिकार र इच्छामा त्तवलम्ब र्र्दगछ । जसरर 

बनबाले पनत्रमागथ अगिकार राख्र्दछ, त्यसरी नै बनबा र छोरा र्दनबैले पनन पत्तवत्र आत्मामागथ अगिकार 

चलाउननहनन्छ । यनहन्ना १५:२६ मा पत्तवत्र आत्मामागथ आफ्नो अगिकारको कन रा र्ननगियो, जहााँ यसो 
लेखिएको छ, 

 

जब सल्लाहकार आउननहनन्छ, जसलाई मा त्तपताको तफग बता नतमीहरुकहााँ 
पठाइटर्दनछेन  ... उहााँले नै मेरो त्तवषयमा र्वाही टर्दननहननेछ (यनहन्ना १५:२६) । 
 

जसरर बनबाले पनत्रलाई पठाउने अगिकार पाएको हनन्छ, त्यस्तै पनत्रलाई पनन आत्मा पठाउन े

अगिकार छ । 
अब, अवश्य पनन, बत्रएकका व्यष्ट्क्तहरु बीच कन नै त्तववार्द छैन | त्तपता, पनत्र र पत्तवत्र आत्मा 

जटहले पनन सहमत हनननहनन्छ । उहााँहरु एक मनका हनननहनन्छ । तैपनन, उहााँहरुको समन्िको 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

अथगव्यवस्था भित्र, पर्दको स्परि क्रम छ, त्तपताको अगिकार छ, र त्यसपनछ पनत्र र अन्तमा पत्तवत्र 

आत्मा । 
बत्रएकको प्रकृनत र बत्रएकका व्यष्ट्क्तहरु बीचको सम्बन्िहरु बनझ्न हामीलाई पूणग रुपमा 

असम्िव छ । त्तवश्वासद्वारा हामी जान्र्दछौँ कक िमगशास्त्रले के िन्छ त्यो सााँचो हो । तर हामील े

यो पनन स्वीकार र्ननगपर्दगछ कक बत्रएकक िेरै पिहरू हाम्रो समझबाि बाटहरका छन ्। यद्वपी, हामी 
सान्त्वना र प्रोत्साहन भलन सक्र्दछौं कक बत्रएक सबै सर्दस्यहरु एक साथ भमलेर हाम्रो उद्िारको 
बारेमा काम र्ननगहनन्छ । पनत्रको प्रायष्ट्श्चतको आचारमा त्तपताले हामीलाई िमा र्ननगहनन्छ । जब 

सम्म पनत्र फेरी हाम्रो मनष्ट्क्तको काम पनरा र्ननग आउननहनन्न, त्तपता र पनत्र र्दनबैले हामीलाई पननजीत्तवत 

र्नग र हाम्रो जीवन नत्तवकरण र्नग पत्तवत्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा पठाउननहनन्छ । 
हामीले येशकूो अनन्तको व्यष्ट्क्तत्व र कामलाई उहााँको ईश्वरत्व र बत्रएकमा हेरेर थाहा 

र्यौ । त्यसो िए, अब हामी उहााँको अनन्त सल्लाहलाई हेरौ । 
 

 

सल्लाह 

 

ईश्वरशास्त्रीय शब्र्द अनन्त सल्लाह, जसलाई प्राय जसो "अनन्त उर्दी" पनन िननन्छ, 

यसल ेसंसारको लागर् परमेश्वरले र्ननगिएको योजनाहरुको संकेत र्छग , जनन उहााँको सषृ्ट्रिको काम 

िन्र्दा पटहले नै ननिागरण र्ररसक्ननिएको गथयो । परमशे्वरको अनन्तको सल्लाह प्रेररत २:२३, 

रोमी ८:२८-३०, र १ पत्रनस १:२ जस्ता िण्िहरुमा उल्लेि र्ररएको छ । 
त्तवभिन्न ईश्वरशास्त्रीय परम्पराहरुका परमेश्वरको योजनाहरुको प्रकृनत र भसमाको बारेमा 

त्तवभिन्न बबश्वासहरु छन ्। कस-ैकसकैो त्तवश्वास छ कक परमेश्वरको अनन्त योजनामा ईनतहासको 
हरेक त्तववरण समावेश रहेकोछ । अरुहरुल े त्तवश्वास र्छगन ् कक परमशे्वरले केटह कन राहरु ननष्ट्श्चत 

र्ननग िएको छ, र अरुलाई र्ननग िएको छैन । तर हामी सबै यसैमा सहमनत छौँ कक ख्रीरिले के 

र्ननगियो िन्ने कन रा परमेश्वरको योजनाको केन्िबबन्र्दन हो-कक परमशे्वरले उहााँमा ननष्ट्श्चत र्ननग 
िएको मनष्ट्क्त र यसमा ख्रीरि असफल हनननहननछैेन । जसरर एकफसी १:४, र ११ ले िन्र्दछ, 

 

उहााँको सामनन्ने पत्तवत्र र ननरकलकं हौऔ संसारको उत्पनत िन्र्दा अनघबािै उहााँल े

हामीलाई चनन्ननियो । ... उहााँमा, जसले सब ै कन रा आफ्नो इच्छाको 
योजनाअननसारको पनरा र्ननगहनन्छ, आफ्नो अभिप्रायअननसार (एकफसी १:४, र ११) । 

 

ख्रीरिमा परमेश्वरले जे र्ननगियो कन नै र्दनघगिना वा अप्रत्याभशत समस्याको समािान गथएन, यो 
परमेश्वरको अनन्त उर्दीद्वारा स्थापना र्ररएको गथयो । अब, हामी ख्रीरिको समन्िमा परमेश्वरको 
अनन्त सल्लाहको बारेमा सोच्र्दछौँ, यो र्दनई पिहरु छन ट्याउन सहयोर् छ, पनवगज्ञान र उिेश्य । यशैया ४६:१० 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

मा परमेश्वरको अनन्त सल्लाहको यी र्दनबै पिहरु स्परि छन ्। यो िण्िमा परमेश्वरले के िन्ननिएको छ 

सनन्ननहोस,् 

 

आटर्दरे्दखि अनन्तसम्मको, र प्रागचन समयरे्दखि हनन आउनेसम्मको जानकारी म 

टर्दन्छन  । म िन्छन : मेरो अभिप्राय ठहनछे, र मैल ेचाहेको सबै पनरा र्नेछन  (यशयैा 
४६:१०) । 

 

आफ्नो पूवगज्ञानको बारेमा, परमशे्वरल ेिन्ननिएको गथयो कक संसारको सषृ्ट्रि र्ननगिन्र्दा 
पटहलेरे्दखि नै, ित्तवरयमा के हननेवाला छ उहााँलाई थाहा गथयो । र उहााँको उिशे्यको बारे, उहााँल े

िन्ननियो, "आफ्नो उिेश्य ििा हननछे र म जे इच्छा र्छन ग सबै र्नेछन  । " हामी यी र्दनब ै

त्तवचारहरुलाई थोरै त्तवस्तारमा हेरौं । 
अकोतफग , हामीले पूवगज्ञानको पररिाषा यसरी र्नग सक्र्दछौ कक यसले परमेश्वरको 

ज्ञानलाई जनाउछ, सषृ्ट्रि हनननिन्र्दा अनघ, ईनतहासको क्रममा हनने घिनाहरु । त्तपता, पनत्र, र पत्तवत्र 

आत्माल ेसबै कन रा जान्ननहनन्छ ।  उहााँहरुको ज्ञान ित्तवरयमा पनन फैभलन्छ । यशयैा ४६:१० मा यस 

त्तवचारलाई थाहा पाउनको लागर्, साथसाथै हामी यसलाई यशैया ४२:९; ४५:११-१३, र प्रेररत १५:१७, 

१८ जस्ता िण्िहरुमा फेला पार्दगछौँ । 
अकोतफग , संसारको सषृ्ट्रिको लागर् परमेश्वरको उिेश्य िरैे तररकामा वणगन र्नग सककन्छ 

। यस पाठमा, हामी यो संक्षिप्तमा िन्नेछौ कक परमेश्वरले संसारलाई खख्रस्िमा उहााँको राज्यको 
माध्यमबाि उहााँको मटहमा प्रर्दशगन र्नग र बढाउनको लागर् सषृ्ट्रि र्ननगियो । हामी िजनसंग्रह 

१४५:१-२१, १ नतमोथी १:१७, टहब्रन १:१-१३, १ पत्रनस १:२०-२:२:९, र प्रकाश १:५-६ को िण्िहरुमा 
उहााँको उिशे्यलाई टर्दख्र्दछौ ।  

हालको शताब्र्दीहरुमा, केटह ईश्वरीय त्तवद्वानहरुले छन िकाराको करारको रुपमा उहााँको 
र्ौरवशाली राज्यको बारेमा परमशे्वरको अनन्त उर्दीको वणगन र्नग सहयोर्ी पाएका छन ् । 
िमगशास्त्रले संकेत र्र्दगछ कक संसारको सषृ्ट्रि हनननिन्र्दा अनघ, परमेश्वर व्यष्ट्क्तहरुल े छन िकारा 
बचाउन र यसलाई पनतत सषृ्ट्रिमा लार्न र्नग एउिा र्म्िीर व्यवस्थामा प्रवेश र्रे । त्तवशेष र्रर, 

पनत्रले पनतत मानवतालाई पापको ननतजाबाि छन िकारा टर्दनको लागर् रे्दहािारी हनने र मने प्रनतज्ञा 
र्ननगियो । त्तपताले पनत्रको बभलर्दानलाई पात्तपहरुको छन िकाराको रुपमा स्वीकार र्ने प्रनतज्ञा र्ननगियो 
। 
 

यो एउिा संझौता हो जसिा वपतािे आफ्िा जिहरुको िानतर उद्धारको कािको 
योजिा बिाउिुहुन्छ । उहााँिे यो पनि निधाडरण ििुडभयो कक उहााँिे पुिको िागि 

िरीर, भौनतक िरीर प्रदाि ििुडहुिछे जसिा पिु आउिुहुिेछ र देहाधारी हुिुहुिेछ 
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। र पुि यस पथृ्वीिा आउि, आफ्िो जीवििाई कु्रसिा सुिपन्ि सहित हुिुभयो-
एक उत्ति जीवि-्यो मसद्व जीवििाई कु्रसिा सुभपिुभयो र परिशे्वरका 
जिहरुको सट्िािा ििुडभयो । र छुिकाराको ्यो करारको भाि भिेको पववि 

आ्िा पठाउिु हो जसि े ख्रीटिको काि मििुहुन्छ र ्यसपनछ यसिाई 

परिेश्वरका जिहरुिा िािु ििुडहुिेछ । 
 

— Dr. Jeff Lowman 

 

छन िकाराको करार हाम्रो बनझाइको लागर् महत्वपूणग छ, ककनकक येशूले पटहले नै र्ननगिएको 
र आफ्नो रे्दहािारीमा र्ननगहनन ेकामहरुको रुपरेिाको यसल े वणगन र्र्दगछ । छन िकाराको करारमा 
समावेश िएका प्रनतज्ञाहरु िजनसंग्रह ११०, र एकफसी १:३-६ र नतनीहरु १ पत्रनस १:२० र प्रकाश 

१३:८ मा पाउर्दछौँ । उर्दाहरणको लागर् येशकूो वचन यनहन्ना ६:३८-४० मा हेरौं, 
 

आफ्नो इच्छा पनरा र्नग म स्वर्गबाि ओभलगआएको होईन, तर मलाई पठाउननहननकेो 
इच्छा पनरा र्नगलाई आएको हन ाँ । र मलाई पठाउननहननेको इच्छा यो हो, कक उहााँल े

मलाई टर्दननिएकाहरु मध्ये कसैलाई पनन म नर्नमाऊ, तर नतनीहरुलाई अन्त्यको 
टर्दनमा जीत्तवत पारु । ककनिने मेरा त्तपताको इच्छा यो हो, कक पनत्रलाई हेने र 

उसमागथ त्तवश्वाश र्ने प्रत्यकेले अनन्त जीवन प्राप्त र्रोस,् र म त्यसलाई 

अन्त्यको टर्दनमा जीत्तवत पानछेन  (यनहन्ना ५:३८-४०) । 
 

 

िुष्तत अिन्त उधेश्यसंि सभबष्न्धत छ जिु संसारिा सषृ्टि हुिुभन्दा अनि 

परिेश्वरिा िठि िररएको गथयो । हािी यी सबैको रहस्य निधाडरण ििड सतदैिौ 
। स्पटि छ, परिेश्वर असीि हुिुहुन्छ र केहह गचजहरु हािीबाि िुकेका छि ् र 

परिेश्वरिे ती प्रकि ििुडभएको छैि, तर हािी यसबारे परिशे्वरिे प्रकि 

ििुडभएको सबै कुरा बुझ्ि चाहान्छौ, र हािी धिडिास्ििा यो सकेंत पाउछौँ कक 

्यहााँ एउिा करार गथयो जिु त्रिएक परिेश्वरको बीचिा स्थापिा भएको गथयो । 
्यो अिन्तसभि उहााँको िहहिाको प्रदिडि हुिेछ । ्यसकारण परिेश्वर बाहेक 

अरू प्राणीहरुिे उहााँको िहहिाको आिन्द मिइरहेको छि ्र यो आिन्दको अन््य 

कहहल्यै हुिे छैि । र धिडिास्िबाि यो देखिन्छ कक परिेश्वरिे छुिकाराको 
उधेश्यको िाध्यिबाि यो काि ििुडभयो, पापी िानिसहरुिाई बचाउिको निष्भत 

जो सजाय पाउि र नतिीहरुका छुिकारा ििड योग्यको गथयो । र जहााँसभि हािी 
धिडिास्िबाि भन्ि सतदछौं, संसारको उ्पनत हुिुभन्दा अनि, संसारको सषृ्टि 
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ििुडभन्दा अनि, यो करारको व्यवस्था िररएको गथयो जसिा वपताि े

िानिसहरुिाई चुन्िुहुिछे, पिु ििुडहुिेछ र िानिसिाई छुिकारा हदिुहुिछे, तब 

पववि आ्िाि े उनिहरुबाि पापको भ्रटिाचार हिाउिु हुिेछ ताकक नतिीहरुि े

पश्चाताप ििड र ख्रीटििाई अाँिाल्ि सकूि ्। 
 

— Dr. Thomas Nettles 

 

परमेश्वरको अनन्त सल्लाह सबै त्तवश्वासीहरुको लागर् अत्तवश्वसनीय सान्त्वनाको स्रोत 

हनननपर्दगछ । परमेश्वरले संसार सषृ्ट्रि र्ननग अनघ, उहााँ आफ्नो सषृ्ट्रिको मटहमा प्रर्दशगन र्नग सषृ्ट्रिको 
रचना र्ननगहनन्छ र माननसजातीको लागर् उहााँको कृपा शासनको अगिनमा बस्नको लागर् उपयनक्त 

ठाउाँ  हनन ्। उहााँको पनवगज्ञानको कारण, कन नै कन राले उहााँलाई अचष्ट्म्मत पारै्दन । माननसजाती पापमा 
फसेको रे्दिेर परमशे्वर अचम्ममा पननगिएन । र हाम्रो उद्िार अप्रत्याभशत रुपमा केटह त्तवगग्रएको 
केटह टठक र्ने उहााँको अष्ट्न्तम भमनेिको प्रयास होइन | यसको त्तवपररत, सबै कन रा उहााँको योजना 
अननसार हनर्दछ । र यो अचम्मको कन रा जस्त रे्दखिन्छ, यो संसारको वास्तनकार र रचानाहार-

नासरतक येशकूो रुप िारण र्ननगियो । उहााँको अनन्त उिेश्यहरु अननसार सषृ्ट्रि र्ननगिएको संसार 

र मानवजानतलाई पननस्थागत्तपत र्नग सषृ्ट्रिमा प्रवेश र्ननगियो ।  
जस ैहामीले अनन्तमा पनत्र हनननहनन््यो िन्ने छलफल र्यौ, अब हामी सषृ्ट्रिको सनरुवात 

समयको कन रामा ध्यान ककष्ट्न्ित र्रौँ । 
 

 

 

सषृ्ट्रि 

 

यस पठमा रहेको हाम्रा उिेश्यहरुका लागर्, हामी सषृ्ट्रिको सनरुवातको अवगिलाई सषृ्ट्रि 

हप्ताको रुपमा, र मानवजानतको पापमा पतनसाँरै् अन्त्यको रुपमा र अर्दनको बरै्चाबाि 

ननरकासनको रुपमा पररिात्तषत र्नेछौं । यी घिनाहरु प्राय बाइबल िरर उल्लेि र्ररएको छ । तर 

बाइबलले यी घिनाहरुलाई प्राथभमक रुपमा उत्पनत १-३ सम्मको अध्यायमा वणगन र्ररएको छ । 
हामी सषृ्ट्रिको समयावगिमा पनत्रको कामको र्दनई त्तवषयहरुलाई हेरै्द वणगन र्नेछौं । पटहलो, 

सषृ्ट्रि हप्ता जब परमेश्वरले संसारलाई अष्ट्स्तत्वमा ल्याउननियो, र र्दोस्रो, पापमा माननसको पतन 

।  आउननहोस,् सषृ्ट्रिको हप्ताको साथ सनरु र्रौँ । 
 

 

सषृ्ट्रिको हप्ता 
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अब, परमेश्वरले संसारको सषृ्ट्रि र्ननग िएको बारेमा जब ख्रीष्ट्रियनहरुले कन रा र्छगन ्तब 

हाम्रो टर्दमार्मा सामान्यतया परमेश्वर त्तपताको व्यष्ट्क्तत्व तफग  जान्छ । तर िमगशास्त्रल े

भसकाउर्दछ कक सषृ्ट्रिको समयमा पनत्र त्तपताको पिमा हनननहनन््यो, र त्तपताले उहााँद्वारा संसारको 
सषृ्ट्रि र्ननगियो । यो सत्य कन राहरु यनहन्ना १:१-३, टहब्रन १:२ िण्िहरुमा उल्लेि र्ररएको छ । 
 

जब हािी परिशे्वरको पुि संसारको सषृ्टिकताड हुिुहुन्छ भिेर सोच्दछौँ, हाम्रो 
हदिाििा आउिे िण्र् भिकेो किस्सी १ हो, जिु एक िह्वपूणड िण्र् हो, र यस 

िण्र्िे हािीिाई सभझिा िराउदछ कक सब ैथोक उहााँद्वारा बिाईएको गथयो, सब ै

थोक उहााँको िागि बिाईएको गथयो, र उहााँिा सबै गचजहरु बागधएर रहेको छि,् र 

यो वास्तववक व्यवहाररक अंििा पुग्दछ । यसको ितिब यो हो कक हािी 
ववश्वस्त हुि सतछौ कक उही व्यष्तत जसि ेयस सषृ्टििाई बिाउिुभयो र आकार 

हदिुभयो र जसिे प्राकृनतक कािुि र आफ्िै ईश्वरीय इच्छाको संयोजिको 
िाध्यिबाि यसिाई सभहाल्िुहुन्छ, जिु यहााँको तहिा हािी कहााँ जादैछौँ भनि, 

कक सषृ्टिको एक भाििा भएको रुपिा र आफ्िो आ्िािा पुि: सजृिा भएको रुप 

उहााँिाई थाहा छ । ्यसैि े परिेश्वरको िुख्य उधशे्य र परिशे्वर आजको 
प्रावधािसंि जोडर्एको एक आमिष छ । 
 

— Dr. James D. Smith III 

 

सषृ्ट्रिमा पनत्रको संलग्नताको बारे कलस्सी १:१६ को िण्िलाई हेरौं, 
 

ककनकक उहााँमा नै सबै थोक सषृ्ट्रि िएका गथए । स्वर्गमा र पृ् वीमागथ िएका 
दृश्य र अदृश्य ... सब ैथोक उहााँद्वारा र उहााँकै ननष्ट्म्त सषृ्ट्जएका छन ् (कलस्सी 
१:१६) । 
 

यस िण्िमा, पावलले स्परि रुपमा िने कक सषृ्ट्रि पनत्रद्वारा सम्पन्न िएको गथयो, वा कनतपय 

अननवार्दहरुले "उहााँद्वारा" िननएको छ । 
 

सषृ्टि सुरुवातिा पुि िोिोस र स्य वचिको रुपिा अष्स्त्विा हुिुहुन्थ्यो । 
्यसैिे उ्पनत १ िा, परिेश्वरिे भन्िुभयो, "उज्यािो होस ् ।" परिशे्वरि े

भन्िुभयो, "पािी एक ठाउाँिा जभिा होस ् र ओबािो भुमि देिा परोस ् ।" तब 

युहन्िाको सुसिाचारिा, युहन्िािे यसरी िोषणा िरे, "वचि देहाधारी हुिुभयो 
।" यसैिे हािी संसारिाई उही तररिे बुझ्छौ-सषृ्टिकताड देखि सषृ्टि सभि, 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

परिेश्वर देखि िािवसभि । ककि ? ककिभिे हािी संसारिाई परिेश्वरको 
मसद्वान्तािे बुझ्छौ । र यो मसद्वान्त काल्पनिक छैि । यो स्य, वचि, िोिोस 

हो । यसैि े सभपूणड संसारिाई यसरर बुझ्ि सककन्छ यो परिेश्वरको वचि 

(िोिोस) द्वारा िासि िररएको हुन्छ ।  
 

— Dr. Stephen Chan, translation 
 

 

तपाइिाई थाहा छ, जब हािी ियााँ नियि पढदछौ, हािी धेरै आश्चयडजिक 

कुराहरु पाउछौँ, र हािी पुरािो नियि पुरै ियााँ प्रकाििा पढछौँ । हािीिे पत्ता 
ििाएको एउिा कुरा, उदाहरणको िागि, युहन्िाको सुसिाचार प्रचारदेिी ख्रीटि 

आहददेखि िै हुिुहुन्छ भन्िे हो । परुािो नियिको प्र्येक िण्र्हरिा ख्रीटि 

हुिुहुन्छ । तर जब हािी सारा सषृ्टििाई फकेर हेछौ र उहााँ ख्रीटि, वचि, 

परिेश्वरको िोिोस हुिुहुन्छ भनि हािीिाई युहन्िािे बताउदछ, जो सषृ्टिकताड 
अमभकताड हुिुहुन्थ्यो जसद्वारा परिेश्वरिे संसार सषृ्टि ििुडभयो । र ्यसपनछ 

हािी किस्सी पसु्तकिा आउाँदछौ र पावििे हािीिाई भन्दछ कक पुििे िाि 

संसार सषृ्टि ििुडभएको गथएि, उहााँिे सब ै कुरािाई अष्स्त्विा ल्याउिुभयो, 
हािीिाई उ्पनतिा भनिएको छ कक परिेश्वर बोल्िुभयो-यो िौखिक सषृ्टि गथयो 
। यो उहााँिे बोल्िुभएको वचिद्वारा भएको गथयो । हािीिे बुझ्यौ कक वचि ख्रीटि 

हुिुहुन्छ । 
 

— Dr. R. Albert Mohler, Jr. 
 

चािलाग्र्दो कन रा के छ िने, बाइबलको सषृ्ट्रिको कथा आकाश र पृ् वीको सषृ्ट्रि हनननिन्र्दा 
अनघ के िएको गथयो िन्ने कन रामा केष्ट्न्ित िएर सनरु हनरै्दन । यसको सट्िामा, परमेश्वरल े

संसारलाई कसरर सनव्यवष्ट्स्थत रुपमा िननगियो िन्ने कन रामा केष्ट्न्ित रहेको छ, जनन कन राले उहााँलाई 

प्रशन्न तनल्याउर्दछ । उत्पनत १:१ सषृ्ट्रिको त्तववरणको लागर् भशषगक हो, यसल ेहामीलाई िन्र्दछ कक 

परमेश्वर सषृ्ट्रिकताग हनननहनन्छ । तब उत्पनत १:२ ले हामीलाई संसारको प्रारष्ट्म्िक अवस्थाको 
बारेमा बताउछ | जस ैहामी पाठ र्र्दगछौं, 

 

पृ् वी आकरत्तवनाको र शून्य गथयो । अथाह समनन्ि मागथ अन्िकार गथयो, र 

परमेश्वरको आत्मा पानीमागथ पररभ्रमण र्रे्दरहननहनन््यो (उत्पनत १:२) । 
 

परमेश्वरले संसारलाई सनव्यवष्ट्स्थत र िननगअनघ यो आकारत्तवनाको गथयो, कन नै आकार वा 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

क्रम गथएन र यो िाली गथयो, यसमा कन नै जीवजन्तन गथएन । यो अवस्थामा, संसार परमेश्वरको 
मटहभमत राज्य हनन योग्य गथएन । त्यसपनछ, उहााँले छ टर्दनसम्म आफ्नो सषृ्ट्रि िनग र 

सनव्यवष्ट्स्थत र्नग बबताउननियो । र यो उहााँले र्ननगिएको कायगले संसारको लागर् आफ्नो अनन्त 

उिेश्यको केटह आिारिूत आयामहरू प्रकि र्यो । 
सषृ्ट्रिको पटहलो तीन टर्दनमा, परमेश्वरले संसारलाई र्ठन र्ननगियो वा आकार टर्दननियो । 

आफ्नो वचनको शष्ट्क्तद्वारा उहााँले ज्योनतलाई अध्यारोबाि, आकाशबाि समनन्िलाई र सनख्िा 
जभमनलाई पानीबाि छन ट्याउननियो । र उहााँले पनछ बनाउने प्राणीहरुको िोजनको रुपमा वनस्पनत 

बनाउननियो । 
सषृ्ट्रिको र्दोस्रो तीन टर्दनमा, परमेश्वरले िाली संसार िररटर्दननियो, ताकक उहााँको राज्य 

टठकसंर् व्यवष्ट्स्थत र शाभसत होस ्। ऋतनहरू गचन्हको लागर् सनयग, चन्ि र ताराहरु सषृ्ट्रि र्ननगियो 
र सूयगलाई टर्दनमागथ प्रिनत्व वा शासन र्नग, र चन्िमा रातमागथ प्रिनत्व र्नगलाई ननयनक्त र्ननगियो 
। तब उहााँले माछा र समनन्िका अन्य जीवजन्तनहरु पानीमा बस्नको ननष्ट्म्त, र पन्छीहरु हावामा 
बस्नको ननष्ट्म्त, र पृ् वीमा बस्ने सबै पशनहरु सनख्िा जभमनमा बस्नको लागर् सषृ्ट्रि र्ननगियो । र 

उहााँले मानवजानतलाई पृ् वीमा िररन, र पानी, आकाश र मनननका सबै प्राणीहरुमागथ शासन र्नग 
सषृ्ट्रि र्ननगियो । उत्पनत १:२७-२८ मा मानवतको भसजगनाको त्तववरण सनन्ननहोस ्। 

 

यसैकारण परमशे्वरल ेमाननसलाई आफ्नै स्वरुपमा सषृ्ट्रि र्ननगियो । परमेश्वरकै 

प्रनतरुपमा उहााँले नतनलाई सषृ्ट्रि र्ननगियो । नर र नारी नै र्रर उहााँले नतनीहरुलाई 

सषृ्ट्रि र्ननगियो । परमेश्वरले नतननहरुलाई आभशष टर्दननियो, र नतनीहरुलाई 

िन्ननियो, "फल्रै्द-फन ल्रै्द, पृ् वीमा िरररै्द र त्यसलाई आफ्नो वशमा पारे्दजाओ । 
समनन्िक माछाहरु, आकाशका पन्छीहरु तथा पृ् वीका सबै जीत्तवत प्राणीहरुमागथ 

अगिकार र्र" (उत्पनत १:२७-२८) । 
 

 

धिडिास्ििा, वविेष िरर उ्पनतको पुस्तकिे, अवश्य पनि, हािीिाई बताउदछ 

कक परिशे्वरसंि िािवताको िूि सभबन्धिाई यी सतडहरुिा ववस्ततृ रुपिा वणडि 

िररएको छ : सबैभन्दा पहहिे, िािवहरु परिेश्वरको सषृ्टिको पूणड मििर हुि ्। 
छैिौ हदिको अन्तिा यसरी भन्दछ, "परिेश्वरिे भन्िभुयो, िानिसिाई आफ्िै 
स्वरुपिा, हाम्र ैप्रनतरुपिा बिाऔ ।" र परिेश्वरिे आफ्िो स्वरूप र प्रनतरुपिा 
उहााँिे िानिसिाई िर र िारी िरर सषृ्टि ििुडभयो । ्यसकारण परिशे्वरि े

आफ्िो स्वरूप, आफ्िो प्रनतरुप, यस सषृ्टििा राख्न, िानिसहरुसंिको यस उच्च 

स्तरीय सभबन्ध राख्न चाहिुहुन्छ । र यसैिे उ्पनतको दोस्रो अध्यायिे यस्त ै
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

वास्तववकतािाई यी पदहरुिा वणडि िदडछ : कक परिशे्वरिे आदििाई जमििको 
िािोबाि बिाउिुभयो र उसिा जीविको सास फुककहदिुभयो, परिेश्वरि े

आदिसंि ईस्श्वरीय जीवि बार्िुभयो । ्यसकारण, परिेश्वरसंि िािवताको 
सभबन्धको सभभवत यी सथडरुिा वणडि िररएको छ : िािवजानतहरु चाहहाँ 
परिेश्वरका मििहरु, परिेश्वरका सन्तािहरु, सषृ्टििा परिेश्वरसंि साझदेार 

परिेश्वरको सेवा ििुड हो, तर केवि परिशे्वरको सेवा ििुड िाि होईि, 

परिेश्वरिाई गचन्ि र परिेश्वरिाई प्रेि ििड पनि हो । 
 

— Dr. Steve Blakemore 

 

सषृ्ट्रिको हप्ताको छैिौ टर्दनको अन्तसम्ममा, संसारलाई आफ्नो त्तवशेष राज्य हनननलाई 

सषृ्ट्रि र्ननगिएको गथयो, र मानवतालाई पृ् वीमा शासन र्नग उहााँले ननयनक्त र्ननगियो जसल े

उहााँलाई मटहमा ल्याउर्दछ । यसलाई ध्यानमा राख्रै्द, हामी कलस्सी १:१ लाई हेरौं, जहााँ पावलल े

सषृ्ट्रिमा पनत्रको िूभमकाको बारेमा यी शब्र्दहरु लेिेका छन ्। 
 

ककनकक उहााँमा नै सबै थोक सषृ्ट्रि िएका गथए । स्वर्गमा र पृ् वीमागथ िएका 
दृश्य र अदृश्य थोकहरु, चाहे भसहंासनहरु, चाहे प्रिनत्वहरू, चाहे प्रिानताहरु, चाहे 

अगिकारहरु, सबै थोक उहााँद्वारै र उहााँकै ननष्ट्म्त सषृ्ट्जएका हनन ्(कलस्सी १:१६) । 
 

यार्द र्ननगहोस कक यस िण्िमा, पावलले भसहंासन, शष्ट्क्त, शासक र आगिकारहरुमा जोि 

टर्दएका छन ्। बाइबलमा, सषृ्ट्रि अष्ट्स्तवमा आउननको बारेमा मात्र होइन । यो राजनीनतक शष्ट्क्तको 
कन रा पनन हो । आफ्नो बबशेष पनत्रको अगिकारमा, संसार परमेश्वरको त्तवशेष राज्य हननको लागर् 

अष्ट्स्तत्वमा आउननको बारेमा मात्र होईन । यो राजनैनतक शष्ट्क्तको कन रा पनन हो । आफ्नो त्तवशेष 

पनत्रको अगिकारमा, संसार परमेश्वरको त्तवशेष राज्य हननको लागर् अष्ट्स्तत्व हनन आयो । हामी टहब्रन 
१:२ बाि यी शब्र्दहरुमा उही सम्बन्ि रे्दख्छौ । 

 

तर यी आखिरी टर्दनहरुमा उहााँ आफ्ना पनत्रद्वारा हामीसंर् बोल्ननिएको छ । 
पनत्रलाई नै उहााँले सबै कन राका उिरागिकारी ननयनक्त र्ननगियो, उहााँद्वारा नै समस्त 

सषृ्ट्रि रच्नन पनन ियो (टहब्रन १:२) । 
 

यहााँ, टहब्रन पनस्तकको लेिकले परमशे्वर पनत्र सषृ्ट्रिमा सकक्रय हनननहनन्छ िन्ने त्यलाई 

जोिेर यो त्यलाई जोि टर्दए कक उहााँ "सबै थोकक उिरागिकारी" हनननहनन्छ, अथागत,् उहााँ राजा 
हनननहनन्छ जसले सार सषृ्ट्रिमागथ उिरागिकारी पाउननहननछे र शासन र्ननगहननेछ । वास्तवमा, यो 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

त्तवषय सम्पनण अध्यायमा पाउर्दछौ । 
बाइबलले ननरन्तर रुपमा भसकाउर्दछ कक सषृ्ट्रिको उिशे्य परमशे्वरको त्तवशेष राज्यको 

रुपमा सवेा र्ननग हो । र नयााँ ननयमल ेस्परि र्र्दगछ कक यो राज्य परमशे्वरको त्तवशेष पनत्रले शासन 

र्ननग पनछे, जसद्वारा सषृ्ट्रि सम्पन्न िएको छ । हामी यो पनन िन्न सक्र्दछौ कक पनत्रको सषृ्ट्रिको 
कायग िनकेो उहााँको राज्य र अगिकारको अभिव्यष्ट्क्त गथयो । सषृ्ट्रि मागथ उहााँको अगिकार छ 

ककनकक उहााँले यी सबै कन रा सषृ्ट्रि र्ननगियो । र यसैले, प्रत्येक सषृ्ट्रि र्ररएको कन रा राष्ट्जिनशीको 
साथ र आज्ञाकारी िई परमशे्वरको पनत्रको राजाको रुपमा प्रस्तनत र्नग बाध्य छ । 
 

ख्रीष्टियि ववश्वासको एउिा अचभिको स्य यो हो कक हाम्रा प्रभु र िुष्ततदाता 
येिू ख्रीटििे हािीिाई ि त त केवि छुिकारा िाि हदिुभयो, तर संसारको 
सषृ्टििा पनि उहााँको िह्वपूणड  भूमिका गथयो । हाम्रो प्रभु र िुष्ततदाता 
उद्धारक हुिुहुन्छ, तर उहााँ अझ पूणड रुपिा सषृ्टिकताड र उद्धारक पनि हुिुहुन्छ 

। यसिे हाम्रो िागि धेरै िह्वपूणड प्रभाव पछड  । यसि े हाम्रो उद्धारकताड, सब ै

कुराहरुको सषृ्टिकताड, कनत िहाि  हुिुहुन्छ भन्िे कुरा सभझिा िराउिुहुन्छ । यो 
अचभिको सोच हो, वास्तविा, यो साच्चै हो । यसि ेयो पनि सुनिष्श्चत िराउदछ 

कक पुिसंि वपताको भन्दा कि अगधकार छ भन्िे िित ववचारिा भ्रि िराउदैंि, 

तर हाम्रो यो िष्ततिािी र अद्भुत संसारको नििाडणिा पूणड सहभािी हुिुहुन्छ । 
ििाई िाग्छ यो पनि एउिा अिुस्िारक हो कक येि ू ख्रीटिको हृदय आफ्िो 
िण्र्िीिा िाि िभएर सभपूणड सषृ्टि क्रि र सबै प्राणीहरुिा पनि फैमिएको छ र 

छुिकारा जिु हािी आिा िदडछौं कक ख्रीटिद्वारा अन्तको सियिा पुणड रुपिा यो 
क्रन्दि सषृ्टिको पनि छुिकारा हुिेछ । यो एउिा स्िरण हो, ििाई िाग्छ, 

अन्तिा येिू ख्रीटििाई पछ्याउिेहरुसंि हठक हृदय हुिुपदडछ जसि ेयस संसार र 

यहााँ बसोबस ििे िानिसको वास्ता िदडछ जसिाई उहााँ आफैिे सषृ्टि ििुडभयो । 
 

— Dr. Glen Scorgie 

 

अब हामी सषृ्ट्रिको हप्ताको पररपेिमा सषृ्ट्रिमा पनत्रको कायगको बारेमा त्तवचार र्रौँ, हामी 
मानवताको पापमा पतनको त्तवषयलाई हेरौं ।  

 

 

मानवजानतको पापमा पतन 

 

मानवजानतको पापमा पतन हननन र्दनिर्द तर प्रख्यात कथा हो । उत्पनत २ मा, परमेश्वरल े
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

हाम्रा प्रथम अभििावक, आर्दम र हव्वालाई सषृ्ट्रि र्ननगियो र नतनीहरुलाई अर्दनको सनन्र्दर 

बरै्चामा राख्ननियो | नतनीहरुको काम बरै्चा हेरचाहा र्ननग र संसारमा बरै्चा त्तवस्तार र्नग सिम 

हननन, पयागप्त सन्तानहरु जन्माउनन गथयो, ताकक सम्पणूग संसार परमेश्वर वास र्नगको लागर् 

उपयनक्त गथयो । तर उत्पनत ३ मा शैतानल ेसपगको रुप भलएको गथयो र हव्वालाई असल र िराबको 
ज्ञानको रुिको निानन िनन िननएको फल िान पररिामा पयो । र हव्वाले िाईसकेपछी उनील े

आर्दमलाई पनन टर्दईन ्र आर्दमले पनन िाए । मानवताबाि अनाज्ञाकाररता यो पटहलो कायग गथयो । 
अर्दम र हव्वाले सपगका शब्र्दहरुमा त्तवश्वास र्रे र परमेश्वरको प्रबन्िको साथसाथै उहााँको 
आज्ञाप्रनत अनाज्ञाकारर िए । 

त्यसो िए, उत्पनत ३ मा परमशे्वरले श्रापद्वारा अर्दम, हव्वा र सपगलाई यस पापको जवाफ 

टर्दननियो । यस श्रापमा र्ररएको न्यायले मानवताको अनाज्ञाकाररताको पररणामहरुलाई सारांशमा 
प्रस्तनत र्यो, र सषृ्ट्रिको लागर् परमशे्वरको उिशे्यको पनरा हनन टढलाई ियो । 

तर यी सबैमा परेश्वरको पनत्रको िनभमका के गथयो ? पनत्रको कामलाई हामीले संक्षिप्तमा 
िन्न सक्छौं कक जब माननसले पापर्यो तब उहााँ पनन त्तपता र पत्तवत्र आत्मासाँर् मानवतालाई श्राप 

टर्दने काममा सहिार्ी हनननहनन््यो, र उहााँ नै प्रनतज्ञा र्ररएको उद्िारकताग हनननहनन््यो कक अन्तत 

श्रापबाि माननसलाई बचाउन उहााँ नै आउननहननेछ । 
मानवजानतको पतनमा परमेश्वरको पनत्रको कामलाई हामी तीन तररकाहरुमा हेनेछौं । 

पटहलो, हामी पतनको व्यष्ट्क्तर्त पररणामहरु हेनछेौं । र्दोस्रो, हामी यसको सावगिौभमक 

पररणामहरु हेनछेौं । र तेस्रो, हामी छोिकरीमा पतन पनछ मानवतालाई टर्दइएको आशालाई हेनेछौं 
। आउननहोस,् पतनको व्यष्ट्क्तर्त पररणामहरुबाि शनरु र्रौँ । 
 

 

व्यविगर् पररणामहरु 

 

रोिी ५ अिुसार, िानिस पापिा पति हुिकुो केहह प्रभावहरु, यसि ेबताउछ कक 

एउिा िानिसद्वारा, ्यो िानिस आदि गथयो, पाप संसारिा प्रवेि भयो र िृ् य ु

सबै िानिसहरुिा सदै ियो ककिकक सबैिे पाप िरेका छि ्र यसको अथड आदििा 
सबैिे पाप िरेिा छि ्। उििे सभपूणड िािव जानतको प्रनतनिगध्व िरे । र जब 

उसिे पाप ियो, तब उसको दोष सभपूणड िािव हनतिा साररयो । र यसको साथ ै

उिको त्रबगे्रको प्रकृनत पनि साररयो । यसको बारेिा सोच्िुहोस ्जब परिशे्वरि े

आदििाई सषृ्टि ििुडभयो, उहााँिे ववषको एक सािो बोति उसिा हामिहदिुभयो-
यो सहह छैि, तर यस तररकािे सोच्िुहोस-्उहााँिे आदििाई भन्िुभयो, यहद 

नतमि िेरो इच्छाको ववरुद्ध ियौ भिे ्यो सािो बोति भागचिेछ । वास्तविा, 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

आदि उहााँको इच्छाको ववरुद्विा िए, र सािो बोति भागचयो, र यसि ेउसको 
हदिाििाई ववषातत बिायो-उसिे सहह ववचार िरेि, उसको हृदयिाई ववषातत 

बिायो-उसि ेहठक कुराहरुिाई प्रेि िरेि, उसको इच्छािाई ववषातत बिायो-हठक 

कुराहरु उसि ेछिौि िरेि । ्यसपनछ जब आदिका बच्चाहरु भए, ्यो भ्रटि 

प्रकृनतको अष्स्त्विा र परिशे्वरको ववद्रोहिा आयो । 
 

— Dr. Frank Barker 

 

टुटेको संगवर् : पापमा मानिजावर्को पर्नको व्यविगर् पररणामको िणान गनाको लावग िेरै 

र्ररकाहरु र्छन् । र्र यी पाठहरुमा हाम्रो उिेश्यहरुको लावग, परमेश्वर र मानि वबचको टुदिएको 

सम्बन्िबाट सुरु गरेर हामी चार विचारहरूमा दकवन्िर् हुनेर्छौं । 

 

सामान्यर्या मानिर्ाको पापमा पर्न हुन ुपरमशे्वरको विरुद्वको वििोह वर्यो-उहााँको 

नवैर्क आज्ञाहरुलाई र्ोड्न ु जनु उनको चररिको प्रवर्वबम्ब हो । र त्यो वििोहको 

कारण सब ैर्हमा एउटा दखुद विभाजन भयो- पवहलो र मखु्य भनकेो, परमशे्वरबाट 

अलग हुन ु हो । हामी, उहााँको सवृष्ट, उहााँको आफ्न ै स्िरुपमा बनाईएको, उहााँलाई 

मवहमा ददनको लावग, र्र हामीले त्यसो गरेनौं । हामी सिै परमशे्वरको मवहमा सम्म 

पगु्न बाट चुक्य  र जब हामी उहााँ विरुद्व वििोह गर्छौं, उहााँल ेजानाजानी यस सवृष्टलाई 

श्राप ददनहुुन्र्छ र परमशे्वर र उहााँको सवृष्टको वबचमा अलग ल्याउनुहुन्र्छ । त्यसोभए, 

मानिर्ाको अलग्र्ाको अनभुि, हाम्रो सुरक्षाको श्रोर् र महत्ि र पवहचान र 

परमशे्वरको सवृष्टबाट कारटएको वर्यो, र त्यसलै ेहामी परमशे्वरबाट अलग भएका र्छ ाँ 

। हामी एक अकााबाट पवन अलग भएका र्छ ाँ दकनभने मानिलाई उनीहरुको सब ै

आनन्द, उनीहरुको पवहचान, परमशे्वरमा उनीहरुको सन्र्ुवष्ट खोज्न ेउिशे्य रावखएको 

र्छ र जब हामी यसो गदैनौं यसलाई ससंारको वचजहरुमा खोज्र्छ  । र व्यविहरु, जब 

स्नहे र प्रेमको िस्र्हुरु भन्दा, यस ससंारको वचजहरुको लावग प्रवर्स्पिाा हुन्र्छ जनु 

हामी हाम्रो पवहचानको खोजीमा हुन्र्छन् र यसल े हामीलाई अरु मावनसबाट अलग 

गराउदर्छ । 

 
— Dr. K. Erik Thoennes 

 

परमेश्वरले यस संसारलाई एक स्थान हननलाई ढाचा टर्दननियो, जहााँ आफन ले सषृ्ट्रि र्रेको 
प्राणीहरुसंर् बस्नन सक्ननहननेछ । तर आर्दम र हव्वाल े पापल े र्र्दाग नतनीहरु परमेश्वरबाि िाढा िए, 

उहााँसंर्को उनीहरुको सम्बन्ि तोडिएको गथयो । नतनीहरुको अनाज्ञाकारीताले लजको िावना उत्पन्न र्यो 
र नतनीहरुल ेपमेश्वरको उपष्ट्स्थनतमा आफ्नो सन्तनष्ट्रि र आत्म त्तवश्वास हनमाए । त्यसकारण, बर्ैचामा 
परमेश्वरभसत टहड्न र कन रा र्ननगको सट्िा नतनीहरु उहााँको उपष्ट्स्थनतबाि लनके । यो संर्नत केवल मानव 

दृष्ट्रिकोणबाि मात्र तोडिएको गथएन; परमेश्वरले नतनीहरको उपष्ट्स्थनतलाई समेत ईन्कार र्ननगियो र 

नतनीहरुलाई अर्दनको बर्ैचाबाि ननकाभलटर्दननियो । ननतजाको रुपमा, परमेश्वरसंर्को सम्बन्ि 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

पननस्थागत्तपत र्ननग मानवजानतको सबैिन्र्दा ठनलो आवश्यकता हो । 
यसबाहेक, परमेश्वरसंर् मानवजानतको तनकक्रएको सम्बन्िको पररणामको कारण, आर्दम र 

हव्वाको एक अकागको संर्नत पनन िन िेको गथयो । यो त्य हो कक नतनीहरु नाङ्र्ो िएको कारण नतनीहरु 

लष्ट्ज्जत िए र नतनीहरु अष्ट्न्जरको पातल े ढाककए । र हामी यसलाई उत्पनत ३:१६ मा मानवजानतलाई 

परमेश्वरको श्रापमा पनन रे्दख्छौं, जहााँ हामीलाई िननएको छ कक त्तववाहमा द्वन्द्वको कारण पाप हो । 
त्यसो िए मानवतालाई पनन छन िकारा चाटहन्छ जसले यी मानव सम्बन्िहरुलाई पनन:स्थापना र्नग सक्र्दछ 

। 
 

दोष : पतनको र्दोस्रो व्यष्ट्क्तर्त पररणाम िनेको मानवजानतले आर्दमको पापको र्दोषह 
सहनन हो । रोमी ५:१८ मा पावलले यस समस्याको वणगन सनन्ननहोस ्। 
 

यसैले जसरी एउिै माननसको अपरािले सबै माननसहरु र्दण्िका िार्ीर्दार बन े

(रोमी ५:१८) । 
 

पावलले भसकाउर्दछन ्कक आर्दमको अनाज्ञाकारीताको कारणले सबै मानवजानतलाई र्दोषी 
बनायो । अको शब्र्दमा, परमशे्वरले आर्दमको पापलाई सबै पतन िएको व्यष्ट्क्तको िातामा 
टहसाब लर्ाउननहनन्छ, जसले र्र्दाग हामी सबै त्यो पटहलो पापको र्दोषी छौँ । यो घिना ियो ककनिन े

आर्दम सबै माननसजानतको करारको प्रमनि गथए । उनल ेआफैलाई मात्र होईन, उनकी स्वास्नी र 

अनी सबै मानवजानतहरुको प्राकृनतक मानव पनस्ताबाि आउर्दछन ्उनीहरुको प्रनतननगित्व र्रे । 
पररणाम स्वरूप, हामीलाई छन िकारा चाटहन्छ जसले यस र्दोष र अनन्त सजायबाि स्वतन्त्र 

तनल्याउछ । 
 

भ्रटिता : हामीले उल्लेि र्ने तेस्रो व्यष्ट्क्तर्त पररणाम िनेको भ्ररिता हो । 
ईश्वरशास्त्रीय शब्र्द "भ्ररिता" ले पापको मानव स्विावलाई र्दशागउछ । त्तवभिन्न 
ईश्वरशास्त्रीय परम्पराहरु त्तवभिन्न तररकाहरुबाि भ्ररिताको व्यापकता बनझ्छन ्। तर सबै 
इिान्जेभलकल ईसाईहरु यस कन रामा सहमत छन ्कक यसल ेहामीलाई परमेश्वरसंर् अननग्रह 
पाउनबाि रोक्र्दछ । िमगशास्त्रले रोमी ३:९-१८ सटहत िेरै स्थानहरुमा मानव प्रकृनतको 
अपमानको कन रा र्र्दगछ | 
 

उर्दाहरणको लागर्, रोमी ३:१०-१२ मा यसरी िन्र्दछ,जसो लेखिएको छ, "िमी 
कोटह छैन, परमेश्वरलाई िोज्न े कोटह छैन । बनझ्न े कोटह छैन परमेश्वरलाई 

िोज्ने कोटह छैन । नत सब ैबराभलएका छन,् नतनीहरु एकसाथ बबकम्मा िएका 
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छन ्। कसैल ेअसल र्रै्दन, असल र्ने एक जना पनन छैन" (रोमी ३:१०-१२) । 
 

यी पर्दहरुमा, पावलले मानव भ्ररिताको बारेमा िमगशास्त्रको ननरन्तर भशिालाई प्रकाश 

पानगको लागर् पनरानो ननयमक त्तवभिन्न सन्र्दिगहरुमा समटे्छन । 
रोमी ३ मा, पावलले भसकाए कक हाम्रो आचरण बबगे्रको छ, त्यसकारण कोटह पनन िमी छैन 

र कसैल ेराम्रो र्रै्दन । हाम्रो बौद्गिक पनन भ्ररि िएकोछ, त्यसकारण कोटहले बनझ्रै्दन । र हाम्रो 
इच्छालाई पनन प्रिाव पाररएको छ, त्यसकारण कसैले पनन परमेश्वरलाई िोज्रै्दन । वास्तवमा 
िन्ने हो िने, हाम्रो पत्तवत्र परमेश्वरको सामन मानव स्विाव अयोग्य छ िनरे पावलले िन्न सके । 
हामी उहााँको आभशषको योग्यको छैनौ र हामीले आफैलाई उद्िार र्नग केटह र्नग सक्रै्दनौ । 
हामीलाई उद्िार र्नग अरु कोटह चाटहन्छ । 
 

तपाईिाई थाहा छ जब बीसौं िताब्दी सुरु भयो, ववश्विा िासिरी पष्श्चिी 
ववश्विा यनत धरैे आिावादी गथयो कक, ववज्ञािको प्रिनतको कार, मिक्षाको 
व्यापक उपिब्धताको कारण, सबै पत्तािािेका प्राववगधक आववटकारहरुको कारण-

प्रिनत र यस्तै अरुहरु-्यहााँ दािडनिकहरु र सािाष्जक वैज्ञानिकहरु र उद्धारवादी 
धिडववद्हरु सिेत गथए, आिावादको िहाि आिा गथयो कक बीसौं िताब्दी 
िाष्न्तको िताब्दी हुिछे जहााँ यदु्व हुिछैेि । बीसौं िताब्दी एक िताब्दी हुिछे, 

जसिा िािव कारणिे िासि ििछे, र व्यवहाररक व्यष्ततहरुिे एक अकाडिाई 

िािे छैिि ्। ्यसो भए, यो ठुिो आिािा, हािी यस िताब्दीिा आउदछौँ जहााँ 
िाष्न्त हुिेछ । तपाइिे देखु्नभयो कक यस प्रकारको सिस्यािा ... र ्यो सिस्या 
िातसडवादिा गथयो, यो आिावादी िािवववज्ञाि गथयो जुि सािाष्जक प्रकोपिा 
अन््य भयो ककिभिे यसिा पापको मसद्वान्त गथएि । अनि ्यसोभए के भयो ? 

तपाइिाई पहहिो ववश्व युद्वबारे थाहा छ । तपाईिाई बोल्सेववक क्राष्न्तबारे थाहा 
छ । यस पछी होिोकटि, दोस्रो ववश्व यदु्व, हहििर, िाजीवाद गथयो र यस्त ै

अरुहरुपनि अनि बढ्ि सतछि ् । र यसको पररणाि स्वरूप भन्िपुदाड बीसौं 
िताब्दीिा ििभि ११२.८ मिमियि िानिस युद्विा िाररए । ि केवि यदु्वको 
कुरा िदैछु । िािररकहरु र सैनिकहरु, जहााँ सभि रेकर्ड िररएको दातािे हािीिाई 

िणिा ििड अिुिनत हदन्छ । यो पनछल्िो चार िताब्दीिा जभिा रुपिा चार िुणा 
छ । यसि ेहािीिाई के भन्छ ? ्यो केहह िित छ । सािाजीक अवस्था िाि 

होईि, सबै ज्ञाि ववज्ञािको प्रिनत र सभ्यताको प्रावधािसहहत, ्यहााँ िािव 

स्वभावसंि िौमिि रुपिा िित छ । र यो हािी, इसाईहरुिे भन्िे, "पाप" हो । 
अहहिे यो प्रचमित सचंारिाध्यि, ऐकेरे्िी र यस्तै अन्य धेरैिा िोकवप्रय िब्द 
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भिे होइि, र रेिहोल्र् निबुहारिे भिेझैं पापको इसाई मिक्षा सबै मसद्वान्तहरुको 
भन्दा काि िोकवप्रय छ, र जसको िागि हािीसंि सबै ठाउिा सबैभन्दा धेरै 

अिुभाववक प्रिाण छ । 
 

— Dr. Peter Kuzmič 

 

द:ुि, वपर्ा/कटि, िृ्यु : पतनको चौथो व्यष्ट्क्तर्त पररणाम यो गथयो कक सम्पूणग 
मानवजानतले त्तपिा वा कटठनाई, वा रोर्, वा मतृ्यनको अननिव र्नग थाल े।. 

मानवता पापमा फस्नन िन्र्दा पटहले जीवन उिम र सन्तनरि गथयो । मानवजानतले त्तपिा वा 
कटठनाई, वा रोर्, वा मतृ्यनको अननवि र्रेनन ् । तर आर्दम र हव्वाले पाप र्रेपछी, परमशे्वरल े

नतनीहरुलाई र नतनीहरुका सबै प्राकृनतक वंशहरुलाई श्राप टर्दननियो । 
 

वास्तविा, पतिको पररणािस्वरूप, परिशे्वरिे पुरुष र िहहिाहरुको र वास्तविा 
सार सषृ्टििाई न्याय ििुडभयो । ्यसकारण, उदाहरुणको िागि, काि, जुि 

आदि र हव्वा पति हुिुभन्दा अनि ्यसिा व्यस्त रहेका गथए, कािदार भयो, र 

यसैिे िानिसको कािसंि प्रेि-िणृाको सभबन्ध छ । पुरुष र िहहिा त्रबचको 
सभबन्ध, फेरी, भ्रटि र ववकृनत गथयो । सन्तािहरु जन्ििु भिकेो-फेरी 
परिेश्वरको धेरै स्वरुपहरुको पिु: सषृ्टिको िागि परिशे्वरको अको उपहार हो- 
पीर्ादायी भयो, र िुित; सिग्र पररणािस्वरप ् परिेश्वरिे आदि र हव्वािाई 

आिन्द हदिको िागि हदिुभएको राम्रा गचजहरु रिाइिो हुदै ियो, तर वास्तविा 
्यसो भए ्यो पनि केहह अथडिा बङ्िाईयो र ववकृनत गथयो, र नतिीहरुको 
सभपूणडतािा रिाइिो भएि । 
 

— Dr. Simon Vibert 

 

परमेश्वरले मानवजानतलाई टर्दननिएको सरापको कन रा उत्पनत ३:१६-१९ मा उल्लेि 

र्ररएको छ, जसै हामी यस वचनहरुलाई पाठ र्र्दगछौं, 
 

स्त्रीलाई उहााँले िन्ननियो, "तरेो सनत्केरी वेर्दना म ज्यारै्द र्रर बढाईटर्दनेछन  । 
र्दन:िसंर् तैले बालक जन्माउनछेस । तेरो ईच्छा पनत तफग  न ै हननेछ, र त्यसल े

तलाई अगिनमा राख्नेछ ।" त्यसपनछ आर्दमलाई उहााँले िन्ननियो, तैल े तेरी 
पत्नीको कन रा सननरे मैल ेनिानन िनेको रुिको फन िाएको हननाले, "िनभम तेरो 
कारण श्रात्तपत िएको छ । तेरो जीवनिरर र्दन:िसंर् त्यसको उब्जनी तैले िानछेस 
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। त्यसले तेरो ननष्ट्म्त काढा र भसउर्दीहरु उमानछे, र तैंले िेतको सार्पात 

िानेचास । मािोमा नफकनग न्जेल तेरो ननिारको पभसनाले कमाएको िोजन तैल े

िानेछस । ककनकक  मातै ताँ ननकाभलएको गथइस । ताँ मातै मा फककग जानछेस" 

(उत्पनत ३:१६-१९) । 
 

श्रापहरुले मानवीय त्तपिा र करिहरु मात्र ननम्त्याएन, त्तपिा र करिहरुले परमशे्वरल े

टर्दननिएको काम पनरा र्नग पनन नतनीहरुलाई बािा टर्दए । पृ् वी फल्रै्द फन ल्रै्द जान ेर िरररै्द जाने, 
िूभममा काम र्ने र यसको रेिरे्दि र्ने, र पृ् वीमागथ शासन र्ने र परमशे्वरको राज्य फैलाउन े

कायगमा मानवजानतलाई कटठनाई अननिव शनरु र्यो । 
त्यो िन्र्दा पनन नराम्रो कन रा सब ैमननसजानतले मतृ्यनको अननिव र्नग थाले । र यी श्रापहरु 

सबै मानव पनस्तासम्म फैभलयो । त्यसोिए, यटर्द हामी माननसजानतको लागर् परमशे्वरको 
उिेश्यहरु पनरा र्नग कोभसस र्छौ िने, हामीलाई उद्िारकताग चाटहन्छ जसले हामीलाई यी 
बािाहरुबाि बचाउन सक्र्दछ र हामीलाई िन्यको हनन, आनष्ट्न्र्दत अष्ट्स्तत्वमा हनन पननस्थागत्तपत 

र्ननगहनन्छ । 
 

िािवजानतिे आफ्िै तररकािे बदल्िु िै िािवजानतको पतिको िनतजा हो । पाप 

भिेको परिशे्वरको आज्ञाको अिाज्ञाकारी हुि ु हो, र िािवजानत मसद्व छैि । 
नतिीहरु अब परिशे्वरको स्थाििा पगु्ि सतदैि ् । तसथड, पति पछी, हािी 
परिेश्वरबाि अिि भयौं, र सभपूणड िािवजानत िृ् युको यथाथडताको साथ गथयो 
। कुिै अपवाद त्रबिा, कोहह पनि परिेश्वरको िजरिा धिी हुदैि । यधपी 
िािवहरु अझै पनि परिेश्वरकै स्वरूप हुि,् नतिीहरु भ्रटि भएका छि ्। ख्रीटििा 
छुिकारा त्रबिा, कोहह पनि स्वभाववक रुपिा उहााँको िोष्ज ििड सतदैि । र हािी 
परिेश्वरको भिाइको स्तरसभि पगु्ि सतदैिौं | 
 

— Dr. Stephen Chan, translation 

 

 

िानिसिाई िुष्ततदाता चाहहन्छ र वास्तविा परिेश्वर िै नतिीहरुका उद्धारक 

बन्िु आवश्य छ ककिभिे: पापको स्वभाव परिेश्वर ववरुद्व हो । परिेश्वर केहह 

अमभव्यष्तत िष्तत भएको व्यष्तत होइि जसिे संसारिाई अष्स्त्विा ल्याउि ु

हुन्छ । परिेश्वर व्यष्तत हुिहुन्छ - त्रिएकको मसद्वान्त, परिेश्वर वपता, पुि, 

पववि आ्िा हुिुहुन्छ । परिशे्वर िनिटि, व्यष्ततित हुिुहुन्छ । यसैिे हाम्रो 
पाप व्यष्ततित तवरिा परिेश्वरको ववरुद्विा छ । जस्तो कक धिडिास्िि े
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हािीिाई भन्ि िोजकेो कुरा िैिे बुझकेो छु, कक हाम्रो पाप हाम्रो सषृ्टिकताडिाई 

धोका हदिे जवत्तकै हो जुि यो अरु कुिै कुरा भन्दा बहढ छैि । तसथड हाम्रो पाप एक 

ववश्वासिात जस्त ै हो, हािी यसिाई सुधािड केहह ििड सदैिौं । ववश्वासिात 

भिेको ्यस्तो प्रकारको कुरा हो जसिा केवि धोिा हदईिे सिुहिे केहह ििड 
सतछ । यहद परिेश्वरिे हािीिाई छुिकारा प्रदाि ििुडहुन्छ भिे िाि, यहद 

परिेश्वरिे िुकक्रएको सभबन्धिाई मििुहुन्छ र यसिाई हठक ििुडहुन्छ भिे िाि 

हािी उद्धार िररएको हुन्छौं । तर पापिे िािव अवस्थािाई के िरेको कारण 

हािीिाई पनि उद्धारकताड चाहहन्छ । यसि ेहािीिाई पासोिा परेको छ । जब 

हािी परिशे्वरबाि तककड एर जान्छौं र आफैनतर फकड न्छौ, यसि े हािीिाई यस 

ककमसिको िुरु्वाकषडणको पासोिा परेको छ कक यसिे हािीिाई परिशे्वरको 
अिुग्रहबाि अिि रहि हदिेछ र फेरी हाम्रो हृदय र जीविहरु परिेश्वरतकड  फकंि 

हदिेछ तरै पनि हािी हाम्रा पापहरुबाि उभकि सतदैिौं । ्यसकारण 

परिेश्वरसंि सबै कुराहरु हठक ििड सतिुहुिे एक िुष्ततदातािे िाि हािीिाई 

बचाउि सतिुहुिछे । 
 

— Dr. Steve Blakemore 

 

मननसजानतको पापमा फसेको पररणामको व्यष्ट्क्तर्त पररणाम हेरेपछी हामी यसको 
त्तवश्वव्यापी पररणामहरुलाई हेरौं । 
 

 

त्तवश्वव्यापी पररणामहरु 

 

मानवजानत परमेश्वरको राज्य उिेश्यमा केष्ट्न्ित गथयो कक हाम्रो त्तविोहले सम्पूणग 
संसारमा श्राप ल्यायो । त्यस समयरे्दखि, मानवजाती परमेश्वरको िन्र्दा आफ्नो मटहमाको लागर् 

बागचरहे । हामीले एकआकागलाई अन्याय र अमानताको साथ व्यवहार र्रेका छौँ । र हामी ननरन्तर 

परमेश्वरको ईच्छाको त्तवरुिमा त्तविोह र्र्दगछौं, जसको कारण संसारमा उहााँको राज्यले कृपालन राजा 
र सषृ्ट्रिकतागको रुपमा आफ्नो पूणग मटहमा प्रर्दशगन र्नग असफल ियो । प्राकृनतक संसार पनन 

प्रिात्तवत िएको छ । िय र मतृ्यनले पृ् वी र यसका सब ैप्राणीहरुलाई भ्ररि र क्षिन पारेको छ । 
सषृ्ट्रिको हरेक पिलाई मनष्ट्क्त र छन िकारा चाटहन्छ । 

यस पाठमा, हामी पतनको र्दनई त्तवश्वव्यापी पररणामहरुमा ध्यान केष्ट्न्ित र्नेछौं, यो 
त्यबाि सनरु र्रौँ कक यसले परमेश्वरको राज्यको आर्मनमा टढलाई र्यो । 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

परिेश्वरको राज्यको हढिाई: जस ैहामी उत्पनत २:८ मा पढ्छौ, जब परमेश्वरले संसारको 
सषृ्ट्रि र्ननगियो, अर्दनको बरै्चा मात्र एक प्रमोर्दन गथयो । संसारको बााँकक िार् अत्तवकभसत 
र वन्य गथयो । उत्पनत १:२८ अननसार, पृ् वी आफ्नो वशमा पाननग मानवजानतको काम हो, 
जनन यसलाई िेती र्ननग र यसमा मानवीय समाज स्थापना र्ननग, ताकक सम्पनणग संसार न ै
परमेश्वरको त्तवशषे बरै्चा जस्तो रे्दखियोस ् । हामीले यसमा परमशे्वरको सेवक राजाको 
रुपमा शासन र्ननग पने गथयो, यो सनननष्ट्श्चत र्रै्द कक उहााँको स्वर्ीय मटहभमत शासन सटह 
तररकाले आफन ले सषृ्ट्रि र्रेको पृ् वीिरर फैभलयोस ् । जब यो काम सककयो, यो उहााँको 
त्तवशेष पृ् वीको राज्यको रुपमा संसारमा वास र्ने परमेश्वरको योजना गथयो । 

तर मानवताको पापमा फस्ननले संसारको उगचत िेतीमा र यसमागथ हाम्रो शासनमा 
टढलाई र्यो । र यसैल ेपरमेश्वरको राज्यको आर्नमा पनन टढलाई र्यो । हाम्रो िेती र्नग र शासन 

र्नग कोभशस र्ने प्रयासलाई पापले र्दनत्तषत पयो र यसैले हामीले बनाएको संसारमा परमेश्वर वास 

र्नग योग्य गथएन । कन न ैशंका बबना, मानवजानतले सफलतापनवगक पृ् वी ियो । यनद्वहरु, अपराि, 

कलह, घणृा र झनठो िमग जताततै फैभलएको छ, र मण्िलीमा पनन हामी प्राय यस्ता व्यष्ट्क्तहरु 

िेट्छौ जसलाई परमेश्वरप्रनत त्तवश्वास र प्रनतबद्वता हनरै्दन । र संसारमा यो सबै पापको ननतजाको 
रुपमा, परमशे्वरको राज्य अझै पनन आफ्नो पूणगतामा आएको छैन । पत्रनसले यो समस्या २ पत्रनस 

३:११-१२ मा उल्लेि र्रेको छ, जब उनले लेि े: 

 

नतमीहरु पत्तवत्रता र िष्ट्क्तको जीवन ष्ट्जउननपर्दगछ, जस ैनतमीहरु परमशे्वरको टर्दन 

प्रनतिा र्र्दगछौं (२ पत्रनस ३:११-१२) । 
 

एक अथगमा िन्ननपर्दाग, जब परमेश्वर प्रशन्न हनननहनन्छ उहााँले आफ्नो राज्यलाई पृ् वी 
ल्याउन सक्ननहनन्छ, ककनकक उहााँल े पापको संसारलाई शनद्ि र्नग उहााँल े चाहननिएको समयमा 
शष्ट्क्त पाउननहनन्छ । तर परमेश्वरको योजना उद्िारकताग, येशू ख्रीरि माफग त र्ननग हो । र यस 

िण्िमा, पत्रनसले भसकाए कक संसारमा भ्ररि चको त्तवरुद्व लिेर हामी वास्तवमै सषृ्ट्रिलाई यसको 
मूल लक्ष्यनतर पनयागउन सक्छौं र परमशे्वर पृ् वीमा वास र्नग आउने टर्दनलाई नछिो पनयागउन 

सक्र्दछौं ।  
हामीले उल्लेि र्ने पतनको र्दोस्रो त्तवश्वव्यापी पररणाम िनेको यो हो कक सब ैभसजगनाहरु 

अब व्यथगथाको अगिनमा छन ्। 
 

व्यथडताको अगधि : जब त्तपिा र करिले मानवीय अननिवमा प्रवेश र्रे, बााँकक सषृ्ट्रिको 
शाष्ट्न्त र उत्पार्दकता पनन त्तवघिन िएको गथयो । जभमन श्रात्तपत ियो, जसले र्र्दाग यसल े
कािा र भसउिीहरु उत्पार्दन र्नग शनरु र्यो र सम्पूणग सषृ्ट्रि अराजकता र भ्ररिचारले त्रभसत 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

ियो । 
रोमी २:२०-२२ मा, पवलले यस श्रापलाई वणगन र्रेर िने सषृ्ट्रि ननराशाको अगिनमा गथयो, 

कक यो िमा र्ने बन्िनमा छ, र यो प्रसव त्तपिामा जस्तै त्तवलाप र्र्दगछ । अको शब्र्दमा, सषृ्ट्रिले अब 

जनन उिशे्यले राम्रा गचजहरु उत्पार्दन र्नग बनेका गथए यसल ेराम्रा गचजहरु उत्पार्दन र्रेनन,् र यो 
अब परमशे्वरले चाहननिएको जसल ेभसद्व संसार बनेन । 

हाम्रो वरपरको संसारमा अनौपचाररक नजरले यो सत्य हो िनेर पनष्ट्रि र्र्दगछ । 
आगिबेहरीले हाम्रो तिवनतग िेत्रहरु तहसनहस पयो । िूकम्पले शहर र र्ाउहरु ध्वस्त पयो । 
बाढीले कटहलकेाही पनरै र्ाउहरु बर्ाईटर्दन्छ । ककराहरु, जनावरहरु र रोर्ले बालीनाली नरि र्र्दगछ 

। रोर्बबरामी र चोिले लािौ माननसहरुलाई करि र मतृ्यन र्राउछ । पतनको प्रिावहरु जतातै छन ्

। र यस संसारलाई सटह बनाउने एउिै मात्र तररका परमेश्वरले सषृ्ट्रिलाई यस श्रापबाि उद्िार र्ननग 
हो । 
 

जब आदि र हव्वाि े पाप िरेका गथए तर सषृ्टि र िािवताको िनतजा धरैे 

हदसभि पगु्यो ककिकक िािवजानतिाई उधेश्यको िागि सषृ्टि िररएको गथयो । 
उ्पनतिा हािीिाई भनिएको छ कक िानिस सषृ्टि िररएको गथयो, िर र िारी, 
यस पथृ्वीिा प्रभु्व जिाउि । तसथड, परिेश्वर र सषृ्टिको त्रबच एक िध्यस्तको 
रुपिा, ििावजानतिे के िछड  भिे सभपूणड सषृ्टििाई असर िछड  । ्यसो भए, यो 
आदििाई फोहोरबाि मसजडिा िरेको तररकािा देिीइन्छ, ्यसैि ेयो जर्ाि हो 
कक सषृ्टि िररएको वास्तववकताको भाग्यिे िािविे कस्तो प्रकारका कायडहरु िछड  
भिेर बाध्य पादडछ । जब आदि र हव्वािे पाप िछडि तब हािी सािािाई हेछौं र 

संसार अब जीवि र सषृ्टि प्रनत िितुा हुदछ । र तसथड सषृ्टििाई चिाउिुको 
सट्िा सषृ्टिकताडको क्रििा र परिशे्वरको सभबन्धिा, िािव िासि अन्तिडत 

भ्रािक सषृ्टि िािव कुिासि, पिेश्वरबाि िाढा हुिु र वविािसभि पगु्िकुो 
ववपररत िििा भइरहेको छ । रोिी ८ िा पावििे यसरर भन्छि,् संसारिा भैरहेको 
कटिहरु-्यो प्राकृनतक प्रकोपहरु हुिसतदछि,् हािीसंि भएको रोिीववरािी हुि 

सतछ सबै कुरा सषृ्टिको व्यथडको अगधिसंि सभबगधत छ, जुि हाम्रो हातिा 
राखिएको गथयो, हािी ्यसपनछ िुित यसिाई पुणड पापी िासि अन्तिडत 

जोग्योऊ । तर ्यहााँ सषृ्टििाई व्यतत िदै उहााँ भन्िुहुन्छ, "सषृ्टििे परिेश्वरका 
चोरहरुको प्रकिको निष्भत उ्सुकतासाथ पखिडरहेको छ ।" यसको कारण यो हो 
कक सषृ्टि िानिसजानतिे िरेको कािि े िदाड बबाडद भएको गथयो, सषृ्टििाई 

बचाउि सककन्छ, िानिसजानतको सभपूणड सषृ्टि परिेश्वरिा हठकसंि काि 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

िरररहेको छ जिु हािीिे अहहिेसभि देिेका छैिौ, तर दोस्रो आदि जहहि े

फककड िुहुन्छ तब हािीिे देख्नेछौ कक िािवजानतको िागि सषृ्टि िररएको काििाई 

ख्रीटििे ििाउिुहुन्छ र सषृ्टििाई आदेि हदिुहुन्छ जस्तो कक यो परिशे्वरको 
िासिको अगधििा र यस तरीकािे यसको उगचत प्रभु्विा हुिुपदडछ । र हािी 
्यो यियैा ११ िा पुवाडिुिानित भएको देख्छौँ, जहााँ उििे पिुको राज्यिा र 

िािव र पिुहरुको बीचिा िाष्न्त स्थापिा िरररहेका छि ् र हािी सषृ्टिको 
िहहिाको क्रि िोज्दछौँ जुि कुराहरु हुिुपदडगथयो । र यो सबै िािवतािा 
आधाररत छ जिु परिशे्वर अन्तिडत यस िध्यस्थता भुमिकािा परिशे्वरको 
ईच्छािाई आफ्िो छवव धारकको रुपिा बोतिे बिाउिको िागि मसजडिा िदडछ । 
 

— Dr. John McKinley 

 

हामीले पाप र मानवता पतनको व्यष्ट्क्तर्त पररणामहरु र सावगिौभमक पररणामहरु 

त्तवचार र्यो, अब हामी पनत्रले पतन पनछ टर्दननहनने आशालाई हेरौँ । 
 

 

मानिजावर्को लावग आशा 
 

मानवता उद्िारको लागर् आफ्नो योजना प्रकि र्नग परमशे्वरले लामो समय भलननिएन । 
वास्तवमा, मानवताको लागर् आशाको पटहलो झलक परमेश्वरले उनीहरुलाई श्राप टर्दननियो िन्न े

त्यमा आयो । उत्पनत २:१७ मा, नतनीहरुले असल र िराबको ज्ञान टर्दन ेरुिको फल िाएमा 
परमेश्वरले माने िम्की टर्दननियो । तर जब आर्दम र हव्वाले निानन िनकेो फल िाए नतनीहरु 

तनरुन्त मरेनन ् । बरु उनीहरुको मतृ्यनमा टढलाई र्रेर परमशे्वरल े केटह समयसम्म र्दया 
रे्दिाउननियो । र उहााँले अझै पनन र्दया रे्दिाई मानवता बीचमा आफ्नो सेवा जारी राख्न अननमनत 

टर्दननियो । सजृनाको योजनाबाि ती हिाउनको सट्िा उहााँले मानवतालाई आफ्नो कामको केन्िमा 
राख्ननियो । 

त्यसपनछ परमशे्वरले केटह अझ र्दयालन काम र्ननगियोः उहााँले एक उद्िारकताग पठाउन े

प्रनतज्ञा र्ननगियो जसल े शैतानको योजनाहरुलाई कन ल्चने र परमेश्वरका जनहरुलाई 

त्तवश्वासयोग्यतामा फकागउनेछ । यस उद्िारकको पटहलो उल्लेिलाई प्रायः “पटहलो सनसमाचार” 

िन्ने र्ररन्छ, र यो आर्दम र हव्वाले पाप र्रेपनछ सपगको त्तवरुद्िमा परमशे्वरको श्रापमा पाईन्छ । 
 

उत्पनत ३:१५ मा िननएको सरापलाई हेरौं, तेरो र स्त्रीको बीचमा, र तेरो सन्तान र 

स्त्रीको सन्तानको बीचमा म र्दनश्मनी हाभलटर्दनेछन  । त्यसले तेरो भशर कन च्च्यानछे, 
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र तैले त्यसको कन कनग च्चो िस्नेछस ् (उत्पनत ३:१५) । 
 

पतनमा, आर्दम र हव्वाले परमशे्वरसाँर् निई त्तविोही सपगको साथ आफन लाई भमलाए । तर 

पनन, परमेश्वरले आफ्ना माननसहरुलाई त्याग्ननिएन । सपगको यस श्रापमा परमशे्वरल ेप्रनतज्ञा 
र्ननगियो कक अन्तमा स्त्रीको सन्तानल ेसपगलाई पराष्ट्जत र्रेर मानवतालाई बचाउनछे । 

प्रकाश १२:९ र २०:२ ले सपग वास्तवमा टर्दयावलस गथयो िनेर भसकाउाँछ ।  
त्यसकारण, ईिान्जेभलकल िमगत्तवद्हरुले ननरन्तर बनखझसकेका छन ् कक यो पटहलो 

सनसमाचार एउिा सािारण जनावरको प्रनतशोिको प्रनतज्ञा िन्र्दा बटढ गथयो । यसको सािो, सपगको 
िाउको कन चल्न उद्िारक पठाउने परमेश्वरको प्रनतज्ञा मानव जानतलाई उनीहरुको पापको 
पररणामबाि उद्िार र्ने गथयो–उनीहरुलाई शैतानको वफर्दाररताबाि फकागउने र उहााँको राज्यका 
त्तवश्वासयोग्य नार्ररकहरुको रुपमा उहााँसाँर्को उनीहरुको साँर्तीलाई पननगस्थापना र्ने ।  

यी प्रारष्ट्म्िक सनसमाचारका स्वरुप उत्पनत ३:२१ मा ननरन्तर छन,् जहााँ परमशे्वरले आर्दम 

र हव्वालाई नतनीहरुको नग्नता र लाज ढाक्न छालाको लनर्ा प्रर्दान र्ननगियो । यसले न त केवल 

मानवजातीको लागर् परमेश्वरको ननरन्तर प्रेम र प्राविानको प्रर्दगशन र्यो, तर यसले त्यो टर्दनको 
पनवागननमान र्यो जब परमेश्वरका माननसहरुलाई छन िकारा टर्दन र नतनीहरुका पापहरु ढाक्न पनणग 
बभलर्दान टर्दईनछे । र नयााँ करारले स्परि र्र्दगछ कक, यस अननसार यो बभलर्दान परमेश्वरको पनत्र 

आफै हनननहनन््यो ।  
हामीले अनन्तकालमा पनत्रलाई, र सषृ्ट्रिमा उहााँको कायगलाई हेयो, हामी हाम्रो तेस्रो प्रमनि 

शीषगकलाई हेरौँः छन िकारामा पनत्रको काम ।. 
 

 

 

छन िकारा 
 

आर्दम र हव्वाको पापमा फस्ननको मानवजाती र बााँकी सषृ्ट्रिको लागर् ियानक 

पररणामहरु गथए । तर हाम्रो पाप िन्र्दा पनन परमशे्वर महान ् हनननहनन्छ । हाम्रा पटहलो 
अभििावकले तनरुन्तै मानवजानतलाई उजाि पार्दाग, परमेश्वरले हामीलाई उद्िार र्ने आफ्नो 
योजना प्रकि र्ननगियो । शनरुरे्दखि नै, त्तपताले आफ्नो पनत्रलाई मनष्ट्क्तर्दाता/उद्िारकतागको रुपमा 
ननयनक्त र्ननगियो जसल ेपापीहरुलाई मनष्ट्क्त टर्दननहननछे र सारा सषृ्ट्रि र्ररएको संसार पननस्थागत्तपत 

र्ननगहननेछ ।  
हामीले छन िकाराको ऐनतहाभसक अवगिलाई सम्पनणग यनर्को रुपमा पटहचान र्यो जनन 

उत्पनत ३ मा पतनको लर्ि ैशनरु ियो, र त्यो येशू फकग ननहन ाँर्दा स्वर्ग र पृ् वीको समाष्ट्प्त निएसम्म 

जारी रहनेछ । छन िकाराको यस अवगिमा पनत्रको काम त्तवशेष र्री पाप िमा र मनष्ट्क्तद्िारा 
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त्तवशेषता छ । जब हव्वाको छोराले ल्याउने ित्तवरयको छन िकाराको आिारमा आर्दम र हव्व्वाल े

परमेश्वरबाि कृपा पाएपनछ पनत्रले पापको लर्ि ैपाप र्नेहरुलाई बचाउन शनरु र्यो । र उहााँले हरेक 

यनर्मा पापीहरुलाई बचाउन जारी राख्नन ियो–िरैेले आफ्नो पापहरुको लागर् पश्चाताप र्रे र उहााँमा 
त्तवश्वासमा फके ।  

हामी छन िकाराको अवगिमा पनत्रको िनभमकालाई तीन मनख्य त्तवचारहरुमा अन्वेषण र्रेर 

त्तवचार र्नेछौँ : पटहलो, पापीहरुलाई छन िकारा टर्दनको लागर् पनत्रको मनसाय; र्दोस्रो, त्तपताले पापीको 
छन िकारा सनननष्ट्श्चत र्ने प्रनतज्ञा पनत्रलाई टर्दननियो; र तेस्रो, यो छन िकारा पनरा र्नग पनत्रले कायग 
र्ननगियो । हामी पापीहरुलाई छन िकारा, उद्िार र्ने पनत्रको मनसायबाि सनरु र्रौँ । 
 

 

मनसाय/प्रेरणा 
 

पापीहरुलाई छन िकारा टर्दनको लागर् पनत्रको मनसाय जटिल गथयो, यो त्तवभिन्न तररकाल े

वणगन र्नग सककन्छ । उहााँ बत्रएकमा मटहमा ल्याउने आफ्नो चाहानले उत्प्रेररत हनननियो । उहााँ 
सषृ्ट्रिको उद्येश्य पनरा र्न ेचाहानाबाि प्रेररत हनननियो । न्याय र र्दयाको लागर् उहााँको चाहानाबाि 

प्रेररत हनननियो । तर िमगशास्त्रले पनत्रको अभिव्यष्ट्क्तलाई छन िकाराको रुपमा वणगन र्नग प्रयोर् र्न े

सबैिन्र्दा प्रख्यात शब्र्दहरु मध्य े एक “प्रेम” हो -परमशे्वर प्रनतको प्रेम, सषृ्ट्रि प्रनतको प्रेम र 

मानवजानत प्रनतको प्रेम । र यो प्रेम पनत्रमा सीभमत गथएन, बत्रएकका तीनै व्यष्ट्क्तले यसलाई साझा 
र्ननगियो । 

परमेश्वर हामीलाई छन िकारा टर्दनको लागर् प्रेररत हनननहनन्छ ककनकी परमेश्वर प्रेम हनननहनन्छ 

| यसबारे िमगशास्त्रमा स्परि छ- 

 

परिेश्वर हािीिाई छुिकारा हदिको िागि प्रेररत हुिुहुन्छ ककिकी परिशे्वर प्रेि 

हुिुहुन्छ । यसबारे धिडिास्ििा स्पटि छ - १ युहन्िा, “परिेश्वर प्रेि हुिुहुन्छ 

।” युहन्िा ३:१६ संसारकै सबैभन्दा प्रख्यात बाईबि पदहरु िध्ये एक हो, 
“ककिकक परिेश्वरिे संसारिाई यस्तो प्रेि ििुडभयो ।” ्यसोभए के कुरािे 

उहााँिाई बचाउि र छुिकारा ििड प्रेररत िदडछ ? यो उहााँको प्रेिको कारणिे हो । 
उहााँको ईच्छा र उहााँको रचिाको िागि आफ्िो ढााँचा, वविेष िरर िािव सषृ्टि, 

उहााँिाई गचन्ि, उहााँसाँि सभबन्धिा बस्ि, उहााँिा पररपुणर ् हुि र यसैि े

िानिसहरुिे उहााँिाई गचन्ि सतिे िञ्च प्रदाि ििड, र उहााँ राम्रो परिेश्वर 

िायािुको रुपिा िहहमित हुि सतिुहुन्छ जस ै उहााँ राम्रो परिेश्वर हुिुहुन्छ । 
्यसकारण हाम्रो िागि परिशे्वरप्रनतको प्रेििे हािीिाई उद्धार ििड उहााँिाई 
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उ्प्रेररत िदडछ । 
 

— Dr. Steve Blakemore 

 

हामी बत्रएकका तीन व्यष्ट्क्तहरुबीचको प्रेमबाि सनरु र्रेर तीन त्तवचारहरु हेरेर पनत्रको 
मनष्ट्क्तमा िेल्ने िनभमकाको रुपमा परमेश्वरको प्रेमको अन्वेषण र्नेछौँ । 

 

 

विएक 
 

यसमा कन नै शंका छैन कक परमेश्वरले माननसजानतलाई छन िकाराको लागर् चनन्ननियो 
ककनिने उहााँले हामीलाई प्रेम र्ननगियो । तर हामील े कटहलेकााँटह बबसगन्छौँ कक परमेश्वरल े

माननसजानतलाई र्ननगिएको प्रेम पनत्रको लागर् त्तपताको प्रमेको पि हो । एकफसी १:४-६ मा हामीलाई 

उद्िार र्ने त्तपताको ननणगयलाई पावलले वणगन र्रेको तररका सनन्ननहोस,् 

 

उहााँको सामनन्ने पत्तवत्र र ननरकलङ्र् होऔँ िनेर संसारको उत्पनतिन्र्दा अनघबािै 

उहााँले हामीलाई चनन्ननियो । उहााँको ईच्छाको लक्ष्यअननसार ख्रीरि येशूद्िारा 
प्रेममा उहााँले हामीलाई आफ्ना सन्तान हननलाई अनघबािै ननयनक्त र्ननगिएको 
गथयो, यस हेतनले कक उहााँले हामीलाई आफ्ना त्तप्रय पनत्रमा भसिैँमा टर्दननिएको 
आफ्नो मटहमामय अननग्रहको प्रशंसा होस ्(एकफसी १:४–६) । 

 

यस छोिो िण्िमा तीन पिक पावलले उल्लेि र्रे कक परमेश्वरले हामीलाई उहााँमा, येश ू

ख्रीरिद्वारा र आफन ले प्रेम र्ननगहननेको ननष्ट्म्त छन िकारा टर्दन चनन्ननियो । र उहााँको एउिा कन रा के 

गथयो िने त्तपताले पनत्रलाई र्रेको प्रेमबाि परमशे्वरले हामीलाई प्रेम र्ननगहनन्छ । नतनीहरुको अन्तर-

बत्रएकको प्रेम हाम्रो छन िकाराको लागर् अष्ट्न्तम अभिप्राय हो । हामी त्यस्तै भशिा रोमी ८:३९ र १ 

नतमोथी १:१४ पर्दहरुमा पाउाँर्दछौँ । 
नयााँ ननयमल ेबारम्बार यस त्यलाई ध्यान पनयागउछ कक त्तपताले पनत्रलाई प्रेम र्ननगहनन्छ 

जनन हाम्रो छन िकाराको लागर् महत्वपनणग छ । मिी ३:१७, र १७:५, र पत्रनस १:१७ मा हामी रे्दख्र्दछौँ, 
त्तपताले येशूको बष्ट्प्तरमा र रुप पररवतगनमा यो स्परि पाननगियो । यनहन्ना ३:३५ र ५:२०-२३ मा 
छन िकारा र न्याय र्ने आफ्नो अगिकारको वणगन र्र्दाग यशेूले यसको उल्लेि र्ननगियो । पावलल े

कलस्सी १:१३-१४ मा छन िकारालाई त्तपताले प्रेम र्ननगहनने पनत्रको राज्यको नार्ररकता िनरे वणगन र्रे 

। 
र यो प्रेम टर्दशाटहन छैन यसमा बत्रएक सर्दस्यहरुको आर्दरणीय र आज्ञा पालन र्ने ईच्छा, 

परमेश्वरको मटहमा र प्रर्दशगनको लागर्, आफ्ना उिशे्यहरु पनरा र्नगका लागर्, सारा सषृ्ट्रिमा उहााँको 
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शासन स्वीकार र प्रशंसा सामावेश छ र ककनिने मानवजानतको सषृ्ट्रिको लागर् परमेश्वरको 
उिेश्यको ककन्िबबन्र्दन हो, हाम्रो छन िकारा बत्रएक भित्रको प्रमेको एक प्राकृनतक पररणाम हो । 
 

यो बझु्ि िह्वपुणड छ कक परिेश्वरिे हािीिाई उद्धार ििुडको कारण यो हाईि 

कक उहााँ हािीत्रबिा रहि सतिु हुदैि, अनि हािीिाई उद्धार ििुडको कारण यो पनि 

होईि कक उहााँ छुिकारा पाएका िानिस त्रबिा एतिोहुिुहुन्थ्यो । परिशे्वर 

आ्िनिभडर हुिुहुन्छ । उहााँिाई कुिैपनि कुराको िागि हाम्रो वा बााँकक सषृ्टिको 
आवश्यकता पदेि ै । ्यसकैारण हािी यो जान्दछौ कक परिेश्वर कुि ै

आवश्यकताको कारण छिकारा हदिुहुदैि । उहााँ आफ्िो िहहिाको िागि, आफ्िो 
चररिको वयाि ििडको िागि छुिकारा हदिुहुन्छ, ्यसिै े सबै सषृ्टि, स्विडबाि 

जसिे उहााँको िहहिाको वणडि आफ्िो स्वरुपिा बिाएको िािवजातीिा जसि े

उहााँको िहहिा प्रनतत्रबष्भबत िि ेउद्येश्यिे बिाएका हुि,् उहााँ हुिुहुन्छ, उहााँको 
चररि देिाउि, उहााँको पवविता र योग्यता र सौन्दयड प्रदडिि ििड हो । उहााँिे िि े

सबै कुरा ्यो अष्न्ति अन्तको िागि हो । तर, उहााँिे ककि छुिकारा ििुडहुन्छ? 

उहााँिे छुिकारा ििुडहुन्छ ता कक उहााँिे सषृ्टि छुिकारा द्धारा आफ्िो िहहिा 
प्रदडिि ििड सकुि ्भिरे । 
 

— Dr. K. Erik Thoennes 
 

 

सवृष्ट 
 

र्दोस्रो, सषृ्ट्रिको लागर् परमशे्वरको प्रेमल े छन िकाराको लागर् पनत्रको िनभमकालाई पनन 

उत्प्रेररत र्र्दगछ | छन िकारामा पनत्रको िनभमका सषृ्ट्रिको लागर् परमशे्वरको प्रेमल ेउत्प्रेररत र्रेको 
गथयो जनन हामी त्तवभिन्न तररकामा प्ररि हनर्दछौँ । हामी यसलाई आफ्नो सषृ्ट्रिमा सषृ्ट्रिकतागका 
रुपमा रे्दख्र्दछौँ र त्तवशेष र्री माननसहरुप्रनत उहााँको प्रेममा जनन उहााँकै स्वरुपमा भसजगना र्ररएको 
छ । 

सम्िवत : यसको सब िन्र्दा राम्रो उर्दाहरण यनहन्ना ३:१६-१८ मा पढ्न सक्र्दछौँ, 
 

“ककनिने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम र्ननगियो, कक उहााँले आफ्ना एकमात्र 

पनत्र टर्दननियो, ताकक उहााँमागथ त्तवश्वास र्ने कोटह पनन नाश नहोस,् तर त्यसल े

अनन्त जीवन पाओस ् । ककनकक परमशे्वरले संसारलाई र्दोत्तष ठहराउन िनी 
पनत्रलाई संसारमा पठाउननिएन, तर संसार उहाद्िारा बााँचोस ्िनेर पठाउननियो । 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

जसले उहााँमागथ त्तवश्वास र्छग , त्यो र्दोत्तष ठहरराँरै्दन, तर त्तवश्वास नर्नेचााँटह अनघ 

नै र्दोषी ठहररएको छ, ककनिने उसले परमेश्वरका एकमात्र पनत्रको नाउाँमा त्तवश्वास 

र्रेको छैन” (यनहन्ना ३:१६-१८) । 
 

हामीले यो औल्याउनन पर्दगछ कक यनहन्नाले प्रायजसो संसार शब्र्द त्तवभिन्न ककभसमले प्रयोर् 

र्थे । त्तवभिन्न स्थानहरुमा नतननल ेसंसार, पृ् वी, समस्त मानवता, िरैे माननसहरु, परमेश्वरको 
त्तवरोि र्ने माननसहरु र मानव मनल्यमान्यता तथा अभ्यासलाई बनझाउन प्रयोर् र्रे । तर यस 

अवस्था, नतननले यो त सषृ्ट्रि नै हो, वा सम्पनणग सषृ्ट्रि भित्रको मानवतालाई िनकेो छ जस्तो 
रे्दखिन्छ । 

यनहन्ना ३:१६-१८ मा आिारिनत त्तवचार यो हो कक परमेश्वरको प्रेमले उहााँलाई संसार 

बचाउन प्रेररत र्ननगियो । उहााँ अझै पनन संसारलाई आफ्नो मटहभमत राज्य, जनसंख्या र आफ्नो 
सेवकहरु र स्वरुप, मानवजानतले शासन र्रेका बनाउन चाहाननहनन्छ । त्यसकारण, उहााँले आफ्नो 
पनत्रलाई त्तवश्वासमा बााँचेकाहरुलाई उद्िार र्नग पठाउने योजना बनाउननियो । त्तवश्वासीहरुलाई 

बचाएर परमेश्वरले नयााँ मानवता भसजगना र्ननगहननेछ । र तब उहााँल े स्वर्ग र पृ् वीलाई आफ्नो 
र्ौरवशाली राज्यको रुपमा, र आफ्नो ििगरै उद्िार र्ररएको मानवताको घरको रुपमा नवीकरण 

र्ननगहननेछ । यो त्तवचार रोमी ८:२०-२२, २ पत्रनस ३:१३ र प्रकाश २१:१-४ मा पाउाँर्दछौँ । 
 

 

विश्वासीहरू 

 

तेस्रो, त्तवश्वासीहरुप्रनतको परमशे्वरको प्रेमल ेछन िकाराको लागर् पनत्रको िनभमकालाई पनन 

उत्प्रेररत र्यो । िमगशास्त्रका िरैेजसो िार्हरुमा परमशे्वरले त्तवश्वासीहरुलाई त्तवशेष प्रेम र्ननगहनन्छ 

िनेर िननएको छ । उहााँ हामीसाँर् घननरठ साँर्नत राख्न, र आभशष टर्दन चाहाननहनन्छ । र हामील े

उहााँलाई बर्दलामा प्रेम र्रेको र उहााँसाँर्को सम्बन्िलाई साँिै रमाईलो र्रेको चाहाननहनन्छ । 
वास्तवमा िन्ने हो िने, त्तवश्वासीहरुको लागर् परमेश्वरको प्रेम यनत िास छ बाईबलले िन्र्दछ कक 

हामी जन्मनन िन्र्दा पटहले नै परमेश्वरले हामीलाई गचन्ननहनन््यो र प्रेम र्ननगियो । हामी यसलाई 

रोमी ८:२९-३९, एकफसी १:४-१२ र १ पत्रनस १:२ मा रे्दख्छौँ । िमगशास्त्रले यो पनन स्परि पार्दगछ कक 

परमेश्वरले त्तवश्वासीहरुलाई प्रेम र्ननगहनन्छ पनत्रको छन िकाराको लागर् पठाउन त्तपताको अभिप्रा, साथ ै

बनबाको ईच्छा पनरा र्नग छोराको ईच्छामा पनन महत्वपनणग िार् गथयो । यो यनहन्नाको पत्रहरुमा 
त्तवशेष रुपमा स्परि छ, यनहन्ना १६:२७, १ यनहन्ना ३:१६, ४:१०-१९ । 

यो िन्नको लागर् अनतशयोष्ट्क्तपनणग कन रा छैन कक परमशे्वरले जे र्ननगहनन्छ हरेक कन रामा 
कमसेकम आफ्ना जनहरुप्रनतको प्रेमल ेउत्प्रेररत िएर र्ननगहनन्छ । परमेश्वरको प्रेम सबैिन्र्दा उिम 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

र पनणग रुपमा आफ्नो पनत्रमा प्रर्दगभशत छ । हामी सब ै जीवनमा संघगषद्िारा िएर जार्दछौँ र 

कटहलेकााँटह परमेश्वरले हामीलाई प्रेम र्ननगहनन्छ िनन शकंा र्र्दगछौ । जब हामी संघगष वा शंका र्छौँ 
तर परमशे्वरले हामीलाई कम माया र्ननगहनन्न । वास्तत्तवकता यो हो कक उहााँ हाम्रो सबै पाप र हाम्रो 
संघषगहरु जान्ननहनन्छ, र उहााँ हामीलाई जे िए पनन प्रेम र्ननगहनन्छ । हामीले उहााँमागथ त्तवश्वास र्ननग 
अनघ, वा कटहले पनन हाम्रो पापबाि बच्न िोज्नन अनघ, परमेश्वरले हामीलाई यनत िेरै प्रेम र्ननगियो 
कक उहााँले हामीलाई छन िकारा टर्दनको लागर् आफ्नो पनत्र ननयनक्त र्ननगियो । र त्यो नतनगपने मोल 

ठनलो गथयो - येशनले करि िोग्ननपयो र हाम्रो पापको बोझमा मननगपयो । तर उहााँले प्रेमको लागर् 

र्ननगियो । र अब उहााँको पननरुत्थानमा, येशू आफ्ना जनहरुप्रनत परमेश्वरको छन िकारा टर्दने प्रेमको 
जीत्तवत सािी हनननहनन्छ । 

हामीले उद्िारको लागर् परमेश्वरको मनसाय िोजी र्यो, अब हामी ईश्वरीय 

प्रनतज्ञाहरुलाई हेरौँ, जसल ेछन िकारा ननष्ट्श्चत बनायो । 
 

 

प्रनतज्ञाहरु 

 

परमेश्वरको प्रनतज्ञाहरु अपररवतगनीय छन ् । नतनीहरु कटहल्यै पररवतगन हनरै्दन, र उहााँल े

नतनीहरुलाई कटहल्यै िङर् वा तोड्नन हननेछैन । परमेश्वरले जननसनकै प्रनतज्ञा र्ननगिए पनन अवश्य 

पनरा र्ननगहननछे । अब यो छन िकारामा पनत्रको िनमीका बारे हाम्रो बनझाई अनत महत्वपनणग छ ककनकी 
छन िकारा त्तपता र पनत्रबीचको प्रनतज्ञामा आिाररत छ । 

यस अध्यायमा हामीले पटहले नै हेयो, बत्रएकका व्यष्ट्क्तहरु एउिा यस्तो व्यवस्थामा प्रवेश 

र्ननगियो जसलाई कस-ैकसैले “छन िकाराको करार” िन ेजसमा नतनीहरुले पनतत मानवतालाई 

छन िकारा टर्दने वाचा र्रेका गथए । र हामीले हेनग लागर्रहेका कन रा यो हो कक छन िकाराको करारल े

अको करार पापमा पतन िएपनछ मनष्ट्क्त सनरक्षित र्नगको लागर् बनायो । ईश्वरशास्त्रीहरु प्राय : 

यस पनछको करारलाई “अननग्रहको करार” िन्छन ्। यो र्म्िीर व्यवस्था एकानतर त्तपता र अको 
तफग  पनत्र र छन िकारा िएको माननसको बीचमा र्ररएको गथयो । र यसल े छन िकाराको सम्पनणग 
अवगिलाई शासन र्र्दगछ, मानवता पापमा फसकेो लर्ि ै शनरु हनन्छ, र जब येशू मटहमामा 
फकग ननहनन्छ तब यसको अष्ट्न्तम पररपननतग हनन्छ । 

यस करारमा, परमेश्वर त्तपताले पनत्र र त्तवशेष र्री येशू ख्रीरिको रुपमा अवतारको 
माध्यमबाि सषृ्ट्रि र मानवताका लागर् आफ्नो राज्य योजनाहरु पनरा र्न ेप्रनतज्ञा र्ननगियो । र पनत्र 

परमेश्वरले छनौि र्ननगिएको र्दाउर्द राजाको वंशबाि मानव िएर अवतार बन्ने प्रनतज्ञा र्ननगियो र 

छन िकाराको पनवग करारमा उल्लेि र्ररएका सबै सतगहरु पनरा र्ने प्रनतज्ञा र्ननगियो । उहााँ पनतत 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

मानवताको ननष्ट्म्त प्रायष्ट्श्चतको ननष्ट्म्त मनेछ, र पश्चाताप र त्तवश्वासमा उहााँतफग  फकग न ेसबैलाई 

पापको उपष्ट्स्थनत, भ्ररिचार र र्दोषबाि छन िकारा टर्दनन हननछे । र यी प्रनतज्ञाहरुको साथ संयोजनमा, 
त्तपता र पनत्र र्दनबैले उद्िारको लािहरु पनत्रले उद्िार र्रेकोहरुलाई प्रयोर् र्नग पत्तवत्र आत्मा पठाउन 

सहमत र्ननगियो । 
ईश्वरशास्त्रीहरु अननग्रहका करारलाई प्राय छ विा प्रशासनमा त्तविाजन र्र्दगछन,् जनन 

परमेश्वरले आफ्ना जनहरुसाँर् अननग्रहको करारलाई पनष्ट्रि र्नग ईनतहासिरर र्ननगियो । यी 
प्रशासनहरु सामान्यतया मानवजातीको साथ पटहचान हनन्छन ्जनन करारको समारोहको बित 

र्ररएको गथयो । 
यो उत्पनत ३ मा आर्दमको पतन िएको लर्ि ै शनरु हनन्छ जब परमशे्वरको करारका 

माननसहरुका भशर हनन ् । यो सामान्यतया “आर्दभमक प्रशासन”, वा सािारणतया “आर्दभमक 

करार” को रुपमा गचननन्छ । यस प्रशासन अन्तर्गत उत्पनत ३:१५ मा मानवतालाई मनष्ट्क्तको 
लागर् सबैिन्र्दा पटहला प्रस्ताव र्ररएको गथयो, जनन हामीले “पटहलो सनसमाचार” िनरे गचननन्छौँ 
।  

अको नत्तवकरणको करार गथयो जनन नोआसाँर् उत्पनत ६-९ मा बाध्ननिएको गथयो । 
नोआको करारको प्रशासनमा, परमशे्वरल े यस सषृ्ट्रिलाई ष्ट्स्थर तरीकाले कायम राख्ने प्रनतज्ञा 
र्ननगियो ताकक पनत्रको छन िकारा कायग सम्पन्न निएसम्म मानवता सनरक्षित रहनेछ ।  

यसपनछ, परमशे्वरल ेअब्राहमसाँर् एउिा करार बाध्ननियो, जनन उत्पत्ति १५, १७ मा वणगन 

र्ररएको छ, र उत्पत्ति २२ मा पनन पनष्ट्रि र्ररएको छ । यस करारले अब्राहमको पररवारलाई त्तवशेष 

सनअवसरहरु र र्दानयत्वहरु प्रर्दान र्यो, र प्रनतज्ञा र्यो कक उनका एक सन्तान उद्िारकताग हननेछ । 
र र्लाती ३ अननसार यो त्तवशेष वंश येशू हनननहनन््यो । 

पावलले र्लाती ३:१६ मा िन्ननिएको वचनलाई सननौँ, 
 

प्रनतज्ञाहरु अब्राहम र उनको सन्तानलाई टर्दईएका गथए । िमगशास्त्रले 
“सन्तानहरुलाई” िन्रै्दन, यसले त िेरै माननसहरुको संकेत टर्दन्छ । तर 

िमगशास्त्रले “नतम्रो सन्तानलाई” िन्छ, यसले एक जना माननसको मात्र संकेत 

टर्दन्छ, जो ख्रीरि हनननहनन्छ (र्लाती ३:१६) । 
 

अब्राहमको प्रशासनको करार अब्राहमलाई मात्र होईन तर ख्रीरिलाई पनन र्ररएको गथयो 
िनेर पावलले औँल्याए । परमशे्वरको पनत्र प्रनतज्ञा र्ररएको उद्िारक हनननहनन््यो जसल ेआफ्नो 
त्तवश्वासी जनहरुलाई सबै परमशे्वरको करारका आभशषहरु ल्याउननहननछे-त्तवशेष र्री पापबाि 

छन िकाराको आभशष ।  
 त्यसपनछ मोशाको समयमा ईस्रायलीहरु भसत बाध्ननिएको करार जनन प्रस्थान 
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१९-२४ र व्यवस्थाको पनस्तकमा व्याख्या र्ररएको छ । मोशाएल करार वा मोशाको प्रशासनमा 
परमेश्वरले बभल चढाउने प्रणाली स्थापना र्ननगियो जसल ेपनत्रले चढाउन ेबभलर्दानको गचत्रण र्र्दगछ 

जब उहााँ नासरतका येशूको रुपमा िारण र्ननगहनन्छ । यी मोशाको बभलहरुले त्तपता र पनत्रले सषृ्ट्रि 

र्ननगिन्र्दा अनघ र्रेका प्रनतज्ञाहरुको स्परि रे्दखिने पनष्ट्रि गथयो । र यी बभलर्दानहरुको माध्यमबाि, 

परमेश्वरको त्तवश्वासी जनहरुले पनत्रले पनरा र्ननगहनने छन िकाराको पनवागननमान प्राप्त र्रे । 
यस समयमा, ईस्रायलका एक राज पनजाहारीगर्रीको र्दल र एक पत्तवत्र रारिको रुपमा 

स्थात्तपत िएको गथयो । उनीहरुले परमेश्वरको करारप्रनत आज्ञाकारी िएर पनत्रले शासन र्ने पागथगव 

राज्य ननमागण र्नेगथए ।  
करारको पााँचौ प्रशासन, र पनरानो ननयमको अवगिको अष्ट्न्तम प्रशासन, र्दाऊर्दको 

अगिनमा रहेको एउिा गथयो, जसलाई प्रायजसो “र्दाउर्दसाँर्को करार” िननन्छ । २ शमनएल ७ र 

िजनसंग्रह ८९, १३२ जस्ता ठाउाँ हरुमा अननग्रहको करारको र्दाउर्दको प्रशासनको उल्लेि छ । यस 

समयमा, परमशे्वरले प्रनतज्ञा र्ननगियो कक मनष्ट्क्तर्दाता र्दाऊर्दको वंशबाि आउाँननहननेछ र उहााँल े

पृ् वीमा परमेश्वरको राज्य स्थापना र्नेछन ्र यस माफग त उहााँमागथ त्तवश्वास र्ने सबकैो लागर् 

उहााँले छन िकारा ल्याउननहननेछ । 
अन्तमा, छैठौँ प्रशासन येशूको समयमा शनरु ियो र उहााँ नफकनग न्जेल ननरन्तर हननछे । 

बाईबलमा सामान्यतया यस प्रशासनलाई “नयााँ करार” िन्र्दछ, जस्तो हामी लनका २२:२०, र टहब्रन 
९:१५ र १२:२४ जस्ता ठाउाँ हरुमा पाउाँर्दछौँ । अननग्रहको करारको यस प्रशासन अन्र्तर्त, छन िकाराको 
सबै कामहरु गथयो र वास्तवमा पनरा िईसकेको गथयो । पापको बभलर्दानको रुपमा मननगपर्दाग येशूले 

आफ्ना प्रनतज्ञा पनरा र्ननगियो । त्तपताले उहााँको बभलर्दान स्वीकार र्ननगियो । र येश ूनै उनीहरुको 
उद्िारकताग हनननहनन्छ िनेर त्तवश्वास र्ने सबकैो लागर् पत्तवत्र आत्माले छन िकारा प्रयोर् र्रे्द हनननहनन्छ 

। 
 

िुष्ततको आधार सधै पुिको िाध्यिबाि आएको छ । जहााँ तपाई क्रमिक रुपिा 
येिूको सेवाकाईको वास्तववक अवगधको सापेक्ष छुिकाराको ईनतहासिा निधाडरण 

ििुडहुन्छ कक ्यो केन्द्रत्रबन्द ुहो वा ्यो झिक पुवडव्यापी हो, ककिकी ियााँ करारिा 
प्रनतज्ञाहरुिाई फकेर हेदाड ्यो हाम्रो िागि हो जुि येिकूो सेवाकायडिा पुणड र पुरा 
भएको छ । वा पुरािो करारिा भएकाहरुको िागि हािी अहहिेको बुझाईिा जनत 

वविष्टि देख्दैिौँ ्यो हेिेछौँ, तर परिेश्वरिे ििुडभएका प्रनतज्ञाहरु अिुरुप, जिु 

येिूको व्यष्तत्विा पुरा भएकोछ । ्यसोभए, हो, हाम्रो िुष्ततको आधार सध ै

येिू हुिुहुन्छ ।  
 

— Dr. Rob Lister 
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्यहााँ केहह व्यष्ततहरु छतक पदडछि ्कक ्यहााँ ख्रीटिको आििि हुिुभन्दा अनि 

पुरािो नियििा िानिसहरु िुष्तत पाएका ववमभन्ि तररकाहरुका गथए कक ? र 

्यस्ता जवाफहरु हदईएका छि ्जसरी कस–ैकसैिाई सरकारिे बचाईएको गथयो 
वा कसैिाई व्यवस्थाद्धारा बचाईएको गथयो वा कसै–कसैिाई अरु कुि ै

िाध्यिद्धारा िुष्तत हदएको गथयो, नियिद्धारा र ईस्रायिका िानिसहरुका भाि 

भएका कारणिे बचाईएको गथयो । केहह ितिा िरेर िुष्तत पाएको हुि सतछ । 
तर बाईबिको सभपुणड मिक्षा यो हो कक यी सबै चीजहरु केवि एउिा िििाको 
िागि िाि तयार भएको गथयो जसि ेवास्तविा हािीिाई बचाउाँि सतदथ्यो । 
यद्यवप बमिदाि प्रणािी जवत्तकै ववस्ततृ गथयो र जनत िह्वपुणड गथयो, 
अििवतताहरु आफैि ेिानिसहरुिाई परिशे्वरनतर फकेका हृदयहरु छैिि ्भि े

बमिदािहरु हदि बन्द ििड भनि भिकेा छि ्। अनि हहब्रुको पुस्तकिे पुणड रुपिा 
स्पटि पादडछ कक िोरु र बाख्राको रितिे पाप कहहल्यै पनि पाप हिाउि सतदैि । 
्यहााँ केवि एउिा बमिदाि गथयो जसि ेिाि ििड सतदथ्यो । र ्यो ख्रीटिको 
व्यष्ततको ववमिटिताको कारण गथयो । उहााँ परिेश्वर र िानिस एक व्यष्ततिा 
हुिुहुन्थ्यो । एक व्यष्ततको एतिोपि िाि ्यस्तो व्यष्तत हो जसि ेहािीिाई 

परिेश्वरिा छुिकारा फकाडउि सतदथ्यो ।  
 

— Dr. Thomas Nettles 

 

हामीले ईश्वरीय मनसाय वा प्रेरणा र मनष्ट्क्त सम्बन्िी प्रनतज्ञाहरुलाई हेयौ, अब हामी पनत्रले 

छन िकाराको लागर् र्रेको काम, त्तवशेष र्री नासरतका येशकूो रुपमा अवतारको माध्यमलाई हेनेछौँ 
। 
 

 

काम 

 

येशनको मनष्ट्क्तको कामको चार पिहरुलाई हामी त्तवचार र्नेछौँ : उहााँको राज्यको 
उद्घघािन, त्तपताप्रनत उहााँको आज्ञाकाररता, उहााँको पननरुत्थान, र उहााँको स्वर्गरोहण । हामी पटहल े

परमेश्वरको राज्यको उहााँको उद्घािनलाई हेरौँ । 
 

 

राज्यको उदघाटन 
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पनरानो ननयमको अवगििरर परमेश्वरका जनहरु त्यस टर्दनको लागर् उत्सनक गथए जब 

परमेश्वरले आफ्नो राज्यलाई नािकीय तररकाले पृ् वीमा ल्याउननहनछे, उनीहरुका शत्रनहरुलाई 

पनणग रुपमा नाश र्ननगहननछे र नतनीहरुलाई अनन्त जीवनको आभशषमा स्थापना र्ननगहननेछ । त्यो 
टर्दन गथयो जब मानवताको मूल जनारे्दश अन्तत पनरा हननेछ । परमेश्वरले आफ्नो सषृ्ट्रिलाई पनणग 
रुपमा पननगस्थात्तपत र्ननगहननछे, र उहााँको ईच्छा स्वर्गमा भसद्ि तररकाले सम्पन्न िईसके झ ै

पृ् वीमा पनन सम्पन्न हनने गथयो ।  
 जब पनरानो ननयमका ित्तवरयवक्ताहरुले इस्रायल, मानवता र सषृ्ट्रिको 

पननस्थागपना बारेमा कन रा र्रे,  उनीहरुल ेप्राय जसो यसलाई प्रिनको टर्दन वा अष्ट्न्तम टर्दन िने । 
उनीहरुले मसीह वा ख्रीरिलाई अष्ट्न्तम व्यष्ट्क्तत्वको रुपमा पटहचान र्रे कक अष्ट्न्तम टर्दनहरुमा 
परमेश्वरको राज्यको नेततृ्व र्ननगहननछे । र नयााँ ननयम अननसार, परमेश्वरको पनत्र, येश ूजो लामो 
समयरे्दखि प्रतीक्षित मभसह हनननहनन्छ जो पृ् वीमा परमशे्वरको राज्य स्थापना र्नग आउननियो । 

 येशूले आफ्नो समयमा परमशे्वरको राज्यलाई पृ् वीमा ल्याउनन िएको कन रा 
भसकाउननियो । उर्दाहरणका लागर्, मिी १२:२८, मा उहााँले िन्ननियो, "परमेश्वरको राज्य 

नतमीहरुमा आईसकेको छ" यसको मतलब राज्य यहााँ आईसकेको छ । र लनका १६:१६ मा, उहााँले 
फेरर भसकाउननियो कक माननसहरु परमशे्वरको राज्यमा प्रवेश र्ररसकेका छन ् जब उहााँल े

िन्ननियो, "सबैले यसमा प्रवेश र्नग बाध्य छन ्।" 

 र्दनिागग्यवस, येशूको टर्दनका िरैे माननसहरुले परमेश्वरको राज्य आईसकेको छ 

िन्ने िारणालाई अस्वीकार र्रे, ककनकक उनीहरुले यो एक इन्कार र्नग नभमल्ने वास्तत्तवकता 
संसार हो कक िनन स्वीकार र्रे जनन सबदै्वारा स्वीकार र्नेछन-्सम्पनणग त्तवश्व व्यवस्था क्रमको 
एक स्परि र िौनतक चीज मागथको त्तवजय । तर येशनले भसकाउननियो कक राज्य अके ककभसमले 
आएको गथयो । 

उहााँले लनका १७:२०–२१ मा िन्ननिएको वचनलाई सननौँ 
 

“परमेश्वरको राज्य रे्दखिने र्री आउाँ रै्दन, न त माननसहरुले िन्नेछन,् हेर यहााँ छ ! 

अथावा त्यहााँ छ ! ककनिने हेर, परमेश्वरको राज्य नतमीहरुकै बीचमा छ” (लनका 
१७:२०–२१) । 
 

ननसन्रे्दह, येशूले परमशे्वरको राज्य पनणग रुपमा ल्याउनन िएको छैन । उहााँले केवल त्यो 
काम मात्र सनरु र्ननगियो । त्यसकारण, उहााँले शनरु र्ननगिएको कामको अन्तलाई अझै पनन हामी 
उहााँलाई पखिगरहेका छौँ - परमशे्वरको राज्यलाई पनरा र्नग वा भसद्ि र्नग । तर यो एक टढलो प्रकक्रया 
हो । मत्ति १३, मकनग स ४ र लनका १३ मा येशूले आफ्ना दृरिान्तहरु भसकाउननहन ाँर्दा, परमशे्वरको राज्य 
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बीउजस्तै हो जनन समयसाँर्साँरै् बढ्रै्द जान्छ, वा िभमरले समयसाँरै् रोिीलाई फन लाउाँर्दछ । यी 
दृरिान्तहरुको साथ अननरुप, हामी िन्न सक्छौँ कक राज्य रोत्तपएको छ, तर फसलको टर्दन 

ित्तवरयमा येशू फकेर नआउन्जेल पनरा हनने छैन । 
नयााँ ननयमले भसकाउाँर्दछ कक येशू, परमेश्वरको रे्दहिारी पनत्र, पृ् वीमा परमेश्वरको राज्यको 

उर्दघािन र्ननगियो । र यसले ननिगक्क िई भसकाउाँछ कक जब उहााँ मटहमामा फककग ननहनन्छ, यो र्दनरि यनर् पनणग 
रुपमा अन्त्य हननेछ, र नयााँ स्वर्ग र नयााँ पृ् वीले परमेश्वरका जनहरुलाई पूणग पननगस्थापना र्नेछ । र यसले 

हामीलाई ठनलो आशा र आत्मत्तवश्वास टर्दन्छ । पनतत संसारमा, कटहलेकााँटह यस्तो लाग्र्दछ कक र्दनरिले 

ष्ट्जनतरहेको छ, र हामील ेकन नै चीजको लागर् करि िोग्ननपरे्दन । तर परमेश्वरले न्याय र्नगलाई टढलाई 

र्ननगहनन्न । त्यो टर्दन आउाँ रै्दछ जब उहााँ आफ्ना शत्रनहरुको त्तवरुद्िमा अष्ट्न्तम फैसला ल्याउननहननेछ । उहााँले 
पाप, र्दनःि र मतृ्यनलाई संसारबाि पनणग रुपमा मेिाउनेछ । र उहााँले आफ्नो सबै त्तवश्वासयोग्य माननसहरुलाई 

उहााँको राज्यमा अनन्त उिरागिकार टर्दननहननेछ । येशूले िेरै आश्चयगपनणग काम र भशिाहरुद्िारा आफन लाई 

प्रमाखणत र्ननगियो, र हाम्रो राज्यको आभशषहरुमा हामीलाई उहााँको पत्तवत्र आत्मा बैनाको रुपमा प्रर्दान 

र्ननगियो । त्यसोिए, हामी यो कन रा पक्का र्नग सक्छौँ कक उहााँल ेआफ्नो राज्यलाई भसद्ि बनाउननहननेछ र 

हामीलाई पनणग उिरागिकार टर्दननहननेछ ।  
 हामीले हेयौ कक येशूले कसरी परमेश्वरको राज्यको उद्घािन र्ननगियो, अब त्तपताको लागर् 

उहााँको आज्ञाकाररताको कामलाई हेरौँ । 
 

 

आज्ञाकाररर्ा 

 

हाम्रो पाठको सनरुमा, हामीले मानव जीवनको पापमा पतनको व्यक्तर्त पररणामहरुको 
बारेमा त्तवचार र्यौ । हामीले रे्दख्यौँ कक आर्दमको पटहलो पापको र्दोष सम्पनणग मानवतामा सयो, 
ककनकक आर्दमले मानव करारलाई हाम्रो करारको भशरको रुपमा प्रनतननगित्व र्थे । हामील े

परमेश्वरसाँर्को बबगग्रएको संर्नत र भ्ररिता पनन िोरे्का छौँ जसल ेहामीलाई मनष्ट्क्त कमाउनबाि 

रोक्र्दछ ।  
 वास्तवमा, एक महत्वपनणग अथगमा, हाम्रो उद्िारकतागको रुपमा येशूको िनभमका 

समावेश र्नग सफल ियो जहााँ आर्दम असफल िए । यशेूले त्तपताको पनणग आज्ञाकारीताको जीवन 

बबताउननियो र उहााँ क्रन समा मननगियो । र उहााँको आज्ञाकारीताबाि, आर्दमले र्नमाएको आभशषहरु 

उहााँले ष्ट्जत्ननियो । र अब उहााँल ेती आभशषहरु आफ्ना सबै त्तवश्वासयोग्य माननसहरुमा बााँडिरहनन 
िएको छ । येश ूर आर्दम बीचको समानताहरुबारे रोमी ५:१२–१९ र १ कोररन्थी १५:४५ मा त्तवस्ततृ 

रुपम उल्लेि र्ररएको छ । त्यसको साथै पावलले उहााँलाई "अष्ट्न्तम आर्दम" पनन िने । 
ईश्वरशास्त्रीहरु आज्ञाकारीताको र्दनईपिको बारेमा बोल्र्दछन ्जनन येशूले आफ्नो जीवनिरर 

र्ननगियो । एकानतर, उहााँको ननष्ट्रक्रय आज्ञाकाररता चााँटह उहााँको अपमान र र्दनःिको जीवनको 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

अिीन र उहााँल े क्रन समा भसद्ियाउननिएको काम गथयो । क्रन समा उहााँको मतृ्यनले परमशे्वरले 
चाहाननिएको कन रा सन्तनरि ियो कक पापलाई मतृ्यनद्िारा र्दण्ि टर्दननपछग । मतृ्यनलाई पापले र्दष्ट्ण्ित 

र्रेको केवल परमेश्वरले चाहाननहनन्छ । उहााँको ननष्ट्रक्रय आज्ञाकारीतामा येशू हाम्रो त्तवकल्प 

हनननहनन््यो । उहााँले हाम्रो र्दोष उहााँमागथ थाप्न अननमनत टर्दननियो, त्यो हो, उहााँको िातामा टहसाब । 
र एक पिक उहााँ यसरी परमशे्वरको नजरमा र्दोषी ठहररननियो, उहााँ हाम्रो ठाउाँमा मननगियो । यो 
एउिा कायगले हाम्रा सबै पापहरुको लागर् र्दण्ि नतरेको छ, ता कक परमशे्वरको न्याय र क्रोिले अब 

हामीलाई िम्काउाँ रै्दन । यो कायगले हाम्रो पापहरुको िमा पायो र कानननको र्दण्िबाि हामीलाई 

स्वतन्त्र र्यौ । 
जस ैपावलले रोमी ५:१८-१९ मा लेिेका छन,् 

 

यसैले जसरी एउिै माननसको अपरािले सबै माननसहरु र्दण्िका िार्ीर्दार बने, 
त्यसरी नै एउिै माननसको िाभमगकताको कामले सबै माननसका ननष्ट्म्त िमी 
ठहराए जीवन ल्याउाँछ । ककनकक जसरी एउिै माननसको अनाज्ञाकाररताले िेरै 

जना पापी बनाईए, त्यसै र्री एकै जनाको आज्ञाकाररताद्िारा िरैे जना िाभमगक 

बनाईनछेन ्(रोमी ५:१-१९) ।. 
 

यहााँ, पावलले स्परि रुपमा आर्दम र येशूलाई तनलना र्रे । र उनको कन राचााँटह यो गथयो कक 

जब येशू हामीलाई प्रनतननगित्व र्ननगहनन्छ त्यसरी नै आर्दमले पनन हामीलाई प्रनतननगित्व र्रेको 
गथयो । येशनको क्रन समा बभलर्दानले हामीलाई परमशे्वरको न्यायबाि मनक्त र्र्दगछ, र उसलाई िमीको 
रुपमा रे्दिाउाँर्दछ ।  

येशूले आज्ञा र्ननगिएको र्दोस्रो आज्ञाकाररता िनेको सकक्रय आज्ञाकारीता गथयो । यो 
आज्ञाकारीता चााँटह त्तपताले आज्ञा र्ननगिएको सबै कन रा उहााँको आज्ञापालनको जीवन गथयो । 
आफ्नो रे्दहिारीमा, येशूले परमशे्वरको व्यवस्थालाई भसद्िरुपमा पालन र्ननगियो । उहााँले कटहले 
पाप र्ननगिएन र उहााँले सि ैपरमशे्वरको आज्ञाहरु पालन र्ननगियो । त्यसरी न ैहाम्रो र्दोष येशूमा 
क्रन समा हाभलटर्दननिएको गथयो, उहााँको िाभमगक आज्ञाकारीता हामीमा हाभलटर्दननिएको छ । 
ईश्वरत्तवर्दहरु प्राय : यसलाई "न्यानयक िाभमगकता" िन्छन,् यसको अथग यद्यत्तप हामी अझैसम्म 

पापको वासस्थानबाि पनणग रुपमा स्वतन्त्र िएका छैनौँ तर हामीलाई िभमग ठहराउननिएको छ । 
परमेश्वर हामीहरुलाई रे्दहिारी येशकूो समान हेननगहनन्छ - मानौँ जस्तै हामीले उहााँको भसद्ि जीवन 

बबताएकाछौँ र उहााँकै सबै असल कामहरु हामीले र्यो । फलस्वरुप, परमेश्वरसाँर्को हाम्रो संर्नत 

पननगस्थात्तपत िएको छ । यद्यत्तप भ्ररिताले अझै हामीलाई मनष्ट्क्त कमाउनबाि रोक्र्दछ, तर 

परमेश्वरले हामीलाई येशूको र्नणताको आिारमा मनष्ट्क्तको आभशष टर्दननिएको छ । 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

बाईबििे भिेझ ैहाम्रो पाप, पनतत अवस्थाबाि "क्रोधका सन्तािहरु" को रुपिा 
छुिकारा पाउि, हाम्रो सिस्याको सिाधाि ििड हािीिाई परिेश्वरको 
आवश्यकता छ । हािी असहाय, आिाववहहि, हाम्रो आफ्िै पापको सिस्या 
सिाधाि ििड असिथड छौँ । तर परिेश्वर, आफ्िो अिुग्रहिा, हाम्रो सिस्या 
सिाधाि ििुडहुन्छ । र ्यो तररका उहााँिे आफ्िो पिुिाई हाम्रो प्रनतनिगध्व ििड 
पठाउिु भएर ििुडभयो । परिेश्वर पुि एक िानिस बन्िहुुन्छ र आज्ञाकारीताको 
मसद्ध जीवि जीउिुहुन्छ, कु्रसिा मसद्ध िृ् यु ििुडहुन्छ, र ्यसपनछ हाम्रो िागि 

िृ् युिाई हराउाँ दै गचहािबाि बाहहर निष्स्किुहुन्छ । र ्यसबेिा हािीिे उद्धार 

ििड सतिे एक िाि तररका यो ियााँ सषृ्टिको हहस्सा हुिु हो, पुिरु्थाि िररएको 
िुष्तत जीविको यो पहहिो फि हो जुि येिूिे प्रनतनिगध्व ििुडहुन्छ । र हािी 
्यसिा सहभािी हुिे तररका उहााँिा ववश्वास िरेर, ियााँ िानिस, ियााँ आदि, जो 
हाम्रो पनतत अवस्थाबाि छुिकारा पाएको यस ियााँ प्रकारको िािवतािाई 

प्रनतनिगध्व ििे ख्रीटििा ववश्वास रािेर हो । ्यसकारण, यो ख्रीटि िागथको 
ववश्वास भिकेो, परिशे्वर-िानिस जसि े हािीिाई आफ्िो उद्धार कायडिा 
प्रनतनिगध्व ििुडभयो, कक हािीिे छुिकारा पाउाँछौँ ।  
 

— Dr. K. Erik Thoennes 

 

 

हामीले येशनको कामलाई परमशे्वरको राज्य र आज्ञाकाररताको रुपमा हेरेका छौँ, 
अब हामी उहााँको मतृ्यनबाि पननरुत्थानलाई हेनेछौँ । 
 

 

पनुरुत्र्ान 
 

येशूको शारीररक पननरुत्थान उनको छन िकाराको कामको लागर् महत्वपूणग गथयो । 
मतृकबाि जीत्तवत िएर, येशूले मतृ्यनलाई आफैले ष्ट्जत्ननियो, र उहााँमागथ त्तवश्वास र्ने सबैको 
अनन्त शारीररक जीवन सनरक्षित र्ननगियो । 

१ कोररन्थी १५:२०-२१ मा पावलले कसरी येशूको पननरुत्थानको वणगन र्रे सनन्ननहोस ्। 
 

वास्तवमा ख्रीरि मतृकहरुबाि जीत्तवत हनननिएको छ । सननतजानेहरुमध्येमा 
उहााँचााँटह प्रथम फल हनननहनन्छ । ककनकक जसरी माननसबाि मतृ्यन आयो, त्यसरी न ै

मतृकहरुको पननरुत्थान पनन माननसबाि नै आयो (१ कोररन्थी १५:२०-२१) । 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

आर्दमको पापले मतृ्यन ल्यायो । तर जब येशू मरेकाहरुबाि बौरी उठ्ननियो, उहााँल े

सनननष्ट्श्चतता टर्दननियो कक उहााँमा त्तवश्वास र्ने सब ैपनन पननरुत्थान हननेछन ् । र जब उहााँ फेरर 

आउननहनन्छ, हामी सर्दाको लागर् मटहमीत शरीरमा अनन्त बााँच्नछेौँ जनन हाम्रो उद्िारकसाँर् 

पटहलेरे्दखि नै छ ।  
येशूको पननरुत्थानको समझ हाम्रो टर्दमार्मा राख्रै्द, हामी छन िकाराको कामको चौथो 

पिलाई हेरौँ : उहााँको स्वर्गरोहण । 
 

 

स्िगाारोहण 
 

उहााँको पननरुत्थान पनछ, येशू आफ्नो चेलाहरुसाँर् चालीस टर्दनको अवगिसम्म रे्दिा पननगियो र 

नतनीहरुलाई परमेश्वरको राज्यको बारेमा भसकाउननियो । यस समयको अन्तमा, उहााँ शारीररक रुपमा 
स्वर्गमा लगर्ननियो । यो घिना लनका २४:५०, ५१ र पे्रररत १:३-११ मा उल्लेि र्ररएको छ ।  

कष्ट्म्तमा र्दनई कारणका लागर् येशूको छन िकाराको कामको लागर् स्वर्ागरोहण महत्वपनणग गथयो । 
एकानतर, उहााँ राजाको रुपमा भसहंासनमा बस्नको लागर् स्वर्गमा चटढजाननियो । उहााँ अब त्तपताको सेवक 

राजाको रुपमा सबै सषृ्ट्रिमागथ र त्तवशेष र्री आफ्ना जनहरुमागथ, मण्िलीमागथ शासन र्ननगहनन्छ । यी 
घिनाहरु १ कोररन्थी १५:२३-२५, टहब्रन १२:२ र १ पत्रनस ३:२२ मा उल्लेि र्ररएको छ । 

अकोतफग , स्वर्गरोहण पनन महत्वपनणग गथयो ककनकक यसले स्वर्ीय मष्ट्न्र्दरमा आफ्नो बभलर्दान 

पूरा र्नग, र त्तपताको उपष्ट्स्थनतमा रहन आफ्ना जनहरुको ननष्ट्म्त मध्यस्थता र अन्तरत्तवष्ट्न्त र्ने अननमनत 

टर्दननियो । मध्यस्थको रुपमा आफ्नो िनभमकामा, येशूले त्तपतालाई आफन ले क्रन समा चढाउननिएको 
बभलर्दानको सम्झना टर्दलाउाँछ, ताकक त्तपताले आफ्ना त्तवश्वासयोग्य जनहरुलाई िमा र आशीवागर्द टर्दननहननेछ 

। हामी टहब्रन ७:२५-२६, र ९:११-२८ जस्ता िण्िहरुमा पाउाँर्दछौँ । 
अब, एक अथगमा, सषृ्ट्रि हनननअनघ त्तपतासाँर् र्रेको छन िकाराको करारको कारण पनत्र सि ै हाम्रो 

मध्यस्थ हनननिएको छ । तर उहााँ स्वर्गमा उक्लेपनछ पनत्र त्तवशेष तररकामा हाम्रो मध्यस्थ बन्ननियो । 
मध्यस्तताको रुपमा येशूको िनभमका १ नतमोथी २:५-६ मा पावलले व्याख्या र्रेको कन रालाई हेरौँ । 
 

ककनकक परमेश्वर एउिै हनननहनन्छ, परमेश्वर र माननसहरुका बीचमा मध्यस्त पनन 

एउिै हनननहनन्छ-माननस ख्रीरि येशू । उहााँल े सबैका छन िकाराका मोलको ननष्ट्म्त 

आफैलाइै सनष्ट्म्पटर्दननियो, जनन कन राको र्वाही ठीक समयमा टर्दईयो (नतमोथी २:५-

६) । 
 

परमेश्वरका पनत्र येशन ख्रीरि पापीहरुको बभलर्दानको रुपमा मननगियो । र अब उहााँ त्तपताको 
भसहंासनको अर्ाडि सेवा टर्दननहनन्छ, यो कन राको सनननष्ट्श्चतता र्रे्द कक क्रन समा नतननगिएको मोल ननरन्तर हाम्रो 
जीवनमा लार्न हनन्छ । जब हामी टहब्रन ७:२५ मा पढ्छौँ, 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

 

फलस्वरुप उहााँद्िारा परमेश्वरको नष्ट्जक आउनेहरुलाई उहााँले सरै्दव उद्िार र्नग 
सक्ननहनन्छ । ककनिने नतनीहरुका ननष्ट्म्त मध्यस्थताको प्राथगना चढाउन उहााँ 
सरै्दब जीत्तवत रहननहननेछ । (टहब्रन ७:२५) । 

 

 

अरु कोहहिा िुष्तत छैि, तर पुि येिकूो िाििा छ । सवडप्रथि, कुिै पनि धामिडक 

अिुवाहरुिे येिू ख्रीटिको मसद्ध ओहदािा पुिेिि ्र ती िध्ये कुि ैपनि अिन्त 

छैिि ्। यसबाहेक, यो िह्वपुणड छ कक परिेश्वर र िानिस बीचिा येि ूख्रीटि 

िाि एक योग्य िध्यस्थ हुिुहुन्छ । यस संसारको धिड र दिडिहरुिे हािीिाई 

जीविको राम्रो मसद्धान्तहरु हदि सतछि ् । तर केवि येिू ख्रीटि िाि उहााँ 
हुिुहुन्छ जो परिेश्वरबाि आउिुभयो र परिेश्वरिा फकड िु भयो । केवि उहााँि े

िाि हािीिाई परिेश्वरसाँि मििाप ििड, र हाम्रा पापहरु मिि सक्षि हुिुहुन्छ । 
तसथड, उहााँ परिेश्वर र िानिसबीच िध्यस्थकताड हुिुहुन्छ, केवि एक िैनतक वा 
दािडनिक अथडिा िाि हाईि, तर आफ्िो व्यष्तत्विा पनि । बाईबमिय 

िब्दहरुिा, येिू एक िाि परिशे्वर-िानिस हुिुहुन्छ, िानिसका निष्भत उद्धारक 

हुिुहुन्छ र कोहह पनि व्यष्ततित प्रयास र िैनतक आचरणिे यो मसद्ध ष्स्थनतिा 
पुग्ि सतदैि । 
 

— Dr. Stephen Chan, translation 

 

हामी सब ैजीवनमा परीिाहरु र सघंषगहरुबाि पार हनर्दछौँ । यटर्द परमेश्वरले कटहलेकाही ं
हाम्रो प्राथगना सनन्ननहनन्छ िनन हामी अचम्ममा पर्दगछौँ । तर हाम्रो शंकाको बाबजनर्द पनन, बाईबलल े

हामीलाई सनननष्ट्श्चत टर्दन्छ कक येशूले हाम्रो छन िकाराको लागर् पापको मोल नतननगियो । उहााँ हाम्रो 
अनन्त जीवनको लागर् पननरुत्थान हनननिएको गथयो । हाम्रो फाईर्दाको लागर् र हाम्रो ननष्ट्म्त 

ननरन्तर अन्तरत्तवष्ट्न्त र्नगको लागर् उहााँ स्वर्गको भसहंासनमा आफ्नो राज्य शासनको लागर् 

उक्लननियो । यसको मतलब जीवन सिै सष्ट्जलो हनन्छ िन्ने होईन । तर यसको अथग यो हो कक 

हाम्रो उद्िारकतागले सिै हाम्रो कन रा सनन्ननहनन्छ, हामीसाँर् सहाननिननत राख्ननहनन्छ, र हामीलाई प्रेम 

र्ननगहनन्छ, र उहााँले ल्याउनन िएको उद्िारमा हामी सनरक्षित छौँ । 
हामीले येशू अनन्तमा हनननहनन््यो िनन मानेका छौँ, र सषृ्ट्रिमा र छन िकारामा उहााँको काम, 

अब हामी हाम्रो अष्ट्न्तम प्रमनि त्तवषयमा सम्बोिन र्नग तयार छौँ : स्वर्ग र पृ् वीको ित्तवरयमा 
आफ्नो उद्िारकतागको काम । 
 



हामी येशूमा त्तवश्वास र्छौ   पाठ १: उद्िारकताग 
 

-42- 

भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

 

 

अन्त्य 

 

स्वर्ग र पृ् वीको अष्ट्स्तत्वमा येशूका ित्तवरय पनन आर्मन, र हाम्रो मनष्ट्क्तको अष्ट्न्तम 
चरण जनन त्यस समयरे्दखि अन्तहीन ित्तवरयमा जारी हनने वरपरका घिनाहरु हनन ्। यसमा 
परमेश्वरका सबै शत्रनहरुको त्तवनाश, आफ्ना जनहरुको अष्ट्न्तम आभशष,् र सषृ्ट्रि आफैको पनणग 
नवीकरण समावेश हनर्दाँछ जहााँ परमेश्वरका छन िकारा पाएका माननसहरु सर्दासवगर्दा बास र्नेछन ्। 
छोिकरीमा िन्ननपर्दाग, यो त्यस्तो समय हो जब संसार अन्ततः परमेश्वरको मटहभमत पागथगव राज्य 
हननेछ । 

हामी स्वर्ग र पृ् वीको समाष्ट्प्तको बारेमा तीन चरणमा बाईबलले के िन्र्दछ जााँच र्नेछौँ 
। पटहलो, हामी येशूको आर्मनको वणगन र्नेछौँ । र्दोस्रो, हामी सम्बष्ट्न्ित घिनाहरु हेनेछौँ जनन 
आकाश र पृ् वीलाई ध्वंश पानेछ । र तेस्रो, हामी समाष्ट्प्तको अनन्त पररणामहरु वणगन र्नेछौँ । 
येशूको आर्मनबाि सनरु र्रौँ । 
 
 

येशूको आर्मन 
 

पृ् वीमा येशूको पटहलो उपष्ट्स्थनत ठनला नम्रताको साथ गथयो । उहााँ केटह हर्दसम्म 

संसारको िरैे ठाउाँमा अज्ञात हनननहनन््यो । र उहााँ बस्ननहनन े ठाउाँमा समेत िमग ननरपेि 

ईनतहासकारहरुल ेउहााँबारे थोरै मात्र िनकेा गथए । तर उहााँको र्दोस्रो आर्मन िेरै फरक हननछे । 
जसरी येशूले मिी २४:३० मा िन्ननिएको गथयो । 

 

तब माननसको पनत्रको गचन्ह आकाशमा रे्दिा पनेछ र पृ् वीका सब जानतहरु 

त्तवलाप र्नछेन,् र नतनीहरुले माननसको पनत्रलाई आकाशका बार्दलहरुमा शष्ट्क्त र 

ठनलो मटहमासाथ आईरहेको रे्दख्नेछन ्(मिी २४:३०) । 
 

र पािलले १ र्ेसालोवनकी ४:१६ मा यसरी भन्दर्छ, 
 

ककनकक प्रिन स्वयम ् हनकन मको र्जगनभसत, प्रिान स्वर्गर्दनतको आवाज र 

परमेश्वरका तनरहीको सोरभसत स्वर्गबाि आलगननहननेछ, र ख्रीरिमा मरेकाहरुचााँटह 

पटहले बौररउठ्नेछन ्। (१ थेसालोननकी ४:१६) । 
 

यो र िमगशास्त्रका अन्य िण्िहरुले येशकूो पनन: आर्मनको तररकाको बारेमा कष्ट्म्तमा 
चार त्तववरणहरु सनगचत र्र्दगछन ्। पटहले यो व्यष्ट्क्तर्त र शरीररक आर्मन हननछे । हाम्रा प्रिन येश ू
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

ख्रीरि यस संसारमा आउननहननेछ जहााँ हामी अटहले बााँगचरहेका छौँ । र प्रेररत १:११ ले वणगन र्र्दगछ 

कक उहााँ स्वर्गमा उष्ट्क्लजाननिएको बािोबाि फेरर आउननहननेछ, सायर्द यसको अथग उहााँ बार्दलबाि 

आउाँननहननेछ ।  
र्दोस्रो, उहााँको आर्मन सावगजननक र दृश्यमान हननछे । सबैले उहााँलाई रे्दख्नेछन ् र उहााँ 

त्तवश्वव्यापी तनरही परमेश्वरको आव्हान र प्रिान र्दनतको आवाजले घोषणा र्नछेन ्।  
तेस्रो, येशूको र्दोस्रो आर्मन त्तवजयी हननेछ । उहााँ शष्ट्क्तशाली त्तवजेताको रुपमा 

फककग ननहननेछ । र मिी १६:२७, २४:३१, र २५:३१, जस्ता िण्िहरु अननसार उहााँ स्वर्गर्दनतहरुको 
फौजको साथमा हनननहननेछ ।  

अनन चौथो, िमगशास्त्रले पनन येशूको आर्मन अचानक हननेछ िनरे प्रकि र्र्दगछ, हामील े

आशा र्रेको समयमा यो हननेछैन । वास्तवमा मिी २४:३६ अननसार, र्दोस्रो आर्मनको समय 

त्तपतालाई मात्र थाहा छ । तसथग, जसले उहााँ ख्रीरि हनननहनन्छ िनी र्दाबी र्छगन,् वा उहााँ फकेर 

आउननहनने समय थाहा छ िनरे र्दाबब र्र्दगछन ्उनीहरुलाई त्तवश्वासीहरुले कटहल्य ैत्तवश्वास र्ननगहनरै्दन 

।  
येशूको आर्मनको बनझाई मनमा रािरे, अब उहााँले अन्त्यमा शनरु र्ननगहनने घिनाहरुमा हेरौँ 

। 
 

 

घिनाहरु 

 

येशू फेरर आउननहनर्दााँ कष्ट्म्तमा तीन महत्वपनणग घिनाहरु हननेछ : सामान्य पननरुत्थान, 

अष्ट्न्तम न्याय, र सषृ्ट्रि नत्तवकरण । हामी यी प्रत्येक घिनालाई हेनछेौँ, पननरुत्थानबाि शनरु र्रेर । 
 

 

सािान्य पुिरु्थाि 
 

ख्रीरिको आर्मनमा, मरेका सबै पननरुत्थान हननेछन ् । र्दनरि र िमी र्दनवैलाई नयााँ शरीर 

टर्दईनेछ जनन सर्दासवगर्दा रटहरहन्छ । यो यनहन्ना ५:२८–२९ मा स्परिसाँर् भसकाईएको छ, जहााँ 
येशूले यी शब्र्दहरु बोल्ननियो । 

 

यसमा अचम्म नमान, ककनिने समय आईरहेछ, जब गचहानमा हननेहरु सबैल े

उसको सोर सनन्नछेन,् र बाटहर ननष्ट्स्कआउनछेन ् : सनकमग र्नेहरु जीवनको 
पननरुत्थानको ननष्ट्म्त, र कन कमग र्नेहरुचााँटह र्दण्िाज्ञाको पननरुत्थानको ननष्ट्म्त 

(यनहन्ना ५:२८-२९) । 
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हेननगहोला। 

हामी प्रकाश २०:१३ जस्ता िण्िहरुमा त्यस्तै त्तवचारहरु िेट्िाउाँछौँ जहााँ हामीलाई 

िननएको छ कक पननरुत्थानमा शरीर हराएका व्यष्ट्क्तहरु पनन समावेश हननेछन ्। कोटह पनन छोडिन े

छैनन,् न्याय र्नग सबै मानवजीवनमा पननरुत्थान हननछे ।  
पननरुत्थान िएका त्तवश्वासीहरुको शरीरको सम्बन्िमा िमगशास्त्रले भसकाउाँर्दछ कक 

नतनीहरु भ्ररिचार र पापको उपष्ट्स्थनतबाि स्वतन्त्र हननेछन ्। पाप अब हाम्रो शरीरमा वास र्रे्दन, र 

हामी सिैिरर भसद्ि स्वास््य हननेछौँ । कफभलप्पी ३:२०-२१ मा पावलले भसकाएझैँ,  
 

प्रिन येशू ख्रीरि .... हाम्रा हीन शरीरलाई आफ्नै मटहमाको शरीरजस्तै हननलाई 

पररवतगन र्ररटर्दननहननेछ ।  (कफभलप्पी ३:२०-२१) । 
 

हाम्रो अष्ट्न्तम अवस्थामा, हाम्रो शरीरहरु मटहभमत हननछे, जसरी येशू अटहले मटहभमत 

शरीरमा हनननहनन्छ, जनन उहााँ मतृ्यनबाि बौरी उठ्ननिएपनछ पाउननियो ।  
अत्तवश्वासीहरुको शरीर पनन सर्दाको लागर् रहन्छ, तर नतनीहरुको शरीरहरु पापबाि 

छन िकारा हननछैेन । यसको सट्िामा, नतनीहरुको त्तवरुद्िमा परमशे्वरको सरापको असरहरुल े

पीडित हननेछन ्। र वास्तवमा, नतनीहरुको न्याय हनर्दााँ श्राप बढ्नछे । िमगशास्त्र यनहन्ना ५:२८-२९, र 

प्रेररत २४:१५ जस्ता िण्िहरुमा अत्तवश्वासीहरुको शारीररक पननरुत्थानको कन रा र्रेको पाईन्छ, र 

मिी ५:२९-३०, १०:२८ मा उनीहरुको शारीररक र्दण्िको बारेमा उल्लेि र्ररएको छ ।  
जब येशू फकग ननहननेछ तब हनने र्दोस्रो घिना अष्ट्न्तम न्याय हो । 

 

 

अवन्र्म न्याय 

 

सामान्य पननरुत्थान लर्तै, येशूले राजाको रुपमा आफ्नो अगिकार र शष्ट्क्त चलाउननहननेछ 

र आफ्ना सबै शत्रनहरुलाई नाश र्ननगहननछे र अष्ट्न्तम न्यायको टर्दनमा आफ्ना सबै त्तवश्वासी 
जनहरुलाई आभशष टर्दननहननेछ । प्रत्यके माननस अष्ट्न्तम न्यायमा सामेल हननछेन,् कोटह पनन 

यसबाि उम्कने छैन । यसको त्तवषयमा उपरे्दशक १२:१४, मिी १२:३६-३७, २ कोररन्थी ५:१०, र 

प्रकाश २०:१२-१३ जस्ता िण्िहरुमा स्परि छ । यी िण्िहरुले संकेत र्र्दगछ कक जसरी हरेक 

व्यष्ट्क्तको न्याय र्ररनेछ, प्रत्येक व्यष्ट्क्तको जीवनको प्रत्येक पिलाई परीिणमा प्रमाणका 
रुपमा र्णना र्ररनेछ । प्रत्येक त्तवचार, शब्र्द र कायगको मनल्याकंन र्ररनेछ । 

ककनिन ेमानवता पनतत र पापी छ, हरेक माननस जो आफ्नै योग्यतामा परमशे्वर सामन 
ििा हनन्छ उसको न्यायको र्दण्ि िोग्ननपनछे र नरकमा सर्दासवगर्दा र्दण्ि पाउाँनेछ । तर असल 

समाचार यो हो कक अननग्रहले ख्रीरिमा त्तवश्वासद्िारा िमा पाएका व्यष्ट्क्तलाई मनक्त र्ररनछे र 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

अनन्त उिरागिकारको ईनाम टर्दईनछे । यनहन्ना ३:१८ ले यस कन राई यस प्रकार राख्छ, 

 
जसल ेउहााँमावर् विश्वास गर्छा, त्यो दोषी ठहरराँदैन, र्र विश्वास नगनचेााँवह अवघ न ै

दोषी ठहरीएको र्छ, दकनभने उसले परमशे्वरका एकमाि पिुको नाउाँमा विश्वास गरेको 

रै्छन (यहुन्ना ३:१८) । 

 

यो समान त्तवचार यनहन्ना ५:२४, १ कोररन्थी ११:३२ र २ थसेालोननकी २:१२ पनन पाउाँ र्दछौँ । 
 

िुष्तत कायडिा पुिको रुपिा न्यायधीिको भुमिका ििाई िाग्दछ कक हाम्रो 
पररभाषाबाि हािीिे परिशे्वरको प्रेििाई बढवा हदिु पि ेझुकाविाई सन्तुिििा 
राखु्न हो । परिेश्वरको प्रकृनत पववि छ, र पवविताका दईु प्रिुि पक्षहरु छि ् : 

उहााँको धामिडक स्तरहरु र दयािु प्रेि । ्यसकारण पुििे कु्रसिा आफैिाई प्रेि 

हदि आउाँ दै िरेको पक्ष भिकेो वास्तविा हाम्रो छुिकाराको केष्न्द्रय ववषय यो हो । 
तर ्यो छुिकारािा हािीिे उहााँ पववि र धिी हुिुहुन्छ भन्िे कुराको पनि साििा 
ििुडपदडछ र अदिको बिैँचाबाि आज सभि उहााँको स्तर कहहल्यै पररवतडि भएको 
छैि । नतिीहरु सिाि छि ्। हािी सबैि ेपाप िरेका छौ । र यसैि ेन्यायधीिको 
न्याय हाम्रो कु्रसको अवधारणा र येिू ख्रीटिको छुिकाराको कािको एक प्रिुि 

हहस्सा हुिुपदडछ । ्यो त्रबिा, ििाई िाग्छ कक हािी पापको अवधारणािाई हािी 
कि िछौँ । हािी आधारभुत पश्चातापको आवश्यकता र ्यस पापबाि 

िुष्ततदाताको आवश्यकता बझु्दैिौँ । यो केवि एक िायािु इश्वर बन्छ जो 
आउाँछ र केहह प्रकारको िरेो सिस्याहरुबाि िागथ उठाउाँदछ । ्यो न्याय र प्रभु 

येिू कु्रसिा उहााँको कािको पुणड अवधारणाको िागि, र व्यष्तत बचाईसकेपनछ 

पनि ववश्वासीको जीवििा उहााँको निरन्तर कािको िागि आधारभुत हो । हािी 
येिूिाई िािव ईनतहासको अन्तिा न्यायधीसको रुपिा भेट्िे छौँ । ्यसकारण 

हाम्रा सबै जीविहरु प्रेि र पववि धामिडकताको अधीििा आउाँदछि ्जिु उहााँको 
न्याय, सबै दयािा हािीिाई प्रनतनिगध्व िदडछ । 

 
— Dr. Bill Ury 

 
अन्र्मा, र्ेस्रो प्रमुख घटना जुन येशू िकानुहुदााँ हुनेर्छ, त्यो सृवष्टको निीकरण हो । 

 

 

सषृ्ट्रिको नवीकरण 
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जसरी येशूले मानवताको न्याय र्ननगहननेछ र अत्तवश्वासीहरुलाई यसबाि शनद्ि र्ननगहननेछ, 

त्यसरी न ै सषृ्ट्रिलाई पनन शनद्ि र नत्तवकरण र्ननगहननेछ । २ पत्रनस ३:१०–१३ ले सषृ्ट्रिको 
नत्तवकरणलाई यसरी वणगन र्र्दगछ, 

 

जसमा आकाशचााँटह ठनलो आवाजसाथ बबनतजानछे, तत्वहरु आर्ोको रापल े

पष्ट्ल्लनछेन,् र पृ् वी र त्यसमा िएका सबै थोक िस्म हननेछन ्। यी सबै कन राहरु 

यसरी पग्लन्छन ् िन्न े जानेर पत्तवत्रता र िष्ट्क्तको जीवनमा नतमीहरु कस्ता 
ककभसमका माननस हनननपछग  । जनन टर्दन आकाश जलेर िस्म हननेछन,् र तत्वहरु 

आर्ोको रापमा पग्लनेछन ्। तर उहााँको प्रनतज्ञाबमोष्ट्जम हामी नयााँ स्वर्ग र नयााँ 
पृ् वीको बािो हेछौँ, जसमा िाभमगकताले वास र्छग  । (२ पत्रनस ३:१०–१३) । 
 

 

िािवताको िुष्ततिे बााँकी सषृ्टििा असर पािेछ ककिकक रोिी ८:२२ िे भन्दछ, 

"हािीिाई थाहा छ कक सारा सषृ्टि अहहिे सभि पनि प्रसव पीर्ािा आतडिाद 

िरररहेको छ । हािी आफैिे आफुमसत जो आ्िाको पहहिो फि पाउाँछौँ जब हािी 
पुिको रुपिा ग्रहण ििेछौँ, हाम्रो िरीरको छुिकाराको निष्भत ।" आदिको पापको 
पररणािको रुपिा सषृ्टि निरािाको अधीििा गथयो । जो निरािा ववकार र 

अराजकता र िृ् युिा आफैिाई प्रकि िदडछ । यो कुरा सषृ्टििे अहहि ेअिुभव 

िरररेको छ भिरे पावििे बताउाँदछि,् जुि िहहिािे बच्चा जन्िाउिे काि जस्त ै

हो जसिे संकेत िछड  कक ्यहााँ अझै केहह हुि बााँकक िै छ – यसबाि एउिा कोहह 

जन्ििेछ – र सभपुणड सषृ्टिको उद्धार र पिुस्थाडपिा हुिेछ । र यो वास्तववकता 
पुरा हुिको िागि पखिडरहेको छ ककिकी हािी आफैिे, जोसाँि आ्िाका पहहिो 
फिहरु छि,् हािीिाई पुिको रुपिा ग्रहण ििड, हाम्रा िरीरको छुिकाराको िागि 

पखिडरहेका छि ् । र जसरी ववश्वासी आफ्िो िहहिाको ष्स्थनतिा पुिस्थाडवपत 

हुन्छ र िृ् यु, पाप र क्षयबाि िुतत हुन्छ, ्यस्तै िरी, सषृ्टि पनि आफ्िो 
दास्वबाि स्वतन्ि हुिेछ, जिु िृ् यु  वा क्षय वा ववकार त्रबिा ि ैियााँ स्विड र 

ियााँ पथृ्वी आउाँिेछ जुि हािी अहहिे वररपररको अवस्थािा देख्छौँ ।  
 

— Rev. Jim Maples 
 

प्रकाश २२:३ अननसार, स्वर्ग र पृ् वीको यो नत्तवकरणले पापको उपष्ट्स्थनत र श्रापलाई पनणग 
रुपमा हिाइटर्दनछे । मानवताको पतनको सबै प्रिावहरु उन्मनलन हननछे, ताकक परमेश्वरका 
माननसहरु पाप, करि, त्तवमारी वा मतृ्यनबबना बााँच्न सक्नछेन ्। प्रकाश २१:४ ले परमेश्वरले हाम्रो 
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भिडियो, अध्ययन मार्गननरे्दशनहरु र अन्य श्रोतहरुको लागर्, थिग भमभलननयम सेवाकाईको thirdmill.org मा 
हेननगहोला। 

आाँिाबाि सबै आाँसन पननछटर्दननहननछे िनरे पनन बताउाँछ । सबै सषृ्ट्रिहरु परमेश्वरको मनल योजनामा 
पननगस्थात्तपत हननेछन,् र उहााँका माननसहरुले अनन्त राज्यमा अनन्त जीवनको आभशष ्पाउनेछन ्। 
र प्रकाश २१, २२ मा वणगन र्ररएको नयााँ यरेुशलेम त्यो राज्यको राजिानी हननेछ । 

प्रकाश २२:२ ले नयााँ यरुशलेमको एउिा अंश यसरी वणगन र्र्दगछ, 

 

त्यस सहरका सिकको बीचबाि बगर्रहेको गथयो । …  त्यसका पातहरुचााँटह 

जानत– जानतहरुलाई ननको पानगका ननष्ट्म्त गथए (प्रकाश २२:२) । 
 

उत्पनत २-३ मा व्याख्या र्ररएको छ कक जीवनको रुि अर्दनको बर्ैँचामा रोत्तपएको गथयो । 
त्तवशेष र्रर उत्पनत ३:२२-२४ ले बताउाँछ कक जब परमेश्वरले आर्दम र हव्वालाई बर्ैँचाबाि 

ननकाभलटर्दननियो, उहााँले केटह िार् फल िानबाि रोक्नको लागर् यसो र्ननगियो । तर जब ख्रीरि 

फेरर आउाँननहननेछ, अष्ट्न्तम न्याय पनछ, जीवनको रुिको फल मानवजीवनमा फेरर उपलब्ि हननेछ, 

र हामीलाई परमेश्वरको मटहभमत राज्यगिकार अन्तर्गत अनन्त शाष्ट्न्त र स्वास््य ल्याउननहननछे 

। 
 

्यहााँ सषृ्टिको स्वरुप धारणा ििे प्राणी र सषृ्टि िागथ िासि िि े

िानिसजानतको रुपिा परिेश्वरको बीचिा एक सभबन्ध स्थावपत भयो । 
्यसोभए, आदि र हव्वा परिेश्वरको अगधकारिुनि सषृ्टििागथ िासकको रुपिा 
स्थावपत भएका गथए र ्यहााँ नतिीहरु र राज्यको बीचिा सभबन्ध छ जुि 

उिीहरुिे िासि िछडि ् । जब आदि र हव्वा पापिा फसे, तब ्यसको प्रभाव 

केवि आदििाई िाि होईि, तर सषृ्टिको िागि पनि भयो । ्यस्तै िरी, जसरी 
रोिी ८ िे भन्दछ, सुरुिा आदि र हव्वाको पापको साथ, सषृ्टि क्षयको बन्धििा 
रु्बेको गथयो, िािवजानतको अष्न्ति छुिकारािा जब िािवताि े उिीहरुको 
अष्न्ति िुष्ततको अिुभव ििेछ तब सषृ्टि पनि ्यहह प्रभावबाि स्वतन्ि हुिेछ । 
्यसोभए ्यहााँ स्वरुप-धारणििे अन्तिडत िासक र उिीहरुिे राज्य ििे ठाउाँको 
बीचिा सभबन्ध छ । पापको अवगध, िािव पापको अिुभव र यहह अिुभविा 
सषृ्टिको पतििा पनि एकसाथ प्रभाव पारेको छ, र िािवजानत आफ्िो पापबाि 

स्वतन्ि हुिछे अन्ततः यसरी िै सषृ्टि पनि ्यस बन्धिबाि स्वतन्ि हुिछे । 
 

— Dr. Rob Lister 
 

हामीले ख्रीरिको आर्मनको तरीका र घिनाहरु हेयो, अब यसको नतीजालाई हेरौँ 
। 
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पररणामहरु 
 

यस पाठको सनरुमा, हामीले परमेश्वरको सषृ्ट्रिको उद्यशे्यको सार हेयो कक उहााँले ख्रीरिको 
राज्यद्िारा आफ्नो मटहमा प्रर्दगशन र बढवा र्नग सकौँ िनेर परमशे्वरले संसारको सषृ्ट्रि र्ननगियो । 
र येशकूो पनन आर्मनको अष्ट्न्तम पररणाम यो उद्येश्यको उपलष्ट्ब्ि हननेछ । येशू परमेश्वरको 
राज्यलाई यसको पनणगतामा पृ् वीमा ल्याउनको लागर् आउाँ रै्द हनननहनन्छ, यस्तो त्तवश्वासयोग्य 

माननसको साथ जसलाई परमेश्वर प्रेम र्ननगहनन्छ, र जो बर्दलामा परमशे्वरलाई प्रेम र्छगन,् सवेा 
र्छगन,् र उहााँको आरािना र्छगन । 

 

िािवताको छुिकारािा परिेश्वरको अष्न्ति िक्ष्य भिेको आफ्िै िागि 

िािवजानतिाई पुिडस्थापनत ििुड हो । ्यो पुिडस्थापिा अझ पुणड र अदिको 
बिैँचािा आदि र हव्वाको संिनत भन्दा अझ ठुिो हुिछे । िािवजानतको पति 

पनछ, परिेश्वरिे नतिीहरुिाई असि–सन्देिको पहहिो प्रनतज्ञा प्रोिो-इवाष्न्िमि  

हदिुहुन्छ र सपडको िाउको कुच्याउिे स्िीको सन्तािबाि आउिुहुिे िुष्ततदाताको 
कुरा ििुडहुन्छ । र धिडिास्िको बााँकक भाि ्यो पिुडस्थापिाको प्रकक्रयाको िुिासा 
हो । ईस्रायिजानत ्यो पुिडस्थापिाको अंि हो र ्यो पिुडस्थापिाको तस्वीर हो । 
्यसबेिा िण्र्िी ववश्वव्यापी रुपिा रहेको, ्यो पिुडस्थापिको अझ ठुिो गचि हो 
। र अन्तिा, ख्रीटिको दोस्रो आििििा तपाईिे ियााँ स्विड र ियााँ पथृ्वीको 
पुिस्र्थापिा पाउिुहुिछे जसिा परिेश्वरिे िािव जानतसाँि प्र्यक्ष साँिनत 

राखु्नहुन्छ, ती सबै जसि े ववश्वासद्धारा ख्रीटििाई ववश्वास िरेका छि,् र 

उिीहरुिे यो मसद्ध अवस्थािा रिाईिो िरररहेका छि ् जसिा अब िैतािि े

आक्रिण ििड सतदैि, र पाप उप्रान्त उपष्स्थत हुिे छैि, र नतिीहरुि े

अिन्तसभि परिेश्वरको मसद्ध रुपिा िहहिा ििेछि ्। 
 

— Dr. Jeff Lowman 
 

येशूको स्वर्ग र पृ् वीको उपिोर्को ननतजालाई िेरै तररकामा साराशंमा प्रस्तनत र्नग 
सककन्छ, तर यस पाठमा हामी नतनीहरुलाई र्दनई िार्मा त्तविाजन र्नेछौँ । पटहलो, हामी 
परमेश्वरको मटहमालाई त्तवचार र्नेछौँ जनन समाष्ट्प्तबाि आउाँछ । र र्दोस्रो, हामी छन िकाराको 
आनन्र्दमा ध्यान केष्ट्न्ित र्नेछौँ जनन मानवहरुले अननिव र्र्दगछन ्। आउननहोस,् सबैिन्र्दा पटहल े

हामी परमशे्वरको मटहमालाई हेरौँ । 
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परमेश्वरको मवहमा 
 

ििाई िाग्छ त्रिएक परिशे्वर, हाम्रो छुिकाराको िागि काि िरेको कारण, सदाको 
िागि िहहिा प्राप्त ििुडहुिेछ । परिेश्वरिे आफ्िो िहहिाको निष्भत यो ििुडभयो, 
उहााँिे आफ्िो न्यायी, धामिडकता, अपररवतडिीयता र उहााँको व्यवस्थाको पुणड 
पवविता प्रकि ििड िाि यी कािहरु ििुडभएि, तर उहााँ वदु्गधिाि हुिुहुन्छ भनि 

र ती सबै िुणहरु आफैिा कायि राख्न सतिुहुन्छ भिेर, र दयािु हुिुहुन्छ र क्षिा 
हदिुहुन्छ भनि र पापीहरुिाई न्याय ििुडहुन्छ भिरे देिाउि ििुडभयो । 
अििवततािे सोधे, "तपाई जस्तो िाफी हदिे परिशे्वर को छ र, र यस्तो अिुग्रह 

अरु को साँि छ र ?" ्यसकारण यो परिेश्वरको िहहिाको िागि हो । यो 
पापीहरुको उद्धारको िागि हो, तर यसको अष्न्ति पररणाि र यसको अपेक्षक्षत 

पररणाि यो हो कक परिेश्वरको िहहिा सबै अिन्तसभि निरन्तर बढ्ि े

उपायहरुिा प्रकि हुि सतछ । 
 

— Dr. Thomas Nettles 
 

जब ख्रीरि फकग ननहननछे, परमेश्वरको राज्यको राजाको रुपमा उहााँको शासन उच्चतम, 

सबैिन्र्दा सम्माननत राज्यमा हननछे । र परमशे्वरको मटहमा पाउने लक्ष्य पनरा हननछे जब सब ै

मानवजानतले येशूको शासन स्वीकार र्नेछन ् र उहााँको अगिकारको सभमफमा ढोर् र्नेछन ् । 
कफभलप्पी २:९-११ म पावलले यसरी लखे्र्दछ, 

 

त्यसैकारण परमेश्वरले उहााँलाई अनत उच्च पाननगियो, र उहााँलाई त्यो नाउाँ  प्रर्दार् 

र्ननगियो, जो हरेक नाउाँिन्र्दा उच्च छ, कक स्वर्गमा, पृ् वीमागथ र पृ् वीमननन 

िएको हरेक प्राणीले येशूको नाउाँमा घनाँिा िेक्ननपछग  (कफभलप्पी २:९–११) । 
 

परमेश्वरको उद्िारताले उहााँको मटहमा ल्याउनछे ककनकक उहााँको प्रेम र र्दयामा उहााँल े

पश्चाताप र्ने पापीहरुलाई िमा टर्दननहननछे र कल्पनािन्र्दा बाटहरको आभशष ् टर्दननहननेछ । र 

जवाफमा, हामी उहााँको प्रशंसा र्नेछौँ र हामी उहााँकै िलाईको घोषणा र्नेछौँ । एकफसी २:६–७ मा 
पावलले िन्र्दछ, 

 

र उहााँसाँर् हामीलाई उठाउननियो, अनन स्वर्ीय स्थानहरुमा ख्रीरि येशूसाँर् 

बसाल्ननियो । योचााँटह ख्रीरि येशूमा हामीप्रनत उहााँको र्दयामा आफ्नो अननग्रहको 
असीम सम्पत्ति आउाँर्दा यनर्हरुमा रे्दिाउनलाई हो (एकफसी २:६-७) । 
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जब येशू फकग ननहननेछ, हाम्रो ईमानर्दारीलाई ईनाम टर्दननहननछे, र सबै परमेश्वरको त्तवश्वासी 
जनहरुले नयााँ स्वर्ग र पृ् वीको अगिकार पाउनछेन,् जहााँ प्रकाश २१:१-५ ले भसकाउाँछ हामी आर्दम 

र हव्वा अर्दनको बरै्चााँमा रमाएको िन्र्दा बटढ परमेश्वरको उपष्ट्स्थनतमा रमाउाँनछेौँ । 
  

पति हुिुभन्दा पहहिे, स्पटि रुपिा िािवहरुिे परिेश्वरसाँि स्वतन्ि, 

अव्यवष्स्थत सभबन्धको आिन्द ििाए । तर ्यहााँ एउिा यस्तो धारणा रहेको छ 

कक िािव पति पनछ, परिेश्वरिे छुिकारा एक ठाउाँिा राखु्नभयो जुि यो 
परिेश्वरसाँिको सभबन्ध जस्तो देखिन्छ जिु पुणड र पापिा पति हुिु अनिको 
भन्दा िहाि । ्यसैिे आदििाई परिेश्वरको मिि भनिएको गथयो, तर सब ै

ववश्वासीहरुको वविेष अगधकार छोरा कहिाईिु हुिेछ र धेरैिे ्यस पदिा निहहत 

सभबन्धिा अझ बढी आ्िीयता रहेको तथ्यिाई औल्याएका छि ् र हािी कुि 

अथडिा हािीसाँि छ, हािी बिैचािा फेरर जािु पदेि । हािी वास्तविै ियााँ 
येरुििेििा सरेका छौ र ्यहााँ बाईबिीय ईश्वरिास्िबाि पतकै पनि प्रिनत 

भएको जस्तो देखिन्छ जुि ्यो ठुिो ठाउाँ , ियााँ यरुििेि, ियााँ स्विड र ियााँ 
पथृ्वी, जिु हािी पहहिे भएको ठाउाँिा फककड िु होईि । 
 

— Dr. Simon Vibert 
 

 

पति वास्तविा भएको कारण "हािी अझ राम्रो भएका छौँ या छैि भन्िे प्रश्िको 
सन्दभडिा, ििाई िाग्छ कक यो स्वीकार ििुड पहहिे िह्वपुणड छ कक िािवको 
पति, परिेश्वरको अष्स्वकार, एक दिुद चीज हो । यो िाह्रो कुरा हो, यो स्विडको 
उच्च राजाको ववरुद्ध उच्च ववद्रोह हो । र ्यसैि,े हािी पतिको सबै ठुिो 
दःुििाई कि ििड चाहदैिौँ । तर जब हािी देख्छौँ कक परिशे्वरको सावडभौि 

योजिा आफैिा काि िरररेको छ, हािी देख्छौँ कक यसको अन््यिा हािी अझ 

राम्रो पररणाि मििकेो छ यहद हािीिे बिैचािा बस्यौँ भिे जसरी आदि र हव्वा 
निदोष अवस्थािा गथए । ककिभिे हािीिे उद्धारिा अन््य ििे कुरा, केवि 

निदोषताको अवस्था िाि हाईि, तर हािी त्रिएकको संिनतिा ल्याईएका छौँ, जुि 

ख्रीटि िागथको ववश्वासद्धारा हािीिाई पनि आिष्न्ित िररएको छ वपता, पिु, र 

आ्िा सदासवडदाको िागि रहेको त्रिएकको संिनत हो, र हािी ईश्वरीय प्रकृनतका 
भािीदाहरु बन्छौँ, हािी ख्रीटिको साथ मिल्छौँ । र वास्तविा, जब हािी ख्रीटििा 
हाम्रो राज्यको िुल्याङकि िछौँ, तब हािी आदि र हव्वा जस्तो बिैँचािा भएको 
भए कवत्त राम्रो हुिेगथयो । ्यसोभए ्यहााँ एउिा अचभििाग्दो, सावडभौि आमिष 
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छ जुि पतिको कारणिे हुन्छ । यो हाईि कक यो दःुिदायी होईि, तर वास्तविा 
यो, परिेश्वरको सावडभौमिक भिाई र िष्ततको कारणिे हािीिा अरु भन्दा कता 
हो कता िहाि चीज उ्पन्ि िराउाँ दछ ।" 

 

— Dr. K. Erik Thoennes 
 

वास्तवमै, येशकूो आर्मनको अको पि पनन छ जसल ेपरमेश्वरलाई मटहमा ल्याउनेछ, र 

उहााँले सम्पनणग मानवतालाई एक ठनलो चेतावनीको रुपमा सेवा र्ननगहननेछ । आफ्ना माननसहरुलाई 

आभशष टर्दननको साथै, प्रिनले उनीहरुलाई सराप टर्दननहननेछ जसल ेउहााँलाई मनष्ट्क्तर्दाता र राजा िनरे 

अस्वीकार र्रे । नतनीहरुको सजायले उहााँलाई मटहमा ल्याउनछे ककनकक यसल ेउहााँको पत्तवत्रताको 
सम्मान बचाउनछे, न्यायको प्रर्दगशन र्नछे र आफ्ना माननसहरुलाई पापको र्दमन र पीिाबाि 

मनक्त र्नेछ । र प्रकाश १९:१–२ पर्दहरु अननसार, परमेश्वरका िाभमगक माननसहरु र्दनरिको 
ईन्साफमा रमाउनेछन ् । तर त्यसबेला सम्म ख्रीष्ट्रियानहरु सामान्य रुपमा यी त्तवचारहरुमा 
रमाउाँ रै्दनन ्। यसको सट्िामा, हामी ख्रीरिमा िमा र मनष्ट्क्तको सनसमाचार घोषणा र्नग प्रनतबद्ि 

र्र्दगछौँ, ताकक जनत सक्र्दो िरैे माननसहरु यस ियानक घिनाबाि बच्न सकन न ्। 
हामीले परमशे्वरको मटहमा जााँच र्यो जनन अन्र्तग्रहणको नतीजाबाि आउाँछ, आओ, अब 

बाईबलले भसकाउाँने उद्िार र्ररएको त्तवश्वासीहरुको आनन्र्दको अननिवबारे हेरौँ । 
 

 

आनन्दको उद्धार 
 

बाईबलले कम्तीमा पनन तीन पिक आनष्ट्न्र्दत हनने श्रोतहरुको उल्लेि र्रेको छ जनन 

त्तवश्वासीहरुले उनीहरुको छन िकारामा पाउनेछन ्। र शायर्द यी मध्ये सबैिन्र्दा ठनलो यो हो कक हामी 
परमेश्वरसाँर् पूणग मेल िानेछौँ । 

अर्दनको बर्ैँचामा नतनीहरुको पाप पनछ, आर्दम र हव्वा एक अकागबाि र परमेश्वरबाि लनके 

। जब परमेश्वरले नतनीहरुलाई सराप्नन ियो, नतनीहरु उहााँको त्तवशेष उपष्ट्स्थनतबाि बाटहर 

फ्याककए । तर अन्तमा, येशूले मानत्तवय प्रकृनत पननगस्थात्तपत र्ननगहननेछ, ताकक हामी शारीररक 

रुपमा परमेश्वरको त्तवशषे उपष्ट्स्थनतमा जान पाऊ, ताकक हामी उहााँको मटहमा आफ्नै आिााँले रे्दख्न 

सकौँ । यो स्परि रुपमा यहन्ना १७:२४, १ यनहन्ना ३:२, र प्रकाश २१:३ िण्िहरुमा उल्लेि र्ररएको 
छ । 

टहप्पोको चौथो शताब्र्दीको त्तवशप अर्ष्ट्स्िनले यो आशीवागर्दलाई संिेपमा यसरी लेिकेा 
गथए सनन्ननहोस,् शहरको परमेश्वर पनस्तक २२, अध्याय ३० 
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परिेश्वर आफै, जो सद्िुण िेिक हुिुहुन्छ, उहााँिाई परुस्कार मिल्िछे ककिभि े

्यो भन्दा ठुिो र अरु कुिै राम्रो कुरा छैि । भववटयवतताद्धारा भनिएको उहााँको 
यो वचिको अथड अरु के हुि सतछ, "ि नतम्रो परिेश्वर हुिेछु, र नतिी िरेा प्रजा 
हिेछौ" यसको अथड यो हो कक, "ि नतिीहरुको सन्तुष्टि हुिेछु, ि सबै 
िानिसहरुिाई सभिािजिक चाहािा हुिछुे-जीवि र स्वास्थ्य, र पोषण, र 

प्रिस्तता र िहहिा, सभिाि र िाष्न्त, र सबै राम्रा कुराहरु?" यो पनि प्रेररतको 
भिाईको सही व्याख्या हो, "परिशे्वर ि ैसबै थोकका सवसेवाड होऊि ।" उहााँ हाम्रो 
चाहािाहरुको अन््य हुिुहुिेछ जुि अन्त िदेखििे, िुिात्रबिा प्रेि ििे, थककत 

िभई प्रिंसा िररिे छ । स्िेहको बहाव, यो काि, पतकै पनि, अिन्त जीवि जस्त ै

सबैका िागि सािान्य हुिछे । 
 

छन िकारा टर्दने त्तवश्वासीहरुको र्दोस्रो िनशी अननिव एक अकागसाँर् पररपनणग मेलभमलाप हो । 
परमेश्वरसाँर्को हाम्रो सम्बन्ि बबर्ानगको साथसाथ आर्दमको पापले मानव सम्बन्ि 

बबर्ायो । तर प्रकाश २२:२ ले िन्र्दछ कक जब हामी पनणग रुपमा छन िकारा पाउाँछौँ, जानतहरु ननको 
हननेछन ्। यनद्िहरु बन्र्द हननछेन ्। अन्याय अन्त्य हननेछ, र सम्बन्िहरु पनणग रुपमा पननगस्थात्तपत 

हननेछन ् । सारा संसार एक अकागलाई प्रेम र्ने र सेवा र्ने र सेवा शाष्ट्न्तमय, मैत्री, पाररवाररक 

समनर्दाय बन्नेछ । 
अन्तमा, हामीले उल्लेि र्रेका छन िकाराको तेस्रो आनन्र्दको त्य यो हो कक हामीले नयााँ 

स्वर्ग र पृ् वीमा ख्रीरिको साथ शासन र्नेछौँ । 
पावलले यसको बारेमा २ नतमाथी २:१२ मा उल्लेि र्रेका छन,् 

 

हामील ेसह् ाँ भने हामी पवन उहााँसाँग ैराज्य गनरे्छ ाँ (२ वर्मोर्ी २:१२) । 

 

प्रकाश २:२६–२७, ३:२१ र २२:५ मा पनन ख्रीरिसाँर्को हाम्रो शासनको बारेमा भसकाईएको छ । 
आर्दम र हव्वालाई परमेश्वरकै स्वरुपमा सषृ्ट्रि र्ररएको गथयो र अर्दनको बरै्चामा 

परमेश्वरको प्रिनत्वमा यस सषृ्ट्रिमागथ शासन र्नग राखिएको गथयो । तर आर्दमको पापको श्राप र 

िरिचारल ेमानवताको यस्तो कायगबाि रोक्यो जसल ेपरमेश्वरको अष्ट्न्तम उद्येश्य पनरा र्र्दगछ । 
तर येशू, आफ्नो बभलर्दान र आज्ञाकाररताको कारण, अब आर्दमले र्नग नसक्ने कन रा र्नग शनरु 

र्ननगियो । उहााँ अटहले हाम्रो करारको भशर शासन र्ननगहनन्छ, र सारा संसारमागथ शासन र्ननगहनन्छ । 
संसारको अन्तमा, उद्िार र्ररएको मानवताले अन्तत सषृ्ट्रिलाई शासन र्नेछ जसल े

परमेश्वरलाई मटहमा टर्दर्दाँछ र सम्पनणग सषृ्ट्रिलाई पनणग लाि र्र्दगछ । 
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ख्रीष्टियिहरुिे हाम्रो भववटयको आिा, पुणड छुिकारािाई, आिाको आ्िािा 
प्रनतकक्रया हदि सतदछि ् । आिा भिेको भववटयको सकारा्िक भववटयको 
ववश्वस्त आिा हो । र आिाको उल्िेििीय, व्यवहाररक प्रकृनत यो हो कक यसि े

हािीिाई प्रसन्ि तलु्याउाँछ, यसिे हािीिाई दृढ बिाउाँछ, यसिे िगचिो बिाउाँछ, 

र यसिे वतडिाििा एक ककमसिको आिावादी आिन्द प्रदाि िदडछ जिु ववश्वास 

िररन्छ कक ्यो वास्तववकतािा पररणत हुिछे । यसिे हािीिाई वतडिाि 

प्रररश्रिको निश्चय अपररहायडताको भाविािे अिाडर् बढाउाँछ, जो प्राकृनतक रुपिा 
हाम्रो सीमित दृष्टिकोणबाि अमि अष्स्थर वा अनिष्श्चत हुि सतछ । 
 

— Dr. Glen Scorgie 

 

 

 

ननरकषग 
  

येशू उद्िारकको यस पाठमा, हामीले येशू ख्रीरि जो परमेश्वरको पनत्र हनननहननछ उहााँको 
व्यष्ट्क्तत्व र कामलाई चार त्तवभिन्न समय अवगिहरुमा हेयो अनन्तसम्म, संसारको सषृ्ट्रि अनघ; 

भसजगनाको प्रारष्ट्म्िक अवगि, छन िकाराको लामो यनर् र ित्तवरयको समाष्ट्प्तको उमेर सम्म ।  
 येशू ख्रीरि पक्कै पनन सब िन्र्दा चािलाग्र्दो, जटिल र महत्वपनणग व्यष्ट्क्त 

हनननहनन्छ जो सर्दासवगर्दा जीत्तवत हनननहनन्छ । र उहााँ आज सम्म पनन जीत्तवत हनननहनन्छ । उहााँ सारा 
सषृ्ट्रिका राजा हनननहनन्छ, जसले स्वर्गमा आफ्नो भसहंासनबाि शासन र्ननगहनन्छ । हामीले कटहल्य ै

पनन उहााँलाई बनझ्न र उहााँको जटिलताको सबैमा सराहना र्ने आशा र्नग सक्रै्दनौँ । तर आशा छ 

कक यस पाठमा टर्दईएको पररदृश्यहरुले हामीलाई येशूको बारेमा सोच्न र उहााँका माननसहरुलाई 

लाि पनयागउन सक्ने ककभसमल ेतयारी र्नग सक्नछे ।. 
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GLOSSARY 

Abrahamic administration – 

Administration during the time of God’s 

covenant with Abraham in which God 

assigned special privileges and obligations 

to Abraham’s family and promised that one 

of his descendants would be the Redeemer 

 

active obedience – Jesus’ obedience to 

everything the Father commanded 

 

Adam – The first man; husband of Eve; man 

with whom God made the covenant of 

foundations in which humanity was to fill 

and subdue the earth 

 

Adamic administration – Administration 

during the time of God’s covenant with 

Adam in which God first offered redemption 

to humanity in Genesis 3:15 

 

ascension – Event forty days after the 

resurrection in which Jesus was taken up 

bodily into heaven in full view of his 

apostles 

 

Christology – The study and doctrine of the 

person and work of Jesus Christ 

 

Consummation – Third and final stage of 

inaugurated eschatology when Christ will 

return and fulfill God's ultimate purpose for 

all of history 

 

covenant of grace – The forbearance and 

benefits that God gives to everyone who is 

part of his covenant people, even if they are 

not true believers 

 

covenant of redemption – Covenant in 

which the persons of the Godhead entered 

into a solemn arrangement to secure 

redemption and apply it to fallen creation, 

especially to fallen humanity 

Davidic administration – Administration 

during the time of God’s covenant with 

David in which God promised that the 

Redeemer would descend from David; last 

administration of the Old Testament period  

 

Day of the Lord – Technical expression 

(Hebrew: “yom Yahweh”) referring to the 

ultimate defeat and judgment of God’s 

enemies and to the great battle that will take 

place when God’s people are restored to the 

land  

depravity – The state of moral corruption 

due to humanity's fall into sin 

 

divine attributes – The perfections of 

God’s essence revealed through a variety of 

historical manifestations; attributes that only 

God can possess 

 

economic – Term meaning "relating to 

household management"; used when 

speaking of how the three persons of the 

Trinity relate to each other 

 

essence of God – The unchanging reality 

that underlies all of God’s outward, 

changing manifestations; God’s fundamental 

nature or substance of which he consists 

 

eternal counsel – God's eternal plan for the 

universe, established before his work of 

creation 

 

eternal decree – another term for “eternal 

counsel”; God's eternal plan for the 

universe, established before his work of 

creation 

 

Fall, the – The events from the serpent’s 

temptation through God’s judgment when 

Adam and Eve’s sin caused humanity to fall 

out of God’s favor and blessings 
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first gospel – also known as proto-
euangelion; theological term for the first 

promise of redemption found in Genesis 

3:15 

 

foreknowledge – God’s knowledge, prior to 

creation, of events that would occur in the 

course of history 

 

forensic righteousness – Jesus’ righteous 

obedience imputed to us  

 

general resurrection – The resurrection of 

all people in order to face God’s final 

judgment when Christ returns in glory 

 

immutable – Term meaning "unchanging"; 

used to express the unchanging nature of 

God's character and perfections 

 

inauguration – First stage in inaugurated 

eschatology; refers to Christ's first coming 

and the ministries of his apostles and 

prophets 

 

last judgment – Also called final judgment; 

the eschatological event when God will 

formally declare the guilt of his enemies and 

pronounce their everlasting punishment, and 

formally declare the innocence of those who 

are in Christ and pronounce their everlasting 

rewards 

 

Mosaic administration – Administration 

during the time of God’s covenant with 

Moses in which God instituted the sacrificial 

system and gave Israel the Law 

new covenant – The covenant of fulfillment 

in Christ; first mentioned in Jeremiah 31:31 

 

New Jerusalem – The capital city and 

centerpiece of the new creation where God 

will establish his heavenly throne and 

manifest his glory to his people 

 

Noahic administration – Administration 

during God’s covenant with Noah in which 

God assured nature’s stability 

 

ontological – Term meaning "related to 

being"; used to refer to the fact that all three 

persons of the Trinity possess the same 

divine attributes and essence 

 

passive obedience – Jesus’ submission to a 

life of humiliation and suffering, 

culminating in his crucifixion 

 

proto-euangelion – Theological term for 

"the first gospel" or the first promise of 

redemption found in Genesis 3:15 

 

Trinity – Theological term used to express 

the fact that God is one essence in three 

persons 

 

Yahweh – Hebrew name for God that 

comes from the phrase, "I Am that I Am"; 

often translated "LORD" 
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