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सुसमाचार के हो ?  
यो रा�ो हो क	 तपाईले �यानपूव�क बाइबलको समाचारको ला�ग समय �दनु भएको छ । 

सायद तपाई धम�#$त सजग हुनुहु&छ । गीजा�घरमा जानु, आचार पालना गनु� र पर+पराको 

अनुशरण गनु� । हामी तपाईसँग पूण�तया सहमत छ0 । बाइबलले परमे1वर 2यस मा$नसका 

3दयमा व4नु हु&छ जसले उहाँको बचन सु&दछ भनी 6सकाउँदछ । हामीले 2य4ता 

चाडपव�ह8को पालना गनु�पछ� जुन बाइबलले 4प9टसँग बुझाएको छ र 2य4ता चाडपव�ह8 

बाइबलमा एकदम थोरै छन ् । पानीमा डुबेर वि@त4मा 6लनु र #2येक ह@ता येशू Aी9टको 

स+झनामा रोटB भाCनु दईु मुDय चाडपव� हुन ्।  

 सायद तपाई केवल साधारण मा$नस हुनुहु&छ जसको जीवनमा #भु चाहनुहु&छ तर 

2यसभ&दा ग�हराईमा जान चाहनुहु&न । अब यो सायद हामी म�ये  धेरैको ला�ग ठFक 

हुनसGछ जसले धा6म�क पH पIछन,् बाइबल JयाDयान सु&नका ला�ग आउँछन वा 2यसबारे 

छलफलका ला�ग आउँछन  । यो आ1चय� छ क	 हामी परमे1वरमा Lव1वास गछM । $न1चय  

नै उहाँ LवNयमान हुनुहु&छ र 2यहाँ धेरै कुराह8 प2ता लगाउनका ला�ग पखPका छन ् । 

परमे1वरको पLवH वचन बाइबल अ�ययन गदा� हामी उहाँलाई बुQन सGदछ0 र #भुको 

अन&त योजनामा सामेल हुन सGदछ0 । यो पु4तक #भुको पLवH आ2माNवारा #भाLवत 

मा$नसह8ले लेखेका हुन ् । यो अ&य पु4तक ज4तै केवल मा$नसका बचनह8 होइनन ् । 

यसकारण बाइबल अ�ययनयोRय छ ।  

 सायद तपाई सोCन ु हु&छ तपाईलाई सव ैथाहा छ । तपाईले बाइबल हेनु�भएको छ, 

तपाईले वुQनु भएको छ । तर य�द तपाई सािCचकै इमा&दार हुनुहु&छ भने केहB कुरा अपुण� 

छ । 2यहाँ SरGतता अझै छ, 2यो भLव9यको डर, 2यो अ$नि1चतताको अि&तम  ग&तJय – 

यावत दLुवधा जुन कालो कुकुर झै धेरै मा$नसलाई �चहानस+म पुU याउँदछ । हामी तपाईलाई 

भ&नेछ0 एकचोटB फेरB को6शस गनु�होस ्। सायद मा$नसको JयाDयाले तपाईको बाइबल#$तको 

Lवचारलाई �दRV6मत तुWयायो होला । फेरB बाइबलको लेखमा फक� नुहोस ्।  

 अथवा, तपाईले ईसाई धम�लाई केवल अकX मान6सक वण�नयोRय घटनाको Yि9टले 

हेनु�हु&छ वा कुनै Z[णक आन&दको ला�ग वा अकX रमाइलो Lवषयको ला�ग वा बाटो छेउको 

अकX शहर जुन सवैले समान8पमा �चहानमा पुU याउँदछ । यस ]क6समका 4वाथ^ Lवचारका 

ला�ग जीवन धेरै छोटो छ । एक �दन तपाईलाई �चहानमा रा[खने छ । एक�दन डरलाRदो 

अि&तम म2ृयुले तपाईलाई� समाउनेछ । अतः आजै बाइवलको लेखह8लाई सCचा �यान 



�दनुहोस ्। कृपया तपाई केवल आaनो �हतको खा$तर जीवनका केहB समय कि+तमा प$न 

बाइबलले भनेका कुरालाई मनन ्गन� bबताउनुहोस ् । 

 

अतः के अब म सुसमाचार के हो भ-ने /0नलाई स3बो4धत गन7  स8छु ?  

 

कृपया नयाँ करारको म2तीको प�हलो खcडको प�हलो पद खोWनुहोस ् । यो म2तीको 

सुसमाचारको JयाDयाको शु8वात हो । हामी पIछौ : 

अfाहामको पुH, दाऊदका पुH येशू Aी9टको वंशावलBको Lववरण  
हामीले सोचकेो ज4तो छैन । उहाँले भ&नुहु&छ येशू Aी9ट दाऊद र अfाहामका स&तान हुन ्

भ$न । यो कुरा म2तीको सुसमाचारको शु8वात हो । पलले प$न यहB भनेका �थए । 

गलातीको ३ अ�यायको ८ पदमा हेनु�होस ्।  

धम�शा4Hले प�हWयैबाट ले[खसकेको �थयो ]क परमे1वरले गैर–यहूदBह8 लाई 
Lव1वासNवारा धर्�मी ठहराउनुहु&छ, अ$न धेरै अ$घ नै अfाहामलाई यो सुसमाचार 
भ$नसGनु भएको �थयो  “$तमीNवारा सवै रा9lह8ले आ6शष ्पाउनेछन ्।” 

अतः अfाहामलाई #$तnा गSरएको नै सुसमाचार हो । 2यहB कुरा पलले प$न भनेका छन ्। 

यसकारण य�द हामीले परमे1वरले अfाहामलाई के #$तnा गरेका �थए सो बुQय0 भने हामीले 

सुसमाचार के हो भ&ने बुQन सGदछ0 । अतः हामी पुरानो करारमा जाऔ ंर हेर0 परमे1वरले 

अfाहामलाई के भ&नुभयो पढ0 । हामी उ2पि2त खcडमा जाऔ ं जुन बाइबलको प�हलो 

पु4तक हो । उ2पि2त १७ अ�यायको ८ पदमा हेर0 ।  

तैले #वास गरेको यो देश, अथा�त सारा कनान देश तँ र तेरा भावी स&तानलाई 
अन&त अ�धकारको $नि+त �दनेछु र म $तनीह8को परमे1वर हुनेछ ।  

अ$न अfाहामलाई ऊर उसको स&तानले अन&तस+म पsृवीमा बाCनेछन ्भनी भ$नएको छ । 

अतः अन&त जीवन य4तो Lवचार हो, जुन पुरानो करारमा पाउँदछ0 । �यान �दनुहोस ्

बाइबलको मूलभूत समाचार शु8दे[ख अ&तस+म सवै समान छन ् । तपाई #1न राDन 

सGनुहु&छ यो कसरB हुन सGछ ? उ2पि2त २२ अ�यायको १७ र १८ पदह8मा पWटाउनुहोस ्

।  

तेरा स&तानको बLृv गरेर आकाशका तारा र समुw ]कनारका बालुवा सरह म 
तुWयाउनेछु । तेरा स&तानले आaनो शHहु8का शहरह8 कxजा गनPछन ् । तरैे 
स&तानNवारा पsृवीका सवै जा$तह8 आ6शवा�द पाउनेछन,् ]कनक	 तैले मेरो बचन 
पालना गSरस ्।  

अfाहामको एउटा छोरो हुनेछ जो सवै संसारको ला�ग आ6श9को yोत हुनेछ । अब 

बाइबललाई बुQनको ला�ग हामीले के मनन ्गनु� पद�छ भने बाइबलले कसरB आफैलाई उvृत 

गद�छ र हामीलाई अथ� �द&छ । यी बचनह8 जुन हामीले भख�र पIयौ सवz नयाँ करारमा 

उvृत छ #ेSरत ३ अ�यायको २५ र २६ पदह8मा जाऔ. र अथ� बुझ0 ।  



$तमीह8का पुखा�ह8सँग परमे1वरले गनु� भएको करार र ती अगमवGताह8का 
$तमीह8 स&तान ह0 । उहाँले अfाहामलाई भ&न ुभएको �थयो, “तेरा स&तानNवारा 
पsृवीका सवै मा6सनह8ले आ6शष ्पाउनेछन ्।” जब परमे1वरले आaनो सेवकह8लाई 
बौराउनु भयो $तमीह8 सवैलाई द9ुट माग�बाट फका�उन परमे1वरले उहाँलाई सवैभ&दा 
प�हले $तमीह8लाई नै आ6शष ्�दन पठाउनुभयो ।  

यसकारण अfाहामका स&तान को हुन ? येश,ु अ$न कुन आ6शष ् उहाँले सवै संसारका 

मा$नसलाई �दनुहुनेछ ? पापबाट Zमा र मोZका आ6शषह8 । अगा~ड जाऔ ं गलाती ३ 

अ�यायको १६ पदमा ।  

#$तnाह8 अfाहाम र उनका स&तानलाई �दइएको �थयो । धम�शा4Hले “अ$न उनका 
स&तानह8लाई” अथा�त धेरै मा$नसह8लाई भनेको छैन तर “$त�ो स&तानलाई” 
भनेको छ जसको अथ� एउटै JयिGत जो Aी9ट हुनुहु&छ । 

अतः अfाहामका स&तान एउटा मा$नस �थए एGलो, येशू  । तर एGलो मा$नस कसरB 

आकाशका ताराह8 ज4तै धेरै भ&दा प$न धेरै हुन गए ? यसको ला�ग गलाती  ३ अ�यायको 

२७ दे[ख २९ पदह8लाई पढ0 ।  

]कनक	 $तमीह8 ज$त जनाले Aी9टमा वि@त4मा पाय0, $तमीह8ले Aी9टलाई धारण 
गरेका छ0 । अब $तमीह8  नता यहूदB न �ीक, नत कमार, न फुGका, नता पु8ष, 
न 4Hी हौ ]कनक	 Aी9ट येशूमा $तमीह8 सवै एउटै हौ । य�द $तमीह8 Aी9टका हौ 
भने, $तमीह8 अfाहामका स&तान ह0, अ$न #$तnा  बमोिजम उ2तरा�धकारB ह0 ।  

अतः 2य4ता JयिGतह8 जसले Aी9टमा वि@त4मा पाए उनीह8 माH पsृवीमा अन&त 

जीवनको #$तnाको भा�गदार हुनेछन ् । यसकारण य�द हामीलाई बचाइनु छ भने हामीले 

वि@त4मा 6लनुपद�छ। पलले यो आशालाई इyायलको आशा भनेका छन ् । (#ेSरत २८:२०) 

म2ृयुको सामना गदा� यो उनको आशा �थयो – इyायलको आशा । अव वि@त4मा के हो ? 

यो पानी छक� नु माH होइन । नयाँ करार �ीकमा ले[खएको हो । अ$न अनुवाद गSरएको 

वि@त4मा शxदको खास अथ� डुबुWक	 6लनु हो । यो शxद पानी जहाज डुxदा वा कपडाको 

टु�ालाई एउटा र�गबाट अकXमा रंगाउनको ला�ग डुबाइने ]�यालाई भ$नने गSर&sयो । म2ती 

३ अ�यायको १३ दे[ख १६ पदह8मा हेर0 ।  

2यसप$छ येशू यूह&नाNवारा बि@त4मा हुनलाई गालBलबाट यद�नमा आउनु भयो । 
तर युह&नाले यसो भनरे उहाँलाई रोGन खोजे, “मलाई तपाईबाट बि@त4मा हुनु 
खाँचो छ, तर तपाई पो म कहाँ आउने ?” येशुले जवाफ �दनुभयो, “अ�हले यसै हुन 
देओ, सवै धा6म�कता पूरा हुनलाई हा�ो ला�ग यो गनु� न ैउ�चत छ ।” तब युह&ना 
राजी भए । येशूले जसै बि@त4मा 6लनुभयो, उहाँ पानीबाट $न4केर मा�थ आउनु 
भयो । 2यसबेला 4वग� उ$�यो, अ$न उहाँले परे1वरको आ2मालाई ढुकुर झै ओल�दै 
आएर आफुमा�थ व4नु भएको देDनुभयो ।  



येशू पानी मू$न जानु भयो र मा�थ आउनु भयो । उहाँले बCचाले झै नभई मा$नसले झै 

पानीमा चलुु+म डुबेर वि@त4मा 6लनुभयो, पानी छकP र होइन । ]कनक	 वि@त4मा  नदBमा 

6लइएको �थयो । अ$न उहाँले वि@त4मा 6लनु भएको �थयो भने हामीले प$न 6लनुपद�छ । 

पानीमा पुरा डुबेर मा�थ आउनुले येशूको म2ृयु एवं पुन82थानको संकेत गद�छ र हामीले 

उहाँको म2ृयु एवं पुन82थानलाई आaनो बनाएको ठहद�छ । यसकारण वि@त4मा पानीमा डुबेर 

हु&छ, पानी छकP र होइन । रोमी ६ अ�यायको ३ दे[ख ५ पदह8मा हेर0 ।  

के $तमीह8लाई थाहा छैन – Aी9ट येशुमा हामी ज$त जना वि@त4मा भय0, हामी 
सवै उहाँको म2ृयुमा वि@त4मा भय0 ? तसथ�, वि@त4माNवारा म2ृयु भएको कारण 
हामी उहाँसँगै गा~डय0 र जसरB Aी9ट म2ृयुबाट Lपताको म�हमाNवारा Jयूताइनुभयो, 
2यसरB, हामी प$न नयाँ जीवन िजउनेछ0 । उहाँको म2ृयुमा हामी उहाँसँग एक भएका 
छ0 भने, उहाँको बौरB उठाइमा प$न हामी उहाँसँग एक हुनेछ0 ।  

तसथ� हामी तपाईलाई वि@त4मा 6लनुहोस ्भनी अपील गद�छ0 । तपाई आaनो जीवनको 

ल�य येशू Aी9टलाई �हण गनP बनाउनुहोस ्। हामी येशूमा वि@त4मा 6लय0 भने बWल 

उहाँको #$तnाह8 हामीमा लागू हु&छ । यसथ� उहाँ फेSर आउनु भयो भने हा�ो पुन82थान 

हु&छ, $नण�य हु&छ र य�द हामी $न9ठासँग परमे1वरको बचनमा बाँचकेा छ0 भने उहाँसँग 

भएको अन&त जीवन हामीले पाउछ0 । अ$न हामी सधकैा ला�ग परमे1वरको रा�यमा यस 

पsृवीमा बाँCनेछौ । तपाईको जीवनले नयाँ अथ� तब पाउँदछ जब तपाईले यस कुरामा 

Lव1वास गनु� हु&छ । हामीले बुझ ्दछौ क	 जे–ज$त सांसSरक सम4याह8 छन ्ती सबै Z[णक 

हुन ्। जब Aी9ट फक� नु हु&छ उहाँले हामीलाई नयाँ अन&तको जीवन �दनु हुनेछ । यसकारण 

बाइबल र Aी9टमा सािCचकै आशा छ । यो आशा अझै य$त ठूलो छ क	 हामीलाई हा�ो 

वत�मान सम4या 2य$त ठूलो लाRने छैन । 

तर यो कसरB हुन सGछ हामीलाई एक जना मा$नस येशूले बचाउनु हु&छ भ&ने ? उहाँ हा�ो 

#$त$न�ध हुनुहु&sयो र यसथ� हामी उहाँको म2ृयु एवं पुन82थानमा वि@त4मा 6लनु पद�छ । 

उहाँ हामी ज4तै हुनुहु&sयो । �हबुर् २ अ�यायको १४ दे[ख १८ पदह8  हेरौ । 

छोराछोरBह8का मासु र रगत भएको हुनाले, उहाँले $तनीह8को मानव 8प 6लनु भयो 
ता]क आaनो म2ृयुNवारा उहाँले शैतानलाई न9ट ग8न,् जस6सत म2ृयुको अिDतयार 
छ, र जीवनभSर म2ृयुको डर बोकेर दास2वको ब&धनमा रहनेलाई मुGत ग8न ् । 
]कनक	 उहाँले अव1य नै 4वग�दतूह8लाई होइन, तर अfाहामका वंशलाई सहायता 
�दनु हु&छ । यसैकारण उहाँ परमे1वरको सेवामा कृपालु अ$न Lव1वासयोRय #धान 
पूजाहारB बनून ् र मा$नसह8का पापह8को #ायि1चत होऊन भनेर उहाँलाई हर 
]क6समले आaना भाइह8 झै हुनु पनP �थयो । उहाँ आफै पSर�Zत हुनुहँुदा क9ट 
भोRनु भएकोले, परBZामा पनPह8लाई उहाँले सहायता गन� सGनु हु&छ ।  

�यान �दनु पनP कुरा के छ भने शैतान कुनै पशु वा भयंकर 8Z #ाणी होइन । यो पापलाई 

�चनाउनको ला�ग #योग गSरएको हो । “पापको �याला म2ृयु हो” (रोमी ६:२३) तर यहाँ 



हामीले पढेका छौ शैतानसँग “म2ृयुको शिGत” छ । हामी कुनै वा�हरको अY1य JयिGतसँग 

होइन आaनै वानी Jयहोरा Lव8v ल�नु पद�छ । येशू आफैले हामी ज4तै मानव8प 6लनु भयो 

भनी पद १४ ले वार+वार भनेको छ । तर प$न धेरै जसो Aीि9टयन समूहले तीनवटा 

परमे1वरको Hी#भु हुनुहु&छ जसम�ये एउटा येशू हुनुहु&छ भनी 6सकाएका छन ् । यो 

वाइवलमा भ$नएको छैन । येशूको वारेमा सहB बुझ ्न एकदम आव1यक छ भनी �हबुर्मा 

उWलेख छ । उहाँ हुबहु मा$नस ज4तै हुनुहु&sयो । यसमा लेखकले चार पWटस+म जोर 

�दनुभएको छ । उहाँ हामी ज4तै पSर�Zत हुनु भएको �थयो । हामी कसरB परBZामा 

पद�छौ ? आaनै मानवीय 4वभावले । याकुब १ अ�यायको १३ दे[ख १५ पदह8 हेर0 ।  

परBZा हँुदा कसैले प$न यसो नभनोस ् “परमे1वरNवारा मेरो परBZा भएको हो ।” 
]कनक	 कुनै खराब कुराबाट परमे1वरको परBZा हुन सGदैन र उहाँ आफैले प$न कुन ै
मा$नसको परBZा गनु�हु&न । तर हरेक मा$नस आaनै खराब इCछाNवारा लो6भएर 
परBZामा पद�छ । तब खराब इCछाले गभ�धारण गरे प$छ 2यसले पाप ज&माउँछ 
अ$न पाप पुरै वढेप$छ 2यसले म2ृयु Wयाउँदछ ।  

यसको अथ� येशूको 4वभाव मा$नसको ज4तै �थयो । परमे1वरलाई परBZामा पान� स]कदैन 

भ$न&sयो तर �हfुले भने अनुसार येशू परBZामा पनु� भएको �थयो । यसकारण येशू 

परमे1वर हुनुहु&न�थयो । उहाँ परमे1वरको पुH, माSरयमतफ� का दाऊद र अfाहामका स&तान, 

एउटा मा$नस हुनुहु&sयो । यसै गरB परमे1वरको ज&म हँुदैन तर येशूको ज&म भएको �थयो 

। परमे1वरको म2ृय ु हँुदैन तर येशूको म2ृय ु भएको �थयो । हामीले परमे1वरलाई देDन 

सGदैनौ तर मा$नसले येशूलाई देखेका �थए र हात लगाएका �थए । परमे1वरको ज&म 

अगा~ड येशूको अि4त2व �थएन । अतः येशू मSरयमको कोखबाट ज&मेका परमे1वरको पुH 

हुनुहु&छ । लुका १ अ�यायको ३१ दे[ख ३५ पदह8 हेर0 ।  

$तमी गभ�वती हुनेछ0 र एउटा पुH ज&माउनेछ0, र $तमीले उहाँको नाउँ येशू राDनु । 
उहाँ महान ् हुनुहुनेछ र परम #धानका पुH भ$ननुहुनेछ । परम#भु परमे1वरले 
उहाँलाई उहाँका पुखा� दाऊदको 6सहंासन �दनुहुनेछ र उहाँले याकुबको घरानामा�थ 
सदासव�दा रा�य गनु�हुनछे । अ$न उहाँको रा�यको अ&2य हुनेछैन । मSरयमले 
4वग�दतूलाई सो�धन ् यो कसरB हुन सGला, ]कनक	 म त एक क&या हँु र” 
4वग�दतूले जवाफ �दए, “पLवH आ2मा $तमीमा�थ आउनुहुनेछ, र परम ् #धानको 
शिGतले $तमीलाई छाया पानPछ । यसकारण ज&मनु हुने उहाँ जो पLवH हुनुहु&छ, 
उहाँ परमे1वरका पुH कहलाइनुहुनेछ । 

�यान �दनुहोस ् यी पदह8 सवै भLव9य कालमा ले[खएका छन ् । उहाँ परमे1वरको पुH 

हुनुहुनेछ, मSरयम गभ�वती हुनुहुनेछ यो नै येशूको शु8वात हो, हुन त येशू शु8दे[ख नै 

परमे1वरसँग हुनुह&छ । हामी �यान देऔ ंमSरयम एउटा साधारण आइमाई �थइन ् । येशू 

अfाहाम र दाऊदका स&तान �थए र यो स+भव �थयो. ]कनक	 उहाँको आमा प$न उनीह8कै 

स&तान �थए । य�द येशू परमे1वर हुनहुु&sयो भने मSरयम परमे1वरका आमा हुनुहु&sयो र 



उहाँ साधारण आइमाई हुनुहु&न�थयो । बाइबलले 6सकाएको झै येशू परमे1वर पुH एवं 

मSरयमको कोखबाट ज&मेका अfाहाम र दाऊदका स&तान मा6सनको पुH हुनुहु&sयो भन े

यसले मSरयम साधारण आइमाई �थइन ्भ&ने #मा[णत गद�छ । यसकारण यी सवै हुन वा 

यी सवै होइनन ्– साचो Lव1वासको Jयव4था वा गलत Lव1वासको Jयव4था । असल 6शZामा 

Lव1वास राDनु मह2वपूण� छ ]कनभने 2यसले (6शZाले) हा�ो जीवनमा असर गद�छ । �हfु ४ 

अ�यायको १५ र १६ पदह8 हेर0 ।  

]कनक	 हामी6सत हा�ा कमजोरBह8मा सा&2वना �दन नसGने #धान पुजाहारB होइन, 
तर हामी6सत त य4ता #धान पुजाहारB हुनुहु&छ जो हामी झै हरेक ]क6समले 
परBZीत हुन ुभएर प$न पाप र�हत हुनुहु&छ । यसकारण, हा�ा खाँचोह8को समयमा 
हामीले कृपा र अनु�ांह पाऔ ंभनेर हामी आ2मLव1वास साथ कृपाको 6सहंासनको 
नजीक जाऔ ं।  

]कनक	 येशू मा$नस ज4तै हुनुहु&sयो यसकारण हामी Lव1व4त भई उहाँबाट परमे1वरलाई 

#ाथ�ना गन� सGदछ0 । हा�ो #ाथ�ना 4वीकाय� हुन हामीलाई मानव पुजारB, गीजा�घर वा गु8वा 

चा�हदैन ।  

 

के म सुसमाचार के हो भ&ने #1नको वारेमा बोलेका यावत कुराह8का शारांश गन� सGछु ?  

 

१. परमे1वर एउटै हुनुह&छ तीनवटा होइन ।  

२. येशू परमे1वरका पुH हुनहुु&छ, परमे1वर होइन, उहाँ परमे1वर ज&मदा हुनहुु&न �थयो 

।  येशू6सत हामी  धेरैलाई ज4तै परBZाह8 र मानवीय 4वभावह8 �थयो तर उहाँले 

क�हWयै पाप गनु� भएन । उहाँले आaनो जीवन हा�ो $नि+त क9टमय म2ृयुमा 

राDनुभयो तर प$न क�हWयै पाप गनु� भएन यसकारण परमे1वरले उहाँलाई म2ृयुबाट 

बौरB उठाउनु भयो ।  

३. Aी9टको नाउँमा बुझरे पानीमा डुबी वि@त4मा 6लएप$छ  हामीले उहाँको म2ृयु एवं 

पुन82थानको अ�धकार पाउँदछ0 । 

४. जब येशु Aी9ट फक� नुहु&छ हा�ो पुन82थान, एवं $नसाफ हुनेछ र हामीलाई अन&तको 

जीवन उहाँको रा�यमा �दनुहुनेछ जुन यस पsृवीमा हुनेछ । उहाँको रा�य इदन 

बगैचाको संसार ज4तो हुनेछ वा 2यो भ&दा प$न असल जुन उहाँले प�हलो मा$नस 

6सज�ना गदा� बनाउनु भएको �थयो । युv, भोकमरB, दःुख र म2ृयु ज4ता यावत 

पsृवीका सम4याह8को अ&ततोग2वा सदाको $नि+त समा@त हुनेछन ।  

५. म2ृयुप$छ हामी अचतेनमा हु&छ0 । नग� भनेको �चहान हो ।  

६. #ाण मरणशील छ, हामी धलूोबाट बनाइएका हौ र धलूोमा नै फक� &छ0 । हा�ो 

जीवनको शिGत आ2मा जुन हामीसँग छ, 2यो परमे1वरले हा�ो म2ृयुप$छ ]फता� 

लानुहु&छ । म2ृयुप$छ हामी कुनै चतेनामय संरचनामा िजLवत हुदैन0 ।  



७. हामी 6भHको खराव Lवचारह8 जसका Lव8v हामीले संघष� गनु�पद�छ 2यो नै शैतानको 

#तीक हो । यो कुनै अि9त2व भएको भयंकर राZस वा पशुको नाम होइन । 

परमे1वर सत #$तशत शिGतशालB हुनुह&छ । उहाँले आaनो शिGत शैतानसँग बा�न ु

हँुदैन । हा�ो सवै सम4याह8 परमे1वरबाट आउँदछ शैतानवाट होइन । यसकारण 

य4ता सम4याह8मा साकारा2मक आि2मक उ�े1यह8  हु&छन ्।  

८. बाइबलको 4वअ�ययनबाट हामीले परमे1वरको स2य बाटो पाउँदछ0 ।  

म तपाईलाई यी यावत कुराह8को अ�ययन गन� अLपल गद�छु र आफैलाई तबस+म आराम 

न�दनुहोस ्जबस+म तपाईले सुसमाचार के हो भ&ने #1नको जवाफ सािCचकै बुQन सGनु 

हु&न । म आशावादB छु क	 तपाईले हा�ो $नशुWक बाइबल कोस� अ�ययन गनु� हुनेछ र एक 

�दन पानीमा डुबेर वि@त4मा 6लने आaनो ल�य राDनु हुनेछ । यसप$छ तपाईलाई अन&त 

जीवनको आशा आउँदछ । यो �ठक हो हामी अन&त जीवनको कWपना गन� सGदैन0 । म के 

माH भ&न सGछु भने तपाई एउटा एकदम लामो रेखाको कWपना गनु�होस ्जसको अि&तम 

Lव&द ु छैन । 2यो रेखा टाढास+म फै6लएको  छ । अ�हलेको हा�ो जीवन भनेको 2यहB 

अन&त रेखाको शु8को केहB 6मलBमीटर ल+बाई हो । य�द हामी येशूको नाउँमा वि@त4मा 

6लएर उहाँमा िजय0 भने यो हा�ो साचो आशा हुनछे । यसलाई केवल धम�को 8पमा वा कुनै 

साधारण व4तुको 8पमा न6लई गि+भर भएर सोCनुहोस ्भनी म तपाईलाई Lवि&त गद�छु  । 

–दनुGयान �ह4टर  

 

साथ7क तर;काले बाइबल अ=ययन गन7 ?सक@ । 

BनशुDक उपलGध 

एउटा बाइबल छ तर धेरै जीगा�घरह8 । सुसमाचार के हो हामी सवैले प2ता लगाऔ ं । 

बाइबलको स2य समाचार प2ता लगाउनेको $नि+त तपाई आफैले बाइबल पIनु पद�छ भनी 

हामी आ�ह गद�छौ । हामीलाई Lव1वास छ परमे1वर एउटै हुनुहु&छ र येशू परमे1वरको पुH 

हुनुहु&छ । अ$न उहाँसँग मा$नसको 4वभाव �थयो । यसकारण हामीले उहाँको म2ृयु एवं 

पुन82थानको फाइदा 6लनको ला�ग पानीमा पुरा डुबेर वि@त4मा 6लनुपद�छ । $छ�ै उहाँ यस 

पsृवीमा आaनो रा�य 4थापनाको $नि+त आउनु हुनेछ (4वग�मा होइन) । कृपया तलको 

$नवेदन पH भरेर $नःशुWक पुि4तका पाउनुहोस ्जसले तपाईलाई बाइबल अ�ययनमा सहयोग 

गनPछ ।  
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