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प्रस्तावना
आगमन येशूको उपासनाको लागि हो। डिजाइरिङ्ग गडमा कम्तिमा
पनि त्यो हाम्रो दृष्टिकोण हो।
आगमन धेरै चर्चहरूले, ख्रीष्टियन परिवारहरूले तथा येशूका
अनुयायीहरूले धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा, आशापूर्ण अपेक्षाका साथ प्राणको
जाँच गर्ने र पात्रोमा चिनो लगाउने एउटा वार्षिक समयावधि हो।
आगमनलाई मान्नुपर्छ भन्ने कु नै बाइबलीय आदेश छै न। यो ऐच्छिक
कु रा हो — एउटा परम्परा हो जुन चर्च इतिहासको दौरानमा
ख्रीष्टमसको दिनको तयारीको समयको रूपमा विकास भएको हो। हामी
धेरैले आगमनलाई मान्नुचाहिँ आत्मिकरूपमा चुनौतिपूर्ण, आनन्ददायी
र लाभदायी पाउँ दछौ।ं
यो अङग्रेजी शब्द “Advent” ल्याटिन भाषाको “Adventus”
बाट आएको हो जसको अर्थ “ख्रीष्टमसको तयारीको समय” हुन्छ।
खासगरी हरेक डिसेम्बरमा देखिने आगमनचाहिँ दईु सहश्राब्दी अगाडि
भएको येशूको पहिलो आगमन हो। तर येशूको दोस्रो आगमनलाई
पनि चर्चा गरिन्छ, जसरी प्रसिद्ध ख्रीष्टमस गीत “जोइ टु द वर्ल्ड”
अर्थात् “सं सारको लागि आनन्द” ले यसलाई छर्लङ्ग पार्छः
9

प्रस्तावना

पाप र शोक अबउसो नबढू न्,
न त काँडाहरूले जमिन नै ढाकू न्;
श्राप पाइने ठाउँ सम्मै आफ्ना
आशिषहरू बगाउन उहाँ आउनुहुन्छ।1 
आगमनचाहिँ ख्रीष्टमसभन्दा अघिको चौथं ो आइतबार शुरू हुन्छ
र ख्रीष्टमसको अघिल्लो साँझमा अन्त्य हुन्छ। यसको अर्थ, यो धेरै
छिटोमा नोभेम्बर २७ मा र सबैभन्दा ढिलोमा डिसेम्बर ३ मा शुरू
हुन्छ। लेन्ट (ईस्टरको तयारीको समय) चालीस दिनको हुन्छ भने
(साथै यसमा छवटा आइतबारहरू हुन्छन्), आगमनचाहिँ बाइसदेखि
उनन्तीस दिनसम्म लामो हुन्छ।
सं सारभरिका ख्रीष्टियनहरूले विभिन्न तरिकाले आगमन मनाउँ दछन् र
विभिन्न व्यावहारिक कु राहरू प्रकट गर्दछन्। कसैले मैनबत्ती बाल्छन्।
कसैले गीतहरू गाउँ छन्। कसैले मिठाइ खान्छन्। कसैले उपहारहरू
दिन्छन्। कसैले फू लमालाहरू झण्ु ड्याउँछन् । हामी धेरैजसोले माथिका
सबै कु राहरू गर्छौँ। शताब्दीयौकं ो दौरानमा, येशूको आगमनको
उत्सवलाई डिसेम्बर २५ को चौबीस घण्टाको छोटो अवधिमात्र
भन्दा लम्ब्याउने धेरैवटा असल तरिकाहरू हामीले विकास गरेका
छौ।ँ पुरानो विश्वासको सारले भने झै,ँ “हाम्रो लागि र हाम्रो मुक्तिको
लागि” भएको परमेश्वरका पुत्रको मानवरूप धारणको उत्सव के वल
एक दिनमा मनाउन नसकिने गरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वास्तवमा,
यो त हामीले सारा अनन्तताभरि उत्सव मनाउने कु रा हो।
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हाम्रो प्रार्थना यो छ कि यो सानो उपासनाको पुस्तकले येशूलाई
तपाईंको आगमनको के न्द्र तथा सबैभन्दा ठू लो धनको रूपमा लिन
सहयता गरोस्। मैनबत्ती र मिठाइको आफ्नै स्थान छ, तर हामी यो
पक्का गर्न चाहन्छौँ कि डिसेम्बर महिनाको हतार र हल्लामा हामीले
सबैभन्दा बढी येशूको उपासना गरौ।ँ
यसैले “आओ, उहाँको उपासना गरौ”ँ 2 भन्ने नै सायद आगमनमा पढिने
कु राहरूको सार हो। यी मनन्का विषयहरूको मुख्य लक्ष्य प्रभु ख्रीष्टको
उपासना गर्नु हो। ठाउँ —ठाउँ मा तपाईंले यी गीतका अन्तराहरू
सुन्नुहुनेछ, “आओ, आओ, इम्मानुएल,” “सुन! सन्देश ल्याउने
स्वर्गदूतहरू गाउँ छन्।”3 अनि, वास्तवमा, हामीले ज्योतिषीहरूबाट
आगमनको नमुना देख्नेछौ।ँ तर मुख्य पात्रचाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ —
जो बेथलेहमे मा जन्मनुभएका बालक, कपडामा बेह्रिनुभएका, डूँ डमा
सुताइनुभएका, कलवरीको लागि नियुक्त गरिनुभएका, उहाँका
जनहरूका लागि मर्न र पुनर्जीवित हुनको लागि उहाँका पिताद्वारा
पठाइनुभएका परमेश्वर — मानव हुनुहुन्छ।
परिचय खण्ड आगमन शुरू हुनुभन्दा पहिला (वा आगमनको
अवधिको कु नै पनि समयमा) पढ्नको लागि तयार पारिएको छ।
निष्कर्ष खण्डचाहिँ ख्रीष्टमसको दिनमा (वा त्योभन्दा पहिलाको
कु नै पनि समयमा, विशेष गरी यदि तपाईं पास्टर जोनको सबैभन्दा
मनपर्ने ख्रीष्टमसको पाठको बारेमा जिज्ञासु हुनुहुन्छ भने) अतिरिक्त
पाठको रूपमा पढ्न सकिन्छ। पुरानो करारका छायाँहँ रू र ख्रीष्टको
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आगमनसम्बन्धी परिशिष्ट दिन १२ को मनन्सँ ग मेल खान्छ (र तपाईंले
त्यहाँ कोष्ठकभित्र एउटा नोट पाउनुहुनेछ)।
यो आगमनमा तपाईंले गर्नुहुने येशूको उपासनालाई परमेश्वरले नै
गहिरो र मीठो बनाइदिनुभएको होस्।
डेविड मथिस
कार्यकारी सम्पादक
डिजाइरिङ्ग गड
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पिता, म इच्छा गर्दछु , कि तपाईंले मलाई दिनुभएकाहरू म जहाँ छु
मसँ ग रहून्, र मेरो महिमा देखून्, जुन महिमा, सं सारको सृष्टि हुन
अघि देखि नै मलाई प्रेम गर्नुभएको हुनाले तपाईंले मलाई दिनुभएको
थियो।
यूहन्ना १७:२४

परिचय

यो ख्रीष्टमसमा येशू के चाहनुहुन्छ ?
यो ख्रीष्टमसमा येशू के चाहनुहुन्छ? त्यसको उत्तर हामी उहाँका
प्रार्थनाहरूमा देख्न सक्छौँ। उहाँले परमेश्वरसँ ग के माग्नुहुन्छ? उहाँको
सबैभन्दा लामो प्रार्थना यूहन्ना १७ हो। उहाँको इच्छाको चरमबिन्दु २४
पदमा छ।
सं सारका सम्पूर्ण अयोग्य पापीहरूमध्ये कतिपयलाई परमेश्वरले येशूलाई
“दिनुभएको” छ। तिनीहरूलाई नै परमेश्वरले येशूकहाँ तान्नुभएको छ
(यूहन्ना ६:४४, ६५)। यिनीहरू ख्रीष्टियन हुन् — ती मानिसहरू जसले
येशूलाई त्रूसमा टाँगिनुभएका र पुनर्जीवित हुनुभएका उद्धारकर्ता र प्रभु
भनेर, अनि तिनीहरूका जीवनका अमूल्य धनको रूपमा ग्रहण गरेका
छन् (यूहन्ना १:१२; ३:१७; ६:३५; १०:११, १७—१८; २०:२८)।
येशू भन्नुहुन्छ कि तिनीहरू उहाँसँगै रहून् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ।
कहिलेकाही ँ मानिसहरूले यसो भनेका हामी सुन्छौँ कि परमेश्वरले
मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो किनभने परमेश्वर एक्लो हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले
तिनीहरू भन्छन्, “परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो ताकि हामी
ँ के येशू यो भनाइसँ ग सहमत हुनुहुन्छ? अँ, उहाँ
उहाँसँगै रहौ।”
भन्नुहुन्छ कि हामी उहाँसँग रहौ ँ भन्ने उहाँ साँच्चै चाहनुहुन्छ! हो, तर
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किन? त्यो पदको बाँकी भागलाई विचार गर्नुहोस्। हामी उहाँसँग रहौ ँ
भन्ने येशू किन चाहनुहुन्छ?
...मेरो महिमा देखून्, जुन महिमा सं सारको सृष्टि हुन अघिदेखि नै
मलाई प्रेम गर्नुभएको हुनाले तपाईं (पिता) ले मलाई दिनुभएको
थियो।
त्यो त उहाँको एक्लोपनलाई व्यक्त गर्ने अनौठो तरिका हुन्छ। “म
इच्छा गर्दछु कि तिनीहरू मसँ गै रहून् ताकि तिनीहरूले मेरो महिमा
देखून।् ” वास्तवमा, यसले उहाँको एक्लोपनलाई व्यक्त गर्दैन। यसले
त उहाँको एक्लोपनलाई होइन, तर हाम्रो तृष्णाको सन्तुष्टिप्रतिको
उहाँको फिक्रीलाई व्यक्त गर्दछ।
येशू एक्लो हुनुहुन्न। उहाँ र पिता र पवित्र आत्मा त्रिएकको सङ्गतिमा
गहनरूपमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ होइन, हामी पो के ही कु राको निम्ति
तड्पिइरहेका छौ।ँ अनि येशूले ख्रीष्टमसमा चाहनुहुने कु रा यही हो कि
हामीले त्यो कु रा अनुभव गरौ ँ जसको लागि वास्तवमा हामी बनाइएका
थियौ ं — उहाँको महिमालाई देख्नु र त्यसमा आनन्द लिनु। अहो,
परमेश्वरले यसलाई हाम्रा प्राणभित्र डुबाइदिनुभए त! येशूले हामीलाई
उहाँको महिमा देख्नको लागि बनाउनुभयो (यूहन्ना १:३)।
क्रू समा जानुभन्दा ठीक अघि, येशूले पितासँ ग आफ्ना सबैभन्दा तीव्र
चाहनाहरूको बारेमा बिन्ती गर्नुहुन्छः “हे पिता, म इच्छा गर्दछु (म
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इच्छा गर्दछु !) कि तिनीहरू...जहाँ म छु , त्यहाँ मसँ गै होऊन्, मेरो
महिमा देख्नको लागि।”
तर योचाहिँ उहाँको प्रार्थनाका यी अन्तिम, चरमविन्क
दु ा पदहरूमा
येशूले चाहनुभएको कु राको आधा मात्र हो। मैले भर्खर�ै भने ँ कि
वास्तवमा हामी उहाँको महिमा देख्न र त्यसमा आनन्द लिनको लागि
बनाइएका थियौ।ँ के उहाँले चाहनुभएको त्यति मात्रै हो — कि हामीले
उहाँको महिमा देख्ने मात्र होइन तर त्यसको स्वाद पनि लिऔ,ँ त्यसमा
मग्न रहौ,ँ त्यसमा आनन्द मनाऔ,ँ त्यसलाई महत्त्व गरौ,ँ प्रेम गरौ?ँ
अन्तिम पद २६ लाई विचार गर्नुहोस्ः
मैले तपाईंको नाउँ यिनीहरूमा प्रकट गरे,ँ अनि तपाईंको नाउँ
यिनीहरूमा प्रकट गराइरहनेछु, ताकि जुन प्रेमले मलाई तपाईंले
प्रेम गर्नुभयो, त्यो तिनीहरूमा रहोस्, र म तिनीहरूमा रहूँ।
त्यही नै प्रार्थनाको अन्त्य हो। हाम्रो लागि येशूको अन्तिम लक्ष्य के हो?
हामीले उहाँको महिमा देखौ ँभन्ने मात्र होइन, तर हामीले उहाँलाई त्यही
प्रेमले प्रेम गरौ ँ जुन प्रेमले पिताले उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छः “ताकि जुन
प्रेमले मलाई तपाईं (पिता) ले प्रेम गर्नुभयो, त्यो तिनीहरूमा रहोस्।”
येशूको चाहना र लक्ष्य यो हो कि हामीले उहाँको महिमा देखौ,ँ र
त्यसपछि जुन प्रेमले पिताले पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यही प्रेमले हामीले
देख्ने कु रालाई प्रेम गर्न सकौ।ँ अनि उहाँको आशय यो होइन कि पिताले
पुत्रप्रति गर्नुहुने प्रेमको हामीले के वल नक्कल गरौ।ँ उहाँको आशय यो
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हो कि पितासँ ग भएकै प्रेम हामीले पुत्रलाई गर्ने प्रेम बन्दछ — अर्थात्
पिताले पुत्रलाई गर्नुहुने प्रेमले नै हामीले पुत्रलाई प्रेम गर्दछौ।ँ पवित्र
आत्मा हाम्रा जीवनमा यही नै बन्नुहुन्छ र उहाँले यही नै हाम्रा जीवनमा
खन्याउनुहुन्छः पिताले पवित्र आत्माद्वारा पुत्रलाई गर्नुहुने प्रेम।
येशूले ख्रीष्टमसमा सबैभन्दा बढी चाहनुहुने कु रा यही हो कि उहाँका
चुनिएकाहरू भेला होऊन् र तिनीहरूले सबैभन्दा बढी जे चाहन्छन्
त्यो तिनीहरूले पाऊन् — उहाँको महिमा देखून् र त्यसपछि पितासँ ग
पुत्रप्रति भएकै आनन्दले त्यसमा आनन्द मनाऊन्। यो वर्षको
ख्रीष्टमसमा मैले सबैभन्दा बढी चाहना गर्ने कु रा भनेको तपाईंसँ ग (र
अरू धेरैजनासँ ग) मिलेर ख्रीष्टलाई उहाँको सम्पूर्णतामा देख्नु हो, ताकि
हामीले देख्ने कु रालाई एकसाथ त्यो प्रेमले प्रेम गर्न सकौ ँ जुन हाम्रा
अर्ध–हृदयको मानवीय क्षमताहरूभन्दा धेरै ठू लो हुन्छ। यी एड्भेन्टका
उपासनाहरूमा यही नै हाम्रो लक्ष्य हो। हामी मिलेर यी येशूलाई देख्न र
स्वाद लिन चाहन्छौँ जसको पहिलो आगमनको उत्सव हामी मनाउँ छौ,ँ
र जसको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा हामी गर्दछौ।ँ
यो ख्रीष्टमसमा येशूले हाम्रो लागि यही प्रार्थना गर्नुहुन्छः “पिता,
तिनीहरूलाई मेरो महिमा देखाउनुहोस् र तिनीहरूलाई त्यही आनन्द
दिनुहोस् जुन आनन्द ममा तपाईंले लिनुभएको छ।” अहो, हामीले
ख्रीष्टलाई परमेश्वरका आँखाले देख्न सकौ ँ र परमेश्वरको हृदयले
ख्रीष्टमा आनन्द लिन सकौ।ँ त्यही नै स्वर्गको सार हो। ख्रीष्ट त हाम्रो
सट्टामा भएको उहाँको मृत्युले पापीहरूका लागि त्यही दान खरिद गर्न
आउनुभयो।
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तिनले इस्राएलका सन्तानहरूमा धेरैलाई तिनीहरूका
परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्काउनेछन्। बाबुहरूका मन छोरांं —
छोरीहरूतिर र अनाज्ञाकारीहरूलाई धर्मीहरूको बुद्धितिर फर्काउन र
प्रभुको निम्ति योग्य तुल्याइएको एक जाति तयार पार्न उहाँको अगि
तिनी एलियाको आत्मा र शक्तिमा जानेछन्।
लूका १:१६—१७

दिन १

बाटो तयार पार
बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले इस्राएलको लागि जे गरे, आगमनले हाम्रो
लागि गर्न सक्छ। ख्रीष्टमसले तपाईंलाई तयार नभएको अवस्थामा
नभेट्टाओस्। मेरो मतलब आत्मिकरूपमा तयार नहुनु। यदि तपाईं
तयार हुनुहुन्छ भने यसको आनन्द र प्रभाव अझ ठू लो हुनेछ!
यसैले, ताकि तपाईं तयार हुनुहोस् भनि...
पहिलो, हामीलाई एउटा मुक्तिदाताको खाँचो छ भन्ने तथ्यलाई मनन
गर्नुहोस्। ख्रीष्टमस आनन्द बन्नुभन्दा पहिले एउटा दोषारोप हो। “आज
दाऊदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एक जना मुक्तिदाताको जन्म
भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ” (लूका २:११)। यदि तपाईंलाई
एउटा मुक्तिदाताको खाँचो छै न भने तपाईंलाई ख्रीष्टमसको खाँचो
छै न। जबसम्म हामीले एउटा मुक्तिदाताको खाँचोलाई सख्तरूपमा
महसूस गर्दैनौ ँख्रीष्टमसले यसले चाहेको प्रभाव पाउनेछैन। आगमनका
यी छोटा मननले तपाईंमा मुक्तिदाताको खाँचोको एउटा तितोमिठो
चेतना जगाओस्।
दोस्रो, सचेत आत्मजाँचमा सं लग्न हुनुहोस्। ईस्टरलाई लेन्ट्
(ईस्टरभन्दा अघिका ४० दिन) भनेझै ँ ख्रीष्टमसलाई आगमन हो।
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“हे परमेश्वर, मलाई जाँच्नुहोस्, र मेरो हृदयलाई जान्नुहोस्। मलाई
जाँच्नुहोस्, र मेरा चिन्ताहरूलाई जान्नुहोस्। हेर्नुहोस्, ममा कु नै खराब
चाल छ कि, र मलाई अनन्तको मार्गमा डोर्याइदिनुहोस्!” (भजनसं ग्रह
१३९:२३—२४)। घर सफा गरेर...हरेक हृदयले उहाँको लागि ठाउँ
तयार पारोस्।
तेस्रो, तपाईंको घरमा परमेश्वरके न्द्रित प्रतीक्षा र अपेक्षा अनि उत्साह
निर्माण गर्नुहोस् — विशेष गरी बालबालिकाहरूका लागि। यदि तपाईं
ख्रीष्टको लागि उत्साहित हुनुहुन्छ भने तिनीहरू पनि हुनेछन्। यदि
तपाईं भौतिक कु राहरूले मात्र ख्रीष्टमसलाई उत्साहित बनाउनुहुन्छ
भने, छोराछोरीले परमेश्वरको लागि तिर्खा कसरी पाउने? नानीहरूका
लागि राजाको आगमनलाई उदेकको बनाउन तपाईंको कल्पनाको
प्रयोग गर्नुहोस्।
चौथो, धर्मशास्त्रमा प्रचूर हुनुहोस्, र महान् खण्डहरूलाई कण्ठ
गर्नुहोस्! “के मेरो वचन आगोजस्तै छै न र? चट्टानलाई चूरचूर पार्ने के
त्यो एउटा ठू लो घनझै ँ छै न र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ” (यर्मिया २३:२९)!
यो आगमनको समयमा आगोको वरिपरि भेला हुनुहोस्। यो न्यानो
हुन्छ। यो अनुग्रहको रङले चम्किरहेको हुन्छ। यो हजारौ ँ चोटहरूका
लागि चङ्गाइ हुन्छ। यो अँध्यारा रातका लागि ज्योति हुन्छ।
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मेरो प्राणले परमप्रभुको गुणगान गर्दछ, र मेरो आत्मा मेरा मुक्तिदाता
परमेश्वरमा रमाहट गर्दछ।
किनकि उहाँले आफ्नी दासीको दीनतामा कृ पा-दृष्टि गर्नुभएको छ, हेर,
अब उप्रान्त सबै पुस्ताले मलाई धन्यकी भन्नेछन्।
किनभने उहाँ, जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो निम्ति महान्काम
गर्नुभएको छ। उहाँको नाउँ पवित्र छ।
उहाँको भय मान्नेहरूमाथि उहाँको कृ पा पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहनेछ।
उहाँले आफ्नो बाहुलीको सामर्थ्य प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले मनभित्रको
कल्पनामा घमण्ड गर्नेहरूलाई छरपष्ट पार्नुभएको छ।
उहाँले शक्तिशालीहरूलाई तिनीहरूका सिहं ासनबाट हटाउनुभएको छ, र
दीनहरूलाई उचाल्नुभएको छ।
भोकाएकाहरूलाई उहाँले असल चीजहरूले तृप्त पार्नुभएको छ, र
धनीहरूलाई उहाँले रित्तै हात पठाउनुभएको छ।
उहाँले आफ्नो कृ पा स्मरण गरेर आफ्नो सेवक इस्राएललाई सहायता
दिनुभएको छ, र हाम्रा पुर्खाहरूलाई भन्नुभएझै,ँ अब्राहाम र उनको भावी
सन्तानलाई सदाकालको निम्ति दया देखाउनुभएको छ।
लूका १:४६—५५
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मरियमका शान्दार परमेश्वर
मरियमले परमेश्वरको बारेमा सबभन्दा उल्लेखनीय कु रा स्पष्टसँ ग
देख्छिन्: उहाँले मानव इतिहासको दिशालाई बदल्न लाग्नुभएको छ;
सबै समयको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तीन दशक शुरु हुन लागेको छ।
अनि परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? दईु जना अपरिचित, नम्र महिलाहरूले
आफै लाई ओगटेर — एउटी वृद्ध अनि बाँझी (एलिशिबा), र अर्की
जवान तथा कन्या (मरियम)। मरियम नीचको प्रेमी परमेश्वरको यो
दर्शनबाट यति प्रभावित छिन् कि तिनी एउटा गीतको साथ प्रस्फुटित
हुन्छिन् — जुन गीत “द म्यग्निफिके ट” को नामले परिचित हुन आयो।
लूकाको विवरणमा मरियम र एलिशिबा उदेकका नायिकाहरू हुन्।
उनी यी महिलाहरूको विश्वासलाई अति मन पराउँ छन्। उनलाई
सबभन्दा बढी प्रभाव पारेको भनेर देखिने कु रा, र उनले उनको
सुसमाचारको उपन्यास पाठक थियोफिलसमाथि पार्न चाहेको प्रभाव
यो हो किएलिशिबा र मरियमले तिनीहरूका शान्दार परमेश्वरप्रति
चढाएका दीनता र मुस्कानसहितको नम्रता।
एलिशिबा भन्छिन् (लूका १:४३), “ममाथि कसरी यस्तो कृ पा भयो
कि मेरा प्रभुकी आमा मकहाँ आइन्।” अनि मरियम भन्छिन् (लूका
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१:४८), “किनकि उहाँले आफ्नी दासीको दीनतामा कृ पा — दृष्टि
गर्नुभएको छ।”
जसको प्राणले साँचोरूपमा परमप्रभुको बढाइ गर्न सक्छन् ती मानिसहरू
मात्र एलिशिबा र मरियम जस्ता हुन्छन् — ती मानिसहरूले जसले
आफ्ना दीनतालाई थाहा गर्छन् र शान्दार परमेश्वरको विनीतताद्वारा
अभिभूत हुन्छन्।
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इस्राएलका परमप्रभु, परमेश्वरको प्रशं सा होस्, किनभने उहाँ
आउनुभएको छ, र आफ्ना मानिसहरूलाई उद्धार दिनुभएको छ!
उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्ना दास दाऊदको वं शमा एक शक्तिशाली
मुक्तिदाता खड़ा गर्नुभएको छ, जसरी उहाँले प्राचीन कालदेखि नै
आफ्ना पवित्र अगमवक्ताहरूका मुखद्वारा बोल्नुभयो, कि हाम्रा
शत्रुहरूबाट र हामीलाई घृणा गर्नेहरू सबैका हातबाट हामी उद्धार
पाऔ।ं
लूका १:६८—७१

दिन ३

लामो पर्खाइको आगमन
लूका १ मा भएको एलीशिबाका पति जकरियाले भनेका दईु उल्लेखनीय
कु राहरूलाई याद गर्नुहोस्।
पहिलो, नौ महिना पहिले, जकरियाले आफ्नी पत्नीले बच्चा जन्माउँ छिन्
भनेर विश्वासै गर्न सके का थिएनन्। अब, पवित्र आत्माले भरिएर,
मसिहको आगमनमा परमेश्वरको उद्धारको काममा उनी यती विश्वस्त
हुन्छन् कि उनले यसलाई भूतकालमा भन्छन्, “उहाँ आउनुभएको
छ, र आफ्ना मानिसहरूलाई उद्धार दिनुभएको छ।” विश्वासको
मनमा, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको काम पूरा भए बराबर हुन्छ।
जकरियाले परमेश्वरलाई उहाँको वचनमा मानिलिन सिके का छन् र
यसरी उल्लेखनीय निश्चयता पाएका छन्ः परमेश्वर “आउनुभएको छ,
र आफ्ना मानिसहरूलाई उद्धार दिनुभएको छ!” (लूका १:६८)।
दोस्रो, येशू मसिहको आगमनद्वारा हाम्रो सं सारमा परमेश्वर
आउनुभयो: इस्राएलका परमेश्वर आउनुभएको छ र उद्धार गर्नुभएको
ँ
छ। शताब्दीयौसम्म,
यहुदीहरू परमेश्वर पछि हट्नुभएको छः
अगमवाणीको आत्मा रोकिएको छ; इस्राएल रोमको हातमा परेको
छ भन्ने दृढ विश्वासमा क्षीण भएका थिए। अनि इस्राएलका सबै
भक्तजनहरू परमेश्वरको आगमनको प्रतिक्षामा थिए। लूका अर्का
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दिन ३

भक्त वृद्ध शिमियोनको बारेमा बताउँ छन् कि उनी “इस्राएलको
सान्त्वनालाई पर्खिरहेका थिए” (लूका २:२५)। त्यसरी नै प्रार्थनामयी
हन्ना “यरूशलेमको उद्धारलाई पर्खिरहेकी थिइन्” (लूका २:३८)।
यी दिनहरू अपेक्षाका महान् दिनहरू थिए। अब परमेश्वरको आगमनको
लामो प्रतिक्षाको अन्त्य हुन लागेको थियो — वास्तवमा, उहाँ कसैले
अपेक्षा नगरेको तरिकाले आउन लाग्नुभएको थियो।

30

दिन ४

ती दिनमा कै सर अगस्टसले तिनको सारा साम्राज्यमा जनगणना लिनू
भन्ने हुकु म जारी गरे। कु रेनियस सिरियाका हाकिम हुँदा यो पहिलो
पल्टको जनगणना थियो। सबै जना नाउँ दर्ता गराउन आफ्नोआफ्नो सहर गए। योसेफ पनि गालीलको नासरतबाट यहूदियाको
बेथलेहेम भन्ने दाऊदको सहरमा गए, किनभने तिनी दाऊदका
कु टुम्ब र वं शका थिए। नाउँ दर्ता गराउन तिनी आफू सँ ग मगनी
भएकी मरियमलाई साथमा लिएर गए। मरियम गर्भवती थिइन्।
लूका २:१—५

दिन ४

परमेश्वरका साना मानिसहरूका लागि
मसिह बेथलेहमे मा जन्मनुहुनेछ (मीका ५:२ को अगमवाणीले
देखाएअनुसार) भनी परमेश्वरले पहिलेबाटै तोक्नु भयो अनि उहाँले
सबै चाँचोपाँचो मिलाउनुभयो कि जब समय आयो; मसिहकी आमा र
वैधानिक बाबु बेथलेहमे मा बसेका थिएनन् तर नासरतमा बसेका थिए;
र उहाँको वचन पूरा गर्नको लागि र अपरिचित, विशेष महत्त्व नभएका,
साना मानिसहरूलाई त्यो पहिलो ख्रीष्टमसमा बेथलेहमे मा ल्याउन, रोमी
साम्राज्यका सबै मानिसहरू आ–आफ्ना शहरमा दर्ता गरिनुपर्छ भन्ने
कु रा परमेश्वरले कै सर अगस्टसको हृदयमा राखिदिनुभएको कु रा
कति अचम्मको छ भनेर तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ? दईु जना
मानिसलाई सत्तरी माइल सार्नका लागि सारा सं सारका लागि एउटा
उर्दी!
तपाईंले कहिल्यै मजस्तो महसूस गर्नुभएको छ, सात अरब
मानिसहरूको सं सारमा, सानो र विशेष महत्त्व नभएको मान्छे, जहाँ
सबै समाचार ठू लाठू ला राजनीतिक र आर्थिक अनि सामाजिक
अभियानहरू र धेरै शक्ति र इज्जत भएका र विश्वव्यापी महत्त्व
बोके का विशिष्ट मानिसहरूका बारेमा हुन्छन्?
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यदि त्यस्तो महसूस गर्नुभएको छ भने, हतोत्साहित वा बेखुशी
नहुनुहोस्। धर्मशास्त्रमा स्पष्ट छ कि सबै विशाल राजनीतिक शक्तिहरू
र सबै भयं कर ठू ला—ठू ला औद्योगिक भवनहरू, तिनीहरूलाई थाहै
नभई आफ्नै खातिर होइन तर परमेश्वरका साना मानिसहरूका खातिर
परमेश्वरद्वारा निर्देशित भइरहेका हुन्छन् — सानी मरियम र सानो
योसेफ जो नासरतबाट बेथलेहमे पुग्नुपरेको थियो। आफ्नो वचन
पूरा गर्न र आफ्ना छोराछोरीलाई आशीष दिन परमेश्वरले एउटा
साम्रज्यलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ।
तपाईंले अनुभवको सानो सं सारमा विपत्तिको अनुभव गर्नु पर्दैमा,
परमेश्वरको हात छोटो भएको छ भनेर विचार नगर्नुहोस्। हाम्रो उन्नति
वा प्रसिद्धि होइन, तर हाम्रो पवित्रता नै उहाँ सम्पूर्ण हृदयले खोज्नुहुन्छ।
यसरी परमेश्वरले सारा सं सारमा शासन गर्नुहुन्छ। हितोपदेश २१:१ ले
भनेझ,ै ँ “राजाको हृदय परमप्रभुको हातमा हुन्छ, खोलाको पानीझै ँ
जता मन लाग्यो उतै उहाँले फर्काउनुहुन्छ।” अनि उहाँले आफ्नो हृदय
आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउने र पवित्र बनाउने अनन्त उद्देश्यको तर्फ
सधै ँ फर्काइरहनुभएको छ।
उहाँ साना मानिसहरूका लागि ठू ला परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि हामीलाई
रमाउने ठू लो कारण छ, कि तिनीहरूलाई थाहा नहुँदा नहुँदै , सबै
राजाहरू र राष्ट्रपतिहरू र कु लपतिहरू तथा सं सारका प्रमुखहरूले
हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिताका आदेश पछ्याइरहेका हुन्छन्, कि हामी
छोराछोरीहरू, उहाँका पुत्र, येशू ख्रीष्टको स्वरूपमा बदलिऔ ँ —
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अनि त्यसपछि उहाँको अनन्त महिमामा प्रवेश गरौ।ँ
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तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला मरियमको बालक जन्माउने बेला आयो।
तिनले आफ्नो जेठो छोरो जन्माइन्र उहाँलाई लुगाले बेह्रेर डूँ ड़मा
राखिन्, किनकि तिनीहरूका निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन।
लूका २:६—७

दिन ५

कलवरीबाट मोडेर जाने बाटो छै न
तपाईंले यस्तो सोच्नुहुन्छ होला कि यदि परमेश्वरले सं सारमाथि यस्तो
प्रकारले शासन गर्नुहुन्छ कि मरियम र योसेफलाई बेथलेहमे मा
ल्याउनलाई साम्राज्यव्यापी जनगणनाको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, उहाँले
त्यो पौवामा आफ्नो निम्ति एउटा कोठा तयार पार्न सक्नुहुन्थ्यो।
हो, उहाँले सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले एकदमैसँगले सक्नुहुन्थ्यो! अनि
येशू एउटा धनी परिवारमा पनि जन्मन सक्नुहुन्थ्यो। उजाड्स्थानमा
उहाँले ढुङ्गालाई रोटी बनाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले गेतसमनीमा
उहाँलाई सहायता गर्न दस हजार जना स्वर्गदूतहरूलाई बोलाउन पनि
सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ क्रू सबाट ओर्लेर आएर आफै लाई बचाउन पनि
सक्नुहुन्थ्यो। प्रश्न चाहिँ उहाँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन, तर उहाँले के
गर्ने इच्छा गर्नुभयो हो।
परमेश्वरको इच्छा त यो थियो कि ख्रीष्ट धनी भईकन पनि तपाईंको
खातिर गरिब बन्नुभयो। बेथलेहमे को सबै पौवाहरूमा “खाली छै न”
चिन्ह भएको तपाईंको खातिर थियो। “तिमीहरूका खातिर उहाँ गरीब
हुनुभयो” (२ कोरिन्थी ८:९)।
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परमेश्वर सबै कु रामाथि शासन गर्नुहुन्छ — आफ्ना छोराछोरीका
लागि होटेलको क्षमता र उपलब्धतामाथि समेत। कलवरीको बाटो
बेथलेहमे को “खाली छै न” सं के तबाट शुरु हुन्छ र यरूशलेमको क्रू सको
थुकाइ र गिल्लामा टुङ्गिन्छ।
अनि हामीले उहाँले भन्नुभएको कु रालाई बिर्सनुहुन्न, “कोही मपछि
आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफू लाई इन्कार गरोस्, र दिनहुँ
आफ्नो क्रू स बोके र मेरो पछि लागोस्” (लूका ९:२३)।
हामी कलवरीको बाटोमा उहाँसँग सहभागी हुन्छौँ र उहाँले यसो
भन्नुभएको सुन्छौँ, “मैले तिमीहरूलाई भनेको वचन याद राख, ‘नोकर
घरको मालिकभन्दा ठू लो हुँदैन।’ तिनीहरूले मलाई सताए भने
तिमीहरूलाई पनि सताउनेछन्” (यूहन्ना १५:२०)।
उत्सुकताकासाथ यसो भन्नेलाई, “तपाईं जता जानुहुन्छ म तपाईंको
पछि लाग्नेछु!” येशूले जवाफ दिनुहुन्छ, “स्यालका दल
ु ा छन्, र
आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुँड़, तर मानिसको पुत्रको त शिर राख्ने
ठाउँ पनि छै न” (लूका ९:५७—५८)।
हो, येशूको लागि उहाँको जन्ममा एउटा कोठा पाउनुभएको होस् भन्ने
कु रा परमेश्वरले निश्चय गर्न सक्नु हुन्थ्यो। तर त्यो त कलवरीको बाटोबाट
मोडेर गएको हुन्थ्यो।
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“तिमीहरूलाई चिन्हचाहि ँ यो हुन्छ: तिमीहरूले एउटा बालकलाई
लुगाले बेह्रेको र डूँ ड़मा सुताइराखेको भेट्टाउनेछौ।” तब एक्कासि
ती स्वर्गदूतसँ ग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। परमेश्वरको
स्तुति गर्दै , तिनीहरूले भने,
“सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा,
र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँ ग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ,
तिनीहरूलाई शान्ति!”
लूका २:१२—१४

दिन ६

जुन मानिसहरूसँ ग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ,
तिनीहरूलाई शान्ति
कसको लागि शान्ति? स्वर्गदूतहरूको प्रशं सामा त्यहाँ एउटा गम्भीर
स्वर गुन्जेको छ। तिनीहरूमा शान्ति जसमाथि उहाँको निगाह रहन्छ।
जुन मानिसहरूसँ ग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ, तिनीहरूलाई शान्ति। तर विना
विश्वास परमेश्वरलार्ई प्रसन्न पार्न असम्भव छ (हिब्रू ११:६)। यसैले,
ख्रीष्टमसले सबैलाई शान्ति ल्याउँदैन।
“फै सलाचाहिँ यही हो” येशूले भन्नुभयो, “ज्योति सं सारमा आएको
छ, र मानिसहरूले ज्योतिभन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए, किनकि
तिनीहरूका काम दष्टु थिए” (यूहन्ना ३:१९)। अथवा बालक येशूलाई
देख्दा वृद्ध शिमियोनले भने, “हेर, यो बालक इस्राएलमा धेरैको पतन
र उत्थानको निम्ति र धेरैबाट विरोधमा बोलिने एउटा चिन्हको निम्ति
नियुक्त गरिएको छ, ताकि धेरै हृदयका विचारहरू प्रकट होउन्।
...” (लूका २:३४—३५)। ओहो, त्यहाँ कति धेरैजना हुन्छन् जसले
त्यो उजाड र चिसो ख्रीष्टमसको दिनमा हेर्छ न् र त्योभन्दा बढी के ही
देख्दैनन् — विरोध गरिने एउटा चिन्ह।
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िदन ६

“उहाँ आफ्नै मानिसहरूकहाँ आउनुभयो, तर उहाँका आफ्ना
मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे
र उहाँको नाउँ माथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका
सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो” (यूहन्ना १:११—१२)। येशूले
आफ्ना चेलाहरूलाई मात्र यसो भन्नुभयो, “शान्ति म तिमीहरूसँ ग
छोडिराख्छु । म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु । सं सारले दिएजस्तो
म तिमीहरूलाई दिदँ िनँ । तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस् र भयभीत
नहोस्” (यूहन्ना १४:२७)।
ती मानिसहरू जो समझलाई माथ गर्ने परमेश्वरको शान्तिमा आनन्दित
हुन्छन् तिनीहरू सबै कु रामा धन्यवादसाथ प्रार्थना र निवेदनद्वारा
तिनीहरूका विन्ती परमेश्वरमा जाहेर गर्छन् (फिलिप्पी ४:६—७)।
परमेश्वरको शान्तिको भण्डारलाई खोल्ने साँचो, परमेश्वरका
प्रतिज्ञाहरूमाथिको विश्वास हो। यसैले, पावल प्रार्थना गर्छन्,
“आशाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई विश्वासद्वारा सम्पूर्ण आनन्द
र शान्तिले भरिपूर्ण गरिदेऊन्” (रोमी १५:१३)। अनि जब हामी
परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूमा भरोसा गर्छ ौँ र आनन्द र शान्ति अनि प्रेम
पाउँ छौ,ँ तब परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ।
सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा, र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँ ग उहाँ
प्रसन्न हुनुहुन्छ, तिनीहरूलाई शान्ति! सबैजना — हरेक मानिस,
भाषा, कू ल र जातिका — जसले विश्वास गर्छन्।
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दिन ७

हेरोद राजाको समयमा यहूदियाको बेथलेहेममा जब येशूको जन्म
भयो, पूर्वका ज्योतिषीहरू यरूशलेममा आइपुगे र तिनीहरूले भने,
“यहूदीहरूका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ?”
मत्ती २:१—२

दिन ७

ज्योतिषीहरूका लागि मसिह
लुकालेझ,ै ँ मत्तीले गोठालाहरू येशूलाई भेटन् तबेलामा आएका कु रा
हामीलाई बताउँ दैनन्। उनको ध्यान तुरुन्तै पूर्वबाट येशूको आराधना
गर्न आउने विदेशी — अन्यजातिहरू, गैरयहूदीहरूतर्फ के न्द्रित हुन्छ।
यसैले, मत्तीले आफ्नो सुसमाचारको शुरुमा र अन्त्यमा येशूलाई
सबै जातिका विश्वव्यापी मसिहका रूपमा चित्रण गर्दछन्, के वल
यहूदीहरूको लागि मात्र होइन।
यहाँ पहिलो आराधकहरू इस्राएलबाट होइन तर पूर्वबाट — सायद
बेबीलोनबाट आएका ज्योतिषीहरू, अथवा बुद्धिमान मानिसहरू हुन्।
ती अन्यजाति थिए। पूरानो करारका उत्सवका व्यवस्थाअनुसार अशुद्ध
मानिसहरू।
अनि मत्तीको अन्तमा, येशूका आखिरी वचनहरू, “स्वर्ग र पृथ्वीमा
समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ। यसकारण जाओ, र सबै देशका
जातिहरूलाई चेला बनाओ” (मत्ती २८:१८—१९)।
यसले के वल हामी अन्यजातिहरूका लागि मसिहमा रमाउने ढोका मात्र
खोलेन, यसले उहाँ मसिह हुनुहुन्थ्यो भन्ने कु राको प्रमाण पनि थप्यो।
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िदन ७

किनभने घरिघरि दोहोरिएको भविष्यवाणी यो थियो कि जातिहरू र
राजाहरू उहाँ नै सं सारका शासक हुनुहुन्छ भनी आफू लाई उहाँकहाँ
समर्पन गर्न आउनेछन्। उदाहरणको लागि, यशैया ६०:३:
जाति–जाति तेरो प्रकाशमा र
राजाहरू तेरो प्रभातको ज्योतिमा आउनेछन्।
यसैले, येशूको मसिहपनमा प्रमाण थप्छन् र देखाउँ छन् कि उहाँ सबै
जातिका लागि मसिह — राजा र प्रतिज्ञा पूरा गर्नेवाला हुनुहुन्छ,
के वल इस्राएलका लागि मात्र होइन।
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दिन ८

“यहूदीहरूका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ? किनभने हामीले
उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौं र उहाँलाई दण्डवत्गर्न आएका छौ।ं ”
मत्ती २:२

दिन ८

बेथलेहेमको अलौकिक तारा
निश्चित घटनाहरू कसरी घटे भनेर बाइबलले हाम्रो जिज्ञासालाई
अलमल्ल पारिदिन्छ। यो “तारा”ले ज्योतिषीहरूलाई पूर्वबाट
यरूशलेमसम्म कसरी पुर्याइदियो त?
ताराले तिनीहरूलाई डोर्यायो वा यरूशलेम जाने बाटोमा तिनीहरूको
अघिअघि गयो भनेर यसले भन्दैन। यसले यति मात्र भन्छ कि
तिनीहरूले पूर्वमा एउटा तारा देखे (मत्ती २:२) र यरूशलेम आए। अनि
मत्ती २:९ले भनेझै ँ त्यो तारा कसरी यरूशलेमदेखि बेथलेहमे सम्मको
त्यो सानो पाँच माइलको हिडँ ाइमा तिनीहरूको अघिअघि गयो? अनि
त्यो तारा कसरी “बालक भएको ठाउँ माथि अडियो”?
जवाफ यहि हो: हामीलाई थाहा छै न। ग्रह, धूमके तु, पुछ्रे तारा वा
चमत्कारी प्रकाशहरूको स्थानलाई प्रयोग गरेर बेथलेहमे को तारालाई
व्याख्या गर्न असङ्ख्य प्रयासहरू गरिएका छन्। तर हामीलाई थाहै
छै न। र म तपाईंलाई सहयोगी नहुने र धेरै कम आध्यात्मिक महत्त्व
भएका सिद्धान्तहरूमा चिन्तन नगर्न प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु ।
मैले तपाईंलाई चेताउनी दिनै पर्छ: जो मानिसहरू ताराले कसरी काम
गर्यो, लाल समुद्र कसरी फाटियो, स्वर्गबाट कसरी मन्न झर्यो, योना
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िदन ८

माछाको पेटबाट कसरी बाँच्यो र चन्द्रमा कसरी रगतमा परिणत हुन्छ
भन्ने कु रामा चिन्तामग्न हुन्छन् ति सामान्यतया जीवन परिवर्तन गर्ने
सत्यतामा चिन्तन नगर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्।
तपाईं तिनीहरूमा सुसमाचारको महान् के न्द्रीय कु राहरूको गहिरो
कदर देख्नुहुन्न: परमेश्वरको पवित्रता, पापको कु रूपता, मानिसको
बेसहारापन, ख्रीष्टको मृत्यु, विश्वासद्वारा मात्र धर्मीकरण, पवित्र
आत्माको शुद्धिकरणको काम, ख्रीष्टको पुनरागमन अनि अन्तिम न्याय।
तिनीहरू सधै ँ के ही न्यूनतम कु राहरूसँ ग व्यवहार गर्दै , तिनीहरूलाई
उत्साहित पार्ने के ही नयाँ लेख वा पुस्तकका साथ तपाईंलाई दायाँबायाँ
लगिरहेका जस्ता देखिन्छन्। त्यहाँ महान् के न्द्रीय सत्यताहरूमा थोरै
मात्र रमाहट हुन्छ।
यो ताराको कु रामा के चाहिँ स्पष्ट छ भने यो आफै ले गर्न नसक्ने के ही
कु रा गरिरहेको छ: यसले ज्योतिषीहरूलाई परमेश्वरको पुत्रलाई
आराधना गर्नलाई उहाँकहाँ पथप्रदर्शन गरिरहेको छ।
बाइबलीय विचारमा त्यहाँ तारामा भएको सुनियोजनपछाडि एकजना
मात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ: परमेश्वर आफै ।
यसैले, पाठ स्पष्ट छ: परमेश्वर विदेशीहरूलाई येशूको आराधना
गर्न उहाँकहाँ डोर्याउँ दैहुनुहुन्छ। अनि उहाँले यो काम पूरा गर्नलाई
विश्वव्यापी मात्रै नभएर सर्वव्यापी प्रभाव र शक्तिलाई प्रयोग गर्दै
हुनुहुन्छ।
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विशेष महत्त्व नभएकी एक कन्याले बच्चालाई बेथलेहमे मा जन्म
दिओस् भन्ने हेतल
ु े परमेश्वरले सम्पूर्ण रोमी साम्राज्यलाई प्रभाव
पार्दै जनगणनालाई सोहि समयमा पार्नु भएको लूकाले देखाउँ छ।
परमेश्वरले आकाशको तारालाई मुठीभरिका विदेशीहरूलाई आफ्ना
पुत्रका आराधना गरून् भनेर बेथलेहमे पुर्याउन प्रभाव पारिरहनुभएको
कु रा मत्ती देखाउँ छ।
यो परमेश्वरको सं रचना हो। उहाँले त्यो बेला त्यसो गर्नुभयो। उहाँ अझै
पनि यसो गर्दैहुनुहुन्छ। उहाँको उद्देश्य त जातिहरूले — सबै जातिले
(मत्ती २४:१४) — उहाँको पुत्रका आराधना गरून् भन्ने हो।
यो तपाईंको कामको कार्यालयमा, कक्षाकोठामा, तपाईंको
छरछिमेकमा, र तपाईंको घरमा भएका सबैजना लागि परमेश्वरको
इच्छा हो। यूहन्ना ४:२३ ले भनेझ,ै ँ “किनकि आराधना गर्ने यस्तै
आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ।”
मत्तीको शुरुमा हामी अझै “आओ—हेर” शैली पाउँ छौ।ँ तर अन्तमा
“जाओ—भन” शैलीलाई पाउँ छौ।ँ ज्योतिषीहरू आए र देखे। हामीले
गएर भन्नुपर्छ।
तर के चाहिँ फरक छै न भने उहाँको पुत्रको आराधना गर्नलाई
जातिहरूलाई भेला गराउने कु रामा परमेश्वरको उद्देश्य र शक्ति। तर
सबै जातिबाट अति जोशिलो आराधनामा ख्रीष्टको बढाइ नै सं सारको
अस्थित्वको कारण हो।
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दिन ९

जब हेरोद राजाले यो सुने, तिनी बेचैन भए, र तिनीसँ ग सारा
यरूशलेम पनि बेचैन भयो।
मत्ती १:३

दिन ९

येशूलाई दईु किसिमका बिरोध
उहाँलाई आराधना गर्न नचाहनेहरूका लागि येशू बेचैनी हुनुहुन्छ र
उहाँको आराधना गर्न चाहनेहरूका लागि उहाँले बिरोध उठाउनु
गर्नुहुन्छ। सायद यो मत्तीको दिमागमा मुख्य कु रा थिएन, तर जसै कथा
अगाडि बढ्छ यो एउटा नकार्न नसकिने आशय बन्छ।
यो घटनामा येशूलाई आराधना गर्न नचाहने दईु किसिमका मानिसहरू
छन्।
पहिलो किसिमका मानिसहरू जो उहाँको बारेमा के ही गर्दैनन्।
तिनीहरूका जीवनमा उहाँ महत्त्व नभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो
समूहलाई येशूको जीवनको शुरुवातमा मुख्य पूजाहारी र शास्त्रीहरूले
प्रतिनिधित्व गरेका छन्। मत्ती २:४ ले भन्दछ, “अनि तिनले सबै
मुख्य पूजाहारीहरू र जनताका शास्त्रीहरूलाई भेला गरे, र “ख्रीष्टको
जन्म कहाँ हुने हो?” भनी सोधपूछ गरे।” यसैले तिनीहरूले तिनलाई
[हेरोदलाई] भने, र सधैझैँ ँ आआफ्ना काममा फर्के । जे घटिरहेको
थियो त्यसको महत्त्वको दृष्टिकोणले नेताहरूमा भएको पूर्ण मौनता र
निष्क्रियता अत्याधिक छ।
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अनि याद गर्नुहोस्, मत्ती २:३ ले भन्छ, “जब हेरोद राजाले यो सुने,
तिनी बेचैन भए, र तिनीसँ ग सारा यरूशलेम पनि बेचैन भयो।” अर्को
शब्दमा, कसैले मसिह जन्मेका छन् भन्ने सोचेका हल्ला फै लिरहेको
थियो। मुख्य पूजाहारीहरूको भूमिकामा भएको निष्क्रियाता छक्क पर्दो
छ: ज्योतिषीहरूसँ ग किन नजाने? तिनीहरूलाई चासो छै न। तिनीहरूमा
परमेश्वरको पुत्रलाई पत्ता लगाएर आराधना गर्ने सोख छै न।
येशूलाई आराधना गर्न नचाहने दोस्रो किसिमको मानिसहरू चाहिँ ती
हुन् जो उहाँदेखि गहिरो रूपमा असुरक्षित महसूस गर्छन्। यो घटनामा
हेरोद त्यो व्यक्ति हुन्। ऊ साह्रै डराएको छ। यतिसम्म कि येशूलाई
हटाउनको लागि उनले षड्यण्त्र रच्छन् र झटू बोल्छन् अनि सारा
बालकहरूको सामुहिक हत्या गर्छन्।
यसैले आज, यी दईु किसिमका बिरोध ख्रीष्ट र उहाँका आराधकहरूका
बिरुद्धमा आउँ छन्: वेवास्ता र शत्रुता। म निश्चय आशा गर्दछु कि
तपाईं यी दईु समूह मध्ये एउटैमा पनि हुनुहुन्न।
अनि यदि तपाईं ख्रीष्टियन हुनुहुन्छ भने, यो ख्रीष्टमस यस्तो समय होस्
जब तपाईंले यो मसिहलाई आराधना गर्नु र पछ्याउनु भनेको के हो
— कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने कु रा मनन् गर्न सक्नु भएको होस्।
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जब तिनीहरूले त्यो तारा देखे, तब तिनीहरू अति आनन्दित भएर
रमाए। अनि घरभित्र पसेर तिनीहरूले बालकलाई उहाँकी आमा
मरियमको साथमा देखे, र घोप्टो परेर उहाँलाई दण्डवत्गरे। तब
आफ्ना कन्तुर खोलेर उहाँलाई सुन, सुगन्धित धूप र मूर्रका भेटी
चढ़ाए।
मत्ती १:१०—११

दिन १०

सुन, धूप र मूर्र
उहाँलाई कु नै थोकको खाँचो परेजस्तो गरी मान्छेको हातबाट उहाँको
सेवा हुनुपर्छ भनी नसोच्नुहोस् (प्रेरित १७:२५)। ज्योतिषीहरूको
उपहार सहायता गर्ने हिसाबले वा आवश्यकता पूरा गर्ने हिसाबले
दिइएको छै न। यदि विदेशी दर्शनार्थीहरू शाही वास्ताका पोकाहरू
लिएर आएका भए राजालाई अनादर हुनेथियो।
नत यी उपहारहरू घूस नै थिए। व्यवस्था १०:१७ ले भन्दछ कि
परमेश्वरले घूस लिनुहुन्न। त्यसो भए ती उपहारको अर्थ के हो त?
तिनीहरू कसरी आराधनामय हुन सक्छन्?
धनी, स्वपर्याप्त मानिसहरूलाई उपहार दिनु त्यो व्यक्ति कति उदेकका
हुन् भन्ने देखाउन दाताको इच्छाको गुञ्जन तथा बढावा हो। एक अर्थमा
ख्रीष्टलाई उपहार दिनु भनेको उपवास बस्ज
नु स्तै हो — तपाईं जुन
कु रा विना रहनुहुन्छ ख्रीष्ट त्योभन्दा बढी मूल्यवान हुनुहुन्छ भन्ने कु रा
देखाउनलाई।
जब तपाईं ख्रीष्टलाई यसरी उपहार दिनुहुन्छ, यो यसो भन्ने एउटा तरिका
हो, “मैले अनुशरण गर्ने आनन्द (मत्ती २:१० लाई याद गर्नुहोस्!
“जब तिनीहरूले त्यो तारा देखे, तब तिनीहरू अति आनन्दित भएर
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रमाए”) — मैले अनुशरण गर्ने आनन्द तपाईंसँ ग मोलतोल गरेर
वा के ही भुक्तानीको वार्ता गरेर धनी हुने आशा होइन। म तपाईंका
चिजबीजका लागि तपाईंकहाँ आएको होइन, तपाईं स्वयमको लागि
आएको छु । अनि कु राहरूमा होइन तर तपाईं स्वयममा आनन्दित होऊँ
भन्ने आशामा यी कु राहरू त्यागेर यो इच्छालाई बढाउँ दछु र प्रदर्शन
गर्दछु । तपाईंलाई आवश्यक नपर्ने कु राहरू र म रमाउन सक्ने कु राहरू
दिएर म अझै उत्साहित भएर र साँचो रूपमा भन्दैछु ‘तपाईं मेरो धन
हुनुहुन्छ, यी कु राहरू होइनन्।’”
मलाई लाग्छ कि सुन, धूप, र मुर्रका उपहार दिएर परमेश्वरको
आराधना गर्नुको अर्थ यही हो। अथवा परमेश्वरलाई जुनसुकै कु रा
दिने विचार गर्छौँ।
परमेश्वरले हामीमा ख्रीष्ट स्वयमको लागि इच्छा जगाउनुभएको होस्।
हामी हृदयदेखि नै भन्न सकौ,ँ “प्रभु येशू , तपाईं नै मसिह, इस्राएलका
राजा हुनुहुन्छ। सबै जातिहरू आउनेछन् र तपाईंको अगाडि घोप्टो
पर्नेछन्। तपाईंको आराधना भएको देख्नलाई परमेश्वरले सं सारलाई
चलाउनुहुन्छ। त्यसकारण, जेसुकै बिरोध म पाउनेछु होला, म
आनन्दसाथ तपाईंको अधिकार र प्रतिष्ठालाई श्रेय दिन्छु र तपाईंले
मात्र मेरो हृदयलाई सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ, यी कु राहरूलाई पक्रे र होइन
भन्नलाई यी उपहारहरू ल्याउँदछु।”
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किनकि छोरा-छोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले
उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति
भएकोलाई, अर्थात्दियाबलसलाई उहाँले नष्ट गरून्, र मृत्युको
डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदेऊन्।
हिब्रू १:१४—१५

दिन ११

येशू किन आउनुभयो
यो, मेरो विचारमा, आगमनको मेरो सबभन्दा मनपर्ने खण्ड हो
किनभने येशूको पृथ्वीको जीवनको शुरुवात र अन्तको — मानव
अवतार र क्रू सिकरणबीचको सम्बन्धलाई अन्य कु नै खण्डले यति
स्पष्टसँ ग व्यक्त गरेको मलाई थाहा छै न। यी दईु पदहरूले येशू किन
आउनुभयो त्यो स्पष्ट पार्छ; अर्थात् मर्नलाई। तपाईंका विश्वास नगर्ने
साथी वा परिवारको सदस्यलाई एक-एक कदम गर्दै ख्रीष्टमसको बारे
तपाईंको ख्रीष्टिय दृष्टिकोणमा डोर्याउनलाई यी दईु पदहरू एकदम राम्रा
हुन्छन्। यो के ही यस्तो हुन सक्छ, एकचोटिमा एउटा वाक्यांशः
किनकि छोरा-छोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले…
"छोरा-छोरी" शब्द अघिल्लो पदबाट लिइएको हो र त्यसले ख्रीष्ट,
मसिहको आत्मिक छोरा-छोरीलाई दर्शाउँ छ (यशैया ८:१८; ५३:१०
हेर्नोस)् । यी पनि "परमेश्वरका सन्तान" हुन् (यूहन्ना १:१२)। अर्को
शब्दमा, ख्रीष्टलाई पठाउनुमा, परमेश्वरको परम उदेश्य उहाँका "छोराछोरी"लाई बचाउनु थियो।
यो सत्य हो कि "परमेश्वरले सं सारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले
दिनुभयो (येशूलाई) (यूहन्ना ३:१६)। तर यो पनि सत्य हो कि
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परमेश्वरले विशेष गरी "छरपष्ट भएका परमेश्वरका सन्तानलाई"
एकसाथ जम्मा गर्दै हुनुहुन्थ्यो (यूहन्ना ११:५२)। परमेश्वरको सं रचना
सं सारलाई ख्रीष्ट दिनलाई र उहाँका "छोरा-छोरी"को मुक्तिलाई प्रभाव
पार्नलाई हो (१ तिमोथी ४:१० हेर्नोस)् । ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर तपाईंले
धर्मपुत्र, धर्मपुत्री हुने अधिकारलाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ (यूहन्ना
१:१२)।
…उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, (रगत र मासु)…
यसको अर्थ यो हो कि ख्रीष्ट उहाँको मानव अवतार हुनुभन्दा पहिलेदेखि
नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आत्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नै अनन्त वचन हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ परमेश्वरसँ ग र परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो (यूहन्ना १:१; कलस्सी
२:९)। तर उहाँले रगत र मासु धारण गर्नुभयो र उहाँको ईश्वरत्वलाई
मानवताले पहिराउनुभयो। उहाँ पूर्णरूपमा मानव बन्नुभयो र पूर्णरूपमा
परमेश्वर रहनुभयो। यो धेरै प्रकारले रहष्यको कु रा हो। तर यो हाम्रो
विश्वासको मुटु हो — र जे बाइबलले सिकाउँ छ।
…ताकि मृत्युद्वारा नै…
उहाँ मानव बन्नुको कारण मर्नु थियो। परमेश्वर शुद्ध तथा सरल भएर
उहाँ पापीहरूका लागि मर्न सक्नु हुन्थेन। तर मानवको रूपमा उहाँ मर्न
सक्नु भयो। उहाँको उद्देश्य नै मर्नु थियो। त्यसैकारण, उहाँ मानव भएर
जन्मनुपरेको थियो। उहाँ मर्नलाई जन्मनुभएको थियो। असल शुक्रबार
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(गुड फ्राइडे) ख्रीष्टमसको उद्देश्य हो। यही कु रा आज धेरै मानिसहरूले
ख्रीष्टमसको अर्थको बारेमा सुन्न आवश्यक छ।
…मृत्युको शक्ति भएकोलाई, अर्थात् दियाबलसलाई उहाँले नष्ट
गरून्…
मरणमा, ख्रीष्टले शैतानको दाँत भाँच्नुभयो। कसरी? हाम्रा सबै पापलाई
जितेर। यसको अर्थ परमेश्वरको अगाडि हामीलाई दोष लगाउन
शैतानको कु नै वैधानिक आधार छै न। "परमेश्वरका चुनिएकाहरूका
विरुद्धमा कसले अभियोग लाउनेछ? धर्मी ठहराउने परमेश्वर
नै हुनुहुन्छ भने" (रोमी ८:३३) — उहाँले के आधारमा धर्मी
ठहराउनुहुन्छ? येशूको रगतद्वारा (रोमी ५:९)।
हामी बिरुद्धको शैतानको मुख्य हतियार भनेको हाम्रो आफ्नो पाप हो।
यदि येशूको मृत्युले पापलाई हटाउँ दछ भने, शैतानको मुख्य हतियार
उसको हातबाट खोसिएको छ। उसले हाम्रो मृत्युको सजायलाई मुद्दा
बनाउन सक्दैन, किनभने, न्यायाधीशले आफ्ना पुत्रको मृत्युद्वारा
हामीलाई निर्दोष घोषणा गर्नुभएको छ!
…र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त
गरिदेऊन्।
यसैले, हामी मृत्युको डरबाट स्वतन्त्र छौ।ँ परमेश्वरले हामीलाई धर्मी
ठहराउनुभएको छ। शैतानले त्यो फै सलालाई उल्टाउन सक्दैन।
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परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा मृत्युको डरबाटको छु टकाराले तत्काल
प्रभाव पारेको चहानुहुन्छ। हाम्रो अनन्त जीवनले दासत्व र मृत्युको डर
हटाइएको उहाँ चहानुहुन्छ।
यदि हामी हाम्रो सबभन्दा ठू लो र अन्तिम शत्रु, मृत्युसँग डराउनपर्दैन
भने, हामी के ही कु रासँ ग डराउनुपर्दैन। हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ।
आनन्दको लागि स्वतन्त्र। अरूहरूका लागि स्वतन्त्र।
हामीलाई परमेश्वरबाट कत्रो ठू लो उपहार! अनि हामीबाट सं सारलाई!
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अब हामीले भन्न चाहेको कु राचाहि ँ यही हो: हाम्रा यस्ता प्रधान
पूजाहारी हुनुहुन्छ, जो स्वर्गमा महान्परमेश्वरका सिहं ासनको
दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। मानिसले होइन, तर परमप्रभुले
खड़ा गर्नुभएको पवित्रस्थान, साँचो पवित्र वासस्थानमा उहाँ सेवक
हुनुहुन्छ।
हिब्रू ८:१—२

दिन १२

छायाँल
ँ ाई प्रतिस्थापन गर्नु
हिब्रूको पुस्तकको मुख्य कु रा भनेको येशू ख्रीष्ट, परमेश्वरका पुत्र,
सर्वोत्तम र अन्तिम मानव पूजाहारीको रूपमा पूजाहारीय सेवाकाइको
पृथ्वीको प्रणालीमा मिल्नलाई आउनुभएको छै न, तर उहाँ हाम्रो
लागि कलवरीमा अन्तिम बलिदानको रूपमा सेवा गरेर र त्यसपछि
स्वर्गमा हाम्रा अन्तिम पूजाहारीको रूपमा सेवा गरेर त्यो प्रणालीलाई
पूरा गर्न र अन्त गर्नलाई र हाम्रा सबै ध्यानलाई उहाँमा मिलाउनलाई
आउनुभएको हो।
पुरानो करारको तम्बू र पूजाहारीहरू अनि बलिदानहरू छायाँहँ रू थिए।
अब वास्तविकता आएको छ, र छायाँँ बितिजान्छन्।
बालबालिकाहरूका लागि यहाँ एउटा दृष्टान्त छ — र हामी जोजति
बालक थियौ ँ र त्यो कस्तो थियो याद गर्छौँ। मानौ ँ तपाईं र तपाईंकी
आमा किराना पसलमा छु टिनुभयो, अनि तपाईं डराउन थाल्नुहुन्छ र
आत्तिनुहुन्छ अनि कु न बाटो जाने तपाईंलाई थाहा छै न, र आसनहरूको
बीचको बाटोको अन्तिमसम्म दौडनुहुन्छ, र तपाईं रुनै लाग्नुभन्दा
पहिले, तपाईंले त्यो पथको अन्तमा तपाईंकै आमा जस्तो देखिने
एउटा छायाँँ देख्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई साँच्चै आशापूर्ण बनाउँ छ।
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तर कु नचाहिँ उत्तम हुन्छ? त्यो छायाँँ देख्नुको आशापूर्णता, कि साँच्चै
तपाईंकै आमा त्यो कु नाबाट आउनुभएको देख्नु?
येशू हाम्रा प्रधान पूजाहारी हुन आउनुहुँदा त्यस्तै हुन्छ। ख्रीष्टमस भनेको
त्यही हो। ख्रीष्टमस भनेको साँचो कु राले छायाँल
ँ ाई प्रतिस्थापन गर्नु
होः आमा आसनहरूबीचको कु नाबाट आउनु र त्यो सानो बालकलाई
आराम दिनु।
(ख्रीष्टको आगमनले पुरानो करारलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने बारे
थप जानकारीको लागि यस पुस्तकको अन्त्यमा परिशिष्ट हेर्नुहोस्।)
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अब हामीले भन्न चाहेको कु राचाहि ँ यही हो: हाम्रा यस्ता प्रधान
पूजाहारी हुनुहुन्छ, जो स्वर्गमा महान्परमेश्वरका सिहं ासनको
दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। मानिसले होइन, तर परमप्रभुले
खड़ा गर्नुभएको पवित्रस्थान, साँचो पवित्र वासस्थानमा उहाँ सेवक
हुनुहुन्छ....तिनीहरूले स्वर्गीय पवित्रस्थानको नकल र छायाँको
सेवा गर्दछन्, किनकि मोशाले पवित्र वासस्थान बनाउन लाग्दा
परमेश्वरको यस्तो आदेश पाएका थिए, “पर्वतमा तिमीलाई
देखाइदिएको नमूनाबमोजिम तिमीले सब थोक बनाउनू।”
हिब्रू ८:१—२, ५

दिन १३

अन्तिम वास्तविकता यहाँ छ
हामीले यसलाई पहिले नै देखेका छौ ँ । तर त्यहाँ अझै धेरै कु राहरू
छन्। ख्रीष्टमस भनेको साँचो कु राले छायाँक
ँ ो प्रतिस्थापन गर्नु हो।
हिब्रू ८:१-२, ५ चाहिँ एक किसिमको सारांश कथन हो। मुख्य कु राचाहिँ
जो पूजाहारी परमेश्वर र हाम्रो बीचमा जान्छन् र हामीलाई परमेश्वरसँ ग
मिलापमा ल्याउँछन् र हाम्रो लागि प्रार्थना गर्छन्, उनी पूरानो करारका
समयकाझै ँ साधारण, कम्जोर, पापी र मर्ने पूजाहारी होइनन्। उहाँ
त परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ — बलिया, पापरहित, अविनाशी जीवन
भएका।
त्यति मात्र होइन, उहाँ फाटेर जाने, घूनले खाने, भिज्ने, डढ्ने, च्यातिने
र चोरिने ठाउँ र आकारका सबै सीमितता भएका पार्थिव पवित्रस्थानमा
सेवा गरिरहनु भएको छै न। होइन, हिब्रू ८:२ ले भन्छ कि ख्रीष्ट त हाम्रो
लागि “मानिसले होइन तर परमेश्वरले बनाउनुभएको साँचो तम्बू”मा
सेवा गरिरहनुभएको छ। यो छायाँँ होइन। यो स्वर्गमा भएको साँचो
कु रा हो। यही वास्तविकताले मोशालाई नक्कल गर्नको लागि सिनै
पर्वतमा छायाँँ पठाएको थियो।
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हिब्रू ८:१ अनुसार, छायाँभ
ँ न्दा ठू लो सत्यताको बारेमा अर्को ठू लो कु रा
यो छ कि हाम्रा प्रधान पूजाहारी स्वर्गको महामहिमको दाहिने हातपट्टि
विराजमान हुनुहुन्छ। पूरानो करारका कु नै पनि पूजाहारीले कहिल्यै
त्यसो भन्न सके नन्।
येशू सिधै परमेश्वर पितासँ ग व्यवहार गर्नुहुन्छ। उहाँलाई पिताको
छे उमा एउटा सम्मानको स्थान छ। उहाँलाई परमेश्वरले अनन्त रूपमा
प्रेम र आदर गर्नुहुन्छ। उहाँ अटू ट रूपमा परमेश्वरसँ गै हुनुहुन्छ। यो
भविष्यमा पर्दा, कचौरा, टेबल
ु , मैनबत्ती, लबेदा, झम्का
ु , भेडा, बाख्रा
र परेवा जस्ता कु नै चीजलाई सं के त गर्ने प्रतीक होइन। यो अन्तिम,
आखिरी वास्तविकता होः परमेश्वर र उहाँका पुत्र हाम्रो मुक्तिको लागि
प्रेम र पवित्रतामा अन्तरक्रिया गरिरहनुहुन्छ।
परम वास्तविकता भनेको छु टकारा पाएका मानिसहरूमा आफ्नो
महिमा, पवित्रता, प्रेम, न्याय, भलाइ र सत्यता देख्नको लागि त्रिएक
पूर्ण एकतामा काम गर्नु हो।
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तर यसै पनि ख्रीष्टले प्राप्त गर्नुभएको सेवा त्यतिकै बढ़ी श्रेष्ठ छ,
जत्तिको उहाँले मध्यस्थता गर्नुभएको करार पुरानोभन्दा उत्तम छ।
किनभने यो करारको जग उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा बसालिएको छ।
हिब्रू ८:६

दिन १४

यसलाई उहाँका मानिसहरूका
लागि वास्तविक बनाउनु
हिब्रू ८:६ अनुसार ख्रीष्ट नै नयाँ करारका मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसको
अर्थ के हो? यसको अर्थ उहाँको रगतले — करारको रगतले (लूका
२२:२०; हिब्रू १३:२०) — अन्तमा अनि निर्णायक रूपमा हाम्रो लागि
परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूको पूर्तिलाई खरिद गर्यो र सुरक्षित गर्यो।
यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरले, नयाँ करारका प्रतिज्ञाहरूअनुसार,
ख्रीष्टको आत्माद्वारा हाम्रो आन्तरिक रुपान्तरण ल्याउनुहुन्छ।
अनि यसको अर्थ हो कि परमेश्वरले हामीमा यो रुपान्तरणलाई
विश्वासद्वारा पूरा गर्नुहुन्छ — ख्रीष्टमा परमेश्वर हाम्रो लागि जो हुनुहुन्छ
त्यसमा राखेको विश्वास।
नयाँ करार ख्रीष्टको रगतद्वारा किनिएको, ख्रीष्टको आत्माद्वारा प्रभाव
पारिएको, र ख्रीष्टमा भएको विश्वासद्वरा घोषणा गरिएको हुन्छ। ख्रीष्टले
नयाँ करारको मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गरिरहनुभएको सबभन्दा
असल ठाउँ हिब्रू १३:२०-२१ होः
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अब भेड़ाका महान् गोठाला हाम्रा प्रभु येशूलाई अनन्त करारको
रगतद्वारा मृत्युबाट जीवित पार्नुहुने शान्तिका परमेश्वरले
तिमीहरूलाई हरेक असल गुणले सिद्ध पारून्, र तिमीहरूले
उहाँको इच्छा पूरा गर्न सक। जे परमेश्वरलाई मनपर्दो छ येशू
ख्रीष्टद्वारा उहाँले तिमीहरूमा गरून्। उहाँको महिमा युगानयुग
भइरहोस्। आमेन।
“जे परमेश्वरलाई मनपर्दो छ येशू ख्रीष्टद्वारा उहाँले तिमीहरूमा गरून्।”
भन्ने शब्दहरूले परमेश्वरले नयाँ करारबमोजिम हाम्रा हृदयमा व्यवस्था
लेख्नुहुँदा जे हुन्छ त्यसको वर्णन गर्दछ। अनि “येशू ख्रीष्टद्वारा”
भन्ने शब्दले येशूलाई सार्वभौमिक अनुग्रहको यो महिमित कार्यको
मध्यस्थकर्ताको रूपमा वर्णन गर्दछ।
यसैले, ख्रीष्टमसको अर्थ के वल यो मात्र होइन कि परमेश्वरले छायाँल
ँ ाई
वास्तविकताले प्रतिस्थापन गर्नुहुन्छ, तर उहाँले वास्तविकतालाई
लिएर त्यसलाई आफ्ना मानिसहरूका लागि वास्तविक बनाउनुहुन्छ
भन्ने पनि हो। उहाँले त्यसलाई हाम्रा हृदयमा लेखिदिनुहुन्छ। उहाँले
तपाईंको आफ्नै शक्तिमा टिप्नलाई मुक्ति र रुपान्तरणको उपहारलाई
रुखमुनि राख्नुहुन्न। उहाँले यसलाई लिएर तपाईंको हृदयमा र मनमा
राखिदिनुहुन्छ, अनि तपाईं परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ भन्ने
निश्चयताको छाप लगाइदिनुहुन्छ।
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चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँ छ। म त तिनीहरूले जीवन
पाऊन्, र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाऊन्भन्ने हेतल
ु े आएँ ।
यूहन्ना १०:१०

दिन १५

ख्रीष्टमसमा जीवन र मृत्यु
जसै म यो डिभोशनल शुरु गर्न लाग्दैथिएँ , मैले मेरियन न्यूस्ट्रम
भरखर बितिन् भन्ने खबर पाएँ । मेरियन र उनका श्रीमान् एल्मर हाम्रो
मण्डलीका त्यो समयमा जिउँ दा रहेका धेरैजसो सदस्यहरूभन्दा पूराना
अंश थिए। तिनी ८७ वर्षकी थिइन्। तिनीहरूको विवाह भएको ६४
वर्ष भएको थियो।
जब म एल्मरसँ ग बोले ँ र उनलाई प्रभुमा बलियो रहेका र जीवनदेखि
हरेस नखाएका देख्न चाहन्छु भने,ँ उनले भने, “उहाँ एउटा साँचो मित्र
बन्नुभएको छ।” म प्रार्थना गर्दछु कि सबै ख्रीष्टियनहरूले जीवनको
अन्तमा यसो भन्न सकू न्, “ख्रीष्ट साँचो मित्र बन्नुभएको छ।”
प्रत्येक आगमनमा म मेरी आमाको मृत्युको वार्षिक स्मृतिको दिनलाई
चिन्ह लाउँ छु। उहाँको ५६औ ँ वर्षमा इस्राएलको एउटा बस दर्घु टनामा
मृत्यु भएको थियो। त्यो १९७४, डिसेम्बर १६ तारिखको दिन थियो।
ती घटनाहरू अविश्वनीयरूपमा मेरो लागि आज पनि वास्तविक छन्।
यदि मैले आफै लाई अनुमति दिएँ भने म अझै पनि रून सक्छु —
उदाहरणको लागि, मेरो छोराहरूले कहिल्यै उहाँलाई चिनेन भन्ने
सोचेर। हामीले उहाँलाई ख्रीष्टमसको भोलिपल्ट दफन गर्यौँ। कस्तो
अमूल्य ख्रीष्टमस थियो त्यो।
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तपाईंहरूमध्ये धेरैले पहिलेभन्दा अझ बढी निर्देशितरूपमा यो
ख्रीष्टमसमा नोक्सानीको महसूस गर्नुहुनेछ। यसलाई नरोक्नु होस्।
यसलाई आउन दिनोस्। यसलाई महसूस गर्नुहोस्। प्रेम के को लागि,
यदि हाम्रा स्नेहलाई नबढाउनु हो भने—जीवन र मृत्यु दवु ैमा? तर
ओहो, तितो नहुनुहोस् । तितो हुनु दखद
ु ायी रूपमा स्व-विनाश हो ।
हामीले अनन्त जीवन पाऔ ँ भनेर येशू ख्रीष्टमसमा आउनुभयो। “म
त तिनीहरूले जीवन पाऊन्, र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाऊन् भन्ने हेतल
ु े
आएँ ” (यूहन्ना १०:१०)। मेरियन र एल्मरले उनीहरूका आखिरी
वर्षहरू कहाँ बिताउने भनेर छलफल गरेका थिए। एल्मरले भने, “हाम्रा
ँ
अन्तिम घर प्रभुसँग हुनेछ भन्ने कु रामा मेरियन र म सहमत थियौ।”
के तपाईं घरको लागि व्याकुल हुनुहुन्छ? मेरा परिवार छु ट्टिमा घर
आइरहेका छन् र त्यसले मलाई आनन्दित तुल्याउदँ छ। मेरो विचारमा
आनन्दित हुनुको कारण हाम्रो अनन्तको घरमा हामी सबै सँ गै जान्छौँ
भन्ने कु राको निश्चितता हो। अन्य घर आगमनहरू त कु नै दिन हाम्रो
अनन्तको घरमा जानुको स्वाद मात्रै हो।
ति स्वादलाई हाम्रो अनन्तको घरको विकल्प हुन नदिनुहोस्। ओहो,
यो समयका सबै मीठोपनले अन्तिम, महान्, सर्व—सन्तुष्टि दिलाउने
मिठासलाई प्रतिस्थापन गर्न नदिनुहोस्। सबै नोक्सानी र आनन्दले
तपाईंको हृदयलाई स्वर्गको अभीलाषातर्फ उन्मुख गरोस्।
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यो सत्य बाहेक क्रिसमस के हो त: म त तिनीहरूले जीवन पाऊन् भन्ने
हेतल
ु े आएँ ? मेरियन न्यूस्ट्रम, रुथ पाइपर, र तपाईं अनि म — कि
हामीले जीवन पाऔ,ँ अहिले अनि सदालाई।
सदाको मुहानबाट पिएर तपाईंको अहिलेलाई अझ धनी र गहिरो
बनाउनुहोस्। यो अति नजिक छ।
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त्यसैकारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो, र उहाँलाई
त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो, जो हरेक नाउँ भन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा,
पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँ मा घुँड़ा
टेक्नुपर्छ, र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति येशू
ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ।
फिलिप्पी २:९—११

दिन १६

परमेश्वरको सबभन्दा सफल रोकावट
ख्रीष्टमसले परमेश्वरको सबभन्दा सफल रोकावटको छाप लगायो।
उहाँ सधै ँ प्रत्यक्ष हारद्वारा उहाँको शक्ति देखाउन आनन्दित हुनुभएको
छ। रणनैतिक विजयहरू हासिल गर्न उहाँले रणनैतिक वापसी
गराउनुहुन्छ।
पूरानो करारमा याकू बका बाह्रजना छोरामध्येका योसेफलाई सपनामा
महिमा र शक्तिको प्रतिज्ञा दिइएको थियो (उत्पत्ति ३७:५—११)।
तर विजय हासिल गर्नलाई उनी मिश्रमा दास बन्नुपरेको थियो। अनि
त्यतिले पनि नभएर, उनको बफादारीताको कारणले उनको स्थिति
सुध्रिएको बेला, उनलाई दासलाईभन्दा पनि नराम्रो बनाइयोः एउटा
कै दी।
तर यी सबैको योजना बनाइएको थियो। उनी र उनका परिवारका
भलाइका लागि र अन्तमा सारा सं सारको भलाइका लागि परमेश्वरले
योजना गर्नुभएको थियो! किनभने त्यहाँ झ्यालखानमा उनले फारोका
मुख्य नोकरलाई भेटे, जसले अन्तमा उनलाई फारोकहाँ ल्यायो,
जसले उनलाई मिश्रको नेता बनाए। अन्तमा उनको सपना साकार
भयो। उनका दाजुहरूले उनलाई दण्डवत गरे र उनले तिनीहरूलाई
भोकमरीबाट बचाए। महिमामा पुग्ने कस्तो असम्भाव्य बाटो!
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तर परमेश्वरको तरिका यही हो — उहाँको पुत्रको लागि पनि। उहाँले
आफै लाई रित्याईकन कमाराको रूप लिनुभयो। दासभन्दा पनि खराब
— एउटा कै दी — अनि मृत्युदण्ड पनि दिइयो। तर योसेफलेझै ँ
उहाँले आफ्नो बफादारिता कायम राख्नुभयो। “त्यसैकारण परमेश्वरले
उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो, र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो, जो
हरेक नाउँ भन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमुनि भएको
हरेक प्राणीले येशूको नाउँ मा घुँड़ा टेक्नुपर्छ” (फिलिप्पी २:९-१०)।
अनि यो हाम्रो लागि पनि परमेश्वरको तरिका हो। हामीलाई महिमाको
प्रतिज्ञा गरिएको छ — यदि रोमी ८:१७ मा भनेझै ँ हामी उहाँसँग
दःु ख भोग्छौँ भने। सफलताको बाटो ईश्वरीयरूपमा तोकिएको
रोकावटहरूद्वारा हुन्छ। ती सधै ँ असफलजस्तो देखिन्छ र लाग्छ।
यदि योसेफ र येशूले यो ख्रीष्टमसमा के ही सिकाउँ छन् भने यो होः जे
शैतान र पापी मानिसले खराबी गर्ने विचार गरे, “परमेश्वरले त्यही
कामबाट भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो!” (उत्पत्ति ५०:२०)।
त्रसित सन्तहरू ताजा साहास लेऊ
तिमीहरू आतङ्कित हुने बादल
कृ पाले भरिएको छ अनि तोडिनेछ
तिम्रो शिरमाथि आशीष बर्साइनेछ।4
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परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ती दिन आउनेछन्, जब इस्राएलको घरानासँ ग
र यहूदाको घरानासँ ग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु।
यर्मिया ३१:३१

दिन १७

कल्पना गर्न सकिने
सबैभन्दा ठू लो मुक्ति
परमेश्वर न्यायी तथा पवित्र र हामीजस्ता पापीहरूबाट अलग हुनुहुन्छ।
यो हाम्रो मुख्य समस्या हो ख्रीष्टमसमा — अनि अरू प्रत्येक ऋतुमा।
कसरी हामी न्यायी र पवित्र परमेश्वरसँ ग ठीक हुने?
तापनि, परमेश्वर कृ पालु हुनुहुन्छ र यर्मिया ३१ म प्रतिज्ञा गर्नुभएको
छ (ख्रीष्टभन्दा पाँच सय वर्ष पहिले) कि कु नै दिन उहाँले के ही नयाँ
गर्नुहुनेछ। उहाँले छायाँल
ँ ाई मसिहको वास्तविकताले प्रतिस्थापन
गर्नुहुनेछ। अनि उहाँ शक्तिशाली रूपमा हाम्रो जीवनमा आउनुहुनेछ
र उहाँको इच्छालाई हाम्रा हृदयमा लेख्नुहुनेछ ताकि हामी बाहिरबाट
बाध्य नपारिऔ ँतर उहाँलाई प्रेम गर्न, भरोसा गर्न र पछ्याउन भित्रबाट
इच्छु क होऔ।ँ
त्यो कल्पना गर्न सकिने सबभन्दा महान् मुक्ति हुनेछ — यदि
परमेश्वरले हामीलाई ब्रम्हाण्डमा सबैभन्दा महान सत्यताको आनन्द
लिनको लागि प्रस्ताव गर्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यो सत्यतालाई यस्तो
प्रकारले थाहा पाउन हामीमा आउनुहुन्छ ताकि हामी त्यसलाई
सबैभन्दा ठू लो स्वतन्त्रता र आनन्दसाथ त्यसको सम्भव भएसम्म मजा
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लिन सकौ।ँ त्यो क्रिसमस उपहारको बारेमा गाउन योग्य हुनेछ।
वास्तवमा नयाँ कारारमा उहाँले प्रतिज्ञा गरिएको कु रा त्यही हो। तर
त्यहाँ ठू लो बाधा थियो। हाम्रो पाप। हाम्रो अधार्मिकताको कारणले
परमेश्वरबाट हाम्रो अलग्याइँ ।
किन एक पवित्र र न्यायी परमेश्वरले हामीलाई ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा
ठू लो सत्यता (उहाँको पुत्र) दिएर हामी पापीहरूसँ ग यति दयालु
व्यवहार गर्नुपर्छ? अनि किन परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पुत्रको
आनन्द लिनको लागि उत्कट उल्लासको क्षमता दिनुपर्छ?
जवाफ यो हो कि परमेश्वरले हाम्रा पापहरुलाई आफ्नो पुत्रमाथि
राख्नुभयो र त्यहाँ न्याय गर्नुभयो, ताकि उहाँले त्यसलाई उहाँको
दिमागबाट बाहिर राख्न सकू न् र हामीसँ ग कृ पाकासाथ व्यवहार गर्न
सकू न्, साथै न्यायी र पवित्र रहिरन सकू न्। हिब्रू ९:२८ ले भन्छ,
“त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरै जनाका पाप बोक्नलाई एकै पल्ट बलि
हुनुभयो।”
ख्रीष्ट मर्नुहुँदा उहाँले आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप बोक्नु भयो (१ पत्रुस
२:२४)। उहाँले हाम्रो न्याय लिनुभयो (रोमी ८:३)। उहाँले हाम्रो
दोषलाई रद्द गर्नुभयो (रोमी ८:१)। अनि त्यसको अर्थ हाम्रा पाप
हटाइए (प्रेरित १०:४३)। दण्डाज्ञाको आधारको रूपमा ती उहाँको
मनमा रहँ दैनन्। त्यस अर्थमा उहाँले ती “बिर्सनुहुन्छ” (यर्मिया
३१:३४)। ती ख्रीष्टको मृत्युमा भस्मा पारिए।
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जसको अर्थ यो हो कि परमेश्वर अब वर्णननै गर्न नसकिने महान् नयाँ
करारका प्रतिज्ञाहरू प्रशस्त मात्रामा हामीलाई दिनको लागि उहाँको
न्यायमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हाम्रो आनन्दको लागि उहाँले ब्रम्हाण्डमा
सबैभन्दा महान् सत्यता ख्रीष्ट हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि उहाँले आफ्नो
इच्छा लेख्नुहुन्छ — उहाँको आफ्नै हृदय — हाम्रा हृदयमा ताकि
हामी भित्रैदेखि, स्वतन्त्र तथा आनन्दसाथ ख्रीष्टलाई प्रेम गर्न, भरोसा
गर्न र पछ्याउन सकौ।ँ
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जसरी तपाईंले मलाई सं सारमा पठाउनुभयो, मैले पनि तिनीहरूलाई
सं सारमा पठाएको छु ।
यूहन्ना १७:१८

दिन १८

मिशनको लागि ख्रीष्टमसको नमूना
ख्रीष्टमस मिशनको लागि एक नमूना हो। मिशन ख्रीष्टमसको ऐना हो।
जस्तो म, त्यस्तै तपाईं।
उदाहरणको लागि, खतरा। ख्रीष्ट आफ्नैहरूकहाँ आउनुभयो र उहाँका
आफ्नैहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। तिनीहरूले उहाँको विरुद्धमा
षड्यन्त्र रचे। त्यसरी नै तपाईंको बिरुद्धमा। उहाँको स्थायी घर थिएन।
त्यसरी नै तपाईंको पनि छै न। तिनीहरूले उहाँको बिरुद्धमा झटू ो आरोप
लगाए। त्यसरी नै तपाईंलाई पनि लगाउँ छन्। तिनीहरूले उहाँलाई
कोर्रा लगाए र गिल्ला गरे। त्यसरी नै तपाईंलाई पनि गर्छन्। तीन
वर्षको सेवाकाइपछि उहाँ मर्नुभयो। त्यसरी नै तपाईं पनि।
तर त्यहाँ तीभन्दा पनि अझ नराम्रो खतरा छ जसबाट ख्रीष्ट उम्कनुभयो।
त्यसरी नै तपाईं पनि!
१६ औ ँ शताब्दीको मध्यतिर मिशिनरी फ्रान्सिस जेवियरले (१५०६१५५२) मलाका (अहिलेको मलेसियाको एक भाग) का फादर
पेरेजलाई चीनमा आफ्नो मिशनको जोखिमका बारेमा लेखे। उनले
भने,"सबै खतराको सबैभन्दा ठू लो खतरा भनेको परमेश्वरको
कृ पामा भरोसा र आत्मविश्वास गुमाउनु हो... उहाँलाई भरोसा नगर्नु
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चाँहि परमेश्वरका शत्रुहरूले हामीमाथि लगाउन सक्ने सबै शारीरिक
दष्टु ताभन्दा अति भयानक हुनेछ, किनभने परमेश्वरको अनुमतिविना
नता शैतानले न तिनीहरूका सेवकहरूले अलिकति मात्रामा पनि
हामीलाई बाधा पार्न सक्छन्।"5
एउटा मिशिनरीले सामना गर्ने सबैभन्दा ठू लो खतरा भनेको मृत्यु होइन
तर परमेश्वरको कृ पामा भरोसा नगर्नु हो। यदि त्यो खतराबाट तर्किन
सकियो भने अरू सबै खतराहरू प्रभावहीन हुनेछ।
अन्तमा परमेश्वरले हाम्रा हातमा प्रत्येक खं जरलाई राजदण्ड
बनाउनुहुन्छ। जे. डब्लु. अलेक्जेन्डरले भनेझ,ै ँ "अहिलेको परिश्रमको
प्रत्येक क्षणलाई अनुग्रहसाथ लाखौ ँ युगको महिमामा पुनःतिरिनेछ।"6
ख्रीष्ट यो खतराबाट उम्कनुभयो — परमेश्वरलाई भरोसा नगर्ने
खतराबाट। त्यसकारण परमेश्वरले उहाँलाई उच्चमा उचाल्नुभयो!
जस्तो उहाँ, त्यस्तै तपाईं।
यो आगमन सम्झनुहोस् कि ख्रीष्टमस चाहिँ मिशनको नमूना हो। जस्तो
म, त्यस्तै तपाईं। अनि त्यो मिशनको अर्थ खतरा हो। अनि सबैभन्दा
ठू लो खतरा भनेको परमेश्वरको कृ पामा भरोसा नगर्नु हो। यसबाट
पराजित हुनु भनेको सबै गुमाउनु हो। यहाँ विजय हासिल गर्नुहोस् र
लाखौ ँ युगसम्म तपाईंलाई के हीले हानी गर्न सक्दैन।
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किनकि छोरा-छोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले
उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति
भएकोलाई, अर्थात्दियाबलसलाई उहाँले नष्ट गरून्, र मृत्युको
डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदेऊन्।
हिब्रू १:१४—१५

दिन १९

ख्रीष्टमस स्वतन्त्रताको लागि हो
येशू मानिस बन्नुभयो किनभने जे आवश्यक थियो त्यो एउटा मानिसको
मृत्युको थियो जो मानिसभन्दा माथि थियो। अवतार त परमेश्वरले
आफै लाई मृत्युको पङ्क्तिमा राख्नु थियो।
ख्रीष्टले मृत्युको जोखिम उठाउनुभएन। उहाँले मृत्यु रोज्नुभयो। उहाँले
त्यसलाई अँगाल्नुभयो। उहाँ ठ्याक्कै त्यसैको लागि आउनुभयो: “सेवा
पाउन होइन, तर सेवा गर्न र धेरैका छु टकाराको मोलको निम्ति आफ्नो
प्राण दिन आएको हो” (मर्कू स १०:४५)।
कु नै अचम्मको कु रा होइन कि शैतानले येशूलाई क्रू सबाट फर्काउने
कोसिस गर्यो — उजाड्स्थानमा (मत्ती ४:१—११) अनि पत्रुसको
मुखमा (मत्ती १६:२१—२३)! क्रू स त शैतानको विनाश थियो। येशूले
कसरी उसलाई नाश गर्नुभयो?
हिब्रू २:१४ ले भन्छ कि शैतानसँ ग “मृत्युको शक्ति छ।” त्यसको अर्थ
शैतानसँ ग मृत्युलाई डर लाग्दो बनाउने क्षमता छ। “मृत्युको शक्ति”
त्यो शक्ति हो जसले मानिसलाई मृत्युको डरले बन्धनमा राख्छ। यो
मानिसलाई पापमा राखिराख्ने त्यो शक्ति हो ताकि मृत्यु डरलाग्दो
कु राको रूपमा आउँ नेछ।
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तर येशूले शैतानलाई त्यो शक्तिबाट वञ्चित गर्नुभयो। उहाँले उसलाई
हत्तियारबाट वञ्चित गर्नुभयो। उहाँले हाम्रो लागि धार्मिकताको
छातीपाता बनाउनुभयो जसले हामीलाई शैतानको दण्डाज्ञाबाट मुक्त
राख्छ। उहाँले यो कसरी गर्नुभयो?
उहाँको मृत्युद्वारा, येशूले हाम्रा सबै पापहरु मेटाउनुभयो। अनि
पापरहित व्यक्तिलाई शैतानले दोष्याउन सक्दैन। क्षमा पाएका,
हामी अन्तमा अविनाशी छौ।ँ शैतानको योजना चाँहि परमेशवरको
आफ्नै अदालतमा परमेश्वरका अनुयायीहरूलाई दोष्याएर परमेश्वरको
नियमलाई नष्ट गर्नु थियो। तर अब, ख्रीष्टमा, त्यहाँ कु नै दण्डाज्ञा छै न।
शैतानको देशद्रोहलाई निस्फल पारिएको छ। उसको ब्रहमाण्डीय
विश्वासघातलाई विफल पारिएको छ। “उसको क्रोध हामी सहन
सक्छौँ, किनभने हेर, उसको विनाश निश्चित छ।”7 क्रू सले उसलाई
कु ल्चेको छ। अनि उसले चाँडै नै अफ्नो अन्तिम स्वास फे र्नेछ।
ख्रीष्टमस स्वतन्त्रताको लागि हो। मृत्युको डरबाट स्वतन्त्र।
येशूले बेथलेहमे मा हाम्रो स्वभाव लिनुभयो, यरूशलेममा हाम्रो मृत्यु
मर्नलाई — हामी आज हाम्रो सहरमा निडर रहन सकौ ँ भनेर। हो, डर
रहित। किनभने यदि मेरो आनन्दको सबैभन्दा ठू लो जोखिम हट्यो
भने, म किन सानाहरूदेखि त्रसित हुने? तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ
(साँच्चै!), अँ, म मर्नदेखि त डराउँ दिन, तर मेरो जागिर गुमाउन
डराउँ छु ”? होइन। होइन। विचार गर्नुहोस्!
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यदि मृत्यु, (मैले भने मृत्यु! — नाडी छै न, चिसो छ, गइसक्यो!)
यदि मृत्यु अब उसो डर होइन भने, हामी स्वतन्त्र छौ,ँ साँच्चै स्वतन्त्र।
सूर्यमुनि ख्रीष्ट र प्रेमको लागि कु नै पनि जोखिम उठाउन स्वतन्त्र। अब
उसो चिन्ताको दासत्व छै न।
यदि पुत्रले तपाईंलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो भने, तपाईं साँच्चिकै स्वतन्त्र
हुनुहुन्छ!
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दियाबलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट
हुनुभएको हो।
१ यूहन्ना ३:८

दिन २०

ख्रीष्टमस एकता
शैतानका कामदारहरूले हरेक दिन लाखौ ँपाप थुपार्छ। उसले त्यसलाई
ठू लो ढुवानी हवाइजहाजमा पोका पारेर त्यसलाई स्वर्गमा उडाएर
लान्छ र परमेश्वरको अगाडि फिँजाउँ छ र हाँसेको हाँसेकै गर्छ।
के ही मानिसहरू त्यसमा पूरा समय काम गर्छन्। अरूहरूले आफ्ना
काम। छोडेका छन् र अब कहिलेकाही ँ मात्र फर्क न्छन्।
कार्यश्रृंखलाको प्रत्येक मिनेटले परमेश्वरलाई शैतानको हाँसोका पात्र
बनाउँ छ। पाप शैतानको व्यवसाय हो किनभने उसले परमेश्वरको
ज्योति, सुन्दरता, शुद्धता र महिमालाई घृणा गर्छ। सृष्टिले आफ्ना
सृष्टिकर्तालाई अविश्वास तथा अनाज्ञाकारी हुने कु राले जति उसलाई
अरु के ही कु राले खुशी तुल्याउँदैन।
त्यसकारण, ख्रीष्टमस चाहिँ मानिसको लागि र परमेश्वरको लागि
सुसमाचार हो।
यो वचन हरप्रकारले ग्रहणयोग्य छ, कि पापीहरूलाई उद्धार गर्न येशू
ख्रीष्ट सं सारमा आउनुभयो” (१ तिमोथी १:१५)। त्यो हाम्रो लागि
सुसमाचार हो। “दियाबलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका
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पुत्र प्रकट हुनुभएको हो” (१ यूहन्ना ३:८)। त्यो पनि परमेश्वरको
लागि सुसमाचार हो।
ख्रीष्टमस परमेश्वरको लागि सुसमाचार हो किनभने येशू शैतानको
कारखनामा प्रहार गर्न आउनुभएको छ। उहाँ कारखनामै हिडँ ्नुभएको
छ, विश्वासयोग्यहरूको एकताको लागि आह्वान गर्नुभएको छ र ठू लो
हड्ताल जुलुस शुरू गर्नुभएको छ।
ख्रीष्टमस पापको कारखनालाई बन्द गर्ने आह्वान हो। व्यवस्थापनसँ ग
कु नै वार्ता छै न। मोलतोल हुँदैन। एकै मनका मात्र, उत्पादन बिरुद्ध
अडिग बिरोध। हामी अब उसो यसलाई बनाउन हामी सहभागी
हुनेछैनौ।ँ
ख्रीष्टमस एकताले त्यो ढुवानी जहाजलाई जमीनमा खसाल्ने लक्ष्य
राख्छ। यसले कु नै बल अथवा हिसँ ा मच्चाउनेछैन, तर सत्यप्रति कठोर
भक्तिका साथ शैतानको उद्योगको जीवन — विनाशक अवस्थालाई
पर्दाफास गर्नेछ।
पूर्ण बन्द हासिल नभएसम्म ख्रीष्टमस एकता हरेस खानेछैन।
जब पाप नष्ट पारिएको छ, परमेश्वरको नाम पूर्णरूपमा दोषमुक्त
हुनेछ। अब उसो कोही हाँस्नेछै नन्।
यदि तपाईं यो ख्रीष्टमसमा परमेश्वरलाई के ही उपहार दिन चाहनुहुन्छ
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भने, पापको कारखनाबाट निस्कनुहोस् र कहिल्यै फर्के र नजानुहोस्।
प्रेमको सीमारेखामा आफ्नो स्थान लिनुहोस्। परमेश्वरको वैभवशाली
नामको सफाइ नभएसम्म ख्रीष्टमस एकतामा सामेल हुनुहोस् र उहाँ
धर्मीहरूको प्रशं सामाझ महिमित खडा हुनुहुन्छ।
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पिलातसले उहाँलाई सोधे, “के तिमी राजा नै हौ त?” येशूले जवाफ
दिनुभयो, “म राजा हुँ भनी तपाईं नै भन्नुहुन्छ। यसैको निम्ति म
जन्मेको हुँ, र यसैको निम्ति सत्यको गवाही दिन म यस सं सारमा
आएको हुँ। प्रत्येक जो सत्यको पक्षमा छ, त्यसले मेरो सोर सुन्छ।”
यूहन्ना १८:३७

दिन २१

प्राचीनका प्रभुको जन्म
यो एउटा महान् ख्रीष्टमस खण्ड हो यद्यपि यो पृथ्वीमा येशूको जीवनको
शुरुमा नभई अन्तबाट आउँ छ।
ध्यान दिनुहोस्ः येशूले उहाँ जन्मनुभयो मात्र भन्नुभएन, तर भन्नुहुन्छ
कि उहाँ, “यस सं सारमा आउनुभयो।” उहाँको जन्मको विशिष्टता यो
हो कि उहाँ आफ्नो जन्ममा उत्पन्न हुनुभएन। उहाँ डुँड़मा जन्मनुभन्दा
पहिल्यै देखि हुनुहुन्थ्यो। नासरतका येशूको जन्म हुनुभन्दा पहिलै देखि
उहाँको व्यक्तित्व, चरित्र र विशेषताको अस्थित्व थियो।
यो रहस्यलाई वर्णन गर्ने ईश्वरशास्त्रीय शब्द सृष्टि होइन, तर अवतार हो।
व्यक्ति, शरीर होइन, तर येशूको मूलभूत व्यक्तिपन उहाँ मानिस भएर
जन्मनुभन्दा पहिल्यै अस्थित्वमा थियो। उहाँको जन्म नयाँ व्यक्तिको
अस्थित्वमा आउनु थिएन, तर एक असीमरूपमा पूरानो एउटा व्यक्ति
सं सारमा आउने कु रा थियो। मीका ५:२ ले येशू जन्मनुभन्दा ७०० वर्ष
पहिले यसरी भन्दछः
तर ए बेथलेहमे एप्राता, तँ यहूदाका कु लहरूमध्ये सानो भए तापनि
तँ बाट मेरो निम्ति एक जना निस्कनुहुनेछ, जो इस्राएलका शासक
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हुनुहुनेछ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि, अर्थात्प्राचीनकालदेखि
नै छ।
येशूको जन्मको रहस्य के वल कन्याबाट जन्मनु मात्र थिएन। त्यो
आश्चर्यकर्मको उद्देश्य परमेश्वरले अझ ठू लो कु राको लागि गवाही दिन
गर्नुभयो; अर्थात्, ख्रीष्टमसमा जन्मेको बालक त्यो व्यक्ति थियो जो
“पुरानो समयदेखि, अर्थात्प्राचीनकालदेखि नै छ।”
अनि, त्यसकारण, उहाँको जन्म उद्देश्यपूर्ण थियो। उहाँ जन्मनुभन्दा
अघि नै उहाँले जन्मने बारेमा सोच्नुभयो। आफ्ना पितासँ गै त्यहाँ एउटा
योजना थियो। अनि त्यो महान योजनाको एक भाग उहाँले पृथ्वीमा
उहाँको अन्तिम घडीमा उहाँले भन्नुभयोः “यसैको निम्ति म जन्मेको हुँ,
र यसैको निम्ति सत्यको गवाही दिन म यस सं सारमा आएको हुँ। प्रत्येक
जो सत्यको पक्षमा छ, त्यसले मेरो सोर सुन्छ” (यूहन्ना १८:३७)।
उहाँ नै अनन्त सत्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सत्य मात्र बोल्नुभयो। उहाँले
प्रेमको त्यो महान् सत्यलाई दर्साउनुभयो। अनि जो जति सत्यद्वारा
जन्मेका छन् उहाँले तिनीहरूलाई अनन्त परिवारमा भेला गर्दैहुनुहुन्छ।
यो प्राचीन कालदेखिको योजना थियो।
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येशूले अरू धेरै चिन्हहरू चेलाहरूका सामुन्ने गर्नुभयो, जुनचाहि ँ यस
पुस्तकमा लेखिएका छै नन्। तर यी लेखिएका छन्, कि तिमीहरूले
येशू परमेश्वरका पुत्र, ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर, र
विश्वासद्वारा उहाँको नाउँ मा तिमीहरूलाई जीवन प्राप्त होस्।
यूहन्ना २०:३०—३१
Day 22

That You May Believe

I
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ताकि तिमीहरूले विश्वास गर्न सक
म विश्वास गर्दछु कि परमेश्वरको पुत्रको विस्मय, डर र आश्चर्यलाई
महसुस गर्नको निम्ति के हि गरिनै पर्छ। परमेश्वरको पुत्र जो एकमात्र
पुत्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरका महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरकै
स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ, जसद्वारा सबै थोक सृष्टि
भएका थिए, र जसले सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो शक्तिको वचनले
सम्हाल्नुहुन्छ। हामी धेरै जो मण्डलीमा हुर्के का छौ,ँ हामी विश्वासका
यी महान् सिद्धान्तहरू पढ्दा हाइ काढ्छौ।ँ
अहिलेसम्म लेखिएका सबै दन्त्यकथालाई तपाईं पढ्न सक्नुहुन्छ,
हरेक काल्पनिक कथा, हरेक भूतको कथा र तपाईंले परमेश्वरका
पुत्रको अवतारको कथाजतिको यति छक्क पार्ने, यति अनौठो, यति
अद्तभू र मन्त्रमुग्ध पार्ने कु नै त्यस्तो कु रा पाउनुहुनेछैन।
हामी कति मरितुल्य छौ!ँ तपाईंको महिमा र कथाप्रति कति कठोर र
भावनाहीन, हे परमेश्वर! कतिपल्ट मैले पश्चात्ताप गरेर यसो भन्नु परेको
छ, “परमेश्वर, मलाई माफ गरिदिनुहोस् कि मानिसहरूले बनाएका
कथाहरूले तपाईंको आफ्नै साँचो कथालेभन्दा बढी मेरो भावनालाई,
मेरो विस्मय र श्रद्धा, तारिफ र आनन्दलाई जगाएको छ।”
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सायद हाम्रो समयका महाकाव्य फिल्मले हामीलाई कम्तीमा पनि नम्र
बनाउन र पश्चात्तापमा ल्याउन सक्छ। यसले हामीलाई यो देखाउँ छ कि
हामी उदेक र विस्मय महसूस गर्न सक्षम छौ ँ जो हामी विरलै महसूस
गर्छौँ जब हामी अनन्त परमेश्वर र ख्रीष्टका महिमाको बारेमा सोच्दछौ।ँ
जब येशूले भन्नुभयो, “यसैको निम्ति म यस सं सारमा आएको हुँ”
(यूहन्ना १८:३७), उहाँले तपाईंहरूले विज्ञानको काल्पनिक कथामा
पढेका जतिकै रहष्यमय, अनौठो तथा भयानक कु रा भन्नुभयो।
म यो प्रार्थना गर्दछु कि परमेश्वरका आत्मा तपाईं र ममाथि देखा परून्;
पवित्र आत्मा मेरो जिवनमा तर्साउने प्रकारले प्रवेश गरून्, ताकि मैले
कल्पना गर्न नसक्ने परमेश्वरको सत्यतामा ब्यूँझिन सकूँ ।
यी दिनहरूमध्ये कु नै दिन, सूर्योदयदेखि सूर्यस्तसम्म विजुलीले आकाश
भर्नेछ, अनि ज्वलन्त आगोका साथ मानिसका पुत्र आफ्ना शक्तिशाली
स्वर्गदूतहरूसँ ग बादलमा देखा पर्नेछन्। अनि हामी उहाँलाई छर्लङ्गै
देख्नेछौ।ँ त्रासका साथ होस् या पूर्ण उत्साहका साथ होस्, हामी थरथर
काम्नेछौ ँ र यस्तो पारिवारिक, हानीरहित ख्रीष्टसँ ग यति लामो समय
हामी कसरी जिएछौ ँ भनेर उदेक मान्नेछौ।ँ
यी कु राहरू लेखिएका छन् — पूरै बाइबल लेखिएको छ — कि
हामीले विश्वास गर्न सकौ ँ — कि हामी उदेकका लागि स्तब्ध र जागृत
हुन सकौ ँ — कि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ जो सं सारमा
आउनुभयो।
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किनकि हामी शत्रु छँ दै उहाँका पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँ ग हाम्रो
मिलाप भएको थियो भने, झन्बढ़ी अब उहाँसँगै मिलाप भएका
हुनाले ख्रीष्टको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौ।ं यति मात्र होइन,
तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा हामी रमाउँ दै पनि छौ,ं
उहाँद्वारा अब हामीलाई परमेश्वरसँ ग मिलाप प्राप्त भएको छ।
रोमी ५:१०—११

दिन २३

वर्णन गर्न नसकिने परमेश्वरको उपहार
हामीले व्यवहारिक रूपमा परमेश्वरमा कसरी मिलाप गर्न र उहाँमा
हर्षित हुन सक्छौँ? हामी येशू ख्रीष्टद्वारा यो गर्न सक्छौँ। जसको अर्थ,
कमसेकम, बाइबलमा भएको येशूको चित्रण गर्छौँ — अर्थात्, नयाँ
करारमा चित्रण गरिएको येशूका काम र वचनहरू — हामी त्यो
चित्रणलाई परमेश्वरमाथिको हर्षको आधारभूत विषयवस्तु बनाउँ छौ।ँ
ख्रीष्टको विषयविना परमेश्वरमा हुने हर्षले ख्रीष्टलाई अनादर गर्छ।
अनि जहाँ ख्रीष्टको आदर हुँदैन, त्यहाँ परमेश्वरको आदर हुँदैन।
२ कोरिन्थी ४:४—६ मा पावल परिवर्तनलाई दईु प्रकारले व्याख्या
गर्दछन्। ४ पदमा, उनी भन्दछन् यो “ख्रीष्ट, जो परमेश्वरको रूप
हुनुहुन्छ, उहाँको महिमा” देख्नु हो। अनि ६ पदमा “परमेश्वरका
महिमाको ज्ञानको ज्योति ख्रीष्टको मुहारमा” देख्नु हो। जुनसुकै
मामिलामा पनि तपाईंले मुख्य कु रा देख्नुहुन्छ। हामीसँ ग परमेश्वरको
स्वरूपमा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र हामीसँ ग परमेश्वर ख्रीष्टको मुहारमा हुनुहुन्छ।
परमेश्वरमा अति आनन्द मनाउन, हामी येशू ख्रीष्टको स्वरूपमा
परमेश्वरको बारेमा जे देख्छौँ र जान्दछौ ँ त्यसमा हर्षित हुन्छौँ। अनि
रोमी ५:५ ले भनेझै ँ जब पवित्र आत्माले परमेश्वरको प्रेमलाई हाम्रा
हृदयमा खन्याउनुहुन्छ तब यो पूर्ण अनुभवमा आउँ छ। जसै हामी ६
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पदको ऐतिहासिक सत्यतालाई मनन् गर्छौँ, त्यो आत्माले दिने मीठो
परमेश्वरको प्रेमको अनुभवलाई हामीमा मध्यस्थता गरिन्छ, “किनकि
हामी दर्बु ल हुँदा नै ख्रीष्ट अधर्मीहरूका निम्ति ठीक समयमा मर्नुभयो।”
यसैले ख्रीष्टमसको मुख्य कु रा यहाँ छ। परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टको
मृत्युद्वारा हाम्रो मिलाप मात्रै खरिद गर्नुभएन (रोमी ५:१०), अनि
प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई त्यो मिलाप ग्रहण गर्न सक्षम मात्र
बनाउनुभएन, तर अहिले हामी हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फ त् पवित्र
आत्माद्वारा परमेश्वर स्वयममा अति आनन्द मनाउँ छौ ँ (रोमी ५:११)।
येशूले हाम्रो मिलापलाई खरिद गर्नुभयो। येशूले हामीलाई मिलाप
ग्रहण गर्न र उपहारलाई खोल्न सक्षम बनाउनुभयो। अनि येशू
आफै लाई वर्णन गर्न नसकिने उपहारको रूपमा चम्किनुहुन्छ —
परमेश्वर शरीरमा — र परमेश्वरमा हाम्रो सबै हर्षलाई जगाउनुहुन्छ।
यो ख्रीष्टमसमा येशूलाई हेर्नुहोस्। उहाँले खरिद गर्नुभएको मिलापलाई
ग्रहण गर्नुहोस्। उपहारलाई नखोलीकन खोपीमा नराख्नुहोस्। अनि
जब खोल्नुहुन्छ, यो याद गर्नुहोस् कि परमेश्वर स्वयम नै परमेश्वरसँ गको
मिलापको दान हुनुहुन्छ।
उहाँमा हर्षित हुनुहोस्। उहाँलाई तपाईंको आनन्दको रूपमा अनुभव
गर्नुहोस्। उहाँलाई तपाईंको धनको रूपमा चिन्नुहोस्।
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साना बालकहरू, कु नै मानिसले तिमीहरूलाई छल्न नपाओस्। जो
धार्मिकतामा चल्छ, ऊ धर्मी हो, जस्तो उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ। जसले
पाप गर्छ त्यो दियाबलसको हो। किनकि दियाबलसले त सुरुदेखि
नै पाप गर्दैआएको छ। दियाबलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै
परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको हो।
१ यूहन्ना ३:७—८

दिन २४

ख्रीष्टमसका दइु उद्देश्यहरू
जब १ यूहन्ना ३:८ ले भन्छ, “दियाबलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै
परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको हो,” उहाँको मनमा “दियाबलसका
कामहरू” के थिए र उत्तर सन्दर्भबाट स्पष्ट हुन्छ।
पहिलो, १ यूहन्ना ३:५ स्पष्ट समानान्तर छः “पाप हरण गर्नलाई नै
उहाँ प्रकट हुनुभएको हो भन्ने कु रा तिमीहरू जान्दछौ।” गर्नलाई
नै उहाँ प्रकट हुनुभएको हो भन्ने वाक्यांश ५ र ८ पदमा छ। यसैले
“दियाबलसका कामहरू” जुन नाश गर्नलाई येशू आउनुभयो चाहिँ
पाप हुन। ८ पलको पहिलो भागले यसलाई वस्तुतः पक्का बनाउँ छः
“जसले पाप गर्छ त्यो दियाबलसको हो। किनकि दियाबलसले त
सुरुदेखि नै पाप गर्दैआएको छ।”
यो सन्दर्भमा पाप गर्नु मुख्य विषय हो, बिमार वा बिग्रेका गाडी वा
समयतालिका होइन। हामीलाई पाप नगरिरहन सक्षम तुल्याउन येशू
यो सं सारमा आउनुभयो। यदि हामी यो सत्यतालाई १ यूहन्ना २:१
सँ गसँ गै राख्छौँ भने अझ स्पष्ट हुन्छः “मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू
पाप नगर भनी म यी कु रा तिमीहरूलाई लेखिरहेछु।” यो ख्रीष्टमसको
महान् उद्देश्यमध्ये एक हो — अवतारको महान् उद्देश्यमध्ये एक (१
यूहन्ना ३:८)।
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तर त्यहाँ अर्को पनि एउटा उद्देश्य छ जुन यूहन्नाले १ यूहन्ना २:१—२
मा थप्छन्, “तर कु नै मानिसले पाप गर्यो भने पनि पितासँ ग हाम्रो
पक्षमा बोलिदिनुहुने एक जना हुनुहुन्छ, अर्थात्धार्मिक येशू ख्रीष्ट।
उहाँ हाम्रा पापका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ, र हाम्रा निम्ति मात्र होइन,
तर सारा सं सारका पापका निम्ति पनि।“
अब हेर्नुहोस् यसको अर्थ के होः यसको अर्थ यो हो कि येशू सं सारमा
दइु टा कारणले आउनुभयो। उहाँ आउनुभयो ताकि हामी पाप
ँ
नगरिरहौ—अर्थात्
, उहाँ दियाबलसका कामहरू नष्ट पार्न आउनुभयो
(१ यूहन्ना ३:८); उहाँ आउनुभयो ताकि यदि हामीले पाप गरिहाल्यौँ
भने पनि त्यहाँ त्यसको प्रायश्चित होस्। उहाँ हाम्रो सट्टामा बलिदान
हुन आउनुभयो जसले हाम्रा पापको लागि परमेश्वरको क्रोधलाई
हटाइदिन्छ।
दोस्रो उद्देश्यको परिणाम पहिलो उद्देश्यलाई हराउनु होइन। क्षमा चाहिँ
पापलाई अनुमति दिने उद्देश्यको लागि होइन।
ख्रीष्टको मृत्युको उद्देश्य हामीले पापलाई खुकुलो पारौ ँ भन्ने होइन।
ख्रीष्टमसका यी दइु उद्देश्यहरूको परिणाम, हाम्रा पापको लागि एकचोटि
गरिएको भुक्तानी बरु, स्वतन्त्रता र शक्ति हो, जसले हामीलाई आफ्नो
मुक्ति कमाउने कानून लाद्ने र मुक्ति गुमाउने डरमा भएकाहरू जस्ता
भई पापको बिरुद्धमा लड्न सक्षम बनाउँ दैन, तर विजेताहरूझै ँ जसले
निर्धक्क र आनन्दसाथ आफै लाई पाप विरुद्धको लडाइँ मा होमिदिन्छन्,
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यद्यपि हामीले हाम्रा जीवनको मोल चुकाउन पर्छ।
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मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू पाप नगर भनी म यी कु रा
तिमीहरूलाई लेखिरहेछु। तर कु नै मानिसले पाप गर्यो भने पनि
पितासँ ग हाम्रो पक्षमा बोलिदिनुहुने एक जना हुनुहुन्छ, अर्थात्
धार्मिक येशू ख्रीष्ट। उहाँ हाम्रा पापका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ, र
हाम्रा निम्ति मात्र होइन, तर सारा सं सारका पापका निम्ति पनि....
साना बालकहरू, कु नै मानिसले तिमीहरूलाई छल्न नपाओस्। जो
धार्मिकतामा चल्छ, ऊ धर्मी हो, जस्तो उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ। जसले
पाप गर्छ त्यो दियाबलसको हो। किनकि दियाबलसले त सुरुदेखि
नै पाप गर्दैआएको छ। दियाबलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै
परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको हो।
१ यूहन्ना २:१—२, ३:७—८
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ख्रीष्टमसका तीन उपहारहरू
मसँ गै यो उल्लेखनीय अवस्थालाई मनन् गर्नुहोस्। यदि परमेश्वरका पुत्र
तपाईंलाई पाप गर्न रोक्न सहयता गर्ने — शैतानका कामहरू नष्ट पार्न
आउनुभयो — अनि उहाँ मर्न पनि आउनुभयो ताकि, जब हामीले
पाप गर्छौँ, त्यहाँ प्रायश्चित, परमेश्वरको क्रोध हटाउने कु रा हुन्छ भने,
हाम्रो जीवन जिउने कु रामा के कु राको सङ्के त गर्छ त?
तीनवटा कु रा। अनि ती पाउनु गज्जब हुन्छ। ख्रीष्टमसको उपहारको
रूपमा म ती तपाईंलाई दिन्छु ।
उपहार १: जिउने एउटा स्पष्ट उद्देश्य
यसले यो सङ्के त गर्छ कि तपाईंसँ ग जिउनको लागि एउटा स्पष्ट
उद्देश्य छ। नकारात्मक रूपमा सामान्यतय यो हुन्छः पाप नगर —
परमेश्वरलाई अनादर हुने काम नगर। “तिमीहरू पाप नगर भनी म
यी कु रा तिमीहरूलाई लेखिरहेछु” (१ यूहन्ना २:१)। “दियाबलसका
कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको हो” (१
यूहन्ना ३:८)।
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यदि तपाईं सोध्हुनु न्छ, “के तपाईंले हामीलाई नकारात्मकको साटो,
सकारात्मकरूपमा दिन सक्नुहुन्छ? उत्तर हो: हजुर, यसलाई १ युहन्ना
३:२३ मा समेटिएको छ। यूहन्नाको पूरै पत्रले के माग गर्छ त्यसको
यो ठू लो सारांश हो। एक वचनको “आज्ञा”लाई ध्यान दिनुहोस्, —
“उहाँको आज्ञा यही हो, कि हामीले उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको नाउँ मा
विश्वास गर्नुपर्छ, र उहाँले हामीलाई आज्ञा दिनुभएबमोजिम एउटाले
अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ।”
यी दइु कु राहरू यूहन्नाको लागि यति नजिकसँ ग सम्बन्धित छन् कि
उनी तिनलाई एउटै आज्ञा भन्छन्: येशूलाई प्रेम गर्नु र अरूहरूलाई
प्रेम गर्नु। तपाईंको उद्देश्य त्यही हो। ख्रीष्टियन जीवनको सार त्यही हो।
येशूलाई भरोसा गर्नु र येशू र उहाँका प्ररितहरूले हामीलाई सिकाएझै ँ
मानिसहरूलाई प्रेम गर्नु। येशूलाई विश्वास गर्नु, मानिसहरूलाई प्रेम
गर्नु। पहिलो उपहारः जिउने एउटा उद्देश्य।
उपहार २: हाम्रा असफलताहरू क्षमा हुनेछन् भन्ने आशा
ख्रीष्ट हाम्रो पाप गराइलाई नष्ट पार्न र हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न
आउनुभयो भन्ने यो द्वीपक्षीय अर्थ यो होः हामी हाम्रा पापहरूमाथि
विजय गर्नमा प्रगति गर्छौँ जब हामीसँ ग हाम्रा असफलताहरू क्षमा
हुनेछ भन्ने आशा हुन्छ। जब तपाईं पापसँ ग लड्न थाल्नुहुन्छ, यदि
परमेश्वले तपाईंका असफलताहरू क्षमा गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छै न भने,
तपाईं हरेस खानुहुन्छ।
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तपाईंमध्ये धेरैजनाले नयाँ सालमा के ही परिवर्तनको चिन्तन
गरिरहनुभएको छ, किनभने तपाईं के ही पापपूर्ण शैलीमा फस्भ
नु एको
छ र त्यसबाट बाहिर निस्कन चाहनुहुन्छ। तपाईं खाने के ही शैली
चाहनुहुन्छ। मनोरञ्जनका लागि नयाँ शैली। दिनुमा नयाँ शैली।
आफ्ना श्रीमान् वा श्रीमतीसँ गको सम्बन्धमा नयाँ शैली। पारिवारिक
आराधनाका लागि नयाँ शैली। सुताइ तथा व्यायामका नयाँ शैली।
साक्षी दिनुमा साहसको नयाँ शैली। तर तपाईं सङ्घर्ष गर्दैहुनुहुन्छ, यो
के ही कामको हुन्छ कि हुन्न भनेर विचार गर्दैहुनुहुन्छ। अँ, तपाईंको
दोस्रो ख्रीष्टमसको उपहार यहाँ छ: ख्रीष्ट शैतानका कामहरू नष्ट
पार्न — हाम्रो पाप गराइलाई नष्ट पार्न मात्र आउनुभएन — हाम्रो
लडाइँ मा भएको अनुभवको कारणले उहाँ हाम्रो लागि वकालतकर्ता
हुन पनि आउनुभयो।
यसैले, म विन्ती गर्दछु कि असफलता नै अन्तिम फै सला हुनेछैन भन्ने
तथ्यले लड्नका लागि तपाईंलाई आशा दिऊन्। तर होसियार! यदि
परमेश्वरको अनुग्रहलाई तपाईंले इजाजत बनाउनुहुन्छ, र भन्नुहुन्छ,
“अँ, यदि म असफल भएँ भने पनि यसले के ही फरक पार्दैन भने,
पापसँ ग लड्ने कु राको के ही चिन्ता?” — यदि तपाईं त्यसो भन्नुहुन्छ,
र त्यही भन्न चाहनुहुन्छ, र त्यसै गर्दै जानुहुन्छ भने सायद तपाईं नयाँ
गरी जन्मनुभएको छै न, अनि डरले थरथर काम्नुपर्छ।
तर तपाईंहरूमध्ये धेरैजना त्यो स्थानमा हुनुहुन्न। तपाईंमध्ये धेरैजना
आफ्नो जीवनका पापपूर्ण शैलीसँ ग लड्न चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले
तपाईंलाई यही भन्दैहुनुहुन्छ: ख्रीष्टको ढकाइले तपाईंलाई लड्न
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आशा दिओस्। “तिमीहरू पाप नगर भनी म यी कु रा तिमीहरूलाई
लेखिरहेछु, तर कु नै मानिसले पाप गर्यो भने पनि पितासँ ग हाम्रो पक्षमा
बोलिदिनुहुने एक जना हुनुहुन्छ, अर्थात् धार्मिक येशू ख्रीष्ट।”
उपहार ३: ख्रीष्टले हामीलाई सहयता गर्नुहुनेछ
अन्तमा, ख्रीष्ट हाम्रो पाप गराइ र हाम्रा पापहरूलाई क्षमा गर्न आउनुभयो
भन्ने पक्षीय सत्यताको तेस्रो अर्थ यो हो: ख्रीष्टले साँच्चै हाम्रो लडाइँ मा
हामीलाई सहयता गर्नुहुनेछ। उहाँले साँच्चै सहयता गर्नुहुनेछ। उहाँ
तपाईंको पक्षमा हुनुहुन्छ। पाप रमाइलो भएकोले उहाँ पापलाई नष्ट
पार्न आउनुभएन। पाप घातक भएकोले उहाँ पापलाई नाश पार्न
आउनुभयो। यो शैतानको धोकापूर्ण काम हो, यदि हामी यससँ ग
ँ यसले हामीलाई नाश गर्नेछ। उहाँ त हामीलाई सहयता गर्न
लड्दैनौ भने
आउनुभयो, हामीलाई चोट पार्न होइन। यसैले तपाईंको तेस्रो ख्रीष्टमस
उपहार यहाँ छ: ख्रीष्टले तपाईंलाई पापलाई जित्न सहयता गर्नुहुनेछ।
१ यूहन्ना ४:४ ले भन्दछ, “जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँ सं सारमा
हुनेभन्दा महान् हुनुहुन्छ।” येशू जिउँ दो हुनुहुन्छ, येशू सर्वशक्तिमान
हुनुहुन्छ, येशू विश्वासद्वारा हामीमा बस्हुनु न्छ। अनि येशू हाम्रो पक्षमा
हुनुहुन्छ, हाम्रो विरुद्धमा होइन। उहाँले नयाँ सालमा तपाईंलाई पापसँ ग
लड्न सहयता गर्नुहुनेछ। उहाँलाई भरोसा गर्नुहोस्।
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मेरो सबैभन्दा मनपर्ने ख्रीष्टमस खण्ड
मेरो सबैभन्दा मनपर्ने ख्रीष्टमस खण्डले नम्रतालाई ख्रीष्टमसको मुटुमा
राख्छ। यसकारण यो ख्रीष्टमसमा म येशूको नम्रतामा आश्चर्य मान्दैछु
र म आफ्नै लागि त्यसको बढी चाहना गर्दैछु। म एकछिनमा त्यो
खण्डलाई उद्धृत गर्नेछु।
तर पहिला, दईु वटा समस्याहरू छन्। टिम के लरले तीमध्ये एउटा
हामीलाई देखाइदिदँ ै यसो भन्छन्, “नम्रता अति लजालु हुन्छ। तपाईंले
त्यसको बारेमा कु रा गर्न शुरू गर्नुभयो भने त्यो गइहाल्छ।” त्यसैले
नम्रतासम्बन्धी (यो जस्तो) मनन् आत्म–पराजय जस्तो देखिन्छ।
तर लजालु मानिसहरूसँ ग राम्रो व्यवहार गरियो भने तिनीहरू पनि
कहिलेकाही ँ खुला हुन्छन्।
अर्को समस्या यो हो कि हामी जुन कारणले नम्र हुन्छौँ (अथवा
हुनुपर्छ) त्यही कारणले उहाँ नम्र हुनुहुन्न। यसकारण येशूको
ख्रीष्टमसको नम्रतालाई हेर्नुले हामीलाई कसरी सहायता गर्न सक्दछ?
हाम्रो नम्रता, यदि के ही छ भने, त्यो हाम्रो सीमितता, कमजोरी तथा
पापी स्वभावमाथि आधारित हुन्छ। तर परमेश्वरका अनन्त पुत्र त
सीमित हुनुहुन्नथ्यो। उहाँ चुक्ने स्वभावको हुनुहुन्नथ्यो। अनि उहाँ पापी
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हुनुहुन्नथ्यो। त्यसैले हाम्रो जस्तो नम्रता होइन, येशूको नम्रता त अरू नै
कु नै तरिकाले उत्पन्न भएको थियो।
मेरो सबैभन्दा मनपर्ने ख्रीष्टमस खण्ड यहाँ छ। येशूको नम्रतालाई
हेर्नुहोस्ः
परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने
कु रालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तुजस्तो ठान्नुभएन। तर आफै लाई
रित्याईकन कमाराको रूप धारण गरेर, तथा मनुष्य भएर
जन्मनुभयो। स्वरूपमा मानिसजस्तै भएर आफै लाई होच्याउनुभयो,
र मृत्युसम्मै, अर्थात् क्रू सको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो।
(फिलिप्पी २:६—८)
येशूको नम्रतालाई परिभाषित गर्ने कु रा यो तथ्य हो कि उहाँले अरूको
भलाइको लागि आफै लाई तुच्छ, कमाराको भूमिकामा सचेततापूर्वक
राख्नुभयो। उहाँको नम्रतालाई यस्ता वाक्यांशहरूले परिभाषित गर्छन्ः
“उहाँले आफै लाई रित्याउनुभयो (उहाँका ईश्वरीय अधिकारहरूबाट
ताकि दर्व्य
ु वहार र कष्टदेखि ती अछु त रहुन्)।”
“उहाँले कमाराको रूप धारण गर्नुभयो।”
“उहाँ मृत्युसम्मै, अर्थात् क्रू सको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो।”
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त्यसैले येशूको नम्रताचाहिँ सीमित वा कमजोर वा पापी हुने हृदयको
स्वभाव थिएन। त्यो त अनन्त सिद्धता, अचूक विश्वासयोग्यता र सबै
पापबाट मुक्त हुने हृदय पो थियो, जसलाई त्यही कारणले गर्दा सेवा
गरिनु आवश्यक थिएन। उहाँ प्रशस्त सेवा गर्नको लागि स्वतन्त्र र
भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो।
यसो भन्ने अर्को ख्रीष्टमस खण्ड मर्कू स १०:४५ होः “किनकि मानिसको
पुत्र सेवा पाउन होइन, तर सेवा गर्न र धेरैका छु टकाराको मोलको
निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो।” येशूको नम्रता उहाँमा रहेको
कमजोरीको भाव थिएन, तर उहाँमा रहेको पूरत्ण ाको भाव थियो
जसलाई अरूको भलाइको लागि प्रकट गरिएको थियो। त्यो उहाँले
स्वेच्छिकरूपमा आफै लाई झक
ु ाउने कार्य थियो ताकि उहाँको महिमाको
उचाइ पापीहरूले आनन्द मनाउनको लागि उपलब्ध होस्।
येशूले उहाँको ख्रीष्टमसको नम्रता र हाम्रो लागि दिइएको सुसमाचारबीच
सम्बन्ध गाँसिदिनुहुन्छः “हे सबै थाके का र बोझले दबिएका हो, मकहाँ
आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफू माथि लेओ, र
मसँ ग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु , अनि तिमीहरूले
आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ। किनकि मेरो जुवा सजिलो छ, र
मेरो भारी हलुको छ” (मत्ती ११:२८—३०)।
उहाँको नम्रताले हामीलाई बोझहरूबाट छु टकारा पाउन सम्भव
बनाइन्छ। यदि उहाँ नहोचिनुभएको भए उहाँ “मृत्युसम्मै अर्थात्
क्रू सको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी” हुनुहुन्नथ्यो। अनि उहाँ हाम्रो लागि
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मर्न आज्ञाकारी नहुनुभएको भए हामी हाम्रा पापहरूको बोझमुनि
पिसिनेथियौ।ँ हाम्रो दण्डाज्ञा भोगिदिनको लागि उहाँले आफै लाई
होच्याउनुभयो (रोमी ८:३)।
अब हामीसँ ग नम्र हुनुपर्ने पहिलाभन्दा बढी कारण छ। हामी सीमित,
कमजोर र पापी छौ,ँ त्यसैले हामीसँ ग घमण्ड गर्ने कु नै आधार कत्ति
पनि छै न। तर अब हामी नम्र पार्ने अरू कु राहरू देख्छौँ: हाम्रो कामले
हाम्रो मुक्ति कमाउँ दैन, तर उहाँको अनुग्रहले मात्र त्यो कमाइदिन्छ।
त्यसैले घमण्ड गर्ने कु रा हटाइएको छ (एफिसी २:८—९)।
अनि उहाँले त्यो अनुग्रही मुक्ति यसरी हासिल गरिदिनुभयोः उहाँ
स्वेच्छिकरूपमा, सचेतरूपमा आफै लाई होच्याएर कमाराझैं मृत्युसम्मै
आज्ञाकारी हुनुभयो।
त्यसैले सीमितता, कमजोरी र पापी स्वभावको साथसाथै, अहिले
हामीलाई नम्र तुल्याउन दईु वटा विशाल लालसाहरूले काम गरिरहेका
छन्ः हाम्रा सबै आशिषमुनि हुने सित्तैंको तथा नकमाइएको अनुग्रह र
आत्म–त्याग, बलिदानपूर्ण कमारोपनको नमुना जसले स्वेच्छापूर्वक
कमाराको रूप लिन्छ।
यसैले हामीलाई सचेतरूपमा आफै लाई नम्र तुल्याउने र कमारोपनमा
येशूसँग सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ। “जसले आफू लाई उच्च
पार्छ, त्यो होच्याइनेछ, र जसले आफू लाई होच्याउँछ, त्यो उच्च
पारिनेछ” (मत्ती २३:१२)। “तिमीहरूमा यस्तो मन होस्, जो ख्रीष्ट
येशूमा पनि थियो” (फिलिप्पी २:५)।
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हामी प्रार्थना गरौ ँ कि यो “लज्जाको सद्गुण” — हाम्रो मुक्ति र हाम्रो
कमारोपनको यो विशाल आधार — त्यसको आफ्नो एकान्त ठाउँ बाट
बाहिर निस्कोस् र त्यसले हामीलाई यो एड्भेन्टमा नम्रताको वस्त्र
प्रदान गरोस्। “तिमीहरू सबैले नम्रताको वस्त्र धारण गर। किनभने,
“परमेश्वरले अहङ्कारीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई अनुग्रह
गर्नुहुन्छ’” (१ पत्रुस ५:५)।
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पुरानो करारका छायाँहरू
र ख्रीष्टको आगमन
हिब्रूको पत्रको एउटा मुख्य आशय यो हो कि पुरानो करारको आराधनाको
प्रणाली एउटा छायाँ हो जसलाई ख्रीष्टले प्रतिस्थापन गर्नुभयो। त्यसैले
ख्रीष्टमस भनेको छायाँहरूलाई वास्तविकताले प्रतिस्थापन गर्ने घटना
हो। (तपाईंले यो कु रा हिब्रू ८:५ मा देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ यसले
भन्दछ कि पूजाहारीहरूले “स्वर्गीय पवित्रस्थानको नकल र छायाँको
सेवा गर्दछन्।”) ख्रीष्टको आगमनले वास्तविकताद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने
छवटा छायाँहरूबारे चर्चा गरौ।ं
१. पुरानो करारको पूजाहारीपदको छायाँ।
पहिला पूजाहारीहरूका सं ख्या धेरै थिए, किनभने मृत्युको कारण
तिनीहरूले पूजाहारीको काम गरिरहन सक्दैनथे, तर ख्रीष्टले भने
आफ्नो पूजाहारीपद स्थायीरूपमा बहन गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ
सदासर्वदा रहनुहुन्छ। (हिब्रू ७:२३–२४)
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२. निस्तार–चाडको बलिदानको छायाँ।
नयाँ ढिका बन्नको लागि पुरानो खमीरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू
वास्तवमा अखमिरी नै हौ। हाम्रो निस्तारको थुमा, ख्रीष्टको बलिदान
भइसके को छ। (१ कोरिन्थी ५:७)
३. पवित्र वासस्थान र मन्दिरको छायाँ।
अब हामीले भन्न चाहेको कु राचाहिँ यही होः हाम्रा यस्ता प्रधान
पूजाहारी हुनुहुन्छ, जो स्वर्गमा महान् परमेश्वरका सिहं ासनको
दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। मानिसले होइन, तर परमप्रभुले
खड़ा गर्नुभएको पवित्रस्थान, साँचो पवित्र वासस्थानमा उहाँ सेवक
हुनुहुन्छ। (हिब्रू ८:१–२)
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “यस मन्दिरलाई भत्काइदेओ,
र म तीन दिनमा यसलाई खडा गर्नेछु।” तब यहूदीहरूले भने, “यस
मन्दिरलाई निर्माण गर्न ४६ वर्ष लाग्यो, र के तपाईं यसलाई तीन
दिनमा खड़ा गर्न सक्नुहुन्छ ?” तर जुन मन्दिरको विषयमा उहाँ
बोल्नुभएको थियो, त्यो उहाँको शरीर थियो। (यूहन्ना २:१९–२१)
४. खतनाको छायाँ।
खतना के ही होइन, बेखतना पनि के ही होइन, तर परमेश्वरको
आज्ञापालन मुख्य कु रा हो। (१ कोरिन्थी ७:१९)
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५. खाने कु रासम्बन्धी नियमहरूको छायाँ।
उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “के तिमीहरू पनि अझै अबुझ छौ?
जे बाहिरबाट मानिसभित्र पस्छ त्यसले उसलाई अशुद्ध पार्न सक्दैन
भनेर तिमीहरू जान्दैनौ? किनकि त्यो उसको हृदयमा होइन, तर
पेटभित्र पस्छ, र बाहिर निस्किहाल्छ।” (यसरी उहाँले सबै भोजन
शुद्ध हो भनी बताइदिनुभयो।) मर्कू स ७:१८–१९)
६. चाडका दिनहरूको छायाँ।
यसकारण खान र पिउनमा, वा पर्वको दिन, वा औसं ी वा शबाथ–
दिन मान्ने विषयमा कु नै मानिसले तिमीहरूलाई दोष नदिओस्।
यीचाहिँ आउने कु राका छायाँमात्र हुन्, तर वास्तविकताचाहिँ
ख्रीष्टमा हुन्छ। (कलस्सी २:१६–१७)
ख्रीष्टमसको अर्थ यो हो कि वास्तविकताचाहिँ ख्रीष्टमा हुन्छ। अर्थात्,
धार्मिक रीति त एकजना महान् र महिमित व्यक्तिको छायाँजस्तै हो।
आउनुहोस्, हामी छायाँलाई हेर्न छोडेर ती व्यक्तिको अनुहारमा हेरौ ं
(२ कोरिन्थी ४:६)। साना बालकहरू, आफ् –आफ्लाई मूर्तिहरूबाट
जोगाएर राख (१ यूहन्ना ५:२१)।
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सबै जना खुशी हुन चाहन्छन्। हाम्रो वेब्साइट् खुशीका लागि जन्मेको र
निर्माण गरिएको हो। जब हामी सबभन्दा बढी उहाँमा सन्तुष्ट हुन्छौँतब
परमेश्वर सबभन्दा बढी महिमित हुनुहुन्छ भन्ने सत्यतालाई सबै ठाउँ का
मानिसहरूले बुझू न् र अँगालून् भन्ने हामी चाहन्छौँ। चालीस भन्दा बढी
भाषाहरूमा गरिएका अनुवाद लगायत हामीले जोन पाइपरका तीस
वर्षभन्दा बढी अवधिका प्रवचन तथा लेखहरूलाई सं कलन गरेका छौ।ँ
सत्य, उद्देश्य तथा कहिल्यै अन्त नहुने सन्तुष्टि पत्ता लगाउन तपाईंलाई
सहायता गर्नका लागि हामी दैनिक रूपमा नवलिखित, श्रव्य तथा
दृष्य सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउँ छौ।ँ यी सबै निःशुल्क उपलब्ध छन्,
यो सेवाकाइद्वारा आशीषित भएका मानिसहरूको उदारताका लागि
धन्यवाद छ।
यदि तपाईं साँचो खुशीका लागि स्रोतहरू चाहनुहुन्छ भने अथवा यदि
तपाईं डिजायरिङ गडमा हाम्रा कामको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने
हामी तपाईंलाई desiringGod.org मा जान निमन्त्रणा गर्दछौ।ँ
desiringGod.org
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महान् आनन्दको खुशीको खबर
हाम्रो प्रार्थना यो छ कि यो सानो उपासनाको पुस्तकले येशूलाई तपाईंको
एड्भेन्टको के न्द्र तथा सबैभन्दा ठू लो धनको रूपमा लिन सहयता गरोस्।
मैनबत्ती र मिठाइको आफ्नै स्थान छ, तर हामी यो पक्का गर्न चाहन्छौं कि
डिसेम्बर महिनाको हतार र हल्लामा हामीले सबैभन्दा बढी येशूको उपासना
गरौ।ं
यो वर्षको ख्रीष्टमसमा मैले सबैभन्दा बढी चाहना गर्ने कु रा भनेको
तपाईंसँ ग (र अरू धेरैजनासँ ग) मिलेर ख्रीष्टलाई उहाँको सम्पूर्णतामा
दे ख्नु हो, ताकि हामीले दे ख्ने कु रालाई एकसाथ त्यो प्रेमले प्रेम गर्न
सकौ ँ जुन हाम्रा अर्ध–हृदयको मानवीय क्षमताहरूभन्दा धेरै ठूलो
हुन्छ। यी एड्भेन्टका उपासनाहरूमा यही नै हाम्रो लक्ष्य हो। हामी
मिलेर यी येशूलाई दे ख्न र स्वाद लिन चाहन्छौँ जसको पहिलो
आगमनको उत्सव हामी मनाउँ छौ,ँ र जसको दोस्रो आगमनको
प्रतीक्षा हामी गर्दछौ।ँ

जोन पाइपर desiringGod.org का सं स्थापक तथा प्रमुख शिक्षक साथै
बेथलेहेम कलेज एन्ड सेमिनारीका कु लपति हुन्। तेतीस वर्षसम्म उनले
मिनीसोटा, मिनियापोलिसको बेथ ्लेहेम बप्तिस चर्चका मुख्य पास्टरका रूपमा,
सेवा गरे । उनी डिजाइरिङ गाड, डोन्ट् वेस्ट योर लाइफ, रीड द बाइबल
सुपरन्याचरली लगायत पचासवटा भन्दा बढी पुस्तकका लेखक हुन्।
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