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भूिमका

सुसमाचारको िवजय
जब सानो समूहका मािनसह ले पिवऽ आत्माको शिक्तको अगुवाईमा
सुसमाचार िवँवभरी फैलाए तब िवँवको इितहासमा ूथम् तीस वषर् िनणर्यात्मक

बषर्ह

हुनपुगक
े ा िथए भनेर

सानो समूहका मािनसह

इितहासका धेरै िव ानह ले िवँवास गदर्छन्। ती

ूायजसो यहू दीह

वा ितन दशकमा जे भयो त्यसको कहानी

नै िथए। ती िनणार्यत्मक ितस वषर्
ूेिरतह को पुःतकले बताउँदछ।

सन् ३१मा येशूको पुन त्थानदे िख िलएर पावललाई पिहलो पटक रोममा सन्
६२मा कैदी बनाएको अिन्तम समयसम्म (ूेिरत २८:३०) समेिटएको िववरण

ूेिरतह को पुःतकमा छ। पावललाई

ूथम पटक कैदी बनाएर छोडे लग ै

त्यो पुःतक लेिखएको हुनपु छर् िकनभने त्यो पुःतकमा त्यसपिछ के भएको िथयो
सो उल्लेख गिरएको छै न। पावललाई बन्दी बनाएर छोडेपिछ उनले आफ्नो
सुसमाचारको याऽा जारी गरे का िथए भ े दे िखन्छ। त्यस याऽामा उनले िविभ

ठाउँह मा याऽा गरे र सुसमाचार सुनाएका िथए। केही वषर्पिछ उनलाई फेिर
पबेर रोममा बन्दी बनाए र िन ु र सॆाट िनरोको आदे शमा
िशरछे ढन गिर उनलाई मािरएको िथयो।

सन् ६७मा

ूेिरतको पुःतकका लेखक को िथए भ े िवषयमा जानकारी िदइएको
छै न। तर चचर्ले मानेका परम्परा अनुसार त्यसको लेखक लूकालाई मािनएको

ँ सग
ँ ै याऽा गन भएकोले उनले लूकालाई "िूय िचिकत्सक" भनेर
छ। पावलसग

कलःसी ४:१४मा पावलले सम्बोधन गदर्छन्। लूका पावलको सहयाऽी िथए

(२ ितमोथी ४:११, िफलेमन २४)। लूकाको सुसमाचार लेख्ने पिन लूका नै

ँ लूका १:३ दाँज्दा लूकाले "पिहलो पुःतक" भन्दा
िथए। ूेिरत १:१सग
लूकाको सुसमाचार भनेर ठम्याउन सिकन्छ। दुवै लूका र ूेिरतको पुःतक
इसाई आःथाको सु

इसाई

आःथाको

कसरी भयो भनेर जनाउने जुम्ल्याहा पुःतकह

सु वात

सुसमाचारले िदन्छ भने

येशूको

जन्मबाट

सु

भएको

भनेर

्
हुन।

लूकाको

ूेिरतह ले सुसमाचारलाई कसरी फैलाए वा िबःतािरत

गरे भनेर ूेिरतह को पुःतकले बताउँछ। ती दुवै पुःतकह

करारको २७ ूितशत िववरणह

िमलाउँदा नयाँ

एक जनाको माऽ सबभन्दा ठू लो दे न हो भनेर

खुलाउँछ। कलःसीको पुःतकमा पावलले लूकालाई अन्यजाितबाट आएका

सहकमीर् भनेर सम्बोधन गदर्छन्। उनी खतनाको जाित वा यहू दी िथएन भनेर

बुझाउँदछ (कलःसी ४:७-१४)। त्यसको अथर् नयाँ करारका पुःतकह को
लेखकह मा केवल लूकामाऽ हुन ् जव यहू दी जातका िथएन।

त्यसले गदार् लूकाले एक मूल िवषयबःतुलाई िकन व्याख्या गनर्

खोजेका िथए भ े कुरोलाई बुझाउँदछ, त्यो हो सुसमाचारको िवँवव्यापीकरण

अथार्त ् सुसमाचार केवल कुनै एक जात वा रा को नमएर सारा सं सारको िनिम्त

हो। परमेँवरले कसैलाई पक्षपात गनुह
र् ु

भनेर लूकाको िजिकर छ। मािनसह

जुनसुकै जात, र , समािजक वगर्, पु ष वा
सुसमाचारको बारे मा जा

ी वा दे शका िकन नहुन ्

र त्यसलाई महण गन ितनीह को व्यिक्तगत अिधकार

छ भ े सन्दे शको साथै चचर्लाई सबै मािनसह को बीचमा साक्षीको
हुन

आ ान

गिरएको

छ

(ूेिरत

१:८,

पमा खडा

२:२१,३९,४०,

३:२५,

१०:२८,३४,३५)। आफूलाई सिजलो परे माऽ येशूको बारे मा भ े वा कुनै पिन

पूवार्महलाई िदमागमा राखेर येशूको बारे मा सुसमाचार नफैलाउनुको अथर्
सुसमाचारको ममर्को िब
भनेर

मा गएर सुसमाचारलाई ॅ

पारे को ठहछर्। इसाई हुँ

दावी गन तर येशूको सुसमाचारलाई आफूिभऽमाऽ लुकाएर राख्नुको अथर्

परमेँवरको वचनको मूल आधारभूत सत्यको िबपरीत गएको दे खाउँदछ।

त्यसकारण परमेँवरको सामु हामी सबै जना एकैनासका छ : हामी सबै पापी ह
र येशू भी मा पाउने मुिक्त हामी सबैलाई खाँचो छ।

लूकाले लेखेका ूेिरतको पुःतकको मुख्य वीर पु ष, पावल हुनपुग्नु

कुनै सं योगको िबषय होइन भनेर मा

सिकन्छ। अन्यजाितह को िनिम्त ूेिरत

हुन पुगक
े ा पावललाई (रोमी ११:१३) ूेिरतको पुःतकको दुई ितहाई भाग

समिपर्त गिरएको छ।

ूेिरतको पुःतकमा अ
छन्:

परमेँवरको

सावर्भौिमक

मह वपूणर् िवषयबःतुह
शिक्त

र

उहाँको

पिन समावेश भएका

इँवरीय

लआय

(ूेरित

१७:२४,२५, २०:२७,२३:११), येशूलाई ूभ ु र मुिक्तदाता भनेर उच्च
ःथानमा रािखनु (ूेिरत २:३२,३६, ३:१३,१५,४:१०-१२, ५:३०,३१) र
चचर् ारा सुसमाचारको ूचारको लआयलाई हािसल गनर् चचर्लाई शिक्त सम्प

गराउन र अगुवाई गनर् पिवऽ आत्माले खेलेको भूिमका (ूेिरत २:१-४, ४:२४-

३१, ८:१४:१७,२९,३९, १०:१९:२०)। यथाथर्मा भन भने सु को चचर्मा

जुन उपलब्धी भयो त्यो उपलब्धी कुनै मािनसको

ानबुि

र क्षमता अनुसार

नभएर पिवऽ आत्माको सिबयताले भएको हो। हुन त परमेँवरले पावल जःता

जोिशला यो ालाई ूयोग गरे र सं सारमा सुसमाचार फैलाएर सं सारलाई ूभाव

पान काममा उनीको बराबर अ
चचर् औपचािरक

नहुन सक्छ (१ कोरन्थी १५:१०)।

पमा कसरी सु

भयो भनेर ूेिरतको पुःतकले

र् रे को िथयो र धािमर्क
बताउँछ। सु को चचर्मा ूशासिनक बन्दोबःत गनुप
िस ान्तको मािमलामा ठे गान लगाउनुपरे को िथयो। चचर्को सं ख्या बढ्दै िथयो र
त्यसको साथै चचर्मा हुनपु न िशक्षादीक्षामा ध्यान पुर्याउनुपन िथयो। येशूको

आगमनको समयलाई कसरी मा ,े चचर्मा अयहू दीह लाई कसरी सम्हाल्ने,
मुिक्तको मािमलामा िवँवासको भूिमका के छ जःता ूँनह लाई सु को चचर्ले

सम्हाल्नुपरे को िथयो।

सु को चचर्मा छोटो अविधमा नै जे उपलब्धी गरे त्यसले िनरन्त पमा
गवाहीको
भक्तह

पमा यो ूःतुत भएको छ:
नॆ भएर चले,

यिद

दयदे िख ूाथर्ना गरे र परमेँवरका

परमेँवरको मिहमा र गौरबको िनिम्त एक हुन गए,

आफू आफूमा भाऊ खोज्ने ूवृि लाई त्याग्न सके र आफूह लाई पिवऽ
आत्माको अगुवाइमा सुिम्पएमा मािनसह
सक्नुहन्ु छ।

काम सु

ारा नै परमेँवरले महान् काम गनर्

गनर् परमेँवरले आ ान गनुभ
र् ए अनुसार चिलयोभने के

हुनरे हेछ भ े ूेिरतको पुःतकको कथा हो। यिद हामी येशू भक्त ह भनेर दावी

गछ वा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ह भनेर िशर ठाडो राख्न चाहन्छ भने ूेिरतको

पुःतकबाट के िसक्न सक्छ ? हामी पिन परमेँवरले िदनुभएको सुसमाचार

सुनाउने िजम्मेवारीलाई काँधमा बोिकरहेकाछ भनेर उक्त काम सम्प

गनर् अिघ

बढ्न ूेिरतको पुःतकले हामीलाई कसरी बाटो दे खाउन सक्छ?

दिक्षण अमेिरका ॄािजलको साव पावलोको इन्जेनिहरोमा रहेको ॄािजल सेभेन्थ-डे
एडभेिन्टःट युिनभिसर्टीमा नयाँ करारको व्याख्या गन ूोफेसरको

पमा यस

बाइबल अध्ययन पुःतकका लेखक िवलसन पारोिःच कायर्रत हुनहु न्ु छ। सन्
र् एको
२००४मा उहाँले आन्ियुज युिनभिसर्टीमा नयाँ करारमा िपएचडी गनुभ

िथयो। सन् २०११मा जमर्नको युिनभिसर्टी अभ िहडल्बगर्मा थप िपचडी

गनुभ
र् एको िथयो।
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अःथाई पाना
सुझाव:

ऽैमािसक

अध्ययन

अध्ययन

असोज

1२,

२०७५

(सेप्टे म्बर २९, २०१८) पिछ आफ्नो इच्छा अनुसार यो पाना

ु ादे खी शुबबार
च्याती िदनुहोला। ूत्येक अध्याय शिनवार बेलक

ु ासम्मको अध्ययन तीिथ तोिकएको छ। त अनुसार जब यो
बेलक
अध्ययन चचर्मा िसकाउनु पदार् ूत्येक शुबबार सम्म अध्ययन

गरे को अध्याय शिनबार िबहान अथार्त साबथमा िसकाउनु होला।
याद

गनुह
र् ोस्,

हःतपुिःतकाको

यस

अध्ययन

पुिःतकालाई

बाइबलको

पमा उपयोग गनुर् हुन सुझाव गिरन्छ। अ लाई

बाइबल सम्वन्धी िशक्षा िदनु यो अत्यन्त उपयोगी ौोत हो।
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