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  येशूका अनुकतार् भक्तजनह  सताि दय  देिख येशूका चेला हुन ुभनेको के हो भनेर तकर् का 
िवषय भइरहेतापिन, येशूका प्रथम चेलाह  प्रचिलत गु -चेला धारणामा मात्र िसिमत िथएनन ्। उहाँह  
िबचको स ब ध गु -िश यभ दा गाढा िथयो । अनशुािसत येशूभक्त हुन ुभनेको ती चेलाह को लािग 
येशूको पिछ लागेर वा तिवक अनभुवको प्र याभूित प्रा  गनुर् िथयो । येशूभक्त, अनुयायी, िश य वा चेला 
जुन पिरभाषा गरेतापिन येशूसँग अगाढ स व ध राखेर िहँ नुको मलू अथर् आफुलाई पा तिरय जीवनमा 
ढा न,ु विगर्य वत त्रताको अनुभिूत हुनु र व छ जीवन यापन गनर् प्रभू येशूबाट शिक्तको प्रवाहको 
महशुस गनुर् हो । जसिर यी त वह  ती येशूका प्रथम ्चेलाह मा गािभएको िथयो, यिह त वह  हाम्रो 
जीवनमा पिन गािभन ुअ याव यक छन ्। 
 जो कोिह इसाई हँु भनी दािव गदर्छन ्उसले येशूलाई मात्र उद्धारकतार् भनेर ि वकार गनुर् पदर्छ र 
परमे रसँगको स व धमा सचुा पमा अिघ बढाउन ुआफुलाई िनर तर पमा समपर्ण गनुर् पदर्छ । 
प मा भ ने हो भने यस यिक्तले दैिनक जीवनको हरेक क्षेत्रमा पिवत्र आ मालाई समावेश गरी येशूको 
प्रभु वलाई ि वकार गनुर्को िवक प अ  कुनलैाई मा न ुहु न । येशूभक्त भ नकुो अथर् आफुलाई चचर्को 
िज मेवार यिक्तको पमा सिु पन ुहो, िनर तर पमा चचर्को लक्षलाई कायर् वन गनर् कुशल सहभािगको 
भिुमका िनवार्ह गनुर् हो । याद गनुर्होस,् उपरोक्त मनि थितमा आफुलाई पिरचालन गनर् कसकैो कर, 
दवाव, प्रलोभनमा नभएर आ तिरक पमा परमे रको आ माले न ैघचघचाएको हुनपुदर्छ । (नत्र भने यो 
देखावतीमा मात्र इसाई हु छ वा लाि टकको फुल ज तो मात्र हु छ) । 
  चेलापन अथार्त ्येशूभक्तलाई िविभ न ि कोणले हेनर् सिक छ । प्रथमत: प्रभ ुयेशू र उहाँको 
चेलाह को िवचमा अ तिक्रया भएको ऐितहािसक पिरपे्र यमा हेनर् सिक छ । दो ो, येशूलाई प याउँदा ती 
चेलाह को इसाई चिरत्र वा वभावलाई क तो प्र तुत गरेको िथयो भनेर हेनर् सिक छ । हामीले 
येशूभक्तको जीवन र अथर्को अनभुूित प्रा  गनर् ित दवुै पिरवेशलाई आ मसात ्गनुर् अिनवायर् छ । 
 यस अ ययनको िशषर्क "अनशुािसत येशूभक्तमा हुनपुनुर् गुणह ” हो र यसले येशू र उहाँका 
भक्तह को िबचको स व ध पौरािणक वा प्रचिलत गु -िश य वा चेलाको स व धभ दा फरक हुनुपदर्छ 
भनेर प्र तुत गनर् खोजेको छ । हुनत: प्रथम सता दी वा अिघ वा पिछ, पु य गु ह ले चेलाह लाई 
बतुलेर िशक्षा-िदक्षा िदएको धािमर्क वा सामािजक इितहासका पानाह मा पाउँदछ  । चेलाह ले ती 
गु ह ले िबिभ न तिरकाले िसकाएका िशक्षा-िदक्षामा आकिषर्त भएको पाउँछौ । तर इसाई चेलापन 
भनेको िविश  िकिसमको अनुयायीपन अँगा न ुहो । िकनभने कसैले “म इसाई हँु” भनेर दािव गदर्छन ्
भने उ येशूको अनशुरण गनुर् पदर्छ । चेला अथार्त ्कसकैो भक्त हुन ुभनकेो पिछ लाग्न ुहो, यसैकारण 
येशूको अनुयायी वा भक्तजन हुन ुभनेको येशूको देखािसकी गरेर िहँ न ुहो । (येशूको अनकुरणीय 
उदाहरणलाई आ नो जीवनशैलीमा ढा न ुन ैसत ्येशूभक्तको पिहचान हो ) । 
 अनशुािसत येशूभक्तलाई दईु फरक तहह मा हेनर् सिक छ: क. येशूका प्रथम चेलाह , र ख. यस 
पिछका चलेाह  जसले प्रथम चेलाह ले ज तै येशूसँग प्रत य स पकर्  नभएका । 
 जब हामीले अनुशािसत येशूभक्त वा येशूका चेलाह  भ दा उनीह को जीवन शैली येशूसँग 
स वि धत भएको अनमुािनत गदर्छ  । यसले केिह िजज्ञासाह  उ जाउन सक्दछन ्। जब तपाईँलाई 
येशूका भक्त वा अनुयायी हुन येशू आफैले बोलाउन ुहु छ भने तपाईँलाई क तो लाग्छ? यिद तपाईँलाई 
उहाँले न ैिसकाउन चाहनु हु छ र उहाँको भक्त हुन तािलम िदन चाहन ुहु छ, यस अवसरलाई तपाईँले के 
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भ नहुु छ? फेिर येशूको कायर्िकलापमा नजर राख्दा र उहाँको उदाहरणबाट िशक्षा िदक्षा िल दा क तो 
अनभुव हु छ होला? 

 फेिर अक  तहमा हेन हो भने हामी येशूका रहन सहन र प्रत य िशक्षाबाट धेरै सताि दह  पिछ 
छ , य तो पिरपे्र यमा येशूका भक्त हुन ुभनेको के होला? एक्काइस  सताि दमा येशूका भक्त हुन ुभनेको 
क तो बा यतामा बाँिधन ुहो? येशू र उहाँका चेलाह को रहन सहन र सामािजक बातावरण भ दा धेरै 
िभ न भएको आजको संसारमा उहाँको पिछ लाग्नु भनेको के होला? 

 अनशुािसत येशू भक्त हुनु भनेको येशूसँग यिक्तगत अनुभव गिर प याउन ुहो र उहाँको 
सहकायर्मा सहभागी हुनु हो भिन यस अ ययनमा अवलोकन गनछ  । येशू भक्त हुन ुभनेको के हो भिन 
िव  लेशणा मक पमा अ ययन गनछ  र येशूको स य भक्त हुन ुभनेको के हो सो केलाएर हेन छ  । 
कुन प्रिक्रया अपनाएर येशूका भक्त हुन सक्दछ  र येशूलाई प्रभु हँु भ ने भक्तह का गुणह , चालचलन र 
चिरत्रलाई कसिर प्रदशर्न गछर्न ्सो केिह हदस म गिहिरयर अ ययन गनछ  । येशूका चलेाह  र अ  
गु का चेलाह को िबचमा के अ तर हु छ यसलाई पिन तुलना मक पमा हेन छ  । यसको साथ ै
चेलापन वा येशकूा भक्तमा उ जने केिह प्र ह लाई पिन यान िदने छ - ज तै येशू भक्त र िलङ्ग, 
जाितयता र येशू भक्त, येशू भक्तले पाउन ुपन िवद्या र प्रितकूल वा चापमा पिन येशूको बफादारी भएर 
ब न ु। संक्षे मा भ ने हो भने आधुिनक जवानामा येशूको दो ो आगमन पूवर् स याका येशूका भक्त हुन ु
भनेको के हो र उसको जीवनमा येशूका िशक्षा र उदाहरणह  कसिर समावेिशकरण गरेर च न ुहो सो 
कुरामा यान िदने छ  । 

 यस अ ययनका मलू लेखक बेट्राम मेलबनर् जमैकाको बािस दा हुन ्। यस अ ययन लेखेको 
समयमा उहाँ वािशङ्गटन ्िड.िसको हावाडर् िव ािबद्यालयका अ तिरम अ यक्ष वा िडन हुनुहु यो । उहाँ 
िववािहत हुनुहु छ र उहाँका ितन हुकका स तानह  छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

अ याय १ 

  समि पमा अनशुािसत येशू भक्तजन वा अनुयायीको सिमक्षा 

यस अ यायमा प न ुपन प्रमुख पदह : म ी ४:१८-२२, १०:२४, २५,  मकुर् स ३:१३,१४, ८:३४,३५, 
लकुा १४:२५,२६ । 
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याद गनुर् पन पद: "गािलल समुद्रको िकनारामा िहँ न ुहँुदा, उहाँले पत्रसु भ ने िसमोन र ितनका भाइ 
अि द्रयास, दवैु भाइह ले समदु्रमा जाल हालीरहेको देख् नु भयो । ितनीह  माझी िथए । उहाँले 
ितनीह लाई भ नुभयो, “मेरो पिछ लाग र ितमीह लाई मािनसह का माझी बनाउने छु ।‘ म ी ४:१८,१९ 
। 

प ध्र  सता दीका नयाँ देश र मू यवान खजानाह को खोजिनती गन ऐितहािसक लोहपु षह मा 
आधािरत बतृा तमा लेखक वाइट इ. टेभ सले िश य, चेला वा कसैको भक्त हुनु भनेको के हो भनेर 
यसिर िचत्रण गरेको छ: “जब आ ना पाँचसय योद्धाह को साथ मेिक्सकोको पुिवर्य ततमा ओ ह, आ ना 
योद्धाह ले चढेका सबै जहाजह लाई नायक कटले जलाइ दाइ िदए ।”-चालर्स ्एल. वािलस, सं पादक., 
ि पकसर् इल टे्रशनस ्फर पेिशयल डजे ्(ग्रा ड रािपडस,् िमिशगन, बेकर बुक हाउस, १९७५) प.ृ २५ ।  
जब आफु फिकर् ने जहाजह  आगोको मु लोमा दिढरहेको देखे, ित योद्धाह लाई ज्ञान भयो, उिनह को 
जीवन पेन देशको लािग नयाँ देशह  प ा लगाउन समिपर्त भयो । ितनीह  स पुणर् पमा यो लक्ष 
पुरा गनर् आफुह लाई अपर्ण गनुर् परेको िथयो । 

 यिह िरतले जो कोिह येशूलाई ग्रहण गदर्छ र उहाँमा आ नो जीवनलाई भिक्तपूवर्क अपर्ण गिर 
उहाँको कायर्मा सहभागी हु छ ितनीह ले पिन आ ना जहाजह लाई  ससंारको व दरगाहमा जलाइ िदन ु
पदर्छ । फकर् नको लािग कुन ै थान राख् न ुहँुदैन । उहाँलाई प याय पिछ फकर् ने कुरै गनुर् हँुदैन । जब 
मािनसले प्रभु येशूलाई स पणूर् पमा आफुलाई समपर्ण गदर्छ, उसको प्रण यिह हुन ुपदर्छ, सदा अिघ 
ब ने, पछािड किह य ैनफिकर् ने । 

यस अ यायको झलक: िश य वा चेला हुन ुभनेको के हो? इसाई ऐितहािसक पिरपे्र यमा अनशुािसत येशू 
भक्त भनेको को हो? के कसलेै आफु खुसी येशूका िश य हुन सक्दछ? येशू भक्त हुनको लािग के 
आव यकताह  पुरा गनुर् पदर्छ? िश य वा कसैको उपासक वा भक्तमा हुनु पन गुणह  के हुन?् 

 

 

 

 

 

१. अनशुािसत येशूभक्त:  ऐितहािसक र यिक्तगत पिरपे्र यमा 

 धमर्शा  बाइबलमा अनुशािसत येशूभक्तको अवधारणा दईु प्रकारले प्र तुत गरेको पाउँछ - 
ऐितहािसक र यिक्तगत पिरपे्र य ।  

 ऐितहािसक स दभर्मा इसाई हुन ुभनेको सत गु  येशू र उहाँका प्रथम चेलाह को िवचमा भएको 
पार पिरक अ तरिक्रयालाई जनाउँछ । यथाथर्मा भ ने हो भने ती यिक्तह  जसले नाजरथका वामी 
(धमर् गु ) येशू जो परमे रका पुत्र हुनहुु छ, उहाँसँग अिधकतम ्निजक र िवषेश पमा आवद्ध हुनेह  
हुन ्। 
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 यिक्तगत तहमा भ दा जब मािनस येशूसँग िमिस छ यसबेला उ को जीवन उ लेखिनय पमा 
पा तर हु छ र उसको ससंार पिरवतर्न हु छ र यसलाई नयाँ ि कोणले हेनर् था दछ । यस समिपर्त 

येशूभक्त जीवनमा आइपन चनुौतीह  र उहाँको िन ामा लाग्दा सामना गनुर् पन यथाथर्ताह लाई पिन 
औ याउँछन ्। जसको फल व प अनशुािसत श चा येशूभक्त हुन ुभनेको एक इसाईले येशूको लािग के 
गछर् भ ने मात्र नदेखाएर उसको जीवनमा संसारमा येशूको कसिर प्रितिनिध व गरेर देखाउन सक्न ुपिन 
हो । 

 येशूभक्तका यी दईु पक्षह - ऐितहािसक र यिक्तगत- यिहँ गएर छुिट्ट छन ्। उक्त प्रारि भक 
चेलाह  र सत गु  येशूको िबचमा भएको पार पिरक स व धलाई िनयालेर हेदार् येशूका आधिुनक 
िव ासीह ले िद यज्ञान हािसल गनर् सक्दछन ्। 

 म ी ४:१८-२२ मा उ लेख गिरएका येशूभक्तको अवधारणाको परेखा तयार गनुर्होस ्। येशूले पत्रसु 
र अि द्रयासलाई के गर भ न ुभयो? पत्रसु र अि दयासलाई गरेको यो आ ान कसिर याकुव र 
यहु नामा फैिलयो सो तुलना मक पमा हेनुर्होस ्। जसिर यी प्रारि भक चेलाह ले येशूको वोलाहतलाई 
ि वकार गरे, यसले हामीलाई येशूका िन ावान चेला हुन ुभनेको के हो भनेर प्रत य पमा हामीले बु ने 
गरी वाख्या गदर्छ? युह ना १:४०-४२ पिन हेनुर्होस ्। यी पदह ले हामीलाई पिन के िसकाउन खोजेको 
छ?  

 पे्रिरत ११:२६ प नहुोस ्। यो पदले हामीलाई स चा येशू भक्त हुन ुभनेको के हो भनेर िद य ज्ञान 
िदन खोजेको छ? 

 अिहले स म हेनुर्भएको आधारमा येशूभक्त हुन ुभनेको के हो भनेर तपाईँले बु नभुएको छ? माथी 
उ लेख गरेका केिह पदह द्वारा तपाईँको जीवनमा के यिक्तगत िशक्षा हािसल गनर् सक्नहुु छ? 

२.  चेला, िश य, िवद्याथीर्, अनुयायी वा भक्त भनेको के हो र को हो? 

 िश य भ ने श द यनुानी भाषा माथेत ्(mathetes) बाट आएको हो । यसको अथर् हो “िशका ” वा 
“िशक्षाथीर्”, “नयाँ कामको लािग तािलम िलने यिक्त”, अथवा “आशक्त”, “अनुयायी,” “चेला” “समथर्क” वा 
“सँग सँग ैटाँिसयर िह ने” हुन ्। यो एउटा य तो यिक्तको पिरभाषा हो जो आ नो मन मि त कलाई 
िनदिशत लक्षमा िनधार्िरत राख्दछ । नयाँ करारमा य को प्रयोग प्राय जसो येशूका चेलाह मा िसिमत 
िथए। िबषेश गरेर यसलाई ससुमाचारको पु तकह मा अिधकतम ्प्रयोग गरेको पाइ छन ्। एक िवद्वानले 
यसिर लेखेका छन,् “तािलममा ति लन भएको यिक्त वा चेला जो गु  वा कुन ैशैद्धाि तक चालसँग 
आवद्ध, गु  अथार्त ्शैद्धाि तक चालको िशक्षामा िन ावान वा प्रितवद्धता देखाइ यसमा आफुलाई अपर्ण 
गनुर् ।”-पावल जे. एचिमयर, स पादक., हापर्सर् बाइबल िडक्सनेरी ( य ुयोकर् : हापर्र सान फ्राि स को, 
१९८५), प.ृ २२२ । अनुशािसत चेला भनेको यो िश य वा तािलममा लाग्ने यिक्त हो जो गु  वा 
िशक्षकबाट िशक्षा वा उपदेश प्रा  गदर्छ । गु  िबना चेला हुन सक्दैन । नयाँ करारमा चेला भ ने श द 
प्राथिमर्क तवरमा येशूका चेलाह लाई प्रयोग गरेको पाइ छ । 

 अनशुािसत अनुयायी भ दा िनदशनलाई पालन गनर् राजी हुने यिक्त वा दािय व वहन गनर् 
चाहनेलाई भ दछ । जब येशूले िभँडलाई आ ान गरेर यी वक्त य िद दा, उहाँले के भ न खो नु भएको 
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िथयो, “यिद कसैले मेरो पिछ लागेर आ ना बुबा र आमा, प  नी वा छोराछोरीह  र दाजूभाई िदिद 
विहनीह  र वय ँआफुलाई याग्न सक्दैनन ् यो मेरो चेला वा भक्त हुन सक्दैनन ्(लकुा १४:२५,२६) । 
हाम्रो दैिनक जीवन कायर्मा ती श दह लाई कसिर प्रयोग भएको पाएका छ ?  
 यिद इसाईह , चेला हुन भने आधिुनक इसाईह  कसको तािलममा िहँ न ुपदर्छ? इसाई हँु भनेर 
दािव गनले कसको बफादारी वा िन ामा िहँ न ुपदर्छ? आफु क को भक्त हँु भनेर अिपर्त जीवनद्वारा िव  
सामु प्रदिशर्त गनुर् पदर्छ? के चचर् को? के िशद्धा त वा मतको? कुन ैलोकिप्रय मनमोहक धमर् प्रचारक 
जो िसकाउन, प्रचार गनर् वा उपदेश िदन िशपाल ुछन?् अथार्त ्येशू? यस िजज्ञासाको जवाफ १ 
कोर थीह लाई १:१०-१७ मा चि कलो तिरकाले प्र तुत गरेको पाउँछ  । िवषेश गरेर पद १२ हेनुर्होस ्। 
 नयाँ करारमा चेला भनेको यो यिक्त हो जसलाई येशूले िसक्षा िदक्षा िदन ुभयो र उहाँलाई पुणर् 
प्रितवद्धतासाथ प याउन आफुलाई समिपर्त गरे । के आज यसमा केिह िभ नता छ? लकुाको 
ससुमाचारको पु तकबाट उ ध गरेको येशूले भ न ुभएको वचनह  फेिर प नुहोस ्। यस सा दिभर्क 
िचत्रमा आफुलाई कसिर समावेश गनर् सक्न ुभएको छ? के तपाईँ साँि चकै येशूका चेला हुनुहु छ? यस 
प्र को जवाफले तपाईँको बारेमा के उदा ग पानर् खोजेको छ? यसले प्रभु येशू प्रित बफादारी हुन र 
उहाँको भिक्तमा ति लन हुन के चुनौती तपाईँको साम ुरािखएको छ? 
 
३. कुन ै यिक्त अनशुािसत येशू भक्त कसिर हुन सक्दछ? 

   मकुर् स १:१९,२० प नुहोस ्(साथै म ी ४:१८,१९ पिन प नुहोस)् । यी पदह ले मािनसह  कसिर 
येशूका अनुयायी भए भनेर देखाउँदछ? 

 नयाँ करारको स दभर्मा चेलाह  चिुनएका िथए । ितनीह लाई येशूले उहाँको पिछ लाग्न आ ान 
गनुर् भयो र ितनीह ले यस आ ानलाई सह  ि वकार गरे । यस भनाईको ता पयर् यो हो, आफुले 
आफुलाई चेला बनाइ दैनन ्। ब  कोिह चेला हु छ भने उसलाई गरेको आ ानलाई िज मेवारीसाथ ग्रहण 
ग्रहण गदर्छ । 
 यस िवषयमा िन निलिखत पदह ले कसिर वाख्या गरेका छन?् 

मकुर् स २:१३,१४, ३:१३,१४, लकुा ५:८-११, यहु ना १:४३, पे्रिरत ९:४-६ । 
 ऐितहािसक पिरपे्र यमा, प्रार भका मािनसह  येशूका अनयुायी वा भक्त हुने अिभभारा आफुलाई 
िनिहत भएको िथएन भनेर उपरोक्त पदह ले देखाउँदछ । कसलैाई चेला बनाउन ुछ भने यसलाई बनाउने 
अिधकार सत ्गु  येशू म ैिनिहत भएको िथयो । हरेक चेलाले सावर्जिनक पमा उहाँले गरेको 
आ ानलाई ि वकार गरेका िथए । 
 आ ानलाई ि वकार गर् यो भ दैमा उ चेला भएको प्र याभिूत हुनेछ भ न सक्दैन । यसमा 
परमे रको अग्रसरताको अनभूुित हुन ुपदर्छ । “ यिद मलाई खताउन ुभएको परमे र िपताले उसलाई 
ता न ुभएन भने कोिह मािनस म कहाँ आउन सक्दैन ।” युह ना ६:४४ । वा तवमा अनशुािसत येशू 
भक्त हुन ुभनेको परमे रको अनुग्रहको काम हो । परमे रले मिुक्तको योजना हाम्रो लािग तजुर्मा गनुर् 
भएको छ । यिद उहाँले यसलाई ग्रहण गनर् हामीलाई आ ान गनुर्हु छ भने यसलाई हामीले ि वकार 
गरोस भनेर उहाँ अपेक्षा गनुर्हु छ । परमे रले िदन ुहुने मुिक्त अनगु्रहको कायर्िशलता हो भ नुमा कसकैो 
शंका छ की? 
 
 वा तिवक पमा भ न ुहो भने जब तपाईँ यी वचनह  पढदै हुनुहु छ, यसले तपाईँको जीवनमा 
परमे रले काम गिररहुनु भएको भ ने प्रमािणत गरेको देखाउँछ । प्रभ ुयेशूको आ ानलाई तपाईँले कसिर 
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िलइरहनु भएको छ? तपाईँको भिक्तभावले र उहाँको अनुकरणमा च न हूदयमा उकुसमुकुस कसिर 
भइरहेको छ, सो प्र  नको जवाफले प्रदिशर्त गदर्छ । 
 
४. अनशुािसत येशू भक्त हुनको लािग आव यक गुणह  

    चेला अथार्त येशूको अनुयायी वा भक्त हुनको लािग केिह शतर्ह  प्र तुत गरेको अगािड हामीले 
अ ययनमा हेर् य  । 
 प्रथमत: नयाँ करारमा येशूका भक्त हुनलाई उहाँको आ ानबाट सु  भएको िथयो । उहाँको यो 
आ ानलाई कसिर ि वकार गरेको िथयो,  यो धेरै मह वपूणर् मह वपूणर् िथयो । यसथर्, येशूका पिछ 
लाग्ने चाहना गनुर् न ैयेशू भक्त ब ने अ  धेरै आव यकताह  म ये एक अपिरहायर्  आव यकता हुन 
आएको छ । 
 दो ो, चाहना पिन कुन ैठोस कुरामा आधािरत हुन ुपदर्छ जसिर येशूका चलेाह ले येशूमा कुन ै
मु यवान लक्षको अवि थत भएको देखेका िथए । के ती जसलाई आ ान गिरएका िथए, उनीह ले येशूमा 
कुन ैय ता कुराको भेद देखे जुन किह य ैपिन अ  कुनसँैग पिहला देखेका िथएनन?् यिद देखे भने 
उहाँलाई प याउँदा उहाँमािथ िव त भएर न ैचलेको हुन ुपदर्छ । 
 ते ो, चेलोपनको लािग आव यकता भनेको उपरोक्त दईु कुराह को वाभािवक पमा समायोजन 
गिर भक्तभावमा अिभबिृद्ध गनुर् हो । येशूलाई प याउन राजी भएर र उहाँमािथको आ थामा िव ास गरेर 
न ैचेला हुन उहाँको आ ानलाई सह  ि वकार गरेको हुन ुपदर्छ । उहाँको वोलाहतलाई सकारा मक पमा 
िलन सकेन भने उहाँको सक्षम ्भक्त हुन सक्दैनन ्। 
 सकारा मक पमा उहाँको आ ानलाई ि वकार गनुर् र उहाँलाई प याउन खुशीराजी हुन ुतर 
अनशुािसत तवरले उहाकँो आज्ञालाई िक्रयािशल पमा हाम्रो जीवनमा पिरचालन गरी उहाँको वचनलाई 
यथाथर्मा उतानर्  सकेन भने हामी इसाई हँु भ ने दािव गन अिधकार हामीमा हँुदैन । हरेक चेलालाई 
आफुलाई प याउन येशूले आम त्रण गनुर् भयो र ितनीह ले तुर तै यसलाई ि वकारे । यसको अथर्, 
ितनीह  उहाँको वोलाहतलाई वे छापूवर्क आज्ञाकारी भएर ि वकारे र चेलापन हुन ुभनेको उहाँको 
आज्ञापालक हुन ुन ैचेलामा हुन ुपन प्रथम गुण हो भनेर जानेका िथए । जीवनको वामी येशूलाई मा ने 
तर उहाँको आज्ञालाई नमा ने कोिह पिन सक्षम ्येशूभक्तमा गिनन सक्दैनन ्। उहाँको वचनलाई 
आ मसात ्गरेर यस ैअनसुार आ नो जीवनलाई ढा न िदनु न ै सफल येशूभक्तको पिहचान हो । 
 अक  यो मह वपूणर् कुराको ख्याल गनुर् पदर्छ, जब चेलाह ले येशूको आम त्रणलाई ि वकारे, तब 
ितनीह ले िवगत जीवनसंय त्रलाई पूणर् पमा याग्न ुपरेको िथयो । येशूलाई प याउन ितनीह ले आ ना 
काम, पिरवार र ीस पतीलाई पिर याग गरेका िथए । र उपरोक्त कुराह लाई जीवनका वामी येशूलाई 
भ दा कम माया गनर् राजी भएर न ैउहाँको आ ानलाई ि वकार गरेका िथए । उनीह को जीवनको 
उतकृ  पे्रम येशूमा केि द्रत भएको िथयो । येशूको पिछ लाग्न ुभनेको यी सबैलाई यागेर साधभेुषमा 
िहँ न ुपछर् न ैभनेको त होइत, तर चाहेको ख डमा, उहाँमािथको पे्रम सव परी भएको कारणले ती 
कुराह लाई याग्न राजी हुन ुपदर्छ । 
 येशूभक्त हुन िन निलिखत पदह ले अ  के ज रत गणुह  हुनपुदर्छ भनेर देखाइएको छ? म ी 
१६:२४, २५, मकुर् स ८:३४,३५, लुका ९:२३ । यहाँ येशूले हामीलाई के आधारभतू संदेश प्र तुत गनर् खो न ु
भएको छ? तपाईँको जीवनमा ती िदक्षालाई कसरी प्रयोजनमा याउन सक्नहुु छ? 

५. येशूभक्त हुनुको सार 
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 प्रभकुो आम त्रणलाई ि वकार गरी उहाँलाई प याउनु भनेको कुनै गुफा वा जगंलमा बसेर उहाँलाई 
यान गरेर ब न ुभनेको होइन, ब  समाजमा र सगंतीमा रहेर इसाई जीवनको प्रत य पमा पिहचान 
िदलाउन सक्न ुन ैयेशूभक्तको वा तिवक जीवन हो । येशू र उहाँका चेलाह को िबचमा अित घिन  
स व ध रहेको हुन ुपदर्छ । यो गाढा स व ध न ैयेशूभक्तमा हुन ुपन िभत्री दयको गुण हो भनेर येशूले 
आ ना यी वचनह बाट यहु ना १५:५मा यक्त गनुर् भएको िथयो, “म बोट हँु, ितमीह  यसका 
हाँगािवगँाह  हौ ।” येशू र चेलाको िबचमा पिन बोट र हाँगाको िबचमा ज तो आसक्त हुन ुपछर् भनेर 
िचत्रण गिरएको उदाहरण उ लेखिनय न ैमा न पदर्छ । 
 यहु ना १५:९ मा येशूले आ ना चेलाह संगको स व धलाई उहाँको िपता र उहाँसँगको 
स ब धसँग तुलना गनुर्हु छ । उहाँले आ ना चेलाह लाई उहाँको पे्रममा आवद्ध भएर ब न ुभनेर आ ान 
गनुर्भएको िथयो । यसले हामीलाई पिन येशूसँग कसिर टाँिसयर रहन ुपदर्छ भनेर देखाएको पाउँछ  । 
 यहाँ उ लेख गिरएका पदह ले चेलापनको बारेमा अक  जानकारी िदन खोजेको पाउँछ  । हेनुर्होस:् 
म ी १०:३२,३३, म ी २२:३७-४०, यहु ना १४:१५,  

 तपाईँको समझमा म ी १०:२४,२५ र लुका ६:४० ले के भ न खोजेको पाउन ुभएको छ? 
अनशुािसत येशूभक्त हुनु भनेको यी पदह ले कसरी उजागर गनर् खोजेको छ? 
 
 यिद िबशुद्ध पमा िवगतको जीवनलाई चट्टकै छो न ुभनेको येशूभक्त हुनु भनेको हो भने, यसले 
भिव यको दशर्नलाई पिन पे्रिरत हुन ुपदर्छ । चेलाह ले येशूसँग रहन, उहाँसँग िसक्न र उहाँ ज तै हुन 
आफुलाई सुि पएका िथए । मकुर् स ३:१४ मा भिनएको छ चलेाह  उहाँसँग रहन बोलाइएका िथए । 
उहाँसँग रहेर उहाँबाट कुन ैकुरा िसिक दैन र उहाँ ज तै हुन पे्ररणा हँुदैन भ ने धारणा कुनै पिन उहाँको 
अनुयायीको हँुदैन । अिपतु, उनीह ले उहाँको रा यको दशर्नमा पिन सहभागी हु छन ्र यहाँ प न 
हािदर्क इ छा पिन प्रकट गदर्छन ्। 
 येशूसँग िहँ दा के तपाईँ किहलेकािहँ हतो साह हुनु भएको छ? मािथका अ ययनलाई फेिर 
अवलोकन गनुर्होस ्र यसमा भएका पदह  िनयालेर अ ययन गनुर्होस ्। िकनभने ती वतृा त र 
पदह ले तपाईलाई साहस र आशा प्रदान गनर् धेरै म त िम न सक्दछ । 
 
उपसहंार: 
अ  जानकारीको लािग प न ुहोस:् द एसिडए बाइबल कमे टरी, ठेली ५, प.ृ ३१९, ३२२, ३२३, ३७४, 
४८४, ५८२, ५८४, ५८५, ५९२-५९४, ७३८, ७४९, ७५०, ९१०, १०३६, १०३७, १०८३, १०८४, एलेन िज 
ाईटद्वारा िलिखत, द िडजाएर अभ एजेज ्, प.ृ १३९-१४३, २४४-२५१,२९२ । 

 
“येशूका चेला वा अनुयायी वलाई दािव गर् यो भ दैमा, बाइबलको स य ज्ञानलाई क ठ गदमा कोिह 
मािनस मिुक्तको लािग योग्य हु छ भ न सिक दैन । जब स म हामी स पुणर् जीवन अपर्ण गदन , तव 
स म हामी उहाँको हु दैन  । आिद िदल िदएर वा अिनि त जीवनमा चलेका इसाईह  आ नो लक्ष 
हािसल गनर् कमजोर हु छन ्र उनीह को िवचार र आकांक्षाह  आ नो अनकुुलतामा मतुािवक पिरवतर्न 
गिररहेका हु छन ्।” एलेन िज ाईट, क्राइ ट अवजेक्त लेसनस,् प.ृ५० । 
 “जब येशूले कर िलइ रहेका म ीलाई आ नो पिछ लाग्न आ ान गनुर् भयो, उसले आ ना 
यवसाय यिहँ छोडरे उहाँको पिछ लागे । उसले अिलकित पिन िहचिकचाएन, केिह प्र  न पिन गरेनन,् 
उसको क कर जीवन र गिरवबाट राहत पाएर आकिषर्त लाभजनक यवसाय पाउने छ भ ने सोच पिन 
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गरेनन ्।......उसलाई मात्र होइन, अ  चेलाह लाई पिन सांसािरक लाभको कुन ैप्रलोभनमा येशूले 
फसाएका िथएनन ्। जब येशूले पत्रुस र उसका साथीह लाई आ नो पिछ लाग्न आ ान गरे, तुर तै 
ितनीह ले जाल र डँुगाह  छोडरे उहाँको पिछ लागे । यी चेलाह का कित िमत्रह  िथए जसको 
रोजीरोटीको लािग उनीह मा भर परेका िथए । तर जब उनीह लाई मुिक्तदाताबाट आम त्रण गिरयो तव 
ितनीह ले निहि कचाइकन, िकन होला भनेर प्र  न नगरी, अव म के खाउँला र कसिर िजउँला भनेर 
िच ता नगरी र मेरो पिरवारलाई कसरी पालुँला भनेर िफक्री निलइकन उहाँको पिछ लागे । उहाँको 
आ ानलाई िशरोपर गरी उहाँको आज्ञालाई मा न त सेर उहाँलाई प याए ।”-एलेन िज ाईट, द िडजाएर 
अभ एजेज,् प.ृ २७३।  
िच तनमनन:- 

क अनशुािसत येशूभक्त हुन ुभनेको र चचर्को सद य हुन ुमा के फरक छ? यी िभ नतालाई जा न 
िकन अ याव यक छ? कोिह मािनस चचर्का सिक्रय कायर्कतार् भएर पिन स चमचु पमा येशूभक्त 
िकन नहुन सक्दछ? 

क. मािथ उ लेख गिरएका एलेन िज ाईटका प्रसङ्ग फेिर प नुहोस ्। एक तफर्  उहाँले भ न 
खो न ुभएको अथर् प  पाउँछ : स पणुर् दयले येशूलाई हामीले अपर्ण गनुर् पदर्छ । यसले 
यिक्तगत सुख र सिुवधालाई िदनबाट पिन बिंचत गराउन सक्दछ । फेिर यिह समयमा उक्त 
उ च आदशर्लाई मािनसले दु पयोग गनर् पिन खुला हुन सक्दछ । मािनसह ले धमर्को नाउँमा 
परमे रले िदनभुएको दािय वलाई कसिर िवचलन र िवख डनमा पिरवतर्न गनर् सक्दछ?  
परमे रमा सार भक्त भएर अिपर्त जीवन िबताएर उहाँको िनदशनमा िहँ न राजी हुनु र उहाँ 
प्रितको िव ासको लगुा लगाएर आ न ैकायर्सूचीमा आफुलाई पिरचालन गनुर्मा के िभ नता हुन 
सक्दछ? 

ख. परमे रलाई सपंुणर् पमा आफुलाई अपर्ण गनुर् भनेको यथाथर्मा के हो?  यवहािरक र 
सकारा मक पमा आफुलाई परमे रको इ छामा समिपर्त गरेको छु र वाि तिवक पम ै
अनशुािसत येशूभक्त हँु भनेर कसिर देखाउन सिक छ? यो प्र  न आफैलाई सो नुहोस:् 
परमे रप्रित मेरो समपर्णताले मेरा विरपिरका मािनसह लाई कसिर प्रभािवत गरेको छ र 
उनीह को जीवन कसिर उ नितितर अग्रसर हुन म त िमलेको छ? 

ग. आफुलाई यागेर आ न ैकु्रस बोक्न ुभनेको के हो? यो आज्ञा प्रायजसो यिक्तगतम ैिनिहत 
भएको देखाएतापिन समु च पमा तपाईँको थािनय चचर्मा लाग ुगनर् सिक छ । तर कसिर? 
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अ याय २ 
 
  प्रारि भककाल र बतर्मान अनशुािसत येशूका भक्तह  
 
यस अ यायको लािग प नहुोस:् म ी २४:१४, २८:१९,२०, मकुर् स १६:२०, युह ना ३:२१-३०, पे्रिरत ५:३४-३९ 

मरण गनुर् पन पद: “तव चेलाह ले जताततै प्रचार गनर् गए । प्रभु उनीह सँग कायर्रत हुनहुु यो र 
िच हह द्वारा वचनलाई सु ध पानुर्भयो ।” मकुर् स १६:२० । 
 गु  र चलेाका अवधारणा ससंारमा येशू प्रवेश गनुर् भएर आ ना सेवाकायर् सु  गनुर् अगावै िथयो 
। येशू मानव चोला िलएर आउन ुभएको सताि दय  अिघ धेरै आदरणीय गु ह ले चेलाह  बतुलेर आ ना 
िशक्षािदक्षा िदएर ितनीह का जीवन प्रभािवत पारेका िथए । यो चलन िचिनयाँ स यतामा, भारतमा, 
यनुानमा (ग्रीक), इ ायलका धमर्गु मा र अ  पौिरिणक स यता वा समाजमा यापक िथए । धेरै जसो 
यी गु ह ले आफुलाई गु  भ न अि वकार गरेका र चेलाह  आ ना अनयुायी हुन भनेर म जुर गरेका 
िथएनन ्। िकनभने ितनीह को िबचमा अगाढ स व ध िथए । 
 यस अ यायमा चेलाहुन ुभनेको के हो भनेर येशू र उहाँका चेलाह को पिरपे्र यमा हेन छ  । र 
बतर्मान एक्काइस  सता दीमा येशूको चेला हुन ुभनेको के हो र के उहाँको पिछ लाग्नु समय सापेिक्षक 
छ त भ ने िजज्ञासामा केि द्रत गन छ  । 
यस अ यायको झलक: यहुदी र युनानी स यतामा िश यता भनेको के हो ? बि मा िदने यहु ना र 
नासरतका येशूका चेलाह मा के िभ नता िथए? येशूको कायर्कालमा खडा गनुर्भएको गु चेला स व ध 
अिहलेको स दभर्मा के यवहािरक वा प्रयोजनीय छन ्? 
१. युनानीह  (ग्रीक) को माझमा अनुशासिनत चलेा 



 13

   “चाढमा आराधना गनर् जाजेह म ये कोही-कोही ग्रीकह  पिन िथए । ितनीह  गािललको बेथसेवा 
िनबासी िफिलपकहाँ आएर यसो भनेर िब ती गरे, ““हजरु, हामी येशूलाई भे न चाह छ  ।‘“  युह ना 
१२:२०,२१ । 
 यी युनानीह ले चाढमा परमे रको आराधना गनर् आए भ ने त यले उनीह को बारेमा केिह कुरा 
बताइ सकेका हु छन ्। साथ ैयो पद अगावै जे भइरहेका देखाउँछन ् यसले गदार् ती पा  चा य ग्रीकका 
मािनसह को मगजमा येशूको बारेमा प्रभािवत पािररहेका िथए भ नमुा अनपुयोक्त नहोला । 
 िन निलिखत पदह  प नहुोस ्। कुन बातावरणले गदार् ती ग्रीकह मा येशू प्रित सकारा मक 
धारणा जागरण भएका िथए भनेर बताउँछन?् यिमर्या २९:१३, यहु ना १:९, पे्रिरत १०:३४, ३५ । 
 येशूले सध आ ना चेलाह लाई रो न ुभएको िथयो भनेर गत अ यायमा हेर् य  । माथी िदएका 
पदह मा झट्ट हेदार् येशूले अपनाउन ुभएको प्रिक्रया र ितनीह मा केिह िभ नता पाउँछौ । तर यो हेदार् 
खेिर मात्र ैहो । परमे रको आ माले न ैती युनानीह लाई येशूितर िखचँीरहन ुभएको िथयो । 
 यनुानीह को सं कारमा िश यपना िविभ न ढाँचाका हु थ े। हुन त कुन ैयुनानी गु ह ले आ ना 
िश यलाई रो दथे, तर चलन च ती अनसुार िश यह ले न ैगु  रो दथे । गु सँगको स व ध 
िबद्याथीर्द्वारा नै सतू्रपात हु थ े। फेिर गु ह ले आ ना िबद्याथीर्ह सँग द तुर िलने चलन साधरणतया 
मा य िथए ।  

 यिह स दभर्मा हेदार्, पिवत्र आ माको अगुवाईमा ती यनुानीह  येशूबाट िशक्षािदक्षा िलन उहाँलाई 
खो नभुएको पाउँछ  । हामीलाई प्रा  भएको ज्ञानबाट न ैअ  आव यक ज्ञान जा न परमे रले सतू्रपात 
गनुर्हु छ । हामीले रो य  भने हाम्रो जीवनमा चािहने ज्ञानको तर गको सजृना परमे रले न ैगनुर् हु छ । 
एलेन िज ाईटले यस िबषयमा यसरी प्रकाश पानुर् हु छ “ती यनुानीह  येशूको लक्षको बारेमा स य कुरा 
जा न अित उ सुक िथए ।”-एलेन िज ाईट, द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ६२२ । उहाँले यो पिन भि छन ्
येशूले उनीह को अनरुोधलाई ि वकानुर् भयो ।  

 यिद कोिह ती यनुानीह ले िफिलपकहाँ आएर येशूलाई भे न चाह छु भ यो भने तपाईँको जवाफ 
के होला? ितनीह लाई तपाईँले येशूलाई कसरी िच हाउनु हु छ? 
 
२. यहुदीह को िबचमा अनशुािसत िश य 
 
 िफलो र जोिसफस ज ता यहुदी िवद्वानह ले आ ना लेखह मा गु  र िश यको स व ध उ लेख 
गिरएको पाई छ । यस ताका िहलेल र शामेई नाउँ गरेका दईु प्रिशद्ध यहुदी धमर्गु  िथए । ती दईुको 
ये शलेममा प्रित पधार्मक अ ययन के द्रह  िथए जहाँ उनीह का अनयुायीह लाई आकिषर्त गिर यो । 
टारिससका सावल प्रिशद्ध गु  गमेइलका िश य िथए भनेर पे्रिरतको पु तकमा उ लेख गरेको पाउँछ  । 
उनी प्रथम शता दीका अक  प्रख्यात यहुदी धमर्गु  िथए (पे्रिरत ५:३४-३९, २२:३)। 
 
पे्रिरत ५:३४-३९, २२:३ पदह  प नहुोस ्र ती पदह बाट गमेइलको बारेमा हामीलाई के जानकारी िदइएको 
छ?  
 
 प्रथम शताि दमा यहुदीह को माझमा  यी धमर्गु ह  ख्याितप्रा  िथए । ितनीह ले संसारका 
यहुदी िबद्याथीर्ह लाई ये शलेममा आकिषर्त गदर्थे । य शलेम यस समयमा यहुदी धमर् र याियक 
ज्ञानह को के द्रिव द ुिथए । र मािनसह  ती धमर्गु को पाउह मा बसेर िशक्षािदक्षा िलन तँछाड मछाड 
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गदर्थे । धमर्गु  वा रबी हुन चाहना गन जवान यहुदीह  किलल ैउमेर शायद चौध बषर्देखी न ैआ ना 
िवद्याथीर् जीवन सु  गदर्थे । ितनीह  आ ना गु ह सँग यिक्तगत स व ध हु यो । ती गु ह ले 
िदएका िशक्षािदक्षालाई यानपुवर्क सु दथे, उनीह को हावभावलाई अनशुरण गदर्थे र कक्षामा र उनीह का 
दैिनक जीवनबाट चेलाह ले  ज्ञान हासील गदर्थे । कक्षामा आ ना गु ह का पाउदानमा बसेर चेलाह ले 
िशक्दथे । बव कोिह यहुदी िबद्याथीर्ले पर पराका ज्ञानमा पोख्त भए पिछ उ अिभषके नगिरएको 
िवद्वानमा गिन थ े । पिछ िनधार्िरक उमेरमा उसलाई अिभषेक गिर यो । यससमय उसलाई रबी वा 
धमर्गु को उपािध िदइ यो । उक्त दजार्ले गदार् सारा िव का यहुदीह लाई क जामा राख् ने वा फुक्का गन 
अिधकार उसमाथी हु यो । 
  यहुदी जगतमा गु  र िश यको िबचमा हुने स व धको झलक नयाँ करारको पु तकबाट अवगत 
गराएको अगािडको पिर छेदह मा हेर् य  । िन निलिखत पदह लाई बु नको लािग उपरोक्त पिर छेदह ले 
कसिर प्रकाश पादर्छ? 

 म ी १६:१९, १८:१८ 
 तपाईँले य तो कुन ैिशक्षक भे न ुभएको छ जसले तपाईँको जीवनमा अ य त प्रभाव पारेको छ र 
जसको फल व प तपाईँले उसलाई धेरै द्धा राख् न ु हु छ? ती िशक्षकका के गुणह  िथए जसले तपाईँ 
प्रभािवत हुनुभएको िथयो? तपाईँको आ नै जीवनमा ती गुणह लाई कसिर उतानर् सक्न ुहु छ? 
 
३. बि मा िदने युह नाको अनशुािसत िश य 

 यहु ना ३:२१-३० प नहुोस ्। आ ना चेलाह सँग बि मा िदने युह नाको स व ध क तो िथयो 
भनेर उपरोक्त पदह ले वाख्या गदर्छ । के उ पिन अनयुायीह  ज मा गन गु  िथए त? यहु नाको 
औपचािरक पमा धािमर्क िशक्षा नभएतापिन उसका चलेाह ले उसलाई गु  वा र बी भनेर स वोधन 
गदार् ित चेलाह को दयमा उसप्रित क तो खालको द्धा िथयो भनेर देखाउँछ? 
 
 कोिह यहुदीह ले बि मा िदने युह ना नै मिसह हुन भनेर अनमुान गरेको हामीलाई आभास 
हु छ । ये शलेमबाट पुजाहारीह  र लै यह  जो मि दरका रखवालीह  िथए, ितनीह ले आ ना दतुह  
पठाएर यहु नालाई प्र  नह  गरेकोबाट यो त यको जानकारी हामीलाई हु दछ (यहु ना १:१९-२८)। 
ितनीह को प्र  नह मा शारगिभर्तता िथए । िकनकी यस ताका पुरानो करार र नयाँ करारको िबचमा 
यहुदीह ले दईु खालका मिसहको अवधारणाको बिृद्ध भएको िथयो । लेबीह को बंशबाट धमर् गु  वा 
पुजाहारी मिसहको प्रितक्षा गरेको िथयो भने यहुदाबँशबाट चक्रबतीर् उद्धारक राजा वा मिसहको अपेक्षा 
गरेका िथए । य शलेमबाट पजुाहारी र लेबीह को सहभािगतामा दतुह  युह नाकोमा पठाएकोलाई 
ि गत गदार् उनीह को िजज्ञासा उ लेखिनय िथयो भनेर मा न ुपदर्छ िकनिक ितनीह  लेबी कुलका 
िथए । 
 बि मा िदने युह नाका चेलाह ले उ लेबी कुलका भएको हुनाले उसलाई पुरोिहत मिसह भनेर 
देखेको स भव हुन सक्छ । यिह धारणा य शलेमका पाहुनाह को मनमा हुन सक्छ । यो मनशाय 
उनीह ले युह नाको लक्षको बारेमा खोजिनती गरेकोबाट थाहा हु छ । यिह कारणले कुनै बाइबल 
िबदह ले ससुमाचारको चौथो पु तकले येशूको बारेमा युह नाको धारणा बिढ उ लेख गिरएको िथयो भनेर 
िव ास गरेको पाइ छ । आफु मिसह होइन भनेर बि मा िदने युह नाले पुणर् पमा मािनसह लाई यो 
प  गनर् चाहेको िथयो । यिह पृ भूमीमा युह ना ३:२५,२६ हामीले बु न कोिशस गनुर्पदर्छ । 
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 यहु नाका चेलाह को िबचमा कुन िवषयलाई िलएर याकुलता अिभ यक्त गरेको िथए? यहु ना 
३:२२-३० हेनुर्होस । उनीह को मनोभावले उनीह को बारेमा के भ न खो दछ? यहु नाको जवाफले उसको 
चिरत्रको बारेमा के उजागर गिरएको पाउँछ ? यहु नाले अपनाएको िनित (िबशेषत: “उहाँ ब न,ु तर 
मचािहँ घ नु आव यक छ” ) हाम्रो जीवनमा कसरी प्रयोग गनर् सिक छ? 
 
४. येशूको पाउमा उहाँको अनशुािसत भक्त हुनु 
 येशूको सावर्जिनक कायर्कालको सु मै उहाँका चेलाह  िथए । प्रथम शता दीका यहुदीह को 
िबचमा उहाँ यहुदी र युनानी (िग्रक) पर परा अनसुार अनुयायीह  बटु ने गु को पमा िचत्रण गरेको 
पाउँछ  । बि मा िदने यहु नाले येशूलाई बि मा िदएको कारणबाट पिन उहाँ धमर्गु को कायर्भार 
स हा न वा उहाँको लक्षलाई हािसल गनर् तयार गरेको देिख छ । 
 यहुदी र युनानी (ग्रीक) पर परा अनसुार येशूका चेलाह  वा उपासकह  उहाँसँगसँगै पिछ लाग्दथे, 
िकनभने उहाँको मखुबाट िन केका वचनह  सु नबाट चकु्न चाह नथे र उहाँको अनशुरण गनर् चाह थ े
(म ी ५:१,२, युह ना १:३५-४०, २:१,२) । 
 म ी ४:१८-२० यापूवर्क प नहुोस ्। अिन प्रथम र दो ो बुँदाको अ ययनलाई हेनुर्होस ्। यसपिछ 
यनुानी गु ह  र प्रित ािपत यहुदी धमर्गु ह  अथार्त ्र बीह को दाँजोमा येशूकहाँ मािनस कसरी चेला 
हुन पुगे । ितनीह को िबचमा के समानता िथए र के िभ नता िथए?  
 
 “यित जेल येशूका चेलाह  पूणर् पमा उहाँसँग आवद्ध भएर उहाँको सहभागी भएर उहाँलाई 
सघाएको िथएन । ितनीह ले येशूले गनुर् भएका धेरै आ यर्कामह  देखेका िथए, र उहाँका िशक्षािदक्षालाई 
सनेुका िथए, तर ितनीह ले आ ना पुवर् यवसायलाई यागेका िथएनन ्। बि मा िदने युह नालाई 
यालखानामा थु दा उनीह  अ य त िततो िनराशमा फसेका िथए । यिद िनिदर्  लक्षमा लागेको युह ना 

ज तो मािनसले य तो द:ुख भोग्न ुपर् या भने, उनीह का गु  येशूबाट पाउने कुन ैआशा यनु िथयो । 
िवषेश गरेर जब सारा धािमर्क अगवुाह  उहाँको िवरोधमा एकित्रत भएको स दभर्मा येशूबाट के अपेक्षा 
गनर् सक् यो भ ने शङ्का र उपशङ्काको घेरामा ितनीह  िथए । यिह पिरवेशमा येशूबाट िमठो वचन 
सनेुर क्षणभर आन दको अनभुव गरे, अिन माछा मान काममा फेिर फकका िथए । अव येशूले 
ितनीह लाई पुरानो जीवन याग र उनीह को चाहनालाई येशूको चाहनामा एकबद्ध देखाउन ुभनेर आ ान 
गनुर्भयो । पत्रसुले उहाँको आ ानलाई ि वकारे । समुद्रको िकनारमा पुगे पिछ येशूले अ  ितन जना 
चेलाह लाई आम त्रण गनुर् भयो, “मेरो पिछ लाग र म ितमीह लाई मािनसह को जालहारी बनाउँछु ।‘ 
तुर तै ितनीह ले सब ैथोक छोडरे उहाँको पिछ लागे (म ी ४:१९,२०) ।”-एलेन िज ाईट, द िडजाएर अभ 
एजेज,् प.ृ २४६-२४९ । 
 आ नो दय िभत्र पसेर आफुले आफैलाई सो न ुहोस,् उहाँलाई प याउन तपाईँलाई के याग्न ु
भ न ुभएको छ? य को प्र यु र तपाईँको के छ? के तपाईँले केिह य तो िचजलाई पो टामा राखीरहन ु
भएको छ जसले गदार् तपाईँले प्रभु येशूमा पूणर् समिपर्त जीवन यापन गनर् अबरोध सजृना भइरहेको छ? 
 
५. आधिुनक जगतमा येशूका उपासक अथार्त ्अनशुािसत येशुभक्त हुन चुनौती 
 
 “तव चेलाह ले जताततै प्रचार गनर् गए । प्रभु उनीह सँग कायर्रत हुनहुु यो र िच हह द्वारा 
वचनलाई सु ध पानुर्भयो ।” मकुर् स १६:२० ।  
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 उपरोक्त पदमा येशूका चेलाह मा कुन प्रमखु वभाव प्रकट गरेको पाउँछौ? यहाँ हामी सबैकोलािग 
पिन के स देश िदएको छ? हेनुर्होस,् म ी २४:१४, २८:१९,२०, प्रकाश १४:६-१२ 

 प्रभकुा चेलाह ले जताततै प्रचार गरे भनेर त य याएतापिन मकुर् सले भ दछ, उनीह मात्र होइन, 
मू युबाट जीिवत भएर वगर् प्र थान भए पिछ पिन प्रभु आफै प्रारि भक चेलाह सँगै कायर्रत हुन ुभयो 
र अच भका कामह द्वारा उहाँका वचनलाई पुि  गनुर् भयो । के आजकालका येशूभक्तह ले िविवध िच ह 
र अदभूत कामद्वारा परमे रको वचनलाई पुि  गरेको देखेको छ?  हामीले कुन िच ह वा अदभूत कामह  
देखीरहेका छ ? िच ह र अदभतू कामह को पिरभाषा के हो? के हरेक सं कार, स कृती, समय र 
समाजमा एकै खालका िच ह र आ यर्कामको अपेक्षा गनर् सक्दछ ?  

 देिखने िच ह र अदभतू कामह  बाहेक अ  के बाट परमे रको वचनलाई पुि  गनर् सिक छ? 
यिद सिक छ भने कसरी? 
 
 यथाथर्मा भ ने हो भने पिहलेका चेलाह बाट ज तै अिहलेका भक्तह बाट पिन येशूले कम अपेक्षा 
गनुर् भएको छैन । हामीलाई सिु पएको काम पुरा गनर् पिहलेका ज तै अिहलेका येशूभक्तजनह को पिन 
समिपर्त र अिपर्त जीवन भएको येशू चाहन ुहु छ । यद्यिप उहाँले भ नु हु छ, “ितमीह को आ था वा 
िव ास अनुसार होस”् (म ी ९:२९) । यसको अितिरक्त उहाँले भ न ुहु छ, “ितमीले मेरो नाउँमा जे मागे 
पिन सो म गन छु, िकनभने यसो गदार् पुत्रले परम िपता परमे रको मिहमा हु छ । मेरो नाउँबाट मसँग 
जे पिन अनुरोध गनर् सक्छ, सो म पुरा गन छु” (यहु ना १४:१३,१४) । 
 ससुमाचार फैलाउन तपाईँ कितको कायर्रत हुनुहु छ? तपाईँको आि मक बरदानह  के हुन?् उक्त 
बरदानलाई परमे रको कामको लािग कसरी उपयोग गनर् सक्नुहु छ? तपाईँको िज मामा छोडकेो अदभूुत 
स यता अ लाई बुझाउने क्रममा पिछ लो प ट किहले स प न गनुर् भयो? यस प्र  नको जवाफले 
तपाईको बारेमा आफैले के सो नहुु छ? 
 
उपसहंार:- 
 अ  जानकारीको लािग प नहुोस:् एसिडए बाइबल कमे टरी, ठेली ५, प.ृ ४३२,४३३, ५८२-५८५, 
९३२, १०२२,१०२३, एलेन िज ाईटद्वारा िलिखत, द िदजाएर अभ एजेज, प.ृ ४४२ । 
 
 “केिह समयस म बि मा िदने यहु नाको प्रभाव इ ायलमा कुन ैराजाह , शासकह , पुजाहारीह  
र राजकुमारह  भ दा अित प्रभाबशाली िथयो । यिद उसले आफुलाई मिसह भनेर आवाज उठाएको भए, 
पुजाहारीह  र मािनसह का िभड उसँग लागेर रोमी साम्रा यको िखलापमा िबद्रोह चकार्उन सक्द यो । 
शैतानले हरतरहबाट यहु नालाई िव को चक्रवतीर् राजा वा उद्धारकतार् अथार्त ् वत त्रताको प्र याभूित िदने 
आकांक्षालाई उ जाउन उक्साएको िथयो । तर शैतानको शिक्त प्रदशर्नको प्रमािणत भएको देख् दा देख् दै 
उसले शैतानको आकिषर्त घसुको चक्र युहमा उ फसेन । मािनसह बाट पाएको लोकिप्रयतालाई उसले 
अकितर केि द्रत गराए । उसले पाएको मािनसको लोकिप्रयता उसबाट मुिक्तदाता येशूितर लिक्षत भएको 
देखे । िदनिदनै उसका जमातह  कम भएको उसले देखे । तर युह नाका चेलाह ले येशूको 
लोकिप्रयताप्रित डाह उ प न भएको िथयो ।”-एलेन िज ाईट, द िडजाएर अभ एजेज ्, प.ृ १७८ । 
 
िच तनमनन: 
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क. सबैथोक छोडरे येशूलाई प याउन ुभनेको के हो? यसमा के समावेश हुनसक्छ? 
हाम्रो जीवनमा प्रभ ुप्रित समिपर्त जीवनको प्रदशर्न गनर् कुन कुन तिरका अपनाउन ुपदर्छ? 
यसबारे आ ना सहयोगी िव ासीह को िबचमा छलफल गनुर्होस ्। 
ख. हाम्रा शैिक्षक सं थाह ले अनशुािसत येशू भक्तह लाई उपाजर्न गनर् के भूिमका 
िनवार्ह गनुर् पदर्छ? यो मह वपूणर् चुनौतीको सामना गनर् हाम्रा कुलह , सं थाह  र 
चचर्ह ले के गनर् सक्न ुपदर्छ? 

ग. येशूकै समयमा उहाँका चेलाह को िबचमा प्रित पधार् र िवरोधावासको प्रादभुार्व भएको 
िथयो । महान आदशर् र उ चकोटीका लक्ष बोकेर अिघ ब दा पिन हामीलाई नम्र राखेर 
अ को सफलताको सर् हाना गनुर्हो सट्टा य ता अग्रगामी त वह  िकन सामा य हुन सक्दछ?  
यस चक्र युहबाट उ कन हामीले कुन यवहािरक कुराह  अपनाउन ुपदर्छ? 

घ. िच ह द्वार, आ  चयर् कामह , अद्भतू कामह  गरी वा बा  पमा मािनसह को मनोरथ 
पुरा गरी उनीह लाई परमे रितर आकिषर्त गराउने कुरा के हो त? के हामीले हाम्रो आ था 
वा िव ासलाई ियनीह मा भर पनर् सक्दछ ? य तो प्रदिशर्त हुन आएमा कुन कुरालाई 
िव ास गनुर् पदर्छ? िच ह र आ  चयर् वा अद्भतू कायर्ह ले के प्रमािणत गदर्छ वा गदनन?् 
िकन हामीले य ता चम कारपूणर् कामह लाई सावधानी पुवर्क, नम्रता पवुर्क र परमे रको 
वचनमा ढ र भर परेर ख्याल गनुर् पदर्छ?  

 
अ याय ३ 

  अनशुािसत भक्तजन हुन येशूबाट आ ान 
 
   
यस अ ययनको लािग प नहुोस:् म ी ४:१८-२२, ५:४६, ९:१०,११, मकुर् स  

 १:१६-२०, लुका ५:१-११, १८:१०,११, यहु ना १:३५-५१ । 
 
क ठ थ गनुर् पन पद: “अब िव ासचािहँ आशा रािखएका कुराको िन  चय र नदेिखएका कुराको सबुत 
प्रमाण हो ।” िहबु्र ११:१ 
 
 “जब सेनापती गारब डीले रोममा आक्रमण गिरसकेपिछ आ ना सै यह लाई यो प्रख्यात 
घोषणापत्र जारी गिरयो, ′सिैनक जवानह  हो, मै तपाईँह लाई केिह आ  वासन िदन सिक्दन केवल भोक, 
ितखार्, क मय जीवन र मृ यु । सबै जना जो आ ना देशलाई माया गदर्छन,् मेरो पिछ लागोस !‘ 
उसलाई यो थाहा िथयो, धेरै शूरवीर जवान शैिनकह  भोक, ितखार् र मृ यलुाई वा ता नगरी उसको पिछ 
लाग्नेछ ।” ए. गडर्न नासबी, सं पादक, टे्रजरी अभ द िक्रि चयन वर द, ( य ुयोकर् : हापर्र ए ड ब्रदरस,् 
१९५३), प.ृ ९२ । गारब डीले देशको लािग आ नो जीवन हो न ुभनेको ज तो नभएर परमे रप्रितको 
पे्रमको लािग जीवन अपर्ण गनर् येशूको आ ान सदासवर्दा ताजै भएर रहेको हामी पाउँछ  । उहाँको 
आ ानको पिछ लाग्दा भोक, ितखार्, अनेक यातना र क , एवं मृ यकुो पिन सामना गनुर् पदर्छ, तर 
उहाँले अन त जीवनको प्रितज्ञा पिन िदनुहु छ । यसै प्रकारले िवगत र वतर्मानका अनिग ती मािनसह   
येशूको आ ानलाई सह  ि वकार गरी आफुह लाई उहाँलाई अपर्ण गरी उहाँको पिछ लागेका िथए र 
लािगरहेका छन ्। उहाँको यो आ ानलाई ि वकार गदार् उनीह ले बतर्मान यस ससंारलाई र वगर्को लािग 
उ लेखिनय िभ न ै पमा प्रभाव पादर्छन ्।  
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 प्रारि भकमा येशूले आ नो उपासक हुन वा चेला हुन आ ान गनुर् भएको र यसबाट हामीले के 
पाठ िसक्न सक्दछ  भनेर यस अ यायमा हेन छ  । 
 
यस अ यायको झलक: सु मा जब येशूले चलेा हुन बोलाउनु भयो, यो क तो िथयो? उहाँको आ ानमा 
बाइबल धमर्शा को के भिुमका िथयो? लेबी म ीलाई जसरी बोलावत भयो यसबाट हामीले के िसक्न 
सक्दछ ? धेरै असमानताको बाबजुद येशूले आ ान गनुर् हु दा के समान त वह  पाउँछ ? प्रारि भक 
चेलाह लाई भ दा अिहलेकोलाई के सुिवधाह  छ? 
 
१. चेला हुन प्रथम आ ानह  

 यहु ना १:३५-५१ प नहुोस ्र देहाएका प्र  नह को जवाफ िदनु होस:् 
  

क. बि मा िदने युह नाले कुन भुिमकालाई तयार गरे जसले गदार् येशूका आ ानलाई 
यी प्रारि भक चेलाह ले सह  ि वकार गरे? यहु नाले जे गरे, यसबाट हामीले के िशक्षा 
िलन सक्दछ  र परमे रको जन भएको हैिसयतले क तो िनिदर्  लक्षलाई आ मसात ्गरेर 
अिघ ब न म त गदर्छ? 

ख. मािनसह मा धमर् शा को ज्ञान कित िथयो जसले गदार् येशूलाई प याउन राजी 
गराए? यसमा हामीलाई के स देश छ? 

ग. येशूका चेलाह ले अ  चेलाह लाई प याउन कुन बातावरण तयार गरे?  हामीले पिन 
जुन पमा येशूलाई ि वकार् य , यसको िज मेवारी वहन गनर् उक्त चेलाह को कायर्िविधले 
हामीलाई के भ दछ? 

घ. जुन पुवार्ग्रह नथिनयलमा िथयो, यो हटाउन येशूले कसरी म त गनुर् भयो? 
 
 जब आ द्रलेु येशूसँग केिह समय िबताए, उसले येशू नै मिसह हुन ्भनेर िव ासमात्र गरेनन,् 
प्रभलेु अपेक्षा गरेको अनसुार हरेक अनुयायीले जे गनुर् पदर् यो तुर तै उसले गरे: हिषर्त येशू भक्त हुन 
उसले अ लाई स देश फैलाए । चेलामा हुन ुपन अित मह वपूणर् गुण के िथयो भनेर आ द्रलुाई प  
िथयो भनेर हामी देख्दछ  । येशूको अनुयायी हुनु भनेको यिक्तगत पमा लकुाएर राख् ने होइन, न त कुनै 
िनषेिधत समाजको घेरामा आफुलाई पानुर् वा अितिरक्त क्लब खडा गरेर यसमा आफुलाई पिहचान गराएर 
भाउ खो नु हो । फेिर यो आफुलाई अ  भ दा धमार् मा हँु भनेर यसको पगरी लगाइ, िवषेश पिहरन 
लगाएर समाजबाट अलग भएर गुफामा वा एकलास कुटीमा िबलय हुनु हो । ब  येशूलाई ग्रहण गदार् 
मािनसले य तो रह यमय अनभुव हुन ुपदर्छ जुन आफुलाई गु साएर नराखी अ लाई खुला पमा बाँ न 
उ सकु हु छ । 
 आ द्रलेु जुन पमा येशूको चलेा हुन ि वकार गरे, यसमा िवषेश धाँचाको प्रादभुार्व भएको पाउँछ  
। आ द्रलेु वि मा िदने युह नाले येशूको बारेमा बोलेको सुने र येशूलाई प याए । यस पिछ उसले 
आ नो भाई पत्रसुलाई आ नो अनुभव बताए र येशूकहाँ िलएर आए, र पत्रुस पिन येशूको पिछ लागे । 
 एवं िरितले हामीले पिन येशूको स यतालाई सु दछ  र उहाँलाई प याउन आफुलाई समपर्ण गदर्छ  
र अ लाई पिन येशूको बारेमा भ दछ  । ससंार भिर दैिनक पमा यो प्रिक्रया चिलरह छ । 
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 यिद तपाईले येशूको बारेमा कसलैाई केिह भ न ुछ भने के भ न ुहु छ? तपाईमा प्रभ ुयेशूसँगको 
अनवुभ कितको गिहरो छ? अ ले पिन चासो िलएर येशूलाई प याउन राजी गराउन तपाईको कुन 
वचनले आकिषर्त गनर् सक्नहुु छ? 
 
२ म ी र मकुर् सको पु तकह मा प्रथम बोलाहतको वणर्न 
 म ी ४:१८-२२ र मकुर् समा येशूको आ ानलाई अक पिरपे्र यमा देखाइएको पाउँछौ । दबुै 
उहाहरणह मा येशूले बोलाउने िवि क्कै आ ना माछा मान जालह  छोडेर येशूलाई प याए । य को अथर् 
के हो? 

 यो त व वा प्रभलुाई प याउने बाटो अपनाएको यिहँ थान वा समयमा मात्र िसिमत गरेको छैन 
। 
 देहाएका पदह  हेनुर्होस ् ।िविवध पिरि थित भएतापिन येशूले बोलाउँदा जसरी चेलाह  तुर तै 
उहाँको पिछ लागे, अ ले पिन यिह बाटो कसरी अपनाए? 

उ पती १२:१ (िहबु्र ११:८ पिन प नहुोस)्, १ राजा १९:१९-२१, िफिल पीह लाई ३:८, िहबु्र ११:२४ । 
 
 परमे रलाई प याउँदा के आ नो जीवनलाई कसरी समावेिशकरण गनुर् पदर्छ भ ने 
िबषयव तुलाई जितसुकै दोहर् याए तापिन पुग्दैन: जब येशूलाई आ नो जीवन अपर्ण गनर् बोलाई छ त 
आ ना सारा दयले गरोस भ ने उहाँको चाहना छ । हाम्रो जीवनको कुने य तो भाग छन ्जुन उहाँलाई 
समपर्ण गदन  वा यससँग टाँिस रह छ  अथार्त यसलाई याग्न अि कार गछ  भने यो हाम्रो मुतीर् 
हु छ । हाम्रो दयमा उसलाई परमे रभ दा पिन चरमो थानमा ओगटाउन िद छ  । अझ झन खराब 
कुरा त, ती चीजह  जसलाई हामी समाती राख् छ  यसलाई सतैानले ब छीको पमा उपयोग गरेर 
हामीलाई परमे रबाट पणुर् पमा टाडा राख् दछ । यसकैारण जब उहाँले हामीलाई बोलाउन ुहु छ, हामीले 
प्रभकुो लािग सबै थोक, जे पिन छो न तयार हुन ु पदर्छ । येशूले भ न ु भएको अनसुार हामीले 
समानपुाितक पमा दइु मािलकह को सेवा गनर् सक्दैन  (म ी ६:२४)  
 
३. लकुाको पु तकमा येशूको चेला हुन आ ान 

 लकुा ५:१-११ मा येशूले चेला ब न कसरी आ ान गनुर् भयो भ ने आ न ैिववरण प्र तुत गरेको 
पाउँछ  । अ  ससुमाचारको पु तकमा उ लेख नगरेका त वह  लकुाले प्र तुत गरेको पाउँछ  । लकुाको 
िववरण र अ को िववरण अ तर छ भनेर कसैले दािव गदर्छ । तर गौण पूवर्क हेर् य  भने कुनै 
असमानता देिख दैनन ्। अ  पु तकमा िलिखत वणर्न र लुकाको पु तकमा िव ततृ पमा प्र तुत गरेका 
वा जोड िदएको त वह मा केिह िभ नता देखाएतापिन मह वपूणर् बुँदाह मा एक पता पाएको देख् छ  । 
 लकुा ५:१-११ प नुहोस ् । यसमा पत्रसुले येशूमािथ केिह िव ास िथयो भ ने त य कसरी 
 औं याएका छन?् 

 यो िवचार गनुर्होस ् । ितनीह ले रातभर माछा मानर् खोजेको िथयो िकनिक माछा मान उ म 
समय यिह बेला िथयो । तर ितनीह को अथक प्रयासमा पिन एउटा माछा पिन जालमा परेको िथएन । 
अिन येशू आउनुहु छ र उहाँले भ न ु हु छ जाल पानीमा खसाल । के येशूले िख सी उडाइ रहनभुएको 
छ? रात भरी माछा पक्रन सकेन भने िदनमा कसरी पक्रनै? यद्यिप कुन ैकारणबस पत्रसुले येशूको कुरा 
सु छन ्। येशूसँग िववाद नगरी उहाँको कुरा सु नमुा येशूमािथ उसको िव ास िथयो भनेर देखाउँदैनन ्र? 
अथार्त येशूलाई िव ास गन आधार उससँग िथएन र ? 
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 पत्रसुको जवाफ के िथयो? उसको जवाफमा के य तो िथयो ज ले चेलामा हुनु पन मह वपूणर् गुण 
झ काउँछ र अन तको सुसमाचारको भािगदार हुन सुयोग्य बनाउँछ?  हेनुर्होस:् यशैया ५३:६, रोमी ५:१६-
२१, १ यहु ना १:७-९ । 
 हाम्रो पितत वभावको बाबजूद, हामीमा कमजोरह  र खोटह  भएतापिन, पत्रसु ज तो हामी 
पिन पापी भएतापिन परमे रले हामीलाई पिर याग गनुर्हु न ।हाम्रो पापी मनले परमे रको स मुख 
“मबाट जानुहोस” भनेर पुकार गनुर् अ वाभािवक होइन । तर कु्रसको रगतमुिन हामी परमे रको 
स मखुमा ढुक्कसँग रहन सक्दछ  । कु्रसको रगतको धारा मुनी हामी उहाँको अनुशािसत परम भक्त हुन 
सक्दछ  । 
 कु्रसमा येशूले के गनुर् भयो यसमा यान गनुर्होस ्। कु्रसको कारण परमे रसँग िम न सक्दछ , 
क्षमा पाउन सक्दछ  र हामी ग्रहण योग्य हुन सक्दछ  भ ने ज्ञानमा यान िदनहुोस ्। तपाईँलाई िदएको 
प्रितज्ञाह को दािव गनुर्होस, तपाईँ ती पाउन योग्यको छु भनेर दाबा गरेर त होइन (के पत्रसुले दािव गनर् 
सकेको िथयो त?) तर परमे रले बाचा गनुर् भएकोले र उहाँको वचनलाई आ मसात ्गनर् चाहनु भएकोले, 
उहाँको बरदान पाउन सक्षम हुनहुु छ । 
 
४. लेबी म ीलाई आ नो पिछ लाग्न येशूको आ ान 

   म ी ९:९, मकुर् स २:१४, र लकुा ५:२७,२८ प नहुोस ् । लेबी म ीसँग अ  प्रारि भक चेलाह लाई 
आ नो पिछ लाग्न येशूको बोलाहतलाई दाँ नहुोस ्। ितनीह मा के िभ नता र समानता पाउनुहु छ?  

 यहु ना १:४४,४५ अनसुार अिहले स म येशूका चेलाह  धमर्परायण यहुदीह  िथए । तर येशूले 
आ नो झु डमा समावेश गनर् बोलाइएको लेबी म ी समाजबाट ितर कृत यिक्त िथए । उ सरकारी 
कमर्चारी िथए । यहुदी भएर पिन िबदेशी सरकारको अिधनमा रहेर उसको नुन खान ुभनेको यहुदी 
समाजमा घिृणत र कल डिकतमा गिन यो । 
 म ी ५:४६, ९:१०,११, मकुर् स २:१६ र लुका १८:१०,११ प नुहोस ् । यसताकाका यहुदी समाजले 
म ी ज ता आ नो देशलाई शासन गन िबदेशी रोमी सरकारको कमर्चारीह लाई कुन ि कोणले 
हेिर यो? 

 अ  चेलाह को दाँजोमा म ीलाई बोलाउँदा एकदम अयोग्य मािनसलाई छा नु िथयो । प्रथमत: उ 
कर िलने टहरोबाट िसध ै बोलाइएको िथयो । रोमी लेखकह ले य तो मािनसह लाई र डीकोठी 
सचंालकको पमा गिन यो, धािमर्क गु ह ले ितनीह लाई डाँका भनेर स वोधन गदर्थे । ितनीह  
ध क्याएर जबरज ती कर असुल गरेर जनमानसमा आत क मचाउने भनेर हेिर यो (लुका ३:१२,१३) । 
ितनीह  कुख्यात बदमाश, भ्र ाचारी, बेइमानी भएको कारण िव समदुायका घणृापात्र िथए िकनभने 
ितनीह  यहुदी भएरपिन आ ना देशका जनताह लाई ठगेर शत्रु देशलाई पोसाउँ यो । सरकार र सबैलाई 
ठगेर आफु धना य हुन पिछ पदनथे । 
 य तो खराब चिरत्रले लादेको यिक्तलाई आ नो चेला हुन बोलाउन ुयेशूको क तो िहक्मत िथयो 
होला? िनस देह: यिह हुन आयो । यस कायर्बाट के देिख छ भने येशूको आ ानमा मुिक्त सवर् यापी हो, 
परमे रले आ नो रा यबाट कसैलाई पिन जात, धमर्, आ था, रंग, िववेक, जीवन तरको आधारमा 
बंिचन गराउन चाहनहुु न र परमे रले सबैलाई समानपुाितक पमा मुिक्तको सवुअवसर िदन चाहनहुु छ । 
 के तपाईँको समाजमा कोिह य ता ितर कृत, हेिपएका, जनजाती, पानी नच ने, कुजात अथार्त 
सामाजबाट बिह कृत र निैतक पतन भएका मािनसह  छन?् य तो खालका मािनसह लाई तपाईँले 
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कुन ि कोणले हेनुर्हु छ? जसरी येशूले ितर कृत म ीलाई पिन आ नो पिछ लाग्न बोलाउनु भयो, यस 
बतृा तबाट तपाईँले के िसक्नहुु छ र कसलैाई नराम्रो भनेर तुर तै बिह कार गनुर् येशूको ि मा क तो 
नाजायज िथयो भनेर देखाउन ुभएको पाउन ुहु छ? 
 
४. येशूभक्त हुन आ ान 

 चेला हुन के दक्षता हुनुपदर्छ भनेर यस अ यायमा हेरेका आधारमा िहबु्र ११:१ मा िदएको वचनले 
हामीलाई के िवशषे स देश िद दछ?  

 आ यर्चिकत कुरो त यो छ जब येशूका चेलाह ले येशूको बोलाहतलाई ि वकार गरे, सबै थोक 
छोडरे उहाँको पिछ लाग्दा कुन पिरि थितको सामना गनुर् पन भ ने त यको ज्ञान यनु न ैिथयो । 
 येशू मिसह न ै हुनुहु छ भनेर बाइबलबाट केिह मात्रामा प्रमािणत भएको आधारमा उनीह ले 
येशूलाई िव ास गरेको िथयो भनेर यस अ यायमा हामीले  

हेर् य  (यहु ना १:४५) । तर ससुमाचार पु तकको अ ययनमा अनसुार येशूका कित कायर् र उहाँको 
प्रचारको बारेमा उनीह लाई कित अनिभज्ञ नै िथयो भनेर देखाएको पाइ छ । िवशषे गरेर येशूको 
सबभ दा मखु्य र मह वपूणर् कायर्, उहाँको कु्रसमा मृ यको बारेमा, अनजान िथयो । हामीलाई थाहा 
भएको अनुसार येशूको अि तम समय र उहाँको पुन थान भएपिछ पिन येशूको बारेमा उनीह  ग भीर 
भ्रममा परेको िथयो । 
 मकुर् स १०:३५-४०, युह ना १८:१० र पे्रिरत १:६ प नहुोस ्। यी पदह ले ती येशूका चेलाह लाई 
येशूको जीवन, मृ य ुर पुन थानको बारेमा क तो कम मात्रामा मात्र बुझकेो रहेछ भनेर प्रकट गदर्छ? 
 
 ती प्रारि भक चेलाह लाई भ दा येशूका आधिुनक अनुयायीह ले कित अिग्रम ज्ञानको सिुवधाले 
स प न हुनसक्दछ । चेलाह लाई प्रथम पटक चुिन दा उनीह लाई के खतराको सामना गनुर् परेको िथयो 
भ ने ज्ञान उनीह मा िथएन । हो उनीह ले प्रत य पमा अद्भतू कामह  हेनर् अवसर पाए । तर अिहले 
हामीले थाहापाएका येशूका स पणुर् काम, लक्ष, र अ तमा येशूले हािसल गनुर्भएको िवजय ितनीह लाई 
थाहा िथएन । यद्यिप ितनीह ले भिव यलाई नदेखे तापिन िहबु्र ११:१ ले बताए अनसुार येशूमा आ था र 
िव ास राखी आफुह लाई अग्रसर गराए । 
 के तपाईँ िव ासमा कमजोर हुनहुु छ? तपाईँले हेिररहेको कुराले, मनमा खेलाईरहेको कुराले वा 
आ ना स पुणर् समयलाई कसमा लगानी गनुर्भएको छ, यसले गदार् के तपाईँको िव ासलाई धलम याइ 
रहेको त छैन? अिहले देखी न ैपरमे रमा िव ास, िन ा, आ था र भरोसामा लाग्न के उपयकु्त कदमह  
चा न उिचत हु छ भनेर प्रण गनर् सक्नहुु छ? 
 
िच तनमनन:् 
अ  जानकारीको लािग प नहुोस:् लुका ५:१-११, एलेन िज ाईट, द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ १३२-१४२, 
२४४-२५२ (म ी ९:९, लुका ५:२७,२८, यहु ना २१:१-११ मा आधािरत), द एसिडए बाइबल कमे टरी, ठेली 
५, प.ृ ३५२, ७३९, ९०९-९११ । 
 
 “यी चार जना िह सेदारीह ले सब भ दा धेरै माछा पके्रर समदु्रको िकनारामा याए । य तो 
सफलताको चरम िसमामा पुग्न लागेका मािनसह  आ ना यवसायलाई यागे......अित मह वपूणर् 
आ  चयर्कामको अनभुव भएतापिन आफुले चुनेको माझी हुने यवसायलाई चट्टकै छोडरे अिनि  चत जीवन 
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िवताउन कम सफलता भएको िफर ते गु को पिछ लाग्न कित िव ासको आव यकता िथयो होला? तर 
चेलाह ले अिलकित पिन दिुवधामा नपरी येशूको पिछ लागे । माछा मारेर सफलता हािसल गरेर धन 
कमाउने भनेर साझादारी भएका मािनसह ले यसलाई यागेर येशूसँग उ च साझेदारी भएर 
मािनसह लाई येशूका अनुयायी बनाउने त काल िनणर्य बुिद्धमान  िथयो । ितनीह लाई िवचार गरेर 
ब ने समयको आव यकता िथएन, आ ना पिरवारको आव यकतालाई पुरा गन समय पिन िथएन.... 
ितनीह  साधारण माझी भएर गिहरो समदु्रमा माछा मानर् गएका िथए, तर जब ितनीह  िकनारमा आए 
येशूले बोलाउँदा उहाँसँग गिहरो िव ासमा अग्रसर भएर मािनसह को जालहारी हुन आफुह लाई अपर्ण 
गरे ।” द एसिडए बाइबल कमे टरी, ठेली ५, प.ृ७३९ । 
 
छलफलको िवषय: 

क. तपाईँको जीवनको प्राथर्िमकतालाई कसरी िमलाउन हु छ जसले गदार् तपाईँले 
परमे रको मिहमा गनर् सक्नुहु छ र आफु येशू भक्त हो भनेर िचनारी गराउन ढता देखाउन ु
हु छ? 

ख. पाँच  बुँदामा भनेको अनुसार हामीलाई के थाहा र यसको फायद उठाउन सक्दछ  
जुन चेलाह को िथएन ? उनीह लाई थाहा नभएको कुरा हामीलाई के थाहा छ? यसको 
सूची बनाउनहुोस ् र छलफल गनुर्होस ् । हामीले थाहा पाएको ज्ञानको आधारमा हामी 
अनगु्रहमा ब न के गिररहेका छ ? उनीह ले थाहा नपाएका तर हामीलाई थाहा भएको 
कारणले अ लाई येशूको अनुयायी बनाउन कसरी म त पुर् याउँछ? 

ग. लेबी म ीलाई येशूले चेला हुन बोलाउन ुभएको कुरामा अझ बिढ यान िदनहुोस ्। 
मािनसह  पुवार्ग्रहले ग्रिसत भएका हु छन ् । तपाईँको समदुाय वा चचर्ले यसबारे के 
भ दछन ्? तपाईँको समाजमा क तो समदुायह  छन ् जसलाई ितर कृत गिरएको छ? 
ितनीह लाई तपाईँले क तो सेवा पुर् याउन सक्नहुु छ? प्राय जसो चचर्ले पिन आ ना 
विरपिरका समाजलाई प्रितिव व गदर्छन ्र यस समाजले अपनाएका पुवार्ग्रहलाई चचर्ले पिन 
सकारेको हुन सक्दछ । म ी ज तो मािनसह लाई तपाईले कसरी खुला िदलले ि वकार 
गनुर्हु छ? आ ना धारमा निहं ने अ  मािनसह प्रित पुवार्ग्रह राख् ने पितत मानिवय 
सं कारलाई चचर्ले क तो सकारा मक भिूमका खे न सक्दछ? 

 
 
 
 
अ याय ४ 
 
  येशूका चेला ब न इ छुकह बाट पाठ 
 
यस अ ययनको लािग प नहुोस:् म ी ८:१९-२२, १९:१६-२६, मकुर् स १०:१७-२३, लुका ४:१६-३०, १८:१८-३०, 
यहु ना ३:१-२१ । 
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क ठ गनुर् पन पद: “ अक ले भने “प्रभ ु म तपाईँलाई प याउँछु, तर पिहला मेरो घर पिरवारबाट 
िवदावारी िलउँ ।‘ येशूले उसलाई भ न ुभयो, “आ नो हात हलोमा लगाएर पिछि तर हेन कोिह पिन 
परमे रका रा यको योग्य हँुदैन ।‘“ लकुा ९:६१,६२ । 
 
 जीवनको हरेक तहमा अनेक रह यमयढँगले भरेको हु छ । उपपरमाणीय कणका कायर्िविध देिख 
िलएर अ तिरक्षका ज्ञानह  र समयको बारेमा पिन यित धेरै ज्ञान बु न बाँकी न ैछ । हामीलाई जे 
थाहा छ, वा वैज्ञािनकले जे प ा लगाए तापिन यो केवल सु  मात्रै हो । 
 मािनसको दय कसरी सचंालन ्भइरहेको छ भ ने ज्ञान अ  सबै भ दा गिहरो, रह यमय र 
बु न किठन छ । उदाहरणमा मािनसले कारण िवना थाहै नपाएर (आफुला्ई पिन) जुन िनणर्यह  
नाटिकय ढँगले गिर छ यसले असल वा खराब अथार्त अन त जीवनलाई पिन प्रभाव पादर्छ । 
यसैकारण पिवत्र शा  बाइबलमा दयको कुरा गदार् अच भ मा न ुपदन, “यसलाई कसले जा दछ र?” 
(यिमर्या १७:९) 
 यस अ यायमा हामीले य ता केिह इ छुक चेलाह को बारेमा र ितनीह को मनले के िनणार्यक 
भिूमका खेलेको िथयो, सो हेनछ  । 
 
यस अ यायको झलक: चेला हुन इ छुक तर नभएकाको बारेमा सुसमाचारका पु तकह ले के भ दछ? 
ितनीह को अनभुवले हाम्रो आ न ै येशूभक्तपना, आ था र िव ासमा ढपना र परमे रमा समिपर्त 
जीवन िबताउन क तो पाठ िसक्न सक्दछ ? 
 
१. शा ीह  वा िवद्वानह  

    म ी ८:१९,२० प नुहोस ्(लकुा ९:५७,५८ लाई पिन यानमा राख् नुहोस ्। यस कथाले भ न खोजेको 
ता पयर् के हो? यसले हामीलाई के स देश िद दछ? यसमा उ लेख गरेका कुन आधारभूत त वह  
हामीले ि वकानर् अिनवायर् छ? 
 
 यहाँ य तो मािनसको बारेमा वणर्न गरेको छ जो येशूले आ नो पिछ लाग्न बोलाउन ुभएको 
िथएन तर वइ छाले उहाँको पिछ लाग्न मनशाय यक्त गरेका िथए । फेिर येशूको पिछ लाग्न उसको 
गिहरो इ छा नभएको पिन होइन । येशू जहाँ गएपिन उ उहाँको पिछ लाग्छु भनेर आ नो िनणर्य प्रकट 
गरेका िथए । येशूका सत भक्तह ले उहाँसँग भिक्तभावमा िहँ छु भनेर अनेक प्रणह  गनर् असहज त छैन 
(लकुा २२:३३) । तर आफुले गरेको प्रणमा िहँ न यित सिजलो ठा नु हँुदैन (लकुा २२:५५-६१) । 
 पिछ लो पटक तपाईँले किहले परमे रसँग िव ाससाथ िहँ छु भनेर सुनुर् भएको िथयो तर पिछ 
ह न बा य हुन ुभयो? उपरोक्त अनभुवले के पाठ िसक्न ुभएको िथयो?  

 येशूको पिछ लाग्छु भनेर आउने यिक्तको अक  रोचक पक्ष त यो िथयो,  उ पि डत िथयो । 
इ ायलीह  वा यहुदीह को माझमा उ िवद्वान, िशिक्षत यक्त िथयो । य ता मािनसह  “समाजलाई 
थािय व िदने, सं कृती पर परालाई जगेनार् गन र िशिक्षत यिक्त िथए ।”-द एसिडए बाइबल कमे टरी, 
ठेली ५, प.ृ ३६५ । येशूको जीवनीमा थोरैले मात्र आफुह लाई उहाँसँग पिहचान गनर् चाहेका िथए, 
िकनभने ितनीह  अित वािभमानी र आफु िन कपटक छु भनेर दािव गदर् िथए । ितनीह  येशूको पिछ 
लागे त उहाँको ज्ञानमा ति लन हुन होइन ब  उहाँलाई धरापमा पानर् उ सकु भएको कारणले िथयो । 
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यस ै पिरवेशमा यहाँ य तो पि डतको बारेमा उ लेख गरेको छ जो येशूको िशक्षामा प्रभािवत भएर 
वइ छाले उहाँको चेला हुन आफुलाई प्र तुत गरेको िथयो । 
 यद्यिप येशूलाई यस मािनसको दय छािनसक्नु भएको िथयो । उहाँको जवाफमा उक्त िवद्वानको 
मनशाय शुद्ध िथएन भनेर प्रदिशर्त गदर्छ । ससंारमा आफुलाई पिहचान गराउन र संसािरक फाइदामा 
आशा राखी येशूको िवषेश झु डमा आफुलाई समावेश गनर् खोजेको हुनपुदर्छ । तर येशूको जवाफले 
य तो खालको कुन ैपिन मनशायलाई झटै्ट याग्न सक्न ुपदर् यो । आिखरमा यस पि डत येशूको पिछ 
लागे वा लागेन भनेर यी बाइबलका पदले भ दैन । येशूले जे भ न ुभयो यसमा मनन गदार् शायद यस 
पि डत येशूको पिछ लागेन भ नमुा अनपुयकु्त नहोला ।  
 
 मकुर् स १०:३० मा उ लेख गरेका येशूका वचनह मा यस पि डतको मनमा के कुरा खेिलरहेको 
िथयो होला? के हामी पिन स तो खालको उधारो आ ासन पाएर उहाँको पिछ लाग्छु भनेर तुर तै चचर्मा 
भतीर् हुने खालको िथएन  होला? चचर्बाट फायद उठाउन के गलत छ वा छैन? 
 
२. अनािमका चेला 
 म ी ८:२१,२२ प नहुोस ् । यहाँ के भइरहेको छ, के तपाईँलाई थाहा छ? पिहला आ नो मृ य 
बाबुलाई गा छु अिन प याउँछु भनेर अनमुित माग्दा येशूले य तो जवाफ िकन िदन ुभयो होला? 
 
 प्रथम बुँदामा हामीले हेर् य  कसिर एक जना पि डतले येशूको चेला हुन खोजेको िथयो । तर यस 
बुँदामा हामीले अक  वइ छाले येशूको पिछ लाग्छु भनेको यिक्तको बारेमा हेनछ  । तर उसको न  नाउँ 
उ लेख गिरएको छ न त कुन िबशेष समदुायसँग पिरिचत भएको यिक्त भनेर जनाउ िदएको छ । झट्ट 
हेदार् येशूको जवाफ खो ज तो लाग्छ । छोराले आ नो बाबुलाई गा न चाह छ । यहुदी सं कारमा 
आ ना मातािपतालाई स मानजनक गा न ुउसको स तानको धमर् िथयो । तर येशूको जवाफले यस 
सं कारलाई युनतम मा यता िदएको ज तो देिख छ । 
 तर प्रचिलत िव ासको िवपिरत, यस अनािमका जवानको बुबा न  मरेको िथयो न त मृ यु 
शैयामा िथयो । उक्त समयमा “ व थ जीवन िबताइरहेको हुन सक्दछ र उसको मृ य ुत भिव यम ैिथयो 
।”-द एसिडए बाइबल कमे टरी ठेली ५, प.ृ ३६६ । यिद यो स य िथयो भने यो मािनसले आ नो 
बाबुलाई गा न जान िकन अनमुित मागे? येशूको िद य चक्षुले देखेको अनसुार के यो बहानामात्र िथयो? 
मृ यक मािनसह  यिह िदन गा ने भएकोले यस हुन चाहने अनािमका चेलाको बाबु मिरसकेको भए 
केिह सम या हुने िथएन, िकनभने उसले आ नो बाबुको मतृ सं कार सिकएपिछ फकर येशूको चेला 
ब न आउँ यो । 
 यस मािनसको अनरुोधले उसको चिरत्र प्रकट गरेको िथयो । पि डत हतार गरेर आवेशमा आएर 
येशूको चेला ब न चाहेको िवपिरत उ िढलो, लोसे, िनि क्रय, काममा जाँगर नदेखाउने, अिनणर्यको व दी 
र िवल ब गन बानी भएको मािनस िथयो । यथाथर्तामा भ ने हो भने भिव यमा मात्र येशूको चलेा ब न 
चाहेको िथयो िकनभने उसले त काल ैआफुलाई समपर्ण गनर् चाहेको िथएन । येशूले चेतना खोलेको 
समयमा उहाँको पिछ लाग्न चाहेन भने, शायद उ किह य ैपिन उहाँलाई प याउन चाहेको िथएन होला । 
अनकुुल िमलेको बखतमा मात्र येशूलाई प याउँछु भ ने उसको मनको भावना िथयो । तर येशूले यो 
पिन देखाउन चाहन ु भएको िथयो, कोिह उहाँको पिछ लागेर उहाँद्वारा िशक्षा हािसल गनर् चाह छ र 
तािलम िलन चाह छ भने उसले थाहा पाओस ् यो प्रिक्रयाको समय िसिमत छ । र छोटो समय भएको 
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कारणले येशूको अनशुािसत भक्त हुन आ नो यान उहाँमा अिवभािजत पमा केि द्रत गनुर् पदर् यो र 
आफुलाई पूरा अपर्ण गनुर् पदर् यो । 
 
 के प्रभुले तपाईँलाई केिह गनर् बोलाइरहनु भएको छ? (कुन ैस व ध टुटाउन वा खराब बािन 
छुटाउन? दशांस िदनमा इमा दारीता देखाउन? वा कसलैाई प्रभकुो बारेमा गवाही िदन?) शायद तपाईँले 
उहाँको िनदशनमा िहं न मनशाय त छ तर अिहले चािहँ होइन । िढलासु ती गनुर्मा के खराबी छ? के 
उहाँको बोलाहतलाई ि वकानर् प छाइरहन ुभएको छ? 

३, धना य नवयवुक हािकम 
 मकुर् स १०:१७-२३ प नुहोस ्(म ी १९:१६-२६, लकुा १८:१८-३० पिन प नहुोस ्) । चेला हुन चाहने 
यवुकको कथाबाट हामीले के पाठ िसक्न सक्दछ ?  

 यस पाठमा एक जना बहुर ग यिक्तको बारेमा हेनर् गइरहेका छ  । यो मािनस कुनै डरभर नगरी 
वा लकेुर, िछपेर, कसैले के भ ला िक भनेर रितभर पिन वा ता नगरेर येशूकहाँ आएको िथयो । जब उ 
आयो सबकैो आखँा उ ितर लागेको िथयो । मकुर् सले भ दछ, जब उ येशकूहाँ आए, सबकैो अगािड देख् ने 
गरेर घुडँा टेके । मकुर् स र म ीले यसको नाउँ िकटेको छैन, यद्यिप लुकाले भ छ उ एउटा प्रिति त 
हािकम िथयो जसले गदार् यहुदी सभाको एक ग यमा य सद य हुनसक् यो । म ीले भ छ उ यवुक 
िथयो । यसले गदार्, धना य जवान हािकम वा शासक, भ ने नाउँले उसलाई बाइबलमा स वोधन गदर्छ 
। 
 येशूको स मखु तुर तै आ नो मनशाय अिभ यक्त गदर्छ, तर उसको अिभ यकतमा येशूलाई 
चा लुसी गनर् खोजेको देिख छ । तर येशू कसैको फूलाइमा, चेपारोमा वा देखावती फुक्यार्उनमुा वा िच लो 
घसाइको जालोमा पन यिक्त हुनहुु न यो । उहाँको वा चचर्को अगािड िठक्क पान मािनसलाई उहाँले 
मा यता िदनहुु न । यसैकारण, “हे उ म वामी, अन त जीवन प्रा  गनर् मलेै के गनुर्पछर्?” भ ने 
उसको िजज्ञासालाई येशूले उसको दयको जरास म गएर उसलाई जवाफ िदन ुभयो, “ितमी मलाई िकन 
असल भ छौ? एकमात्र परमे रबाहेक अ  कोही असल छैन । ितमी आज्ञाह  जा दछौ, अथार्त ह या 
नगनुर्, यिभचार नगनुर्, नचोनुर्, झुटा गवाही निदन,ु नठग्न,ु आ ना बाबु र आमालाई आदर गनुर् ।” 
अथार्त ढँुगाको पातीमा कँुिढएका परमे रको दश आज्ञा जुन मानव क याणको लािग िदइएको 
आचारसिंहतालाई येशूले उ  धतृ गनुर्भयो । 
 आज्ञा पालन गरेर मुिक्त पाउने होइन वा मुिक्त कमर्को फल होइन भनेर बाइबलले प्र  पारेतापिन 
(रोमी ३:२८, गलाती २:१६), येशूले िकन यस नवयवुकलाई दश आज्ञामा उसको यान िखँ न लगाउनु 
भयो? 
 
 केिह हदमा उपरोक्त प्र  नको जवाफ येशूले केि द्रत गनुर् भएको दश आज्ञाको वचनलाई यस 
यवुकले िदएको प्र यु रमा देिख छ, “गु यु, यी सबै त मलेै बालककाल देिख न ैपालन गिर आएको छु 
।” यस यिक्तले आज्ञा त पालन गर् यो वा मािनसको अगािड  धमर्परायण देखाउन सफल भयो तै पिन 
उसले केिह न केिह गुिमरहेको ज तो लागेको िथयो । असल बनेर वा धमर्परायणमात्र भएर नपुग्ने देखेकोले 
उसले येशूलाई सो दछ “अझ म मा  केको कमी छ अथार्त यो भ दा बेसी मलेै के गनुर् पदर्छ?” (म ी 
१९:२०) । अक  श दमा भ ने हो भने यस यिक्तले बािहिरय पमा परमे रको भक्त भनेर देखाएता 
पिन उसको चालमा यसले मात्र पुगेको िथएन भ ने देखाउँछ । येशूको वचन र यस मािनसको प्र यु रले 
यो देखाउँछ, यस यवुकको दय पिरवितर्त भएको िथएन । “येशूले उसलाई हेनुर्भयो र माया गरेर भ न ु
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भयो, “ितिमलाई अझ एउटा कुराको अभवा छ । जाऊ, र ितम्रा जे-जित छन,् िबक्री गर र गरीबह लाई 
देऊ, र ितमीलाई वगर्मा स पित िम नेछ । अिन आएर मेरो पिछ लाग ।‘“ तर यसकुराले यसको 
अनुहार उदािसलो भयो, र यो द:ुिखत भएर गइहा यो, िकनभने यसिसत धेरै धन-स पित िथयो 
।”मकुर् स १०:२१,२२ । प्रभु येशूले परमे रको आज्ञालाई औं याएर यो भ न खो न ुभयो, सचमुच मुिक्त 
पाएको मािनसले परमे रको आज्ञालाई पालन गदर्छ र आ नो मह वाकाँक्षा वा आ नो वाथर्लाई याग 
गदर्छ । यस मािनसको धन-स पित उसको लािग देवता भएको िथयो । येशूले यो उदा ग पानुर् भयो, उ 
बािहिरय पमा धमर्परायण देखाएता पिन उसको स पित ससंारमा छन,् वगर्मा होइन, यसकारण 
उसको दयमा आमलू पिरवतर्न हुन ुअ याव यक िथयो । 
 तपाईँह ले परमे रको दश आज्ञालाई सव पिर गरेर मा न ुभएको होला, िवशेष गरेर बािहिरय वा 
देखावित पमा भएतापिन, तर तपाईँको तन, मन, धन कहाँ छन?् यस प्र  नलाई उिचत जवाफ तपाईँले 
कसिर िदन सक्नहुु छ?  
 
४. िनकोिदमस 

 नयाँ करारमा उ लेिखत प्रख्यात बतृा तह मा िनकोिदमसको बारेमा उ लेखिनय मािनएको छ । 
एक रातमा उ येशूकहाँ आएर य ता प्र  न गरेका िथए, “यो कसरी हुन सक्दछ ?” (यहु ना ३:९) । 
 यहु ना सुसमाचारको ३:१-२१ प नुहोस ्। उसले के को बारेमा िजज्ञासा राख्दैछ?  

 यो रोचकपूणर् छ, िकनभने येशूले िनकोिदमससँग पिवत्र आ माले कसरी काम गदर्छ भनेर भनेर 
छलफल गनुर् भएको िथयो जब िनकोिदमसको बोली र कायर्िकलापले येशूलाई थाहा िथयो उ  पिवत्र 
आ माकै प्रभावमा िथयो । अ ले येशूलाई धरापमा पानर् आए झ ैउ आएको िथएन ब  शुद्ध मनले 
येशूसँग ज्ञान हािसल गदर् आएका िथए । 
 येशूले िनकोिदमसलाई िदनभुएको भाषामा अनशुािसत येशूभक्त हुन के समावेश हुनपुदर्छ भनेर 
देखाउन ुभएको छ? 
 यहु नाको सुसमाचारमा जनु पमा येशूले िनकोिदमसलाई जवाफ िदन ुभयो यसले उसको 
आव यकतालाई पिरपुितर् गन गुणमात्र होइन असली चेलापनमा हुनपुन अ याव यक िवशषेगुण र ती 
भएन भने येशूभक्त भनेर दािव गनर् अिधकार िविहन बनाउँछ भ ने खुलासा गराएको पाउँछ  । यस 
िवशेषगुण िबना शारीिरक ज म वा यहुदी जातको बशंले अपयार्  आिधकािरक येशूभक्त बनाउँछ । 
अनशुािसत येशूभक्त हुनु भनेको नव जीवनको प्र याभिूत पाएर विगर्य वैभवसँग एकजुत हुन ुहो र 
िनर तर पमा पिवत्र आ माले काम गनर् िदन आ नो दयलाई खुलाइ राख् न ुहो । अिहले न ै
पुनजर् मको आव यकतालाई िनकोिदमस भ्रममा परेको िथयो िकनभने उसले भ ठानेको िथयो मिुक्त पाउन 
यहुदी हुन ुपदर्छ वा उिचत पिरवारमा ज मन ुपदर्छ । अथार्त ्परमे रको रा यमा प न ुयहुदी जाितको 
ज मिसद्ध अिधकार हो भ ने अिभमान उसको िदमागमा रहेको िथयो । तर येशूको िदक्षाले चेलापनको 
चिरत्रलाई अझ बिढ जानकारी िदलाउन अवसर िद दछ । येशूसँगको यो अ तरवातार्ले िनकोिदमस तुर तै 
वा खुला पमा उहाँको भक्त भयो भनेर खुलासा नगरे तापिन िविवध समयमा उनले येशूको गो य चेला 
भएको जानकारी बाइबलमा िदएको पाउँछ  । सु मा उ येशूभक्त हुनेवाला िथयो, तर उसले पुणर् पमा 
आफुलाई येशूको चेला हुन समपर्ण गरेको िथएन । तर पिछ उ बदलेको आभास हामीलाई छ (यहु ना 
१९:३९) । 
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 तपाईँको ज म प्रिति थत, उपयुक्त वा स मािनत कुलमा ज मन ुभएको हुन सक्छ, तपाईँ स य 
चचर्का सद य पिन हुन सक्छ वा चचर्को स य िशक्षा िदक्षाले िवभुिषत पिन हुन सक्नहुु छ । तर यसले 
मात्र परमे रको रा यको योग्य िकन बनाउँदैनन?् मिुक्तको प्र याभिूत पाउन िठक चचर्को सद यता वा 
यस चचर्को सत िदक्षाको ज्ञान भए पुग्छ भ ने खतरापूणर् धारणालाई हामीले कसरी हटाउन सक्दछ ?  

 
५. हूलको मानिसक धारणा 
    हामीलाई थाहा छ मुिक्त यिक्तगत मािमला हो । हामी हुलमा वा जमातमा वा बहुमतको आधारमा 
वा सहकारी िहसावले परमे रको रा यको भािगदारी हु दैन  (हेनुर्होस ्इजिकयल १४:२०) । मुिक्त पाउन 
परमे रको कदर मतमा भर पदर्छ । अ तमा हामी आ न ैकामप्रित जवाफदेिह हुनुपदर्छ । अ को 
धािमर्क कायर्िकलापले हामीलाई वगर्को भािगदारी बनाउँदैनन ्अथार्त अ को पु य कायर्ले हामीलाई 
वगर्मा धकेिल दैनन ्(रोमी १४:१२) । 
 यद्यिप, हामी प्राय सबै एकलो जीवन धाएको हँुदैनन ्। कुन ैन कुन ै पमा अ  मािनसको 
सपंकर् मा रिहरहेको हु छ  र अ लाई प्रभाव पािररहेका हु छ  जसरी उनीह ले हामीलाई प्रभाव पािररहेको 
हु छन ्। कोिह मािनस एक्लो बहृ पती हँुदैनन ्। असलको लािग होस वा खराबको लािग होस, कुन ैन 
कुन ै पमा हाम्रो जीवनले अ लाई असर पानुर् पितत वा अपितत मानव वभाव हो । आजको संसारमा 
यो क तो दभुार्ग्य हो, यिद हामीले सावधानी अपनाएन  भने हाम्रो प्रभाव नकरा मक हुनसक्दछ । 
 लकुा ४:१६-३० प नहुोस ्। यहाँ के भयो? िभडंको हावामा लागेर आवेशमा ती मािनसह ले के 
काम गनर् खोजे? येशूभक्त हुने अवसर गुमाएर ती मािनसह को कसरी पितत हुन पुगे? 
 
 सु ् मा येशूको वचन सु दा सबैले उदेक मानेका िथए, तर जब उहाँको बचनले ितनीह को दय 
िभत्र पसेर उनीह को मनि थितको पदार्फास भयो तब सारा जन समुह उहाँको िबरोधमा उत्र े। यहाँ 
भएका कोिह कोिहले आ नो िरसलाई बसमा राखेर उहाँको चेतावनीलाई नम्र पूवर्क ि वकार गरेको भए के 
हु यो होला? ितनीह को प्रभाव ती जमातमा क तो सकारा मक हु थे होला? तर यसो नभएर 
बाइबलमा भ दछ िसिनगगका (यहुदी धािमर्क मि दर) सारा जन समदुाय येशूसँग क्रोिधत भए र सावथ 
िदन भएतापिन ितनीह  येशूलाई मानर् त से । िनस देह: एक जनाको िरसले अक लाई पिन ता यो, 
यसपिछ एक ले अक  गरेर सारा जन समदुाय जो परमे को उपासना गनर् आएका िथए, िरसको 
झ कमा येशूको ह या गनर् त से । यिक्तगत पमा येशूले सामना गनुर् भएको भए, शायद येशूको 
चेतावनीदेिख नाराज त हु यो होला तर य तो िहं क ब ने िथएन होला ब  िरसमै उहाँलाई छोडरे 
जा यो होला । तर अिनयि त्रत िभडंको उ ेजनामा फ दा ितनीह  वीभ स भए । 
 सामािजक समदुाय र सं कारको पुवार्ग्रह र यसको िशक्षाले प्रभािवत भएर िभडंको लहै लहैमा 
तपाईँ कि  लाग्न ुभएको छ? बहुमतको नाउँमा िभडंको मनोभावनाको खतरादेिख आफुलाई सरुिक्षत 
राख् न तपाईँले के यवहािरक कदम चा न सक्नुहु छ?    
 
उपसहंार: 
 अ  जानकारीको लािग प नहुोस:् द एसिडए बाइबल कमे टरी, ठेली ५, प.ृ ३६५,३६६,४५६-
४६०,६०२-६०५,९२६-९३४, एलेन िज ाईट, द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ १६७-१७७,३३३-३४१,५१८-५२३ । 
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 “धमर्को नाउँमा पाख ड र मित भ्र ह ले ढािकएको समाज, र पतनो मुख अथार्त िवकृित 
िसद्धा त िशक्षाह ले उ च थान पाएको ससंारमा प्रभु येशूमा पिरवितर्त जीवन िवताइरहेकाले य तो 
सं कारलाई अगािड याउँछ ज ले व थ र प्रभावशािल आि मयतालाई उजागर गदर्छ । येशूका भक्त 
भनेर दािव गनह  जोसँग स यको ज्ञान छ, ितनीह ले परमे रको वचन ज ताको त तो छ यिह पमा 
जन समक्ष याउन ुअिनवायर् भएको छ । मेरा दाजुभाई िददी विहनीह  यो त व परमे रले तपाईँबाट 
अपेक्षा गनुर्भएको छ । अब तपाईँको जीवन प्रवाहको हरेक प्रभाव िठक पक्षमा पिरचालन गनुर् पदर्छ । 
स यको प्रितरक्षाको लािग सबै खडा हुन िसक्नु पदर्छ यिह न ैग्रहण योग्य छ ।”-एलेन िज ाईट, 
मेिडकल िमिन ी, प.ृ २२ 
 
“तर जब िनकोिदमसले सावर्जिनक पमा येशूको िव ासी हँु भनेर प्रकट नगरेतापिन उसले यहुदी 
सानिहदे्रन धािमर्क महास गलाई य तो िकिसमले आ नो प्रभाव देखाए जसले गदार् येशूलाई नाश पानर् 
धािमर्क गु ह  वा परुोिहतह को हरेक योजनालाई िवफल तु याए । जब येशूलाई कु्रसमा मािथ उठाइयो, 
उसले जैतुन डाँडामा आफुले येशूसँग अ तवार्तार् िलएको स झे, “जसरी मोशाले म भुमीमा सपर्लाई उचाले, 
यसरी न ैमािनसको पुत्रलाई उचािलन ुआव यक छ‘ (यहु ना ३:१४); र उसले प्रभु येशूमा िव को उद्धारक 
हुनभुएको देखे ।”-एलेन िज ाईट, द आक्ट अभ एपो ट स,् प.ृ १०४ । 
 
िच तनमनन: 

क. के तपाईँ हुलह को मनि थितमा किह य ैपनुर् भएको छ, जसले गदार् आवेशमा 
आएर केिह कमर् गनुर् भयो जुन पिछ तपाईँले पछुताउन ुभयो?  यिद हो भने तपाईँले 
यसबाट के पाठ िसक्न ुभयो जुन यिह मनि थितमा समावेश हुन ुपदार् आफुलाई सुरिक्षत 
राखेर यस भुललाई दोहर् याउन ुनपरोस? 

ख. साँचो चचर्को सद य भयो भ दैमा तपाईँको आि मक जीवन सरुिक्षत हु छ भ ने 
ठेगान हँुदैन भ ने तकर् लाई िबचार गनुर्होस ्। हामी सेभे थ-ड ेएडभेि ट टह को लािग यसले 
के स देश िद दछ? हामी पिन हामीसँग स य छ भनेर अहँको भुमरीमा परेर यिह भए 
पुग्छ भ ने धरापमा परेर आ नो अन त जीवनलाई खतरामा पानर् सक्दछ  । य तो िम या-
िव ासबाट हामीलाई कसरी सुरिक्षत राख् न सक्दछ , िव ासी जनह सँग छलफल गनुर्होस ्। 
ग. यस अ यायमा उ लेिखत प्रभुको भक्त हुन अवसर गुमाएकाह ले आफुलाई समिपर्त िकन 
गरेन भ ने त यलाई पुनावर्लोकन गनुर्होस ्(तर हामीलाई थाहा छ िनकोिदमस यस पिरिध 
िभत्र नपनर् सक्छ) । प्रभपु्रित भिक्तभाव नदेखाउन मािनसह ले क ता क ता वाहना गदर्छन?् 
हामी चचर्को हैिसयतले परमे रलाई िव ास गनर् चाह छ तर अिनणर्यको व दीह लाई कसरी 
सहायता गनर् सक्दछ ? 

घ. िव ासी हुनु वा आ था राख् न ुर अनुशािसत येशूभक्त हुनमुा के िभ नता छ? 
 
 
 
अ याय ५ 
 
    नर र नारी, अिन अनशुािसत येशूभक्तजन 
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यस अ ययनको लािग प नहुोस:् मकुर् स ५:२५-३४, लकुा १:२६-३८, ८:१-३, १०:३८-४२, यहु ना ४:४-३० 
 
क ठ गनुर्पन पद: “अिन मेरीले भ न ुभयो, ′ हेनुर्होस,् म परम प्रभुको सेवक, मलाई तपाईँको 
वचनअनसुार होस ्।‘” लुका १:३८ । 
 
 येशूको कायर्काल अविधमा कुन ैन कुन ै पमा नारीह को गाढा भुिमका रहेको पाउँछ  । यस 
ससंारमा येशूको अवतरण भएको िदन देिख न ैपरमे रको मुिक्तको योजनामा ीह  समावेश भएको 
िथयो । यस ससंारको भौितक माता मेरी, अथार्त मिरयमले येशूलाई ज म िदएकी िथइ । हुन त यो 
काम नारीले मात्र स प न गनर् सक्द यो तर यस बाहेक मेरीले देखाएको अनुकरणीय िव ासको 
उदाहरण र समिपर्त जीवन, येशूभक्त हुन खो ने सबैले यी प्रभावशाली गुणह लाई आ मसात ्गनुर् 
अ याआव यक छ । अिन सुसमाचारको पु तकह  भिर नारीह को िनणार्यक भिूमकालाई उ लेख गरेको 
पाइ छन ्। येशूकी माता मेरी, रगत वग्ने रोगले िसिक त आइमाइले येशूको प यौरा छु दा िनको भएकी 
देिख िलएर ितर कृत जाती ीसँग पँधेरोमा येशूले पानी खान मागेकोस म र अ  धेरै नारीह  येशूको 
काममा समावेश भएकोले पु षलाई मात्र होइन, ीलाई  पिन परमे रको अनगु्रहको ढोकालाई  
त परतासाथ खोला गिरएको र अनुशािसत येशूभक्त हुनबाट कुन ैहालतमा पिन वंिचत नभएको पाइएको 
छ । 
 अनशुािसत येशूभक्तमा हुन ुपन गुणह को अ ययन गन िशलिशलामा केिह नारीह सँग येशूको 
अ तरिक्रया क तो िथयो सो हेनछ  । 
 
यस अ यायको झलक: येशूकी माता मेरीसँग क तो अिव सिनय पिरि थितलाई िव ासद्वारा ग्रहण गनर् 
अपेक्षा गिरएको िथयो? येशूको सेवाकायर्मा नारीह को भूिमकालाई बाइबलले कसरी िचत्रण गिरएको छ? 
नारीह ले खेलेको भिूमकाले येशूभक्त हुन के िशक्षा हामीलाई िम न सक्दछ? 
 
१. “मलाई जे हुनपुन हो, यो होस”् 
 लकुा १:२६-३८ प नहुोस ्। तपाईँ आफैलाई मेरीको थानमा राख् न खो नहुोस ्। यी पदह मा 
मेरीको गुणह लाई कसरी िचत्रण गिरएको छ र यसबाट हामीले के पाठ िलन सक्दछ ? कुन अित 
किठन कायर्भारलाई िव ास गनर् अ ाइएको िथयो? 
 
 अिहलेका आधिुनक, वैज्ञािनक सं कारमा भ दा पुरातन समाजमा अलौिकक कायर्ह लाई 
सिजलैसँग िलइ यो, यद्यिप मेरीलाई वगर्दतूका स देशलाई आ मसात ्गनर् अिसिमत िव ासको अपेक्षा 
गिरएको िथयो । 
प्रथमत: कुमारी अव थामा न ैउनी गभर्वती हुन िछन ्अरे ! ससंारको इितहासमा य तो घ ना किह यै 
भएको िथयो? य तो किठनकुरामा िव ास गनर् मात्र भनेको होइन, उनको हुने बालक त परमे रको पुत्र 
रे ! उनको प्र  न, “यो कसरी हुन सक्छ?” वभािवक र साधारण न ैिथयो । जब उनकी उमेर ढ केकी  
भितजी एिलजाबेथले पिन गभर्धारण गरी भ ने वगर्दतूले भने (लकुा १:५-२५) र िवशषेत: उसको 
प्रभावशाली आ ासन, “परमे रको लािग कुन ैकुरा पिन अस भव छैन” (पद ३७) पाउँदा मेरीले 
वगर्दतूको वचनलाई िव ाससाथ सकरा मक पमा ग्रहण गिरन ्। 
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 यानपूवर्क र प्राथर्नापूवर्क मेरीले वगर्दतुलाई िदएको जवाफलाई प नहुोस:् “मलाई तपाईँको वचन 
अनसुार होस”् (पद ३८) । उनले क तो खालको मनि थितलाई प्रकट गिरन?् क तो खालको अनुकरणीय 
आदशर् िव ासलाई मेरीले हामीलाई उदाहरणको लािग प्र तुत गरेको पाउँछ ?  
 
 बाइबल धमर्शा का िव ह ले सता दीय  देिख येशूको मानव अवतारको बारेमा तकर्  िवतकर् ह  
प्र तुत गरेको र गिररहेको पाउँछ  । र यस िवषय सदासवर्दा रह यमय न ैभएर खडा भएको पाउँछ  । 
यस अवला नारीलाई यस िवषयमा कित अनिभज्ञ िथयो होला र उनमा के भइरहेको िथयो सो बु न 
क तो किठन भयो होला? यद्यिप कित कुराह लाई थाहा नपाएतापिन मेरीले (मिरयम) परमे रलाई 
आ नो िव ाससाथ समपर्ण गिरन ्र उहाँको इ छा उनको जीवनमा पिरचालन ग न भनी आफुलाई 
अपर्ण गिरन ्। 
 कितपय कुराह मा मेिरलाई ज तो हामीलाई, नबुझे पिन िव ास गनुर् पदर्छ भनेर परमे रले 
िनदशन िदनहुु छ । तपाईँको आि मकता यहाँ देखाएका मेरीको आि मक िव ाससँग दाँ नहुोस ्। 
नबुझतेापिन वा कित कुराह मा अनिभज्ञ भएतापिन तपाईँ परमे रमा आ नो जीवनको भरोसालाई 
सु प न कित त पर हुनुहु छ? दयलाई जाँचेर यस कुराको जवाफ िदनहुोस ्। 
 
२. येशूका नारी अनुयायीह  

 लकुा ८:१-३ मा येशूको दो ो गािललको यात्राको बारेमा वणर्न गिरएको छ । येशूको यस यात्रामा 
उहाँको प्रारि भक १२ चेलाह बाहेक अ  को पिन साथमा िथए?  

 येशूको सुसामाचार यात्रामा ीह  पिन िथए भनी लकुाले प  पमा भ छ । यसमा हामीले 
अच भ मा न ुपदन िकनभने लुकाको पु तकमा िपछिडएका, बिह कृत जातीह  र नारीह को उद्धार गनर् 
र मुिक्त िदन येशू आउन ुभएको िथयो भनेर प्रमुखता िदएको पाउँछ  । 
 “येशूका प्रारि भक जीवनको िव ततृ पमा िववरण लकुाले मात्र आ नो सुसमाचारको पु तकमा 
िदएको छ । प्रायजसो लुकाले उ लेखिनय ीह को ि कोणलाई प्र तुत गरेको पाइ छ । परमे रको 
रा यको सुसमाचार पु ष जातीलाई मात्र होइन, आइमाईको लािग पिन उ ीक्कै आव यक छ र 
ससुमाचार फैलाउने पु य कायर्मा नारीह को सहभाितता पिन पु ष सरह हु छ भनेर लकुाले भ न 
खोजेको देखाउँछ ।”-द एसिडए बाइबल कमे टरी, ठेली ५, प.ृ ७६९, ७७० । 

 नारीह लाई आ नो चेला बनाउने येशूको अतुलनीय कायर् िथयो । यस ताकाका धािमर्क 
अिभयान वा समहुह ले आइमाईलाई समावेश गरेको िथएन । कितले त भने नारीह को िदमाग 
खाली हु छन,् उनीह लाई िसकाउन ुहु न र उनीह  सावर्जिनक पमा देखा पनुर्हु न भनेर 
वकालत गदर्थे । आइमाईह  घरायसी काम र घरेल ूकलामा मात्र िसिमत हुनपुदर्छ भनेर जोड 
गदर्थे । यद्यिप सुसमाचारको सु  देिख अ तस म कुन ैन कुन ैप्रकारले येशूको जीवन र उहाँको 
लक्ष पुरा गनर् नारीह को भूिमकालाई उ लेखिनय पमा समावेश गिरएको पाउँछ  । कुन ैजात र 
िल गलाई पक्षपात नगरी सबैलाई मुिक्तमा समावेश गनुर् न ैयेशूको लक्ष िथयो । 
 म ी २७:५५,५६ र मकुर् स १५:४०, ४१ प नहुोस ्। येशूको सेवाकायर्मा नारीह को भूिमका 
अझ के बढी िथयो भनेर थपेको छ? 

  िविभ न िबमारबाट िनको भएर शारीिरक वा मानिसक क बाट िनकासा पाएको कारण 
कितपय ीह  येशूप्रित नेह र भक्त भएर उहाँको काममा सहयोग गनुर् भएको िथयो र उहाँको 
आव यकतालाई पिरपूि र् गरेका िथए । कुन ै ीह  िवधवी हुनसक्दछन िकनभने उनीह  येशूको 
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ससुमाचार प्रचारको कायर्मा लागेका िथए र येशू तथा उहाँका चेलाह को आव यकतालाई हेरिवचार 
गरेका िथए । जे भएतापिन, प्रारि भक चचर्को थापनामा नारीह को भिूमका अित उ लेखिनय 
िथए भनेर परमे रको वचनले प पमा खुलासा गिरएको छ ।  
 
  गलाती ३:२८ मा यसरी लेिखएको छ: अब नता यहूदी छ न ग्रीक, न कमारा छ न 
फुक्का, नता पु ष न ी छ, िकनभने ख्री  येशूमा ितमीह  सबै एउटै हो। यसमा त काल 
देखाएका श दह  भ दा गिहिरएर जा दा येशूको िसद्धा तमा पूवार्ग्रह वा पक्षपातपूणर् आचरणलाई 
कुन ि कोणमा प्र तुत गरेको छ? तपाईँको आ नै दय छामेर हेनुर्होस ्। परमे रको वचन 
िवपिरत कुन पूवार्ग्रह र मनि थित तपाईँले बोिकरहन ुभएको छ? 
 
३. “यिद मलेै उहाँको प यौराको टु मामात्र छुन पाएतापिन.......” 
 
 
  रगत बहने ी रोगले ग्र त एक मिहलाको प्रख्यात वतृा त मकुर् स ५:२५-३४ प नुहोस ्।  
उपरोक्त कहानीले यस मिहला येशूको चलेा िथइन ्वा िथइन भनेर नबताए तापिन हरेक येशू 
भक्तको जीवनमा हुन ुपन अ याव यक गुण उनले दशार्एकी िथइन ्।  
 
  फेिर मकुर् स ५:२२,२२ मा प नुहोस ्जहाँ िसिनगग धमर् थलको शासक जािरयस येशूकहाँ 
कसरी आए भनी रोचक तिरकाले उनको तुलनामा िवपिरत ढंगले प्र तुत गरेको छ । 
  येशकूहाँ यी दईु यिक्तह  कसरी िभ न ैतिरका अपनाएर आए? फेिर यसै बेला यी 
दईुह को िबचमा के एउटा गुण समान पमा िवद्यमान िथयो?  

  हामीलाई जानकारी भए अनसुार यस मिहलाले येशूलाई किह य ैपिन देखेको िथएन । 
बाइबलको अनसुार, येशूको बारेमा सनेुको भरमा उनी आएकी िथइ । कसैले येशूको बारेमा गवाही 
िदए र उनी पिन िव ासले पिरचािलत भइन ्। आफुले नदेखे तापिन येशू प्रित आ था जगाएकी 
िथइ । यो नै उनको जीवनमा िव ासको प्रथम कदम िथयो (युह ना २०:२९, िहबु्र ११:१) । 
    िनस देह: बाइबलका वतृा त अनसुार उनको असा य रोगले गदार् उनी नरैाश भएकी िथइ 
। लै य यव था अनसुार उनको रगत वहने यथाले गदार् उनी अशुद्ध मािन यो । कोिह मािनस 
पिन शारीिरक पमा उनको स मखु पनुर् हु न यो । यिद उनी िववािहत भएकी िथइ भने आ नो 
ीमानसँग संसगर्मा आउन ुहु न यो । साँ चीकै भ ने हो भने उनले आ न ैछोराछोरीह लाई पिन 

छुन सक्दैन यो । बार् ह वषर्स म उनी यस िपडामा परेकी िथइ । 
  उनले आ नो महान ्िव ासको हाथ कसरी बढाइन?् 
 
  उनी डराई डराई गो य पमा येशूको प यौरा छु दा िनको भएतापिन येशूले यसलाई 
सावर्जिनक गनुर् भयो । उनले उहाँलाई र सबैले सु ने गरी के भयो भनी बेली िव तार गिरन ्। 
आ नो गवाही िदएर उनले प्रथमत: आफु येशूको अनुयायी भनेर सावर्जिनक पमा खुलासा गिरन ्
। अब सबैलाई उनको सारा वतृा त सावर्जिनक पमा खुलासा गिरएकोले अ लाई उनको 
जीवनमा येशूले के काम गनुर् भयो सो भ न सिजलो भएको िथयो । कसैले भनेको भरमा उनी 
येशूकहाँ आएकी िथइ, अब उनी अ लाई येशूसँग आ नो प्र यक्ष भेट भएर कसरी उनको जीवनमा 
नयाँ जीवन प हायो भनेर उहाँको िकतीर् फैलाउन सक्षम ्भएकी िथइ । 
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  उहाँमाथी आ था राख्यो भ दैमा हामी सध वा सबै रोगबाट िनकासा पाउँछ  भ ने ज री 
छैन, यद्यिप उहाँमाथी भरोसा र आ था कसरी जगाइ राख् न सक्दछ ? यिद उहाँलाई िव ास र 
उहाँमाथी भरोसा राख् न छो य  भने जीवनमा अ  के बाँकी रह छ त? 
 
४. धेरै कुराह ले गदार् हैरानी ख नु 
  येशू भक्त हुनको लािग येशूको यिक्त वको जानकारी हुन ुअ याव यक छ । उहाँसँग 
निजकै र गाढा स व ध हुनपुदर्छ । जब स म उहाँसँग यिक्तगत िन य पमा समय िबताउँदैन  
तब स म यो अनभुव हँुदैनन ्। हाम्रो य त जीवनमा धेरै काम ध धाले समय ओगेटेको हु छ । 
हाम्रो समय असल र मह वपूणर् कायर्मा य त भएतापिन परमे रसँगको स ब धलाई िचसै 
पारीराख् न ुधेरे सहज हु छ । 
  लकुा १०:३८-४२ प नहुोस ्। असल कुराले पिन अित मह वपूणर् कायर्बाट वंिचत राख् न 
सक्दछ भनेर यस वतृा तले बताउँछ । यहाँ दईु मिहला अनुयायीह को िवषयमा वणर्न गिरएको 
छ, तर यसमा के स देश भेट्टाउन ुभएको छ? 
 
मेरीले येशूकै मुखाबाट वचनह  सुनेका िथए ।उहाँको वचन नसनुीकन कोिह पिन उहाँको अनयुायी 
हुन सक्दैनन ्। यस िववरणले भ दछ उनी येशूको पाउमा बसेकी िथइन ्। प्रथम सता दीका 
गु ह  ठुलो मेचमा ब दथ ेर उनीह का चलेा चािहँ उनीह को पाउ िनर सानो मेचह मा वा 
भँइमा ब दथ े। गु को पाउमनुी ब नु भनेको चेला वा िश यको मदु्रा ग्रहण गनुर् हो । उनी येशूको 
पाउमा बसी भनेको अथर् उनी येशूको िवद्याथीर् वा चलेा िथए भनेर जनाउँछ (पे्रिरत २२:३ सँग 
तुलना गनुर्होस)् । 
  उनको िददी माथार् उनको िवपिरत चिरत्रकी िथइ भनेर देखाउँछन ्। ग्रीक वा युनानी 
अनबुादमा उनी काम ध धामा य त भएर अलग भएकी िथइ भनेर उ लेख गरेको छ । गु  
घरमा आए पिछ उहाँको अितथी स कार गनुर् र उहाँको आव यकतालाई हेनुर् सबैको कतर् य हो । 
फेिर आ ना विहनीलाई सघाउन पठाइ िदनुहोस ्भनेर येशूलाई गरेको अनरुोध चलन च तीको 
मु य मा यता र अपेिक्षत मुतािवक न ैिथयो । मिहलाह लाई  

िज मा लगाएको भा सा कोठामा य त हुन ुमेरीको कतर् य िथयो, तर पु षह  िवच भोजन 
कक्षमा ब नु होइन ।  

   माथार्को कुरा सनेुर मेरीसँग नाराज हुनु भएन ब  माथार्लाई न ै मेरी िकन उहाँको पाउमा िथइ 
र माथार् िकन खानेकुरामा ति लन िथइ भनेर स झाउन ुभयो ।उहाँले भ न ुभयो, “माथार्, माथार्, 
ितमी धेरै कुराका िवषयमा िच ता ग य , र याकुल हु यौ । तर आव यकता एउटै कुराको छ, 
यही असल कुरा मिरयमले छानेकी छे, जो उसबाट खोिसनेछैन ।” लुका १०: ४१,४२ । 
  
  माथार्को गुनासो यायोिचत िथयो, तर येशूले उनलाई हकारेकोबाट हामीलाई यो कुराको 
ज्ञान हुन ुपदर्छ, जीवनमा आव यकताको पिरपूतीर् भ दा अ  पिन मह व कुरा छन ्जसलाई 
यान िदन ुज री छन ्। हामी सबैले होिसयार हुन ुपदर्छ िकनभने जीवनमा किहलेकािहँ चाहेको 
कुराले व असल कुराले गदार् प्राणधार र अ याव यक त वह लाई प छाएका हु छ  । 
 



 33

  तपाईँको जीवनमा आव यकताह को पिछ लाग्न र येशूको पाउमा ब न--यी दईुलाई कसरी 
िठक स तुलनमा राख् न ुहु छ? यस प्रिक्रयाको लािग के समायोजन गनुर् पदर्छ? फेिर यिह 
समयमा, के धेरै मेरी त हुने तर माथार् नहुन पिन सक्दछ? यिद सक्दछ भने, कसरी? 
 
५. इनारमा पानी िलन आएकी मिहला 
  यहु ना ४:४-३० मा येशू र अछुत सामिरतन जातका मिहलाको िवचमा प्रख्यात बातार्लाभ 
प्र तुत गरेको छ, प नुहोस ्। कसरी येशूले यस मिहलाको िव ास िज  नु भयो र उनी येशूकी 
अनुयायीमा पिरणत भइन ्?  
 
  जुन प्रिक्रया अपनाएर येशूले सामिरयाका ीको दय िज  नु भएको िथयो, यो 
प्रिक्रयालाई होिसयार पुवर्क अ ययन गरेर येशूको लािग मािनसको दय फकार्उन यिह प्रिक्रया 
हामी सबैले अपनाउन ुपदर्छ भनेर देखाएकोले यो वतृा तमा हाम्रो िवषेश यान जानु ज री छ । 
  यस प्रिक्रयाका चार चरणह  छन:् क. आफुमा भएको भ दा उ म िचजको 
आव यकतालाई जागरण गराउन ु(पद ७-१५) ख. यिक्तगत आव यकताको चाहनामा ढ िव ास 
जगाउनु (पद १६-२०) ग. येशू न ैमिसह हुन ि वकार गनर् िनणार्यक कदम चा न ु(पद २१-२६) घ. 
जब येशूलाई उद्धारकतार् हुन ्भनेर ि वकार गरे पिछ, यस िनणर्यलाई आ नो साथमा नलकुाइ 
अ लाई भ न फूतर् गराइ आफुलाई पिरचालन गनुर् (पद २६-३०,३९-४२) । 
  जब येशूले यस अछुत ् ीसँग पानी माग्नु भयो, उनको मनमि त कमा के भाँडभलैो 
खे यो होला सो सोचिनय न ैछ । प्रथमत: अपिरिचत यिक्त, यो पिन यहुदी जसले उनी प्रित 
अपेिक्षत पमा दया देखाउँछन ्। अक  यस यिक्तले यस ीको गिहराइमा गएर उनको 
अ धकारमा लिुकरहेका गोपिनयताह को पदार्फास गदर्छन,् जुन कुरा उनीलाई बाहेक अ  कसैलाई 
थाहा िथएन । उनको प्रितिक्रयाले, “हजुर, तपाईँ परमे रको अगमवक्ता भनेर थाहा पाउँछु ।” (पद 
१९), यो देखाउँछ उनले आ नो पापह को मात्र ि वकार गरेको होइन, येशू कुन ैिविश  यिक्त 
हुनुहु छ भनेर देखाउँछ । यो पिन याद गनुर्होस,् जब यस मिहलाले आ ना िवषय ब तुलाई 
बद न खोिजन,् येशूले उनको पापको बारेमा छलफल गनर् कर गनुर् भएन । ब , उहाँले जहाँबाट 
उनले कुराकानी सुर गिरन,् यसलाई अ  स य कुराह  तफर्  मन ढ काउन ुभयो र अ तमा आफै 
ितर िखँ न ुभयो, तब यसपिछ  उहाँ अव अगमवक्ता होइन तर मिसह अथार्त ्उद्धारकतार्को 
पमा प्र तुत गनुर् भयो । येशूका िद य िवचार, िनस देह: उहाँले उनको गो यकुराको ज्ञान भएको 

देखाएकोले, यस ी उहाँसँग प्रभािवत भइन र उहाँलाई िव ास गिरन ्। 
  यसको फल व प उनी जु क्क उठेर आ ना मािनसह लाई येशूको बारेमा गवाही िदन 
गइन ्। उनले यो कसरी गिरन,् हेनुर् होस ्पद २९,३९ । उनी येशूसँग िकन प्रभािवत भइन?् के 
जब जनसमुदायमा येशूको बारेमा भ दा यसमा आ न ैनराम्रो कुरा ि वकार गरेको देिख दैनन?् 
एउटा चिरत्रिहन भनेर नाउँ चलेका मिहला, जब येशूले उनलाई पा तर गनुर् भयो, उनको गवाही 
कि को प्रभवाशाली िथयो?  

  प्रभलेु यस ीलाई बद न ुभयो । उक्त ी शुद्ध, धमार् मा र असल चिरत्रको अग्रप थीमा 
नभएतापिन येशूले आ नो लािग एक शिक्तशाली सा यदाता (गवाही िदने) मा पिरणत गनुर्भयो । 
यस वतृा तले के िशक्षा तपाईँले िलन सक्नहुु छ क. अ को दयलाई छामेर याय नगनुर् ख. 
जतीसकैु जघ य पापी भएतापिन परमे रको अनगु्रहलाई काम गनर् िदएर उसलाई क्षमादान गनुर्? 
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उपसहंार: 
 
अ  जानकारीको लािग प नहुोस:् द एसिडए बाइबल कमे टरी , ठेली ५, प.ृ६०७, ६०८, ६५६, 
६५७, ६६९, ६७०, ७८५,७८६, ९४०-९४२, एलेन िज ाईट, द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ५२४-५३६ ।  
 
  “एउटा कुरा माथार्लाई के चािहएको िथयो भ दा उनलाई शा त िशल वभाव, उपासना 
गन आ मा, अन त जीवन वा भिव यको बारेमा गिहरो ज्ञान र आि मक पमा अग्रसर हुन 
परमे रको अनगु्रह । िबतेर जाने िचजमा सुतार् गनुर् भ दा अज मरी कुरामा बढी यान िदन ु
उनको ज री िथयो । आ ना छोराछोरीह लाई मुक्तीको ज्ञानमा पिरपक्व बनाउने हरेक अवसरलाई 
नगुमाओस ्भनेर येशूले िसकाउन चाहन ुहु छ ।” एलेन िज ाईट, द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ 
५२५ । 
  लकुाको सुसमाचारमा िचत्रण गरेका िवशेष बतृा तह मा येशूले पाले टाइनका 
मिहलावगर्ह लाई सरोकार र द्धा देखाउनु भएको र कुन ैकुनैले उहाँलाई शु ् षुा गरेको पाइ छ । 
यो नौलो िथयो, िकनभने सामािजक जीवनमा यहुदी नारीह को भिूमका युन िथयो । किहलेकािहँ 
अगमवक्ता एिलशा ज ता यिक्तह ले मिहलाप्रित सरोकार देखाएको र ितनीह बाट सु षुा पाएको 
पिन पाउँछ  ।” द एसिडए बाइबल कमे टरी, ठेली ५, प.ृ ७६९ । 
 
िच तनमनन: 
  क. मिरयम येशूकी आमा कसरी भयो भ ने बारेमा फेिर प नहुोस ्। फेिर उनलाई के 
अच भको कुरालाई प यार गनुर् भनेर भनेको िथयो, जुन कुरो उनले बु न सकेको िथएन । यिह 
कुरालाई िलएर यो िवचार गनुर्होस,् आज पिन येशूक अनशुािसत भक्तह लाई कित नबुझकेो 
कुरामा िव ास गरेर अिघ ब न ुभनेर िनदशन िदएको पाउँछ  । हो, हामीले नबुझतेापिन हामीमा 
प्रश त िव ास र आ था भएको कारणले ती नबुझकेा कुरालाई पिन आ मसात गदर्छ  । 
िव ासीह  िवच यस िवषयमा छलफल गनुर्होस,् हामीले नबुझतेापिन कित कुराह लाई िकन 
िव ास गनुर् पछर् वा गनर् सक्दछ  । यस िवषयमा संघषर् गिररहेकोलाई हामीले कसरी सहायता 
गनर् सक्दछ ? िव ासी जीवन िवताउन परमे रमा आ था र भरोसाको िवक प छैन भनेर कसरी 
स झाउने? 
 
ख. कित देशह मा मिहला िव ासीह को बाहु यता चचर्मा भएको पाउँछ  । य तो पिरवेशमा 
चचर्ले मिहलालाई पिन उि क्कै अनुशािसत येशू भक्तको सजं्ञा िदएर परमे रको काममा िकन 
अिघ नबढाउने? 
 

घ. यथाथर्तामा हेन ्र् हो भने येशू क्राि तकारी, समाजमा आमूल पिरवतर्न गनर् चाहने 
यक्ती, मािनसले सिृ  गरेका यथाि थितबादलाई बद न चाहने, मािनसको जीवनलाई 
पा तर गन, वत त्रबादी, नयाँ पद्धितको थापना गन यिक्त वा यसलाई उ साह गन 
यिक्त, िबगे्रको जीवनलाई फ्ुित र् िदने, जाितय असमानताको िवरोधी, नरनािरलाई भेद 
नराख् ने, सवेंदनिशल र आधार िदने यिक्त हुनहुु यो । उहाँको अगािड कोिह पिन उपिक्षत 
िथएन, कसैलाई पिन हे न ुभएन, कसैलाई पाखा गनुर् भएन न त कसैलाई बिह कार गनुर् 
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भयो । हरेक यगुमा भएका समकािलन येशूभक्तह ले उहाँको अनकुरणीय उदाहरणलाई 
नमूनाको पमा िलएर आ मसात ्गनुर् पदर्छ ।  कुन ैजात, सं कृती, िल ग, देशीिवदेशी, 
धनीगिरब, रंगभेद, िविभ न वगर् र वषर्लाई उहाँले छु याउन ुभएन । येशूको अगािड सबै 
समान िथए । “परमे रले संसारलाई पे्रम गनुर् भयो” भ दा संसारको कुनैलाई पिन पक्षपात 
गिर आ नो पे्रमबाट बंिचत गनुर् भएन । तर यस पे्रमलाई कसरी ग्रहण गरी यसको 
उपादयतालाई पिरचालन गन, यो अिधकार हरेक यिक्तमा िनिहत गनुर् भयो । यस 
स दभर्मा तपाईँले आ नो चचर्मा िवना भेदभाव सबलैाई कसरी वागत स कार गरी 
उनीह को सेवामा आफुलाई अपर्ण गनुर्हु छ? 

 
अ या ६ 

   जाितयता र येशूका अनुशािसत भक्तजन 
 

  
यस अ यायको लािग प नहुोस:् म ी १५:२१-२८, लकुा ७:१-११, युह ना १:३, पे्रिरत १०:२८, ३४, ३५, 
११:२५-३० 
 
मरण गनुर् पन पद: “..सब प्रकारका उपायले कसै न कसलैाई मिुक्त िदलाउन  सकँू भनेर सबैका 
िनि त म सब थोक बने ।” १ कोर थी ९:२२ । 
 
 िबदेशमा गएर सुसमाचारको काम गनर् आ ान गिरएको आभास जीमलाई भएको िथयो । जसको 
फल व प उ एक िबदेशको अनक टार ठाँउमा जंगली मािनसह को िबच उ पुगे । यस ठाँउमा पगु्ने 
िबि क्कै यस ठाँउमा रहन याहाँका आिदवासीह ले कुन ैिबदेशी उनीह कहाँ ब ने भए एउटा पिरक्षामा 
सामेल हुन पदर् यो भनेर जीमलाई थाहा भयो । यिद ती पिरक्षामा सफल भए मात्र कुन ैिबदेशीह  
ितनीह को िबचमा ब न अिधकार पाउँ यो । नौलो मािनसले ितनीह ले बनाएको िवशषे रस िपउन ु
पदर् यो--केवल चाखेरमात्र पुग्दैन यो । यिद यस जाँचमा असफल भयो भने यस पाहुनाले तुर तै यस 
थान छौ नु पदर् यो, नत्र भने यस आिदबासीले उसलाई खान सक्द यो । जीम धमर् संक मा परेको 
िथयो । उसको छटपट दयले ती मािनसह ले रस बनाएको वाक्क लाग्ने गरेर हेरे । यस रसमा दधु, 
मािनसको र् याल, रगत, मखुले चपाएको जिडबुटी र अ  जिडबटुीह  राखेको िथयो । जब यो तयार 
भयो, हेद वाक्कलाग्दो र ग ध न ैबा ता होला ज तो िथयो । जब उसलाई यो खान उक्सायो, उसको 
िवक प प्राथर्ना गनुर् र िपउन ुबाहेक अ  िथएन । उसले यो रस भएको कचौरा िलयो, सबैले 
आ यर्चिकत भएर हेरे र आफुले न ैताजुब मानेर यो िपए । यो िपएर उसले पचायो,  जसको 
फल व प उ ती मािनसको मास ुखाने जंगली आिदवासीह को िबचमा रहने अिधकार प्रा  गर् यो । 
 येशूको भक्ताल ुहुन किहले कािहँ अनौठो काम पिन गनुर् पन हु छ: ज तै खाने र अनौठो रस 
िपउन ुपन र अ  सबै थोक जसले गदार् हामीह ले मािनसह को मन परमे रितर फकार्उन सक  र 
ितनीह ले उद्धार पाउन ्। येशू भक्तले ख न ुपन आ ान र चुनौती य तै हु छ । प्रभुले भ न ुभयो, “सारा 
ससंारमा यो सुसमाचार सनुाउन ु।” यो प्रिक्रया पुरा गनर् संसारको हरेक सं कारमा िभ नु जा नु पदर्छ र 
हाम्रो भ दा उग्र चालचलनको िवचमा फ नु पन हु छ । 
यो अ यायको झलक: यहुदीह लाई मात्र होइन अ  कुन जातकहाँ गएर  
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 येशूले सेवा गनुर् भयो भनेर उदाहरणह  ससुमाचारको पु तकह मा प्र तुत गरेको छ? यहुदी 
बाहेक परमे रमा द्धा राख् नेह  को हुन ्र ितनीह बाट हामीले येशू भक्त हुन के िशक्षा पाउन सक्दछ ? 
फेिर येशूका चलेाह ले जुन पमा येशूप्रित आ नो समपर्णता अि टओकमा देखाए, यसबाट हामी के 
िसक्न सक्दछ ? 
 
१. यहुदी जातीह बाट ितर कृत सामिरतनह लाई येशूको भक्त हुन आ ान  

 देहाएका पदह  प नहुोस ्। ससंारका सारा वगर्, वणर् र जातका मािनसह लाई परमे रले कसरी 
हेनुर्हु छ अथार्त ्सरोकार राख् न ुहु छ भनेर ती पदह बाट देखाउँछ? यहु ना १:३, ३:१६, पे्रिरत १०:२८, 
३४, ३५, १७:२६-२८, िहबु्र २:९ । 
 

 पिवत्र शा  बाइबलले प  पादर्छ: प्रभ ुयेशूले केवल मानव समाजलाई मात्र सिृ  गनुर् 
भएन, यस मानव जातको लािग उहाँ मनुर् पिन भयो । उहाँले कुनै जात, वणर् र रा  भनेर 
उपेक्षा गनुर् भएन । उहाँले कसलैाई भौगोिलक िसमानामा राख् न ुभएन । उहाँको मृ य ुसारा 
िव को लािग िथयो । उहाँको मृ यु सबै मानव जातको लािग भएको कारणले परमे रको अगािड 
कसैले जातभात, वणर् र िल गको नाउँमा भेदभाव गरी पुवार्ग्रह राख् द छ भने यो उहाँलाई अस  
हु छ ।  

 यसकारण यस ताकाका समाजको लािग  (जुन अिहले पिन मािनस मािनसको िबचमा 
पुवार्ग्रहले ग्रिसत छन)् येशू आउन ुभयो भनेर अच भ मा नु पदन । येशूले आफुलाई उ चा जात 
ठानेका यहुदीह को मात्र होइन गैर यहुदीह को पिन सेवा गनुर् भयो । (जब उहाँले सारा ससंारमा 
गएर उहाँको चलेा बनाउ भनेर आफ् ना चेलाह लाई िनदशन िदन ुभयो, यसले उहाँको चेला 
यहुदीह मा मात्र िसिमत राख् न चाहेको िथएन भनेर प्र  पादर्छ) । पावल गैर यहुदीह को लािग 
ससुमाचार वाहक भनेर बुिझएतापिन येशूले आ नो भौितक जीवनम ैयहुदीबाट ितर कृत 
जातह लाई परमे रको ढोका खोलीिदन ुभएको िथयो ।  

 लकुा १७:११-१६ र यहु ना ४:३९-४२ प नहुोस ्। यस िववरणमा के भइरहेको छ? यी 
पदह बाट हामीले के िशक्षा िलन ुपदर्छ?  र यसमा देखाएका के अवगुणलाई हाम्रो मनबाट पिन 
चटै्ट िनकालेर फक्न ुपदर्छ? 

 अिघ लो अ यायमा हामीले यो हेर् य , कसरी एक मिहलालाई उनको सबै गो य कुराह  
येशूले पदार्फास गरेको कारण उहाँप्रित चिकत भएर आ ना गाग्री इनारमै छोडरे गाउँलेह लाई 
येशूलाई भे न उनले आ ान गिरन ्। उनको बोलीमा येशू न ैमिसह हुन ्भ ने आभास िदएको 
िथयो । उक्त मिहलाको गवाहीले गदार् यस सामरी गाउँका धेरै मािनसह ले येशूलाई िव ास गरे 
भनेर बाइबलले बताउँदछ । जब गाउँलेह ले येशूलाई भेटे, ितनीह ले उहाँलाई गाउँमा ब न 
अनरुोध गरे िकनभने उहाँबाट िदक्षा िलन चाह थे । 
 दस जना कोढीह लाई येशूले एक िदन िनको पानुर् भएको िथयो । यसले पिन येशूको 
काम सामिरतनह को िबचमा भएको िथयो भनेर देखाउँछन ्(लकुा १७:११-१६) । ती दस जनामा 
केवल एक जनाले मात्र येशूलाई ध यबाद िदन आए र येशूप्रित कृतज्ञता यक्त गरे-- ती िथए 
सामिरतन । उ च वरमा परमे रको प्रशंसा गरेर येशूले उसको जीवनमा गरेको कामलाई आ नो 
कृतज्ञता जनाए । येशूले उसलाई सराहना गद भ नभुयो, “ितम्रो िव ासले ितमीलाई िनको पािरयो 
।” यसरी यस ितर कृत यिक्तको मनोबललाई िव ासको उँचाइमा लानु भयो । यनुानी भाषामा 
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उ िनको भयो भनेको शाि दक अथर्लाई मकु्ती पायो भनेर खुलाएको छन ् । यसको अथर् यस 
सामिरतन शारीिरक पमा मात्र होइन, आि मक पमा पिन उसले उद्धार पाएको िथयो । येशूले 
यस सामिरतनलाई िवदेशी वा अ य जाती भनेर स वोधन गनुर्भएको िथयो । सामिरतन र 
िवदेशी भनेर थाहा हु दा हु दै पिन येशूले उसलाई पक्षपात गनुर् भएन र उसको िव ास र 
आ थालाई उहाँले कदर गनुर् भयो जसको फल व प उ घिृणत रोगबाट मुक्त भए । येशूले 
त कािलन मािनसह को वा यहुदीह को पुवार्ग्रहलाई मा यता िदनु भएन भनेर यो िववरणले 
हामीलाई यो प  पादर्छ । 
 हो, हामी कसपै्रित पुवार्ग्रह राख् न ु हु न, पक्षपात गनुर् हु न वा दरुाग्रह राख् न ु हु न भनेर 
भाषण छाँ  न त सिजलो छ, तर यस िवषम ्भावनाबाट वत त्र भएर यसलाई यवहारमा 
उतानर् यि  सिजलो छैन । के तपाईँको मनमा य ता मािनिवय रोगले ग्रिसत हुन ुभएको छ 
जसले गदार् अ  प्रित दे्वषभावले हेनर् अग्रसर गराउँछ अथार्त ्अ  भ दा म सफा, उ च जातको छु 
वा पिवत्र छु भनेर आफु भ दा कमजोर वा िपछिडएकोलाई पाइतालामुिन राख् न अिभपे्रिरत गदर्छ? 
 
२. परमे र प्रित भय वा द्धा राख् नेह  

 प्रथम ्शता दीका केिह अ य जाती वा (मनु मतृी अनसुार ले छ जात) वा गैर यहुदीह  
परमे रप्रित द्धा वा भय राख् नेह  भनेर स वोधन गदर्थ े। ितनीह ले नाममात्रको लािग यहुदी 
धमर् अपनाएका िथए । िसनीगगह मा च दा पिन िद थे र स बथको िदनमा सेवाकायर्मा सहभागी 
हु थे ।  तर ितनीह ले बि माद्वारा आफुह लाई धमर्को सतमा ब न चाह दैनथे र यहुदी धमर्का 
िनयमह लाई पालन गदनथ े। ियनीह मा एक जना रोमी िसपाहीँका हािकम वा से टुिरयन िथए 
जो परमे रमा द्धा राख् ने भनेर नाम कमाएका िथए । य को बारेमा लकुा ७:१-११ मा वणर्न 
गिरएको छ । 
 
लकुा ७:१-११ प नहुोस ् । येशूका यो गैर यहुदी अनयुायीको आ था र चिरत्रको बारेमा ती 
पदह बाट के िसक्न सक्दछ ? 

 यस सैिनक अिफसरको िव ास येशूको लािग “गैर यहुदी वा अ य जातीह को िवचमा 
पिन सुसमाचारको काम कसरी हु दो रहेछ भनेर देखाउँछ । सारा संसारबाट उहाँको रा यमा 
मािनसह  ज मा गराउन हिषर्त दयसाथ ्प्रभु येशूले अपेक्षा गिररहनु भएको छ ।”-एलेन िज 
ाईट, द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ३१७ । 

 पे्रिरत १० मा अक  रोमी अिफसरको बारेमा वाख्या गरेको छ । कनिलयस परमे रप्रती 
अगाढ द्धा राख् ने िसपाहीँह का हािकम वा से टुिरयन िथए । परमे रले वगर्दतु पठाउन ुभएर 
उसका उपहारह  र प्राथर्नाह  उहाँले ग्रहण गनुर् भयो भनेर स देश िदन ुभएको िथयो र साथै 
पत्रसुलाई खोजेर उसकहा ँिलएर आउन ुभनेर अर् हाउन ुभएको िथयो । यहुदी सं कारको िवपिरत 
पत्रसु उसको घरमा गए । यसले गदार् उसले गाली पिन खे न ु पर् यो । अ ले जे भनेतापिन 
परमे रले सफा गनुर् भएको मािनसह लाई अछुत वा अशुद्ध भनेर ितर कार नगनुर् भनेर पत्रसुले 
परमे रबाट िनदशन पाएको िथयो । जब पत्रसुले कनिनयस र उसका पिरवारलाई प्रवचन 
िदइरहेका िथए,  गैर यहुदी पेि टको को आभास िदन  पिवत्र आ मा ितनीह माथी आए । यो 
देखेर येशूलाई िव ास गन पत्रसुका यहुदी  सहयोगीह  छक्क परेका िथए । 
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 पे्रिरत ११:१-३ प नहुोस ्। तर यहुिदयामा भएका येशूका यहुदी अनुयायीह को प्रितिक्रया 
क तो िथयो? ितनीह को यो प्रितिक्रयाले आज हामीलाई िकन छक्क पादर्छ? ितनीह को यस 
कायर्िकलापले हामीलाई के स देश िद दछ?  

 यो क तो अच भ ! येशूलाई पछयाउनेह  रे, तर ससुमाचारको पणुर् ज्ञानचािहँ नभएको ! 
सां कृितक, शैिक्षक, वणर् वा सामािजक यथाि थितले हामीले दावी गरेका येशूका िशद्धा तह लाई 
ओझलेमा पानुर् हु न भनेर हामी सतकर्  हुन ुपदर्छ । (यिद हामी येशुका भक्त ह  भनेर दािव गदर्छ  
भने पुणर् पमा यस अनसुार िहँ न ुपदर्छ ।  नाममात्रको वा देखावती इसाई भएको परमे र 
चाउन ु हु न । याद गनुर्होस:् येशूले कसलैाई उहाँको अनुयायी हुन कर गनुर् हु न । यहु ना ६ 

अ यायमा येशूका ७० चेलाह मा ४८ जनाले आफु खुसी उहाँलाई छो नु भयो र बाँकी १२ लाई 
पिन उहाँलाई छो ने इ छा शिक्त उनीह लाई न ै िनिहत गराउन भयो । प्रभु येशू कसलैाई 
आ थाको व दी बनाउन चाहनु हु न । उहाँ असली पमा िववेकको वत त्रताको प्रितक हुनहुु छ 
। उहाँका जीवनीले यो अिभ यक्तलाई प्रित वनी गदर्छ ।)  
 
३. यहुदी रा का सीमा भ दा बािहरका देश कनान 

   येशूको सेवाकालमा एक िदन उहाँ आ नो देशबाट टायर र सीडोनको क्षेत्रमा जानु भयो । उहाँ 
आ नो गाउँ शहरबाट मानौ छुट्टीको िनि त िवदेशमा जान ुआव यक भएको महशुस गनुर् भएको 
िथयो िकनिक उहाँ र यहुदी अगुवाह को िबचमा तनावको सजृना भएको िथयो । यस अ य जात 
वा गैर यहुदी क्षेत्रका एक घरमा अपिरिचतको पमा पाहुना हुन जान ुभएको िथयो । उहाँको 
बारेमा कसैलाई थाहा नहोस भनेर उहाँ चाहनु हु यो (मकुर् स ७:२४) । यद्यिप एक कनानी ीले 
उहाँलाई िच न ुभयो र उहाँसँग एक िबशेष अननुय िव ती गद उहाँको पिछ पिछ लािगन ्। 
 यो िववरण म ी १५:२१-२८ मा छ, सो प नुहोस ्र देहाएका प्र  नह को जवाफ िदन ुहोस:्- 

१. यस िबदेशी मिहलाले येशूलाई उहाँको मिसही नाउँ, “दाउदको पुत्र” भनेर िकन 
स वोधन गिरन?् यसले उक्त मिहलालाई येशूको बारेमा क तो अचकु ज्ञान िथयो 
भनेर बताउँछ? 

२. उनी प्रित येशूका चेलाह को प्रितिक्रया क तो िथयो र यसले ितनीह को प्रचिलत 
वभावलाई कसरी प्रदशर्न गदर्छ? 

३. उक्त मिहलाले येशूसँग क तो सहायताको लािग अनरुोध गिरन ् । उनी क ती 
िनिरह भएकी िथइन?् 

४. यस िववरणमा उनले येशूको प्रितिक्रया सनेुर क तो िनराश हुन सक्दिथन ् तर 
िकन भइनन?् 

५. ( यस ितर कृत मिहला--धािमर्क शिह णुबात िपछिडएका, सामािजक यायबाट 
हेिपएका जात-- जब उनको ित न िव ासलाई येशूले िच नु भयो तब उहाँले उनलाई 
कदर गरेर, “हे नारी..” भनेर उनको नारी वलाई उ चतममा राख् नु भयो । येशूले 
यिह स मानजनक स वोधन आ नो आमालाई पिन गनुर् भएको िथयो (युह ना 
२:४,१९:२६) उ पती १:२७ अनसुार उपरोक्त अनािमका र िवदेशी अथार्त अ य जातीका 
मिहलालाई पिन परमे रकै प्रित प भएको कारण उनलाई पु ष सरह येशूले स मान 
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गनुर्भयो। के हामीले मिहलालाई दो ो दजार्मा राख् दा येशूको वचनलाई कदर गरेको 
भनेर पुि  गदर्छ? ) 

 
 इ ायल र उनको देशको िबचमा सत्रतुाको लामो इितहास उनले बोकेतापिन, सु मा येशूले वा ता 
नगरेतापिन, चेलाह को पवुार्ग्रिह मनोि थित अनसुार ितर कृत बोली सु न ुपरेतापिन र येशूको प्रथम 
जवाफले उनी हि कन प्रश त ठाँए भएतापिन उनलाई यो थाहा िथयो, उनको आशा भनेको येशू मात्र 
हुनुहु यो । उनी िनराशाको पराका मा पुगेको कारणले येशूसँग कचकच गरेको हुनसक्दछ । उनी िकन 
य तो अव थामा पुगी भनेर क लाई थाहा िथयो त? अ तमा हामी सबैलाई ज्ञात भएको कुरा हो चाहेर 
वा नचाहेर हामी सबै उहाँमै भर पनुर् पदर्छ ।  

 यस वतृा तले येशूले आ ना चेलाह लाई एक अ य त प्रभाशाली पाठ िदन चाहनुहु यो । येशूले 
यो चाहन ुहु यो सुसमाचारको प्रसार गैर-यहुदीको िबचमा पिन जान ज री छ । यो अनभुवले उहाँको र 
प्रचिलत मनोि थितको िबचमा क तो अ तर रहेछ भनेर उजागर गनुर् भएको िथयो । यी येशूका बार् ह 
चेलाह ले धेरै कुराह  िसक्न बाँकी न ैिथयो । 
 
 यस मिहलाको बारेमा िबचार गनुर्होस ्। उनको मनि थित, मनशाय, कायर्िकलाप, वचनह , िन ा, 
आ था र िव ासको बारेमा जानेर हामी कसरी अझ बढी येशूका असल  भक्त हुन सक्दछ ? 
 
४. येशूका चेला िफिलप र इिथयोिपयाका उ च पदािधकारी 
    येशूभक्त हु दा के िज मेवार वहन गनुर् पन रहेछ भनेर देखाउने धेरै आकिषर्त वा रोचक िववरणह  
म ये पे्रिरत ८:२६-४० मा िलिखत िफिलम र नपुंसकको बारेमा  उ लेखिनय मािन छन ्। 
 यस बारे पे्रिरत ८:२६-४० मा िलिखत स पुणर् कथा प नुहोस ्र िन निलिखत प्र  नह को जवाफ 
िदनुहोस:्- 

१. इिथयोिपयाका गैरइ ायली भएतापिन यस मािनसलाई परमे रको वचनको बारेमा 
केिह ज्ञान िथयो र उनी स यलाई खोजी गन भनेर उपरोक्त वतृा तले कसरी औं याउँछन?्  

२. उनी येशूभक्त हुन परमे रका वचन वा बाइबलले (त कािलन उपल ध भएको 
पुरानो करार) क तो भूिमका खेले भनेर प्र  पादर्छ? 

३. बि मा िलन तयार हुनको लािग के आव यक िथयो भनेर िफिलपले 
औं याउँछन?्  

४. यस वतृा तमा िफिलपले जुन भिूमका िनवार्ह गर् यो यसले येशूका चेला हुन के 
गुणको आव यकता छ भनेर देखाउँछन?् िफिलपमा के य ता गुणह ले स प न भएको 
िथयो जसले गदार् उ येशूको सफल र प्रभावकारी गवाही भए? यसबाट हामीले के िशक्षा 
िलन सक्दछ ? 

 

  यस कथामा परमे रले प्रभावशाली भूिमका िनवार्ह गरेको पाउँछ , होइन त ?  वगर्दतुको 
िनदशन अनुसार िफिलपले नपुसंकलाई बाटोमा भेटे । यो रोचक छ, िफिलप ये शलेमबाट गाजामा जा दै 
िथयो (यसमा के प्रितक देख् नहुु छ?) । वग्गीमा चढेको इिथयोिपयाको पाहुना परमे रमा द्धा राख् ने 
यिक्त िथए । बाटोमा जाँदा जाँदै उसले बाइबल पिढरहेको िथयो । धमर्शा लाई यताउती नप टाउँदै 
यशैया पिढरहेको िथयो, फेिर कौतुहलको िवषय त, उसले बाइबलमा उ लेिखत मिसहको सबभ दा महान 
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अ याय यशैया ५३ प दै िथयो । यस अ यायमा हाम्रो सट्टा येशू मनुर् भएको िचत्रको वणर्न गिरएको छ 
। यस िविश  पाहुनाको अनरुोधमा िफिलप उसँगै बसेर यस अ यायको भेद खुलाई िदए । िफिलपको 
बाइबल अ ययनदेिख अित प्रभािवत भए र येशूलाई आ नो मिुक्तदाता ि वकार गरे । जब ितनीह  
खोला निजक आइपुगे, यस नपुंसकले बि माको लािग अनरुोध गरे । जे हुन ु िथयो िठक िठक 
तिरकाले भयो । 
 पे्रिरत ८:३९ प नहुोस ्। उसको पापको लािग येशू मनुर् भयो भनेर नयाँ ससुमाचार भेट्टाएको िथयो 
जसले गदार् यस नपुंसक हषर्ले िवभोर भएर आ नो देशमा फक्य  भनेर उपरोक्त पदले भ दछ । आ था 
वा िव ास भनेको आवेश वा भाव  नामक होइन भनेर हामी दािव गदर्छौ  िकनिक हामी प्रितकूल 
अव थामा गुिज्रन ुपरेतापिन हाम्रो िव ासलाई िदगो बनाइ राख् न ुपदर्छ । फेिर यस ैबखत हामी येशू 
भक्त भएको हुनाले र येशूको मृ यलेु हाम्रो पाप क्षमा भयो भएको प्र याभिूत प्रा  गरेपिछ जुनसुकै 
त कािलन पिरि थितह मा परेपिन हाम्रो दय हषर्ले िकन ग  ग  नहुने? 
 
५. अि टओकका चचर् 
 येशू भक्त ि टफनलाई ढँुगाले हानेर मारे पिछ येशूका अनुयायीह ले ठुलो सतावत खे  न ुपरेको 
िथयो । यसमा पिन टारससका सावल अित िन ु र भएर परमे रका जनह मा आतङ्क मचाइ रहेको 
िथयो । यसको फल व प धेरै येशू भक्तह  भुिमगत भए, कित त िवदेशमा पलायन भएका िथए । तर 
येशूका अनुयायीह ले आ नो देश छो ने क्रममा उनीह ले सुसमाचार पिन िविभ न देशमा फैलाएको 
िथयो ।  यी िविवध थानह मा, िसिरयाको अ टओक भ ने ठाँउ उ लेखिनय छ िकनभने यहाँ प्रथम 
पटक ससंुगिठत पमा अ य जातीह लाई सुसमाचार िदएको िथयो । लकुाले यो भ दछ, यस पुिनत 
कायर्को शुभार भमा परमे र उनीह सँग हुनहुु यो  र धेरै जमातह ले येशूमा िव ास गरे र उनीह को 
दय परमे रितर फकार्ए (पे्रिरत ११:२१) । िवदेशी भमूीमा येशूको समुाचारले गदार् िव ासीह  यसरी 
अदभतू तिरकाले व यो, ये शलमका अगुवाह ले बणार्वासलाई म तको लािग पठाउन ुपरेको िथयो । 
 येशूका अनुयायीह लाई आतङ्िकत गन क्रममा टारससको सावल पिन येशूको प्रखर अनयुायीको 
पमा पा तर भइसकेको िथयो । जब बणार्वास अि टओकमा गए सावल पिन येशूको बारेमा प्रचार गनर् 

साथ िदएका िथए । यसले गदार् चचर्मा धेरै सकारा मक असर परेको िथयो । यी दईुको एकताले गदार् 
चचर्मा िव ासीह  मात्र बढेन, यहाँ मािनसह ले सामािजक सरोकार राख् न, आिथर्क कारोबारलाई उिचत 
तिरकामा उपयोग गनर् र एक िच  भएर परमे रको काममा अग्रसर हुन प्र याभिूत प्रा  गरे । 
 पे्रिरत ११:२५-३० प नहुोस ् । यहाँ िवशषे पिरि थितह को सजृना भएको िथयो, ती के हुन्?् 
चचर्ले यस पिरि थितह प्रित कसरी प्रितिक्रया यक्त गरे, अिन चचर्को आव यकतालाई सरोकार देखाए? 
यस वतृा तले, आज हाम्रो लक्ष हािसल गराउन के पाठ िसकाउँछ? 
 
 यो पिन याद गनुर्होस,् जब पावल र बणार्वास अि टओकमा गए, ितनीह ले एक वषर्स म धेरैलाई 
िसकाए । यस अनभुवले हामीलाई अनशुािसत येशू भक्त हुन बाइबलको िशक्षािदक्षाको मह वलाई कसरी 
प्रकाश पारेको छ? 

 पे्रिरत १३:१-३ ले प्रारि भक चचर् कसरी सुसगंिठत भएको िथयो भनेर बणर्न गदर्छ । हामीलाई यो 
थाहा छ वणार्वास साइप्रसका यहुदी िथए । टारससका सावल पिन इ ायलको नभएर अक देशका िव ासी 
िथए । फेिर मनेन ्भ ने यिक्त हेरोड अि तपासका न  मन पन यिक्त िथए न त पालेको भाई न ैिथए 
। साइमन भ ने अक  यिक्त िनगर वा ह सी िथयो । यािटन भाषामा यसलाई कालो वणर् भनेर अथर् 
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लगाउँछ । लुिशयस उ र अिफ्रकाको साइिरन भ ने देशबाट आएका िथए । यसले यो बताउँछ, प्रारि भक 
चचर्का अगुवाह मा िविभ न जाती, समुदाय र वणर्ह को समावेश भएका िथए । कित त यहुदी नै 
िथएनन ्। यस समय येशूका भक्तह ले अनेक पतामा एक पता देखाएका िथए । 
 ती अगुवाह ले येशू भक्त हुनलुाई गि भर पमा िलएका िथए । ितनीह ले उपवास बसेर र 
प्राथर्ना गरेर परमे रको आराधना गरेका िथए । येशू भक्त हुन गि भर भएको कारण यस चचर्लाई पिवत्र 
आ माले सुसमाचार प्रचार प्रसार गन िज मा िदएर परमे रको चाहनालाई प्रकट गनुर् भयो । सावल र 
वणार्वासलाई संसारको अ तस म ससुमाचार फैलाउन अिभषेक गिरयो र यस पुिनत कायर्को लािग 
िज मा लगाइयो । यसले पे्रिरत १:८ लाई पुणर्ता िद दछ । 
 उपरोक्त वणर्नले असली येशूभक्तको आधार िशलाह  भनेको समान लक्षमा एक जुट हुनु, 
बाइबलका िशक्षािदक्षामा पौरख हािसल गनुर्, परमे रको काममा अपर्ण गनुर् र समिपर्त हुन ुभनेर देखाउँछ 
। यस पुिनत कायर्मा यहुदी, गैरयहुदी, जातजाती, वदेशी िवदेशी  आदी भनेर छुिट्टएको हँुदैनन ्। 
 चचर्मा िविभ न मािनसह को उपि थितले परमे रको नाउँमा सेवा गनर् र गवािह िदने अवसर 
प्रदान गदर्छ । िविभ न थरीका मािनसह लाई समावेश गनुर् चचर्को आव यकता हो । यसले िविवध 
मानव आव यकताह को पिरपूितर् गदर्छ । तपाईँको विरपिर धेरै आव यकताह को महशुस गनुर् भएको 
होला । यो आव यकताह लाई यानमा राखेर तपाईँले अ को कसरी सेवा गनुर् भयो र यसले गदार् 
येशूको लािग कसरी गवाही ब न पुग्न ुभयो? 
  
उपसहंार: 
 अ  जानकारीको लािग प नहुोस:् द एसिडए बाइबल कमे टरी, ठेली ५, प.ृ ६२६,६२७, १०२१-
४०२५, एलेन िज ाईट, द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ३१५-३१८, ३९९-४०३, ६२१-६२३, यहु ना १२:२०-३३, 
पे्रिरत ९:१-३१, २२:१-२१, २६:२-१८ । 
 
 “ यस रोमी अिफसरले येशूलाई देखेका िथएनन ्तर उहाँको िकितर् सनेुर उसको दयमा आ था 
जागेको िथयो । यहुदीह को औपचािरक धािमर्क िनयमह लाई नबुझकेो कारण यस रोमी अिफसरले 
आ नो भ दा उिनह को धमर् उ च िथए भनेर िव ास गरेका िथए । यहुदीह को धमर्मा आ था राखेको 
कारण उसले िवजयी मलुक रोमको िव द्धमा यहुदीह ले खडा गरेका पुवार्ग्रह र घणृाको पखार्ललाई उसले 
फुटालेको िथयो । उसले परमे रमा भिक्त र द्धा देखाएका िथए । साथै उहाँका उपासकह लाई दया 
देखाएका िथए । येशूले िदनभुएको िशक्षािदक्षामा उसको आ माले खोजेको कुरा पाएका िथए । उसमा 
भएको आि मयताले गदार् येशूको वचनप्रित जवाफदेिह बनेको िथयो ।”-एलेन िज ाईट, द िडजाएर अभ 
एजेज,् प.ृ ३१५ । 
 
िच तनमनन: 
 क. अि टओकमा थापना भएको चचर्को नमूनामा यान िदनहुोस ् । यस अनुसार तपाईँको 
चचर्लाई कसरी कायर्िशल बनाउन सक्नहुु छ जसले गदार् येशूको लािग प्रभावकारी गवािह ब न सिक छ? 

 ख. चचर्को हैिसयतले एडभेि ट ट मतका मािनसह ले आ नो जमात बढाउन िसपालु देिख छन ्। 
बि माको शूचीह ले यो कुरा पुि  गदर्छ । तर हामीह  अनशुािसत येशू भक्तह  भनेको के हो भ ने 
बु न सघंषर् गिररहेका छ  । अब हामीलाई यो प्र  न छ, बि मा पाइ सकेपिछ यी मािनसह लाई हामीले 
के गन? हामीलाई यो थाहा भएकै कुरा हो चचर्मा प्रवेश गरेको लग  ैपिछ कितपय मािनसह ले चचर्लाई 
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छो दछन ्। यस सम यामा तपाईँ कित सवेंदनिशल हुनुहु छ? तपाईँको आ नै अनुभवमा बि मा िलएर 
चचर्मा प्रवेश भइसकेपिछ तपाईँलाई चचर्को अनुशासनमा याउन क तो प्रयास गिरएको छ? चचर्ले 
तपाईँलाई कुन िभ न ैतिरकाले यवहार गरोस भ ने तपाईँ चाहन ुहु छ? नव आग तुक िव ासीह लाई 
येशूको अनुशािसत भक्त बनाउन थािनय चचर्ले के भिुमका खे न ुपदर्छ? यी कुराको छलफल गनर् तयार 
हुनुहोस ्। 
 
 ग. इिथयोिपयाका नपंुसकले यशैया ५३ प दै िथयो । उपरोक्त अ याय प नहुोस ्र हाम्रो लािग 
येशूले कसरी क  भोग्नु भयो र मनर् भयो सो प नहुोस ्। येशूले हाम्रो लािग के मात्र गनुर् भएन भनेर 
यस अ यायले बताउँछन?् यसले हामीलाई के आ ासन प्रा  हु छ? हरदम हामीले येशूको बारेमा भ दा 
उहाँको मृ युलाई िकन अग्र थान िदन ुपदर्छ? अनशुािसत येशू भक्त हुन कु्रसन ैहाम्रो अिघ लो थान र 
के द्रिव द ुिकन हुन ुपदर्छ? 
  
 
 
 
अ याय ७ 
 
   अनशुािसत येशू भक्तजन हुन तयारी  
 
यस अ यायको लािग प नहुोस:् म ी ५-७, १०:१, १०:५-११:१, मकुर् स ३:१-१९, लुका ६:१२-१६ । 
 
मरण गनुर्पन पद: “ितमीह  ससंारका योित हौ । पहाडमा िनमार्ण गिरएको शहर लुकाउन सिक दैनन ्
। कसलेै पिन ब ी बालेर पाथीले छो दैनन,् ब  पानसमा राख् दछन ्र घरमा हुने सबैको िनि त यसले 
उ यालो िद छ । यसरी न ै ितमीह को योित अ को अगािड च काउ, जसले गदार् ितमीह को असल 
काम उनीह ले देखुन ्र वगर्मा िवराजमान हुनुहुने ितम्रो परमे र िपताको मिहमा ग न ्।” म ी ५:१४-
१६ । 
 
 येशूका भक्त वा अनुयायी हुन ुभनेको येशूलाई प याउनु, उहाँको िशक्षािदक्षालाई हरदम आ मसात ्
गिररहन ुर उहाँ ज तै हुन अथक तप यामा लािग रहन ुहो । (कुनै पिन चेला एक िदनमा आ नो गु को 
हाराहारीमा पुग्न सक्दैनन,् तर उक्त चेला वा िश यले गु बाट िसिकर  यो भने एक िदन उ पिन गु को 
थानमा ओग छ । तर याद गनुर्होस ् चेलाले गु को पद स हालेतापिन चलेाको गु , गु  कै थानमा 
हु छ । चेला चेला न ै हु छ । हामी पिन येशू ज तै हुन ुभनेको येशू न ै हुनु भनेको होइन । येशू 
सिृ कतार् हुनुहु छ र हामी किह य ैपिन उहाँको मिहमा हामीले िलन सक्दैनौ  र िलन खो  न पिन हँुदैन । 
लिुशफर, शैतान भयो िकनभने उसले येशूको थान ओग न चाहेको िथयो ) येशूले आ ना चेलाह लाई 
िशक्षा िदक्षा िदन ु भयो, तािलम िदन ु भयो । यस ै गिर हरेक थािनय चचर्ले य तो प्रभावशाली 
योजनाको तजुर्मा गनुर् पदर्छ जसले येशू भक्त ब न उ साह प्रदान गदर्छ र येशूका अनशुािसत भक्त 
बढाउन सहजकतार्को भिूमका िनवार्ह गदर्छन ्। नत्र भने बि मा िलने िवि कै चचर् छो छ भने येशू भक्त 
बनाउने हाम्रो लक्षको अथर् अनथर् हुनेछ । येशूको मिहमा गन  प्रयासको अथर् न ै हँुदैनन ्। यिद हामीले 
येशूका अनुशािसत भक्तह को प्रवद्धर्न र स वद्धर्न गनर् असफल भय  भने येशूले िदन ु भएको िद य 
िनदशनमा बफादािरता नदेखाएको प्रमाण हु छ िकनभने उहाँले भ न ुभएको छ, “जाओ, र सबै देशका 
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जातीह लाई चेला बनाओ, िपता र पुत्र र पिवत्र आ माको नाउँमा ितनीह लाई बि मा देओ र मैले 
ितमीह लाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गनर् ितनीह लाई िसकाओ । हेर म युगको अ यस म सध 
ितमीह को साथमा छु ।” म ी २८:१९ । “िसकाओ” भ ने श द युनानी (िग्रक) भाषामा “चेला, अनुयायी 
वा भक्त बनाउन”ु भनेर अथर् लगाएको छ । (धेरै अनवुादमा यिह श द प्रयोग गरेको पाइ छ) 
 यस अ ययनमा अनशुािसत भक्त हुन कसरी तयार हुन ुपदर्छ भ ने िवषयमा यान िदनेछ  । 
 
यस अ यायको झलक: येशूले आ ना चेलाह लाई कसरी तयार गनुर् भयो? येशूले आ ना चेलाह लाई 
उहाँको बारेमा प्रचारप्रसार गनर् पठाउन ुभ दा अगािड जुन िनदशन िदन ु भयो यसबाट हामीले कुन 
आधारभतू िशद्धा तलाई अपनाउन सक्दछ ? येशूका अनशुािसत भक्त हुन िदन ुभएको डाँडामा िदनभुएको 
उपदेश अथार्त ्आचारसिंहताले हाम्रो जीवनमा क तो िनणार्यक भूिमका खे  न सक्दछ? फेिर येशूका 
अनुयायीह ले क ता खालका िवरोधह को सामना गनर् अपेक्षा गनुर् पदर्छ? 
 
१. येशूले बार् ह चलेाह लाई सुसमाचार प्रचारप्रसार गनर् िनयकु्ती गनुर्हु छ  

 सावथको िदनमा येशू यहुदी धािमर्क सभागहृ (िसिनगग) मा गएर हातमा पक्षाघात भएको 
िवरामीलाई िनको पानर् भएको भनेर मकुर् स ३ अ यायमा वणर्न गदर्छ । येशूले सावथ िदनमा धेरैलाई 
िनको पानुर् भएको िथयो । उहाँको यो कामलाई बाइबलमा उ लेखिनय पमा प्र तु गरेको छ । ती म ये 
मकुर् स ३ पिन एक हुन ् । यस कथामा िवड वना त के छ भने सावथको िदनमा यहुदी अगुवाह ले 
येशूलाई कसरी ह या गन भनेर चाहना गिररहेका िथए भने अ यािधक िभडं चािहँ उहाँको पिछ लािग 
रहेका िथए । एक झु ड उहाँको शिक्त देिख आतङ्िकत बने, तर अक  चािहँ उहाँबाट आिशष पाउन र 
उहाँबाट उपकार पाउन तँछाडमँछाड गिररहेका िथए । 
 मकुर् स ३:१३-१८ प नसु । यहाँ के भइरहेको छ? लकुा ६:१२-१६ पिन प नुहोस ्। 
 
 दवुै वतृा तह मा येशू अ यािधक िभडंबाट टाडा हुन आफुले छानेका चेलाह  िलएर कतै जा दै 
हुनुहु यो भनेर बताएका छन ्।ती चेलाह को समहुबाट िवशेष गरेर १२ जनालाई पे्रिरत कायर् वा उहाँको 
िद य स देशवाहकको कामको लािग चु न ुभएको िथयो । 
 यस पुिनत कामको लािग आफुले चाहेकोह लाई येशूले चयन गनुर् भएको िथयो । यसको अथर् 
हामीले यो मा न ुपछर् मािनसह लाई उहाँको कामको लािग चयन गन अिधकार उहाँ म ै िनिहत भएको 
हु छ । उहाँले हामीलाई उहाँको पिछ आ ान गनुर्हु छ र यसलाई हामीलाई ि वकाछ  । यसको मतलव 
हामी सेवा कायर्को लािग हामी तयार भएर ब न ुपदर्छ भनेर यसले देखाउँछ । उहाँको आ ानमा जुनसुकै 
कायर्भार स हा नलाई हामी सक्षम ्हुनुपदर्छ । 
 चेलाह  र पे्रिरत अथार्त येशूका िद य स देशवाहकह मा के िभ नता छ? चेलाह  िसका  हुन ्। 
ितनीह  गु सँग िसक्न गु को पिछ पिछ लाग्दछन ्। तर पे्रिरत वा िद य स देशबाहकमा (आपो टल 
Apostle)केिह िभ नता त छ । आपो टल (Apostle) भ ने श द युनानी (ग्रीक) श दह  apo (आपो) र 
stello ( टेलो)बाट आएका हुन ्, जसक अथर् हो “पठाइएको” हो ।आपो टल भनेको िवशेष दतु वा राजदतु 
हुन ्जसले रा  वा आ नो हतार्कतार्को प्रितिनिध व गदर्छ । चेला र स देशवाहक (आपो टल) दवुै िश य 
हुन ्तर स देशवाहक वा आपो टलले चािहँ अितिरक्त तािलम प्रा  गरेको हु छ जसले गदार् उ कुन ैसं था 
वा आ नो मािलकको प्रितिनिध व गनर् सक्षम ्ब दछन ्। 
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 येशूले िवशषे गरेर बार् ह जनालाई िनयकु्त गनुर् भयो तािक ितनीह  येशूसँग होस ् र उनीह ले 
तािलम पाएपिछ ससुमाचार सनुाउन जाउन ्। म ीले भ दछ, उहाँले “ अशुद्ध आ माह लाई धपाउन, हरेक 
िकिसमका रोग र िवमार िनको पानर् ितनीह लाई शिक्त स प न बनाउन ुभयो” म ी १०:१ । येशू जहाँ 
गएपिन ठुलो िभडंलाई स हा न र सहयोग गनर् येशूले ितनीह लाई तािलम िदन ुभएको भनेर उपरोक्त 
वाक्यले जनाउँछ (द एसिडए बाइबल कमे टरी, ठेली ५, प.ृ३२२ मा आधािरत) । 
 परमे रको लािग जुन काम तपाईँले गिररहन ुभएको छ, के यस देिख तपाईँ स तु  हुनुहु छ? 
के अझ बेसी गनर् सक्नुहु यो होला? के ले गरेर तपाईँ िपछिडनु भएको छ? के प्राय जसो तपाईँको 
आ न ैअहंकािरता र वािथर्पनाले परमे रको सुसमाचारवाहक हुनमा िसिथलता आएको हो िक? 
 
२. येशूले डाँडामा िदनभुएको िद य उपदेश, भाग १ 
   येशूको कायर् डाँडामा उपदेश िदएर शुभआर भ गनुर् भयो भनेर धेरैले अनमुान गरेको पाउँछ  । 
यस उपदेशमा उहाँको रा यको आचारसंिहताको परेखा प्र तुत गरेको पाउँछ  । प्र पमा भ ने हो भने 
यो असल चेलापनको घोषणापत्र पिन हो िकनिक यसमा कमर्ठ र िन ावान अनशुािसत येशूभक्तको लािग 
चािहँने साँचो झिु डएको छ । 
 म ी ५:१ प नहुोस ् । यस उपदेशको पृ भमूी के िथयो? त कािलन यो उपदेश कसलाई लिक्षत 
गिरएको िथयो? हेनुर्होस ्लुका ६:२० । 
 
 यस उपदेश वा प्रवचनलाई वाख्या गनर् संसारमा कित धेरै पु तकह  लेखे भ ने कुरामा लेखा 
जोखा छैन । तर हाम्रो अ ययनको िशलिशलामा यस प्रवचनमा येशूका अनशुािसत भक्तमा हुन ु पन 
आव यक त व  के के छन ्भनेर हेनछ  । येशूलाई िव ास गनुर् र उहाँलाई प याउनुमा के िभ नता 
रहेछ भनेर येशूको मािनयको यस प्रथम ्प्रवचनमा यान पूवर्क हेनुर्होस ्भिन पाठकलाई अनरुोध गिर छ 
। 
 म ी ५:१३-१६ प नुहोस ्। यिद हामी येशूलाई प याउँछ  भिन दावी गदर्छ  भने येशूको यस िद य 
उपदेशमा हामीलाई के िनदशन िदएको पाउँछ ? येशूको आगमनमा प्रितक्षा गन हामी एडभेि ट टह  
जसलाई प्रकाश १४:६-१२मा उ लेिखत ितन वगर्दतुह को स देशलाई आ मसात ्गराइएको छ, हाम्रो 
लािग येशूका उपरोक्त वचनह  िकन अ यािधक पमा मह व छन?् 
 
 म ी ६:५-१३ प नहुोस ् । यिद येशूको अनशुािसत भक्त न ै हुन हामीले रोजेका छ  भने, यसमा 
हामीलाई के िदक्षा िदइएको छ? 
 
 म ी ६:१९-२१ प नहुोस ्। िविभ न तिरकाले हेन हो भने येशूका यी बाक्यह मा सत र असल 
चेला हुनकुो वा तिवकता के हो भनेर देखाउँछ । आफैलाई सो नुहोस , “मेरो धन स पित (अथार्त ् मेरो 
मन)् कहाँ छ, वगर्मा वा पृ वीमा?” यिद यस प्र  नको जवाफ िदन तपाईँ आनकानी गनुर्हु छ भने 
यसलाई सकारा मक िदशामा लान तपाईँमा के पिरवतर्न हुनु पदर्छ? 

 
३. डाँडा िदएको िद य उपदेश, भाग २ 
 चचर्मा उ प न भएको धेरै सम याह  म ये भखर्र वि मा पाएका नयाँ सद यह लाई कसरी 
एक साथ राख् ने हुन ्भनेर अगािड हेर् य  । यी सबै कुराह  येशू भक्त हुने शङृ्खलामा पदर्छ: येशूको पिछ 
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लाग्न ुभनेको के हो भनेर मािनसह लाई िशक्षा िदन ु र उनीह लाई परमे रको नयाँ रा यको लािग 
सयुोग्य नागिरक बनाउन ु। डाँडामा िदएको िद य प्रवचनमा य ता धेरै ता तह  र िशक्षाह ले भरेका 
छन ्जुन ्येशूलाई माया गछुर् र उहाँमािथ भिक्त, िन ा र आ था राखेर िहँ छु भ छन,् सबैले यस अनसुार 
च न र िसक्न अपिरहायर् मािनएको छ । जब यस उपदेशको बारेमा जा न िनर तरता िद छ , तपाईँले 
आफैलाई सो नुहोस,् “यी वचनह  मेरो जीवनमा कसरी लागु गराउने? साथ ैहाम्रो चचर्ले यी िदक्षालाई 
नयाँ सद यह लाई कसरी उ चतर तिरकाले िसकाउने जसले गदार् ितनीह  ससु पन मा  येशूका असल 
र अनशुािसत भक्त हुन सक्दछन?्” 
 म ी ७:१-५ प नहुोस ्। यसमा के मह वपूणर् चेतावनीसाथ उदाहरण प्र तुत गिरएको छ जसबाट 
येशूका भक्तह ले िनणार्यक पाठ िसक्न सक्दछन?् कसैको याय नगनुर् अथार्त ्दोषी नठहर् याउन ुभनेको 
के हो? 

 म ी ७:१५-२० प नुहोस ् । येशूले आ ना चेलाह लाई के स देश यहाँ िदएको छ? जब यहाँ 
उ लेिखत वाक्यह  प नुहु छ, आफैलाई सो नुहोस,् कुन िकिसमको फल मलेै फलाइ रहेको छु? 

 येशूको भक्त हँु, उहाँको अनुयायी हँु र उहाँको िश य हँु भनेर दािव गनर् सिजलो हुन सक्दछ तर 
असली पमा येशूलाई प्रितिव व गरेर जन सामु प्र तुत गनुर् अक हो । जब हामी अ लाई येशू भक्त 
बनाउन खो दछ  र आफै पिन असल भक्त हुन खो दछ  भने येशूका िद य उपदेशह को प  पमा 
पालन गनर् चुक्न ुहँुदैन । 
 अ तमा म ी ७:२४-२७ प नहुोस ् । येशूले यहाँ के भिनरहन ु भएको छ सो बु न िकन धेरै 
आव यक छन?् के िवषयह  जीवन मरणको सवाल यहाँ प्र तुत गिरएका छन?् यी वचनह लाई 
बाइबलका अ  प्रितज्ञाह सँग दाँ दा जहाँ मुिक्त भनेको िव ासबाट पाइ छ कामबाट होइन भनेर 
खुलाएको छ, तपाईँले के बु नु भएको छ?  
 
४. ससुमाचार प्रचारप्रसार गनर् िनदिशका 
 आ ना चेलाह लाई मािनसह को मछुवा बनाउँछु भनेर येशूले गनुर् भएको कबुल (म ी ४:१९) 
त काल ै पुरा भएको िथएन । पिहला त उनीह ले उहाँको कायर्िकलापको अवलोकन गरेका िथए । 
गािललमा येशूको सेवा कायर्को क्रममा उहाँले, “रा यको सुसमाचार प्रचार गद हरेक िकिसमका रोगह  र 
िवमारह  िनको पाद जान ु भएको िथयो ।” जब उहाँले िभँडलाई देख् नभुयो, ितनीह माथी क णा र 
सहानभुूती प्रकट गनुर्भएको िथयो िकनभने “ितनीह लाई सताइएकोले िनिरह देिख यो । ितनीह  
गोठालो िवनाको भडाह  ज तै िथए ।” (म ी ९:३५,३६) । उहाँले आ ना चलेाह लाई  यो अिभ यक्त 
गनुर्भयो, “फसल त प्रश त छ तर खेतालाह  यादै कम छन ्।” (पद ३७) । 
 येशूले बार् ह चेलाह लाई िदन ुभएको िनदशन प नहुोस ् (म ी १०:१-११:१) । अ लाई येशू भक्त 
बनाउन येशूले िदनभुएको िनदशनमा के य ता त वह  छन ्जसलाई हामीले वतर्मान सुसमाचार प्रचार 
गन काममा लाग ुगनर् सक्दछौ ? 
 
 येशूका वतर्मान चलेाह को लािग येशूले िदनभुएको िनदशनमा धेरै य ता त वह  छन ् जुन 
हामीले िसक्न सक्दछ  र यसलाई कायर् वन ्गनर् सक्दछ । तर एउटा कुरा हामीलाई यो प्र  हुन ुपदर्छ, 
येशूको लािग गवािह िदन ु यित सहज नहुन सक्दछ । िवरोध, अवरोध, अनेक िकिसमका हि लख ली र 
कित समयमा त सतावतको पिन सामना हामीले गनुर् पदर्छ । यसकारण येशुको लािग काम गदार् य ता 
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िवघ्नवाधाह  आइपगु्दा हामी आ  चयर् मा न ु हँुदैन । तर यी कुराह को सामना नगनुर् पदार् िकन य ता 
अवरोधह  आएन भनेर चासो राख् नु पदर्छ । 
 
 यस बुँदामा भएको पदह  फेिर प नुहोस ् । प्रभुको ससुमाचार सुनाउने क्रममा क ता खालका 
िवरोध, बखेडा, रडाको र क ह को अपेक्षा गनुर् पदर्छ? येशूले झ ड ैदईु हजार वषर् अिघ भ न ुभएको 
कित कुरालाई तपाईँ कै जीवनमा कसरी अनभुव गनुर् भएको छ, अथार्त गिररहन ुभएको छ? 
 
 याद गनुर्होस,् येशूले उहाँको चेलाह को जीवन सजीलो र रमाइलो हु छ भनेर कबुल गनुर् भएको 
छैन । इसाई इितहासले उहाँको वचन कित स य रहेछ भनेर प्रमाण गरेको छ । फेिर यिह चेतावनी 
िदइरहेकै समयमा येशूले उदेकको उ साह, साहस र आशा ितनीह लाई प्रदान गनुर् भएको िथयो । यी 
वचनह  प नहुोस,् उहाँका यी प्रितज्ञाह  तपाईँले आ न ैलािग दािव गनुर्होस ्। त काल ैउहाँको वचनलाई 
तपाईँले लागु गनर् तपाईँले के गनुर् पदर्छ? 
 
५. येशूले स री जनालाई ससुमाचारको लािग खताउन ुहु छ 
 लकुाले मात्र स री चेलाह लाई सुसमाचारको प्रचारप्रसारको लािग  येशूले िनयकु्त गनुर् भयो भनेर 
उ लेख गदर्छ (लकुा १०:१-२३) । यसै स दभर्मा प्र थान २४:१,९ पिन प नहुोस ् । येशूले ितनीह लाई 
िदनुभएको िनदशन ्वा आदेश बार् ह चेलाह लाई िदएको भ दा फरक िथएनन ्। येशूले िसकाई सक्न ुभए 
पिछ दईु दईु जना गरेर उनीह लाई  गाँउ शहरह मा  पठाउन ुभयो जहाँ उहाँ जाने तरखरमा हुनहुु यो 
।यसको मतलव यो हुन आउँछ, येशूले ितनीह लाई आ नो लािग बाटो तयार गनर् पठाउन ुभएको िथयो 
। अक  पिरपे्र यमा भ ने हो भने येशू आउन ुभ दा अगािड मािनसह ले उहाँलाई ग्रहण गनर् तयार गन 
काम उनीह लाई सिु पएको िथयो । आज भोली जुन कायर् हामी गदर्छ , यसले पिन मािनसह को 
दयमा येशूको आगमनलाई तयार पान काममा हामी कसरी लािगरहेको भनेर पुि  गदर्छ? 

 दईु दईु गरेर सुसमाचारको लािग पठाउँदा के फायदा हु छ? यस बाट हामीले के पाठ िसक्न 
सक्दछ ?  

 लकुा १०:१७ मा भ दछ ती स री जना हष लाससाथ फकर आए िकनभने “तपाईँको नाउँले गदार् 
अशुद्ध आ माह  हाम्रो मातहतमा आए ।” िनस देह: येशूबाट य तो शिक्त पाएकोमा ितनीह  क तो 
आनि दत भयो होला? ितनीह ले आफुले पाएको बरदान येशूको शिक्त हो भनेर ि वकार गरेका िथए । 
तर येशूले उनीह को हष लासलाई ि वकारेतापिन, ितनीह लाई य तो कुरामा खुशी हुनु जुन ्
अ याव यक िथए भनेर भ न ुभएको िथयो।  

 लकुा १०:२० प नहुोस ्। येशूले “ितमीह को नाउँ वगर्मा लेिखएका छन ्भनेर रमाओ ।” भनेर 
िकन भ न ुभयो? यी श दह ले हामीलाई पिन के स देश िद दछ?  

 येशूको नाउँमा महान कायर् गर् यो भ दैमा हामीले मुिक्त पाउँछ  भनेर ग्यारे टी छैन (म ी 
७:२२,२३) । यी कुरा एक िदन थाहा पाउने छन ्। आि मक अगुवाको पद, चचर्मा अिख्तयार चलाउन ुर 
धेरै मािनसह लाई बि मा िदएर प्रभुमा याउनुमात्र सबै थोक होइन । हाम्रो साँि चक्कै आव यकता 
भनेको हाम्रो नाउँह  वगर्मा लेिखएको होस ्र ितनीह  नमेितयोस ् (प्रकाश ३:५), िकनभने हाम्रो नाउँ 
वगर्मा लेिखन ुभनेको येशूद्वारा अन त जीवन पाउन ुहो । 
 अ को लािग य तो य त हुन सक्दछ  िक हाम्रो वा य र आि मक जीवनलाई वेवा ता गनर् 
सक्दछ  । हामीलाई अित य त राखेर परमे रबाट टाडा राख् ने य तो अ य छलको धरापबाट हामी 
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कसरी जोिगन सक्दछौ ? फेिर यसै वखत अ को मिुक्तको लािग कायर्रत हु दा हामी येशूमा िहं न कसरी 
साम यर्वान ब न सक्दछ ?  
 
उपसहंार:- 
 
अ  जानकारीको लािग प नहुोस:् द एसडीए बाइबल कमे टरी, ठेली ५, प.ृ ३२२-३२६, ७४६-७५०, एलेन 
िज ाईटद्वारा िलिखत द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ३१२-३१४, ३४९-३५८, एडुकेशन, प.ृ ७९,८०, मकुर् स ६:६-
१३ । 
 
 “डाँडामा िदनुभएको उपदेशको सारत व म ी ५:१ मा संिक्ष पमा ितन वटा मह वपूणर् रह यह  
लकुाइएको छ । (क) जब ब न ुभयो, अिन येशूले िसकाउन सु  गनुर् भयो । जब यहुदी धमर् गु  र बीले 
िसकाउन सु  गछर् त उ औपचािरक पमा बसेरै िसकाउँछ.......यसरी येशूले उपरोक्त औपचािरकता 
अपनाएर आ ना चेलाह लाई िसकाउन था नु भयो, यसले यो प्रवचन, िशक्षा वा उपदेश उहाँको 
औपचािरक र प्रमुख िथयो भनेर जनाउँछन ्। (ख) येशूले आ ना मखु खो न ुभयो र िसकाउन सु  गनुर् 
भयो भनेर म ीले उ लेख गदर्छ......ग्रीक (यनुानी) भाषामा यसको दईु वटा अथर् लगाइ छ । १. ग्रीकमा 
यो प्रिक्रया गि भर, िविधवत ्शा ोक्त र प्रिति ठत उ चारण भनेर मािन छ.....२. जब मािनसको िभत्री 
दय र खुला मनले आ ना धारणाह  प्र तुत गनर् चाह छ तव यस प्रिक्रया अपनाएको मािन छ । कुनै 
अवरोध िवना घिन पमा िसकाउन ुपदार् मािनसह को अगािड बसेरै गिर छन ्। ३. फेिर िवशषे गरे ग्रीक 
भाषामा (जुन प्रारि भक भाषामा हामीलाई बाइबल िसकाइ छ) येशूले िसकाउन ु भयो भ ने श द 
िसकाइयो वा aorist (भतू काल) नभएर अपूणर् काल िथयो र यो बार वार दोहराएर िसकाउने प्रिक्रया भनेर 
वणर्न गिर छ । जसले गदार् यसलाई यसरी अनवुाद गदार् उिचत हुन आउँछ: ′येशूले ितनीह लाई यसरी 
उहाँले िसकाउन ु हु यो । डाँडामा िदनभुएको यो उपदेश वा प्रवचन कुन ै िनि  चत समय र िनि  चत 
अवसरमा िदन ुभएको भ ने नजनाएर, येशूले बार वार िसकाउने आदतको मलू वभाव िथयो भनेर 
ग्रीकह ले (यनुानी) ज तै म ीले प्र पमा देखाएको पाउँछ  ।”-िविलयम बाकर् ले, द ग पल अभ मा य ु
(िफलडलेिफया: द वे टिमिन टर पे्रस, १९७५) ठेली १, प.ृ ८६,८७ । 
 
िच तनमनन: 

क. तपाईँको थािनय चचर्मा क तो खालको कायर्क्रम छ जसले येशूका 
अनुयायीह लाई स वधर्न र िव ासमा मजबूत बनाउँछ? यस कायर्क्रममा प्रभावकारी बुँदाह  
के छन?् यसमा कमजोर बुँदाह  के छन?् िव ासीह लाई अझ अनुशािसत येशू भक्त 
बनाउन तपाईँको चचर्ले कुन यवहािरक कदमह  चा न सक्नहुु छ? 

ख. जब कुनै यिक्त तपाईँको चचर्को सद य हुन ुभयो भने तपाईँले यसलाई येशूमा 
अगाढ पे्रम ब न िदन कसरी सहयोग गनर् सक्न ु हु छ? सावथ कुल कक्षालाई कसरी 
प्रभावकारी बनाउन सक्नुहु छ जसले गदार् िव ासीह  अनशुासनमा रहन टेवा िदन सक्दछ? 

ग. कोिह मािनस अनशुासनमा ब न चाह छ भने प्रथमत: यो मािनस िश य वा भक्त 
हुन ुपदर्छ जसले येशूलाई प याउन ुभनेको के हो, येशूबाट िसक्न ुभनेको के हो र येशूको 
अनशुरण गनुर् भनेको के हो भ ने ज्ञान प्रा  हुनपुदर्छ? यस अ यायमा उ लेख गरेका 



 48

बाइबलका पदह बाट तपाईँले के िसक्न ुभएको छ जुन तपाईँको जीवनमा कायार् वन गदार् 
नव िव ासीह लाई येशूको असल अनयुायी बनाउन सक्नुहु छ? 

 
अ याय ८ 

   अनशुािसत येशू भक्त भएको अनुभिूत 
 
यस अ यायको लािग प नहुोस:् म ी १७:१-१३, १८:१-४,२४, मकुर् स ८:२७-३०, युह ना ६:४३-५८ । 
 
मरण गनुर् पन पद: “जब उहाँले आ ना चेलाह का साथमा िभडंलाई आफुकहाँ बोलाएर ितनीह लाई 
भ नभुयो, “कोिह मािनस मपिछ लाग्ने इ छा गदर्छ भने यसले आफुलाई यागोस ् र आ नो कू्रस 
उठाएर मेरो पिछ लागोस‘्“ मकुर् स ८:३४ । 
 
 ससुमाचारको सबै पु ् तकह मा र ितनीह मा उ लेख गिरएका येशूका वतृा तह मा येशू भक्त हुनु 
भनेको के रहेछ भ ने ज्ञान िदने प्रश  सामग्रीह  पाइ छन ्। 
 अ ययनको िशलिशलामा एउटा मह वपूणर् कुरामा प  हुनु पदर्छ, यो के हो भने जो मािनस 
येशूका अनुयायी हँु भनेर दािव गदर्छन ्उसले येशू भक्त भएको अनभुिूत हुन ुपदर्छ । येशूको असल र सत 
अनुयायी हुन हामीमा येशूसँग रहेको प्र याभिूत हुनपुदर्छ । येशूलाई िच न ु पदर्छ । उहाँसगं पिरिचत 
हुनपुदर्छ । उहाँले हामीलाई पा तर गनर् िदनु पदर्छ । येशूसँग हामी सहभागी हुन ुपदर्छ वा उहाँसँग 
सहकायर् गनुर् पदर्छ । उहाँले हामीलाई जे प्रदान गनुर्हु छ सो ग्रहण गदर् राजी हुनपुदर्छ । 
 बौिद्धक ज्ञानमात्र भएर पुग्दैन । बाइबललाई क ठमात्र गरेर पुग्दैन । चचर्ले िसकाएका 
िशक्षािदक्षामा दक्षता प्रा  गरेर मात्र पुग्दैन । येशूको सत ्अनयुायी हुन तपाईँ उहाँसँग यिक्तगत पमा 
अनभुव गरेकै हुनपुदर्छ । यस अनभुिूतले गदार् तपाईँको जीवन पिरवतर्न भएको हुनपुदर्छ र उहाँको 
िनदशनमा पिरवित र्त जीवन यापन गनर् ढसङ्क प गनुर् पदर्छ । 
 यस अ ययनले हामीलाई उपरोक्त येशू भक्तको अनभुव प्रा  कसरी गनर् सिक छ भ ने िवषयमा 
िबशेष ज्ञान हािसल गनर् खो  नेछौ  । 
 
यस अ यायको झलक: येशूको देह खानु र रगत िपउन ुभनेको के हो? येशूको प पिरवतर्न भएको 
घ नावाट हामीले के पाठ िसक्न सक्दछ ? यिद परमे रको रा यको प्र याभिूत पाउन ुछ भने हामी साना 
बालबािलकाह  ज तै हुन ुपदर्छ भनेर येशूले िकन भ न ुभयो? येशूको होइन, तर येशूको लािग हाम्रो 
आ न ैकू्रस बोक्न ुभनेको के हो? 

१. जीवनको रोटी 
 यहु ना ६:४३-५८ प नहुोस ् । यी पदह मा येशूले के मह वपूणर् िदक्षा िदइरहुनभएको छ? जो 
मािनस येशूका हुन चाह छ यसको लािग येशूले भ नभुएको उपरोक्त वचनह  िकन अ याव यक छन?् 
अ लाई येशूमा डोर् याउन जोिशलो र कमर्थ हुनेह  आफैलाई ती स यका ज्ञानह मा िनपुण हुन िकन 
अपिरहायर् मािनएको छ? 
 
 येशूले पाँच हजारलाई ख् वाएर अद्भतु काम गनुर् भएको केिह समयमै यी िदक्षाह  अिभ यक्त गनुर् 
भएकोलाई सयंोग मा न ु हु न (युह ना ६:१-१४)। जब येशूले मािनसह लाई ख् वाइ सकेपिछ मािनसका 
दयह  अझ पिन ससंार तफर्  नै उ मखु भएका येशूले आभास पाउन ुभएको िथयो । ितनीह ले येशूलाई 
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ससंारको चक्रवतीर् र दानी राजाको पमा हेनर् चाहेका िथए, जसले उनीह को भौितक आव यकता पूरा 
गदर्छ र ितनीह लाई िवदेशी शिक्तबाट छु कारा िदएर आफुह  शिक्तस प न ब न सकोस ् । (तर येशू 
कुन,ै राजनिैतक वा सामािजक पिरवतर्न गनर् कुनै क्राि तकारी योद्धा हुन र मािनसलाई झुठो सापती 
आ ासन ् िदन आउन ुभएको िथएन ।) मािनसको बािहिर प पिरवतर्न गनर्, अ थाई भौितक सिुवधा 
िदने उहाँको प्राथर्िमक लक्ष िथएन । 
 माथी उ लेख गिरएका पदह ले येशू आउनुको मलू लक्ष के िथयो भनेर बताउँछन?् युह ना 
६:२६,२७ पिन प नहुोस ्। 
 “येशूको देह र रगत खान ु(अथार्त ्उहाँको शरीरलाई हाम्रो शरीरमा समावेश गनुर्) भनेको उहाँलाई 
यिक्तगत पमा आ नो मुिक्तदाता वा उद्धारकतार् भनेर ग्रहण गनुर् हो । उहाँले हाम्रो पाप अधमर्ह  क्षमा 
गनुर् हु छ र उहाँमै हाम्रो स पूणर्ता छ भनेर आ था र िन ामा रहन ुहो । उहाँको पे्रममा िनिदर्  पले 
आखँा लगाएर, यसमा यानमग्न भएर, यसलाई िपएर हाम्रो शरीरको कणकणमा संचार गरेर हामी 
उहाँको िद य वभावमा सहभागी हु छ  । जसरी खाना िवना शरीर बाँ न सिक दैन, यसरी नै येशू 
िवना हाम्रो अ याि मक सफल पमा जीवन पिरचालन हुन सक्दैनन ् । खानालाई हेरर मात्र हाम्रो 
जीवनलाई फायदा गदनन,् यसको फायदा िलन यसलाई हामीले खानै पदर्छ र यसलाई हाम्रो जीवनको 
भाग बनाउन ु पदर्छ (याद गनुर् होस ्अ ले खाएको भरमा हाम्रो पेट भदनन)् । यिह िरितले येशूको 
औिच य हाम्रो जीवनमा हँुदैन,  जव स म हामीले उहाँलाई यिक्तगत पमा ि वकार गरेर उहाँसँग 
पिरिचत हु दैन  । सदै्धाि तक पमा वा वा  पमा मात्र येशूको ज्ञान भएर पुग्दैन । उहाँमा खानु पदर्छ, 
हाम्रो दयमा उहाँलाई वागत गरेर यहाँ के द्र थान िदएर (प्रकाश ३:२०) उहाँको जीवन हाम्रो जीवन 

हु दछ । उहाँको नेह, पे्रम, ममता, क णा र अनगु्रहलाई हाम्रो जीवनमा सिमकरण गन पदर्छ ।”-एलेन 
िज ाईट, द डीजाएर अभ एजेज,् प.ृ ३८९ । 
 प्रभ ू येशूको रगत तपाईँको जीवनमा संचार गदार्, उहाँको देहलाई खाएर तपाईँको जीवनको 
मह वपूणर् भाग बनाउँदा तपाईँको जीवनकव अनभुव के भएको छ? यो प्रिक्रया तपाईँले कसरी परूा गनुर् 
हु छ र यस प्रिक्रयामा लाग्दा तपाईँको जीवनमा के पिरवतर्न आएको छ? तपाईँको िव ासी िमत्रह मा 
यस िवषयमा छलफल गरेर आफुलाई सु ध बनाउनु होस ्। 
 
२. साना बालबािलकाह  र येशूका अनशुािसत अनुयायीह  

 परमे रको रा यमा सब भ दा महान ्को हुनेछ भनेर िजज्ञासा राख्दै एक िदन येशूका चलेाह  
उहाँकहाँ आए भनेर म ी १८:१ ले बताउँछन ्। यो अनौठो प्र  न उनीह ले िकन गनुर् परेको िथयो? अ  
समाना तर वतृा तह मा खास गरेर चेलाह ले वगर्मा कसले उ च ओहोदा ओग ने छ भनेर भनाभन 
भइरहेको बताउँछन ्(मकुर् स ९:३३,३४, लकुा ९:४६-४८) । यसले उनीह को अपिरपक्वता र असवेंदनिशलता 
मात्र होइन, येशूको रा यमा सहभागी हुन उहाँले िसकाउन ुभएको नम्रता र पे्रमको अपहाियर्ताको उपहास 
गरेर आफुह  उहाँको िशक्षालाई ग्रहण गनर् क तो सु त रहेछ भनेर उजागर गरेका िथए । 
 उनीह को यस िजज्ञासालाई येशूले कसरी जवाफ िदन ुभयो? म ी १८:१-४ प नुहोस ् । साना 
बालबािलकाह मा के य ता गुण छन ्जसबाट येशूका परम भक्त हुन हामीलाई अनकुरणीय उदाहरण 
भएर देखाउँदछ? 
 
 येशूले के मलूभूत कुरा यहाँ भ न खोजीरहनु भएको छ? जब स म हामी पा तर हु दै नौ 
(अथार्त ् हाम्रो जीवनलाई येशूले िदनुभएको ढाँचामा ढा दैन ), साना बालबािलकाह  ज तै हु दैन  तब 



 50

स म हामी वगर्को रा यमा प न सक्दैन  । अथार्त ्यिद हामीले हाम्रो मनि थितमा बालकमा भएको 
िवशेष गुणलाई समावेश गरेन  भने हामी परमे रको रा यबाट हराउँछ  । ( यो गुण िबना हामी असकं्षम ्
इसाई भने पिन हु छ ।) 
 येशूले प्र तुत गनुर्भएको तकर् लाई िविभ न तिरकाले हेनर् सिक छ । उहाँले भ न खोजीरहनुभएको 
मलू त व त हामीमा हुनु पन बालकको गुण नम्रता वा िवनियता हो ।  येशूका अनुयायी भएको नाताले 
हामी बालकह  ज तै नम्र हुन ैपछर् । परमे रले हाम्रो सबै आव यकताको पिरपूित र् गनुर्हु छ र उहाँमै 
हामी पूरा भरोसा राख् न ुपछर् भनेर हामीले महशुस गन पदर्छ जसरी बालबािलकाह ले आ ना बाबुआमामा 
भर पदर्छ । आमाबाबुह को सहायता िवना बालकबािलकाह  आफै बाँ न सक्दैनन,् यसरी न ैपरमे र 
िवना हामी बाँ न सक्दैन  । हाम्रो आव यकताको पिहचानले जीवनमा अित िनणार्यक भिूमका खे दछ । 
परमे र िवना जे पिन गदर् सिक छ भ ने आदम र हवाको भावनाले गदार् पापको िबउ यस संसारमा 
उ जेको िथयो । 
 बालबािलकाह  सोझो हु छन ्र प्रायजसो नबुझीकन ैहामीले जे भने पिन िव ास गदर्छन ्। यिह 
िरितले कित कुरा स पूणर् पमा नबुझ े तापिन  परमे रले बो न ु भएको कुरालाई हामीले प्रायजसो 
िव ास गनुर् पदर्छ र उहाँमा भरोसा राख् न ुपदर्छ । िव ास गनुर् भ दा पिहले येशू र मिुक्तको बारेमा 
स पणुर् कुराको ज्ञान हुन ु पदर्छ भनेर िढ पी गदार् हामीले किहल ै पिन मिुक्त पाउँदैन  िकनिक यस 
ससंारमा परमे रको बारेमा पणूर् ज्ञान हािसल गनर् स भव छैन । यसले गदार् हामी अिव ासमै रह छौ  । 
येशूले भ नु भएको अनसुार हाम्रो जीवनमा पा तर अथार्त ्पिरवतर्न हुनपुदर्छ । यो पद्धितमा जीवन 
ढा न ुभनेको बालकले ज तै कित कुराह  पूरा नबुझतेापिन िव ासमा लािग रहन ुहो । जसरी अयबुलाई 
पदार् पछािड के भइरहेको िथयो सो थाहा िथएन, यद्यिप उसले परमे रमािथको आ था र िन ा यागेन । 
फेिर सबै कुरा बुझे भने िव ासको भिूमका के र ो र? 
 
३. येशूको प पिरवतर्न र चलेाह को असफलता 
 येशूको बारेमा ससुमाचारको पु तकह मा उ लेख गिरएका अनेक उदेक र आ  चयर् घटनाह मा 
उहाँको प पिरवतर्न भएको घ नालाई अित उ लेखनीय मािन छ । यहाँ असाधारण तिरकाले परमे रको 
उपि थितको प्र याभिूत येशूका केिह चेलाह को आ न ैआखँाको अगािड पाएका िथए । 
 यस बारे िववरण म ी १७:१-१३ प नहुोस ् । यहाँ िवशषे गिर के ितन कुराह को प्रदशर्न भए 
जसले गदार् चेलाह को िव ास मजबूत हुन पुगेको िथयो । 
 क. 
 ख. 
 ग. 
 याद गनुर्होस,् प्रभ ु येशूले हावाको भरमा वा अ धकारमा उहाँलाई यस ै प याउ भ न ु हु न । 
उहाँलाई हामीले िवना कारण िव ास गरेको चाहनु हु न । हो, जीवनको सबै प्र  नको जवाफह  त कालै 
नपाऔलंा, तर उहाँलाई िव ास गनर् र उहाँ मािथ आ था राख् न प्रश त कारणह  जुतेका छन ्। हामीले 
सबै कुरालाई पुरा नबुझेतापिन, हाम्रो दय उहाँमा ति लन गराउन पयार्  प्रमाणह को साक्षी हाम्रो सामु 
छन ्। येशूका ितन जना चेलाह ले उहाँको प पिरवतर्न भएको दशर्न गनर् जुन सौभाग्य पाएका िथए, 
यो सौभाग्य हामीलाई नपाऔलंा, यद्यिप हाम्रो जीवनमा िनयालेर हेर् य  भने परमे रको भलाई र 
उहाँमािथ भरोसा राख् ने प्रश त अनभुिूत पाएका छ  । हाम्रो जीवनको अनभूुतबाट प्रा  गरेका बरदान 
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अथार्त ् िव ास एवं परमे रमा िन ा वा आ था (यहु ना १:९, एिफसी २:८) लाई सवंधर्न गनुर्, विृद्ध 
गराउन ुवा िनि क्रय बनाउन ुवा िवलाएर पठाउन ुअिधकार हामीम ैिनिहत गरेको छ । 
 येशूका चेलाह ले कित य ता कुराह लाई देख् न जुन सभुअवसर पाएका िथए हामीह  कितले ती 
कुराह लाई किहलै देख् न नपाऔलंा । यद्यिप, िन निलिखत पदह ले ती चेलाह को बारेमा हामीलाई के 
जानकारी िदएको छ? म ी २६:५६,६९-७५, मकुर् स ९:३०-३२, युह ना २०:१९ । उनीह को अनभुवह बाट 
हामीले के िशक्षाह  िलन सक्दछ ? 

 किहले कािहँ हामी य तो मनि थितको वा प्रविृ को पिरव धमा पनर् सक्दछ , “ओहो, परमे रले 
यो मात्र मलाई गनुर् भयो भने मेरो िव ास मजबुत हुने िथयो, अथार्त ्परमे रले मलाई ती काम गिरिदन ु
भयो भने.....” आिद । येशू भक्त भनेर दािव गन हामीले, परमे रलाई हाम्रो वाथर्िहतमा अग्रसर गराउन 
खो दा के खतराह  उ प न हुन सक्दछन?् ब , हामीले पाएका वा हामीलाई िदएका िव ासका 
आधारह लाई न ैस भार गनर् र उपभोग गनर् के सकारा मक कुराह लाई उपयोग गनर् सक्दछ ? 
 
४. जैतुन (ओिलभ) डाँडामा िदन ुभएको प्रवचन 

 म ी २४, २५ अ यायह मा िदएको येशूको प्रवचनलाई जैतुन डाँडामा अथार्त ्ओिलभ डाँडामा 
(अिँडर) िदएको प्रवचन भनेर प्रख्यात छन ् । उहाँले प्रवचन िदएको थानलाई जैतुनको पहाड वा 
ओिलभको पहाड भनेर िचिन छ । जब एक िदन येशूका चेलाह ले हेरोड राजाले बनाएको िवशाल 
मि दरलाई देखाएर यसको तािरफ गद िथए, यस मि दरमा लिक्षत गद ितनीह लाई येशूले प्रख्यात र 
िनणार्यक प्रवचन, जसमा भिव यवाणीह ले भिरएका िथए, िदनभुएको िथयो । 
 येशूको पुन:आगमन पूवर् केिह उ लेखिनय घ नाह  हुने छन भनेर उक्त जैतुन डाँडामा उ चारण 
गनुर् भएको िथयो । ती  केिह मह वपूणर् घ नाह  के के हुन ? 

 म ी २४:४,५ 

  ९,१० 

  ११-१३ 

  २३-२७ 

  ३६-४४ 

 उहाँले िदनभुएको यस प्रवचनमा भिव यवाणीह  मात्र नभएर उहाँको अनुशािसत परम ्भक्त हुन 
के कुराको ज्ञान हुनु आव यक छ भनेर औं याउन ुभएको पाउँछ  । शायद सबभ दा उ लेखिनय कुरा त, 
येशूका भक्तह ले धेरै आि मक वा आ याि मक खतराह को िवद्यमान भएको यथाथर्मा सजग हुनपुदर्छ । 
हामी महान ्िववादको िबचमा छ  । ती हुन ्असल र खराब अथार्त ्धमर् र अधमर् जसमा धेरै मािनसह  
धोकावाजह को चितर्कलाह मा फ ने छन ्। मािनसह  य तो भ्रममा पन छन ्ज मा परमे रले अन त 
जीवनको लािग िनधार्रण गिरसकेका िव ासीह  पिन यसको पासोमा पनर् सक्दछन ् (म ी २४:२४) । 
येशूले िदनुभएका यी प्रमूख वचनह लाई यानमा राखी हामी संसारको अ तको संघारमा आइपुिगरहेका 
छ  भनेर आ मसात ्गद, शैतानले आ नो मायामा फसाएर मािनसलाई क तो धोका िदन सफल हुन 
खो दछ भ ने स यताप्रित अ य त सतकर्  हुनु पदर्छ । येशूले िदनभुएको यस सावधानीलाई हामीले 
कसरी िलने? 

 हामी येशूलाई िव ास गछ  भनेर इसाई िव ला मात्र लगाएर पुग्दैन तर हामीले के मा िव ास र 
आ था राख् छ  र िकन राख्दछ  भ ने ज्ञानमा सिुनि  चत हुनुपदर्छ । हाम्रो िव ासको जगलाई येशूको 
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िदक्षाले दर् हो बनाउन ुपदर्छ । जब प्रभमुा नयाँ िव ासीह को आगमन हु छ, ितनीह लाई धमर्को नाउँमा 
शैतानले िविभ न िरितले बुनेका जालह मा नफसुन ्भनेर अ य त सजग गराउन ुपदर्छ । 
 भ्रमको खेतमा नफ न हामी स य के हो भ ने कुरा जा नको िवक प छैन । िठक र स य 
कुरामा अिडग रह दा मात्र अस यको सामना गदर् सिक छ । यिद मािनसह को परमे रप्रितको िव ास 
केवल सतहमा मात्र वा देखावती वा  पमा मात्र छ भने यो िव ास, आ थै भएपिन ढलमिलएर 
धराशयी हुन सक्दछन ्। हामी येशूको दो ो आगमनको संघारम ैछ  भ ने ज्ञानमा सजग भएर चचर्का 
स पणुर् सद यह लाई िवशषे गरेर नव आग तुक सद यह लाई अि तम समयका सकेंतह को बारेमा 
सतकर्  गराउँदै ती खतराह लाई कसरी सामना गन भ ने कुरामा दक्ष बनाउन ुपदर्छ । 
 
 झठुा िख्र  वा मिसह वा मािनसलाई मुिक्त िदएर वत त्रको अनभुूित प्रदान गनर् भनेर 
आउनेह मा येशू नै हँु भनेर दािव नगनर् सक्ला । तर अ  कुन य ता चितर्कलाह को फ दामा हामी 
फ न सक्दछौ  जसले हामीलाई सिजलसँैग येशूबाट टाडा राख् न सक्दछ र येशूले पाउनु पन दयको 
गद्यीमा उहाँलाई ल याएर अ लाई बसा छ ? 
 
५. कु्रसलाई बोकी रहनु 
 अ  जनमानसमा येशूप्रितको धारणा क ता िथए भनेर आ ना चेलाह लाई येशुले सो न ुभएको 
िथयो (मकुर् स ८:२७-३०) । उनीह बाट उहाँको िजज्ञासाको जवाफ पाएपिछ यो प्र  न उनीह मै लिक्षत गद 
सो नु भएको िथयो । चेलाह का प्रवक्ता पत्रसुले कुनै आनकानी नगद येशू न ैमिसह हुन भनेर जवाफ 
िदएको उ लेख गिरएको छ । अिन येशूले उनीह लाई अ को अगािड यो भेद नखुलाउन ुभनेर कडा 
िनदशन िदनहुु छ । उहाँले यो िनदशन िकन िदनुभयो? स पणूर् मािनसह लाई येशू न ै मिसह वा 
उद्धारकतार् हुन ्भनेर जानकारी िदन उहाँ आउनुको मखु्य लक्ष होइन त? 

 िवचार गनुर्होस,् येशूले यो बोली िकन उ चारण गनुर्भयो? के यसमा हामीलाई, जो येशूका 
अनुयायी भनेर ि वकादर्छ , पिन उहाँको बारेमा अ लाई भ न समय र पिरि थितको अ य त ख् याल 
राख् न ुपदर्छ भनेर सजग गराएको त छैन? यहु ना ४:२५-३० पिन प नहुोस ्। 
 मकुर् समा येशूले उपरोक्त िनदशन पिछ के भ न ुभएको सो ख् याल गनुर्होस ् । येशूले पत्रसुलाई 
िदनुभएको उहाँ मिसह वा उद्धारकतार् हुनुहु छ भ ने जवाफ नै काफी हुनु पदर् यो र उहाँ माथी उनीह को 
िव ासमा पक्का हुनपुदर् यो । तर यस दावी पिछ, येशूले भिव यमा क तो आतङ्कपूणर् हालत यहोनुर् 
पन छ भ ने सूचना पाए उनीह को मनमा क तो डाँवाडोल खे यो होला, सो सो न हामीलाई गार् है पदर्छ 
(मकुर् स ८:३१) । फेिर यिह पत्रुस जसले येशू मिसह हुन ्भनेर ि वकार गनले येशूलाई हकारेको ख्याल 
गनुर्होस ्(पद ३२) । 
 तर येशूले पत्रुसलाई कसरी ह काउन ुभयो, प नुहोस ्मकुर् स ८:३३-३८ मा । यहाँ येशूका अनयुायी 
हँु वा भक्त हँु भ ने दावी गन हरेकलाई के िनणार्यक स देश येशूले िदनभुएको पाउँछ ? 

 ३४ पदमा अ य त मह वपूणर् त व उ लेख गरेको पाउँछ  । जब येशूले मािनसह लाई आ नो 
चेला ब न आ ान गनुर् हु छ र उहाँलाई वेइ छाले रो छन ्भने ितनीह ले के िज मेवार वहन गनुर्पदर्छ 
भनेर उहाँले अ य त यी प्रभावशाली श दह  उ चारण गनुर् भएको िथयो । येशूले समय समयमा धेरै 
कुराह  चिुनएकाह  केिहलाई िनि  चत िदक्षाह  िदन ुभएको हामीलाई ज्ञातै छ, तर यहाँ उ लेख गरेका 
िनणार्यक र मह वपूणर् वचनह  ज तै आफुलाई इ कार गनुर् पन, याग्न ुपन र आ नो कु्रस बोक्न ुपन 
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र साथ ैससुमाचारको खाितर सबै थोक गुमाउन ुपन स देश, येशूका अनुयायीह ले पचाउन ुन ैपन हु छ 
। 

 यी प्र  नह  आफैलाई सो नुहोस:् येशूको लािग कु्रस बोक्न ुभएको पिछ लो समय किहले 
िथयो? यस जवाफले तपाईँ क तो खालको सत ्चेलाहुनहुु छ भनेर उजागर गदर्छ? येशूका भक्त 
भनेर दावी गनुर्हु छ तर जीवनमा आइपन कु्रसह  बोक्न इ कार गनुर्हु छ भने तपाईँ आफै 
सो नुहोस  के म साँि चक्कै येशू भक्न हँु र? यसको सकारा मक जवाफ पाउन तपाईँले के गनुर् 
पदर्छ र के गनर् सक्नहुु छ? 
 
उपसहंार:  

अ  जानकारीको लािग प नहुोस:् द एसिडए बाइबल कमे टरी,, ठेली ५, प.ृ ७४६-७५०, ९७३,९७४, 
एलेन िज ाईट, द िडजाएर अभ एजेज,् ३८३-३९४, ४१०-४४२, ५११-५१७ । 
  “हाम्रो प्रभलेु भ नभुयो, “जब स म ितमीले मेरो देह खा दैन  र मेरो रक्त िपउँदैन , तव 
स म ितमीह ले ितमीह मा जीवनको भएको अनभुूत हँुदैनन.्..मेरो देह ितमीह को लािग खाना 
हो र मेरो रक्त ितमीह को लािग पेय हो ।‘ युह ना ६:५३-५५ । भौितक वभावमा यो स य कुरा 
हो । उहाँको मृ यलेु गदार् ससंारमा हामी जीउन पाइरहेकाछ  । जुन रोटी वा खाना हामी खा छ  
यो हाम्रो लािग िकनेको उहाँको टुिक्रयको शरीर हो । जुन पानी हामी िपउँछ , यो उहाँको 
िकिनएको पोिखएको रगत हो । कुनै यिक्त, स त वा पापीले आ नो दैिनक भोजन खा दैन जुन 
उहाँको शरीरबाट पोषण प्रा  हु छ र उहाँको रगतद्वारा ितखार् मे दछ । हामीले खाने हरेक रोटीमा 
कलभरीको छाप लागेको हु छ । हरेक िनमर्ल झरनामा यो प्रितिव व गरेको हु छ । उहाँले यी 
जुन कुराह  िसकाउन ुभयो यसले उहाँको याग र विलदानको िच हलाई दशार्उँछन ्। प्रभू भोज 
गरेको मािथ लो कोठाबाट जुन प्रकाश चि करहेको हु छ यसले हाम्रो दैिनक जीवनमा चािहने 
खाद्य सामग्रीलाई पिवत्र बनाउँछ । पिरवारले खाना खाने थान परमे रको टेबुलमा पिरवतर्न 
भएर हरेक खाना प्रसाद हुन जा छ ।”-एलेन िज ाईट, द डीजाएर अभ ्एजेज,् प.ृ ६६० । 
 
िच तनमनन: 

क. िव  वासीह को िबचमा येशूले भ नु भएको देह खान ुर रक्त िपउन ुभनेको 
ता पयर् के हो भनेर छलफल गनुर्होस ्। 
ख. हामी बालबािलका ज तै िकन हुनुपदर्छ? यसको बारेमा िव ततृ पले 
िदमाग खेलाउन ु होस ् । अ  य ता कुन गुणह  वा वभावह  बालबािलकाह मा 
पाइ छ जसले गदार् उनीह  हाम्रो लािग अनकुरणीय उदाहरण भएर प्र तुत गदर्छन ्। 
तर फेिर यस ैबेला बालबािलकको िचत्रणलाई चािहने भ दा बिढ कसरी प्र तुत हुन 
सक्दछ? 

ग. यस अ यायमा शैतानले याउने िविभ न भ्रम वा मायाजालको धरापह को 
बारेमा हेर् य  जुन येशूका अनुयायीह ले सामना गदर्छन ् र गनछन ् । तपाईँको 
थािनय चचर्मा य ता के छलह को सामना गिररहन ुभएको छ? य ता चालह  
क तो कपटपूणर् हुनसक्दछन?् हाम्रा िव  वासीह  यसको वहकाउमा कसरी 
सिजलैसँग फ न सक्दछन।् चचर्को हैिसयतले आ ना चचर्का सद यह लाई छली 
आ याि मक धरापबाट उ कन र सुरिक्षत राख् न तपाईँह ले के गनर् सक्नहुु छ? 
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घ. येशूको अनुशािसत परम ्भक्तको अनभुव क तो हुनपुदर्छ भ ने तकर् लाई सारांश 
बताउनहुोस ्। तपाईँकै जीवनमा यसबारे क तो अनभूुत प्रा  गनुर् भएको छ? यसको 
पिरिध के हो? िव ासीह को िबचमा यी िजज्ञासाह  बाँ नुहोस ्। 

 
 
अ याय ९ 
 
  प्रभ ुयेशूलाई प याउँदै: प्रगितिशल अनुयायीह का कायर्िकलाप 
 
यस अ यायको लािग प नहुोस:् म ी ८:१४,१५, १०:३४-३७, २८:१८-२०,  

 लकुा ५:१७-२६ । 
 
मरण ्गनुर्पन पद: “कोिह मािनस मपिछ लाग्ने इ छा गदर्छ भने यसले आफूलाई इ कार गरोस ्

(आफूलाई यागोस)् र आ नो कु्रस उठाएर मेरो पिछ लागोस ्। िकनिक जसले आ नो प्राण बचाउने 
इ छा गदर्छ, यसले यो गुमाउनेछ, तर मेरो र ससुमाचारको िनि त आ नो प्राण गुमाउनेले यो 
बचाइनेछ । िकनभने मािनसले सारा जगत ्हातमा पारेर आ नो प्राण गुमायो भने यसलाई के फाइदा 
हु छ? मािनसले आ नो प्राणको सट्टामा के िदन सक्छ?” मकुर् स ८:३५-३७ । 
 
 यस अ यायमा येशूका अनुयायी हुन के समावेश हुनपुदर्छ भ ने िवषयमा यानाकर् षण गिरनेछ । 
येशू भक्त म थर भएको होइन, तर िक्रयािशल भएको हेनर् चाह छ  । परमे रले हामीलाई बोलाउन ुभएको 
छ, तर हरेकले उहाँको आ ानलाई पिहचान गनुर् पछर् र यसको अगुवाइमा आफुलाई पिरचालन गनुर्पदर्छ 
। थोमास क्यामरनले एक जना प्रख्यात प्रचारकले भनेको कुरा उ लेख गदर्छ, “िव  िवख्यात संिगतकार 
हा डलको लािग िपयानोको धौकनी (िबलो अथार्त ्आवाज िनका ने पोको) फुक्न, सिुवख्यात िचत्रकार 
माइकलअ जेलोको खसेको ब्रुश िट न, िक्र टोफर कोलो वसको जाससुी दरुिवन समा  न अथवा िव  
प्रिशद्ध ा शके्सिपयरको झोला बोक्न म कित खुशी हु थ। यिद मािनसले संसारको महान ्िवरह को 
सानोितनो काम गनर् पाउँदा आफुलाई भाग्यशाली स झ छन ्भने, मानव जातीको उद्धारकतार्को लािग 
सेवा गनर् पाउँदा क तो शौभाग्य ठा न ुपदन, िकनिक यस पुिनत कायर्मा लाग्नेको लािग वगर्मा क तो 
थान रहेको होला? “-ए. गडर्न ्नाशबी, सपंादक, टे्रजरी अभ द िक्रि चयन व डर्, प.ृ ३२७ । 

 
 यस अ यायको झलक: येशूका चेला भएर सेवाकायर्मा लाग्न क तो अिभप्रायले अिभपे्रिरत हुन ु
पदर्छ? येशूका भक्तह  भएको हुनाले हामीले क तो खालको िवरोधको अपेक्षा गनुर् पदर्छ? जब हामी 
येशूका भक्त भएर आफुलाई िक्रयािशल बनाउँछ , बाइबलमा हाम्रो लािग िदएको क तो आ ासन र 
प्रितज्ञाह ले हाम्रो आि मयतामा मजबतू बनाउनँछन?्  
 
१.अनुशािसत येशूभक्त र सेवा कायर् 
 म ी ८:१४,१५, मकुर् स १:२९-३१ र लुका ४:३८,३९ प नहुोस ्। यस वतृा तमा अनशुािसत 
येशूभक्तको बारेमा के िसक्न सक्दछ ? अथार्त ्अक  बोलीमा भ ने हो भने, कुन ैखास पिरि थितको 
ख् याल नराखी, यी पदह मा के य ता आधारभूत त वह  छन ्जुन हामी सबैको लािग उपयोगी हु छन?्  
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 ती ितन ैउ ध गिरएका पु तकह मा पत्रसुको सास ुजोरोले िबमार भएिक िथइन ्भनेर उ लेख 
गरेतापिन लकुाले मात्र उनी कडा जोरोले ग्र त भएिक िथइन ्भनेर उ लेख गरेको पाइ छ । यो िव ततृ 
पमा वणर्न गरेर लकुाले आफू िचिक सक िथए भनेको जनाउँछ । उसले यनुानी वा ग्रीक भाषामा िवशषे 

गिर यस रोगको बारेमा वणर्न गरेर आफू ग्रीकह को प्रािविधक ेणीका यिक्त िथए भनेर जनाउँछ । 
 यो पिन ख्याल गनुर्होस, अ  वतृा तह मा चेलाह ले येशूलाई उनी िवमार भए भनेर मात्र उ लेख 
गरेको पाउँछ  । अिन उनीह ले येशूको सहायता मागेका िथए । येशूलाई उनको सबै सम या थाहा िथए 
भनेर हामीले अनमुान गनुर् पदर्छ, यद्यिप उहाँले ितनीह लाई उनको सम यालाई भ न िदन ुभयो र साथ ै
उनबाट िद य ह तक्षेपको अपेक्षा गनर् िदन ुभयो । यसबाट हामीले येशूका भक्त हु दा हाम्रो के कतर् यलाई 
िज मेवार ठा न ुपदर्छ भनेर पाठ िसक्दछौ ? जुन भिूमका ती चेलाह ले िनभाए, यो साँि चकै येशूका 
अनयुायी भनेर जनाउँछ वा खाली औपचािरक स कारमात्र गरेको जनाउँछ? 
 
 जब पत्रसुको सासु व थ भइन, उनले अितिथ स कार गनर् पिछ पिरनन ्। जब उनी िनको 
भइन,् उनले थिकत र भोको पाहुनाह ले आ ना घर भिरएको देिखन,् जो उनी प्रित सरोकार राखेका 
िथए । िबमारबाट उनी थिकत र ग्लािन भएकी िथइ भनेर आफू अितिथ स कारको िज मेवारबाट 
पि छनन ्। ब  उनी उि खेरै आ ना पाहुनाह को सेवा गनर् थािलन भनेर वणर्न गदर्छ । ग्रीक भाषामा 
उनले गरेको स कारलाई “सेवक”, “शु ूषा” वा “िडकन” श दसंग िम दो जु दो छ । येशूबाट पे्ररणा पाएर, 
िनको भइसके पिछ तुर तै उहाँह को सेवा स कारमा लािगन ्। 
 िप्रय िव  वासी दाजुभाई िददी विहनीह , येशूले तपाईँलाई यिक्तगत पमा के गनुर् भयो? के बाट 
तपाईँलाई उद्धार गनुर् भयो? तपाईँको प्रि उ र के हो? इसाई जीवनको स पूणर् धमर् न ैयेशूले हामीलाई के 
गनुर् भयो, यस प्रित कृतज्ञ भएर अ लाई देखाउन कुन कुन तिरकाह  अपनाउन ुपदर्छ? 
 
२. येशू र पक्षाघात रोग लागेको यिक्त 

 लकुा ५:१७-२६ मा एक जना अनािमका पक्षाघाट रोगीलाई येशूले िनको पानुर् भएको प्रख्यात 
घटनालाई उ लेख गिरएको छ । यसबाट येशूका भक्तह ले अपनाउन ुपन केिह मह वपूणर् कतर् यह को 
बारेमा िसक्न सक्दछ  । 
 १७ पद प नुहोस ्। यसमा के प्रभावशािल र मह वपूणर् बुँदालाई उ लेख गरेको छ? यसले 
हामीलाई क तो सावधानी अपनाउनु पदर्छ भनेर देखाउँछ? 

 यहाँ येशूको प्रवचन सु न िविभ न ठाँउह बाट अगुवाह , धमर् िवज्ञह , धमर् गु ह , फिरसीह , 
शा ीह  आएका िथए भ ने हामीले आभास पाउँछ  । परमे रको शिक्त चँगाई पानर् यहाँ उपि थत 
भएको िथयो भनेर उपरोक्त पदले भ दछ । अथार्त ्जब येशूको उपि थित भएको िथयो, यहाँ परमे रको 
शिक्त पिन िथयो । जहाँ येशू िथयो, यहाँ सरोकार, मािनसलाई व थ बनाउने चाहना र मिुक्त िदने 
प्रिक्रयाको पिरचालन भएको िथयो । तर मािनसह को अहँ, घम ड, पाप, वाथर्पना, मह वाकाँक्षीपना, 
डाह र ईष आिदले गदार् उनीह ले येशूको उपि थित भएको मौकाको फायदा उठाउन सकेनन ्। य तो 
प्रितकूल मनि थित बोक्दा के कुरा गुमाँछ  भनेर देखाएको शिक्तशािल चेतावनी हामी सबकैो लािग पिन 
हो । 
 फेिर यसै बेला येशू भक्त िक्रयािशल भएको पिन पाउँदछ  । प्रथमत: ती मािनसह , जसले 
पक्षाघाट रोग भएको मािनसलाई येशूकहाँ याएका िथए । ितनीह ले उक्त रोगीलाई येशूकहाँ याउन कडा 
पिर म गनुर् परेको िथयो । हुलमा येशूकहाँ आउन नकसेको कारण, उनीह ले बैकि पक बाटो अपनाए । 
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आ ना साथीको लािग ितनीह  क तो हताश भएका िथए । आ, धेरै हुल छ भनेर ितनीह  िनराश भएर 
फकर् न सक्द यो । जब यस िबरामीलाई छानाबाट तल ओर् हालेर येशूको अगािड राखे, ितनीह को 
िव ासलाई येशूले क तो सर् हाना गनुर् भएको िथयो । ती साथीह  पिन येशूले न ैिनको पारेकाले उहाँमा 
आ था राखेकोले हो बाइबलले भ दैन । तर उनीह को कामले उनीह  येशू प्रित क तो भिक्तभाव रहेछ 
भनेर उदा ग पादर्छ । ितनीह ले आव यक परेकालाई येशूकहाँ याउँदा ितनीह  उहाँ प्रित क तो 
भिक्तभाव िथयो भनेर अनकुरणीय उदाहरण देखाएको यस घ नाले बताउँछ । 
 जब पक्षाघात भएको मािनस िनको भयो, उसले परमे रको मिहमा र प्रशंसा गद उक्त थानबाट 
िन केर गयो । उनको जीवन र उनले उ चारण गरेका श दह ले आफू परमे रको क तो भक्त वा 
अनुयायी रहेछ भनेर प्रभावशािल पमा अपनाएको साधनले क तो साक्षीको प िलयो भनेर पद २६ ले 
बताउँछन ्। 
 यस ैबीचमा, यिह घ नालाई मकूर् स २:६,७ मा वणर्न गरेको अनसुार धािमर्क गु  र पि डतह ले 
येशूले ई वरको िन दा गरे भनेर िरसले अ धो भएर उहाँको भ सनार् गरे । ितनीह ले आ ना धमर्, 
आ था र ज्ञानलाई येशूको साम ुजीिवत अनभुूत नहुनको लािग तगारो बनी खडा गराए । (उनीह  
धमार् धले माि ए जसले गदार् मािनसको मोललाई अवमु यन गरे । परमे रको पे्रमलाई धािमर्क 
पि डतह को अितवादीले छेिकिदए । उनीह ले धमर्लाई रक्षा गन िनहँुमा आफुह  मानवताको िवरोधी 
भनेर भ डाफोर भएको प्रमाण मािनसप्रितको येशूको ममता, नेह र मु य मा नेतालाई उचा दा उहाँलाई 
गरेको यवहारबाट देखाउँछ ) यो पाठ हामी सबैले िसक्न ुपदर्छ । 
 हामी इसाई ह  भनेर दािव गरेतापिन क ता तगारोह  हाम्रो बाटोमा खडा गराउँछ  जसले गदार् 
उहाँले हाम्रो जीवनमा उहाँको शिक्तलाई पिरचालन गनर् िद दैन  अथार्त ्हामी न ैअ को अगािड बाधक 
भएको पिहचान गराउँछ ? हाम्रो दयमा क ता िवषम ्कुराह लाई थपुानर् िद छ  जसले गदार् परमे रको 
पे्रमप्रित कालो च माले हेदर्छ  अथार्त ्उहाँको शिक्तलाई हाम्रो अ धकारले छेक्न िद छ ? अझ मह वपूणर् 
कुरा त, हाम्रा दयमा कँुिढएका  ती अ य अमानिवय र िवषम ्त वह लाई कसरी हटाउने? 
 
३. “पृ वीमा आगो पठाउन आएको हँु” म ी १०:३४-३७, लुका १२:४९-५३ । 
 इसाई जगतलाई प्रायजसो शाि तमय तिरकाले हेदर्छ । येशू र शाि त पयार्यवाचीको पमा 
स वोधन गिर छ र गिरनु पिन पदर्छ । जब येशूको ज म भयो, यसबेला वगर्दतूह ले गाएका िथए, 
“अित उ च थानमा िवराजमान हुनुहुने परमे रको मिहमा होस,् ससंारमा शाि त होस ्र सारा 
मािनसह को भलाई होस”् लकुा २:१४ । यि  मात्र होइन, इसाई वले पे्रम, माया, नेह, ममताको 
वकालत हाम्रा बैरीह  वा हामीलाई घणृा गनह लाई पिन गनुर्पछर् भ नेले प्रमूखता पाएको हुनपुदर्छ । 
येशू आफैले यो म त्रो चारण गनुर् भयो, “शाि तको प्रिक्रयामा लाग्नेह  वा मेलिमलाप गनह  ध य हुन,् 
िकनिक ितनीह  परमे रको स तान कहलाउनेलाउनेछन।्” म ी ५:९ । तर य तो पिरपे्र यमा येशूले 
उ चारण गनुर्भएका यस बुँदाको सु मा उ लेख गिरएका पदह लाई कसरी बु न सक्दछ ? 

 “कित येशूका चेलाह मा यो भ्रम िथयो, उनीह ले बोकेका स देशले मािनसह को िबचमा तालमेल 
हु छ र मतै्रीपूणर् स व ध थापना हु छ । यो भ्रमलाई येशूले िनवारण गदर् चाहन ुहु यो । जब घर 
घरमा गएर ितनीह  येशूको सुसमाचार सनुाउँछन.्....ितनीह ले असहमित, मतभेद र िववाद खे न ुपनछ 
भ ने यथाथर्तालाई ितनीह  आ  चयर् नमानी ि वकार गनुर् पदर्छ । जब मािनसले येशूलाई ग्रहण गदर्छ 
प्रायजसो आ न ैघिन  िमत्रह  न ैउसको िन ु र र िनदर्यी शत्र ुब न सक्दछन ्। यो यथातर्ता गैर इसाई 
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ससंारमा मात्र नभएर, इसाईह को बाहु यता भएको देशह मा र देखावती पमा इसाई धमर्लाई केवल 
चलन च ती वा िरितिथितको पमा मात्र िलने देशह मा पिन लागु भएको हामी पाउँछ  िकनिक यी 
मािनसह ले परमे रको शिक्तले मािनसको जीवन पा तर हुने अपेक्षालाई कमै मात्रामा बुझकेो हु छन ्
।”-द एसिडए बाइबल कमे टरी, ठेली ५, प.ृ ३७९,३८० । 
 तपाँईकै आ ने जीवनमा येशूलाई ग्रहण गदार् क तो अनभुव खे न ुपरेको िथयो र येशूले भ न ु
भएको कुरालाई कसरी यथाथर्िशद्धी भएको पाउन ुभएको छ? येशूले यक्त गनुर् भएको यी वचनह मा के 
स य कुरा बु नुहु छ र येशूप्रित द्धा राखेर उहाँलाईमात्र प याउँदा क तो अवरोधको सामना गनुर् 
पद रहेछ भ ने यथाथर्तालाई कसरी ि वकानुर्हु छ? म ी १०:२४,२५ पिन हेनुर्होस ्। 
  येशूलाई प याउँदा हामीले कुन ैन कुन ैिकिसमले ठुलो मोल चकुाउन ुपदर्छ भ ने मह वपूणर् 
स यतालाई िबसर्न ुहु न। यिद हामी येशूका द्धाल ुभएको कारणले य ता कुन ैअवरोधह  खडा नभएर 
शाि त र शुलभ जीवनमात्र यापन गदर्छ  भने हाम्रो इसाई जीवनमा केिह न केिह खतपत भएको 
हुनपुदर्छ । हुनसक्दछ, हामीले हामीलाई न ैधोका िदइरहेकाछ  । जब हामी येशूको लािग गवाही िद छ  र 
इसाई जीवन यापन गदर्छौ  वा येशूको प्रचारको लािग िक्रयािशल हु छ , यसले हाम्रो निजकको वा घिन  
यिक्तह सँघ पिन कलह र फाटो याउन सक्दछ भ ने यथाथर्ता अ तमा हामीले  महशुस गनर् आव यक 
न ैहु छ । तर यो िनर तर पमा हुनै पछर् भ ने पिन छैन, तर येशूले हामीलाई य ता कुराह  आइपदार् 
आ  चयर् मा न ुहु न भ ने कुराको सतकर् ता देखाउन ुहु छ र येशूको पिछ लाग्दा य ता प्रितकूल 
वातावारणह को अपेक्षा गनुर् पन महशुसतालाई उहाँले सजग गराउनुहु छ । 
 येशूको पिछ लाग्दा तपाँईले के मु य चकुाउन ुपर् यो, िवशेष गरेर अ सँगको स व धमा क तो 
प्रितकूलको सामना गनुर् पर् यो? तपाईँले न ैभोग्न ुभएका अनभुवबाट िव ासमा संघषर् गिररहेका तपाईँ 
ज तै िव ासीह लाई कसरी सघाउनु हु छ िकनिक उनीह  पिन जीवनमा फाटो भएको अनभुव गिररहेका 
होलान ्?  
 
४.हाम्रो जीवनको मोल 

“कोिह मािनस मपिछ लाग्ने इ छा गदर्छ भने यसले आफूलाई इ कार गरोस ्(आफूलाई यागोस)् र 
आ नो कु्रस उठाएर मेरो पिछ लागोस ्। िकनिक जसले आ नो प्राण बचाउने इ छा गदर्छ, यसले यो 
गुमाउनेछ, तर मेरो र ससुमाचारको िनि त आ नो प्राण गुमाउनेले यो बचाइनेछ । िकनभने मािनसले 
सारा जगत ्हातमा पारेर आ नो प्राण गुमायो भने यसलाई के फाइदा हु छ र? मािनसले आ नो 
प्राणको सट्टामा के िदन सक्छ?” मकुर् स ८:३५-३७ । 
 एउटा पित्रकामा एक िवशषे हाई कुलको बारेमा लेख छािपएका िथए । यस कुलका िवद्याथीर्ह  
असाधारणा र प्रितभाशाली िथए । ितनीह को बौिद्धक तर यस देशका उनीह कै वषर्का िवद्याथीर्ह  
भ दा अित उ च िथए । ितनीह को शैिक्षक उपलि धह  अ  िवद्याथीर्ह को दाँजोमा उ कृ  िथए । झट्ट 
हेदार् यी िवद्याथीर्ह  जो युवा, मह वाकांक्षी, िवलक्षण बौिद्धक तरका र तेिजला िथए । ससंारको तर 
अनसुार ती भावी कणर्धारह का जीवन कथाह  अव यमेव सफलताले लािदएको हुनपुछर् भनेर सबैले 
अपेक्षा गरेका िथए । यस पित्रकाले ती म ये एक जना िवद्याथीर्लाई उ ध गद लेख् दछ, “हामी सबै यस 
िवशेष कामह मा िकन सलंग्न भएका छ  भने हामीले मृ युलाई िज  न चाह छौ  ।” 
 मृ यलुाई िज  न? यिद उसले मृ यलुाई िज  न चाह छ भने उ च माकर् ह  र आफुले गरेको भ दा 
अझ बिढ असल कामको आव यकताको महशूस गनुर् पदर्छ । 
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 यो यथाथर्तालाई कसैले अि वकार गरेन सक्दैनन,् हामी जो भएतापिन र यस जीवनमा जुनसुकै 
उ च सफलता हािसल गरेतापिन िढलो वा चाँड,ै सबैले मृ युको पासोमा पनुर् पदर्छ र हामीले गरेको सबै 
उपलि धह  धरासिय हु दछन।्अिन हामी कित िदघार्य ुभएर बाँ छ ? प्राय जसो हामीह  सय वषर् पिन 
मिु कलले बाँ छ  र कितले त यस वषर्को निजक पिन पुग्न पाउँदैनन ्। सबै गुमाएपिछ हाम्रो लािग के 
र ो त? यसको अथर् के हो? जीवनको उ े य र लक्ष के हो, यिद सबै थोक मृ यकुो मुखमा पदर्छ भने? 
आउने िपँढीलाई क तो खालको स झना र स पदा हामीले छोडरे जा छ ? हजार  वषर् अिघ पिन 
बुिद्धमानी राजा सोलोमनले यस कुराको बारेमा िच ता यक्त गद भनेका िथए, जीवन आफै, यी सबै द:ुख 
र क ह को बावजूद बेकार वा िम यािभमानको छ । उसले यो श द िहबु्र भाषाको “सास” वा “वाफ” लाई 
प्रयोग गरी आ नो जीवन क तो क्षिणक रहेछ भनेर अिभ यक्त गदर्छ । 
 उपरोक्त कुरालाई यानमा राखेर यस बुँदाको पदलाई िनयालेर हेनुर्होस ्िवशषे गरेर प्रगतीिशल र 
िक्रयािशल येशूका भक्त हुनकुो पिरपे्र यमा यसलाई प नहुोस ्। येशूले उपरोक्त पदलाई के भनीरहनु भएको 
छ यसमा प्रकाश पाद आफुलाई सो नुहोस ्“मलेै क तो खालको जीवन िवताइरहेको छु? ससुमाचारको 
लािग जीवन याग गनुर्को अथर् के हो? मेरो जीवनको मोल के हो? येशूले यो भ न ुभएको आधारमा 
मेरो जीवनलाई अनुशासनमा राखेर कसरी पिरचालन गनुर् पदर्छ र अ लाई पिरचालन गनर् उ साह िदन ु
पदर्छ? अथार्त ्प्रगितिशल र िक्रयािशल अनशुािसत येशूका अनुयायी वा भक्त हुन मलेै के मोल चकुाउन 
राजी हुनपुदर्छ? बािहर पमा वा देखावती पमा इसाई हँु भनेर दावी गरेर अ लाई भ्रममा नपानर् 
दयदेिख न ैयेशूको वचनलाई आ मसात ्गद उहाँलाई प याउन तपाईँको जीवनमा के पिरवतर्न याउन 
आव यक छ? 
 
५. “ यसकारण सारा ससंारमा जाऊ र मलाई आ था राख् न ेभक्तह  बनाऊ” 
 मा अ लाई अनुयायी बनाउन येशूका अ  िनदशनह मा म ी २८:१८-२० उ कृ  मािनएको छ । 
यसले येशूका िव ासीह  क तो िक्रयािशल हुनपुदर्छ भनेर प  पारेको छ । यस पदलाई गि भर पले 
प नहुोस ्। यसमा उ लिखत िक्रया पदह  हेनुर्होस : जाऊ, बनाऊ, िसकाऊ, बि मा देऊ । येशूका 
चेलाह ले अ  चेलाह  तयार गनुर् गनुर्पदर्छ । यस पदको अथर् अ य त सरल छ र यसमा केिह कुरा 
लिुकएको छैन । 
 यस पदलाई होिशयारसँग फेिर प नहुोस ्। येशूले सु मा भ नु भएको वचनमा केि द्रत गनुर्होस ्। 
उहाँले भ न ुभएको अनसुार पृ वी र वगर्मा सारा अिधकार (अथार्त ्शिक्त) उहाँलाई सिु पएको छ 
(हेनुर्होस ्लुका १:३२, पे्रिरत १०:३६, १:२०, िहबु्र १:१३) । अ लाई येशूभक्त बनाउन िक्रयािशल हुनेह लाई, 
उहाँका उपरोक्त वचनह  िकन अित मह वपूणर् मािन छन?् 

 यस पुिनत कायर्मा के समावेश भएको छ यो पिन यान िदएर हेनुर्होस ्। ितनीह ले सारा 
देशह मा गएर िसकाऊनु पदर्छ । यस िनदशनको ता पयर्मा कुन ैपिन छुटेका छैनन ्। येशूको यो  
िनदशन समावेशी मुिक्तत त्र हो । यसमा कसलैाई पिन उपेक्षा गरेको छैन । भाषा, जात, वगर्, िल ग, 
रंग र भौगोिलक िसमानाको आधारमा कसैलाई छु याउन पाउँदैनन ्भनेर उहाँको िनदशन छ । येशूको 
मृ यु कुन ैधमर्, जात वा भौगोिलक क्षेत्रका मािनसह को लािग मनुर् भएको होइन तर स पूणर् 
मानवजातीको लािग हो । सारा ससंारका मािनसह ले उहाँको ससुमाचार सु ने नसैिगर्क अिधकार हो 
(रोमी ५:१७-१९, िहबु्र २:९)। यसले गदार् ससुमाचार फैलाउने आदेश यस पृ वीका सारा मानव जग को 
उद्धारको लािग हो (प्रकाश १४:६,७) । 
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 यो प  पमा जानकारी होस,् येशूले सारा रा ह मा गएर िसकाऊ भ नु भएको छ । उहाँले के 
मा जोड िदनभुएको छ? 

 यसमा फेिर हामी हेदर्छ  कसैले येशूका भक्त हँु भनेर दावी गदर्छ भने ऊ िक्रयािशल हुनुपदर्छ । 
येशूलाई मा छु वा उहाँको उपाशक हँु भ ने उहाँको आज्ञा पालन गनुर् पदर्छ र उहाँको आदेश अनसुार 
आ नो जीवनलाई पिरचालन गदर्छ । मुिक्त भनेको कुन ैबौिद्धक समदुाय जसले कुन ैिनि त िशद्धा तको 
ज्ञान भएकाह  वा िवशुद्ध स यह को ज्ञान छ भ ने दावी गनह को लािग मात्र हो भ ने तकर् लाई येशूले 
पूणर् पमा वाहा गनुर् भयो । हो, मिुक्तबारे िशक्षा िदक्षाको अिनवायर्तालाई नकानर् त सिक न तर ज्ञानले 
मात्र मिुक्त पाइ दैनन । येशूका भक्तह  ितन ैमात्र हुन ्जसले येशूलाई प याउँछन ्। उहाँको आज्ञालाई 
िशरोपर गरेर उहाँलाई हामी प याउँछ  । उहाँको आदेशलाई मा छ , तर उद्धार पाउनको लािग होइन तर 
येशूमा उद्धार पाइसकेका हुनाले ।  

 ससंारको अ तस म येशू हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ भनेर उहाँले प्रितज्ञा गनुर् भएको छ । यस 
बाचाको यथाथर्ता के तपाईँको जीवनमा अनभुतू गनुर् भएको छ? तपाईँको जीवनमा येशूको उपि थित 
कसरी भएको छ यसमा यान गनुर्होस ्। तपाईँको जीवनमा येशूले के गनुर्भयो र के गिररहनभुएको छ 
सो कागतमा लेखेर परमे रप्रित आ ना प्रशंसा र कृतज्ञता यक्त गनुर्होस ्। 
 
उपसहंार: 
अ  जानकारीको लािग प नहुोस:् द एसडीए बाइबल कमे टरी, ठेली ५, प.ृ ३७९-३८१, ७४६-७५०, एलेन 
िज ाईट, द डीजाएर अभ एजेज,् प.ृ ३५०-३५८, ४३३-४३६, िडिट्रक बोनहोफर, द क ट अभ 
डीसाइप सिशप,, प.ृ ९५-१०४, मकुर् स १६:१५-२०, यहु ना १४-१७ । 
 “उद्धारकतार् येशूले आ ना चलेाह लाई सुसमाचार प्रचार गनर् क्रममा ससंारले उनीह लाई बैरभाव 
राख् ने छैन भनेर आ ासन िदनभुएको छैन न त केिह समय पिछ सबलेै ससुमाचारलाई ग्रहण गरेर 
िवरोध रोक्ने छ भ न ुभएको छ । उहाँले भ न ुभयो, मलेै शाि त याउन होइन तर तरवार याउन 
आएको छु । याद गनुर्होस,् मािनसमा हुने कलह ससुामाचारको असले होइन ब  यसप्रित िवरोध गनार्ले 
हो । सबै सतावतह मा घरमा हुने फरक मतमा पदार् आउने सतावत र आ ना संसारका अिभ न 
िमत्रह बाट टाडा हुनपुन िपडा सहन अ य त गार् हो हु छ । तर येशूले यो घोषणा गनुर्हु छ, “जसले 
मलाई भ दा आ ना बुबा र आमालाई पे्रम गदर्छ मेरो योग्यको हँुदैन; जसले आ ना छोरा वा छोरीलाई 
बेसी माया गछर् ऊ मेरो योग्यको हुने छैन ।‘“- एलेन िज ाईट, द िडजायर अभ एजेज,् प.ृ ३७५ । 
 “येशूले पाँच  आज्ञा (आ ना माता िपताको आदर गनुर्) बाँिधएको छ भनेर दावी गनुर् भयो र 
छोराछोरीह ले आ नो आमाबाबुप्रित गनुर्पन कतर् यदेिख िवचिलत हुनेलाई चेतावनी िदन ुभएको िथयो । 
यद्यिप वािझएमा, आ ना आमाबाबुप्रितको  माया परमे रको आ थाको अगािड तगारो ब न िदनु हु न । 
परमे रप्रितको पे्रम र उहाँलाई गनुर् पन सेवा हाम्रो जीवनको उ कृ  लक्ष हुनपुदर्छ । प्रथम ्र महान ्
आज्ञा ियनै हुन ्तर दश आज्ञाह को दो ो भाग जहाँ पाँच  (आमाबाबुप्रितको आदर) पिन आ नै वभाव 
र मह वपूणर् थानमा प्रथम ्न ैहुन आउँछ ।”- द एसडीए बाइबल कमे टरी, ठेली ५: प.ृ ३८० । 
 
िच तनमनन: 
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क. येशूलाई आ नो जीवन िदएको कारण द:ुख पाएका कोिह िच हु भएको छ? यिद छ भने 
उसलाई कसरी सहयोग गनर् सक्नहुु छ? तपाईँ यिक्तगत पमा अथार्त ्स बत कुलका 
िवद्याथीर् भएकाले वा चचर्द्वारा न ैय तोलाई कसरी राहत िदन सक्नहुु छ? 

ख. चौथो बुँदामा उ लेिखत पदह लाई िवशषे यान िदनुहोस ्। यहाँ येशूले         के 
मह वपूणर् स देश िदइरहनभुएको छ? िव ासी दाजुभाई र िददी विहनीह  िबच यो छलफल 
गनुर्होस,् सुसमाचारको लािग आफुलाई याग गनुर् भनेको के हो । अ ह को अनभुवह बाट 
तपाईले के िसक्न सक्नहुु छ? 

ग.  येशू भक्तह  कसरी िक्रयािशल हुनपुदर्छ भ ने यस अ यायको मलू पाठ हो । तपाईँको 
चचर्मा िव ासीह  बढाउन के कायर्क्रम भइरहेको छ? यस अ ययनको पाठक भएको 
कारणले, तपाईँको चचर्लाई यस पुिनत कामलाई अग्रसर िदशामा लान तपाईँले कुन 
कायर्कतार्को भूिमका खे न सक्नुहु छ? उदाहरण व प नयाँ आउने िव ासीलाई तपाईँले 
कसरी म त गनर् सक्नहुु छ? 
 
 
 
 
अ याय १० 
 
   अनेक दवावमा पिन िन ावान भएर ब न ु
 
यस अ यायको लािग प नहुोस:् १ राजा १८, म ी २६:५६, लुका ९:५१-५६, यहु ना ६:१-१५, 
१२:१-६, १८:१-११, २१:१५-१९ । 
 
मरण गनुर् पनर् पद: “यिद ितमी मािनसह िसत दगुर् यो र ितनीह ले ितमीलाई थकाए भने, 
घोडाह िसत ितमी कसरी दगुनर् सक्दछौ र? यिद ितमीले भर परेका शाि त सुरिक्षत 
थानमा न ैितमी लो यौ तर ितनीह ले ितमीलाई थकायौ भने; यदर्न निदमा बाढी आउँदा 
ितमी के गछ ?” यिमर्या १२:५ 

 
 मफीर्का िनित भ ने भनाइ किह य ैसु न ुभएको छ? यसलाई प्रकृतीको आधारभतू िनित 
वा िविध भनेर मािन छ । यो कुन ैभौगोिलक थानमा िसिमत नभएर गु वाकषर्ण र 
िबद्यु चु वक व ज तै यापक छन ्। सकें्ष मा यसरी पिढ छ: जे ग ती हुनु यो सो हु छ । 
 कुन ैन कुन ै पमा क्षिणक होस ्वा लामो समयस म होस ्हामी सबै यस िविधमाको 
पिरिधमा परेर मफीर्को िनितलाई प याउन बा य भएको देिख छन ्। येशूका प्रखर अनयुायी 
भएतापिन यी िविधले हामीलाई नछो ने ज तो देिख छ । िनस देह: हामीमा परमे रका 
प्रितज्ञाह ले छोिपएकाछ  जसले गदार् हामीलाई हताश िनराश नहुन ुपन हो, यद्यिप कित पटक ती 
प्रितज्ञाह को बाबजुद पिन हामी अ य त हतो सािह भएर आफुलाई पतनको संघारमा पुर् याउन 
अग्रसर हु छ  । तर याद गनुर्होस,् जे भएतापिन हामी यस बाटो किह यै पिन अपनाउन ुह दैन 
। 
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 यो अ यायमा य ता केही चेलाह  वा परमे रका भक्तह को जीवनको चचार् गनछ  र 
ितनीह को खराब िदनह ले हामीलाई  के पाठ िसकाइ छ सो हेनछ  । 
 
यो अ यायको झलक: येशूका चेलाह ले राजनैितक शिक्तको प्रलोभनमा फ न खो दा के भयो 
यसबाट हामीलाई के सजग गराउँछन?् येशूलाई    धोका िदने जुदास ्इ करयोतटीबाट हामीले 
के पाठह  िसक्न सक्दछ ? येशूलाई हे ने, इ कार गन र प छाउन खो नेह लाई व त पान 
याकुब र युह नाको क्रोधलाई कुन अिभप्रायले पे्ररणा पाएको िथयो? पत्रसुले हताश र 
असावधानीमा बोलेर फेिर प ाताप गनुर् पर् यो, य तो वभावलाई हामीले कसरी मे न सिक छ ? 
येशूका स पूणर् कायर्िकलाप देखेर, उहाँको स देशको अिभभारा बोके तापिन, उहाँप्रित प्रितवद्धता 
यक्त गरेतापिन येशूलाई अ य त आपद परेको बेलामा र उनीह को आव यकता भएको बेलामा, 
ती सबै चेलाह ले िकन उहाँलाई यागे? 
 

२.  शिक्तशाली अनकुरणीय यिक्त ब नु 
  धािमर्क आ था अ य त शिक्तशाली साधन हुन सक्दछ । यस साधनलाई उपयोग वा 
दु पयोग गनर् सिक छ। प्रभकुो लािग जीवन याग गन (म ी १६:२५) अिभप्रायले पे्रिरत हुनेले, 
अ  पिरि थितमा अितवादी भएर आफुलाई परमे रको नाउँमा िव फोटक बनाउन सिक छ । 
आिखरमा परमे रले केिह काम गनर् तपाईँलाई खटाउन ुभएको होइन र, यसलाई सांसािरक 
कुराले िकन बाधा अचर्न याउन िदने? यसकैारण कितपय सरकारह ले धमर्लाई दवाउन खो दछ 
िकनभने ितनीह ले आफु भ दा उ च अिख्तयारप्रित बफादार भएको हेनर् चाह नन ्र तपाईँ 
परमे रभ दा माथी च न सक्नहुु न ।फेिर यस ैसमयमा केिह सरकारह ले धमर्को अक पिनय 
शिक्तको ोतबाट आफुलाई बंिचत हुन चाह न िकनिक ितनीह ले धमर्लाई आ नो वाथर् िसद्धको 
लािग प्रयोग गनर् चाह छन ्। येशूका अनशुािसत भक्तह ले धमर्को नाउँमा यसको शिक्तलाई 
दु पयोग गरेर अनेक खतराह लाई समावेश गनर् सिक छ भ ने त य देखी  सजग हुनपुदर्छ । 
   यहु ना ६:१-१६ प नहुोस ्। येशूका भक्तह ले राजनिैतक शिक्तलाई कुन िकिसमले 
हेनुर् पदर्छ भनेर उपरोक्त पदह ले बताउँछन?् 

  येशू यस संसारमा सांसािरक रा य प्रमूख ब न आउन ुनभएकोको कारणले सांसािरक 
राजनिैतक शिक्तलाई परमे रको सेवाकायर्सँग दाँ नहँुुदैन भनेर प  पमा बताउँछ । कुन ै
राजनिैतक बाद वा िवचारधारा भ दा, प्रभपु्रित िन ावान उ च थानमा हुनुपदर्छ । हो, परमे रले 
मािनसह लाई रा य शिक्तमा राख् न सक्नहुु छ वा यहाँका मािनसह लाई उहाँको लक्ष हािसल 
गनर् पिरचालन गनर् सक्दछ, यो एउटा पक्ष हो तर परमे रको नाउँमा  वा येशू भक्तको दोस ला 
ओडरे आ नो लािग राजनिैतक शिक्त सचंय गनुर् अक पक्ष हो । नयाँ करारको पु तकह मा 
राजनिैतक शिक्तमा लाग्दा ससुमाचार फैलाउने आदशर् नमूनाको पमा कदािप प्र तुत गरेको छैन 
। दभुार्ग्यवस येशूका घिन  चेलाह ले समेत यस मह वपूणर् त वलाई चुकेको देिख छ: “सारा 
िभँडह सँग िमलेर येशूका चेलाह ले उहाँलाई दाउदको ग ीको हकदार बनाउन ति सएका िथए । 
येशूका चेलाह ले भ दछन, उहाँको सदाचािरताले गदार् यस स मानलाई बिह कार गनुर्भयो । यो 
उहाँको शािलनता हो । यिद उहाँले चाहेको ख डमा उनीह ले आफुह को इ छा पूरा गनर् उ मुख 
भएका िथए ।”-एलेन िज ाईट, द डीजायर अभ एजेज,् प.ृ ३७८ । मािनसह को चाहनालाई बुझरे 
र उनीह को जोशलाई यानमा राखेर येशूका चेलाह ले उहाँलाई इ ायलको राजा बनाउन 
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भरमग्दरु कोिशष गरेका िथए (यहु ना ६:१४,१५) । यो चेलाह को आ न ैप्रविृत िथयो । यस 
अिभयानको प्रितिक्रया व प, येशूले ती िभँडलाई िबदा गनुर्भयो र चेलाह लाई तालको पारीपट्टी 
जान िनदशन िदनभुयो र आफु एकलै पहाडमा प्राथर्ना गनर् जानुभयो । 
  यिक्तगत तवरले होस ्वा सामुिहक पमा होस,् हामीले आ नो वाथर् पूरा गनर् धािमर्क 
शिक्तलाई कसरी दु पयोग गनर् सक्दछ ?  धमर्लाई रक्षा गन िनहँुमा धमर्का अिख् तयारवालाह  
कसरी िनरंकुस भएको इितहासका पानाह ले बताउँछन?्  
 
२. इसाईको दोस ला ओडरे लोभलालचमा फसेका नमूना िव ासी 
  कसैले एक पटक भनेका िथए, “यिद ितमी धनी हुन चाह छ  भने, धमर्बाट सु  गर।” यो 
हा य पद भनाईमा कित स यता लुकेका छन ्भ ने त य दभुार्ग्यवस मा न ुन ैपदर्छ । जब हामी 
धािमर्क आ थालाई पिरचालन गनर् चाह छ , यसबेला मािनसको अि त वका िविवध मह वपूणर् 
पक्षह सँग कारोवार गिररहेका हु छ  । हामी जीवनको रह य के हो यस िवषयमा यानाकर् षण 
गदर्छ , अज मरी जीवनमा आशा प हाउन िदन अग्रसर हु छ  र परमे रले हाम्रो पाप अधमर् 
क्षमा िदनु भयो भ ने िव ासमा रहेर ढुक्क हु छ  । याद गनुर्होस,् येशू, आफै यागी, िवप न 
वगर्मा रहेर गिरवीको नमनूा र अनकुरणीय जीवन िबताउन ुभएतापिन, उहाँले मािनसह लाई यस 
ससंारको यश र भौितक सुिवधादेखी सतकर्  गराएतापिन, चचर्का इितहासका पानाह ले य ता 
अगुवाह ले अग्र थान ओगेटेका पाउँछ  जसले धमर्को शक्तािधकारलाई र धािमर्क िवचारधाराह लाई 
प्रयोग गरेर आफुह लाई स प न वा िविश  वगर्मा समावेश गराई धनदौलतह  थपुारेका िथए र 
थपुािररहेका पिन छन ्। प्राय जसो गिरवको खचर्मा उनीह  धनको खेती गदर्छन ्। 
  यहु ना १२:१-६ प नहुोस ्र िन निलिखत प्र  नह को जवाफ िदनहुोस:्- 
क. मेरीले जुन काम गिरन ् यसमा केको प्रितक झ काउँदछ? अथार्त ्उनको यस कायर्ले 
येशूका सत चेलाह  वा भक्तह को लािग अनुकरणीय उदाहरणह को प्रितिनिध व गदर् छ? के 
तपाईँ येशूका साँ च ैभक्त हुनुहु छ, यस नारीले येशू प्रित देखाएको मनि थितलाई जाँचेर 
आ नो दय खोत नहुोस ्भनी आ ान गदर्छ ? म ी १३:४६, िफिल पी ३:८ पिन हेनुर्होस ्। 

 
ख. सारा जन मानसको अगािड उनले िनभर्य भएर येशूका खुट्टालाई मु यवान अ रले धोइन,् 
यसले येशूलाई प याउने हाम्रो अिभप्रायलाई  कुन मू र् पले पिरचालन गनुर् पदर्छ भनेर प  

पादर्छ? 
 

ग. यस घ नामा लाजरस उनीह साथ टेबुलमा िथए भनेर उ लेख गरेको छ, यो उही 
लाजरस िथयो जसलाई येशूले बौराउन ुभएको िथयो । यहुदा इ कय तीको कायर्िकलापह प्रित  
वाक्क भएतापिन, उसको कटु वचनले आफुलाई आ नो पापले कसरी अ धो बनाएको रहेछ 
भनेर िकन वा कसरी यस घ नाले देखाउँछ। 

 

  जब पावलले १ ितमोथी ६:१० मा आ नो प्रख्यात अिभ यक्त प्रकट गरे, यसको उिचत 
कारण िथयो ।  यसमा भिनएको छ, “ पैयाँपैसाको मोह न ैसबै िकिसमका खराबीको जड हो 
।” अ तमा यहुदाले पैसाको मोहमा फसेर आ नो अन त जीवन गुमाए । सु  देिख नै उसको 
यान आफुप्रित केि द्रत िथयो। उन ैन वर एक िथयो र येशूको पिछ लागेको स पणूर् समयम ै
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आ न ैभलाई मात्र खो यो । उसको इ छा िथयो धमर्लाई काखी यापेर आफूलाई ध याद्य 
वगर्मा समावेश गराएर आ नो प्रित ालाई थापना गनुर्। अ  चलेाह  स पूणर् पमा िन ाथीर् 
नभएता पिन यहुदा वाथर्पनाको पराका ामा पुगेको िथयो । 
   

 के तपाईँमा पिन येशू भक्त हुने दौरानमा लालचको िवषले गदार् तपाईँको अिभप्रायलाई 
दिुषत त गरेको छैन? चचर्को काममा लाग्दा वा इसाई भनेर दावी गनर् गौरव गन क्रममा 
अशुद्ध अिभप्रायह ले उ पे्ररणा भयो भने तपाईँले यसलाई कसरी हटाउन सक्नहुु छ? 
 
३. अितप्रच ड िमजासको चेलाह  जसलाई नमूनाको पमा पिन िलइ छन ्

 येशूका चेलाह मा दईु दाजुभाई जोडाह  पिन िथए । जब येशूले ितनीह लाई चु न ुभयो 
यस ैबेला उनीह लाई अितप्रच ड वभावको छोराह  भनेर तोक्नभुएको िथयो (मकुर् स ३:१७। 
ितनीह का नाउँ याकुव र यहु ना बोअनिजर्ज िथए। केिह िट पनीकारह ले ती चेलाह ले य तो 
नाउँ येशूले िकन िदए भ दा उनीह का उद ड वभाव, झटै्ट िरसाउने, झ की र आगो िमजासका 
कारणले न ैगजर्नका छोराह  भनेर नामांकरण गनुर्भएको िथयो । यसकारण ती चेलाह ले 
अ लाई येशू भक्त भनेर िचनाएर सुसमाचार सुनाउने प्रिक्रयालाई गजर्ने नमनूा अथार्त ्अितवादी 
भक्तको उदाहरण भनेर देखाउन चाह छ  । 
 

 लकुा ९:५१-५६ प नहुोस ्। जब सामरीह ले येशूलाई स कार गनर् र ग्रहण गनर् अि वकार 
गरे चेलाह को प्रितिक्रया क तो िथयो प नुहोस ्। जब तपाईँ यो प नहुु छ तपाईँ आफैलाई ती 
चेलाह को थानमा आफुलाई राख् नहुोस ्। ती चेलाह  िरसले चरू भएर ती गाउँलाई न  गनर् 
येशूसंग अनुमित मागेको िथयो । य तो िकिसमले प्रितिक्रया िदनकुो कारण के िथयो? येशूका 
कुन वचनह ले वा पुरानो करारबाट कुन य ता घ नाह को याद िदलायो जसले गदार् ती 
चेलाह ले य तो प्रच ड वभावलाई उिचत ठानेको िथयो? उदाहरण व प हेनुर्होस:्  उ पती ६,७, 
म ी ८:१२, १३:४२, मकुर् स ६:११ । 

 जुन प्रितिक्रया मक मनि थितले चलेाह  उ मुक्त भए यसमा धेरै सम याह ले ठाँउ 
पाउन सक्दछ ।  परमे रको लािग जोश त चलायो, हुन त उहाँको लािग जोश वा उ साहले 
अिभपे्रिरत हुन असल कुरा हो, यो सबै येशूका भक्तह मा हुनु पन गुण हो । यद्यिप गितिविहन 
जोश चाहे, यो असलै कामको लािग िकन नहोस, यसले भलाई भ दा अ य त खराब याउन 
सक्दछ । याकुब, युह नाले एिलयाको कथालाई समे  न खोजेको िथयो । तर ितनीह ले दु पयोग 
गनर् चाहेको िथयो । एिलयाको कथालाई उनीह ले ब ग्याएका िथए ।  एिलयाले वगर्बाट आगो 
पठाएर परमे रको बलीलाई वाहा पारेको िथयो तर यस आगोलाई अवज्ञाकारी मािनसह को 
िखलाप उपयोग गनर् परमे रसँग मागेको िथएन (हुन त यहाँ मािनसह लाई धोका िदएर अित 
अधमर्को बाटोमा िहँडाउने त काल यस बेिदका विरपिर भएका धमर्गु ह लाई अक िकिसमले 
सखाप पारेको िथयो) 

 येशूका ती चेलाह को एकदम खराब बानी त ती मािनसह  जसले येशूलाई ग्रहण गरेन 
वा अधमीर् पापीह  प्रित देखाएको कठोर र इ साफले  देखाउँछन ्।  तर येशूका हरेक भक्त वा 
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उपासकह ले अधमीर् वा पापीह लाई येशूको कु्रसको पाउदानमा याउन ुपदर्छ, उहाँको अिद्वितय 
क णा र अनगु्रहलाई मािनसह को अगािड प्र तुत गनुर्पदर्छ । मािनसह को पापको लािग येशू 
आफैले सजाय ँभोग्न ुभएको िथयो ।( यायको नाँउमा अ याय गरेर मािनसह लाई ज गी िमजास 
देखाएर आ नो धमर् रक्षा गन येशूको चाहना िथएन) । यसरी मािनसह  जितसकैु अधमीर्, पापी, 
िगरेतापिन येशूबाट अभयदान पाउन सक्दछ । पूणर् क्षमाको जीवन िवताएर मािनसह  येशूमा 
आमलू पिरवतर्न गरी नयाँ जीवन यापन गनर् सक्दछ । हाम्रो काम भनेको येशूलाई पा तर गरेर 
हाम्रो जीवनमा उहाँलाई जनस मखु याउने हो । कसैलाई याय गनुर् वा जोख् न ुकाम हाम्रो 
होइन, यो काम उहाँलाई न ैसिु पएको छ भनेर उहाँले प्र पमा भ नु भएको छ । 

 तपाईँको बाटोमा निहं ने, तपाईँको कुरा सुनेर तपाईँको दायरा नब ने, ग ती बाटोमा 
िहं ने, भ िकएर जाने वा चचर्को िदक्षामा निहं  ने ज ता मािनसह  प्रित तपाईँले क तो इ साफ 
यक्त गनुर् भएको छ? य ता मािनसह लाई परमे रको अनगु्रह, दया र क णा कसरी देखाउने, 
तर यसै बखत उनीह को कुबाटोलाई उिचत छ भनेर आखँा िच लेर त ? 

४. प  चातापले चूणर् दय भएका पत्रुसको अनशुरण 

 येशूका चेलाह मा पत्रसुलाई उहाँह को प्रवक्ताको प िलइ छ र साथ ैउनी िवचारै नगरी 
झटै्ट बोलीहा ने चेला भनेर पिन िचिन छ । लकुा २२:३३,३४ मा भिन छ, पत्रसु आफुमा क तो 
गवर्, वािभमान र येशूका प्रखर चेला हँु भनेर देखाउन येशू जेलमा वा मृ यमुा जानुभए पिन ऊ 
उहाँको साथमा हुनेछु भनेर कबुल गदर्छ । यो कबुल गरेको केिह समय लग  ैउसले आ नो 
वाचालाई िफतार् िलन ुपक  िथयो (म ी २६:६९-७५) । 

 यहु ना १८:१-११ प नहुोस ्। यी पदह ले पत्रुसको वभाव र यिक्त वलाई कसरी िचत्रण 
गरेको छ ? यसलाई म ी २६:६९-७५सँग दाँजेर हेनुर्होस ्। 

 पत्रसुका असफलताको बारेमा  हामी सबैलाई थाहाभएकै कुरा हो । पत्रसुको कमजोरीलाई 
थाहा पाएर येशूका सबै भक्तह ले उसबाट पाठ िसक्न ुपदर्छ । पत्रुसबाट एक मखु्य पाठ हामीले 
के िसक्न सक्छ  भने हाम्रो आ नु बल वा सामथर्ले परमे रको काममा सिरक हुन सक्दैन  । 
यसकारण हाम्रो दैिनक जीवनलाई येशूमा सु पन ुइसाई जीवनको िनणार्यक लक्ष हुनपुदर्छ ।  
उहाँ बोट हुनुहु छ र हामी हाँगाह  ह  । उहाँ िवना हामी केिह पिन गनर् सक्दैन , िवशेष गरेर 
हामी येशूका परम भक्तको जीवन िवताउन सक्दैन  । उहाँको काममा जोश र जाँगर हुन ु
प्रशंसिनय छ । तर यो कुन ैिनकायको मातहतमा नभएर प्रभु येशूकै वािम वमा हुनुपदर्छ । 

 यहु ना २१:१५-१९ प नुहोस ्। आ ना भुलह  ि वकार गन, परमे रमा उिचत जीवन 
यापन गनर् अग्रसर हुन चाहने र जुनसुकै प्रितकूलको स मुख परेतापिन प्रभ ुयेशूप्रित प्रितवद्ध 
भएर रहनेह को लािग येशूले के गनर् सक्नुहु छ भनेर उ लेख गरेको छ र यसबाट हामीले के 
िसक्षा िलन सक्दछ ? 

“यहाँ येशूको पिछ लाग्नेह को लािग मह वपूणर् िदक्षा प्र तुत गरेको छ । सुसमुाचारले दु संग 
सहकायर् गनर् स झौता गनर् िद दैन । पाप गरेन बहाना िदइ दैन । गो य पापह  परमे रसगैं 
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गो य पमा ि वकार गनुर्पदर्छ । तर सावर्जिनक पापलाई सावर्जिनक पम ैि वकार गनुर् पदर्छ । 
प्रभकुा अनयुायीह ले आ नो ग ती ि वकार गद, पश ्चाताप भएको प्रमाण प्र तुत गरेर ती 
अपराधह को क्षमा गन अिधकार येशूम ैिनिहत राख् न ुपदर्छ । पत्रसुले ितन पटक येशूलाई 
सावर्जिनक पमै इ कार गरे । अिन ितन ैपटक येशूले उसलाई आफुितर िखचेँर उसको पे्रम र 
उसको बफादािरताको आ ासन आफुले पाएको भनेर प्र तुत गनुर् भयो । उहाँले सदाशयता र नेह 
देखाउन ुभएर, “मलाई पे्रम गछ  िक” भ ने प्र  नले उसको घायल दयलाई काँडाको बाणले ज तै 
छेडकेो िथयो । सबै चलेाह को सामु येशूले पत्रसुको प  चाताप कितको गिहरो िथयो भनेर देखाउन ु
भयो र धाक लगाएर िहँ ने चेला अब क तो नरम भयो भनेर प्रमािणत गिरिदनभुयो।”-एलेन िज 
ाईट, द डीजायर अभ एजेज,् प.ृ ८११,८१२ । 

 येशूले युह ना २१:१८,१९ मा पत्रसुलाई के भ न ुभएको िथयो सो ख्याल गनुर्होस ्। मलूत: 
येशूले यो भ न खो नुभयो असा य ैपे्रम गरेको प्रभुको लािग उसले आ नो जीवनलाई आहुित 
िदनुपनछ । येशूको लािग मनर् तयार छु भनेर पत्रुसले भनेका िथए । अ तमा उसको वचन स य 
सािवत भयो तर यो ि थित पुग्न उसले चलेापनको बारेमा  धेरै पाठह  पिहला िसक्नु परेको 
िथयो । 

 के तपाईँले किह य ैधाक देखाएर कबूल गनुर् भएको छ र समय समयमा यो पूरा नगरी 
असफल हुनुभएको छ? पत्रसुको कथाबाट तपाईँले के िसक्न सक्नुहु छ जसले गदार् हामी कमजोरी 
भएतापिन येशूलाई माया गन हाम्रो प्रितवद्धतालाई याग्नुहु न । 

५. भागाभाग हुने चेलाह को उदाहरण  
 “अिन ितनीह  सबैले उहाँलाई छोड,े र भागे” म ी २६:५६ । 
 येशूका चेलाह  उहाँसँग किरव ितन वषर् छ मिहना सँगै िबताएका िथए । उनीह ले 
पाएका सवुअवसर संसारका मािनसह ले िवरललेै पाएका िथए । उनीह ले जुन कुराह  देखे 
मानव जगतमा कमलेै देखेका िथए । यथाथर्तामा भ ने हो भने संसारका खरब  मािनसह मा 
कित जनाले येशूलाई देह पमा देखे त? फेिर कित जनाले िदन िदन ैयस ससंारमा हु दा उहाँसँग 
िहलिमल हुने मौका पाएको िथयो? यी चेलाह  ससंारका मािनसह मा अ य त सौभाग्यशालीह  
िथए । 
 जे भएतापिन एउटा सम या ितनीह मा िथयो, यो के भने ितनीह  मािनस जाित हुन,् 
यो पिन पापले गदार् िगरेका, जसले गदार् परमे रले जे गनुर् भएतापिन उनीह ले सहज तिरकाले 
पाठ िसकेको िथएन । 
 ससुमाचारको कुन ैएक पु तकलाई सरसरती हेनुर्होस ्। येशूले क ता उदेकका कामह  
गनुर्भयो र उहाँका वचनह  ती चेलाह को सामु बो न ुभएको िथयो? येशूको शिक्त र उहाँ को 
हुनुहु छ भ ने क ता असाधारण प्रमाणह  उनीह को अिघ प्र तुत गनुर्भयो? यी कुरालाई 
अवलोकन गरेपिछ यस चौठो बुँदाका पदलाई िनयालेर हेनुर्होस ्। यसमा य ता के डरलाग्दो 
स देश वा चेतावनी प्र तुत गरेको छ जसबाट हामीले मह वपूणर् पाठ हाम्रो लािग िसक्न ुपदर्छ? 

 येशूलाई थाहा िथयो उहाँ पृ वी छो दै हुनुहु छ र चेलाह लाई उहाँको लािग तयार गनुर् 
पदर्छ तर उनीह ले उहाँको कुरालाई यानै िदएनन ्। ये शलेममा उहाँलाई के हु छ भनेर थाहा 
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पाएर उहाँले उनीह लाई उहाँको वेदना ख  न तयार पानर् चाहेको िथयो तर उनीह ले उहाँको कुरा 
सनेुन ्। जब उनीह  ये शलेममा आइपुगे, जे हुन गइरहेको िथयो यसको सामना गनर् पूणर् तयार 
िथएन । 
 येशूको सेवाकायर् भरी चेलाह ले उहाँको कुरामा यान िदन ुसट्टा उहाँको कामलाई वेशी 
हेरेका िथए । उहाँका कामह ले ितनीह को मिसह प्रितको िव ासलाई पुि  गरेका िथए, यसले 
गदार् उनीह  अ य त खुशी िथए । डाँडामा येशूको प पिरवतर्न भएपिछ आकाशवाणीमा उहाँको 
कुरालाई सु न ुभनेर आ ान गरेका िथए, यद्यिप येशूले पाउनु पन क को बारेमा िदएको प्रवचन 
सनेुर यसको फायदा उठाउन उनीह  चाहेका िथएनन ्। 
 आिखरी भोजन पिछ येशूले चेलाह लाई आइपन िवपदको बारेमा देखाउन चाहन ुभएको 
िथयो, तर ितनीह ले उहाँलाई सुनेनन ्। गेतसमनीको बँगैचामा उहाँसँग प्राथर्नामा साथ िदन 
अनरुोध गनुर् भयो तर ितनीह  म त िन द्रामा सुते । 
 येशूले तपाईँको जीवनमा के काम स प न गनुर्भयो सो यान गनुर्होस ्। उहाँले िदनभुएको 
कबुलह , आशा, वरदान, तपाईँको जीवनलाई कसरी पिरवतर्न गनुर्भयो र येशूलाई िव ास गरेको 
कारण आ ना आ थाका िन साह लाई मनन गनुर्होस ्। य ता कुराह लाई कसरी पकडी राख् ने 
जसले गदार् येशूका ती चेलाह ले गरेका भलूह  हामीले नदोहर् याऔ?ं 
 
उपसहंार: 
 
अ  जानकारीको लािग प नहुोस:् द एसडीए बाइबल कमे टरी, ठेली ५, प.ृ २०८-२११, ४६५, २४-
५२९, ५९५-५९७, ६३५,६३६,७७५,७७६, ९६२, ९६३, २०२०,२०२१, एलेन िज ाईट, द डीजायर अभ 
एजेज,् प.ृ ३६४-३८०,४३७,४३८, ५४७-५५१, ५५९-५६५, ८०९-८१७, द आक्ट अभ आपो टलस,् प.ृ 
५३९-५४५ । 
 “आ ना साम यर्ह लाई धतुर् पमा पिरचालन गद, यहुदाले पयापैसाप्रित मोहलाई 
दयमा मखु् य थान ओग न िदइरहेको िथयो । उसँग िहसाविकताब राख् ने प्रितभा िथयो । यिद 
यसलाई उसले पिवत्र आ माको अगुवाईमा आफुलाई पिरचालन गनर् िदयो भने र उहाँकै ज्ञानमा 
आफुलाई समावेश गराएर यस क्षमतामा प्रबुद्ध गराउन िदयो भने, येशूका झु ड वा चचर्को लािग 
अित उपयोगी िसद्ध हु यो । यिद आ नो आ मालाई पिवत्र पारेको भए उसले प  िद य ज्ञान 
हािसल गदर् यो र दैिवक कुराह को िठक पमा सर् हाहना गनर् उ िनपुण हुन सक्द यो । तर 
ससंारको िनती र योजनालाई आ नो दयमा अग्र थान िद दै गरेको िथयो । बािहिरय पमा 
उसले केिह पिन पाप र अधमर् गरेको नदेखेतापिन, उसको चतूर योजना, वाथर्पना र 
क जु याइँले उसलाई बसमा राखीसकेको िथयो । यसको फल व प थोरै पैसाको िनि त आ ना 
प्रभलुाई िव ासघाट गिर उहाँलाई बेिचयो ।”- एलेन िज ाईट, द एसडीए बाइबल कमे टरी,, ठेली 
५, प.ृ ११०१ । 
 “येशूको स पूणर् सावर्जिनक सेवाकायर्मा यहुदा उहाँसँगै िथयो । येशूले िदन सक्ने सबै कुरा 
उसमा िथयो ।....यिद उसले गुणदोषको आलोचना, येशूका कायर्मा प्र  न गिररहने बानी र 
वाथर्पनालाई पिरचालन नगरेको भए परमे रको रा यलाई अग्र थानमा लजैान परमे रले 
उपयोग गनर् सक्नहुु यो । तर यहुदा अडकलबाज िथयो । उसले भनी ठा यो चचर्को आिथर्क 
कारोबारको लािग िनपुण छु र व द यापारमा धुतर् भएकोले चचर्लाई फायदा न ैहु छ भनी ठानेको 
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िथयो । उसको दय दईु टुक्रा भएको िथयो । संसारको स मान र प्रशंसाप्रित उ मगु्ध हु यो । 
येशूको लािग ससंार याग्न उसले इ कार गरे ।......यहुदा धािमर्क ठग िथयो (अथार्त ्धमर्को 
नाउँमा ससंारको आखँामा छारो हालेर आफुलाई स पि शाली बनाउन प्रव चक र नेमा अग्र थान 
उसले हािसल गर् यो)।- एलेन िज ाईट, द एसडीए बाइबल कमे टरी,, ठेली ५, प.ृ ११०१,११०२ । 
 
िच तनमनन: 
 

क. यिद चलेाह  वा भक्तह  येशूकव िपछा गन भने पिछ, के आ न ैतकर्  र 
योजनालाई पिरचालन गनर् चाहनेलाई इसाई भ न सहुाउँछ? यस प्र  नको जवाफमा 
सो नुहोस ्। 
ख. दवावमा पिन येशूमा िन ावान, आ थावान भएर ब न सक्ने कुन 
भक्तह को नमूनालाई तपाँई स झन ुसक्नहुु छ र ितिनह बाट के िशक्षा हािसल गनर् 
सक्नहुु छ? 

ग. हो, पत्रसुलाई िवचारै नगरी झटै्ट अगािड ब ने र यसपिछ ठेस खाएर ल ने भनेर 
िचिनएतापिन सध ैसतकर् तामात्र अपनाइर ो भने यसको वेफायदा के हु छ? कुन 
कुराह मा अितबादी हुनसक्दछ?  यस िवषयमा िव ासीह सँग छलफल गनुर्होस । 
यस दौरानमा आफ् नो थािनय चचर्का कायर्िकलापमा पिन यान िदनुहोस ्। के 
तपाईँको चचर् परमे रमा जोिशलो भएर अिघ ब न तयार छ अथार्त येशूको 
अगुवाईमा िहं न अित डरपोक छ? तपाईँ िव ासीको हैिसयतले  चचर्लाई स तुलनमा 
याउन के भूिमका खे नसक्नुहु छ? 

 
 
 
 
 

अ याय ११ 
 
   अनशुािसत येशूभक्तको सतमा रहन थप उदाहरणह बाट िशक्षा 
 
यस अ यायको लािग प नहुोस:् म ी १४:२२-३३, मकुर् स ४:३६-४१,  ६:५१,५२, लुका ८:२५, २४:३७, युह ना 
६:१९ । 
 

क ठ गनुर्पन पद: “तर येशूले झटै्ट ितनीह लाई यसो भ नभुयो, “ढाढस गर, म न ैहँु, नडराओ।‘ 
म ी १४:२७ । 
 
 आ नो साथमा रहन र िशक्षा िदक्षा ग्रहण गराउन, येशूले चेलाह लाई छा न ुभएको िथयो । 
प त: ती चेलाह  अपेिक्षत पमा ित ण बुद्धी भएका र चलाख िथएन भनेर हामी उनीह को 
कायर्िकलापले आभास पाउँछ  । के उनीह को दाँजोमा हामीमा के िभ नता छ र? हामीमा कित 
जनाले येशूको पिछ लागेको धेरै भइसक्दा पिन येशूका उपासक, भक्त हुनको लािग के मागह को 
पिरपूित र् गनुर्पछर् भ ने ज्ञानलाई पूणर्तया, अझ बु न सकेको छैन । मािनसह  हरेक उपकरणह  
जोडरे जसरी प्राकृितक संसारलाई बु न खोजीरहेका छन,् यसरी न ैअ याि मक जगतमा पिन 
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यसलाई बु न प्रयास गिर न ैरहनु पदर्छ । वद्धर्न, जीवनको लािग अपिरहायर् त व हो । उँचाइमा 
होस ्वा गिहराइमा होस ्वा फरािकलोमा होस,्  हाम्रो दैिनक जीवनमा कुन ैन कुन ै पमा िवकास 
भइ न ैरहनु पदर्छ। जसरी िव वाको लािग पौि क माटोह को आव यक पदर्छ, तपाईँको जीवनमा 
येशू भक्तको िवकास गनर् र प्रवद्धर्न कुन उपायह  अपनाइ रहनु भएको छ? 

   यस अ यायमा परमे रको वचनबाट अझ विढ उदाहरणह लाई हेनछ  जसको 
ज्ञानले गदार् हामी सबैलाई येशूका अनशुािसत भक्त वा उपासक हुन म त िम ने छन ्। 
 

यस अ यायको झलक: येशूका चेलाह  प्राय जसो िकन भयिभत भएको पाउँछ ? येशूले फिरसीह को 
खिमर (रोटीलाई फुलाउने पदाथर्) देखी सावधान रहन ुभनेर िकन चेतावनी िदनु भयो? जानाजानी हाम्रो 
गवाहीलाई नसु न दयका ढोकाह लाई ब द गनह लाई हाम्रो प्रितिक्रया क तो हुनपुदर्छ? 

 
१. समुद्रमा घटेको अनभुवबाट िलन ुपन पाठह  - प्रथम ्भाग 
 

 मकुर् स ४ मा घटेका घ नाह स म पुग्ने बेलामा, चेलाह  धेरै समयस म येशूसँग िवताइसकेका 
िथए । वामी येशूको पाउदान मुनी उनीह ले कित िसके होलान । 
 मकुर् स ४:३६-४१ प नहुोस ्। येशूलाई लिक्षत गरेर जुन वचनह  चेलाले बोले, येशूप्रित ितनीह को 
ज्ञान कि को रहेछ भनेर देखाउँछन?् कित पटक हामी पिन यिह भयाभव पिरि थितमा पदार् परमे र 
प्रित झ क प्रकट गदर्छ ? 

 
 जब हाम्रो जीवनमा द:ुखद घ ना, शोक, िवपि  र सम याह  थिुप्र छ, यस बेला परमे रले 
हाम्रो सरोकार राख् न ुहु न भ ने आभास ्पाएका हु छ  । येशूका चेलाह लाई वतास र समिुद्र छालह को  
िवपि को सामना गिररहन ुपदार् येशूले वा ता गनुर् भएन भनेर गुनासो यक्त गरेका िथए । िवड वना त 
के िथयो भने, चेलाह ले स घषर् गिररहेको स पूणर् समयमा येशू उनीह सँगै िथयो । प्रथमत: उहाँले न ै
डु गालाई पारीपिट्ट लैजान िनदशन िदनभुएको िथयो । जब हुरी बतासह  आए, यसले येशूलाई छक्क 
पारेको िथएन, न त हाम्रो जीवनमा येशूको िनदशन अनसुार िहं दा िवपि ह  आउँदा हामी अनौठो मा न ु
पदर्छ । 
 समुद्री तुफानले होइन तर चेलाह ले येशूलाई िन द्राबाट युझँाए भ ने अिभ यक्तले के मह वपणूर् 
ज्ञान हामीलाई हािसल गराउँछ?  

 आँधीवेरी आउँदा त्रासले चलेाह लाई कसरी बसमा राखेको िथयो भनेर घ नाको पणूर् िववरणले 
देखाउँछ । ितनीह  पिहले समुद्री तुफानबाट भएिभत भए, येशूको आ ानमा जब यो तुफान शा त भए, 
ितनीह  येशूदेिख डराउन थाले । येशूले िद यशिक्त प्रयोग गरेर जसरी तुफानलाई शा त गराए, य तो 
शिक्त देखेर जो कोिह पिन प्रभािवत हुन ुअनौठो त िथएन, तर येशूसँग कित समय िवितसक्दा पिन 
उहाँसँग डराउन ुपन कारण छैन भ ने पाठ अझस म िसकेका िथएनन ्। उहाँमा िनिहत भएको स पूणर् 
शिक्त उनीह को लािग आशा, भरोसा र ढाढसको ोत हुनुपनमा, उहाँलाई नबुझेर ितनीह को दयमा 
यसको िवपिरत उहाँप्रित भयिभत भए । येशूका सत चेला हुन ितनीह ले अझ कि  िसक्नपुन रहेछ 
भनेर  यस वतृा तले प्र  पादर्छ । 
 जुनसुकै प्रितकुल पिरि थितको तपाईँले सामना गनुर्भएतापिन पिछ लो पटक किहले तपाईँलाई 
परमे रको नेहबाट टाडा भएको आभास ्पाउनु भएको िथयो? यस द:ुख र पिरक्षणकालबाट तपाईँले के 
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पाठ िसक्नभुयो जसले गदार् अक  पटक य तै क  र शोकको सामना गनुर् पदार् परमे रसाथम ैहुनुहु छ 
भ ने प्र याभिूत पाउन सक्नहुु छ?   

 
 

२. समुद्रमा घटेको अनभुवबाट िलन ुपन पाठह  - दो ो भाग 

 यिद तपाईँले सो नभुयो भने, समुद्र य तो असल ठाँउ हो जहाँ येशूका चेला हुन पाठह  िसकाउँछ 
। हामी मानव जात परमे रमा पूणर् पमा भरपदर्छ  भ ने कुरामा दईु मत छैन (हेनुर्होस ्अ यबु १२:१०, 
दािनयल ५:२३, पे्रिरत १७:२८), तर यो कुरालाई यसबेला आ मसात ्हुनआउँछ जब हामी य तो पानीमा 
तैिरन पुग्छ  जसको मिुन य ता त वह ले तपाईंलाई िन न तयार हु छन ्जसले तपाईँलाई तैिरन 
िद दैनन ्। शायद यसै कारणले होला, प्रभ ूयेशूले आ ना चेलाह लाई असली, सक्षम ्र सफल चलेापन 
भनेको के हो भ ने केिह साक्षात िदक्षा िदन समदु्रलाई प्रयोग गनुर्भएको िथयो । यस जीवनोपाजर्न गनर्  
मलू साँचो नै परमे रमा  िव ाससाथ पूणर् पमा ि गत गनुर् हो भनेर आ ना चेलाह लाई िसकाउन 
चाहनुहु यो ।  

 ससुमाचारको सफल यात्रापिछ (मकुर् स ६:६-१३), पाँच हजारलाई अभूतपूवर्क रोटी र माछा 
ख्वाएपिछ (मकुर् स ६:३०-४४)र समदु्रमा आधँी शा त गनुर्भएपिछ (मकुर् स ४:३५-४१) ती चेलाह ले येशूप्रित 
कुन ैपिन शंका नगरी िहं न ुपन िथयो अथार्त ्उहाँको प्रत य कायर्िकलापह ले उहाँ साक्षा कार परमे र 
मािनसको पमा आउन ुभएको भ ने कुरामा प्रितवद्ध हुनपुन िथयो । जब पाँच हजारलाई ख्वाई सके 
यस पिछ बेलुकी पख ितनीह  डँुगा चढी  समुद्रमा गएका िथए । यस समय येशू ितनीह को साथमा 
हुनुहु यो । 
 म ी १४:२२,३३ र मकुर् स ६:४५-५२ प नहुोस ्। यी दईु वतृा तह मा चेलाह ले धेरै भूलह  गरेका 
िथए, ती के हुन?् 

 हुनत, एउटा वतृा तमा पत्रुस पानीमा िहँडकेो भनेर उ लेख गिरएको छैन, यद्यिप येशूले गनुर्भएको 
जुन काम उनीह ले देखे, ती प्रित अित प्रभािवत भएका िथए भनेर दवुै वतृा तमा सहमती देखाएको 
पाउँछ  । कसलेै खुला पमा येशू परमे रको पतु्र भनेर स वोधन गरेका िथए । मकुर् सको वतृा तमा 
येशूले आँधीलाई शा त गनुर् भएको आ  चयर् काम देखेर,  ितनीह  असिमत पमा अच भमा परेका िथए 
। येशूको िनय त्रणमा मौसम हुन ुभनेको अच भ नै हो, तर येशू, य तो आँधीबेरीमा पिन पानीमा िहँ ने 
क्षमता देखाउन ुभनेको त झन क तो उदेिकलो होला? साँ चीकै ती चेलाह ले परमे रको य ता 
शक्तीह लाई देख् ने जुन शुभ अवसर पाए, ती संसारका मािनसह ले िवरल ै पमा पाएका िथए । 
 मकुर् स ६:५१,५२ प नहुोस ्। िव ास र पुणर् आ था वा िन ाको बारेमा मकुर् सले के बताउन 
खोजेको पाउँछ ? येशूमा द्धा राख् न ुर उहाँमा भरोसा राखी िन ावानमा िहं न ुफरक कुरा हो । मकुर् सले 
हामीलाई के भ न खोजेको छ जसले गदार् हामीले पिन अमू य पाठह  िसक ? 
 
३. धमर् गु  फिरसी पि डतह को खिमर (रोटीलाई भुक्क फुलाउने पदाथर्) 
 म ी १६:१-१२ प नहुोस ्र िन निलिखत प्र  नह को जवाफ िदनहुोस:् 

क. धमर् गु  अथवा अगुवाह ले, जुन प्र  न िलएर येशूकहाँ आए, ती मािनसह  स चािदलले 
आएका होइनन ्भनेर के प्रमाण छ? उनीह को भनाइमा, वगर्बाट िच ह माग्न ुके ग ती छ 
र? आ  चयर् र अलौिकक कामह ले बाइबल भिरएको छैन र?  यिद हामीह  येशूका 
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अनुयायी ह  भनेर दावी गदर्छ  भने यस प्रास िगक घटनाबाट के िवषयब तु जा न ुपदर्छ? 
यस ैप्रसङ्गमा म ीमा उ लेिखत अ  घटनाह  र लुकाको १६:२९-३१ हेनुर्होस ्। 
ख. ती सादसुी र फिरसी पि डतह लाई जुन जवाफ येशुले िदनभुयो, यसलाई 
सतकर् तासाथ प नुहोस ्। येशूले ितनीह लाई जुन िनि  चत चेतावनी िदन ुभयो यसको 
पछाडी के सारत व लिुकएको छ (म ी २३:२३)? 

ग. म ी १६:८-११ मा उ लेख गिरएका चेलाह लाई िदएका  येशूका वचनह  प नहुोस ्। 
ितनीह लाई येशूले के मलू कुरा िसकाउन खोजीरहन ुभएको िथयो? हाम्रै अगािड परमे रका 
ठुला ठुला कामह  िवसर सानो ितनो कुरामा अ झरे हामी पिन चेलाह को ग तीलाई कसरी 
सहजसँग दोहर् याउँछ ? 

 
 प्रभ ुयेशू जीवनको रोटी हुनुहु छ भने सादसुी र फिरसीह को अखिमरीको दाँजोमा उहाँ कित 
िभ नता हामी पाउँछ  । (धमर् रक्षा गन िनहँुमा येशूलाई ह या गनर् पिछ नह ने र मािनसलाई उद्धार गनर् 
येशू जीवन िदन पिछ नह ने- यी दवुैको िभ नता क तो उ लेखिनय छ, सो सो नहुोस)् तर हामीह  
येशू र धमर् गु ह को मनशायह मा नबु दा कित अलम ल पनर् सक्दछ  । िव ास र आ थामा सजग 
रहन,ु सनातनका िरितिरवाजह लाई प याउनु र धमर्लाई रक्षा गनर् उ म  हुनु, र येशूका अनुशािसत भक्त 
वा उपासक हुन ुभनेको एउटै हुनपुछर् भ ने छैन भ ने यथातर्ता येशूका सारा भक्तह ले यो बुझुन ्। जब 
हामी सिुवधायकु्त जीवन यापन गरेर प्रित थािपत वातावरणमा रह छौ, हाम्रो िव ास सु ध भएकोमा 
गौरव गदर्छ , हामीले अपनाएका उपासनाका िवधीह प्रित स तु  हु छ  र हामीले िव ासअनुसार 
िहडंीरहेकाछ  भनेर दावी गदर्छ  तव ितनीह लाई हाम्रो भिक्तभावको अ त भनी ठा न ु कित सहज हु छ 
। वा तवमा ती त येशूमा भक्ती देखाउने साधनमात्र हुन,् आफैमा अ त होइन । माथी उ लेख गिरएका 
कुराह ले हामी येशूप्रित प्रितवद्धता, माया र उहाँको भक्त भनेर जनाउने प्रिक्रया हुन ्जसले गदार् हाम्रो 
जीवनले उहाँको इ छालाई पालन गरेको र उहाँको पे्रमलाई प्रदशर्न गरेको र उहाँको चिरत्रलाई ससंारको 
अगािड उजागर गरेको देखाउँछन ्।  
 
४. भयिभत बातवरणबाट िशक्षा िलन ु

 “पे्रममा डर हँुदैन, तर िसद्ध पे्रमले डर हटाउँछ।” १ युह ना ४:१८ । 
 शायद यस अ ययनको िशलिशलामा तपाईँले केिह कुरामा याद गनुर्भयो होला, ती हुन येशूका 
चेलाह  प्रायजसो भयिभत भएका िथए । सुसमाचारको स पूणर् वतृा तह मा येशूका चेलाह  िविभ न 
अनकुुल र सहज पिरि थितमा परेका िथए भनेर वणर्न गिरएका पाउँछ  र साथ ैबराबर बाइबलले येशूका 
चेलाह  भएिभत भए भनेर पिन उ लेख गरेको पाउँछौ । 
 य ता के िविवध पिरि थितह.मा उनीह  परे जसले गदार् उनीह  डराएका िथए । म ी १४:२७, 
१७:६,७, मकुर् स १०:३२, लकुा ८:२५, २४:३७, यहु ना ६:१९ । उनीह का ती अनभुवह बाट हामीले के 
िशक्षा िलन सक्दछ ? 
 
 मकुर् स ९:३०-३२ प नहुोस  । िकन उनीह  भयिभत भए? यस उदाहरणबाट के मह वपूणर् कुरा 
िलन सक्दछ ? 

 यसमा द:ुख लाग्दो कुरा त ितनीह  यसप्रित भयिभत भए जो  ितनीह को महान आशाको 
के द्रिव द ुिथए । येशूले ितनीह को मकु्तीको लािग आ नो मृ यकुो अपिरहायर्ता बताउँदै हुनुहु यो तर 
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यसलाई नबुझरे उहाँलाई यसबारे सो न पिन डराए । नबुझकेो कुरा देिख उनीह  डराए भने उनीह ले 
सु न नचाहेको कुरादेिख पिन डराए । यिद ितिनह ले येशूको कु्रसको बारेमा ज्ञान भएको भए ितनीह  
डराउने िथएनन ्। यसले गदार् उनीह को अज्ञानताले उनीह लाई डरपोक बनाए । 
 ससंारमा जे भइरहेको छ यस घटनाह देिख येशूका भक्त भएको नाताले अ  भ दा हामी हामीमा 
यनुतम मात्रामा डर हुनुपदर्छ । यिह येशू जो आँधीवेरीमा पानीमा िहँ नभुयो, जसले पक्षाघाट रोग 
भएकालाई िनको पानुर्भयो, हजार लाई अलौिकक ढँगले केिह रोटीबाट ख्वाउन ुभयो, उहाँ हाम्रो िनि त 
हाम्रो साटो कु्रसमा मरेर परमे रको पे्रमलाई प्रकट गनुर्भएको छ । िनस देह: पाप काि पक नभएर 
यथाथर् हो । शैतानको अि त व मनगढ ते नभएर वा तिवक हो, नकर्  साँ चीक्कै हुनेछन ्र हाम्रो 
आ मामा खतरा याउनेह देिख सतकर्  हुनपुदर्छ (म ी १०:२८), तर अ तमा येशूका परम भक्त भएका 
हुनाले र जब स म येशूले प्रकट गनुर् भएको  परमे रको पे्रमको यथाथर्तालाई समाती राख्दछ  तब स म 
परमे रको हामीप्रितपको अद भुत पे्रम र अनगु्रहले ओतप्रोत भएर उहाँमा आशा र ढाडसको पिरिध िभत्र 
रहेर जीवन िनवार्ह गनर् हामी िसक्नु पदर्छ । 
 
५. अनशुािसत येशू भक्त हुन ु र उहाँको लािग गवाही ब नु 
 “नाि तकपना स य भएको र यसले मलाई असिजलो बनाएको छ िकनभने मलाई थाहा पाए 
अनसुार ससंारका प्रखर बुिद्धजीवी र धेरै कुरामा राम्रो सगं जानकारी भएका मािनसह मा धमर्मा िव ास 
राख् नेह  हुन ्। परमे रमा मेरो आ था छैन मात्र होइन, वाभािवकमा म आशा गनर्छु मेरो अिव ास 
िठक छ । म यो आशा गदर्छु, परमे र हुनहुु न । परमे र भएको म चाह न । परमे र भएको जगत ्
म चाह न ।”-थोमास नागेल, द ला ट वडर्, ( य ुयोकर् : अक्सफोडर् यिुनभरिसतटी पे्रस, १९७७), प.ृ १३० । 
 माथी उ ध गरेका अिभ यक्तलाई हेनुर्होस ्। हामी येशूका अनुयायी भएका नाताले य तो 
मनि थित बोकेका मािनसह  प्रित हाम्रो मनोभाव क तो हुनपुदर्छ? जब य ता मािनसह को बारेमा 
सो नुहु छ, कुन चािहँ बाइबलका पदह  याद आउँछ? ती पदह  लेख् नुहोस ्। 
 ती पदह  लेखी सक्नभुएपिछ गि भर पूवर्क यसलाई हेनुर्होस ्। कुन ैिवशेष प्रस गको याद 
िदलाउँछ? के तपाईँले लेख् न ुभएका पदह  सहानुभिूतपुणर्, आलोचा मक, अपशोचपूणर् वा प्रितशोधा मक 
छ? वा अ  कुन ैभावनाले पे्रिरत भएको देखाउँछ? यसको जवाफले तपाईँको बारेमा के भ न खो दछन?् 
 
 म येशूको भक्त हँु भनेर आफुलाई कुनामा नठ क्याई अ को अगािड साक्षी भएर जीउन ुन ैयेशूका 
चेलाको अपथृक्करणीय गुण हो । सुसमाचारका स पूणर् वतृा तह मा येशूले आ ना चेलाह लाई अ ले 
मकु्तीको बारेमा ज्ञान पाओस भनेर िसकाउन तािलम िदइरहनुभएको पाउँछ  । कसलेै तुर तै येशूलाई 
ग्रहण गछर् त कसलेै उहाँलाई इ कार गनर् ढ सङ्क प गरेका हु छन ्। 
 जब येशुको बारेमा प्रचार गदर्छ  हामीले िविभ न थरीका मािनसह को सामना गदर्छौ  । 
ितनीह मा माथी उ ध गरेका इमा दारी भावनाले अिभपे्रिरत मािनस ज तै  नहोला, यद्यिप य तै 
मनि थित बोकेकाह को स मुख पनुर् कुन ैअ वाभािवक ठा नहुु न । 
 परमे रप्रित य तो कठोर भावना यक्त गनह लाई हामीले क तो यवहार गनुर् पदर्छ? रीस? 
पे्रम? यिक्तगत ् पमा असफल र असक्षम इसाई भएको ठा न ुहु छ? ती सबै वा कुन ैपिन होइन? 

 हामी येशू भक्त भनेर दावी गनले येशूका जीवन र िशक्षािदक्षाबाट के िसक्न सक्दछ  जसले गदार् 
य ता कठोर दय र ब ध मिनि थित बोकेका मािनसह लाई सदाशयता देखाउन सक्दछ ? कुन 
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िव दमुा आएर य ता मािनसह लाई येशूको लािग च काएर देखाउन ुहाम्रो धमर् हुन आउँछ? 
ितनीह प्रित हाम्रो अिभभारा के हो? 
 
उपसहंार: 
अ  जानकारीको िनि त प नुहोस:् द एसिडए बाइबल कमे टरी, ठेली ५, प.ृ ४१५-४१७, ४२६-४४१,७४६-
७५०, एलेन िज ाईट, द िडजायर अभ एजेज,् प.ृ ३३३-३४१, ३७७-३८२, ४१०-४२५, ७९५-८०१, ८८१-८८५, 
क्राई टस ्अवजेक्ट लेसनस,्, प.ृ४०, द गे्रट क त्रोभसीर्, प.ृ ३४९,३५० । 
 
 “पत्रसु, प्रभसँूग धेरै समयस म रहेतापिन, मुक्तीको बारेमा उसले जानेका ज्ञान अ य त त्रिुटपूणर् 
िथयो । येशूको काममा कु्रस आएको ऊ चाह नथे । तर यिह कु्रसबाट न ैमृ यिुतर उ मखु भएको 
मािनसको लािग जीवन र आशाको अपेक्षा गनुर्पदर् यो ।”-एलेन िज ाईट, िर य ुए ड हेरा ड, अिप्रल ७, 
१८९१ । 
 “परमे रका छोराछोरीह  भावुकता, सवेंदना, आवेग र मनोवेगको मातहतमा रहनुहु न । जब 
ितनीह  आशा र भयमा तलमािथ गदर्छ, उहाँको दय दखु्दछ िकनभने उहाँले अतुलिनय र असि दग्ध 
पे्रमको प्रमाण िदनभुएको छ । उनीह  अ य त पिवत्र िव ासमा थािय व पाएको र मजबूत भएको उहाँ 
चाहन ुहु छ । उहाँले िदनुभएको काम उनीह ले स प न ग न भ ने उहाँको इ छा छ । यसले गदार् 
उनीह को दय उहाँको हातमा िवणा ज तै हुनेछन ्जसमा संसारको पाप उठाई लजैान परमे रले 
पठाइनभुएको प्रभुको तुती र प्रशंसाको संगीत हरेक तालमा घि कनेछन ्।”-एलेन िज ाईट, 
टेि टमोनीज टु िमिन टरस ्ए ड गो पल वकर् सर्, प.ृ ५१८,५१९ । 
 
िच तनमनन: 

क. तपाईँको जीवनमा कुन कुराको डर लािग रहेछ? ती त्रास र भयदेिख तपाईँले कसरी राहत 
पाउन ुहु छ? अक  स दभर्मा भ ने हो भने, हामी के ितनीह लाई मनमा साँची राख् नु 
जायज छन?्  िव ासीह  िवच यसबारे छलफल गनर् तयार हुनुहोस ्। 
ख. आधिुनक जमानामा हामी पिन सादसुी र फिरसी अमा यह  (धमर्गु ह ) हुन 
सक्दछ ? हामीले सोचेको भ दा यो हुन िकन सहज हु छ? आज य ता मनोविृ ह  
चचर्मा कसरी िभत्राएको पाउँछ ? साथै येशूका प्रखर भक्त हुनुबाट फिरसी ितर उ मखु हुन 
मािनसह  क तो कदम चा दछ? देखावती धमर्िभ  हुनबुाट येशूका अनुशािसत भक्त हुन के 
सिजलो उपाय छ? िव ासीह  िबच यस तकर् लाई छलफल गनुर्होस ्। 
ग. आजको चचर्को स दभर्मा फिरसी र सादसुी पि डतह का अखिमरी वा रोिट भक्क फु ने 
पदाथर् भ ने कसलाई भ नहुु छ? 

घ. पाँच  बुदंामा उ लेख गिरएका नाि तकको अिभ यक्ती प्रित छलफल गनुर्होस ्। हामी इसाई 
भएर दावी गरेतापिन यस यिक्तको भावना र मनि थितलाई हामीले कसरी प्रितिव व 
गिररहन सक्दछ ? के हाम्रा य ता िव ास, दशर्न, िशक्षा िदक्षाह  र िसद्धा तह  छन ्
जसलाई हामीले िव ास गनर् नचाहेकोले ती प्रित हाम्रो िदमागमा ता चा लगाउँछ ? यदाकदा, 
के प्रभूले िसकाउन खो नभुएका पाठह  िसक्न हामीलाई अ य त गार् हो भइरहेको छ 
िकनभने साँ चीक्कै भ ने हो भने येशूका िनितलाई हामी आ मसात ्गनर् चाह न ? 
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अ याय १२ 
 
   ससुमाचार प्रचार गन लक्ष र महान ्आदेशको िज मेवार वहन 
                                     (Mission and Commission) 
 
यस अ ययनको लािग प नहुोस:् म ी २५:३१-४६, मकूर् स १६:१४-२०, लुका २४:३६-५३, यहु ना ३:१४-१९, 
रोमी ५:६-१०, १ कोर थी ५:७,१५:३,४, गलाती १:४, १ पत्रसु २:२२-२५ । 
 
क ठ गनुर्पन पद: “उहाँले ितनीह लाई भ नुभयो, “यसो लेिखएको छ िक िख्र ले क  भोग्न,ु र ते ो 
िदनमा मतृकबाट जीिवत हुनपुछर् ‘“ लकुा २४:४६ 
 
 एडभेि ट टह  भएको हुनाले हामीले येशूको महान ्अि तम आदेशलाई (म ी २८:१८-२०) प्रकाश 
१४ को ितन वगर्दतूह को स देशसँगै समावेश गरी प्रचारप्रसार गनुर्पदर्छ भनी बु दछ  । यी दवुैको 
के द्रिव द ुनै अन तको ससुमाचार हो । यो अिवनाशी खवर संसारमा फैलाउने िज मावार हरेक 
येशूभक्तको काँधमा हुनपुदर्छ । िव ासद्वारा धमीर् ठहराई छ भ ने महान स यता बाहेक ससंारलाई हामीले 
िदने केिह पिन छैन, िकनभने यो स य अ  कुनै भ दा पिन सव परी छ । 
 “ ते ो वगर्दतूको स देश िव  वासद्वारा धािमर्कता ठहराउने स देश हो िक होइन भनेर धेरैले 
सोधेर लेखेका छन,् र यसको जवाफ मलेै यसरी िदएँ, “यो ते ो वगर्दतूको स देशलाई िविभ नता 
िदएको हो।‘“-एलेन िज ाईट, िर य ुए ड हेरा द, 
अिप्रल १, १८९० । यसरी एलेन िज ाईटले यो मूल स देशलाई प्रचार गनर् समथर्न गिछर्न, येशूको महान ्
आदेश पालना गराउन लक्ष बोकेका हामीह ले हाम्रो आ ानको के द्रिव द ुपरमे रमा िव ास वा 
आ थाबाटमात्र ैधमीर् ठहिर छ, मकु्ती भनेको अयोग्य पापीह लाई परमे रको अनगु्रह ख याइएकोले मात्र 
पाउँछ र हाम्रो धमर्कमर्को कारणले होइन । 
 यस अ यायमा ससुमाचारलाई महान ्आदेशको प्रस गमा हेनछ  । 
यस अ यायको झलक: येशूका भक्तह  भनेर दावी गनह मा मानवपे्रम र परोपकािरताको कामको 
अिभभाराले क तो भिूमका खे दछ? आ ना जीवन र मृ युको वाख्या गनर् पुरानो करारले क तो भिूमका 
खेलेको छ भनेर येशूले भ नभुएको छ? येशूले उहाँको म डलीको लािग िदएको महान ्स देश वहन गन 
अिभभारामा सुसमाचारलाई क तो के द्रगत गिरएको छ? 
 
१. अ तको िदनमा घ ने िलला चक्र र अनशुािसत येशूभक्तह को भूिमका 
    म ी २५:३१-४६ प नहुोस ्। यो येशूले अिँडरको डाँडामा (औिलभ) प्रख्यात प्रवचन िदनभुएको भागको 
प डिक्त हो ।  यहुदा के्षत्रमा उहाँको यो अि तम साता िथयो । येशूले आ नो क को बारेमा अि तम 
छलफल गनर् लाग्न ुभएको िथयो । तर यो भ दा पिहले उहाँले अिँडरको डाँडमा बो न ुभएको प्रवचनमा 
माथीका पदह  अि तम िथए । 
  येशूको लािग गवाही िदन र उहाँको भक्त भएको देखाउन  म ी २५:३१-४६ का वचनह ले कसरी 
बुझाउन खो छन?् 
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 यी उद्धरणमा येशूका चलेाह को लािग ससुमाचार प्रचारमा आव यक अपिरहायर् स यलाई यक्त 
गदर्छ ।  प्रभकुो काममा कायर्रत हुने हरेक उहाँका भक्तह ले आ ना काममा गिरवको सेवा, द:ुख, ददर् र 
क  झिेलरहेकोलाई राहत िदने, व दी गहृमा जीवन िवताइ रहेकालाई सरोकार देखाउने आिद मानव 
क याणलाई समावेश गनुर् पदर्छ भनेर येशूले प  पमा भ नभुयो। (इसाई जगतमा भाग्यको िललालाई 
ल याउँदछ र कोिह द:ुख र िपिडतलाई उसकै कमर्बाट भयो भ ने मनि थितलाई येशूले याउने सरोकार 
मनोक्रा तीद्वारा छटाछु ल पानुर् पदर्छ) हामी येशूका अनुयायी ह  भनेर कसरी देखाउने भ दा हाम्रा विरपिर 
भएका अभावग्र  मािनसह लाई यवहार गन चिरत्रबाट प्रमािणत गदर्छ । (याकूबका पु तकमा समाज 
सेवालाई ससुमाचारको अपिरहायर् अगँ भनेर टोिकएको पाउँछ ) । 
 “यसरी येशूले आ ना चेलाह लाई ओिलभको पहाडमा महान ्िनणार्यक इ साफको िदनको 
यलाई अवगत गिरिदनभुयो । येशूले एउटा िनणार्यक बुंदालाई प्र  पारेर देखाउनभुयो । जब संसारका 

सबै वािस दाह  यायको िदनमा उहाँको अगािड झिुम छन,् यसबेला उहाँले ितनीह लाई दईु समुहमा 
िवभाजन गनुर्हुनेछन ्। ती समुहमा य ता मािनसह लाई छु याउने छ जसको अन त जीवनको िनधार्रण 
उनीह ले उहाँ गिरव, दीन, द:ुखी र क मा परेको मािनसको पमा आउँदा क तो यवहार गिरयो यसमा 
भर पदर्छ । ितनीह ले परोपकािरय काममा अग्रसर भए वा भएन, यो नै ितनीह को अन त जीवनको 
िनणार्यक त व हुनेछन ्। यस िदनमा येशूले ती मानीसह लाई आफुले आ नो जीवन िदएर उनीह को 
उद्धारको लािग महान ्कायर् गनुर् भएकोलाई प्र तुत गनुर् हु न ब  ितनीह  उहाँमा िन ावान भएर कसरी 
उहाँको सेवा गनुर् भयो, यो नै उहाँको भक्त भएको सबुद प्रमाण हुनेछ ।”-एलेन िज ाईट, द डीजायर 
अभ एजेज,् प.ृ ६३७ । 
 हो, धेरै पटक बाइबलमा प  पमा उ लेख गिरएको छ, मुिक्त हाम्रो धमर्कमर्को फल होइन तर 
परमे रको अनगु्रहले पाउने वरदान हो । अिन येशूले भ नुभएको ता पयर् के हो त? यी िजज्ञासालाई 
जवाफ िदने बेलामा येशूका असल भक्त कसलाई भ दछ भनेर पिन सो नुहोस:् कोिह जसले येशूलाई पूणर् 
पमा आफुह लाई अपर्ण गदर्छ िकनभने उहाँले उनीह को उद्धार गनर् आ नो जीवन िदन ुभएको िथयो । 

उहाँबाट मिुक्त पाएको अनभुूत हुनु पदर्छ र िव ासद्वारा यसलाई दावी गनुर्पदर्छ । यी  मह वपूणर् 
स यलाई ख्यालमा राख्दा येशूले भ नुभएको कुरालाई कसरी साथर्कता िदन सिक छ? आिखरमा भ ने न ै
हो भने, हामी म ये को होला जसले गिरवलाई प्रश त खान िदएर, प्रश त लगुा बाँढेर मुिक्त कमाउन 
सक्दछ  होला? के परमे रको रा यलाई पयापैसाले िक न सिक छ? के परमे रलाई हाम्रो पैसाको 
खाँचो छ? 
 
२. मकुर् सको पु तकमा येशूले सुसामाचार प्रचार गनर् िदएको िनदशन 

 म ी २८:१८-२० मा येशूले आ ना चेलाह  वा स पूणर् अनयुायीह लाई िवशषे आदेश िदनभुएको, 
यो भ दा अिघ लोमा हामीले हेर् य  । ती पदह  फेिर प नुहोस ्। येशूका आदेशह  र प्रितज्ञाह लाई जोड 
िदएर पुनरावोलकन ्गनुर्होस ्। अिन आ मसात ्गरेर आफुलाई सो नहुोस:् “यस आज्ञालाई पूरा गनर् मलेै 
के भूिमका िनभाइरहेको छु?” 
 मकुर् स १६:१४-२० प नहुोस ्र म ी २८:१८-२० सँग तुलना गनुर्होस ्। कुन िवषयह  एउटामा छन ्
तर अक मा छैनन?् 

 जब तपाईँले दइुवटामा फरक कुराह  भेट्टाउन ुभए पिछ दवुै िववरणह  फेिर प नुहोस ्। दवुैमा 
अचकू िकिसममा एक पता भएको पाउँछौ  । स देशको मलू दवुैको एउटै हुन ्। 
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 सो नुहोस,् हाम्रो लािग यी दवुै िववरणह मा येशूले  के भ न खोजीरहनु भएको छ? 

 येशूका चेलाह को दयमा केिह कठोरता र शंका भएको दवैु िववरणले हामीलाई देखाएको छ 
(म ी २८:१७) । मकूर् सको िववरणमा येशूले उनीह को शंकाले गदार् उनीह लाई ह काउन ुभएको िथयो । 
ग्रीक वा युनानी िक्रयापद भएकोले यसलाई अझ कडा स दमा अनवुाद गनर् सक्दछौ: ज तै 
“िधक्कानुर्भयो”,”भ सर्ना गनुर्भयो” वा अझ “ला छना लाउनुभयो।” येशूसँग कित समय ितनीह ले िवताए, 
उहाँका कित कामह  देखे र कित प्रवचन र िदक्षा उनीह ले पाए, तैपिन कोिह चेलाह ले उहाँमा िव ास 
गनर् संघषर् गिररहेका िथए । येशूले ितनीह बाट स क पको अपेक्षा गराउन कडा वचन बो नभुएको िथयो 
। 
 याद गनुर्होस,् जब येशूले ितनीह को कठोर दयलाई स झाए पिछ मात्र उनीह लाई ससुमाचार 
प्रचार गन आदेश िदनभुयो । यस पूिनत कायर् सफलता पूवर्क कायार् वन गनर् उनीह मा प्रबल िव  वास, 
िन ा र उहाँ माथी भरोसाको आव यता पछर्न ्भनेर येशूलाई थाहा िथयो । उहाँ वगर्मा जान लाग् न ु
भएकोले उनीह को माझमा उहाँको भौितक उपि थित नरहने भनेर स झाउन ुभएको िथयो (मकूर् स 
१६:१९) । अव उनीह ले जे काम स प न गनुर् परेतापिन, िव ासको आधारमा मात्र गनुर् परेको िथयो । 
 परमे रमा राख् ने िव ास, आ था वा िन ा बरदान हो र यसलाई स वद्धर्न गनुर्पदर्छ । तपाईँले 
दैिनक जीवनमा तपाईँको िव ासलाई मजबूत पानर्, सवंधर्न वा स भार गनर् र सरुक्षा गनर् के 
उपायह लाई कायार् वन गनर् सक्नहुु छ? 
 
३. येशूका आदेश पालन गन भक्तह  र ससुमाचार 
 प्रभ ुयेशूले मकूर् समा िदनु भएको महान ्आदेशलाई फेिर िनयालेर हेर  । मकूर् स १६:१५,१६ मा 
येशूले भ नुभयो, “सारा ससंारमा जाओ, जगतका सबै प्राणीह लाई ससुमाचार सनुाऊ । जसले िव ास 
गदर्छ र वि मा िल छ, उसले उद्धार पाउने छ । तर जसले िव  वास गदन, ऊ िवनाश हुनेछ ।” यसरी 
येशूको आदेशको जगमा न ैससुमाचार फैलाउन आ ान गरेको हामी पाउँछ  । 
 यसलाई मनमा राखेर, प्रकाश १४:६ प नहुोस ्। हामी केवल येशूका भक्तह  वा इसाई मात्र 
नभएर, सेभे थ-ड ेएडभेि ट ट अनयुायी ह  भनेर दावी गनले उपरोक्त पदह मा के अिभभारा हामीलाई 
सिु पएको पाउँछ ? 

 ससुमाचारको प्रचार प्रसार गनुर् येशूका भक्तह को मखु् य काम हो र अ लाई हामी ज तै िव ासी 
बनाउन ुहाम्रो धमर् हो । यी कुराह लाई यानमा राख् दा सुसमाचारको िभत्री आशय िनणार्यक पमा 
बु नपुदर्छ । येशूले यिह मकूर् सको पदह मा ससुमाचारको लक्ष हामी  पाउँछ  । िव ास गर, र उद्धार 
पाउने छौ, इ कार गर वा विह कार गर, तपाईँले अन त जीवन गुमाउन ुहुनेछ । 
 येशूले मकूर् समा यक्त गनुर् भएको अिभमतलाई यहु ना ३:१४-१९ सँग तुलना गनुर्होस ्। मकूर् समा 
येशूले यक्त गनुर् भएको अिभमतलाई यहु नाले कसरी बुझाउन खोजेको छ? 

 येशूका अनुशािसत भक्त भनेर दावी गदर्छ  र  हामीह लाई सुसमाचारको प्रचार प्रसार गनर् 
अिभभारा िदएको छ भनी दावी गदर्छ  तर सुसमाचारको गिहराईमा गएर, आ नो जग यहाँ बसा न ढृद 
स क प गनुर् हाम्रो लािग िनणार्यक चनुौती हो । पापले गदार् संसार अिभशाप भएर खडा भएको छ, तर 
येशूले यस अिभशापलाई आफुले न ैपणूर् पमा वहन गरेर मािनसलाई उद्धार गन काम स प न 
गनुर्भएको िथयो । येशूको यस उदेकको प्रावधानले जो कोिह पिन उहाँलाई िव  वास गनले पापको ापमा 
फ न ुपदन र यसको अिभशाप पिन उसलाई लाग्दैन । यस महान    उपकार कायर्को लािग र उहाँको 
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यस अिद्वतय अनुग्रह, सदाशयता, अनकु पन र क णाप्रित हामी कृतज्ञ हुनपुदर्छ िकनभने हामी ज तो 
सकैु पापी, अधमीर्, ँ क भएतापिन उहाँले हामीलाई क्षमा िदन ुहु छ, अभयदान िदन ुहु छ र उहाँको 
धािमर्कताको व  हामीलाई लगाई िदनुहु छ । सारा ससंारमा प्रचार गिरने र िसकाउने प्रमुख स देशको 
जग यिह नै हो भनेर हामी अित िव त हुनपुदर्छ । येशूको पिहरण लगाएपिछ हामीलाई नव जीवनको 
प्र याभिूत हु दछ, र पाप अधमर्प्रित हाम्रो मन याक्कै उि ट छन ्। 
 
४. लकुामा उ लेख गरेका येशूका आदेश 

 लकुा २४:३६-५३ प नहुोस ्। अक वतृा तमा येशू चलेाह कहाँ देखा पनुर्भएको र संसारलाई 
ससुमाचार सुनाउन उनीह लाई आ ान गिरएको यसमा उ लेख गरेको छ । 
 यस िववरणमा चेलाह  ज मा भएका र इ माउसको बाटोमा बौरी उ नभुएको येशू कसरी दईु 
जना चेलाह सँग बाटोमा सिरक हुनभुयो र उहाँसँगको ज काभेट भएकोबारेमा छलफल गिररहेको उ लेख 
गरेको छ । उनीह  छलफल गिररहेकै बेलामा येशू यहाँ अक मात ्देखा पनुर्भएको िथयो । 
 यस िववरण प नुहोस ्र येशूले ितनीह को िव ास वढाउन प्रथम ्के दईुवटा कायर्ह  गनुर्भयो? 

 याद गनुर्होस,् येशूले उनीह लाई भौितक प्रमाणमात्र िदएर रोक्नु भएन । ती प्रमाणह  ितनीह ले 
देख् न र पशर् गनर् सक्दथे । यो केवल एक भाग मात्र िथयो । उहाँले ितनीह लाई धमर्शा ितर 
ितनीह लाई लिक्षत गनुर्भयो र परमे रको वचनबाट नै उहाँको बारेमा भिव यवाणी गरेका कुराह  कसरी 
पूरा भयो भनेर देखाउन ुभयो । 
 येशूले जुन पमा धमर्शा लाई प्रयोग गनुर्भयो, यसले हामीलाई के िसकाउँछ? 

 यहाँ हामीले एकदम मह वपूणर् त वलाई प  पारेको छ: अनुभवह , अलौिकक भौितक कामह  
र अद्भतू कामह को आ न ैउ लेखिनय थान हु छन ्र ितनीह ले गदार् मािनसह को िव ास येशूमा 
झन बिलयो बनाउन म त गनर्छन ्। तर हाम्रो िव ास हामीले देखेको आधारमा मात्र नभएर पिवत्र 
धमर्शा लाई न ैिव ासको मूल जग र सबै आ थाको आधार हुनपुदर्छ । येशूलेको आ यर् कामलाई भ दा 
धमर्शा लाई प्रयोग गरेर उनीह को िव ासलाई पिु  गराउन ुभयो । येशूले उहाँको स पूणर् कायर्िकलाप 
धमर्शा  अनसुार नै भएको हो भनेर प्रमािणत गिरिदनभुयो र उहाँको सबै िशक्षािदक्षा पुरानो करारका 
पु तक वा धमर्शा  स मत छ भनेर प्र  पािरिदनभुयो । यिद येशूले आ नो सबै कामको औिच य 
देखाउन धमर्शा लाई प्रयोग गनुर्भयो भने, हामीले झन कित यसको उपादेयतालाई ख्याल गनुर्पदर्छ? 

 हामी येशूका भक्त ह  भनेर दावी गरेर चचर्को जीवन पद्धितमा समेत बाइबललाई युन पमा 
प्रयोग गनह को लािग यहाँ देखाएको  येशूका वचन र गनुर्भएको कामले उनीह लाई घो न ुपदर्छ । 
िव ासीह को जीवनमा बाइबलको िनणार्यक भिूमकालाई कमजोर बनाएर यसको उपादेयतालाई वेवा ता 
गनर् उक्साउने अगुवाह लाई येशूका उपरोक्त कायर्ले लाजमद  बनाउन ुपदर्छ ।  

 चचर्मै धेरै य ता शिक्तह  छन ्जसले मािनसह को बाइबलप्रित ढ िव ासलाई ध म याउन 
खो दछ । य ता शिक्तह  कुन कुन हुन,् जसले बाइबलको आिधकािरताप्रित प्र  न खडा गराउँछन,् र 
ितनीह बाट हामी कसरी सरुिक्षत हुने? 
 
५. “ितमीह  यी न ैकुराका साक्षी हौ।” 
 यो भ दा अिघ लो बुँदामा यो हेर् य , कसरी येशूले आ ना सबै कायर्िकलापह लाई पुि  गनर् 
धमर्शा लाई प्राथिमर्क आधार बनाइ प्रमािणत गनुर् भएको िथयो । येशूका स पूणर् जीवन, लक्ष आिद 
बाइबलमा लेखेको भिव यवाणी अनुसार न ैभएको िथयो भनेर उहाँले आ ना चेलाह लाई प  पानुर्भएको 
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िथयो । फेिर यिह धमर्शा लाई उपयोग गरेर, येशूले ससंारमा सुसमाचार सुनाउन चेलाह लाई आदेश 
िदनु भयो । 
 येशूको भनाई अनुसार, चेलाह ले धमर्शा का कुन स देश संसार साम ुप्र तुत गनुर् भनेर िनदशन 
िदनु भयो? लकुा २४:४५-४८ हेनुर्होस ्। ते ो बुँदाको अ ययनमा हेदार् यस िनदशन यसमा कसरी 
समािव  भएको देख् छ ? हामीलाई ज्ञान भए अनुसार प्रकाश १४ मा उ लेिखत ितन वगर्दतूह को 
स देशह  र येशूले लकुा २४:४५-४८ मा िदनभुएको िनदशनमा कसरी समायोजन भएको पाउँछौ? 

 यसमा पिन, सारा ससंारमा गएर चेलाह  बनाउनु भ ने आ ानको के द्रिव द ुन ैसंसारको सबै 
मािनसह लाई पापबाट छुटकारा िदन येशू मनर् आउन ुभएको िथयो र पनु थान हुन ुभएको िथयो भ ने 
स देश पाउँछ  । येशू आफैले उहाँको जीवनमा घटेका जीवन र मृ यलुाई मात्र लिक्षत गनर् खो न ुभएन 
तर यसको अिभप्रायको पिन खुलासा गनुर्भयो । येशूले यिह समाचार संसारमा सनुाउन ुभनेर आदेश 
िदनु भएको िथयो । फेिर उनीह को यो स देश िकन प्रभावकारी हुन गयो भ दा येशूले भ न ुभए 
अनसुार ितनीह  उहाँको जीवनमा घटेका घ नाह को साक्षी भएका िथए (लकुा २४:४८) अथार्त ्येशूको 
मृ यु र पनु थानलाई र यसको विरपिर घटेका घ नाह लाई उनीह ले प्रत य पमा देखेका िथए । 
 देहायका पदह ले हामीलाई येशूको मृ य ुर पुन थानको अथर्लाई कसरी बुझाउन खोजेको 
पाउँछ ? रोमी ५:६-१०, १ कोर थी ५:७, १५:३,४, गलाती १:४, एिफसी १:७, १ पत्रसु २:२२-२५ । 
 
 उपरोक्त घ नाह मा आफुह  समावेश भएकाले येशूका चेलाह  अित प्रभावशाली साक्षी भएर 
िनडर साथ खडा भएका िथए । ये शलेममा यहुदीह को िबचमा घटेका थािनय घ ना पचास वषर् िभत्र 
िव यापी आ दोलनको प िलएको िथयो । पे्रिरतह का पु तकका १-७ भागमा ये शलेम र यहुदामा 
येशूका स देश पाएर िव ासीह को विृद्ध भएका िथए भनेर उ लेख गरेको छ भने, भाग ८-१२ मा 
सतावत र िविवध कारणले गदार् येशूलाई ग्रहण गन अिभयान सामिरया: इिथयोिपया, िसिरया र अ  गैर 
यहुदी क्षेत्रह मा फेिलएको िथयो भनेर उ लेख गरेको पाउँछौ । पे्रिरत १३-२८ मा टारससका सावल जो 
येशू भक्तका खुखँार िवरोधी िथए, येशूलाई ग्रहण गरेपिछ येशूको सुसमाचार म य पूवर् यिशयाबाट 
पि  चमी देश रोमस म सावल, पावल भएर फैलाएका िथए । (याद गनुर्होस,् भौगोिलक ि कोणले हेनहो 
भने इसाई आ था पि  चमी धमर् नभएर पुवर्बाट पि  चममा फैिलएको आ था हो । मािनसह  अज्ञानमा 
यो धमर् पि  चमी धमर् हो भनेर पुिवर्य देशका मािनसह  पुवार्ग्रह राखेर येशूको िव यापी पे्रम, 
सदाशयता, अनगु्रह र विलदानलाई ग्रहण गनर् िहचिकचाउँछन ्। यहु ना ३:१६ अनसुार परमे रले 
ससंारलाई आ नो पुत्र पठाएर आ नो पे्रमको प्रदशर्न गनुर्भयो भनेर प  पारेको छ । येशू प्रितको 
आ थामा सबै भौगोिलक, जाित, जात, िल ग, जनजाती, रंग, उमेर, वगर् आिद समावेश हुन सक्दछ । 
येशूको दय समग्र मानज जातीको लािग सदैव खुला हु छन ्। यसलाई ग्रहण गन वा नगन अिभभारा 
हरेक मािनसलाई न ैिनिहत गरेको छ । येशूले आ ना भक्तह लाई ससंारमा पठाएर परमे रितर फकर्  र 
उहाँको पे्रमलाई अगंालेर गुण तर जीवन िबताउ भनेर आ ान गनुर्हु छ । याद गनुर्होस,् येशूका भक्तह  
केवल आ ान वा आवाज मात्र ैहुन ्तर साधन होइन । जसरी येशूले कसैको इ छा िव द्ध आफुलाई 
िव ास गनर् जबरज त गनुर्भएन, उहाँका अनयुायीह ले पिन कसैलाई जबरज ती उनीह को िववेकको 
वत त्रतालाई हनन ्गरेर आ नो समूहमा समावेश गन अिधकार छैन । कोिह येशूलाई ग्रहण गछर् भने 
यो यस मािनस र पिवत्र आ माको िबचको कुरा हो । कुन ैमािनसले कुनै मािनसलाई िक्रि चयन 
बनाउन सक्दैनन ्। फलाना मािनसले मलाई िक्रि चयन बनायो भ ने केवल भ्रा तीपूणर् आरोप हो । 
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य तो भावनाले मािनसह लाई येशूितर ि गत गनर्बाट िवचिलत गराएर मािनसलाई हेनर् उक्साउँछ । यो 
सतैानको खेल हो । प्रकाश ३:२० मा येशूले हरेक मािनसको अ त:करण वा िववेकको कदर गद भ न ु
भएको छ, “हेर म ढोका बािहर बसेर वाक वाक गछुर् , कसैले मेरो वर सनेुर ढोका खोिलिदयो भने म 
यसकहाँ िभत्र प नेछु र यससँग भोजन खानेछु र यसले मसँग खानेछ।” येशूका हरेक िव ासीह  
येशूका आवाज भएर मािनसह का दयमा ढकढकाउन ुपदर्छ तर जबरज ती दयको ढोका फोडरे प न 
पाँइ दैन । येशू आफैले गनुर्भएन भने हामी को ह , धमर्का नाउँमा अितवािद भएर विववेकको 
वत त्रतालाई ख्याल नराखी अ लाई वा यता गिर इसाई बनाउन खो  नु? येशूको पे्रम र विलदानलाई 
ि वकार गरेर उहाँको भक्त हुने हरेक इसाईको खुिब हो । परमे रको गिहराइ पे्रमलाई नबुझरे कोिह 
आवेगमा वा हुलमुलको मनि थितमा परेर इसाई हु छ भने यो केवल वतासले उडाइ लग्ने भु सा इसाई 
मात्र हुनेछ। यसको प्रमाण चचर्मा तँछाडमँछाडको वातावरणलाई देखाउँछन ्र चचर्का अगुवाह  देिख 
िवरक्त भएर िव ासलाई न ै याग्नेह ले प्रत य पमा हामीलाई देखाइरहेका छन।् -अनुवादकको यिक्तगत 
मनत य) 
 
उपसहंार: 
अ  जानकारीको लािग प नहुोस:् द एसिडए बाइबल कमे टरी, ठेली ५, प.ृ ५५३-५६०, ६५८-६६०, ८८१-
८८७,१११०, एलेन िज ाईट, द डीजायर अभ एजेज,् प.ृ ७७९-८२८, द आक्टस ्अभ आपो टलस,् प.ृ ९-
५६, म ी २८, मकुर् स १६, लकुा २४, यहु ना २१, पे्रिरतह का काम १,२ । 
 
“हामी सबैमा यो प  हुनपुदर्छ र ि वकानुर् पदर्छ, हाम्रो कुन ैभलो कामको असरले हामी परमे रको 
अगािड धमीर् ठहिर छ  वा उहाँको वरदानले हामी स प न भएर हाम्रो धमर्कमर्ले धमार् मा हु छ  । यिद 
कुन ैमािनसले मुिक्तलाई आ था र कामबाट िक नवेच गनर्सक्दछ भने सिृ कतार् परमे र उहाँले सिृ  
गनुर्भएका मािनसप्रित आभािरत हुने बा यता हु यो। यस कुरालाई नबुझेर मािनसह  अस यलाई स य 
भ ठानेर भ्रममा पिर अगंा नछन ्। यिद कोिह मािनस आ नो अथक प्रयासमा मुिक्त पाउँछ भने ऊ 
रोमन क्याथोिलक वा वइ छाले आफुलाई सासना वा यातना िदएर धमर् कमाउन खो ने ज तै हो । 
यसले गदार् मिुक्त भनेको ऋण ज तै हुन आउँछ र मान  पसैा िदएर यसलाई चकु्ता गनर् सक्दछ  । 
यसकारण मािनसले आ नो असल कामले मकु्ती पाउन सक्दैन भने परमे रको अनुग्रहमा पूणर् पमा 
भर पनुर् पदर्छ । (धमर्शा  बाइबलको अनसुार) पापीले येशूकलाई िव ास गरेर उहाँलाई ग्रहण गदर्छ भने 
उसले मिुक्त पाउँछ । यो पूणर् पमा िन:शु क वरदान हो । िव ास र आ थाद्वारा धमीर् ठहराउन ुभनेको 
कुन ैपिन िववादबाट सुि झन ुहो । यिद हामी पितत मािनसको असल कामबाट सक्षम ्भएर मिुक्त पाउने 
हो भ ने तकर् लाई अ य गनर् सकेमा धमर्कमर्को नाउँमा चलेका सबै वादिववादको अ त हुनेछन ्।”-एलेन 
िज ाईट, फेथ ए ड वकर् स,् प.ृ १९,२० । 
 
िच तनमनन: 

क. मकूर् स १६:१६ लाई कसरी बु नुहु छ? के येशूले मिुक्त पाउन हामीले बि मा िलन ैपछर् 
भ न ुभएको छ? यस पदको ता पयर् यसै पदले कसरी िद दछ? हामी, चचर्को हैिशयतले 
बि माको अथर् र मह वपूणर् उपादेयताको बारेमा कसरी बु दछ ?  

ख. िव ा यापी एडभेि ट ट चचर्को लक्षलाईसँग तपाईँको थािनय चचर्लाई यस अ यायमा 
िदएका पदह  अनसुार कसरी समायोजन गनर् सिक छ, यो सो नुहोस ्। तपाईँको चचर्ले 
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कुन ्भिूमका खेिलरहेका छन?् अथार्त ्खे न सिक छन?् तपाई यस अ ययनको पाठकवृ ध 
भएर परमे रको शुभ समाचार सारा ससंारमा फैलाउन आफुलाई र अ लाई कसरी समावेश 
गनर् र गराउन सक्नुहु छ? 

ग. येशूको बारेमा अ लाई प्रभावकारी पमा सुसमाचार सुनाउनु भ दा पिहले आफैले बु न ु
पछर् भ ने तकर्  हाम्रो लािग िकन मह वपूणर् र िनणार्यक छन?् यस तकर् लाई लेख् नहुोस र 
िव ासीह  िबच छलफल गनुर्होस ्। मािथ उ ध एलेन िज ाईटको भनाईबाट तपाईँले के 
िद यज्ञान हािसल गनर् सक्नहुु छ? 

घ. तपाईँको थािनय चचर्ले तपाईँका विरपिर भएका िदनद:ुखी वा अभावग्र  पिरवारलाई 
कसरी उपकार गनर् सक्दछ? येशूका भक्त भनेर दावी गदार् अ को आव यकताप्रित 
िज मेवारी हुनपुन पक्षलाई तपाईँको चचर्ले कसरी वहन गरेको छ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
अ याय १३ 
 
    अनशुािसत येशू भक्तका आदशर् नमूनाह  

 
यस अ ययनको लािग प नहुोस:् म ी १४:१४, १५:३२, २०:३४, मकूर् स १:४१, लकुा ६:१२,१३, 
१६:१९-३१, १७:४,५, १८:९-१४, कल सी १:१४, १ ितमोथी ५:१६ । 
 
क ठ गनुर्पन पद: “िबरामीह लाई िनको पार, मरेकाह लाई जीिवत पार, कु रोगीह लाई शुद्ध 
पार, शैतानका आ माह लाई िनकाल (हु याइ देओ), ितमीह ले िस मैा पायौ, िस मैा देओ ।” 
म ी १०:८ । 
 
 यस स पूणर् अ ययन पुि तकामा प्रभु येशू, चेलाह  बटुिलने- सत गु   भनेर हेर् य  । 
िवषेशत: उहाँलाई प याउनेह लाई उहाँले रो न ुभएको िथयो, तािलम िदनुभएको िथयो, उनीह को 
चिरत्रलाई उहाँको ढाँचामा ढा न ुभएको िथयो, र उनीह लाई अनशुािसत येशू भक्त हुन िशक्षािदक्षा 
िदनु भएको िथयो । अनुशािसत भक्त, अनुयायी, अनशुािसत चेला, अनगुामी वा येशूको तहमा 
रहन यिक्त हुन के गनुर् पछर् भनेर येशूबाट न ैिसक्न सक्दछ  भनेर अ ययन गर् य  । 
 यस अ यायमा यस अ ययन पुि तकामा उ लेख गिरएका केिह मह वपूणर् जोड िदएका 
मखु्य मुख्य बुँदाह लाई सिंक्ष  पमा हेनछ  । येशूका केिह वभाव, चिरत्र, उहाँले उठाउन ु
भएका प्रस गह  र उहाँले यवहारमा उतानुर् भएका आचरणह ले उहाँका चलेाह लाई सक्षम 
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अनुयायी बनाउन सकारा मक पमा कसरी प्रभािवत पारेका िथए भनेर यस अ यायमा जानकारी 
िलन खो नेछ  । र येशूका जुन गुणह ले गदार् येशूका प्रारि भक चेलाह  (यहुदा इ करयोती 
बाहेक) ससंारको लािग िनडर चेतनाको आवाज हुन पुगे, यिह गुणह  हामी अनयुायी हुनको 
लािग आधार िशला मानेर येशूमा अग्रसर हुनपुदर्छ भनेर ठ याउन चाह छ  । अ ततोग वा, 
एक्काइसौ  सता दीमा रहेका मािनसह लाई येशूका सक्षम ्अनुयायी बनाउने लक्षलाई यवहारमा 
कसरी उतानुर् पछर् भनेर देखाउन, यस अ ययन पुि तका नमूनाको पमा प्र तुत होस ्भनेर 
लेखकले कामना यक्त गदर्छ । 
 
यस अ यायको झलक: येशूका भक्तह को जीवन र कायर्वधीमा, सदाशयता, क णा, क्षमा िदने 
भावना र मायाको के भिुमका रह छन?्  हाम्रो भ दा फरक मत भएका, िपछिडएका, िविभ न 
जनजातीह , समाजबाट विह कार गरेका वगर्ह , जातभातको घेरामा ब धी बनेर ितर कृत भएर 
थि कएकाह , रंगभेदले िथिचएकाह , दीनद:ुखीह , असमान िल गभेदमा परेर जीवनलाई िनरथर्क 
मा ने  र भौगोिलक अहंमताले गदार् हेिपएकाह को लािग येशू कसरी अनुकरणीय आदशर्को नमूना 
हुनुहु छ भनेर देखाउन ुभएको छ? चचर्ले येशूका भक्तह को उ पादन गन उ रदािय वलाई कसरी 
वहन गनुर् पदर्छ? हाम्रो जीवनको के द्र िव द ुप्राथर्ना हुनुपदर्छ भनेर येशूका उदाहरणह लाई 
कसरी िलन ुपदर्छ? 
 
१. दयाशीलता, सदाशयता, सहानभूूितपूणर्ता र क्षमाशीलता 
 जब येशू यस ससंारमा भौितक पमा हुनुहु यो, उहाँले दया, सहानभूूित र सदाशयता 
देखाउन ुभएको िथयो । उपरोक्त भावनाह लाई टी याउनु  भयो वा क णा जगाउन ुभयो भनेर 
उ लेख गरेको छ (म ी १४:१४, १५:३२,२०:३४, मकुर् स १:४१, ६:३४, लकुा ७:१३) । ग्रीक वा युनानी 
भाषामा प्रायजसो “टी याउन”ू वा “क णा” भ ने श दलाई य तो समयमा प्रयोग गिर छ जब 
कसकैो िभत्री दयमा अ प्रित दया, अपसोच, माया वा सहानुभिूत जागतृ हु छन ्। य तो 
भावनाह  हामी पितत, कठोर र वाथीर् मािनसह को दयमा अ प्रित जाग्दछन ्भने झन 
कलङ्करिहत परमे रको पुत्रको दयमा मानवजातले भोगीरहेका पीडा, वेदना, द:ुख र क  कतीको 
पमा जाग्यो होला? 

 माथी उ लेिखत पदह  हेनुर्होस ्। कुनकुन बेला र कसरी येशूले आ नो क णा र 
सहानभुूित मािनसह को अव थाप्रित प्रदशर्न गनुर्भयो? यिद हामी पिन येशुका भक्त ह  भनेर 
दावी गदर्छ  भने ती गुणह  हामीमा पिन हुन ुिकन अ याव यक छ? 

 येशूले क णा र सहानभुिूतमात्र यक्त गनुर् भएन, उहाँ कसरी क्षमािशल हुनभुयो भनेर 
हामीलाई देखाएको छ । येशूका चेलाह ले धेरै मािनसह का अधमर् र पापलाई उहाँले क्षमा 
िदनुभएको देखेका िथए । उहाँले कु  रोग लागेपिछ िनको पािरएको साइमनले येशूका खुट्टामा 
अ रले धोइिदने चिरत्रिहन ी मेरीलाई हेपाह ि ले हेदार् उसलाई क्षमा िदनु भएको पिन  हेरेका 
िथए । येशूले साइमनलाई शदासयता देखाउनु भएको िथयो भने, सबैको सामु यस ीको 
अधमर्लाई क्षमा िदइ चोख्याउन ुभएको िथयो । आ ना शत्रहु ले कु्रसमा टाँगी िद दा, येशूले कु्रर 
कु्रसको वेदनामा रहेर पिन  उनीह को लािग क्षमाको प्राथर्ना गरेर क्षमाको चरमो कषर् प्रदशर्न 
गनुर्भएको चेलाह ले देखेका िथए (लुका २३:३४)। पत्रसुले येशूको क्षमाशीलता िवशेष पमा 
अनभुतू गरेका िथए । जब रोमी सरुक्षा फौजले मूल पुरोिहतको मातहतमा येशूलाई पकडकेा िथए, 
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यसबेला येशूलाई साथ िदन ुसट्टा, पत्रसु भयिभत भएर भागेका िथए । जब येशूको िवरोधमा 
चलाएका मु ामा पि डतह ले छलफल गिररहेका िथए, यसबेला पत्रुसलाई ितन पटक येशूको 
बारेमा केिह थाहा छैन भनेर उहाँलाई अि  वकार गरेका िथए । यद्यिप येशूले उहाँलाई सदाशयता 
देखाएर क्षमा गनुर्भयो र उहाँका अ  चेलाह को स गतीमा उसलाई पुनवर्हाली गनुर्भयो (यहु ना 
२१:९-१७) । 
 इसाईह को जीवनमा क्षमाशीलताले क तो भिूमका खे न ुपदर्छ र हाम्रो सदाशयताले येशू 
भक्त ब न अ लाई कसरी प्रो साहन िम दछ? हेनुर्होस,् लकुा १७:३-५, एिफसी १:७, ४:३२, 
कल सी १:१४ । 
 
 हाम्रा परमे र क णामयी, दयालु, अनगु्रहले भिरपूणर् परमे र हुनुहु छ । उहाँका यस 
महान गुणह ले गदार् हाम्रो पापलाई क्षमा िदएर मिुक्त िदन उहाँले रो न ुभयो, नत्र भने यस 
ससंारमा हाम्रो जीवनको औिच य यन ुमात्र हुने होइन, हामीले अन त जीवन पिन पाउने िथएन  
होला । उहाँका यी क णामयी र क्षमािशल गुणह  हाम्रो जीवनमा पिन िनणार्यक पमा लागु हुन 
अ याव यक छन ्। मािनसह लाई संवधर्न गनर् र उनीह लाई येशू ितर फिकर् न अिभपे्रिरत गनर् 
यी भ दा अ  कुन गुणह  होला, जसले गदार् हाम्रो जीवन पिन पा तर भएको छ? 
 
२. समाजबाट बिह कृत, ितर कृत र िकनारा लागेका वगर् 
 येशूको सेवा कायर् र चलेाह लाई तािलम िदने कायर् य तो समाजमा भयो जहाँ धेरै तहह  
िथए । ी र पु ष िबच प  पमा िसमा करण गिरएको िथयो, धािमर्क गु ह  वा पि डतह  
र साधारण मािनसह  िबच ठुलो खा दो िथयो, धनी र गिरबह का िबचमा धेरै दरुी िथयो, र 
सरकारी कमर्चारीह  र यहुदीका पर परागत धािमर्क सरंक्षक फिरसीह को िबच फाटो िथयो । 
नारीह लाई घरमै थ क्याइका िथए र यहाँ पिन उनीह को मयार्दालाई िसिमत घेरा िभत्र हालेर 
घरेलु जीवनमा िनयि त्रत वत त्रताको पिरिधमा राखेको िथयो । 

 लकुा १६:१९-३१ प नहुोस ्। यस िववरणमा िविभ न वगर्ह  कसरी छु याएको छ भनेर िचत्रण 
गिरएको छ? यस ा तमा स भ्रा त धनी वगर्का मनि थित र उनीह ले गिरव, दिरद्र, िपछिडएका 
मािनसह प्रित अपनाएका चालचलनलाई प्रभु येशूले कुन ि कोणले हेनुर्हु छ भनेर हामीलाई देखाएको 
छ?  

 लकुा १८:९-१४ प नहुोस ्र यिह प्र  नलाई जवाफ िदन खो नहुोस,् यस पटक धमर्का लुगा 
लगाएका, धमर्को रक्षक कहलाउनेह  र स भ्रा त धािमर्क वामीह का कायर्िकलाप र प्रविृ लाई येशूले 
क तो ि कोण राख् नु हु छ भनेर उजागर गिरएको छ?  
 
 येशुले यथाि थितबादलाई न त प याउन ुभयो न त य को वकालत नै गनुर् भयो। समाजमा 
मािनसले सजृना गरेका िविभ न तहह  र वगर्ह ले आिथर्क, सामािजक, विगर्य र बचैािरक असमनता 
मानव स यतामा अस तुलन, सम या र िवकृती याउँछ भ ने यथाथर्तालाई ि वकानुर् भएको िथयो । 
(उहाँ हर युगका क्राि तकारी यिक्त व हुनुहु छ) । उहाँले खुला पमा िनभर्य भएर समाजका ितर कृत, 
िपछिडएका र विह कृत वगर्ह सँग घुलिमल गनुर् भयो, िसकाउनु भयो र ितनीह को अिधकारको समथर्न 
गनुर् भयो । प्रभु येशूले क ता खालका मािनसह लाई समायोजन गरेर काम गनुर्भयो र उनीह को सेवा 
गनुर् भयो भनेर सुसमाचारका पु तकह मा प्रत य पमा उ लेख गिरएका छन ्। िनस देह: येशूले 
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प्रिति थत वगर्को सामु पिन आफु पुग्न ुभएको िथयो, यस ैवखत उहाँले गरै यहुदी वा िवदेशी वगर् 
(मनिु मतीमा ले छ भनेर कहलाइ छ), समाजका कल िकत र िनि दत नारीह  वगर्ह , कु  रोगीह , 
हेिपएका सरकारी कमर्चारीह , शैतानका आ माले ग्रिसत मानिसक रोगीह , इ ायलमा आिधप य 
जमाउने िवदेशी पा य रोमीह , अपा गह , अ धाह , दीन द:ुखी गिरवह , समाजबाट उ लेखिनय 
कुन ैन कुन ै पमा ितर कृत र विह कृत आिदह सँग उहाँ उदारतापूवर्क घुलिमल गरेर उनीह को 
सरोकारमा आफुलाई समावेश गनुर् भएको िथयो । 
 हुनत उहाँ यस ससंारमा आउनकुो उ े य न ैपापीह को लािग जीवन िदएर उनीह को उ थानको 
लािग अिभयान चलाउन आउन ुभएको िथयो । यस पिरपे्र यमा समाजका हरेक वगर्को सेवा गनर् र 
उहाँको नेह र पे्रमलाई अगंा न चाहनेको लािग उहाँ यस संसारमा आउन ुभएको वा तिवकतालाई िशद्ध 
पमै ि वकानर् सिकने कुरा हो । 

 
 समाजका ितर कृत र विह कृत वगर्ह  प्रित तपाईँको क तो मनि थित देखाउन ुहु छ? तपाईँको 
चचर्ले य ता वगर्ह प्रित क तो धारण अपनाउँछ? तपाईँले साँ चीक्कै य ताह  प्रित सरोकार 
राख् नुहु छ भनेर कसरी जनाउन ुहु छ वा तपाईँ देखावती पमा मात्र ैसमाज सेवी वा येशूका भक्त भनेर 
ढ गी हुनहुु छ? 

३. िविभ नता र भेदभाव 

 समाजमा िपछिडएका, बिह कृत र ितर कृतह लाई प्रभ ुयेशूले कसरी सेवा गनुर् भयो र उनीह को 
मनोबललाई उ च पािरिदन ुभयो भनेर दो ो बुँदामा हामीले हेर् य  । (प्रभ ुयेशूको मनोबृ  न ैहरेक 
मािनसलाई समानुपाितक पमा हेन हो) । यस बुँदामा िविभ न जाितयता अथार्त ्राि यतालाई येशूले 
आ नो मायाको पो टोमा कसरी समावेश गनुर्भयो भनेर हेनछौ  । यस बुँदाको प्रमुखता न ैपरमे रको 
रा यमा अनेकताको क तो थान रहेछ भ ने हेन हो । 
 पौरािणक ससंारमा िविभ न जातीह लाई र अ  देशका नागिरकह लाई आफु भ दा िनच भनेर 
हेन प्रविृ  धेरै सामा य िथयो (हुन त आज पिन अ  जात, जन जातीह , आ थाह  र देशका 
मािनसह लाई पक्षपात वा पुवार्ग्रह प्रविृ ले हेन हटेको पाइ दैन)। िविभ न समुहका मािनसह ले 
आफुह लाई आ नो विरपिर भएकाह  भ दा उ च जातको भनेर दावी गदर्थे । उदाहरण व प, 
पौरािणक ग्रीक वा युनानीह ले गैरग्रीकह लाई अस य, ले छ भनेर हेिर यो । सबै पौरािणक 
सािह यह मा यसरी अ  देश र जातका मािनसह लाई कट्टर ि ले हेन प्रविृ ले प्रमुखता पाएको 
देिख छन ्। यो पवृिृ  कुन ैभौगोिलक सीमामा िसिमत भएको छैन । दभुार्ग्यवस, येशूका समकालीन 
मािनसह मा यो िवचारबाट उ मुक्त िथएन । धमर्का पोशाक पिहरनेह  वा धमीर् हँु भनेर दावी गनह मा 
य तो प्रविृ को यादती त झन धेरै हु यो (आज पिन यसबाट मािनसले छ कारा कहाँ पाएको छ 
र?)।  

 प्र थान १२:३८, १८:१, ग ती १२:१, थ १:१६, १७ र म ी २३:१५ हेनुर्होस ्। यहुदी जातीह ले 
आफुलाई जितसुकै शुद्ध जात वा चोखो (आयर्जात) जात भनेर दावी गरेतापिन उपरोक्त पदह ले इ ायल 
िविभ न जात र रा ह का मािनसह ले बनेको देश हो भनेर कसरी देखाउँछन?् 

 यथाथर्मा हेन हो भने सु देिख यहुदीह  वा इ ायलीह  कुन ैशुद्ध जात वा अ बाट निवटुिलएको 
भनेर दावी गन ठाँउ छैन । यो शुद्ध वा आयर्जात अथार्त ्शुद्ध वंश वा घरानाका भनेर आफुलाई उ च 
ठानेर अ लाई िनच गन प्रविृ  आधिुनक अवधारणा हो । (पापले गदार् य तो पुवार्ग्रही र हठी भावनाले 
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सबै देशका मािनसह मा यसले जरो गाडकेो पाइ छन)् यो िवकासबाद (evolutionary ideology) 
िशद्धा तको उपज हो । परमे रले सब ैमानव जातलाई एउटै रगतले सिृ  गनुर्भएको हो (पे्रिरत १७:२६); 
हामी सबै आदम र हवाका स तान ह , जो हाम्रो प्रथम ्पुखार्-मातािपता हुनुहु यो । हामी चाहे जुनसुकै 
रंगका होस वा रा का होस , वा िविभ न जात र जन जाितका होस ्वा वंश, घरानाका होस,् जुनसुकै 
आ था वा धमर्का न ैिकन नहोस, प्रभ ुयेशूमा आ था वा िव ास राख्दा हामी परमे रका छोराछोरीह  
हुने हक प्रदान गिरएको छ । येशूद्वारा हामी परमे रका एउटै स तान हुन सक्दछ  (युह ना १:१२) । 

 यो तकर् लाई जि सुकै अ यिधक जोड िदए पिन पगु्दैन: समग्र मानवजातको क याणको लािग येशु 
िख्र  कु्रसमा मनुर्भएकोले कुन ैपिन येशूका भक्तह मा हुने जाितय र देशीय पक्षपात भावनाले अिभपे्रिरत 
भएर आफुलाई उ च ठा ने प्रविृ  सदाको लािग अ य गनुर्पदर्छ । आफु येशूका भक्त ह , अनुयायी ह  
भनेर दावी गनले अ  जात, पेशा वा देशका मािनसह लाई तु छ ठा दछ भने येशूका कु्रसले यसको 
भ डाफोर गदर्छ र यसप्रित क्षोभ प्रकट गदर्छ । अझ कुन ैमानव समुह प्रित भेदभाव र धमार् ध भएर 
हेन प्रविृ ले येशूका अनुयायीह को मनमा किह यैपिन थान पाउन ुहँुदैन । यिद मनले अ लाई हे न 
उका छ भने प्रभु येशूको आखँाले हेरेर सम त पूवार्ग्रहह लाई हटाउन ुपदर्छ । येशूको कु्रसको अगािड जहाँ 
हाम्रो सबै पापको मोचन हु छ, हामी बराबर भएर उिभ छ  । ससंारका अ  कुन ैमािनस भ दा पिन 
येशूका भक्तह ले पूवार्ग्रह र दरुाग्रहलाई अवा छिनत त व ठानेर यसलाई आ नो दयबाट खलास 
पानुर्पदर्छ िकनभने संसारको सं कार, स यता र समाजमा यसले बिलयो गरेर जरा गाडकेो हु छ र यसले 
गदार् जाितय तनाव भ िकरहेका छन ्। याद गनुर्होस,् जगतको अ तमा दईु थरी मािनसह मात्र रहने 
छन:् ती हुन उद्धार पाएका र अन त जीवनदेिख चकेुकाह  । हाम्रो वामी येशू ज तै य त भएर, 
हामीले उद्धार पाएको कारणले अन त जीवनको बरदानदेिख िवचिलत भएकाह लाई खोजेर उनीह लाई 
य तो कुरामा ि गत गनुर्पदर्छ, मािनस मािनस िबच भेद याउने त वह बाट राहत येशूको मिुक्तले मात्र 
पाउँदछ । (येशू िबना जितसकैु समाबेशीकरण, समानपुाितक अिभयान, ी पु ष िबच आउने भेदभावलाई 
अ य गन कदम, जाित जाित िबच स तुलनता र आ म मनोबल उ च गन आ दोलन, वत त्रताको 
लािग गन संघषर् केवल याँई याँई गन बाजा मात्र हुनेछन ्। मािनसह  राजनिैतक तवरबाट मुक्त भए 
भनेर दावी गरेतापिन वा धमर्को भेष लगाएतापिन येशूको बिलदानलाई उपेक्षा गरेमा आफुमा हुने पूवार्ग्रिह 
भावनाबाट आफुलाई पथृक राख् न सक्दैनन-् अनबुादकको यिक्तगत अिभ यिक्त ।) 

 तपाईँ जुन समाजमा हुनहुु छ वा देशमा हुनुहु छ, यसले अङ्िगकार गरेका जाितय र क्षेित्रय 
भावना, पुवार्ग्रह र दरुाग्रहलाई उक्साउने सं कार र अ  भ दा आफू भलादमी वा धमीर् छु भनेर अ लाई 
तु छ ठा ने मनि थितबाट तपाईँ कितको उ मकु्त हुनुहु छ?  

४. अस तुलन समाजमा चचर् वा अनशुािसत येशूभक्तह को उ रदािय व 

 परमे रले आ ान गरेको अनुसार, भक्त, चेला वा अनुयायी हुन ि वकादार् हामीलाई उहाँले धेरै 
जी मेवार सिु पएको हु छ भनेर यस अ ययन पुि तकामा हामीले हेर् य : ज तै सुसमाचार फैलाउने, 
िपछिडएका, ितर कृत र गिरव दीन दखुीको सेवा गनुर्, अ लाई येशू भक्त बनाउन,ु अन त जीवनको 
आशालाई प हाउन िदएर मािनसको आ म मनोबल उठाउन,ु हेिपएको मािनसलाई आ म स मान िदन,ु 
आिद आिद । यो प्रिक्रया संसारको सवर्त्र ठाँउमा चिलरहेको हुनपुदर्छ । अब प्र  न यो छ: यो पिरवितर्त 
समाजमा यो कायर् कसरी स प न गन त?  
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 उपरोक्त िजज्ञासालाई देहाएका पदह ले कसरी जवाफ िदन खो दछ, हेनुर्होस:् पे्रिरत २०:२८, १ 
कोर थी १२:१४-२२, एिफसी ४:११-१३, कल सी १:१७,१८ । 

 प्रभ ुयेशू चेला ज मा गन गु  हुनहुु यो । चेलाह लाई आ ान गनर्, तालीम िदन, िशक्षािदक्षा 
िदन र सवंधर्न गनर् उहाँले हरेक अवसरलाई प्रयोग गनुर्भयो । आव यक परेकोलाई सहायता िदन उहाँ 
किहल ैपिन अित य तता भएको आभास िदनुभएन । चेलाह लाई तािलम िदनु नै उहाँको कायर्कालको 
मखु्य के द्रिव द ुिथयो । 

 जसरी चलेाह लाई तािलम िदन ुन ैयेशूको कायर्कालको मुख्य के द्रिव द ुिथयो, यसरी न ैयस 
एक्काई स  सताि दको हरेक चचर्को के द्रिव द ुनै उपरोक्त लक्ष हुनपुदर्छ । 

 याद गनुर्होस,् यो काम एकललेै कसैले गनर् सक्दैनन ्न त येशूको भक्त हँु भनेर दावी गरेर कुनै 
गुफामा वा एकलो जीवन यापन गरेर वा भिुमगत इसाई भएर स प न गनर् सक्दछ । यस ैकारण चचर् 
समुदायको आव यक पदर्छ । येशूको उपरोक्त मनशायलाई पुरा गनर् चचर्का पा टर, बाइबल कमर्चारी, 
ए दर, िडकन वा अ  चचर्का पदािधकारीह मा िसिमत हँुदैनन ्न त िमशनका तलब खाएर चचर्को काम 
स प न गनह मा िसिमत हु छन ्भ ने धारणा प्रित अित िव त छ  र यस अ ययनका 
पाठकवृ धह ले ससुमाचार फैलाउने पु य कायर्को लािग हातेमालो गिरिदनहुोस ्भनी जोरदार सुझाव 
राख्दछ । यो काम बि मा िलएका वा येशूलाई माया गन हरेक िव ासीको धमर् हो, उ रदािय व हो: 
येशूको िनदशनमा कसैलाई उपेक्षा गरेको छैन, सबैलाई समावेश गरेको छ । उहाँले भ न ुभयो, “ितमीह  
जाउ” (म ी २८:१९), यस आ ानमा तपाईँ पिन समावेश हुनुभएको छ । 

 कुन ैचचर्का सद यले यस कुरालाई ि वकार गनर् िहचिकचाउन सक्दछ र मैले यस कामको लािग 
तािलम न ैिलएको छैन भनेर पि छन खो न सक्छ । यद्यिप माछा मान माझीह लाई येशूले उहाँको पिछ 
लाग्न आ ान गदार् उनीह ले कुनै तािलम पाएको िथएन । तर उहाँले िशक्षािदक्षाद्वारा उनीह लाई तािलम 
िदनु परेको िथयो । यसरी न ैहरेक चचर्मा हरेक चचर्का सद यलाई येशूको अनशुासनको दायरामा राखेर 
अ लाई प्रभुमा आकिषर्त गनर् तािलम िदने प्रावधान हुनपुदर्छ । हरेक नयाँ सद यह लाई येशूको भक्त 
हुन तािलम िदनुपदर्छ र सवंधर्न गनुर् पदर्छ । यसको लािग कक्षा सचंालन गनुर् पदर्छ । बेलाबखतमा 
अनुयायीह लाई प्रगितिशल कक्षा संचालन गनुर् पदर्छ र बाइबलमा ज्ञान हुनेह लाई उ च तिरय कक्षाह  
सचंालन गनर् सं था थािपत गनुर् पदर्छ र हरेक तािलम प्रा  येशूका भक्त प्रभुको कामको लािग सचंालन 
गनुर्पदर्छ । 

 येशू पुन थान भएर वगर्मा उचािलन ुभ दा अगािड येशूले आ ना चेलाह लाई सुसमाचारको 
प्रचार गनर् िनदशन िद दै भ नभुयो, “जाऊ, ससंारका सबै देशह मा गएर चेलाह  बनाउ।” (म ी २८:१९) 
। यो िनदशन बदिलएको छैन । जगतको अ य हुन ुअिघ परमे रको रा यको ससुमाचार सारा संसारमा 
प्रचार गिरनु न ैपदर्छ (म ी २४:१४) । यिद येशूका भक्तह ले यस कामलाई स प न गरेन भने 
ढँुगाह लाई िच याउन िदन ुपन हु छ । चचर्लाई बाहेक यो काम परमे रले अ  कसैले सिु पन ुभएको 
छैन । 
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 हामीलाई येशूले बोलाउनु भएको काममा तपाई कितको सलंग्न हुनुहु छ? अथार्त तपाईँ आ न ै
काममा य तो य त हुनहुु छ जसले गदार् परमे रको कामको लािग समय न ैहँुदैन? तपाईँले परमे रले 
िदनुभएको िज मेवारीलाई दयदेिख गछुर् भनेर यक्त गनुर्भएको प्रितवद्धतालाई पूरा गनर् किहलेदेिख सु  
गन वा यसको लािग वातावरण बनाउन के कुरामा पिरवतर्न गनुर् अिनवायर् ठा न ुभएको छ? 

 

५. सत ्प्राथर्नामा शिक्त  

 एलेन िज ाईटले अिभ यक्त गरेका तल िदएको उद्धरण प नहुोस ्। यसमा के य ता आधारभतू 
त वह  छन जुन हाम्रो लािग िशक्षाप्रद छन?् 

 “ वगर्का गौरवमय प्रभ ुयस ससंारमा आ नो सेवाकायर्काल भिर उहाँका िपतासँग िनर तर पमा 
प्राथर्नाद्वार स पकर् मा हुनुहु यो । प्रायजसो रातभिर उहाँ प्राथर्नामा य त हुनुहु यो ।........परमे  वरका 
पुत्रको लािग जैतुनका डाँडा (माउ ट अभ ओिलव) आ ना मनपन आराधना थल िथयो । जब िभँडले 
उहाँलाई रातमा आराम िदनलाई उहाँलाई छो दथे, दैिनक जीवनमा जित थिकत भएतापिन प्रायश उहाँ 
िव ाम िलनुहु न यो ।.......जब शहर शा तमय रातमा पिस यो र चेलाह  िन द्राबाट ताजा हुन आ ना 
आ ना घरह मा फिकर् यो, येशू जागै रहनुहु यो । उहाँका चलेाह ले दैिनक जीवनमा सामना गिररहने 
अधमीर् प्रभावह बाट उनीह  अलग होउन,् र आ नो दैिनक जीवनमा गनुर्पन कतर् यह लाई सक्षम ्पूवर्क 
पुरा गनर् र  आउने द:ुख, क , सतावत र िविवध पिरक्षाह लाई डटेर सामना गनर्, ओिलवको पहाडबाट 
आ ना िपतासँग िवनयपूवर्क िद य प्राथर्ना गनुर्हु यो । आ ना चेलाह  जब रातभर सु दथे, उनीह का 
िद य गु  प्राथर्नामा ति लन हुनहुु यो । प्राथर्नामा िनहुिरएको िशरमा शीत र तुसारोले पदर् यो । उहाँको 
यस अनुकरणीय उदाहरण उहाँका भक्तजनह लाई छो न ुभएको छ ।”-एलेन िज ाईट, अमेिज ग गे्रस, 
प.ृ १६७ । 

 देहाएका पदह  प नहुोस ्। य ता कुन पिरि थितह को सजृना भयो जसले गदार् ती प्राथर्नाह  
गनर् उहाँ सिरक हुनपुर् यो? हामी येशूका भक्तजनह  भनेर दावी गनको लािग प्राथर्नाको मह व र हाम्रो 
कामको लािग शिक्त स प न गनर् प्राथर्ना िकन के द्रिव द ुहुनपुदर्छ भनेर ितनीह ले हामीलाई कसरी 
देखाउँछन?् 

लकुा ५:१५,१६, ६:१२,१३, ९:२८-३१  

 आ नो सफलताको लािग मानव चोला िलएर आउनभुएका परमे र येशूले त प्राथर्नामा य तरी 
भर पनुर् भयो भने, हामी अधमीर् मानव जातीह ,उहाँका सक्षम ्भक्तजनह  हुन प्राथर्नालाई झन कि को 
ग्रा ता िदनुपदर्छ के हामीलाई थाहा छ? तपाईँको प्राथर्नामय जीवन देखी कितको स तु  हुनुहु छ? के 
को बारेमा प्राथर्ना गनुर्हु छ? प्राथर्नामा कित समय िबताउनुहु छ? तपाईँको जीवनमा सत प्राथर्नामा 
आफुलाई सक्षम ् पमा सिरक गराउन के पिरवतर्नह को आव यकता देख् नभुएको छ? 
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उपसहंार:  

 अ  जानकारीको लािग प नहुोस:् द एसिडए बाइबल कमे टरी, ठेली ५, प.ृ ३४५-३४८, ५५३-५६०, 
६५८-६६०, ८८१-८८७, १११०, एलेन िज ाईट, द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ३५९-३६३, ३७७-३७९, ४११, 
४१९-४२१, ६८७-६९३, एजुकेशन, प.ृ ८०, २५९ । 

 

हाम्रो चचर्मा अनशुािसत येशू भक्तजनह को सजृना गनर् केिह यबहािरक सझुावह  यहाँ प्र तुत गिरएको 
छ: 

 

क. चचर्को मूलभूत उ े य भनेको अनुशािसत येशूका अनयुायीह  बनाउने हो भनेर ठोकुवा 
गनुर्होस ्। 

ख. यस उ े यलाई स प न गनर् योजनाह  बनाउनहुोस ्र ती योजनाह लाई संचालन 
गनर् उपायह  अपनाउनुहोस ् । 

ग. चचर्मा दक्ष जनशिक्त उ पादन गनर् र हरेक कायर्क्रमामा अगुवाई गनर् सक्षम ् यिक्तह लाई 
प्रिशक्षण िदनहुोस ्। 

घ. कुन ैन कुन ै पमा सुसमाचार सुनाउन र अ लाई येशूका अनुयायी बनाउन चचर्का सबै 
सद यह लाई पिरचालन गनुर्होस ्। 

ङ. सक्षम ्येशू भक्तजन बनाउन सं थागत पमा योजना बनाउने पिरपाटी बसा नहुोस ्। 

च. चचर्का विरपिर भएका जनसमहुलाई लिक्षत गद उनीह लाई आकिषर्त गनर् आि मक 
कायर्क्रमह  सचंालन गनुर्होस ्। 

छ. चचर् र जनसमुदायको िबचमा मोचार्ब दी सु ध पानर् र तगारोह  हटाउन           िविवध 
कायर्क्रमह को थापना गनुर्होस जसले गदार् चचर्को उपि थित  समाजमा मजबुत र 
प्रिति थत होस ्। चचर्लाई समाजको  आब यकताबाट टाडा राख् न कोिशस नगनुर्होस ्। 

ज. हरेक मािनसलाई परमे रले कुनै न कुन ैदक्षता िदन ुभएको छ । कुन ैपिन मािनस 
प्रितभारिहत हँुदैनन ्। नयाँ िव ासीह को दक्षतालाई पिह याउँदै, यसलाई चचर्को 
कायर्क्रममा समावेश गनुर्होस ्र ितनीह ले आ नो प्रितभालाई सदपुयोग गद गिहरो पले 
येशूमा समिपर्त जीवन िवकिसत गनर् सकुन ्। 
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झ. य तो खालका कायर्क्रमह को िवकास गनुर्होस ्जसले गदार् नयाँ    िव ासीह को आ ना 
आि मक वरदानह  वा दक्षताह लाई पिहचान  गनर् सकुन, ितनीह को सवंधर्न र प्रवद्धर्न 
गनर् सकुन र ित  वरदानह लाई परमे रको मिहमाको लािग पिरचालन गनर् सकुन।् 

ञ. चचर्का अगुवाह ले यो चुनौतीलाई ग्रा ता िदनहुोस: िव ासीलाई  वि मा िदएर 
वेवािरस नबनाउन ुहोस ्। जसरी माछालाई माझीले  पानीबाट िनकालेर बालवुामा 
फिकिद छ, यसरी िव ासीह लाई  ससंारको बालवुामा यसै गिर नफक्नहुोस ्जसले गदार् 
सतैानको  भमुरीमा पदर्छन ्। येशूले पत्रुसलाई भ नभुएको िथयो, “मेरा भडा,  पाठह लाई 
ख्वाऊ” । यो आदेश हरेक िव ासीह लाई िदएको छ  । यसकारण चचर्मा िनर तर पमा 
पयार्  कायर्क्रमह लाई अिघ  बढाउनहुोस ्जसले गदार् येशूका भक्तजनह को िव ासलाई  संवधर्न, 
 प्रवद्धर्न गनर् सिक छन ्। 

िच तनमनन: 

अ. मािथका कदमह लाई प्राथर्नापूवर्क हेनुर्होस ्। ित कदमह मा   अझ के थ न 
सक्नहुु छ वा चचर्मा सफल अनयुायीह  बढाउन  आकिषर्त योजनाह को पिरक पना गनर् 
सक्नहुु छ? तपाईँको थािनय  चचर्मा यी कदमह लाई अगािड बढाउन तपाईँले आ नो 
तफर् बाट के  योगदान िदन सक्नहुु छ? 

आ. समग्र पमा चचर्को कामको लािग तपाईँले कित समय प्राथर्नामा िबताउनहुु छ? 
िव ाभरीका िमशनको लािग प्राथर्ना गनर् दैिनक जीवनमा केिह िनि  चत समय िवताउन 
स क प गनुर्होस ्। तपाईँले साबथ कुलको कक्षामा िव ासीह सँग सुझाव माग्दै केिह 
समय िव यापी चचर्को कायर्क्रमको लािग प्राथर्ना गनर् केिह समय छु याउनहुोस।् 

इ. चचर्का अगुवाह  र सवर्साधारण िव ासीह लाई येशू भक्तहुनु भनेको सबैको िज मेवारी हो 
भनेर एकआपसमा बु न र बुझाउन प्रयास गनुर्होस ्। तपाईँको चचर्ले िव ासीह को प्रितभा र 
दक्षताह लाई कसरी पिरचालन गनर् म त गनर् सक्नहुु छ? सवर्साधारण िव ासीह  वा गैर 
िमशन कमर्चारीह लाई चचर्को कायर्क्रममा समावेश गनर्,  ितनीह लाई दक्ष येशूका भक्त बनाउन 
र ितनीह ले येशूका लािग गवािह हुन निदन के के अवरोधह  खडा हु छन ्र यसलाई 
आि मक पमा सबै जना िमलेर कसरी सामना गन सो सो नुहोस ्।  
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