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चचर् र िशक्षा

यस अध्यायका मूल पदह : लूका १०:३०-३७, म ी ५:१४-१६, लूका
४:१८-२३, यिमर्या २९:१३, म ी ७:७ र १ थेःसोिलिनकी २:६-९।

यस अध्यायका मूल सार पदह : "६ भींटका ूेिरत भएका नाताले हामीले

ितमीह मािथ अिधकार चलाउन सक्थ्य (वा ितमीह बाट सम्मान खोज्न वा
माग गनर् सक्थ्य )। तापिन हामीले मािनसह बाट आदर खोजेन , न त
ितमीह बाट, न अ

कसै बाट। ७ आफ्ना बालकह लाई ःयाहान धाइ-आमाझ

र्
ितमीह को
ितमीह का बीचमा हामी कोमल भय । ८ यसै ले ःनेहपूवक

चाहना गरे र हामीह

परमेँवरको सुसमाचार माऽ होइन, तर हाॆो ूाणसमेत

ितमीह लाई िदनु तत्पर िथय , िकनिक ितमीह
िथयौ।" (१ थेसलोिनकी २:६-८

हाॆा िनिम्त अित िूय भएका

पान्तिरत)।

चचर्को सु को इितहासदे िख नै येशूका िवँवासी भक्तह

आराधना गनर् जम्माभएका िथए। ितनीह

परमेँवरको

िसिनगग वा यहू दी धमर् मिन्दर, घरमा

र चचर्ह मा स ित गनर् भेला हुन्थे। त्यहाँ त्यस खालका िवँवासीह
भएका िथए जो धमर्शा

र आराधना ारा परमेँवरलाई िच

भेला

ितॄ चाहना गदर्थे

र ितनीह को जीवनमा उहाँको इच्छा बुझ्न चाहन्थे। यी कुराह

बाइबलले

ूकट गरे को छ। चचर्मै गिम्भर र मह वपूणर् छलफल होस् र ितनीह मा हुने
परमेँवरको

ान र उहाँको इच्छा थाहा पाउन सकोस् भनेर बाइबलले

पटकपटक ूकट गरे को छ।
कितपय समयमा हामी ूँनह
तर परमेँवरको बारे मा ःप

सोध्न डराउँछ वा िहचिकच्याउँछ ।

धारणा बुझ्न र मािनसह लाई चचर्मा ल्याउन

ूायजसो ूँनह कै माध्यम ूयोग गरे को बाइबलमा पाउँछ । मािनसह लाई
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ितनीह को समपर्ण र ूितव तालाई ितखानर् र फेिर सोच्न बाइबलभिर िविभ
कथा, घट्ना र अितर्कथाह
भ ह
े मा

छिरएका छन्। परमेँवरलाई िवँवास गछु र्

ानको सृजना गन अवसरह

िमलोस् भ े अिभूायले ती माध्यमह

बाइबलमा ूयोग गिरएको छ। आफ्ना चेला र उहाँका अनुयायीह लाई
िशक्षादीक्षा िदन त्यस ूकारको िशक्षालाई िवशेष गरे र ूयोग गनुभ
र् एको िथयो।

यिद चचर् िशक्षाको थलो हो भने यसले इमान्दारी र सक्कली वैचािरक

आदानूदान गन वातावरण उपलब्ध गराउनैपछर्। जसरी हामीले ःकूलमा

िव ाथीर्ह लाई बारम्बार भन्छ िक "मूखर् ूँन त हुँदै हुँदैन",

त्यसरी नै

हामीले चचर्मा यःतो सुरिक्षत वातावरण खडा गनपछर् जहाँ ूत्येक मािनस
परमेँवरको अनुमहमा बढ्न, उहाँको बारे मा र ितनीह को जीवनमा परमेँवरको
योजना थाहा पाउन सकोस्।
१. सत्य वा सही इसाई िशक्षा

एक जना यहू दी रब्बी वा गु ले एउटा कक्षामा युवाह लाई िसकाउँदै

ँ ा िनदाउँदै िथयो। उनले अचानक
िथए। त्यसबेला कितपय िव ाथीर्ह को आख
सबैको िदमाग जगाउन एउटा ूँन गरे : "बाबुह

सु

भएको कुन् मािनसलाई थाहा हुन्छ?"

अिलबको

धेरै िव ाथीर्ह

हो, रात अन्त्य भएको र िदन

उत्सुकतासाथ आआफ्ना हातह

उठाए। "रब्बी, के

ख र अिन्जर अथार्त ् भोटे दाखको बीचमा फरक भएको दे खाउन

सकेदे िख हो?" एक जनाले सोध्यो। "अहँ" रब्बीले जवाफ िदयो। अक ले हात
उठाएर सोध्यो, "रब्बी, के भडा र बाभाको बीचमा फरक भएको भ
हो?" िविभ

सवाल जवाफ पिछ रब्बीले आफ्नो जवाफ िदए, "बाबुह

िबत्यो र िदन सु

सकेपिछ

हो, रात

भयो भनेर त्यसबेला कसैलाई थाहा हुन्छ जसले किहल्यै पिन

नदे खेको र निचनेको अपिरिचत मािनसको अनुहार दे खेपिछ ऊपिन दाजुभाइ वा

िददीबिहनी हो भ े आभास् हुन्छ। जबसम्म कोही मािनस त्यस

ानमा पुग्दै न

जितसुकै िदन उज्यालो भएतापिन उसको िनिम्त त्यो अध्ँ यारो नै भइरहन्छ।"

लूका १०:२५-३७मा एउटा िवशेष कथा येशूले भ ुभएको छ। यस

ँ
कथामा येशूले के कुरा औल्याउन
खोज्नुभएको िथयो? हाॆो सही र सत्य

ँ
इसाई िशक्षादीक्षामा उहाँले औल्याउनु
भएको के कुरा समावेश हुनैपछर् भनेर

हामीलाई िसकाउँदछ? हे नह
र्ु ोस् " २५ व्यवःथाका एक जना पिण्डत उहाँको

परीक्षा गनर् खड़ा भए, र यो ूँन गरे , “गु ज्यू, अनन्त जीवन ूाप्त गनर् मैले के
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गनुप
र् छर्?” २६ उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “व्यवःथामा के लेिखएको छ? ितमीले

के पकयौ?” २७ ितनले भने, “ितमीले परमूभ,ु आफ्ना परमेँवरलाई आफ्नो सारा

दयले, आफ्नो सारा ूाणले, आफ्नो सारा समझले र आफ्नो सारा मनले ूेम

्
गर,् र आफ्नो िछमेकीलाई आफैलाई झ ूेम गर।”
२८ उहाँले ितनलाई
भन्नुभयो, “ितमीले ठीक जवाफ िदयौ। त्यसै गर, र ितमी िजउनेछौ।” २९ तर

ितनले आफूलाई धािमर्क दे खाउने इच्छा गरे र येशूलाई भने, “मेरो िछमेकीचािहँ

को हो त?”

३० येशूले जवाफ िदनुभयो, “एक जना मािनस य शलेमबाट

यरीहोितर जाँदैिथयो। त्यो डाँकूह को फेला पर्यो। ितनीह ले त्यसलाई ना ै
पारे र िपटे , र अधमरो पारी छोड़े र गए। ३१ सं योगले एक जना पूजाहारी त्यही
बाटो भएर जाँदैिथयो, र त्यो अधमरो मान्छे लाई दे खेर त्यो अक पि

तकर

गयो। ३२ त्यसै गरी एक जना लेवी पिन त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई
दे खेपिछ अक पि

तकर गयो। ३३ तर एक जना सामरी उसको याऽामा

जाँदैगदार् त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो, र त्यसलाई दे खेर उसको मन
दयाले भिरयो। ३४ र त्यसकहाँ गएर तेल र दाखम

लगाएर त्यसका

घाउह मा प ी बाँिधिदयो, र आफ्नै गधामािथ चढ़ाएर त्यसलाई एउटा पौवामा

ल्याई त्यसको हे रचाह गर्यो। ३५ भोिलपल्ट उसले चाँदीका दुई िसक्का

पौवाको मािलकलाई िदएर भन्यो, ‘ियनको हे रचाह गर, र अ

बढ़ी खचर् लागे म

फकर आउँदा ितमीलाई ितिरिदनेछु’।” ३६ येशूले सोध्नुभयो, “ितॆो िवचारमा

यी तीन जनामध्ये डाँकूह का हातमा पन मािनसको िछमेकी कुनचािहँ
ठहिरयो?” ३७ ितनले भने, “त्यस मािनसमािथ दया दे खाउनेचािहँ।” तब येशूले

ितनलाई भन्नुभयो, “जाऊ, ितमी पिन त्यसै गर।”

हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको है िशयतले ूसःत िशक्षादीक्षाका

ँ मािनस मरे पिछ के हुन्छ,
ज्योित र सत्यले हामीलाई िस ािरएको छ। हामीसग
१८४४ र न्याय, परमेँवर र शैतानको बीचमा भइरहेको महान् अन्त र् न्

जःता िशक्षाह

छन् जुन अिधकाँश इसाईह ले अझसम्म पिन बुझ्न सकेका

छै नन्। य िप हामीमा जितसुकै िनणार्यक सत्यह

दया

दे खाउन

सकेन ,

सं ःकार आिदले गदार्ह

अ ूित

ितनीह

पूवार्मह

भएतापिन यिद हामीह लाई

राख्छ ,

सामािजक,

सक्कली

वा

र ,

हामीभन्दा तल्लो ःतरका छन् भनेर भेदभावपूणर्

व्यवहार गर्य भने हामीमा भएको िशक्षादीक्षाको अथर् नै के छ र?
सही,

आिद

असली

िशक्षाको

पिरभाषा

यस

ूकार

छ:

मािनसह को खराब तत्व वा बानी र किमकमजोरीबाट मािथ उचिलएर
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ँ ाले हेनस
ितनीह लाई येशूको आख
र् क्नु, जसको िनिम्त येशू मनुभ
र् यो ितनीह को

साथमा हुन,ु जसका पापह

ँ हुन ु र जसको
येशूले बुसमा बोक्नुभयो ितनीह सग

िनिम्त अमूल्य र अिसम मूल्य ितनुभ
र् यो ितनीह को सेवा गनुर् हो। यिद

सही पमा हामीले येशूको बुसलाई उचाल्य र उचाल्नैपछर् अिन हामीले ूत्येक

मािनसको

मूल्य

र

मान्यतालाई

िच सक्ने

हुन्छ ,

ितनीह ले

पाउनुपन

सदव्यवहार हामी ितनीह लाई गछ तर यो मनमा राख्दै अिघ बढ्नुपछर् भ े
त्यो ःतरमा हामी पुग्न सक्छ जब ूत्येक मािनस परमेँवरको नजरमा अत्यन्तै

मूल्यवान छ भ े आत्म ान हामीमा हुन्छ। यी िशक्षा इसाई िशक्षामा समावेश

हुन ु ज री छ नऽ भने "इसाई वा येशू भक्त" भ
इसाई हुँ भ े अिधकार वा योग्य नै छ।

कसैलाई सुहाउँदैन न त

तपाईँको समाज वा सं ःकारले कःतो पूवार्मह हुन खुला पमा होस् वा
थाहा

नपाउने

गरे र

िसकाउँछ

जुन

तपाईँ

येशूभक्त

भएको

है िशयतले

ितनीह बाट मािथ उचेिलनुपदर्छ?
२. रोशनी वा सबैको िनम्त उज्यालो ब

बोलाइएको

वतर्मान युगको सं सारमा जताततै हेरेतापिन मान

यो पृथ्वी मह नै

ँ नमै िकन
ज्योितलाई छोपेर अन्धकारको बादलले ढािकरहेको छ। घरकै आग
नहोस् वा हामीले सामना गिररहनुपन अनेक किठन पिरिःथितह ले रोशनीले

भन्दा पिन अन्धकारले अ ा जमाइरहेको हामी अनुभव गिररहेका हुन्छ

र

त्यसको च ुनौितसँग लड्न हामी वाध्य भइरहेका हुन्छ । अनेक िबमार, महामारी,
िूयजनह को मृत्यु, ौीमान र ौीमतीको बीचमा भइरहेको सम्बन्ध िबच्छे दले
ल्याउने घरे ल ु आत

आिदले गदार् यस जीवन भयाभव वा ऽासपूणर् भइरहेको

हामीले बुझ्नुको िबकल्प अ

नभएको हामी पाइरहेकाछ । हाॆो समाज र

सं ःकारमा िव मान खराब तत्व र दु ह को वषार्मा हामी सं घषर् गिररहनुपदार्
सं सारको अिःतत्वको कुनै अथर् नै छ त भनेर हामी कराइरहेका हुन्छ ।
य िप, नैितकतामा तात पल्टे को, ॅ

र अनेक

आित्मक अन्धकारले छाइरहेको

िभऽी र बािहरी हल्लाखल्लाले भिररहेको सं सारमा येशूले उहाँका

ूत्येक भक्तलाई च ुनौितसाथ उहाँको यो िदव्यवाणी बोिलरहेको सुन्छ :
१४ “ितमीह
सक्दै न।

सं सारका ज्योित हौ। डाँड़ामा बसािलएको सहर लुक्न

१५ मािनसह ले ब ी बालेर बाटाले त छोप्दै नन्, तर सामदानमा

राख्दछन्, र घरमा हुने सबैको िनिम्त त्यसले उज्यालो िदन्छ।
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१६ यसरी नै

ितमीह को ज्योित मािनसह का सामुन्ने चम्कोस्, र ितनीह ले ितमीह का

ु न
सुकमर् दे खून,् र ःवगर्मा हुनह
ु े ितमीह का िपताको मिहमा ग न्।" (म ी
५:१४-१६

पान्तिरत)। सं सार अन्धकार त छ िन तै पिन मािथका पदह ले

हामीलाई के िसकाइरहे को छ, गिहिरएर सोच्नुहोस्? हामी इसाई भनेर दावी
गनह

कःतो खालको जीवन िबताउनुपछर् जसले गदार् हामीह को ूत्येक

ु न्ु छ भनेर अ
िबयाकलापले परमेँवर कःतो हुनह

मािनसह लाई ूभाव

पादर्छ?

चक घाममुिन गािलल समुिको िकनाराको पहाडको टुप्पोमा पलेटी

कसेर सुिनरहेका उहाँका चेला र अ ह ले येशूको त्यस भनाइलाई कसरी बुझ्न

सक्नुपन होला? येशूको मुखारबाट ती शब्दह
अन्धकारको

बारे मा

िनिंफबी

थाहा

हुनपु न

सु े मािनसह लाई उज्यालो र
हो।

लािदरहेको

ितनीह मा

अन्धकारले ितनीह लाई ऽिसत त बनाइनै रहेको िथयो। ितनीह

पाँचत्य

गोराह को दे श रोमको सैिनक शासनको मुिन दिवएर िजउन सं घषर् गिररहेका
िथए। आजको जःतो मोबाइल, टे िलफोन, कम्प्युटर र इन्टरनेट सेवा त्यसबेला

उपलब्ध िथएन। कितपय कुराह मा ितनीह भन्दा हामीह मा सुिवधा होला तर

कितपय ितनीह

होस् वा वतर्मान पिरवेशमा होस् अझ धेरै भयावह पिरिःथितको

सामना त हामी पिन गिररहेकाछ

(कोरोनाले गदार् ल्याएको वा ल्याइरहने

महामारीको भयावह िःथितको त कुरै गनर् साध्य छै न-अनुवादक)।

जब येशू यस सं सारमा मानव चोला िलएर आउनुभएको िथयो तब रोमी

सैिनकह

जताततै छिररहेका िथए। यिद कसैले रोमको बारे मा िखितक्क बोले

वा िवरोध गरे

ितनीह लाई समातेर यातना िदइहाल्थे र रोमी सभ्यताले

आिवँकार गरे को िनदर्यी मृत्यु दण्ड जुन बुसमा ना ै झुन्
पिरहाल्थ्यो।

अिन

यःतो

अन्धकारमय

पिरवेशमा

येशूले

आफ्ना

ाउने फन्दामा
भक्तह लाई

रोशनीको जीवन वा उज्यालो िदने र हुने जीवन िबताउनु रे ! त्यितमाऽ कहाँ हो
र? ितनीह

दयावन्त होऊ,

दयमा चोखो होऊ, शािन्तको िनिम्त पहल गर

आिद होऊ रे ! त्यसकारण इसाई िशक्षादीक्षामा हाॆा िव ाथीर्ह ले यस सं सारमा
कसरी ज्योित वा रोशनी हुने भ े िवषय िसकाउन ज री ठा ै पछर्। यस
ूकारको िशक्षादीक्षाले ितनीह को काम र िनणर्य यःतो होस् िक ितनीह ले

परमेँवरको वाःतिवकता र ूेम वा हामीूित उहाँको भलो चाहना अ को सामुने

ूकट गनर् सिकयोस्।
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यो सोच्नुहोस्, हामीले कुन कुन तिरकाह

अपनाएरले परमेँवरको

ँ
वाःतिवकता र ूेमलाई अ को सामु औल्याउन
सक्षम हुनसक ?
३. येशूकै चेला भएर िजउनु

यिद इसाई िशक्षालाई बल िदने साधन चचर् हो भने त्यो िशक्षा येशूबाटै

आउनुपछर् भ े कुरामा जोड िदनैपछर्। येशूले चेलाह लाई च ु भ
ु यो। हामी

ँ सग
ँ ै िहँड्नुभयो।
लआयको िनिम्त ितनीह लाई तािलम िदन उहाँ ितनीह सग
ितनीह ले सरोकार राख्नुपन, ःयाहानुप
र् न र ूेम दे खाउनुपन मािनसह को
जीवनमा समावेश हुन उहाँले ितनीह लाई अवसरह

उपलब्ध गराउनुभयो।

यस सं सारमा मािनसह को बीचमा एक आपसले एक आपस दाजुभाइिददी
ह भ े मनिःथत बाँधेर चलोस् भ े उहाँको लआय िथयो। त्यस

बिहनीह

लआयलाई साकार बनाउन उहाँले चेलाह लाई िदन िदनै च ुनौित िदनुभएको
िथयो।

लूका ४:१६-२४ पढ्नुहोस्। यहाँ येशूको के सन्दे श छ? यिद हामी

उहाँका अनुयायी वा भक्तह

ह भनेर दावी गछ भने येशूको त्यो लआयलाई

साकार पानर् हामीले कःतो भूिमका खेल्नुपछर्? हे नह
र्ु ोस्, "१६ उहाँ नासरतमा
आउनुभयो, जहाँ उहाँ हुकर्नुभएको िथयो। उहाँ आफ्नो आदतअनुसार शबाथ-

ु यो। १७ उहाँलाई यशैया
िदनमा सभाघरमा जानुभयो, र प नलाई खड़ा हुनभ
अगमवक्ताको पुःतक िदइयो। उहाँले त्यो पुःतक खोल्नुभयो, र यो कुरो

लेिखएको खण्ड िनकाल्नुभयो: १८ “परमूभ ुका आत्मा ममािथ छ, िकनभने

र् एको
गरीबह लाई सुसमाचार सुनाउनका िनिम्त उहाँले मलाई अिभषेक गनुभ

छ। कैदीह लाई छु टकाराको घोषणा गनर्, र अन्धाह लाई
िथचोिमचोमा परे काह लाई ःवतन्ऽ गराउनका िनिम्त,

िंट िदन,

ु ा
१९ र परमूभक

ूसन्नताको वषर् घोषणा गनर्का िनिम्त उहाँले मलाई पठाउनुभएको छ।” २०

र् यो, र एक जना सेवकलाई िदएर उहाँ बःनुभयो।
उहाँले पुःतक बन्द गनुभ
सभाघरमा

भएकाह

सबैको

नजर

उहाँमािथ

पर्यो।

२१

तब

उहाँले

ितनीह लाई भन्नुभयो, “आज धमर्शाःऽको यो वचन ितमीह ले सुन्दासुन्दै पूरा
भएको छ।” २२ सबैले उहाँको सराहना गरे , र उहाँको मुखबाट िनःकेका

कृपापूणर् वचनमा छक्क परे , र ितनीह ले भने, “ियनी योसेफका छोरा होइनन्

र?” २३ उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “िन:सन्दे ह, ितमीह ले मलाई यो उखान
भन्नेछौ, ‘ए वै , आफैलाई िनको पार। कफनर्हम
ु मा ितमीले जे जित गर्यौ भनी
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हामीले सुनेका िथय , ती यहाँ आफ्नो सहरमा पिन गर’।” २४ अिन उहाँले

भन्नुभयो, “साँच्चै म ितमीह लाई भन्दछु , कुनै पिन अगमवक्तालाई उनको

आफ्नो दे शमा ःवागत हुँदैन।"
आफ्ना

गु

येशूले

परमेँवरको

राज्यको

आदशर्

जीवन

िबताइरहनुभएको चेलाह ले कमसेकम ितन वषर् हेन र् अवसर पाएका िथए।

परमेँवरको राज्य कःतो हुन्छ भ े आदशर्वाद ूवचन नाजरथमा ूथम पल्ट
सुनाउनुभएको िथयो। यस पापी सं सारमा एक्लोपना, समिपर्त जीवन र किठन
ँ सग
ँ ै येशूमा िहँडेको ितनीह ले
जीवनको साथसाथै क्षमाशीलता, अनुमह र ूेम सग

दे खेका िथए। यिद येशूले िसकाउनुभएको र दे खाउनु भएको पाठ अनुसार चल्न
कोही चाहन्छ भने त्यसलाई हल्का पाराले होइन ब

गिम्भरतापूवक
र् िलनुपछर्।

त्यो पिन हप्ताको एकिदन चचर्मा आएर िखिचक्क इसाई हुँ भनेर दे खाउने होइन
तर िदन िदनै जीवनपयर्न्त दे खाउनुपछर्।

"जुन आदे श मुिक्तदाता येशूले आफ्ना चेलाह लाई िदनुभयो...त्यो

युगको अन्त्यसम्म रहने उहाँका सबै िवँवासीह को िनिम्त हो...ःवगर्बाट ूेिरत
भएका आएका सबै थोकह

सुसमाचारमा थुपािरएका छन्। जो व्यिक्त येशूको

जीवन पाउँछ त्यो व्यिक्त आफ्ना िमऽ मािनसह को मुिक्तको िनिम्त काम गनर्
अिभषेक गिरएको हुन्छ। यही कामको िनिम्त चचर्को सं गठन ःथापना भएको हो
र सबै जो बिप्तःमामा पिवऽ शपथ खान्छन् ितनीह
ूितव ता जाहेर गिरएको हुन्छ।"-एलेन जी
८२२बाट

येशूको सहकमीर् हुन

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् पृ.

पान्तिरत।

आज हामी येशूका चेलाह

ह भनेर दावी गछ । यिद गछ भने

हामीह को आराधना र स ितमा जिहले पिन येशूलाई केन्ििवन्दु बनाएको हुनै
पछर्। असली वा सक्कली चेलापन हुन ु भनेको के हो भनेर येशूले आिवँकार
गनुभ
र् एको िथयो भ े याद गिरराख्नु ज री छ। उहाँका िदनह मा रब्बी, धमर्का

पिण्डत, ःवामी भनाउँदा फिरसीह ले अनुयायीह लाई आकिषर्त गरे तापिन येशूले

आफ्नो पिछ लाग भनेर उहाँले नर र नारीह ह

आ ान गनुभ
र् एको िथयो।

आफूले िसकाएका धािमर्क दशर्न वा नीितह भन्दा चेलाह

ँ रहन आ ान
येशूसग

गनुभ
र् एको अत्यन्तै मह वपूणर् भएको ती धमर्ग ु ह ले कल्पना गनर् नै सकेका

िथएनन्। यो ितनीह को िनिम्त बािन्तकारी धारणानै िथयो। र, हामी येशूका
चेलाह

भएको है िशयतले हामी सबै मािनसह लाई आदरमाऽ गदन तर सबैको
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िनिम्त त्यःतो वातावरण बनाउँछ जहाँ सबै मािनसह को उत्थान हुनसकोस्, सबै
कुरामा बढ्न सकोस् र चिरऽ िनमार्ण गनर् सकोस्।

त्यसकारण, इसाई िशक्षामा यःतो खालको लआय समावेश हुनपु छर् जुन

केवल जीवन िनवार्ह गनर् आिथर्क लाभ गनर्को िनिम्तमाऽ होइन तर येशूले

आ ान गनुभ
र् एको अनुसार हाॆै क्षेऽमा गनर्सक्ने काम हामी गनर् सक । ती हुन:्

आवँयकता पनह को सेवा गनर् उहाँको पाइलामा िहँड्नु र ितनीह लाई
सुमाचारको सन्दे श सुनाउनु।
४. सत्यको खोिजन

िवँव िवख्यात भौितक िव ानको वै ािनक अलबटर् आइन्ःटाइनलाई
आधुिनक भौितक िव ानको िपता भनेर सम्मान गिरन्छ। उनले यो भावना व्यक्त
गरे का िथए, "यस जीवनमा मह वपूणर् कुरो त ूँन सोध्न रोक्नुह ु ।
मािनसह मा हुने उत्सुकताको अिःतत्वको आफ्नै कारण छ। जब अनन्तका

रहःयह

र ूाकृितक अचम्म सं रचनाको वाःतिवकतालाई ध्यान िदय

भने

मािनस अत्यन्तै ौ ामा भावुक हुनसक्छ। िदनिदनै अिलकितमाऽ रहःयलाई
बुझ्न मािनसले ूयास गर्यो भने उसलाई पुग्दछ। तर पिवऽ उत्सुकता,
कौतुहलता र िज ासालाई किहले पिन नगुमाउनुहोस्।"
हामी रहःय नै रहःयह ले भिरएको सं सारमा िजइरहेकाछ , छै न त?
यस सं सारमा अिःतत्वमा रहेका ूत्येक तहमा िवँवासै गनर् नसिकने अनेक
जिटल

बनावट

वा

सं रचनाह

छन् भनेर

आधुिनक

िव ानले

हामीलाई

दे खाइरहेका छन्। यिद भौितक बःतुमामाऽ त्यःतो छ भने झन आित्मक
तत्वह मा कित होला?
दे हायका पदह ले सत्यको खोिज र त्यसको जवाफको बारे मा के

भन्छ? हे नह
र्ु ोस्, यिमर्या २९:११-१३ "११ िकनभने जुन योजनाह

मैले

ितमीह का िनिम्त बनाएको छु , ती म जान्दछु ,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। “ती
ितमीह का उन्नितको िनिम्त हुन,् नोक्सानीको िनिम्त होइनन्, ितमीह लाई

आशा र भिवंय िदनलाई।

१२ तब ितमीह

मकहाँ आउनेछौ, र मलाई

ूाथर्ना गनछौ, र म ितमीह को ूाथर्ना ध्यानिसत सुन्नेछु। १३ जब ितमीह ले
आफ्ना

सारा

दयले

मलाई

खोज्नेछौ, तब

ितमीह ले

मलाई

खोजेर

पाउनेछौ।", म ी ७:७,८ "७ “माग त ितमीह लाई िदइनेछ, खोज त
ितमीह ले भे ाउनेछौ, ढकढक्याओ त ितमीह का िनिम्त उघािरनेछ।
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८

िकनिक जसले माग्छ, त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ, त्यसले भे ाउँछ, जसले

ढकढक्याउँछ, त्यसको िनिम्त ढोका उघािरनेछ।", ूेिरत १७:२४-२७ "२४
“परमेँवर, जसले सं सार र त्यसमा भएका यावत् थोक बनाउनुभयो, उहाँ ःवगर् र
पृथ्वीका ूभ ु भएका हुनाले हातले बनाएको मिन्दरमा वास गनुह
र् न्ु न, २५
उहाँलाई कुनै थोकको खाँचो परे जःतो गरी मान्छे को हातबाट उहाँको सेवा

हुनपु छर् भनी नसोच्नुहोस्। िकनभने उहाँले नै सबैलाई जीवन, सास र सबै चीज

िदनुहन्ु छ। २६ उहाँले एक जनाबाट समःत पृथ्वीमा वास गनर् मािनसको

ूत्येक जाित बनाउनुभयो। ितनीह का िनवासका अविध र सीमा पिन
तोिकिदनुभयो, २७ ितनीह ले परमेँवरलाई खोजून,् शायद ितनीह ले छामछु म

गरे र उहाँलाई भे ाउलान् िक भन्ने आशामा यसो गिरयो। तर पिन उहाँ हामी

ु न्ु न।", भजन २५:४,५ "४ हे परमूभ,ु तपाईंको मागर्
हरे कबाट टाढ़ा हुनह

मलाई दे खाउनुहोस्, तपाईंको बाटोमा िहँ न मलाई िसकाउनुहोस्। ५ तपाईंको

सत्यतामा मलाई डोर्याउनुहोस्, र मलाई िसकाउनुहोस्। िकनिक तपाईं नै मेरा

ु न्ु छ, र िदनभिर तपाईंमा नै मेरो आशा छ।", यूह ा
उ ारका परमेँवर हुनह

१६:१२-१५ "१२ “मैले ितमीह लाई भन्ने कुरा अझ धेरै छन्, तर अिहले

ती कुरा सहन सक्दै नौ। १३ जब उहाँ, अथार्त ् सत्यका आत्मा

ितमीह

आउनुहन
ु ेछ, तब उहाँले ितमीह लाई सबै सत्यतामा डोर्याउनुहन
ु ेछ। उहाँ

आफ्नो तफर्बाट बोल्नुहन
ु ेछ, र हुन
ु ेछैन। उहाँले जे सुन्नुहन्ु छ, त्यही बोल्नुहन
आउने कुराह

ितमीह लाई घोषणा गिरिदनुहन
ु ेछ। १४ उहाँले मेरो मिहमा

गनुह
र् न
ु ेछ, िकनभने जे मेरो हो, त्यो मबाट िलएर ितमीह लाई सो घोषणा
् यसै कारण मैले भन, जे
गिरिदनुहन
ु ेछ। १५ जे-जित िपतासँग छन्, ती मेरा हुन।

मेरो हो त्यो मबाट िलएर आत्माले ितमीह लाई घोषणा गिरिदनुहन
ु ेछ।" र

यूह ा १७:१७ "ितनीह लाई सत्यमा पिवऽ पािरिदनुहोस्, तपाईंको वचन सत्य
हो।"

हामी जःतै िज ासा राख्ने, उत्सकुता भएका र कौतुहलले धकधकाएका

मािनसह को कथाले बाइबल भिरएका छन्। ती मािनसह मा हामीह मा जःतै
िविभ

ूँनह

भिरएकाह

सोधेका िथए, ितनीह मा डर, ऽास, आशाह , आनन्दले

िथए। ितनीह को आफ्नै पाराले सत्यलाई खोिजरहेका िथए र

जीवनमा भएका अनेक किठन ूँनह को जवाफ खोिजरहेका िथए।
"उहाँले ूत्येक थोक आफ्नै समयमा सुन्दर बनाउनुभयो। साथै

ितनीह का

दयह मा अनन्ता चाहनालाई रािख िदनुभएको छ। परमेँवरले
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सु दे िख अन्तसम्म गिरनेकामको गिहर्याइ कसैले पिन प ा लगाउन सक्दै न"
(उपदे शक ३:११

पान्तिरत)। राजा सोलोमनले यहाँ भ

खोजेको कुरा के

हो? कसैले िहॄू भाषा ओलम olamn लाई अनन्त भनेर अनुवाद गिरएको छ

भने कसैले िवगत र भिवंयकोको बारे मा सजग हुन ु भनेर अनुवाद गिरएको छ।

त्यसको अथर्, ूत्येक मािनसलाई भूत, र भिवंय वा अनन्तताको चेतना मािनसको
दयमा रोपी िदनुभएको छ। त्यसको अथर् हामी मानव जात भएको है िशयतले

हाॆो जीवन र हाॆो अिःतत्वको तात्पयर् के हो भ े जःता ठू ला ठू ला ूँनह
सोच्ने क्षमता परमेँवरले िदनुभएको छ। र यहाँ नै पिवऽ धमर्शा

बाइबलले

मूख्य भूिमका खेल्न पुग्छ। हामी को ह ? हामी यहाँ िकन छ ? हामी कसरी
िजउने? हामी मरे पिछ के हुन्छ? िकन दु , पाप र क
ूँनह

मािनसह
जवाफह

िकन हुन्छ? यी

सं सारको इितहासकै सु दे िख मािनसह ले सोिधरहेकाछन् र ती
सत्यलाई खोिजरहेका िथए। ती मािनसह

जसले ती ूँनका

ँ
खोिजरहेका िथए ितनीह लाई ती ूँनह को जवाफ औल्याउने

अवसर र उ रदाियत्व हामीले पाएका छ । इसाई िशक्षाको औिचत्य के हो यिद
परमेँवरको वचनमा पाइएका ती ूँनह को जवाफ िदन सकेन भने?
हाॆो जीवनले उठाएका िविभ

ठू ला ठू ला वा जिटल ूँनह को

जवाफ िदन बाइबलले नै िकन िदन खोज्नुपछर्? हाॆो जीवनसँग सरोकार
भएका ूँनह को जवाफको िनिम्त बाइबलले मूख्य भूिमका िकन खेल्नुपछर्?
५. हाॆो जीवन अ लाई बाँड्नु
१ थेःसोिलिनकी २:१-१२ पढ्नुहोस्। पावलले यहाँ के भिनरहे को छ

जुन िक हाॆा ःकूल र चचर्ह ले ूितिबिम्बत गनुप
र् छर्? हे नह
र्ु ोस्, "१ भाइ हो,
ितमीह कहाँ हाॆो आगमन व्यथर् नभएको ितमीह
हामीले अिघबाटै िफिलप्पीमा कंट भोग्य

आफैलाई थाहा छ। २

र अपमािनत भय

भन्ने कुरा

ितमीह लाई थाहा छ, तर घोर िवरोध छँदाछँदै पिन परमेँवरको सुसमाचार

ूचार गनर् हामीलाई परमेँवरमा साहस िमलेको िथयो। ३ िकनिक हाॆो अतीर्उपदे श भूल वा अशु ताबाट उब्जेको होइन, न त यो छलकपटले भएको हो; ४
तर जसरी सुसमाचार हाॆो िजम्मामा सुम्पनका िनिम्त परमेँवरले हामीलाई
योग्य ठान्नुभयो, त्यसरी नै मािनसलाई ूसन्न पानर् होइन, तर हाॆो

दय

जाँच्नुहन
ु े परमेँवरलाई ूसन्न पानर् हामी बोल्दछ । ५ ितमीह लाई थाहै छ
िक हामीले किहल्यै खुशामदीका कुरा गरे न , न हामी लालचको बहानामा
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ु न्ु छ। ६ भींटका ूेिरत भएका नाताले
फःय । यसको साक्षी परमेँवर हुनह

हामीले ितमीह मािथ अिधकार चलाउन सक्थ्य । तापिन हामीले मािनसह बाट
आदर खोजेन , न त ितमीह बाट, न अ

कसै बाट। ७ आफ्ना बालकह लाई

ःयाहान धाइ-आमाझ ितमीह का बीचमा हामी कोमल भय । ८ यसै ले
ःनेहपूवक
र्
ितमीह को चाहना गरे र हामीह

परमेँवरको सुसमाचार माऽ

होइन, तर हाॆो ूाणसमेत ितमीह लाई िदनु तत्पर िथय , िकनिक ितमीह

हाॆा

िनिम्त अित िूय भएका िथयौ। ९ िकनभने भाइ हो, हाॆो कंट र मेहनतको
सम्झना ितमीह लाई छ। ितमीह

कसै लाई बोझ नबोकाऔ ं भनेर िदनरात

काम गरी हामीले परमेँवरको सुसमाचार ितमीह लाई ूचार गर्य ।
ितमीह
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साक्षी छौ, र परमेँवर पिन, िक ितमी िवँवासीह का अिग कसरी

हाॆो व्यवहार पिवऽ, धािमर्क र िनंखोट िथयो। ११ िकनिक ितमीह लाई
थाहै

छ, बाबुले

आफ्ना

छोराछोरीह लाई

जःतै

गरी

हामीले

ितमीह

ूत्येकलाई कसरी अतीर्-उपदे श िदँदै र साहस पिन िदँदै ितमीह लाई आदे श
ु े िक ितमीह को चालचलन परमेँवरको योग्य होस्, जसले
िदय , १२ यस हे तल
ितमीह लाई उहाँको आफ्नै राज्य र मिहमामा बोलाउनुहन्ु छ।"

आज हामी त्यःतो समाजमा छ जहाँ पारःपिरक िहतको िनिम्त जम्मा

हुने समाज भित्करहेको छ। यसतो युगमा बाइबलले िदएको चचर्को पिरभाषा र
बाइबलले हामीलाई बुझाउन खोजेको िवँवासीह को समूदाय वा भेला अत्यन्तै

ु छर्। म ी १८:२०मा हामीलाई यो याद िदलाउँछ
सान्दिभर्क र अथर्मूलक मा प

"जहाँ दुई जना वा तीन जना मेरो नाउँ िलएर जम्मा हुन्छन् त्यहाँ म ितनीह को
बीचमा

हुन्छु ।"

चचर्

र

िवँवासीह कै घरबाट सु

िवँवासीह को

समूदायको

आधारभूत

सं रचना

भएका िथए। यहाँ नै िवँवासीह को समूह साना

साना झुण्डमा भेला हुन्थे। त्यहाँ ितनीह

खान्थे र एक आपसमा येशूका वचह

ूाथर्ना गथ, भजन गाउँथे, ूभ ुभोज

िसक्थे र िसकाउँथे।

परमेँवरको आराधना गन ती समूह

नै पिहलो चचर् ःकूलह

िथए।

यहाँ नै नयाँ आगन्तुकह लाई बाइबल िचनाएका िथए र येशूमा भएको नयाँ
जीवनह

सुनाउँथे। पावलले रोमी १२:२मा लेख्दछन् "यस सं सारको गित वा

ढाँचामा निहँड ब

तर आफ्नो िदमाग वा मनमा नयाँ भई पूणर्

होओ, र परमेँवरको असल, महणयोग्य र िस
जाँच्न

सक।"

यसले

नै

सु को

चचर्को

र् िलएका िथए भनेर दे खाउँदछ।
गिम्भरतापूवक
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पले पिरवितर्त

इच्छा के हो, त्यो ितमीह ले

िशक्षादीक्षालाई

िवँवासीह ले

सु का िवँवासीह ले यो प ा लगाएकी सुसमाचारीय जीवन समाजमै
रहेर उ म तिरकाले ूदशर्न गनर् सिकन्छ। समूदायमा हामी चचर्को ःवरले गीत
गाउन सक्छ , तिल्लन भएर ूाथर्ना गनर् सक्छ र एक आपसमा अझ धेरै
क णा र हेरिबचार गनर् सक्छ । जब अ को जीवनमा परमेँवरले असल काम

ु एको िथयो
गिररहनुभएको हामी सुन्छ तब हाॆै जीवनमा उहाँ कित राॆो हुनभ

भ े याद िदलाउँछ। जब अ

मािनसह

सं घषर् र चोटको सामना गिररहेका

छन् भनेर सुन्छ तब हाॆै जीवनमा परमेँवरले गिररहनुभएको च ाइको आभास्

पाउँछ । त्यसको फलःव प हामी परमेँवरको अनुमह र अ को चोटलाई
िनको पानर् सक्ने औजार हुन उत्सुक हुन्छ ।
मािथको अंशमा परमेँवरको सुसमाचार नै सबै थोक भनेर पावलले

िजिकर गिररहेको पाउँछ : बुसका शिक्त, येशूको पुन त्थान र उहाँको दोॐो
आगमनको ूित ा। यस सं सारमा यो भन्दा खुशीको खबर अ

कुनै पिन छै न।

पावलले आफ्नो बाँिक जीवन येशूको कथा सुनाउन ठू लो लगनशीलता र
समपर्णतासाथ लागेका िथए। उनको ूथम ूाथिमता नै सुसमाचार सुनाउने

च ुनौितसँग िभिडरहने िथयो।

य िप यहाँ पावलले हामीह लाई भ

चाहेको यो िथयो िक सुसमाचार

अत्यन्तै असल तिरकाले बुझ्न, अनुभव गनर् एक्लो जीवनबाट होइन तर एक
आपसमा जीवन बाँडेरमाऽ सफल हुनसक्छ। हामीले ूचार गरे का र िवँवास

गरे का बाइबलका सन्दे श अनुसार हामीह

बाँिचरहेका छ िक छै न भनेर अ

ँ ाह ले हेिररहेको हुन्छ भ े कुरा हामीले किहल्यै
मािनसह ले निजकैको आख

पिन िबसर्नहु ु ।

यो तपाईँले आफैलाई गिहिरएर सोध्नुहोस् तपाईँको जीवनले तपाईँका

वरपिर रहे का मािनसह को सामु कःतो गवाही ूःतुत गिररहे को छ?
उपसं हार:

थप जानकारी: "सं सारमा ठू लो भाऊ र ूित ा खोज्नेह लाई येशूले िनराश

पानुभ
र् एको िथयो। गलत िशक्षाले ल्याएका तत्वह लाई येशूले डाँडामा िदनुभएको

उपदे शले सच्याउन खोज्नुभएको िथयो। त्यस उपदे शमा येशूले उहाँको राज्य र
आफ्नै चिरऽको ठीक धारणा र िचऽण उहाँलाई सु ह
े को माझमा राख्नुभएको
ु एन। पापले
िथयो। तैपिन उहाँले मािनसह का भूलह लाई िसधै आबामक हुनभ

गदार्ले सं सारका दु:खदायी अवःथालाई उहाँले दे ख्नुभएको िथयो। तैपिन उहाँले
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ितनीह लाई ितनीह को दयनीय अवःथालाई ितॄ तिरकाले िचऽण गनुभ
र् एन।
ितनीह ले थाहा पाएको भन्दा अपार उ म कुराह

ितनीह लाई िसकाउनुभएको

िथयो। परमेँवरको राज्यको बारे मा सुनाउन आबामक शैली नअपनाइ येशूले

त्यहाँ पःन कुन् कुन शतर्ह

पालन गनुप
र् छर् भनेर िसकाउनुभएको िथयो। त्यसले

गदार् परमेँवरको राज्यमा पःन चाहन्छ िक चाहन्दै न भ े िनणर्य आफैले गनर्
उहाँले

छोड्नुभएको

िथयो।

उहाँले

िसकाउनुभएका

सत्यह

त्यसबेलाका

िभडह को िनम्तीमाऽ होइन अिहले पिन हाॆो िनिम्त उि क्कै मह वपूणर् छ।

ितनीह लेमाऽ होइन हामीले पिन परमेँवरको राज्यका आधारभूत नीितह
िसक्नु आवँयक छ।"-एलेन जी
पान्तिरत।

ाइट, द िडजायर अभ एजेज, पृ. २९९बाट

िचन्तनमनन:
अ.

ःकटलाण्डको ूख्यात लेखक रोबटर् लुइस ःटे भेन्सन सन्
१८५०मा ःकटलाण्डको सहर इिडनबहर्मा जन्मेका िथए।

ान िमलाउँदै

एक िदन राती सुत्न उनको धाइ आमाले ओ

िथइ तब उनले झ्यालमा गएर झ्यालबािहर हे रे। त्यहाँ

उनलाई मनमुग्ध पान एउटा

ँय उनले दे खे। एक जना

खम्बामा रहे को ग्यासको ब ीलाई एक खम्बाबाट अक

खम्बामा गएर बाल्दै िथयो। बालकपनको रमाइलो ःवरले

उनले आफ्नो धाइ आमालाई झ्यालमा डाकेर भने, "हे नह
र्ु ोस

त त्यस मािनस! उसले त अन्धकारमा प्वाल पो पािररहे को

छ!" तपाईँको जीवनमा परमेँवरले के भूिमका खेल्नुभयो
जसले गदार् तपाईँको जीवनमामाऽ होइन तपाईँको समाजलाई

ूेम गनर् उहाँको रोशनी िदनुभएको छ? िवँवासी िमऽह सँग
छलफल गनुह
र् ोस्।

आ.

यिद चचर् परमेँवरसँग सहभागी भएर सं सारमा पुग्नु छ भने

हामी येशूका वचनह
पछर्।

मानव

र उहाँको सेवाकायर्लाई मनन गन

अवतारको

वाःतिवकता

वा

परमेँवर

हामीह िसत रहनुको उ ेँय नै हाॆो सं सारमा उहाँ रहन,

हामीसँग

न, हाँःन र सं घषर् गनर् आउनुभएको िथयो। त्यही

भूिमका हामीले पिन हाॆा विरपिर रहे का बीचमा खेल्न
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उहाँले हामीलाई बोलाउनुभएको छ। यो हामीले कसरी
गन?

हाॆा

चचर्का

युवाह लाई

त्यस

काममा

सं लघ्न

गराउन कसरी सिबय बनाउन सिकन्छ?
इ.

हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह लाई परमेँवरले हामीलाई

िदनुभएको

अचम्मका

िजम्मा िदनुभएको छ।
भएको

सत्यलाई

िशक्षादीक्षाह

अ लाई

िसकाउन

हामी र ःथानीय चचर्ले हामीमा

अ लाई

िसकाउन

कःतो

खेल्नुपछर्? फेिर त्यसै वखत जीवनका जिटल ूँनह

भूिमका

सोधेर

सत्य खोज्नेह को िनिम्त हाॆो चचर् कसरी सुरिक्षत थलो
बनाउने? तपाईँले कःतो वातावरण तयार पानर् सक्नुहन्ु छ
जसले गदार् गिम्भर ूँनह लाई सम्बोधन गनर् सिकन्छ?

ई.

तपाईँको समाजमा रहे को सं ःकार, चालचलन वा रहनसहनले
ल्याउने पूवार्महको बारे मा सोच्नुहोस्। ती पूवार्महह बाट
धमर्शा को िशक्षाले कसरी मािथ रहन िसकाउँछ?
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कथा ९
झाँबी आफैलाई िनको पानर् सकेन
बिगचा िसँ, ७०, भारत

खह

गाउँमा

बिगचा िसँ आफ्नो जीवनकाल भिरनै आफ्नो घरको विरपिर रहे का

र दे वीदे वताह का मूतीर्ह लाई पूजा गथ्य । बिगचा भारतको एउटा
बःदथ्यो।

आफू

झाँबी

भएकोले

आफूलाई

धनी

बनाउने

ौे य

दे वीदे वताह लाई िदएको िथयो। ती दे वताह ले उसलाई धनमाऽ होइन शिक्त

पिन िदएको िथयो भनेर उसले िवँवास गरे को िथयो। मुिन्िच ुिरमा गाउँमा
भएको उसको घरमा मािनसह

त ै हुन्थ्यो। तन्ऽमन्ऽ र झाँबी िव ाबाट

उसले रोग िनको पानर् सक्छ भनेर मािनसह ले िवँवास गदर्थे। बिगचालाई

चाहे को सबै थोक िथयो, धन सम्पि , जग्गा जिमन। तर उसलाई एउटो
कुरोको अभाव िथयो, त्यो िथयो उसको मनमा शािन्त।

एक िदन ऊ अचानक िबरामी भयो। उसले बान्ता गनर् थाल्यो। त्यो
बान्ता उसले रोक्न सकेन। उसलाई िर ता लाग्यो। उसको टाउको दुख्न

थाल्यो। त्यो टाउको दुखाइ चक

आफूमािथ

भयो। आफूलाई िनको पानर् उसले

आफैलाई झाँबी लगायो। तर आफ्नो झाबी िव ालाई
अक लाईचाही ँ िनको पान आफूलाई िनको नपान दे खेर छक्क पर्यो। उसले

धेरै डाक्टरह कहाँ चहार्यो तर कसै ले पिन उसलाई िनको पानर् सकेन। ऊ

धु

धु

न थाल्यो। "म मद छु , म मद छु " आफ्नो घरका पिरवारह लाई

रोइ रोइ उसले आफ्नो दु:ख पोखाउन थाल्यो। केही समयसम्म उसकहाँ
िबरामी

मािनसह

आउँदै

गरे ।

तर

एक

िदन

उसले

भन्यो

"मकहाँ

नआउनुहोस् िकनभने म आफै िबरामी छु । ितमीह लाई म िनको पानर्
ँ " मािनसह
सिक्दन।

उसबाट टाढा भए र उसको झाँबी धन्धामा घाटा लाग्न

थाल्यो। एक िदन उसको छोराले उसको िछमेकी गाउँमा रहे को ग्लोबल

िमसन पायोिनयरलाई आफ्नो घरमा आएर उसको बुबाको िनिम्त ूाथर्ना गनर्

अनुरोध गर्यो। त्यस पायोिनयरले त्यस गाउँको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को

अगुवाई गद िथयो। पायोिनयर सामसन सोनी बिगचाको घरमा गयो। तर
सामसनले येशूको भक्त भएकोले झाँबीले उसलाई बोल्न पिन चाहे न। "ितॆो

ूाथर्ना मलाई चािहँदैन। मेरो झाँबी िव ा ितॆो भगवानभन्दा शिक्तशाली छ"
बिगचाले सामसनको अनुरोधलाई अःवीकार गद भन्यो। तै पिन सामसनले
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हरे सक खाएन। उसको िनिम्त उसले ूाथर्ना गिरनै छा

ो। बिगचाको रोग

झन झन चक हुँदै गयो। आिखरमा उसलाई ज्वालान्दर सहरको अःपतालमा
लग्यो। त्यहाँ दस लाख मािनसह

बसोबास गदर्थ्यो। उसको गाँउबाट ९०

िमनेटको बाटो भएर ऊ कारमा गएको िथयो। त्यस अःपतालमा डाक्टरले

ुमर अथार्त ् उसको मगजमा मासु

उसलाई जाँच्यो र भन्यो बिगचालाई ॄे न

जमेको छ। "यिद तपाईँको शल्य िबया भएन भने तपाईँ िछ ै मनुह
र् न
ु ेछ"

डाक्टरले भने। तर शल्यिबया अत्यन्तै महँगो िथयो। झाँबी काम गरे र उसले

धेरै धन कमाएको िथयो। सामसनलाई थाहा भयो िक बिगचा अःपतालमा छ।

त्यसकारण सामसन बिगचालाई भेट्न अःपतालमा आयो। बिगचा अःपतालमा
एक्लै िनयाॐो लागेर ओ

ानमा पिररहे को िथयो। जब उसले सामसनलाई

दे ख्यो तब उसलाई केही जाँगर आयो। सँगै उिभरहे को डाक्टरलाई उसले

भन्यो "ओहो, येशू आउनुभयो। उहाले मलाई िनको पानर् सक्नुहन्ु छ।"
बिगचाको िनिम्त ूाथर्ना गनर् सामसनले डाक्टरसँग अनुमित माग्यो। जब

ँ ाभिर आश
ँ ु झारे र सामसनले बिगचाको िनिम्त
डाक्टरले हुन्छ भन्यो तब आख

ूाथर्ना गर्यो। "हे परमेँवर िपता, येशूको नाउँमा म तपाईँसँग पुकादर्छु िक

दाजु बिगचालाई िनको पािरिदनुहोस् तािक उसले तपाईँको नाउँको मिहमा

गरोस्। यो ूाथर्ना ूभ ु येशूको नाउँमा गदर्छु। आमेन" सामसनले भन्यो।

भोिलपल्ट डाक्टरले बिगचालाई आएर हे र्यो र चेक अप गर्यो। डाक्टर त
छक्क

पर्यो।

उसमा

त

ुमरको

एक

दाग

पिन

िथएन।

डाक्टरले

िवशेष लाई बोलाए र उनको सल्लाह मागे। त्यस िवशेष ले पिन बिगचाको
मगजमा

ुमर भे ाएन। चिकत भएको डाक्टरले सामसनको ूाथर्ना सम्झे,

बिगचालाई केलाएर सोधे "तपाईँको मगजमा मासुको डल्लो खोइ? तपाईँले

कुन भगवानलाई िवँवास गनुह
र् न्ु छ?" अत्यन्तै हिषर्त भएर बिगचाले जवाफ

ँ तर
िदयो "म त धामी झाँबी र बोक्सी िव ामा एकदम सिरक भएको िथए।

ग्लोबल िमसन पायोिनएरले मेरो लािग ूाथर्ना गर्यो। उसले नै मलाई येशूलाई

दे खाउनुभयो। अब म येशूलाई िवँवास गछु र्। म िवँवास गदर्छु िक येशूले नै

मेरो ॄे न

ुमरलाई िनको पानुभ
र् यो। ग्लोबल िमसन पायोिनयरबाट येशू मकहाँ

आउनुभयो।"

अक शिनवार बिगचाले आफ्नो िछमेकी गाउँमा सामसनलाई खोज्यो।

र् यो।"
सामसनलाई भे ाएपिछ उसले भन्यो "ितॆो येशूले मलाई िनका पानुभ
आफ्नो गाउँघरमा त्यो कथा आफ्नो पिरवार र िछमेिकह लाई सुनायो। "म
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ँ म बोक्सी र धामी िव ाबाट ःवतन्ऽ भए।
ँ ितमीह
िनको भए।
आउनुपछर् जहाँ

येशूले िनको पानुर् हुन्छ" सबैलाई चिकत पान गरे र उसले

सुनायो। बिगचाको गवाहीले धेरै मािनसह
५०

जनाले

पिन चचर्मा

बाइबल

अध्ययन

गरे ।

चचर्मा आउन थाले। सामसनबाट

सेप्टे म्बर

२०१८मा

ितनीह मा

आधाजसोले बिप्तःमा िलए। त्यसमा बिगचा र उसका पिरवारका तीन जन

सदःयह

पिन िथए। अ ह

भइरहे का छन् र मािनसह

बाइबल अध्ययनमा िनरन्तर पमा सिरक

धमाधम ितनीह सँग सिरक हुन आउँदैछन्। आज

बिगचा चचर्को अत्यन्तै िवँवासीलो सदःय भएको छ। "मेरो लािग ूाथर्ना

गिरिदनुहोस् तािक म येशूको िवँवासमा अटल भएर बःन सकँ ु र येशूको दोॐो

आगमनको िनिम्त म तयार हुन सकँ ु " बिगचाले यस लेखकलाई आमह गर्यो।
बिगचा र उसको पिरवारका २५ सदःयह
गुलाममसीहले

बिप्टःमा

िदए।

बिगचाको

सामसनमाऽै िथयो।

र साथीह लाई सामसन

गाउँको

निजकैको

पाःटर

-लेखक, आन्द्र्यु मेकचेःनी
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