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ख्री टको िनि त क ट
भोग्नु

यस अध्यायका मूल पदह : १ पऽुस १:६, ३:१३-२२, २ ितमोथी ३:१२, १
पऽुस ४:१२-१४, ूकाश १२:१७ र १ पऽुस ४:१७-१९।

यस अध्यायको मूल सार पद: "२० िकनभने ितमीह ले खराब काम गरे र
ँ स ौ भने यसमा ठू लो कुरो के छ र? तर ितमीह ले
कुटाइ खाँदा धैयस
र् ग
ँ सहन्छौ भने यो परमेँवरमा महणयोग्य
असल गरे र पिन दु:ख भोग्नुपदार् धैयस
र् ग

हुन्छ, २१ िकनिक यसैको िनिम्त ितमीह

बोलाइएका हौ। भींटले पिन

हामीह का िनिम्त कंट भोग्नुभयो, अिन हामीह का लािग एउटा उदाहरण
छोिडजानुभयो, र ितमीह उहाँकै पाइलामा िहँ नुपछर्।"
ूथम् केही शताब्दीह मा इसाईह ले महासतावट पाएको इितहास

ूख्यात छ। बाइबल आफैमा पिन िवशेष गरे र ूेिरतको पुःतकमा चचर्ले के

अपेक्षा गनुर् परे को रहे छ भ े कुराको झलक हामी पाउँछ । त्यसबेलाको

समयमा माऽ होइन अिहले पिन इसाईह को जीवनमा भोग्नु पन सतावट
जसले गदार् दु:खक

ल्याउने वाःतिवकता कायमै भइरहे को पाइन्छ। येशूमािथ

आःथा राख्दा सतावटको अपेक्षा गनुप
र् छर् भनेर पऽुसले आफ्नो लेखमाफर्त

येशूभक्तह लाई सजग गराउँछन्।
ितमीह

१ पऽुसको ूथम अध्यायमा नै पऽुसले यो जनाऊ िदन्छन्: "६
यसै मा रमाउँछौ, य िप अिहले थोरै

समयको िनिम्त ितमीह ले

ितमीह को पक्का िवँवासको िनिम्त िविभन्न िकिसमका कंट भोिगरहे का छौ।

७ आगोबाट खािरने तर नंट भएर जाने सुनभन्दा पिन ितमीह को िवँवास

मूल्यवान् छ। ितमीह को यो िवँवास साँचो ूमािणत होस्, र येशू भींट ूकट

ु ँद
हुनह
ु ा ूशं सा, मिहमा र आदरको योग्य बनोस्।" १ पऽुसको अिन्तम
अध्यायको अिन्तम हरफमा पिन त्यही धारणालाई पऽुसले उल्लेख गदर्छन्:

"१० सबै अनुमहका परमेँवरले भींटमा आफ्नो अनन्त मिहमाको िनिम्त

ितमीह लाई बोलाउनुभएको छ। ितमीह ले केही बेर कंट भोगेपिछ उहाँले

नै ितमीह लाई फेिर नयाँ पानुह
र् न
र् न
र् न
ु ेछ, सहयोग गनुह
ु ेछ, िःथर गनुह
ु ेछ र
शिक्तशाली

पानुह
र् न
ु े छ।

११

उहाँलाई

भइरहोस्। आमेन।" १ पऽुस ५:१०,११

नै

पराबम

पान्तिरत।

६५

र

शिक्त

सदासवर्दा

१ पऽुसको छोटो पऽमा येशूभक्तह ले भी को िनिम्त भोग्नुपन

क ह को बारे मा कमसेकम लम्ब्याउन सिकने ितन अंशह

उल्लेख गिरएका

छन् (१ पऽुस २:१८-२५,३:१३-२१,४:१२-१९)। समुच्च पमा भ े हो

भने येशूमािथ आःथा राख्दा अनेक िकिसमका सतावट र दु:खक

भोग्नु पन १

पऽुसको मूल िवषय हो भनेर ठोकुवा गनर् सिकन्छ। यस अध्यायमा हामी त्यही

िवषयमा केिन्ित हुनेछ ।

१. सु मा येशूभक्तह ले सहेका महसतावटह

आफ्ना पाठकह ले सामना गनुप
र् रे का दु:खक ह को बारे मा १ पऽुस

् ती िभषण पिरिःथितह लाई इसाईह ले कसरी
१:६, ५:१०मा चचार् गछर्न।

सामना गनुप
र् छर् भनेर पऽुसले ितनीह लाई भन्छन्? हे नह
र्ु ोस्: १ पऽुस १:६
"६ ितमीह

यसै मा रमाउँछौ, य िप अिहले थोरै समयको िनिम्त ितमीह ले

परमेँवरले

भींटमा

िविभन्न िकिसमका कंट भोग्नुपदर्छ।" १ पऽुस ५:१० "सबै अनुमहका

बोलाउनुभएको

छ।

आफ्नो

ितमीह ले

अनन्त
केही

मिहमाको

बेर

कंट

िनिम्त

भोगेपिछ

ितमीह लाई
उहाँले

ितमीह लाई फेिर नयाँ पानुह
र् न
र् न
र् न
ु ेछ, िःथर गनुह
ु ेछ र शिक्तशाली पानुह
ु ेछ।"

नै

चचर्को इितहासमा िनयालेर हे िरयो भने ूथम केही शताब्दीह

इसाईह को िनिम्त अत्यन्त क को समय िथयो। ती समयह मा यिद कोही

व्यिक्त इसाई भयो भने त्यसले भयानकतिरकाले मृत्युको सामना गनर् तयार

हुनपु थ्य । त्यस समयको रोमी साॆाज्यमा इसाई हुन कितको असुरिक्षत िथयो
भनेर तत्कािलन रोमी सॆा

शाजनलाई लेखेको पऽले ःप

पादर्छ। त्यो पऽ

िप्लनी भ ेले लेखेका िथए। सन् १११-११३मा िप्लनी पोन्टस र िबिथिनया
ूान्तह का बडा हािकम िथए। १ पऽुस १:१मा पऽुसले ती दुई ूान्तह लाई

उल्लेख गरे का छन्।
िप्लनीले

इसाई भनेर आरोिपत मािनसह लाई के गन भनेर बडा हािकम
सॆा

शाजनसँग हुकुम मागेका िथए। इसाई हुँ भनेर दावी

गनह लाई उनले अनेक िकिसमका साःती िदएर मारे का िथए। कितले त एक

फेरा इसाई भएको तर अब त्यस आःथालाई त्यागेको भनेर पिन ःवीकारे का

िथए। ितनीह ले आफू इसाई हुँ तर येशूमािथको िवँवास त्यािगसकेको भनेर
ूमािणत गनुप
र् रे को िथयो। िप्लनीले सॆा
दे वताह को मूितर्ह

शाजनको शािलक र अ

दे वी

बनाएका िथए। इसाई आःथा त्याग्नेह ले ती मूितर्ह को

६६

सामु धुप बालेर पूजा गनुप
र् थ्य र खुलेआम येशूलाई ौाप्नुपथ्य । यिद कोही

इसाईह ले त्यो काम गनर् इन्कार गिरयो भने ितनीह को हत्या गिरन्थ्यो।

ूथम् सताब्दीमा इसाई हुँदा अत्यन्त गम्भीर खतराको सामना

गनुप
र् थ्य । िबशेष गरे र िवख्यात बुर सॆाट िनरो (सन् ५४-६८) र डोिमिशयन
(सन् ८१-९६)का पालामा कोही मािनसले येशूलाई िवँवास गरे को भे ाइयो
भने त्यसले िनमर्म यातना भोग्नुपथ्य । (ूेिरत पावल िनदर्यी सॆा

िनरोको

समयमा नै केवल येशूलाई िवँवास गरे को कारण उनको िशरच्छे दन गिरएको

िथयो)।

तर १ पऽुसमा पऽुसले उल्लेख गरे का सतावट अक खालका पिन

िथए। पऽुसको पऽमा केही उदाहरण छन् जसले दु:खक को बारे मा पऽुसले

के भ

खोिजरहे का िथए भनेर दे खाउँछन्। शारीिरक यातनामाऽ सताव

नभएर कितपय समयमा येशूका िवँवासीह ले गलत काम गरे को भनेर झुठो

आरोप सहनुपन पिन मानिसक यातना िथयो (१ पऽुस २:१२ "अन्यजाितह का

(अथार्त ् येशूलाई िवँवास नगन तथा गनर् नचाहने मािनसको समाज) बीचमा
ितमीह को

चालचलन

ितमीह का िव

असल

होस्।

कसै ले

ितमीह लाई

कुकमीर्

भनी

मा बोले तापिन ितनीह ले ितमीह का असल कामह

दे खून,् र आगमनको िदनमा ितनीह ले परमेँवरको मिहमा ग न्।") ती

सतावटह मा येशूलाई िवँवास नगन अ

धमर्का मािनसह ले िदने शारीिरक

यातना पिन समावेश भएको हुनसक्थ्यो। िकनभने इसाईूित अत्यन्त घृिणत
मनिःथित

बोकेका

मािनसह ले

ितनीह लाई

ितनीह को बारे मा अनेक नकारात्मक ॅमह

अत्यन्त

बेइज्जत

गथ

र

फैलाउँथे। शारीिरक यातना

नभोगेतापिन कितपय येशूका िवँवासीह ले कितपय समयमा सावर्जिनक

पमा

गािलगलौज वा अपमानको सामना गनुप
र् रे को िथयो (१ पऽुस ३:९ "खराबीको
बदला खराबी नगन अथवा अपमानको बदला अपमान निदने, ब
स ामा आिशष् िदने होओ, िकनिक यसै को लािग ितमीह

त्यसको

बोलाइएका छौ, िक

ितमीह ले आिशष् ूाप्त गनर् सक।" र १ पऽुस ४:१४,१५ "१४ यिद

भींटको नाउँमा ितमीह
मिहमाका

र

परमेँवरका

िनिन्दत भयौ भने ितमीह
आत्मा

ितमीह मािथ

धन्यका हौ। िकनभने

रहनुहन्ु छ।

१५

तर

ितमीह मध्ये कसै ले पिन हत्यारा, वा चोर, वा खराबी गन, वा अकार्को कुरामा

हात हाल्नेले झ दु:ख नभोग।")

केवल येशूलाई िवँवास गरे कै कारण इसाईह ले अनेक परीक्षा र

किठन पिरिःथितह को सामना गनुप
र् रे को िथयो। तर सध र जताततै ितनीह ले

६७

झ्यालखाना

ितनीह लाई
कानुनह

अप्

र

अनाहक

मृत्युको

मन

नपराउने

पारे का

िथए।

सामना

समाज

गन

तथा

परे को

सरकारले

भ े

िथएन।

तर

बनाएका

मह वपूणर्

खालका

कानुन

र ितनीह को कायार्न्वन र सं ःकारले इसाईह लाई कितपय समयमा

ारोमा

सं ःकारलाई

येशूको

नीितसँग

बाँिझने

नमान्दा ितनीह को िवँवासले गदार् ितनीह ले दु:खक

र

पाउने

वातावरण बनेको िथयो। त्यसकारण पऽुसले पिहलो पऽुसमा उनले अत्यन्त

गम्भीर चासो दे खाउँदै इसाईह ले वाःतिवक

लेख्न वाध्य भएको िथयो।

पमा भोग्नुपन िःथितको बारे मा

२. यातना सहनु र येशू भी को उदाहरण (१ पऽुस ३:१३-२२)

कोही व्यिक्त इसाई हुँ भनेर दावी गछर्न ् भने उसको िवँवासको िनिम्त

उसले सताव

पाउँछ वा दु:खक

पाउँछ भने त्यसलाई कसरी िलने? येशूले

पाउनु भएको दु:ख र उहाँका भक्तह ले पाउने दु:खको समानता के छ?
हेनह
र्ु ोस्, १ पऽुस ३:८-२२ "८ अन्त्यमा ितमीह

सबैमा आत्माको एकता

राख, एउटाले अक लाई सहानुभिू त दे खाओ, भातृ-ूेम गर, कोमल

दयका होओ, र

नॆ मनका होओ। ९ खराबीको बदला खराबी नगन अथवा अपमानको बदला
अपमान निदने, ब

ितमीह

त्यसको स ामा आिशष् िदने होओ, िकनिक यसैको लािग

बोलाइएका छौ, िक ितमीह ले आिशष् ूाप्त गनर् सक। १० िकनिक,

"जसले जीवनलाई ूेम गछर्, र असल िदनह

दे ख्ने इच्छा गदर्छ, त्यसले आफ्नो

िजॄोलाई खराबीबाट र आफ्ना ओठलाई छली कुरा बोल्नबाट अलग राखोस्।
११ त्यो खराबीबाट फक स् र असल गरोस्, त्यसले शािन्तको खोजी गरोस् र
त्यसको पिछ लागोस्। १२ िकनिक परमेँवरको नजर धमार्त्माह मािथ रहन्छ,

र उहाँका कान ितनीह का ूाथर्नाितर खुला हुन्छन्, तर परमूभ ुको मुहार
खराबी गनह का िव

मा हुन्छ।" १३ यिद ितमीह

भलाइको िनिम्त

उत्सािहत छौ भने, ितमीह को हािन गन को हुन्छ र? १४ तर धािमर्कताको

खाितर दु:ख भोग्नैपरे तापिन ितमीह

धन्यका हौ। ितनीह का धम्कीको डर

नमान, र भयभीत नहोओ। १५ तर भींटलाई ूभ ु मानेर ितॆो

दयमा उहाँको

ौ ा गर। ितमीह मा भएका आशाको िवषय कसैले सोधपूछ गरे त्यसको

जवाफ िदन सध तत्पर बस, तर त्यो काम नॆता र ौ ासाथ गर। १६
ितमीह का िववेक शु

राख, तािक ितमीह को िवरोधमा बोल्ने र भींटमा

ितमीह का चालचलनको िनन्दा गनह

लिज्जत होऊन्। १७ यिद परमेँवरको

यःतै इच्छा छ भने, खराबी गरे र दु:ख भोग्नुभन्दा भलाइ गरे र दु:ख भोग्नु नै

६८

असल हो। १८ िकनभने हामीलाई परमेँवरकहाँ ल्याउन भींट पिन पापह का

िनिम्त सदाको लािग एक चोिट मनुभ
र् यो। उहाँ शरीरमा मािरनुभयो, धमीर् जन
अधमीर्ह का िनिम्त, तर आत्मा ारा जीिवत पािरनुभयो। १९ यसै आत्मामा उहाँ

जानुभयो र कैदमा परे का आत्माह लाई पिन ूचार गनुभ
र् यो। २० ती

आत्माह ले ूाचीनकालमा आ ापालन गरे नन्, जब नोआको समयमा जहाज

ु एको िथयो। त्यस जहाजमा थोरै ,
बनाउँदा परमेँवरले धैय र् धारण गरी पिखर्नभ

अथार्त ् आठ जना माऽ पानी ारा बचाइए। २१ यही पानी बिप्तःमाको एउटा

प हो, जसले ितमीह लाई बचाउँछ। यो शरीरको मैला हटाएजःतो होइन, तर

शु

िववेकको िनिम्त परमेँवरतफर्को एउटा ूित ा हो। यसले मृतकबाट

भएको येशू भींटको पुन त्थान ारा ितमीह लाई बचाउँदछ। २२ उहाँ ःवगर्मा

जानुभयो र ःवगर्दूतह , अिधकारह

दािहने बाहुलीपि

र शिक्तह लाई वशमा पारी परमेँवरको

िवराजमान हुनहु न्ु छ।"

"यिद ितमीह ले उिचत काम गदार्पिन मािनसह ले ितमीह लाई

दु:ख िदन्छन् भने ितमीह

धन्यका हौ" (१ पऽुस ३:१४

पान्तिरत)।

पऽुसले येशूको वचनको ूितध्वनी गछर्न,् "जुन ् कुरो िठक छ सो गदार् दु:ख

पाउनेह

पान्तिरत)। ःविववेकले िठक सँग

धन्यका हुन"् (म ी ५:१०

िहँड्ने इसाईह मािथ कसै ले आबमण गरे तापिन ितनीह
पऽुसले भन्दछन्। ब

त्यःतो बेलामा पिन आआफ्नो

वा सम्मान रािखराख्नुपछर् (१ पऽुस ३:१५

डराउनुह ु

भनेर

दयमा येशूूित ौ ा

पान्तिरत)। यो िकन गनुप
र् छर् भने

दयमा येशूूित आदरभाव रािखराख्यो भने कसै ले

जब कोही मािनस आफ्नो

उसलाई सताउँदापिन उसमा डरको भावना नरहन सहायता हुन्छ।

येशूभक्तह ले आफ्नो आःथा येशूमािथ िकन छ वा ितनीह ले पाएको

आशा के हो भनेर बुझाउन जिहले पिन सक्षम् हुनपु छर् भनेर पऽुसले आमह

गदर्छन्। तर ितनीह ले मािनसह को अनुमित िबना जबरजःती आफ्नो
आशाको बारे मा सुनाउने होइन तर ितनीह को िदल खोलाउने तिरकाले अिपल

गरे र बुझाउन खोज्नुपछर्। "मैले के के न जानेको छु " भनेर अह ार भावनाले
होइन तर नॆ भएर,

परमेँवरमा गिहरो ौ ा राखेर (र अ ह को

सोचाइूित सं वेदनशील भएर)उ आफूले पाएको सुसमाचार सुनाउनुपछर्।

इसाई हुँ भनेर दावी गनह ले गलत काम गरे र अ ह बाट दोष

पाउने चालमा निहँड भनेर पऽुसले ितनीह लाई चेतावनी िदन्छन्। येशूका
अनुयायीह ले आफ्ना

दय र िदमागलाई सफा राखेर दोषमुक्त भएर बःनुपछर्

(१ पऽुस ३:१६) अथवा ःप

नीितमा िहँड्नुपछर्। िनद ष, ःवच्छ, नीितवान र

६९

इमान्दार हुन ु मह वपूणर् छ। यिद येशूभक्तह ले त्यःतो चिरऽलाई ओढे र चल्न
सक्यो भने ितनीह लाई झुठो आरोप लगाउनेह
गलत

काम

गरे र

वा

गलत

आफै शमर्मा पनर् सक्छन्।

चिरऽलाई

पोषाएर

दु:ख

पाउने

मािनसह लाई कसै ले पिन सम्मान गदनन् न त ूशं सा नै गदर्छन (१ पऽुस

३:१७)। असल, उिचत र िठक काम गरे र दु:ख पाउनु येशूभक्तह को

िवशेषता हो।

पऽुसले येशूको उदाहरणलाई औल्याउँछन्। आफ्नो पिवऽ, िनद ष,

नीितवान र िवँवासीलो तथा भरपद जीवनले गदार् येशूले महाक
िथयो।

उहाँको

िनमर्ल

चिरऽले

उहाँलाई

दोष

पाउनुभएको

लगाउनेह लाई

उहाँले

ँ
औल्याइरहनु
भएको िथयो भ े ितनीह को िदमागमा जिहले पिन मिच्चरहे को

हुन्थ्यो। जे िठक छ, जे असल छ त्यही गरे र वा कुनै गलत काम नगरे र
दु:ख पाउनेह मा येशू जःतो अ

कुनै मािनस छै न।

तर येशू, हामीह को मुिक्तको मागर् हुन उहाँको दु:ख एकमाऽ उपाय

िथयो। पापीह को ठाउँमा उहाँ मनुभ
र् यो (सं सारमा जन्मेका मािनसह मा

येशूबाहे क कोही धमीर् छै न, सबैले पाप गरे का हुन्छन्। रोमी ५:१२ " एक
जना मािनस ारा (आदम) सं सारमा पाप आयो, र पापबाट मृत्यु। यसरी सबै

मािनसले पाप गरे का हुनाले सबै मािनसमा मृत्यु फैिलयो।)। १ पऽुस

३:१८मा उल्लेख गिरएको छ "िठक काम गनह को िनिम्त तर अ ले दु:ख

पाउन सक्छन्।" ( पान्तिरत)। तर "६ िकनिक हामी दुबल
र् हुँदा नै भींट

अधमीर्ह का िनिम्त ठीक समयमा मनुभ
र् यो। ७ धािमर्क मािनसको िनिम्त मनर्
ँ
तयार हुने कोही िबरलै पाइएला, कतै असल मािनसको िनिम्त कसै ले मन आट
गरी पिन हाल्ला। ८ तर परमेँवरले हाॆा िनिम्त उहाँको ूेम यसै मा

दे खाउनुहन्ु छ, िक हामी पापी छँदै भींट हाॆा िनिम्त मनुभ
र् यो।" रोमी ५:६-

८। तर एउटा कुराको ख्याल राख्नुपछर् येशू हाॆो लािग मनुभ
र् यो भन्दै मा
कसै ले पिन ःव:त मुिक्त पाउँछ भिनएको छै न तर जसले उहाँमािथ िवँवास

गछर् र उहाँको आःथामा िहँड्छ त्यसले माऽ अनन्त जीवनको ूित ामा

सहभागी हुनसक्छ (यूह ा ३:१६)।

के तपाईँले खराब काम गरे कोले होइन िठक काम गरे कोले किहले

दु:ख पाउनुभएको छ? त्यो कसरी भयो? त्यस अनुभवलाई ख्यालमा राख्दा

इसाई हुन ु भनेको के रहेछ भनेर तपाईँले िसक्नुभएको छ? र त्यस समयमा
येशूमा िनद ष, पिवऽ र ःवच्छ जीवन िबताउनु भनेको के रहेछ भनेर तपाईँले

अथर् बुझ्न सक्नुभएको छ?

७०

३. आगोबाट िनखािरएर चिरऽलाई शु

पानुर् (१ पऽुस ४:१२-१४)

येशूमािथ अगाढ आःथा राख्नेह ले दु:ख, क

भोग्नुपदार् येशूभक्तह

िकन अचम्म मा ह
ु ु

तथा गलत आरोपह

भनेर पऽुसले १ पऽुस ४:१२-

् हेनह
१४मा िजिकर गछर्न?
र्ु ोस्: "१२ िूय हो, ितमीह लाई पारख गन अिग्नमय

परीक्षा ितमीह मािथ आइपदार् केही अनौठो कुरा भएजःतै ितमीह

छक्क

नपर। १३ तर भींटका कंट-भोगमा सहभागी हुँदा रमाओ, तािक उहाँको
मिहमा ूकट हुँदा ितमीह
भींटको नाउँमा ितमीह

पिन आनिन्दत र हिषर्त हुन सक। १४ यिद

िनिन्दत भयौ भने ितमीह

धन्यका हौ। िकनभने

मिहमाका र परमेँवरका आत्मा ितमीह मािथ रहनुहन्ु छ।" यिह सन्दभर्मा
दे हायका पदह

पिन मनन गनुर् असल हुन्छ: २ ितमोथी ३:१२,१३ "१२

भींट येशूमा भिक्तसाथ जीवन िबताउन इच्छा गनह
नै छन्, १३ तर दुंट मािनसह

र ठगाहाह

सबै जना सतावटमा पन

ठगेर र ठिगएर झन्-झन् दुंट

हुँदैजानेछन्।" र यूह ा १५:१८-२० "१८ यिद सं सारले ितमीह लाई घृणा
गदर्छ भने, ितमीह

जान, िक ितमीह लाई घृणा गनर् अिघ त्यसले मलाई घृणा

गरे को हो। १९ यिद ितमीह

यस सं सारका हुँदा हौ त सं सारले ितमीह लाई

आफन्त ठानी माया गनिथयो। तर ितमीह

यस सं सारका होइनौ। ितमीह लाई

सं सारबाट मैले च ुन, यसैकारण सं सारले ितमीह लाई घृणा गदर्छ। २० मैले

ितमीह लाई भनेको वचन याद राख, सेवक घरको मािलकभन्दा ठू लो हुँदैन।

ितनीह ले मलाई सताए भने ितमीह लाई पिन सताउनेछन्। ितनीह ले मेरो
वचन पालन गरे भने ितमीह को वचन पिन पालन गनछन्।"
येशूलाई

ितनीह लाई सताव
पऽुसले ःप

िवँवास

र क

गनर्ह लाई

ितनीह को

आःथाको

कारण

आउनेछन् भनेर येशूले भ ुभएको िथयो भने

पमा सहमित जनाउँछन्। यःतो दु:ख आउँदा हामीले अचम्म

मा ु हुँदैन। पावलले अझ यसरी िजिकर गदर्छन्, "ूत्येक व्यिक्त जो येशू
भी मा धमीर् जीवन िबताउन चाहन्छन् त्यसलाई मािनसह ले नराॆोसँग
दुव्यर्वहार गनछन्" (२ ितमोथी ३:१२

पान्तिरत)। आफ्ना भक्तह ले के

सामना गनुप
र् नछ भनेर येशू आफैले चेलाह लाई यसरी चेतावनी िदनुहन्ु छ,

"तब मािनसह ले ितमीह लाई नराॆोसँग व्यवहार गनर् र मानर्लाई समेत
सुिम्पिदनेछन्। मेरै कारण सं सारका सबै दे शह ले ितमीह लाई घृणा गनछन्।
दुव्यर्वहारको सामना गनुप
र् दार् धेरै मािनसह ले ममािथको िवँवास त्याग्नेछन्।

ितनीह ले एक आपसमा घृणा (डाहा, ईष) गनछन्। मलाई िवँवास गछु र्

७१

भनेर

दावी

गनह ले

नै

एक

सुिम्पिदनेछन्" (म ी २४:९,१०

आपसमा

पान्तिरत)।

ग ारी

गरे र

शऽुको

हातमा

ाइट आफ्नो मन्तव्य यसरी व्यक्त गिछर्न:् "त्यसकारण

एलेन जी

सबै जना जो येशू भी मा असल तथा धमीर् जीवन िबताउँछन् ितनीह ले द:ख
पाउनेछन्।

जो

मािनसह मा

येशू

भी को

आत्मा

ितनीह लाई सताउन र आरोप लगाउन मािनसह
सतावटका तिरकाह

भिरपूर

भएको

छ

पिखर्रहे का हुन्छन्।

समय अनुसार बदल्न सक्छन्। t/ xfa]nको समयदे िख

परमेँवरले च ुिनएकाह लाई हत्या गनर् पृ भूिममा बःने आत्मा वा जोश त्यही

छ अथार्त ् शैतानले त्यो भूिमका खेल्न िनरन्तरता िदइरहे को छ।"-एलेन जी
ाइट, द आक्ट्स अभ आपोःटलस्, पृ. ५७६बाट

पान्तिरत।

यस सं सारको अिन्तम िदनह मा कमर्ठ तथा सच्चा येशूभक्तह ले दु:खक

पाउने मािमला कुनै मनगढन्ते नभएर वाःतिवक हुन ् भनेर ूकाश १२:१७ले
कसरी बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्: "अिन त्यो अिज र बोिधत भएर त्यस

सन्तानको िव

मा यु

गनर् तम्सेर गए-ती सन्तानह

ी र उनका

जो परमेँवरका आ ाह

पालन गछर्न ् र येशूको गवाही हुन्छन्। अिन त्यो अिजङ्गर समुिको िकनारामा
खडा भयो।" (नेपाली अनुवादह मा यस पदको पिहलो भाग उल्लेख गिरएको

छै न। तर यस अनुवादकले ितन वटा बाइबलका अङ्मेजी अनुवादह मा हेदार्
पिहला हरफ कायम भएको जानकारी िदन चाहन्छ)।

येशूमािथ अगाध ौ ा तथा आःथा राख्ने मािनसह लाई समयसमयमा

कुनै न कुनै तिरकाले पाउने सतावटको बारे मा कुनै ूँन िचन्ह नै छै न।
त्यसै कारणले पऽुसले आफ्ना पाठकह लाई भयानक आपदह

अग्नीगभर्को सामना गनुप
र् न तथ्यलाई लुकाउन नचाहे को पाइन्छ।

आइपन वा

ँ ात्मक पिन हुनसक्छ। तर
आगो असल ूतीक वा शब्दिचऽ हो। आगो ध्वस

अशु

वःतुह लाई सफा पिन गनर् सक्छ। तर त्यसमा के जलाइएको हुन्छ

त्यसमा भरपछर्। घरह लाई आगोले भंम पादर्छ। तर सुन र चाँदीलाई

त्यसले शु

पादर्छ। अथार्त ् कुनै पिन येशूभक्तले ःवइच्छाले सतावट ल्याउन

ूयास गनुह
र् ु । तर कोही सतावटमै पर्यो भने त्यसबाट परमेँवरले िनखाद
असल

बनाउनुहन्ु छ।

त्यसकारण,

पाठकह लाई यथाथर्मा आफ्नो ःप

सतावटको

बारे मा

पऽुसले

आफ्ना

धारणा यसरी राख्दछन् "हो, दु:खक

आइपनुर् खराब हो। तर िनराश नहोऊ। दु:खक

तथा सतावटको अपेक्षा त

गनुप
र् छर् नै। तर आफ्नो िवँवासलाई नडमगाई अगािड बढ।"

७२

िवँवासको िनिम्त सताइएकाह , दु:ख पाइरहेकाह को उत्थानको

िनिम्त हामीले कसरी सहयोग गन, हौशला िदने?
४. न्याय र परमेँवरका जनह

(१ पऽुस ४:१७-१९)

१ पऽुस ४:१७-१९को साथमा यशया १०:११ र मलाकी ३:१-६

पढ्नुहोस्। ती पदह ले परमेँवरले गनुह
र् न
ु े न्यायको बारे मा उल्लेख गरे का

छन्। परमेँवरले मानव जगतलाई गनुह
र् न
ु े न्यायको बारे मा ती पदह बाट हामी

के िसक्न सक्छ ? हेनह
र्ु ोस्: १ पऽुस ४:१६-१९ "१६ कसैले येशूमािथ िवँवास

भएको कारण दु:ख भोग्दछ भनेता उसले लाज नमानोस, तर त्यही नाउँमा उसले

परमेँवरलाई मिहमा दे ओस्। १७ िकनभने न्याय परमेँवरकै पिरवारबाट सु

हुने समय आएको छ, र यिद यो हामीबाट सु

हुन्छ भनेता परमेँवरको

सुसमाचार नमान्नेह को अन्त्य कःतो होला? १८ अिन, "यिद धमीर् जनको

ँ हुन्छ भने अधमीर् र पापीको गित के हुन?
उ ार किठनसग
े १९ यसकारण
परमेँवरको इच्छाबमोिजम दु:ख भोग्नेह ले भलाइ ग न् र ितनीह ले आफ्ना

्
आत्मा िवँवासयोग्य सृिंटकतार् कहाँ सुम्पून।",
यशैया १०:११-१३ "१०

जसरी मेरो हातले मूितर्ह का राज्यह लाई कब्जा गर्यो, जसको खोपेर बनाएका

मूितर्ह

य शलेम र सामिरयाका मूितर्ह भन्दा धेरै िथए, ११ त के मैले

सामिरया र त्यसका मूितर्ह लाई व्यवहार गरे

झ य शलेम र त्यसका

मूितर्ह लाई व्यवहार नगन? १२ जब परमूभ ुले िसयोन पवर्त र य शलेमको

िव

मा आफ्ना सारा काम गिरसक्नुहन्ु छ, तब उहाँले भन्नुहन
े , "म अँशूरका
ु छ

राजाको

ँ ाको कारण त्यसलाई दण्ड
दयको ःवेच्छाचारी अिभमान र घमण्डी आख

िदनेछु। १३ िकनिक त्यसले भन्छ, "मेरै हातको बल र मेरै बुि मानीले मैले यो

गरे को हुँ, िकनिक मेरो समझशिक्त छ। मैले जाित-जाितको िसमाना हटाए,ँ र
ितनीह का भण्डारह

लुटेको छु । एउटा पराबमी व्यिक्तझ मैले ितनीह का

राजाह लाई दमन गरे को छु ।" र मलाकी ३:१-६ "१ हेर, म आफ्ना

समाचारवाहकलाई पठाउनेछु, र ितनले मेरो अिगअिग बाटो तयार गनछन्। तब
एक्कािस ती ूभ ु, जसलाई ितमीह

खोज्दछौ, आफ्नो मिन्दरमा आउनेछन्, अथार्त ्

करारका ती समाचारवाहक आउनेछन्, जसलाई ितमीह

औधी चाह गदर्छौ, "

सवर्शिक्तमान् परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। २ तर उहाँको आउने िदनमा को उिभन
सक्छ र? उहाँ दे खा पनुह
र् ँद
ु ा को खड़ा हुन सक्छ? िकनिक उहाँ सुनारको आगो

र धोबीको साबूनजःतै हुनहु न
े । ३ उहाँ चाँदी खान र सफा गनजःतो गरी
ु छ

बःनुहन
े । उहाँले लेवीह लाई शु
ु छ

पानुह
र् न
े , र सुन र चाँदी झ शु
ु छ

७३

पानुह
र् न
े ।
ु छ

तब

परमूभ ुका

मािनसह

हुनछ
े न्, जसले

धािमर्कतामा

भेटी

ल्याउनेछन्। ४ तब यहू दा र य शलेमका भेटीह

परमूभ ुलाई उिहले झ

टुनामुना

बक्नेह का

महणयोग्य हुनछ
े न्। ५ यसैले म न्याय गनर्लाई ितमीह को निजक आउनेछु।
गनह , व्यिभचारीह

र

झूटो

गवाही

िव

मा,

मजदूरह लाई ज्यालामा ठग्नेह , िवधवा र टुहरु ा-टुहरु ीमािथ अत्याचार गनह ,

िवदे शीलाई न्याय नगिरिदनेह , र मेरो डर नमान्नेह , यी सबैका िव

मा म

झ ै गवाही िदनेछु" सवर्शिक्तमान् परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। ६ म परमूभ ु किहल्यै

ँ यसैले हे याकूबका सन्तान हो, ितमीह
पिरवितर्त हुँिदन।

नंट भएका छै नौ।"

परमेँवरले गनुह
र् न
ु े न्यायको थालनी उहाँकै जनह बाट सु

भनेर मािथका पदह ले बताउँछन्। आफ्ना पाठकह को क

हुन्छ

परमेँवरको

न्यायसँग जोिडएको पऽुसले दे खाउँदछन्। येशूका भक्तह ले पाइरहे को दु:ख,

क

तथा सतावटको अनुभव परमेँवरको न्यायसँग सम्बिधत भएको पऽुसले

ठान्दछन्। न्याय येशूलाई िवँवास गनह बाट सु

"परमेँवरको

ितनीह ले

योजना

अनुसार

दु:ख

पाउनेह ले

हुन्छ। पऽुसले भन्दछन्,
गनुप
र् न

काम

यो

हो।

आफ्नो जीवन िवँवासीलो परमेँवरमािथ अपर्ण गनुप
र् छर्। जे

भएतापिन ितनीह ले असल कामलाई िनरन्तरता िदनुपछर्" (१ पऽुस ४:१९
पान्तिरत)।

परमेँवरको न्यायलाई कसरी बुझ्ने भनेर लूका १८:१-८ पढ्नुहोस्।

"१ ितनीह

ु े उहाँले
सध ूाथर्ना गिररहू न ् र िनराश नहोऊन् भन्ने हेतल

ितनीह लाई एउटा

ंटान्त भन्नुभयो: २ "कुनै एउटा सहरमा परमेँवरको भय

नमान्ने र मािनसको वाःता नगन एक जना न्यायाधीश िथए। ३ त्यसै सहरमा

एउटी िवधवा िथई। त्यो ितनीकहाँ आइरहन्थी, र भन्थी, "मेरो वादीको अिग मेरो

न्याय गिरिदनुहोस्।" ४ ितनले केही समयसम्म त मानेनन्, तर पिछबाट ितनले

ँ मािनसको वाःता पिन गिदर्न।
ँ
आफ्नो मनमा भने, "म परमेँवरको डर मािन्दन।
५ तर यस िवधवाले मलाई है रान पारे की हुनाले म त्यसको न्याय गिरिदनेछु,

नऽता ितनी एकोहोरो आएर मलाई वाक्क बनाउनेछे"। ६ ूभ ुले भन्नुभयो, "सुन,

ती अधमीर् न्यायाधीशले के भन्दछन्। ७ के परमेँवरले उहाँलाई रातिदन पुकान
आफ्ना च ुिनएकाह को न्याय गिरिदनुहुन्न र? के उहाँले ितनीह का िनिम्त

िबयाँलो गनुह
र् न्ु छ र? ८ म ितमीह लाई भन्दछु , उहाँले चाँड़ै नै ितनीह को

न्याय गिरिदनुहन
े । तापिन मािनसको पुऽ आउँदा के उसले पृथ्वीमा िवँवास
ु छ
भे ाउनेछ र?"

७४

बाइबलको समयमा मािनसह लाई न्यायको अत्यन्त चाहना िथयो।

लूका १८:१-८मा िचऽण गिरएको गिरब िवधवीले न्यायको बारे मा भिनएको
त्यस भनाईलाई पुि

गदर्छ। यिद न्यायिधसले उनको मािमलालाई आफ्नो

हातमा िलयो भने उनले मु ा िजत्नेछन् भनेर त्यस िवधवीलाई थाहा िथयो।

उनी गिरब िथइन्। उनमा चािहँदोमाऽामा पैसा िथएन न त उनी समाजको कुनै

ु ाई हुन्छ। तर िदन िदनै न्यायिधसको
ूिति त वगर् नै िथइन् जसको सुनव
ढोकामा धुिकरहन्दा अन्तमा उनले पाउनुपन न्यायको िनिम्त न्यायिधसले

फैसलाको िनणर्य गनर् उनले राजी तुल्याउँिछन्। येशूले भ ुहन्ु छ, "परमेँवरले

च ु ुभएका जनह

उहाँको सामु िदन रात

िनिम्त जे िठक वा उिचत छ गनुह
र् ु

बःनुहन्ु छ र? (लूका १८:७

ँदछन्। के उहाँले ितनीह को

र? के उहाँले भोली भोली भनेर पन्छाएर

पान्तिरत)।

यस सं सारमा पापले गदार् खराब तथा दु

तत्वह

िभिऽएको छ। मानव

इितहासको सु दे िख नै िविमएको सं सारलाई िठक पानर् परमेँवरका जनह

धेरै

समयदे िख पिखर्रहे काछन्। "हे ूभ ु, कसले तपाईँको ौ ा राख्दै न र? तपाईँको
नाउँको मिहमा कसले

ु न्ु छ। सारा
ल्याउँदैन र? तपाईँमाऽ पिवऽ हुनह

रा ह ले तपाईँको आराधना गनर् आउनेछन्। तपाईँले जे िठक छ वा उिचत
छ सो गनुह
र् न्ु छ भनेर ितनीह ले दे ख्दछन्" (ूकाश १५:४
सं सारमा भएका अनेक

दु ता, खराब, आत ह

पान्तिरत)।

जुन ् सजायिँ बना

चिलरहेको बारे मा सोच्नुहोस्। िवगत र वतर्मान इितहासमा भइरहेका दु

िबयाकलापले छु ट पाइरहेको पिन सोच्नुहोस्। त्यसकारण न्यायूणाली र
परमेँवरको पिवऽ न्यायको बारे मा हामी इसाईह लाई िकन मह वपूणर् चासोको

िवषय बनेको छ? परमेँवरले न्याय गनुह
र् न
भ े ूित ामा तपाईँले कःतो
े
ु छ

आशा पाउनुभएको छ?

्
५.किठन समयमा परमेशवरमािथको
आःथामा अिडग भएर बःनु(१ पऽुस ५:८)
येशूूित आःथा राख्दा दु:ख क

पऽ लेखेका हुन ् भनेर हामीले प

पाउने िवँवासीह को िनिम्त पऽुसले

। केही समयसम्म इसाईह लाई अत्यन्त

सताएका िथए भनेर इसाई इितहासले बताउँछ। किहले किहले ितनीह ले

सं तोषको सास त फेनर् नपाएका होइनन्। तर आफ्नो आःथाको िनिम्त दु:ख

पाउने धेरै इसाईह ले पऽुसको पऽबाट सान्त्वना पाएका िथए। अिहले पिन
येशूमािथ िवँवास गदार् दु:ख पाउनेह ले पऽुसको पऽ पढ्दा ितनीह को मन
हलुका भएको अनुभव गदर्छन्।

७५

तर येशूलाई िवँवास गन भक्तह

िकन दु:ख पाउँछन्? ितनीह ले

िकन सतावटको सामना गरे का िथए र गिररहे का छन्? त्यो धेरै पुरानो ूँन

हो। अय्यूबको पुःतक बाइबलका पुःतकह मा पिहलो पुःतक लेिखएको भनेर

मािनन्छ। त्यस पुःतकको मूल िवषयबःतु नै दु:ख, क

् असल
र पीडा हुन।

भएर पिन अत्यन्त दु:ख वा पीडा भोग्नुपन येशूपिछको अक व्यिक्त कोही छ

भने अय्यूब नै हो। अय्यूबको बारे मा परमेँवरले शैतानलाई सोध्नुहन्ु छ: "के

ितमीले मेरो भक्त अय्यूबको बारे मा सोचेका छौ? यस सं सारमा ऊ जःतो
मािनस कोही पिन छै न। ऊ इमान्दार छ। उसले जे िठक वा उिचत छ त्यही

गछर्। उसले परमेँवरमािथ ौ ा राख्छ र खराब कुराह लाई पन्छाउँछ।"
(अय्यूब १:८

पान्तिरत)। परमेँवरबाट ँयावासी पाएका िबचरा अय्यूब कित

दु:ख पाउँछन्! उनी खराब भएको कारणले दु:ख पाएका होइनन् तर उनी

असल भएकोले दु:ख पाउँछन्।

हामी िकन दु:ख पाउँछ भनेर दे हायका पदह ले हामीलाई कसरी

बुझाउन खोज्छन्? हेनह
र्ु ोस: १ पऽुस ५:८ ९ "८ सचेत रहो, जागा रहो,

ितमीह को शऽु िदयाबलस कसलाई भे ाऊँ र खाइहाँलू भनी गजर्ने िसं हझ
खोिजिहँ छ। ९ िवँवासमा दि॑ला भएर त्यसको िवरोध गर, िकनिक सं सारभिर

नै ितमीह का दाजुभाइह ले पिन यःतै कंटको अनुभव गिररहनुपरे को छ।",

ूकाश १२:९ "त्यो ठू लो अिज र तल फािलयो, त्यो ूाचीन सपर्, जो सारा

सं सारलाई बहकाउने िदयाबलस वा शैतान हो। त्यो पृथ्वीमा फ्याँिकयो र
त्यसका दूतह
लागेका

त्यसका साथसाथै फ्याँिकए।" र ूकाश २:१० "ितमीले भोग्नै

ँ
कंटह सग

नडराओ।

हेर, िदयाबलसले

ितमीह मध्ये

कितलाई

ँ े को छ, र ितमीह लाई दशै िदन
ितमीह का जाँचको िनिम्त कैदमा हाल्न आट

कंट हुनछ
े । ितमी मृत्युसम्मै िवँवासी होओ, र म ितमीलाई जीवनको मुकुट

िदनेछु।"

छोटो जवाफ त यही हो िक हामी भी

महान् यु को बीचमा छ । यो यु
हामीह कै

र शैतानको बीचमा भइरहे को

कुनै शब्दिचऽ वा काल्पिनक नभएर

दयमा मिच्चरहे को असल र खराबको बीचमा भइरहे को यु

हो।

ु न्ु छ जो मानव
शैतान मनगढन्ते नभएर वाःतिवक छ र येशू वाःतिवक हुनह
जाितको िनिम्त वाःतिवक घमासान यु

भइरहे को छ।

१ पऽुस ४:१९ले हामीलाई कःतो सान्त्वना िदन्छ जसले गदार् हामी

जुनसुकै सं घषर् गिररहेको भएतापिन त्यसबाट हामीलाई सं तोषको सास फेनर्

सहयोग गछर्? हेनह
र्ु ोस्: "यसकारण परमेँवरको इच्छाबमोिजम दु:ख भोग्नेह ले

७६

भलाइ ग न् र ितनीह ले आफ्ना आत्मा िवँवासयोग्य सृिंटकतार् कहाँ
्
सुम्पून।"
दु:खक

कितपय समयमा हामीले नराॆो काम गरे कोले वा पाप गरे कोले
आएको हो भ

िमल्दै न। तै पिन अय्यूबले सोधेको ूँन हामीले

बारम्बार सोध्छ : िकन? हामीसँग ूायजसो त्यसको जवाफ हुँदैन। त्यसकारण

पऽुसले भन्दछन्, "हामीले दु:ख पाएको बेलामा हामीले गनर् सक्ने काम

एउटै माऽ छ, त्यो हो हामीह का जीवनलाई परमेँवरमा सुम्पने र उहाँमािथ

भरोसा राख्ने।

परमेँवरको भलाई र उहाँको ूेमलाई व्यिक्तगत

पमा िच ु भनेको

इसाई जीवनको िनिम्त िकन मह वपूणर् छ? त्यसरी परमेँवरलाई िचन्दा दु:ख

पाउनेह को िनिम्त िकन धेरै सहायता हुन्छ? हामी सबैले परमेँवरलाई अझ
राॆरी कसरी िच े र उहाँको ूेम साँिच्चक्कै छ भनेर अनुभव गन?
उपसं हार:

ँ ामा इसाईह ले सामना गनुप
थप जानकारी: यस अध्यायको ूथम् बुद
र् न

सतावटको बारे मा छलफल गर्य । ूथम केही शताब्दीमा इसाईह लाई
आतङ्क बनाउने यातनाको बारे मा सॆाटलाई एक जना बडा हािकमले लेखेको

एउटा

पऽ

यःतो

छ:

"इसाईह को

बारे मा

मलाई

जानकारी

िदएपिछ

ितनीह को मािमलामा कसरी फैसला गन भनेर मैले यो तिरका अपनाएको छु :

पिहले त ितनीह लाई ितनीह

इसाईह

हो िक होइन भनेर सोधपूछ गछु र्।

यिद हो भनेर जवाफ िदए भने म फेिर त्यही ूँन दुई पल्ट दोहोर्याउँछु। तर
फेिर ूँन गदार् ितनीह ले सामना गनुप
र् न मृत्युदण्ड थप्दछु । यिद ितनीह

इसाई ह भनेर िज ी गरे ितनीह लाई मानर् म हुकुम िदन्छु ।
तब कितपय समयमा आफूह

हुन्छन्। कितपय समयमा त ितनीह

दावी

्
गछर्न।

अिन

दे वताह लाई

इसाई होइनन् भनेर अँवीकार गरे का

किहल्यै पिन इसाई भएको छै न भनेर
पुज्ने

आराधना

ितनीह ले

मसँग

दोर्याउँछन्। अिन ितनीह ले रक्सी र सुगिन्धत अ र चढाएर हजुरको

् ...अिन अन्तमा ितनीह ले येशू भी लाई शराप्छन्।
शािलकलाई पूजार गछर्न।
जो पक्का इसाई हुन ् ितनीह ले जितसुकै जबरजःती गरे तापिन ती कामह

गनर् सक्दै नन् भनेर भिनन्छ। त्यसकारण जसले तपाईँको मूतीर्लाई पूजा गछर्न,्
धुप बाल्छन् र येशूलाई शराप्छन् ितनीह

इसाई होइनन् भनेर ूमािणत गरे का

हुन्छन् र मैले ितनीह लाई छोिडिदन्छु ।"-िप्लनी लेटरस् (लण्डन: िविलयम
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हाइनमान,

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

१९१५),

बुक

१०:९६

(ठे ली

२,

पृ.

४०१-४०३बाट

सॆाटलाई लेखेको पऽलाई केलाएर हेदार् इसाईह ले कःतो

खालको

समःयाह को

सामना

गनुप
र् रे को

िथयो?

ितन

ःवगर्दूतह को सन्दे श अनुसार (ूकाश १४:९-१२) अिन्तम

िदनह मा इसाईह ले सामना गनुप
र् न कःतो खालको हुनछ
े
भनेर त्यस पऽले बताउँछ? भी

र शैतानको बीचमा

भइरहेको महान् यु को सेरोफेरोमा त्यस पऽमा के उल्लेख

आ.

गिरएको छ जुन गिहरो िवषयबःतु समावेस भएको दे खाउँछ?
"जो मािनसह ले परमेँवरका दश आ ाह
ितनीह ले गदार् नै सं सारमा न्यायह

पालन गदर्छन्

ल्याइरहेका छन् भनेर

ितनीह लाई आरोप लगाउँछन्। दै वी ूकोप ारा भइरहेको

नै हुन ् भनेर

अत्यन्त भयानक घट्नाह को कारण इसाईह

िनंकषर् िनकालेका हुन्छन्। मािनसह को बीचमा भइरहेको

यु

र

िहँसाको

लगाउँछन्।

ती

कारण

इसाईह

यु ह ले

गदार्

नै

हुन ्

पृथ्वीमा

भनेर

दोष

मानिवय

सङ्क ह ले भिरएका छन्। अिन्तम ूभावकारी चेतावनीले
गदार् दु

मािनसह

अत्यन्त बोिधत भएका छन्।

जो ितन

ःवगर्दूतह को सन्दे श पाउँछन् ितनीह मािथ ती दु ह ले

िरस पोखाउँछन्। अत्यन्त ठू लो सतावट र घृणाको आगोह
शैतानले

सल्काइ

िदनेछन्।"-एलेन

कन्ऽोभसीर्, पृ. ६१४,६१५बाट

जी

ाइट,

द मेट

पान्तिरत। यःतो खालको

भयाभव घट्ना किहले हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा त छै न।
ाक्कै कःतो खालको सतावट हामीले सामना गनुप
र् न हुन्छ

सो पिन हामीलाई थाहा छै न। तर त्यो सतावट भैहाल्यो भने
ँ हामीले कसरी
हामीह को िवँवासमािथ आबमण गनह सग

सामना गन? त्यःतो मनलाई नै िसिर

आइपर्यो भने त्यसलाई सम्हाल्ने गोप्य अ
र कसरी तयार हुन?
े

७८

पान क

हामीमा

ँ के छ
हामीसग

परमेँवर भरपद र िवँवासीलो पित हुनहु न्ु छ- भाग १
जब म २८ वषर्को िथए ँ मेरो ौीमानको अचानक मृत्यु भयो। घर पिन
िथएन, पैसा पिन िथएन, काम पिन िथएन, धेरै ऋणह

लागेको िथयो र पाँच

ँ म एकदम िनराशमा िथए ँ र म
जना छोराछोरीह कासाथ म एिक्लएको िथए।
ँ माग्न थाल।
मनर् पाउँ भनेर परमेँवरसग

म एिलस ग्वेट हुँ र म पिँचम अिृकाको काम न भ े दे शमा

बःदछु । मेरो ौीमान र म एडभेिन्टःट चचर्ले सं चालन गरे को सुसमाचािरय
ूचारमा सहभागी भएका िथय । हामी दुवै जनाले एडभेिन्टःट चचर् सही चचर् हो

िकनभने यसले बाइबलका सत्यह लाई िसकाउँछ भनेर ःवीकारे का िथय । मेरो
ौीमानले एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलनुभयो तर मेरा आमाबाबुह

िरसाउलान्

भनेर मैले बिप्तःमा िलइँन। वषर्भिर मेरो ौीमानले एडभेिन्टःट चचर्मा सिम्मिलत

हुन अनुरोध गनुभ
र् यो र पिवऽ आत्माको ःवरलाई पिन
आइतबारमा मेरो पिरवारको चचर्मा गइरह।

मैले वेवाःता गदरह।

ँ बोिलरहुनभएको िथयो। मेरो ौीमानले
तर परमेँवरले धैयत
र् ासाथ मसग

पिन मलाई माया गद रहनुभयो। परमेँवर र मेरो ौीमानको कोमल व्यवहारले

ँ सग
ँ ै चचर्मा नगएकोमा मेरो ौीमान न त मसग
ँ
मेरो मन छोएको िथयो। उहाँसग

न त छोराछोरीह
अशु

खानाह

खानाह

ँ पिन िरसाउनुह ु थ्यो। जब मैले सुग
ँ रु को मासु जःतो
कसैसग

ँ िरसाउनुह ु थ्यो। शान्तभएर ती
पकाउँथे तब मेरो ौीमान मसग

आफूले नखाने भनेर उहाँले भ ह
ु न्ु थ्यो। शब्बथको बारे मा उहाँले

किहल्यै मलाई कर गनुभ
र् एन ब

घरको काम, खाना पकाउने र पसल जाने

काम शुबबार नै गनर् मलाई अनुरोध गनुह
र् न्ु थ्यो। चच नगएतापिन शिनबारको

िदन िबौाम िलन उनले मलाई भ ह
ु न्ु थ्यो। उहाँको ूेम र व्यवहारले गदार् म
पिन शब्बथिदनको िदन चचर्मा जान मन गनर् थाल।

उहाँको व्यवहार र पिवऽ आत्माको आवाजले आफू गल्ती रहेछु भनेर

ःवीकानर् थाल। सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्का पिरवारले मेरो िनिम्त ूाथर्ना गद
िथए। ितनीह

ँ ूाथर्ना गथ र मसग
ँ गीत गाउँथे।
मलाई भेट्न आउँथे, मसग

ितनीह को मायालु व्यवहारले पिन मलाई ूभाव पारे को िथयो।

पिन मलाई चचर्मा जाउँ जाउँ हुन थालेको िथयो।

त्यसले गदार्

ँ चचर्मा जाने िनधो
एक शब्बथको िबहान म र छोराछोरीह ले उहाँसग

गर्य र

ु एको िथयो। जब
उहाँलाई छक्क पार्य । उहाँ अत्यन्त खुशी हुनभ

१

हामीह

ँ सग
ँ ै चचर्मा गय चचर्का िवँवासीह
सग

हामीलाई दे खेर अत्यन्त खुशी

भए। म बिप्तःमाको क्लासमा गएर बाइबल अध्ययन गनर् थाल र बिप्तःमा
िलन मैले िनणर्य गर।

बिप्तःमा िलएको िदनमा मेरो ौीमानले मलाई भ भ
ु एको िथयो िक अब

ँ सग
ँ ै िवँवास गन ौीमती, येशूमा बिलयो
उहाँको आनन्द पूरा भयो। उहाँसग

आःथा भएको पिरवारले गदार् सत्यमा एक हुनपाएकोमा उहाँको हषर्को िसमा

िथएन। बिप्तःमा िलएको िदन मलाई मेरो ौीमानले भ भ
ु एको िथयो, “यिद
केही भएर ितमी र म छु ि य वा म मरे पिन परमेँवरमािथ ितॆो आःथा केही

नहोस् र ितमी चचर्मा गइरहनु।" उहाँले के भ भ
ु एको होला र उहाँलाई के
होला भनेर म छक्क पर। हामी ःवःथ पिरवार िथय । हाॆो घर िथयो र

हामीह को खानामा कम िथएन। के नराॆो हुन्छ होला र!

२

