
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायको मूल पदह : १ पऽसु ५:१-१०, ूिेरत ६:१-६, यिमर्या 
१०:२१, म ी २०:२४-२८, िहतोपदेश ३:२४ र ूकाश १२:७-९। 

यस अध्यायको कण्ठ गनुर्पन मूल सार पद: "ितमीह को  सबै िचन्तािफबी 
परमेँ वरलाई सिुम्पदेऊ। उहाँले ितमीह को हेरचाह गनुर्हनु्छ" (१ पऽसु ५:७ 
पान्तिरत)। 

    बिढरहेको चचर्ह को बारेमा सोच्दा असल नेततृ्वले अत्यन्त मह वपूणर् 
भिूमका खेलेको देखाउँछ। असल नेततृ्व परमेँ वर र बाइबलमा आधािरत 
हनु्छ। यिद चचर्लाई अगवुाई गन अगवुामा आित्मक बोझ छ भने उनले 
चचर्का सदःयह मा भएका अनिगिन्त आित्मक बरदानह लाई ूयोग गनर् 
अबसर िदन्छ तािक ससुमाचारको काम सम्प  होस ्। 

     तर चचर्लाई अगवुाई गनुर् भनेको चनुौितपूणर् काम हो। एउटा अत्यन्त 
जल्दोबल्दो चनुौित चचर्का अगवुाह ले सामना गनुर् परेकोमा कसैले पिन आखँा 
िचिम्लन सक्दैन: त्यो हो चचर्ह  ूायजसो ःवयसेँवकह ले सञ् चालन गरेको 
हनु्छ। तर ती ःवयसेँवकह  धेरै फुसर्द भएर चचर्को उत्थानको िनिम्त 
सहयोग गन होइन तर ूायजसो ितनीह   आफ्नो काममा अत्यन्त व्यःतको 
बाबजदु पिन चचरू् ित माया भएकोले सहयोग गछर्न।् अक  चनुौित पिन चचर्का 
अगवुाह ले सामना गनुर्पिररहेको हनु्छ: त्यो हो कितपय समयमा चचर्का 
सदःयह ले आफ्नो भाऊ खोज्न आफ्ना मािनसह लाई पदािधकारीह मा च ु  
चाहन्छन ्तर नचिुनन्दा िनराश भएर चचर्मै आउन छोडेको हनु्छ। र ूायजसो 
पऽसुको समयमा जःतो चचर्ह ले सतावटको पिन सामना गरेको हनु्छ। 
कितपय समयमा चचर्का अगवुाह लाई ितनीह ूित संत ु  नहनेु इसाई 
िवँ वासीह ले नै आबमण गनर् पगेुका हनु्छन।् त्यो आबमण मौिखकमाऽ 
नभएर भौितक पिन हनु सक्छ। राजनैितक नेताह मा जःतै चचर्का 
अगवुाह मा सरुक्षा गाडर्को ूबन्ध हुँदैन जसले गदार् ितनीह लाई जहाँ पिन 
जनुसकैु बेलामा पिन आबमणको िनिम्त बाटो खलुारािखएको हनु्छ। त्यस 
पिरवेशमा चचर्मा असल अगवुा भएर परमेँ वरका जनह लाई कसरी नेततृ्व 
िदने त? 
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    ःथानीय चचर्मा हनेु इसाई नेततृ्वको बारेमा पऽसुले १ पऽसु ५:१-
१०मा आफ्नो िबचार ूःततु गदर्छन।् चचर्मा अत्यन्त असल वा उत्कृ  
अगवुाको खाँचो भएको उनले ःवीकादर्छन।् चचर्का अगवुाह मा हनुपुन असल 
तथा ौे  गणुह  चचर्का सदःयह मा पिन हनु ुआवँयक छ भनेर पऽसुले 
िजिकर गदर्छन।् पऽसुका िनदशनह  त्यसबेलाका चचर्ह को िनिम्तमाऽ होइन 
वतर्मान समयका िवँ वासीह लाई पिन अथर्पूणर् छ र ितनीह को लाग ु हनु 
अत्यावँयक छ। 
 

१. ूथम शताव्दीमा ःथािपत भएका चचर्का एल्डर अथार्त ् अगवुाह  (ूिेरत 
६:१-६) 
    सु का चचर्ह ले समसामयीक  चनुौितह  सामना गनुर्परेका िथए। ती 
चनुौितपूणर् पिरिःथितलाई चचर्का अगवुाह ले कसरी सम्हाले र त्यसबाट हामीले 
के िसक्न ुआवँयक छ? हेन ुर्होस ्देहायका केही पदह : ूिेरत ६:१-६, "१ ती 
िदनमा जब चेलाह को संख् या ब  दैगएको िथयो, तब िहॄूह का िव मा मीक-
यहूदीह ले गनगन गरे, िकनभने दैिनक खा  िवतरणमा ितनीह का िवधवाह ले 
चािहँदो भोजन पाउँदैनिथए। २ तब बा॑ैले चेलाह को समूहलाई बोलाएर भने, 

"परमेँ वरको वचन ूचार गनर् छोड़ेर खवुाउन-ेिपयाउने सेवा गनर् हामीलाई 
उिचत हुँदैन। ३ यसकारण भाइ हो, ितमीह  मध्येबाट पिवऽ आत् मा र बिु ले 
भिरएका र सबैको आदर पाएका सात जना मािनस छान जसलाई हामी यस 
काममा िनयकु्त गर । ४ तर हामीचािहँ ूाथर्ना र वचनको सेवकाइमा सम् पूणर् 
समय िदनेछ ।" ५ यो कुरा समूहका सबैलाई मन पर् यो र भेला भएका 
जम् मैलाई असल लाग् यो, र ितनीह ले पिवऽ आत् मा र िवँ वासले भिरपूणर् भएका 
िः तफनस, िफिलप, ूखरस, िनकनोर, तीमोन, पिमर्नास र एिन् टओिखयाका यहूदी मत 
मान् ने िनकोलाउसलाई छाने। ६ ितनीह ले यी मािनसह लाई ूिेरतह का 
सामनु् ने ल् याए र ूिेरतह ले ूाथर्ना गरे र ियनीह मािथ आफ् ना हात राखे।", 
ूिेरत १४:१९-२२ "१९ तर कुनै-कुनै यहूदीह  एिन् टओिखया र 
आइकोिनयनबाट त् यहाँ आइपगेु, र भीड़लाई मनाएर पावललाई ढु ा बसार्ए, र 
ितनी मरे होलान ् भन् ठानेर सहरदेिख बािहर िघः ः याएर लगे। २० तर जब 
चेलाह  ितनको विरपिर उिभए ितनी उठे, अिन सहरिभऽ पसे, र भोिलपल् ट 
बारनाबाससँग िनः केर डबीर्मा गए। २१ ितनीह ले त् यस सहरमा ससुमाचार 
ूचार गरेर धेरै चेलाह  बनाए, र ितनीह  लःु ऽा, आइकोिनयन र 
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एिन् टओिखयामा फक, २२ चेलाह का आत् मालाई सु ढ़ गराउँदै उनीह लाई 
िवँ वासमा रिहरहने अतीर् िदए, र धेरै कं ट सहेर हामी परमेँ वरको राज् यमा 
ूवेश गनुर्पछर् भनी उनीह लाई भने। २३ जब ितनीह ले उनीह को हरेक 
मण् डलीमा एल् डरह  िनयकु्त गरे, तब ूाथर्ना र उपवाससिहत उनीह  आफूले 
िवँ वास गरेका ूभकुो िजम् मामा उनीह लाई सिुम् पिदए।", ूिेरत १५:५-११ 
"५ तब फिरसी दलका कितपय िवँ वास गनह ले उिभएर भने, 

"अन् यजाितह को खतना हनु ुर ितनीह लाई मोशाको व् यवः था पालन गन आ ा 
िदन ुआवँ यक छ।" ६ यस िवषयमा सोच-िवचार गनर्लाई ूिेरतह  र एल् डरह  
भेला भए। ७ िनकै बहस चलेपिछ पऽसुले खड़ा भएर ितनीह लाई भने, "भाइ 
हो, तपाईंह लाई थाहै छ, सु का िदनह मा कसरी परमेँ वरले मेरो मखुबाट 
अन् यजाितह ले ससुमाचारको वचन सनूुन ् र िवँ वास ग न ् भनी ितमीह का 
बीचबाट मलाई चनु् नभुयो। ८ दयका कुरा जान् नहुनेु परमेँ वरले ितनीह लाई 
पिन हामीलाई जः तै पिवऽ आत् मा िदनभुएर ितनीह लाई महण गरेको कुरा 
देखाउनभुयो। ९ उहाँले ितनीह  र हामीह का बीच कुनै भेदभाव राख् नभुएन, 

तर ितनीह का दय िवँ वास ारा शु  पानुर्भयो। १० यसकारण चेलाह का 
काँधमा यो जवुा रािखिदएर िकन परमेँ वरको परीक्षा गनुर्हनु् छ? यो जवुा न त 
हाॆा िपता-पखुार्ले न हामीले बोक् न सक् य । ११ तर हामी िवँ वास गदर्छ , िक 
ूभ ुयेशूको अनमुहबाट हामीले उ ार पाएका छ , जसरी ितनीह ले पिन पाएका 
छन ्।", १ ितमोथी ५:१७-१९ "१७ मण् डलीको असल देखरेख गन एल् डरह  
दोबर आदरका योग् य हनु् छन ्, िवशेष गरी, जसले वचनको ूचार र िशक्षामा 
पिरौम गछर्न ्। १८ िकनभने पिवऽशाः ऽ भन् छ, "दाइँ गन गो को मखुमा 
मोहोलो नलगाउनू, " र "ौिमकले आफ् नो कामको ज् याला पाउनपुछर्।" १९ दईु 
वा तीन साक्षीको गवाहीबाहेक एल् डरको िव मा लाएको आरोप किहल् यै 
ः वीकार नगर।" र १ पऽसु ५:२ "१ भीं टका कं टको साक्षी र ूकट हनेु 
मिहमाको सहभागी भएको नाताले र एक स ी-एल् डरको हैिसयतले 
ितमीह मध् येका एल् डरह लाई म आमह गदर्छु। २ ितमीह को देखरेखमा 
रािखएको परमेँ वरका बगालको हेरचाह गर। करले होइन तर ः वेच् छाले, धनको 
लोभले होइन तर उत् साहसाथ।" 

     सु  सु मा धेरै मािनसह  येशूलाई िवँ वास गरेर चचर्मा सिम्मिलत 
हनु पगेुका िथए। यो परमेँ वरको महान ्आिशषको उपज िथयो। तर जब 
चचर्मा धेरै संख्याह  ितु पमा ब ो तब त्यहाँ अनेक  समःयाह  पिन आउन 
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सक्दोरहेछ भनेर तत्कािलन येशूका चेला तथा अगवुाह ले अनभुव गरेका 
िथए। 

    ूिेरत १-५मा धेरै मािनसह लाई येशूितर ता  र िवँ वासीह  
बनाउन पिवऽ आत्माले अगवुाई गरेका िथए भनेर लेखा रािखएको छ। अिन 
ूिेरत ६:१-६मा िवँ वासीह को समूह अत्यन्त िबशाल भएर अगवुाह ले 
सम्हाल्न नै नसिकने पिरिःथितमा पगेुको िथयो भनेर उल्लेख गिरएको छ। 
य िप, दैिनक कामह लाई कसरी सबै जना िमलेर सम्हाल्ने भ े िवषयमा 
तत्कािलन चचर्का अगवुाह ले पनुव्यविःथत गनुर्परेको िथयो। 

   चचर् संगठन र व्यविःथत गनुर्पदार् एउटा िवशेष पिरिःथितको सामना 
ती अगवुाह ले गनुर्परेको िथयो भनेर ःप पमा भिनएको छ। सु मा चचर्का 
िवँ वासीह  यहूदी धमर् वा जातबाट आएका िथए। तर चचर् बढ्दै जाँदा अ  
जाितह  पिन चचर्मा सदःय हनु पगेुका िथए। ती जाितह  यहूदी जातभन्दा 
अन्य जाित र िबदेशीह  िथए। त्यसबेला मीक तथा यनुानी भाषा बोल्ने 
िवँ वासीह को एक समूहको बारेमा िवषशे पिरिःथित उल्लेख गिरएको छ। 
जब चचर्ले िवँ वासीह लाई िदनिदनै खान िदन्थ्यो तब िवधवीह लाई वाःता 
गरेन भनेर ती मीक िवँ वासीह ले गनगन गनर् थालेको िथयो। त्यस 
िःथितलाई सम्हाल्न, चचर्मा भएका ॐोतह लाई उिचत पमा पिरचालन गनर् र 
येशूका ससुमाचार ूचार गन १२ जना चेलाह लाई सघाउन एक समूहलाई 
खडा गरेका िथए। त्यस समूहलाई सहयोगी अगवुा अथार्त ् िडकन भनेर 
कहलाइएको िथयो। 

     जब चचर्को सु वात हनु्छ त्यसमा पिवऽ आत्माले िवशेष पमा 
अगवुाई गनुर्हनु्छ  भ े कुरामा कसैको दईुमत छैन। तर चचर्लाई सम्हाल्न 
व्यविःथत हनु ुआवँयक हनु्छ। चचर्लाई आवँयक भएको एउटा मह वपूणर् 
अगवुाह को समूह भनेको एल्डरह  वा नाइकेह  हनु।् ूत्येक ःथानीय 
चचर्ले नै आफ्ना एल्डरह लाई छान्दछ। त्यसकारण पावल र वनार्वासले 
चचर्का नयाँ िवँ वासीह लाई अगवुाई गनर् एल्डरह  चनेुका िथए। त्यसको 
अथर्, येशूको बारेमा नसनेुका ठाउँह मा जब  ितनीह  याऽा गरे त्यहाँ 
चचर्लाई ःथापना गरेर एल्डरह  िनयिुक्त गरेका िथए (ूिेरत १४:२३)। 

      सु को चचर्मा एल्डरह लाई िविभ  थिरका िजम्मेवारीह  सिुम्पएका 
हनु्छन।् ितनीह  ितनीह का ःथानीय चचर् तथा िवँ वासी समाजका अगवुा 
भएर सेवा गदर्छन।् समय समयमा ितनीह  चचर् संचालन गनर् िनदशन पिन 
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िदन्छन।् ितनीह ले नयाँ परुाना िवँ वासीह लाई बाइबलका आत्म ानह  
िसकाउँदछन।् ितनीह ले ूचार गदर्छन ्र चचर्मा ूवचन पिन िदन्छन।् अिन 
चचर्का िवँ वासी समूहको िहतको िनिम्त काम भइरहेको छ वा राॆरी रेखदेख 
भइरहेको छ िक छैन भनेर ती एल्डरह ले व्यिक्तगत चासो देखाएर सेवा 
गदर्छन ्(ूिेरत १५:६, १ ितमोथी ५:१७, १ पऽसु ५:२)। 

     सबै कुरामा तपाईँ सहमत नभएतापिन तपाईँको ःथानीय चचर्का 
पदािधकारीह सगँ िमलेर चचर्को उत्थानको िनिम्त सहयोग गनर् िमलोम ो भएर 
चल्न ुआवँयक छ। त्यसकारण चचर्का अगवुाह सगँ िमलेर अझ राॆरी काम 
गनर् तपाईँले कःता नीितह  अङ् गाल्न सक्नहुनु्छ? 
 

२. चचर्का अगवुा तथा एल्डरह  (१ पऽसु ५:१-४) 
    चचर्को पिरवेशमा अगवुा हनु ुभनेको सांसािरक अगवुा हनुभुन्दा फरक 
हनु्छ। चचर्लाई अगवुाई गनर् िजम्मेवार िलँदा ितनीह को काम र भावना कःतो 
हनुपुछर् भनेर पऽसुले िसकाउँदछन।् १ पऽसु ५:१-४ हेन ुर्होस।् चचर्को 
उत्थानको िनिम्त काम गदार् चचर्का अगवुाह  अझ असल सेवक हनु कःतो 
मनिःथित हनुपुछर् भनेर पऽसुले यसरी भन्दछन:् "१ भीं टका कं टको साक्षी र 
ूकट हनेु मिहमाको सहभागी भएको नाताले र एक स ी-एल् डरको हैिसयतले 
ितमीह मध् येका एल् डरह लाई म आमह गदर्छु। २ ितमीह को देखरेखमा 
रािखएको परमेँ वरका बगालको हेरचाह गर। करले होइन तर ः वेच् छाले, धनको 
लोभले होइन तर उत् साहसाथ, ३ ितमीह को िजम् मामा रहेकाह मािथ अिधकार 
जमाएर होइन, तर बगालको िनिम् त उदाहरण भएर। ४ र जब मूल गोठालो 
ूकट हनुहुनेुछ, तब ितमीह ले मिहमाको नओइलाउने मकुुट ूाप् त गनछौ।"   

    एल्डर तथा चचर्का अगवुाह लाई १ पऽसु ५:१-४मा िदएको िनदशन 
अत्यन्त उपयोगी छ। आफू पिन एल्डर हुँ भनेर आफ्नो भनाईलाई अिघ 
बढाउँछन।् आफ्नो बारेमा उनले दईु कुराह  भन्छन।् (१) उनी येशूको 
क को साक्षी हनु।् र (२) येशू भी को आगमनमा हनेु मिहमामा आफू पिन 
सहभागी हनु उनी अपेक्षा गदर्छन।् ती वचनह  भनेर एल्डरमा हनुपुन ूथम 
गणुलाई पऽसुले औलँ्याउँछन।् त्यो हो, हाॆो िनिम्त येशू भी ले पाउनभुएको 
महाक  र उहाँले हामीलाई उपलब्ध गनुर्भएको  महान ्आशा। 

  एल्डरको काम गोठालाको जःतै हो भनेर भनेर पिन पऽसुले भन्दछन।् 
गोठालाले भडाको बगाललाई हेरचाहा गछर्। त्यसरी नै एल्डरले परमेँ वरको 
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बगाललाई हेरचाह गनुर्पछर्। जब पऽसुले चचर्का सदःयह लाई बगालसँग 
तलुना गछर्न ् तब चचर्का सदःयह  पिन भडा जःतै किहलेकाही ँ बरािलन 
सक्छन ्भनेर उनले भ  चाहेको िथयो। त्यसकारण जसरी भडालाई बगालमा 
ल्याउन गोठालोको आवँयकता हनु्छ त्यसरी नै चचर्का सदःयह लाई चचर्मा 
फकार्उन एल्डर वा अगवुाको खाँचो हनु्छ। जसरी गोठालाले भडाह लाई 
एकिऽत राख् न खोज्दछ त्यसरी नै अगवुा वा एल्डरह ले चचर्का सदःयह लाई 
एकिऽत राख् न ूयास गछर्न।् अगवुा वा एल्डर घमण्डी वा आफू ठूलो हुँ भनेर 
फुल्न ु हुँदैन न त आफ्नो भाऊ खोज्न तँछाडमछाड गनुर्हनु्छ। येशूको 
परमभक्त कसरी हनुपुछर् भनेर सबैको साम ु उनी नॆ उदाहरण भनेर 
देखाउनपुछर्। 

    परमेँ वरका गोठाला अथार्त ्अगवुाह लाई कःतो चेतावनी िदएको छ 
भनेर देहायका पदह  हेन ुर्होस:् यिमर्या १०:२१ "गोठालाह  िनबुर्ि  छन ्, र 
परमूभलुाई सोधपूछ गदनन ्। यसैकारण ितनीह  सफल हुँदैनन ्, र ितनीह का 
सबै बगाल िततरिबतर भएका छन ्।", इजिकएल ३४:१-१० "१ परमूभकुो 
यो वचन मकहाँ आयो: २ "हे मािनसको छोरो, इॐाएलका गोठालाह का 
िव मा यो अगमवाणी ितनीह लाई कहेर भन ्: परमूभ ु परमेँ वर यसो 
भन् नहुनु् छ: "िधक् कार, इॐाएलका गोठालाह लाई, जसले आफ् नै माऽ वाः ता 
गदर्छन ्! के गोठालाले भेड़ाह को वाः ता गनुर्पन होइन र? ३ ितमीह  दही 
खान् छौ, ऊनको वः ऽ लगाउँछौ, मोटा-मोटा पशहु  माछ , तर बगाललाई चािहँ 
ितमीह  वाः तै गदनौ। ४ ितमीह ले दबुर्ललाई बिलया पारेका छैनौ, िबरामीलाई 
िनको पारेका छैनौ, घाइतेलाई मलहमप ी लगाइिदएका छैनौ। ितमीह  बाटो 
िबराएकालाई बाटोमा ल् याएका छैनौ, हराएकालाई खोजेका छैनौ। ितमीह ले 
ितनीह लाई िनदर्यता र कठोरतासाथ शासन गरेका छौ। ५ यसैले ितनीह  
छरपं ट भए, िकनिक ितनीह को गोठालो नै िथएन। जब ितनीह  छरपं ट भए, 

तब ितनीह  ज ली जनावरका िशकार भए। ६ मेरा भेड़ाह  बाटो िबराएर 
पहाड़ह  र हरेक अल् गो डाँड़ामा गए। ितनीह  सारा पथृ् वीभिर नै छरपं ट भए, 

र कसैले ितनीह को खोजी अथवा सोधपूछ गरेन। ७ यसकारण हे गोठालाह  
हो, परमूभकुो वचन सनु: ८ परमूभ ुपरमेँ वर भन् नहुनु् छ, जः तो म जीिवत छु, 

गोठाला नभएका कारण मेरो बगाल लिुटएर ज ली जनावरह को आहारा भएको 
छ। िकनभने मेरा गोठालाह ले मेरा बगालको खोजी गरेनन ्, र भेड़ाह को त 
होइन, तर आफ् नै माऽ वाः ता गरे। ९ यसैकारण हे गोठालाह  हो, परमूभकुो 
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वचन सनु: १० परमूभ ुपरमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: म गोठालाह का िव मा 
छु, र ितनीह ले मेरो बगालको लेखा िदनपुनछ। म ती गोठालाह लाई 
बगालको हेरचाह गनर्देिख हटाइिदनेछु, तािक गोठालाह ले अब आफैलाई 
पोः याउन नपाऊन ्। म ितमीह का मखुबाट मेरा बगाललाई बचाउनेछु, र मेरा 
भेड़ाह  ितनीह का िनिम् त भोजन हनेुछैनन ्।" र जकिरया ११:१७ "बगाल 
छोड़ेर जाने बेकामको गोठालालाई िधक् कार! त् यसको पाखरुा र दािहने आखँालाई 
तरवारले हानोस ्। त् यसको पाखरुा जम् मै सकेुर जाओस ् र त् यसको दािहने आखँा 
पूरा अन् धो होस ्।"  

    जब चचर्िभऽ रहेर चचर्का िवँ वासीह सँग काम गछर्न ् तब इसाई 
अगवुाह ले ठूलो धैयर्ता अपनाउनपुछर्। जसरी गोठालाह  भडाह सँग िधरज 
हनु्छ त्यःतै इसाई अगवुाह  पिन आफ्ना िवँ वासी भाईबिहनीह सँग िधरज 
हनुपुछर्। यो काम अत्यन्त मह वपूणर् छ। मािनसह लाई बढो नॆतासाथ 
आराधनाको िनिम्त एल्डरह ले चचर्मा वा झणु्डमा ल्याउनपुछर्। येशूको सन्देश 
र उहाँमा पाइने मिुक्तको बारेमा अ लाई सनुाउन  एल्डरह ले ितनीह लाई 
भितासाथ मनाउनपुछर्। 

    फेिर पऽसुले एक िवशेष कुरा उल्लेख गदर्छन।् एल्डरह ले करले होइन 
तर ःवेच्छाले काम गनुर्पछर्। ःवयसेँवक भएर चचर्लाई अगवुाई गन मािनस 
पाउन त्यःतो सिजलो त छैन। तर सफल चचर् हनु चचर्मा िविभ  नेततृ्ववगर्को 
आवँयकता हनु्छ। धेरै मािनसह  चचर्लाई अगवुाई गनर् िहचिकचाउने 
कारणह  नभएको होइन। कितपय समयमा चचर्लाई सघाउन धेरै समय 
िदनपुन हनु्छ। ती मािनसह ले आफ्नो पिरवार धा  अ  काम गनुर्पन हनु्छ। 
कितले त आफू येशूभक्त भएको धेरै वषर् भएतापिन चचर्लाई सघाउन तयार 
नभएको भनेर हात बाँधेर बःछन।् तर यिद चचर्लाई सघाउन नेततृ्वको 
आवँयक छ भनेर हामीसँग सहयोग माग्यो भने सकेसम्म चचर्लाई अिघ 
बढाउने अिभभारा हामीले िलनपुछर् भनेर पऽसुले आमह गदर्छन।् 
 

३. सेवक अगवुा (१ पऽसु ५:३)   

      येशूका िवँ वासीह लाई अगवुाई गनर् िसितिमित कसैले गनर् सक्दैनन ्
केवल ती व्यिक्तह ले माऽ जो इसाई नेततृ्वमा हनुपुन देहायका मह वपूणर् 
मौिलक तथा आदशर् गणुह ले सिजएका हनु्छन।् ती के हनु ्त? हेन ुर्होस:् १ 
पऽसु ५:३ "ितमीह को िजम् मामा रहेकाह मािथ अिधकार जमाएर होइन, तर 
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बगालको िनिम् त उदाहरण भएर।" र म ी २०:२०-२८ "२० तब जिब् दयाका 
छोराह की आमाले आफ् ना छोराह लाई साथमा िलई उहाँको सामनु् ने घुड़ँा टेकी 
उहाँसँग िबन् ती गिरन ्। २१ उहाँले ितनलाई सोध् नभुयो, "ितमी के चाहन् ौ? " 

ितनले उहाँलाई भिनन ्, "आ ा गनुर्होस ् र तपाईंको राज् यमा, मेरा यी दईु 
छोराह मध् ये एउटा तपाईंको दािहने हातपि , र अक  तपाईंको देॄे हातपि  
बः न पाऊन ्।" २२ तर येशूले जवाफ िदनभुयो, "ितमीह  के मािगरहेछौ सो 
जान् दैनौ। जनु कचौरा मैले िपउन लागेको छु, के त् यो ितमीह  िपउन सक् छौ? 
ितनीह ले भने, "सक् छ।" २३ उहाँले भन् नभुयो, "मेरो कचौरा ितमीह  िपउनेछौ, 
तर मेरो दािहने र देॄेपि  बः न िदने कुरो मेरो हातमा छैन। यी ः थान 
ितनीह का हनु ्, जसका िनिम् त मेरा िपताले तयार गिरसक् नभुएको छ।" २४ यो 
सनेुर दशै जना ती दईु भाइसँग ं ट भए। २५ तर येशूले ितनीह लाई 
आफूकहाँ बोलाएर भन् नभुयो, "ितमीह लाई थाहा नै छ, िक अन् यजाितका (अथार्त ्
येशूलाई िवँ वास नगन सांसिरक) शासकह ले ितनीह मािथ िनरङ् कुश शासन 
गदर्छन ्, र ठूलाठालहु ले ितनीह मािथ अिधकार जमाउँछन ्। २६ ितमीह का 
बीचमा यः तो हनेुछैन, तर जो ितमीह मा ठूलो हनेु इच् छा गदर्छ, त् यो ितमीह को 
सेवक हनुपुछर्। २७ जो ितमीह मध् ये पिहलो हनेु इच् छा गदर्छ, त् यो ितमीह को 
कमारो हनुपुछर्, २८ जसरी मािनसको पऽु पिन सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा 
गनर् र धेरैको छुटकाराको मोल ः व प आफ् नो ूाण िदन आयो।"   

   १ पऽसु ५:३मा अत्यन्त उल्लेखनीय तथा समसामियक शब्द पऽसुले 
कोरेका छन।् त्यो हो "शासक।" मीक भाषामा त्यस शब्दलाई 
काटाकुिरयनु्टस    (Katakurieuontes) भिनन्छ। त्यही शब्द येशूले 
म ी २०:२५मा ूयोग गनुर्भएको छ। त्यसको अथर् कसैमािथ ूभतु्व जमाउन,ु 
शासन गनुर्, आफ्नो भाऊ खोज्ने भएर अहँता अपनाएर अ मािथ रजाईँ गनुर् 
हो। १ पऽसु ५:३मा पऽसुले िदएको िनदशनलाई यसरी पिरमािजत गिर 
अनवुाद गनर् सिकन्छ, “ितमीह को हेरचाहामा छोिडएका व्यिक्तह मािथ 
ितमीह  शासक वा ःवामी जःतो बनेर व्यवहार नगर।" उनका शब्दह ले 
म ी २०:३५लाई दयदेिख सहमत भएको देखाउँछ। 
   येशूले म ी २०:२४-२८मा आफ्ना चेलाह लाई िदनभुएको िनदशनको 
पृ भिूम म ी २०:२०-२३ले बझुाउन सहायता गछर्। अत्यन्त कोमल भएर 
यूह ा र याकूबकी आमा येशूकहाँ घुडँा टेकेर एउटा कुरा िबिन्त गनर् 
आउँिछन।् जब येशू उहाँको राज्यमा आउनहुनु्छ तब आफ्ना छोराह लाई 
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अ भन्दा उच्च पद र सम्मान िदन आमाले अनरुोध गिछर्न।् एक जना छोरो 
उहाँको दािहने हातमा र अक  छोरो उहाँको बायाँ हातमा बःन िदन येशूसँग 
िबनॆ अनरुोध गिछर्न।् 
    "याकूब र यूह ासँग येशू अत्यन्त ूिेमलो र कोमल हनुहुनु्थ्यो। 
ितनीह को ःवाथीर् भावनालाई येशूले गािलगनुर्हु । उहासँँग उच्च ःथानमा 
बःने चाहना व्यक्त गदार् उहाँले ितनीह सँग दोष भे ाउनहुु । उहाँले 
ितनीह को दयलाई पढ्नहुनु्छ। उहाँलाई थाहा छ िक ितनीह ले उहाँलाई 
असाध्ये गिहरो माया गनुर्हनु्छ। उहाँमािथ ितनीह को ूमे मानव ूमेभन्दा 
उच्च िथयो। हो, उहाँमािथ ितनीह को ूमे िस  वा दोषरिहत िथएन। 
ितनीह  पापी र पितत मािनसह  भएकोले येशूूित ितनीह को मायामा खोट 
िथयो। तर ितनीह मा भएको माया येशूको मिुक्त िदने मायाको झरनाबाट नै 
बगेको िथयो। त्यसकारण उहाँले ितनीह लाई हप्काउनहुु । ब  उहाँमािथ 
ितनीह को ूमेलाई अझ गिहरो पानुर्हनु्छ र शु  पानुर्हनु्छ।"-एलेन जी ाइट, 
द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ५४८बाट पान्तिरत। 
    येशूको दाया ँ र बायाँ बःने सम्माननीय ःथान उहाँको हातमा छैन 
भनेर येशूले व्याख्या गनुर्हनु्छ। त्यस मािमलामा परमेँ वर िपतासँगमाऽ 
अिधकार छ भनेर येशूले भ ुहनु्छ। अिन उहाँको राज्य र संसारको राज्यको 
बीचमा अत्यन्त मह वपूणर् िभ तालाई उहाँले औलँ्याउनहुनु्छ। जो मािनसह  
येशूको राज्यमा नेततृ्वत्व वहन गनर् चाहन्छन ् ती मािनसह  पिहला कोमल 
भएर सेवा गन भावनाले अिभूिेरत भएर सेवक हनुपुछर्। ितनीह  येशू जःतै 
हनुपुछर्, "येशूजःतै हनु।ु उहाँले आफ्नो भाऊ खोज्दै अ ले उहाँलाई सेवा 
गरोस ् भनेर आउनभुएन। ब  उहाँ अ लाई सेवा गनर् आउनभुयो। धेरै 
मािनसह लाई बन्धनबाट मकु्त गनर् उहाँले आफ्नो ज्यानको मोल ितनुर्भयो 
(म ी २०:२८)। 
   चचर्का अगवुाह लाई येशू जःतै हनु पऽसुले आमह गछर्न।् येशूमा 
समिपर्त जीवन र आफ्नो भाऊ तथा ःवाथर्लाई त्याग्ने भावना येशूभक्त 
एल्डरह ले देखाउन ुअित आवँयक छ। 
    पऽसु र पावल एक आपसको सोचाईमा एक पता आएको हामी 
िफिलप्पी २:४-८ र १ पऽसु ५:३मा पाउँछ । यिद हामीह  येशूलाई िवँ वास 
गछ  र उहाँलाई माया गछ  भने ितनीह को सोचमा हामीह को  सोच पिन 
गािभन िकन ज री छ? ितनीह ले हामीह लाई के गनर् वा कःतो मनिःथितमा 
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रहन  आ ान गिररहेकाछन?् हेन ुर्होस,् ती दईु अंशह : िफिलप्पी २:४-८मा 
पावलको भनाई, "२ ितमीह  एउटै मनका भएर, एउटै ूमे राखेर, पूणर् 
सम् मितसाथ एउटै िच का भएर मेरो आनन् द पूरा गर। ३ ः वाथर् वा अह ारमा 
केही नगर, तर नॆतामा एउटाले अकार्लाई आफूभन् दा ौें ठ ठान। ४ ितमीह  
हरेकले आफ् नै िहत माऽ नखोज, तर अ का िहतलाई पिन हेर। ५ ितमीह मा 
यः तो मन होस ्, जो भीं ट येशूमा पिन िथयो। ६ परमेँ वरको ः व पमा भएर 
पिन उहाँले परमेँ वरको बराबरी हनेु कुरालाई एउटा पिबराख् ने वः तजुः तो 
ठान् नभुएन। ७ तर आफैलाई िर याईकन कमाराको प धारण गरेर, तथा 
मनुं  य भएर जन् मनभुयो।  ८ ः व पमा मािनसजः तै भएर आफैलाई 
होच् याउनभुयो, र मतृ् यसुम् मै, अथार्त ् बूसको मतृ् यसुम् मै आ ाकारी रहनभुयो।" 
र पऽसु ५:३मा पऽसुको भनाई, "ितमीह को िजम् मामा रहेकाह मािथ अिधकार 
जमाएर होइन, तर बगालको िनिम् त उदाहरण बन।"  
 

४.  कोमल र नॆ आत्माले सिजएर बःन ु(१ पऽसु ५:५-७)   
    पऽसु जन्मेको, हकुको पौरािणक िवँ वको समाजमा मािनसह  िविभ  
समूह, वगर् तथा जातजाितमा िवभािजत भएका िथए। शासक वगर्मा अ मािथ 
ूभतु्व जनाउने वा शासन गन ूसःत अिधकार िथयो। ती मािनसह को 
विरपिर िनम्न वगर् वा िनम्न जातका मािनसह  िथए। सबभन्दा िनम्न वा 
िबप  वगर्मा दासह  िथए जनु िदनरात मािलकह को सेवा गनर् िकिनएका 
िथए। यहूदी तथा इसाई धमर्ह को क्षेऽभन्दा बािहरका मािनसह को बीचमा 
नॆ, कोमल अथार्त ्अ को साम ु िनहिुरन ुभ ुको अ  तल्लो ःतरमा आउन,ु 
तल्लो जातको वा वगर्सँग जोिडएको िथयो। मीक भाषमामा नॆ हनुकुो 
अथर्बाट पिन त्यस भनाईलाई पिु  गछर्। त्यसको अथर् "अहम ् अथार्त ्
घमण्डबाट ःवतन्ऽ हनु,ु"कोसाथै "महत्वहीन", "कमजोर" र "दिरि वा तचु्छ" 
पिन हनु्छ। समाजमा कुनै अिधकार र ूित ा नभएको मािनसह को बारेमा 
बझुाउन ती शब्दह  ूयोग गछर्न।् आफूभन्दा ठूलाबडाको साम ुनॆ हनु ुवा 
िनहिुरन ुनै तल्लोःतर वा िनम्नवगर्का मािनसह को धमर् वा उिचत आचरण हो 
भनेर त्यस समयका मािनसह ले ठान्दथे। र कुनै पिन ूिति त वगर् वा 
ःवतन्ऽ मािनसह  कोमल वा नॆ भएर चल्दा त्यो समाजमा अमान्य हनु्थे। 
झिुकएर बःने उच्च वगर्को कसैले पिन न त ूशंसा गथ्य  न त सम्मान नै। 
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     पऽसु रहेको पृ भिूम र समयको बारेमा सोच्नहुोस।् त्यसलाई मनमा 
राखेर १ पऽसु ५:५-७ पढ्नहुोस।् त्यसमा पऽसुको अत्यन्त उल्लेखनीय तथा 
आत्मसात ् गनुर्पन वचन के हो? हेन ुर्होस:् "५ त् यसै गरी जवान हो, 
बूढ़ापाकाह का अधीनमा बस। एक-अकार्को अधीनमा रहेर ितमीह  सबैले 
नॆताको वः ऽ धारण गर। िकनभने, "परमेँ वरले अह ारीह को िवरोध 
गनुर्हनु् छ, तर नॆह लाई अनमुह गनुर्हनु् छ। ६ यसकारण परमेँ वरको शिक्तशाली 
बाहलुीमिुन ितमीह  आफैलाई िवनॆ तलु् याओ, र उहाँले उिचत समयमा 
ितमीह लाई उच् च पानुर्हनेुछ। ७ ितमीह का सारा िफबी उहाँलाई सिुम् पदेओ, 

िकनिक उहाँले ितमीह को वाः ता गनुर्हनु् छ।"   

    तर बाइबलमा नॆ वा कोमल हनु ुभ  ेशब्दलाई अत्यन्त उच्च तथा 
असल र परुंकरणीय वा बहमूुल्य गणुको पमा िलइन्छ। तर पऽसुरहेको  
समाज र संःकारमा व्याख्या गिरएको नॆता वा कोमलतालाई बाइबलले 
अत्यन्त िभ  तिरकाले हेरेको पाइन्छ। घमण्ड हनेु वा आफ्नो भाऊ खोज्ने 
मािनसह लाई परमेँ वरले कसरी हेन ुर्हनु्छ भनेर देखाउन पऽसुले िहतोपदेश 
३:३४लाई उद् धृत गदर्छन।् ऐितहािसक जगतमा परमेँ वरको कामको एक 
ूमखु भाग भनेको घमण्ड तथा अहंकारमा फुलेका मािनसह लाई तल झानुर् 
हनुगएको पाइन्छ (यशैया १३:११, यशैया २३:९, अय्यूब ४०:११)। 

   त्यस पिरूआेयमा परमेँ वरूित हामीह को सोच वा भावना कःतो हनुपुछर् 
त? त्यसको जवाफ त यही हो िक परमेँ वरको साम ु हामी नॆ हनुपुछर् र 
उहाँको साम ुहामी झकु्नपुछर् (१ पऽसु ५:६)। परमेँ वरको अनमुहले मिुक्त 
पाएका हनु ्भनेर इसाईह लाई ूसःत जानकारी छ। र सबै जना पापी भएको 
कारणले सबै जना बराबरी छन।् त्यसकारण बुसको सामु े हामी घमण्ड गनुर् 
वा आफ्नो भाऊ खोज्न ुमनािसब देिखँदैन। हो, परमेँ वरको साम ुनॆ हनु ुवा 
झकु्न ुसिजलो छ िकनभने उहाँ सारा आकाश वा ःवगर् अथार्त ्नक्षऽह को र 
पथृ्वीको सिृ कतार् हनुहुनु्छ। साथै हामीभन्दा मािथ भएका ठूलाबडाह , 
हामीमािथ शासन गनह  वा हामी भन्दा ूिति त मािनसह को साम ुनॆ हनु ु
वा झकु्न ु सिजलै हनु्छ। तर हामीभन्दा मिुन वा हामीमािथ ूभतु्व जमाउन 
नसक्ने मािनसह को अगािड नॆ हनुसक्न ुवा झकु्न ुनै हामी कितको नॆ छ  
भ े सही परीक्षाले देखाउँछ। 

    त्यसकारण यिद कोही इसाई हुँ भनेर दावी गछर्न ्भने त्यो कितको 
नॆ छ भ े उसको आचरणले बताउँछ। केवल परमेँ वरको अगािडमाऽ होइन 
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सबै जनासँगको कारोबार र सम्बन्धमा नॆता देखाउन ुज री छ (१ पऽसु 
५:५)। हामीह को िनिम्त काम गन मािनसह सँग, हामीह सँग 
कामगनह सँग र हामीलाई हेरचाहा गनर् छोिडएकाह लाई हामीह ले नॆता 
देखाउनैपछर्। त्यही नै पऽसुले हामीलाई िदएको हामीमा हनुपुन नॆताको 
पिरभाषा हो। 

     बुसको बारेमा के छ वा बुसको ूतीक के हो जसले िक हामीलाई 
सध नॆ बनाउन उत्सािहत बनाउनपुछर्? 
 

५. िसहँ जःतो गजर्न  (१ पऽसु ५:८-१०) 
     िवँ वासीह ले अत्यन्त सतावट पाइरहेको पृ भिूममा पऽसुले आफ्ना 
पऽह  लेखेका िथए भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छ । भी  र शैतानको 
बीचमा चिलरहेको घनघोर यु  केवल पाठकह लाई िसकाउने कुनै पाठ वा 
िवषय नभएर ितनीह ले दैिनक पमा अनभुव गिररहेका िथए। ितनीह को 
त्यो अनभुव हामी धेरै जसोले अनभुव नगिरएको हनुसक्छ। तर कितपयले 
गिररहेका पिन होलान।् 

    खराब तत्व कसरी सु  भयो र यस संसारमा शैतानको िविगिविग 
कसरी चिलरहेको छ भनेर देहायाका पदह ले कसरी िसकाउँछन?् हेन ुर्होस:् १ 
पऽसु ५:८-११ "८ सचेत रहो, जागा रहो, ितमीह को शऽ ुिदयाबलस कसलाई 
भे ाऊँ र खाइहाँलू भनी गजर्ने िसंह झ खोिजिहँ  छ। ९ िवँ वासमा दि॑ला भएर 
त् यसको िवरोध गर, िकनिक संसारभिर नै ितमीह का दाजभुाइह ले पिन यः तै 
कं टको अनभुव गिररहनपुरेको छ। १० सबै अनमुहका परमेँ वरले भीं टमा 
आफ् नो अनन् त मिहमाको िनिम् त ितमीह लाई बोलाउनभुएको छ। ितमीह ले 
केही बेर कं ट भोगेपिछ उहाँले नै ितमीह लाई फेिर नयाँ पानुर्हनेुछ, िः थर 
गनुर्हनेुछ र शिक्तशाली पानुर्हनेुछ। ११ उहाँलाई नै पराबम र शिक्त सदासवर्दा 
भइरहोस ्। आमेन।" र ूकाश १२:७-९ "७ अिन ः वगर्मा लड़ाइँ भयो। 
िमखाएल र ितनका दूतह ले त् यस अिज रसँग यु  गरे। अिज र र त् यसका 
दूतह ले पिन यु  गरे, ८ तर ियनीह  हारे, र ियनीह का िनिम् त ः वगर्मा कुनै 
ठाउँ रहेन। ९ त् यो ठूलो अिज र तल फािलयो, त् यो ूाचीन सपर्, जो सारा 
संसारलाई बहकाउन े िदयाबलस वा शैतान हो। त् यो पथृ् वीमा फ् याँिकयो र 
त् यसका दूतह  त् यसका साथसाथै फ् याँिकए।१० तब मैले ः वगर्मा यसो 
भिनरहेको एउटा ठूलो आवाज सनु, "अब हाॆा परमेँ वरको मिुक्त, शिक्त, राज् य र 
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उहाँका भीं टको अिधकार आएको छ। िकनिक हाॆा भाइह लाई दोष लगाउने, 

जसले हाॆा परमेँ वरको सामनु् ने ितनीह लाई िदनरात दोष लगाउँछ, त् यो तल 
फ् याँिकएको छ।" 

    असल र खराबको शिक्तह को बीचको चिकर् रहेको आित्मक यु मा 
इसाईह  जल्दोबल्दो पमा सहभागी भइरहेका हनु्छन ्भनेर ूकाशको पःुतकले 
उघादर्छ। असल शिक्तह लाई येशू भी ले नेततृ्व गनुर्हनु्छ भनेर ूकाशको 
पःुतकले ःप  पादर्छ। येशू परमेँ वरको वचन हो। उहाँ राजाह का राजा र 
ूभहु का ूभ ुहनुहुनु्छ (ूकाश १९:१३,१६)। दु  तथा खराब तत्वह लाई 
शैतानले नेततृ्व गदर्छ। िदयाबलसको अथर् शैतान हो। उनी िवशाल अिज रको 
ूतीकको पमा खडा हनु्छ, (जसको काल्पिनक डरलाग्दा अनहुार, आगो 
िनकाल्ने िजॄो, फलामको जःतो िजउ र भयिभत पान हातखु ाह  हनु्छन,् 
ूकाश १२:७-९, ूकाश २०:७,८)। रेिडयो, टेिलिभजन, िविभ  पऽपिऽका 
वा पःुतकह  र साथै कितपय इसाईह ले नै शैतानको अिःतत्व काल्पिनक वा 
मनगढन्ते भनेर ूचारबाजी गछर्न।् तर शैतान अत्यन्त शिक्तशाली जीव हो 
भ े तथ्यलाई बाइबलले ःप  पादर्छ। तर असल खबर त यही हो िक यगुको 
अन्तमा शैतानलाई नाश पािरनेछ (ूकाश २०:९,१०)। 

    शैतानको अिःतत्वलाई मािनसह ले जितसकैु अःवीकार गरेतापिन त्यो 
कःतो छ भनेर िविभ  ूतीकह ारा त्यसलाई ूितिनिधत्व गरेर त्यसको 
खतरालाई देखाउने ूभावलाई पऽसुले आखँा िचम्लेको पाइन्दैन। "शैतान 
गजर्ने िसहँ जःतो हो" भनेर उनले शैतानको भयाभव चिरऽलाई व्याख्या 
गदर्छन।् सकेसम्म "कसलाई मा ँ कःलाई झम् ुँ" भनेर चहािरने िसहँ हो 
भनेर पऽसुले शैतानको असली ःवभावलाई आफ्ना पाठकह  छेऊ राख्दछन ्
(१ पऽसु ५:८)। िवँ वासीह ले चक पमा सतावट पाइरहेकोबाट शैतानको 
शिक्तलाई छलर्  पादर्छ भनेर पऽसुले आफ्ना पाठकह लाई औलँ्याउँछन।् तर 
ितनीह को महाक  येशूको आगमनमा अन्त्य हनु्छ भनेर पिन पऽसुले िवँ वास 
िदलाउँछन।् त्यसबेला ितनीह  परमेँ वरको मिहमाले ससुिज्जत हनेुछन ् (१ 
पऽसु ५:१० पान्तिरत)। 

   १ पऽसु ५:१०मा भनेको फेिर सोच्नहुोस।् उपरोक्त पदमा पऽसुले 
हामीह लाई के बझुाउन ूयास गिररहेको पाउँछ ? हेन ुर्होस:् "तब मैले ः वगर्मा 
यसो भिनरहेको एउटा ठूलो आवाज सनु, "अब हाॆा परमेँ वरको मिुक्त, शिक्त, 

राज् य र उहाँका भीं टको अिधकार आएको छ। िकनिक हाॆा भाइह लाई दोष 
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लगाउने, जसले हाॆा परमेँ वरको सामु  ेितनीह लाई िदनरात दोष लगाउँछ, त् यो 
तल फ् याँिकएको छ।" 
    पऽसुका पाठकह  तत्कािलन कुन महाक  वा ूरीक्षामा गइरहेका 
िथए भ े कुरा हामीलाई थाहा छैन। तर पऽसुले व्यक्त गरेका वचनमा के 
आशाको िकरण झिल्करहेको हनु्छ सो हामीले देख् न सक्छ । हो, शैतान वा 
खराब तत्वको अगवुा शैतान मनगढन्ते नभएर वाःतिवक नै हनु।् येशू र 
शैतानको बीचमा चिलरहेको यु मा हामीह  पिन होमीहरेका छ  भ े कुरा पिन 
वाःतिवक नै हनु।् र हामीह ले पाइरहेका अनेकन ्तथा अनाहक द:ुखक  
कुनै काल्पिनक नभएर वाःतिवक पिन हनु।् तर अनमुह, दया र 
क्षमाशीलताको परमेँ वरले शैतानलाई हराइसक्नभुएको छ। हामी, अिहले द:ुख 
त पाऔलँा। तर आवँयक भएमा परमेँ वरमािथको िवँ वास तथा िन तामा 
मनुर्परेतापिन हामी अिडग भएर बःनपुदर्छ (िहॄू ११:८-१६मा पावलले 
भन्दछन:् "८ िवँ वास ारा अॄाहामले आ ापालन गरे, र जाऊ भनेको ठाउँितर 
गए, जनु ठाउँ उ रािधकारको पमा उनले पिछ पाउनेिथए, य िप उनी 
कताितर गइरहेका िथए, त् यो उनलाई थाहा िथएन। ९ िवँ वासै ारा उनी एक 
परदेशी झ ूित ाको देशमा इसहाक र याकूबजः तै तम् बूह मा बसोबास गरे। 
उनीह  अॄाहामसँगसँगै उही ूित ाका हकदार िथए। १० िकनिक उनले 
एउटा जग भएको सहरको ूितक्षा गथ, जसलाई बनाउने र िनमार्ण गन 
परमेँ वर नै हनुहुनु् छ।  ११ िवँ वासै ारा साराले पिन आफ् नो उमेर 
ढिल् कसकेपिछ गभर्धारण गन शिक्त ूाप् त गिरन ्। िकनभने ूित ा गनुर्हनेुलाई 
ितनले िवँ वासयोग् य ठानेकी िथइन ्। १२ यसैकारण मरेतलु् य शरीर भइसकेको 
एउटै मािनसबाट आकाशका तारा जि कै असंख् य र समिुका िकनारका 
अनिगन् ती बालवुाका कण जि कै सन् तान उत् पन् न भए। १३ ूित ा गिरएको 
कुरा ूाप् त नगरी ियनीह  सबै िवँ वासैमा मरे, तर टाढ़ैबाट त् यसलाई देखेर 
ः वागत गरी ितनीह ले मािनिलए, िक ितनीह  यस पथृ् वीमा परदेशी र ूवासी 
िथए। १४ यः ता कुरा भन् ने मािनसह ले आफ् नो िनिम् त एउटा देश खोिजरहेका 
छन ् भन् ने कुरा ूं ट हनु् छ। १५ जनु देशबाट ितनीह  िनः केर गएका िथए, 

यिद ितनीह ले त् यही देशको िवषयमा सोचेका भए ितनीह लाई फिकर् जाने 
मौका िमल् ने िथयो। १६ तर ितनीह  अझ उ म देश, अथार्त ् एक ः वगीर्य 
देशको इच् छा गछर्न ्। यसैकारण परमेश ्वर ितनीह का परमेँ वर भनी पकुािरन ु
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शमार्उनहुनु् न, िकनभने उहालेँ ितनीह का िनिम् त एउटा सहर तयार 
पािरिदनभुएको छ।"   

    जितसकैु परीक्षा, द:ुखक को सामना हामीले गनुर्परेतापिन हामी 
परमेँ वरमािथको िन ामा कसरी अिडग भएर बःने? हामीह को अगािड जे 
अवरोध वा वाधाह  आएतापिन हामीह को जीवनको अन्तसम्म िवँ वासमा 
कसरी बिलयो भएर बःने? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: अगवुाभएर अ को सेवक कसरी ब े भ े उत्कृ  अनकुरणीय 
उदाहरण ूभभुोजमा येशूले गनुर्भएको कामबाट छलर्  पादर्छ। त्यसबेला, आफू 
परमेँ वरको पऽु हुँ भ े कुरामा येशू पूणर् पमा ान िथयो। खाना खाएपिछ 
येशूले आफ्ना चेलाह को खु ा धनुहुनु्छ (यूह ा १३:१४,१५)। ूत्येक पल्ट 
जब उहाँका भक्तह ले एक आपसको खु ा धनु्छन ् तब ितनीह ले येशूले 
गनुर्भएको कामलाई दोहोर् याउँछन।् र येशूको राज्यमा कोही अगवुा हनु 
चाहन्छ भने उसले आफ्नो भाऊ खोज्ने होइन तर एक आपसको सेवा गनुर्पछर् 
भनेर उक्त िविधले एक आपसलाई याद गराउँछ। जब चचर्का अगवुाह लाई 
कसैलाई दमन गरेर वा ूभतु्व जमाएर शासन नगर भनेर पऽसुले आ ान 
गछर्न ् तब येशूको त्यो नॆ कामको याद पऽसुलाई झलझलित आइरहेको 
हनुपुछर् (१ पऽसु ५:५)। 

    "मानव प िलन येशूले मञ् जरु गनुर्भएको िथयो। त्यो काम गनर् 
आफूले सहमित जनाउनभुएको कारणले सारा ःवगर्का जीवह ले उहाँको 
नॆताको भावनालाई देखेर छक् क परेका िथए। मानव अवतार िलनभुन्दा अिघ 
भी  परमेँ वर नै हनुहुनु्थ्यो। त्यसकारण, हामीमध्ये एक हनु उहाँले आफूलाई 
अत्यन्त तल झनुर् आवँयक िथयो। त्यस तथ्यको अथर् सत्य पमा के हो भनेर 
बझु्न हामीह को िदमागलाई खलुा राख् न ुअत्यन्त अिनवायर् छ। आफ्नो शाही 
पोशाक र राजकीय ौीपेचलाई येशूले फुकाल्नभुएको िथयो भनेर हामीले महससु 
गन पछर्। शासन गन आफ्नो अिधकारलाई उहाँले त्याग्नभुएको िथयो। आफ्नो 
िदव्य ईँ वरत्वलाई मानव शरीरले बेनुर्भएको िथयो। उहाँ मािनस हनुभुयो तािक 
मािनस जहाँ छ त्यही ँउसलाई भेट्न सकुन।् मानव पिरवारले पापलाई दवाउन 
वा पापी ःवभावलाई िजत् न भी ले शिक्त ल्याउन चाहनहुनु्छ। र हामी 
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परमेँ वरका छोरा छोरीह  होउन ्भ े उहाँको ूवल चाहना छ।"-एलेन जी 
ाइट, सनस ्एण्ड डटसर् अभ गडस, प.ृ ८१बाट पान्तिरत। 

 

िचन्तनमनन: 
१.  शैतानसँग िनडर भएर सामना गद येशूले यस संसारमा 

परमेँ वरको िनिम्त काम सु  गनुर्भएको िथयो। जब उहाँ 
चािलस िदनसम्म उपबास बःनभुएको िथयो तब उहाँ भोकले 
अत्यन्त कमजोर हनुभुएको िथयो। तर बाइबललाई नै 
उद् धृत गरेर उहाँले शैतानको ूरीक्षासँग िनडरसाथ मकुािबला 
गनुर्भएको िथयो (म ी ४:१-११, मकूर् स १:१२,१३, लूका 
४:१-१३)। येशूको अनसुरण  गरेर हामीले पिन शैतानसँग 
कसरी मकुािबला गन? 

२. नॆ आत्मा, कोमल मन र झकु्न सक्ने खबुी भएको 
मािनसह सगँ के तपाईँ पनुर्भएको छ? ितनीह  कःतो 
चिरऽका हनु्छन?् ितनीह बाट तपाईँले के िसक्न सक्नहुनु्छ? 

३.  असल वा सक्षम इसाई अगवुा हनु ुभनेको के हो? अ सँग 
ूितःपधार् गरेर, अ लाई दवाएर, अनेकन सापटी आँ वासनले 
मािनसह लाई मख्ख पान राजनैितक नेताह  र येशूको 
नीितमा िहँड्ने इसाई अगवुाह को बीचमा के िभ ता छ? 
यिद राजनैितक नेताह  पिन असल इसाई पथमा िहँड्न 
सकेको भए कुनै पिन देश कःतो हनु्थ्यो होला? 

४. कसैले तपाईँसगँ तकर्  गलार् रे, शैतान केवल मनगढन्ते हो, 
त्यसको अिःतत्व छैन। मािनसमा भएको दु  भावनाह को 
केवल शब्द िचऽमाऽै हो रे? त्यसलाई तपाईँले कःतो जवाफ 
िदनहुनु्छ? 
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१

परमेँ वर भरपद  र िवँ वािसलो पित हनुहुनु्छ-भाग २ 
 

    मैले बिप् तःमा िलएको चार मिहनापिछ मेरो ौीमान िबरामी हनुभुयो। 
पेट र छाटी दखेुको गनुासो गनुर्भयो। उहाँ अःपताल जान चाहनहुनु्थ्यो। 
त्यसकारण उहाँलाई कसैले अःपतालमा लिगिदन्छ िक भनेर कसैको खोजीमा म 
बािहर िनःक। त्यही समयमा म बािहर िथए ँउहाँ हामीह को दईु ७ र ८ 
वषर्को छोराह को हातमा मनुर्भयो। 

    जब म घर फक मैले मेरो ौीमान मरेको भे ाए ँर मेरा छोराछोरीह  
डाँको छोडेर दैँ िथए। ितनीह लाई के गर  के गर  भएर आि एका िथए। 
परमेँ वरिसत म िरसाए।ँ "मेरो जीवन तपाईँलाई भखर्र िदए।ँ यो कसरी भयो। 
मेरो ौीमान िकन यसरी चाँडै मनुर्भयो?" त्यसको जवाफको माग मैले गर। तर 
कहीबँाट जवाफ आएन। मैले पिन मनर् चाहेको िथए।ँ मेरो आफन्तह ले मेरा 
छोराछोरीह लाई हेरचाह गनर् लगे। अिन मेरो ौीमानलाई गाड्न तरखर 
गिरयो। जसोतसो गरेर मेरो ौीमानको अिन्तम संःकार गिरयो। अिन फेिर 
मलाई यो महससु भयो: ओहो, उहाँत जानभुयो! मेरो कुनै जािगर िथएन। पाँच 
जना छोराछोरीह लाई मैले कसरी पाल्ने? अब हामी कसरी िजउने? 

     हामी घर भाडामा बःथ्य । तर मेरो ौीमानलाई िचहानमा दफन गरेर 
घर फिकर्ँ दा घरपित हामीकहा ँ आएर हामीलाई कोठा छोड्न भने। मेरो 
ौीमानको सबभन्दा जेठो दाजलेु हामीलाई उहाँको घरमा बःन आउन ु भ  ु
भयो। तर उहाँको घरमा रहँदा उहाँह को सम्बन्धमा केही तनावह  हनु्थे 
जसले गदार् हामीह लाई त्यहा ँबःन गार् हो भएको िथयो। मेरो काकाले मेरो र 
मेरो छोराछोरीह को िनिम्त कोठा भाडामा िलइिदनभुयो। तर मैले काम गनुर् 
आवँयक िथयो। मेरी कान्छी बिहनी हामीसँग रहन आइन ् र मेरा 
छोराछोरीह लाई ःयाहानर् थािलन।् म बजारमा गएर नाफा कमाउन 
सागसब्जीह  बेच् न थाल। यो काम धेरै गार् हो िथयो। अिलकित तरकारी बेच् न 
बजारमा धेरै घन्टा कुनुर्पथ्य , र मैले थोरैमाऽ नाफा पाउथ। पिछ बेलकुीको 
क्लासह मा भनार् हनु थाल। मेरो पिरवारलाई धा  केही सीप िसक्न सिकन्छ 
िक भनेर पढ्न गए।ँ मेरो द:ुखभिर चचर्का दाजभुाइ िददीबिहनीह ले मलाई 
सहायता गरे। जब म काम गनर् जान्थ र क्लासमा जान्थ तब साथीभाइह ले 
मेरा छोराछोरीह लाई हेथ। कितले त खानेकुरा र पैसा िदएर पिन हामीलाई 



२

सहयोग गरे। परमेँ वरले अ  दयाल ु साथीह  पठाउनभुयो जसले हामीलाई 
सहयोग गरे। 

   जब म काम गथ तब अ ह लाई परमेँ वरको ूमेको बारेमा बाँड्न 
चाहन्थ। त्यसकारण मैले एडभेिन्टःट िकताबह  बेच् न थाल। हरेक िदन 
हामीलाई चाहेको कुराह  परमेँ वरले जटुाउनभुयो। त्यसले गदार् मेरो िवँ वास 
बिलयो भयो। एक वषर्पिछ मलाई एडभेिन्टःट छापाखानामा काम गनर् 
बोलाइयो। 

   किठन समयह मा मलाई हेरचाह गनुर्भएकोमा म परमेँ वरलाई 
धन्यवाद िदन चाहन्छु। जब मेरा छोराछोरीह ले ितनीह को बबुा गमुाए तब 
परमेँ वर ितनीह को िपता हनुपगु्नभुयो। उहाँले हामीह को आवँयकतालाई 
परु् याउनभुयो। परमेँ वरको मिहमा गनर् र माया गनर् तािलम िदन उहाँले मलाई 
सघाउनभुयो। ितनीह  परमेँ वरमा िवँ वािसलो भएर चलेका छन।् 
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