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परमे वरको वचन अनुसार
िजउनु

यस अध्यायका मूल पदह : िफिलप्पी २:१२-१६, लूका ४:४,८,१०-१२,
भजन ३७:७, भजन ४६:१०, भजन ६२:१,२,५ र कलःसी ३:१६।

यस अध्यायको मूल सार पद: "परमेँवरको वचन सु म
े ाऽ होइन तर त्यस

अनुसार पालन गरे र चल्नुपछर् नऽभने ितमीह
िदइरहेका हुन्छौ" (याकूब १:२२

पान्तिरत)।

आफूले आफैलाई धोका

जितसुकै रमाइलो मानेर, जोिशलो भएर वा उ म तिरका अपनाएर

बाइबल अध्ययन गरे पिन यिद हामीले िसके अनुसार चल्ने ूितव ता वा चाहना

दे खाएन भने त्यो अध्ययनको कुनै अथर् हुँदैन। हामी ःकूल जान्छ , कलेज

जान्छ वा कुनै तवरले िव ा िसक्छ , लेख्न पढ्न जान्छ तर हामीले िसकेका
कुरा वा पाएको िव ा अनुसार हामी चलेन भने हामीले िसकेका िशक्षादीक्षा

केही काम लाग्दै न। त्यसरी नै जितसुकै बाइबल पढे पिन वा सुनेपिन यिद त्यस

अनुसार चल्न राजी भएनौ वा व्यवहारमा लागु गरे न भने हामीले गरे को इसाई

हुँ भ े दावी नै सबैको सामु हाँसोको िवषय हुनसक्छ वा बेकारको हुन्छ। यिद
हामी िसके अनुसार चल्न राजी भय भने परमेँवरले उहाँको वचनको ठू लो

खजाना वा धन हाॆो िनिम्त ःवगर्बाट खोिलिदनुहन
ु ेछ। तर वचनमाऽ सु े तर
त्यस अनुसार नचल्ने हो भने परमेँवरबाट हामीले पाउने आिशषका ढोकाह

हामीले नै बन्द गिररहे का हुन्छ

(बाइबल कण्ठ गरे र ःवगर्को अनुभिू त गनर्

पाइने भए सबभन्दा पिहले मोबाइलले त्यो अअनुभिू त गथ्य िकनभने कितपय

मोबाइलमा बाइबल भिरएको हुन्छ-अनुवादकको व्यङग्य)। तर परमेँवरको
वचन जाने सुने अनुसार चल्य भने हाॆो जीवन नै पिरवतर्न हुनेछ, हामीमा
जोश जाँगर आउनेछ र समझशिक्त र

अनुसार परमेँवरको वचनमा एकव

ान िवकिसत हुनेछ। यिद हामीले जाने

भएर चलेन भने हाॆो आित्मक िवकास
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किहल्यै हुँदैन र जिहले पिन आित्मक पमा पिछ नै हुनेछ । जब हामी ईसाइ
ह भनेर अ लाई भन्छ वा येशूको बारे मा अ लाई सुनाउँछ तर हामी नै
वचन अनुसार चलेनौ वा हाॆो जीवनको तालमेल िमलेन भने हाॆो इसाई ह

भ े दावी र सुसमाचार सुनाउने काममा कमजोरी दे खा पछर् र पावलको िहॄू

६:६को अनुसार येशूलाई ताजा पमा हामीले नै बुसमा चढाइरहे का हुन्छ ।
हाॆो जीवन वचन अनुसार चल्नुपदर्छ।

परमेँवरको वचन अनुसार र वचनले िचऽण गरे अनुसार चल्य भने

हामी अनुमही, बु ी र

ानमा बढ्दै जानेछ । परमेँवरको वचन अनुसार

िजउनु भनेको के हो भनेर हे न र् चाहन्छ भने त्यसको उत्कृ

उदाहरण वा नमूना येशू भी

वा अित उ म

ु न्ु छ। हामीले कुन ढाँचा वा िजवनशैली
नै हुनह

अपनाएर चल्नुपछर् भनेर उहाँले हामीलाई दे खाउनुभएको छ। परमेँवरको

इच्छा

अनुसार

उहाँको

िबताउनुभएको िथयो।

वचनमा

तालमेल

हुनेगरी

येशूले

आफ्नो

जीवन

परमेँवरको वचन अनुसार कसरी जीवन िबताउने र उहाँकै ई रीय

छऽछायाँ वा अिधकारमा हामी कसरी चल्ने भनेर यस पुःतकको अिन्तम
ँ
अध्यायले औल्याउने
ूयास गनछ।

१. परमेँवरको जीिवत वचन र पिवऽ आत्मा

परमेँवरको वचन लगनशील भएर वा होिसयारीसाथ पढ्ने सही

तिरका अपनाउन ज री छ। हामीले जे िसक्य

त्यही अनुसार चल्नु पिन

उि क्कै महत्वपूणर् छ। बाइबल अध्ययनको ठू लो लआय भनेकै बाइबलको

ठू लो वा भव्य

ान आजर्न गनुर् वा िसक्नुमाऽ होइन, हुनत यो

आवँयक छ। बाइबल कण्ठ गरे र त्यसमा भएका

ान ूाप्त गनुर्

ानको पारख गनुर् वा

बाइबलको अत्यन्तै जा े िव ान माऽ हुने हाॆो ठू लो लआय होइन तर जानेको

कुराले हाॆो जीवन पिरवतर्न गराउनु हो र हाॆो सोचिबचार र मनिःथितमा

पिरवतर्न ल्याउनु हो। यही नै बाइबल अध्ययनको मूल उ ेँय पिन हो।

हामीले िसकेको सत्य अनुसार िजउन राजी हुन ु भनेकै बाइबलले दे खाएको सत्य

अनुसार चल्न हामी समिपर्त हुन ु हो। परमेँवरको वचन अनुसार चल्ने हाॆो
िनणर्यले कितपय समयमा ठू लो सं घषर् गनुप
र् न हुनसक्छ िकनभने हाॆो िदमागमा,

जीवनमा र सोचमा कसले िनयन्ऽण गन भ े शिक्तह सँग हामी हरदम लडाईँ

गिररहे का हुन्छ । मािनसले जे भनेपिन अन्तमा केवल दुई शिक्तह माऽ छन्
र कसको पक्षमा हामी उिभने वा उिभरहे का छ त्यो कुरा गहन िवषय हो।
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हामीले कसरी िजउने भनेर िफिलप्पी २:१२-१६ले कसरी बताउँदछ? हेनह
र्ु ोस्,
"१२ यसकारण मेरा िूय हो, जसरी ितमीह ले सध आ ापालन गरे का छौ, मेरो

उपिःथितमा माऽ गरे जःतो होइन, तर अब झन् बढ़ी मेरो अनुपिःथितमा डर र

कम्पसाथ ितमीह को आफ्नो मुिक्तको काम पूरा गनर् पिरौम गर। १३

िकनिक ितमीह लाई उहाँको असल अिभूायअनुसार इच्छा गन र काम गन दुवै

तुल्याउनलाई परमेँवर ितमीह मा काम गनुह
र् न्ु छ। १४ गनगन अथवा वाद-

िववाद नगरी सबै काम गदजाओ, १५ िक ितमीह चािहँ िनद ष र सुधा भएर
टे ढ़ा र बरािलएका पुःताको बीचमा परमेँवरका िनंखोट सन्तान होओ, जुन

पुःताको बीच सं सारमा ितमीह

ताराह झ चम्कन्छौ। १६ जीवनको वचन

दि॑लो गरी पिबराख, तािक म व्यथर्मा दगुिरन,ँ र मैले व्यथर्मा पिरौम गिरनँ
भनी भींटको िदनमा म गवर् गनर् सकूँ।"

हामीले आफ्नै ूयासमा जितसुकै असल हुन्छ भनेर दावी गरे तापिन

यथाथर्मा परमेँवरले नै हाॆो जीवनमा काम गिररहनुभएको हुन्छ। तर उहाँ

पिवऽ आत्मा ारा हामीमा काम गनुह
र् न्ु छ। पिवऽ आत्माले माऽ पिवऽ
धमर्शा

ःवभाव

बुझ्न

ानबुि

िदनुहन्ु छ। हामी मािनस पापी भएको कारणले हाॆो

ूायजसो परमेँवरको

सत्य

िवपरीत

चल्न

खोज्छ।

हामी

हाॆै

व्यिक्तगत िनणर्य अनुसार चल्न चाहन्छ । हाॆो अहं मले गदार् परमेँवरको
वचन अनुसार नचल्न हामी हठी बन्छौ (रोमी १:२५, एिफसी ४:१७,१८)।

पिवऽ आत्माको सहयोग िबना परमेँवरको सन्दे शूित हाॆो मोह हुदैन।

हामीमा कुनै अथर्पूणर् आशा, भरोसा सत्य र ूेम हुँदैन। जितसुकै बाइबल
पढे पिन त्यसलाई ूभाव पानर् निददा हामी जिहले पिन खिःकरहे को अनुभव

गदर्छ । पिवऽ आत्मामाफर्त नै हाॆो जीवनमा उहाँको असल अिभूायअनुसार

इच्छा गन र काम गन दुवै तुल्याउनलाई परमेँवर हामीह मा काम
गनुह
र् न्ु छ।" (िफिलप्पी २:१३)।

पिवऽ आत्मा हाॆो असली गु

ु न्ु छ। परमेँवरको वचनको
हुनह

गिहराइमा पुर्याउन र उहाँको वचनमा आनन्दसाथ खुशी मनाउँदै सराहना
ु न्ु छ। उहाँ बाइबलको िभऽी
गराउन पिवऽ आत्मा उत्सुक हुनह

ान िसकाउन

चाहनुहन्ु छ। परमेँवरको वचनमा भएको सत्यलाई उहाँले नै हाॆो ध्यान

लगाउन

खोज्नुहन्ु छ

र

आत्म ान

सत्यह

ारा

हाॆो

दयलाई

ताजा

राख्नुहन्ु छ। हाॆो जीवन परमेँवरको इच्छामा ूेमपूवक
र्
र िवँवाससाथ

समिपर्त भएर चलोस् भ े पिवऽ आत्माको चाहना हो। हाॆो जीवनलाई हामी

२०५

उहाँको िवँवासी भक्त ह भनेर दे खाउन र पिरचालन गनर् पिवऽ आत्माकै

सिबयता हुन्छ। "पिवऽ आत्माको सहयोग िबना कसै ले पिन बाइबलको

व्याख्या गनर् सक्दै न। तर जब तपाईँ नॆ र िसका
पढ्नुहन्ु छ भने परमेँवरको ःवगर्दूतह

भएका सत्यह को ूमाण ारा तपाईँको

भएर परमेँवरको वचन

तपाईँको साथमा हुनेछन् र बाइबलमा

दयलाई ूभाव पानछ।"-एलेन जी

ाइट, सेलेक्टे ड मेसेज, बुक १, पृ. ४११बाट

पान्तिरत। यसरी आित्मक

हरे क िबहान परमेँवरको वचन आनन्दसाथ प

ाउन सक्ने हुनेछ (यशैया

ानह को आित्मकतिरकाले नै व्याख्या हुन्छ (१ कोरन्थी २:१३,१४)। अिन

५०:४,५)।

जीवनको वचनलाई पबेर राख्नुपछर् भनेर िफिलप्पी २:१६ले बताउँछ।

त्यसको अथर् के होला? परमेँवरको वचनलाई हामीले कसरी पबेर राख्ने?

दे हायका केही पदह ले त्यसको जवाफ केही हदसम् िदन्छ। हेनह
र्ु ोस् "४ तर
परमूभ ु ितमीह का परमेँवरिसत लािगरहने ितमीह मध्येको ूत्येक आजसम्म

जीिवत छ।" (व्यवःथा ४:४) र "४ हे इॐाएल, सुन, परमूभ ु हाॆा परमेँवर
एउटै परमूभ ु हुन ुहन्ु छ। ५ ितमीह ले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई आफ्नो

सारा

दयले आफ्नो सारा ूाणले र आफ्नो सारा शिक्तले ूेम गर। ६ मैले

आज ितमीह लाई सुनाएका आ ाह

आफ्नो मनमा राख। ७ ती ितमीह ले

आफ्ना छोराछोरीह लाई होिशयारीसाथ िसकाओ। घरमा बःदा, बाटोमा िहँ दा,

ढल्केर सुत्दा र उ दा ितनको चचार् गर। ८ ती आफ्ना हातमा िचन्हको लािग
किसराख। ती ितमीह को िनधारमा बाँिधराख। ९ ती आफ्ना घरका
चौकोस र मूल ढोकाह मा लेख।" (व्यवःथा ६:४-९)।

ारको

२. येशूबाट िसक्ने

हाॆो जीवन येशू भी को अनुकरणीय उदाहरण अनुसार चल्नु जःतो

ूेरणादायी र उ म काम अ

केही पिन छै न। उहाँलाई धमर्शा

राॆैसँग

थाहा िथयो। परमेँवरको लेिखएको वचन अनुसार चल्न र त्यसैलाई पिबराख्ने

येशूले सध चाहना गनुभ
र् एको िथयो।

ँ
शैतानसग
मुकािवला गनर् येशूले धमर्शा

बाइबललाई नै ूयोग

गनुभ
र् एको िथयो। त्यस समय केवल पुरानो करारमाऽै िथयो। जीवनमा अनेक
पिरिःथित र परीक्षाह को सामना गनुप
र् दार् धमर्शा

बाइबल नै हाॆो आःथाको

ँ कसरी मुकािवला गनुभ
केन्ििवन्दु हुनपु छर्। हेनह
र्ु ोस् येशूले शैतानसग
र् यो भनेर
दे हायका पदह : लूका ४:१-१२ "१ येशू पिवऽ आत्माले पिरपूणर् भएर
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यदर्नबाट फकर्नुभयो, र आत्माले उहाँलाई उजाड-ःथानमा लैजानुभयो २ र

ु यो। ती
चालीस िदनसम्म उजाड-ःथानमा िदयाबलसबाट उहाँ परीिक्षत हुनभ

िदनमा

उहाँले

केही

खानुभएन, र

चालीस

िदन

समाप्त

भएपिछ

उहाँ

भोकाउनुभयो। ३ तब िदयाबलसले उहाँलाई भन्यो, “तपाईं परमेँवरका पुऽ

हुनहु न्ु छ भने यस ढु ालाई आ ा गनुह
र् ोस्, र त्यो रोटी बनोस्।” ४ येशूले
त्यसलाई जवाफ िदनुभयो, “लेिखएको छ, ‘मािनस रोटीले माऽ जीिवत रहँदैन’।”

५ त्यसले उहाँलाई एउटा उच्च ःथानमा लगेर एकै क्षणमा जगत्का सबै
राज्यह

दे खायो। ६ िदयाबलसले उहाँलाई भन्यो, “म यो सारा अिधकार र

ियनको गौरव तपाईंलाई िदनेछु, िकनभने यी सबै मलाई सुिम्पएका छन्, र म

जसलाई इच्छा गदर्छु, त्यसलाई िदँदछु । ७ तपाईंले मलाई दण्डवत् गनुभ
र् यो भने

यी सबै तपाईंका हुनछ
े न्।” ८ येशूले त्यसलाई जवाफ िदनुभयो, “लेिखएको छ,

‘तले परमूभ ु, आफ्ना परमेँवरलाई दण्डवत् गनू,र् र उहाँको माऽ सेवा गनू’र् ।” ९

तब त्यसले उहाँलाई य शलेममा लगेर मिन्दरको टुप्पामा राख्यो, र उहाँलाई

भन्यो, “तपाईं परमेँवरका पुऽ हुनहु न्ु छ भने यहाँबाट हामफाल्नुहोस्। १०

िकनभने लेिखएको छ, ‘उहाँले ितॆो रक्षा गनर् आफ्ना ःवगर्दूतह लाई आ ा

गनुह
र् न
े ,’ ११ र ‘ितनीह ले ितमीलाई हात-हातै थाम्नेछन्, नऽता ितॆो खु ा
ु छ

ढु ामा ठोिकनेछ’।” १२ येशूले त्यसलाई जवाफ िदनुभयो, “यसो भिनएको छ,
‘तले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरको परीक्षा नगनू’र् ।”
येशू धमर्शा

ु न्ु थ्यो। परमेँवरको वचन
बाइबलसँग पिरिचत हुनह

उहाँको मनमा यसरी सिजएको िथयो िक उहाँले

दयदे िख नै उदधृत गनर्

सक्नुहन्ु थ्यो। उहाँले आफ्नो अमूल्य समय परमेँवरकै वचन अध्ययन गरे र

िबताउनुभएको कारण त्यसमा के लेिखएको िथयो सो उहाँलाई थाहा िथयो।
यिद कुन सन्दभर्मा र कहाँ ती पदह

ठीकसँग लेिखएका िथए

भ ेकुरा उहाँलाई थाहा नभएको भए शैतानले उहाँलाई सिजलै सँग धरापमा पानर्

सक्थ्यो। यो िवषय रोचक छ िक शैतानलाई पिन धमर्शा

बाइबल राॆैसँग

थाहा िथयो र उसले धोका िदने उदे ँयले त्यसलाई बङ्ग्याएर उतानर् सक्थ्यो।

बाइबल कण्ठ गनुर् वा बाइबलबाट उतारे र आफ्नो भनाइ ूःतुत गनुर् माऽै

ठू लोकुरा होइन िकनभने शैतानले पिन त्यही गरे को िथयो। िवषयवःतुसँगै

त्यसको ठीक अथर् पिन जा ु आवँयक छ।ूभ ु येशूलेझ हामी पिन बाइबलसँग

राॆरी पिरिचत भय भनेमाऽ शैतानले हामीलाई मूखर् बनाउन सक्दै न वा धोका
िदन सक्दै न।

दयिभऽ बाइबललाई सजाएर रािखयो भनेमाऽ शैतानको
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आबमणसँग मुकािवला गनर् सिकन्छ। बारम्बार आफ्ना चेलाह ले धमर्शा

बुझून ् भनेर यहाँ "यसरी लेिखएको छ" भनेर ितनीह को ध्यान धमर्शा ितर

लगाउनु भएको िथयो (लूका २४,४५,४६, म ी ११:१०, यूह ा ६:४५
आिद)। जसको धमर्शा

लगाउन

सक्छ

भ े

पढ्ने बानी हुन्छ उसले त्यसको अथर् ठीकसँग

कुरा

येशूलाई

थाहा

िथयो।

उहाँले

पिण्डत

वा

ँ
धमर्ग ु ह लाई बाइबल नै औल्याएर
सोध्नुहन्ु थ्यो "व्यवःथामा के लेिखएको

छ? ितमीह ले कसरी प

ौ?" (लूका १०:२६। धमर्शा

बाइबलमा जे

लेिखएको छ त्यसै अनुसार िजउनु नै येशूको िनिम्त आदशर् नीित िथयो।

प

ु यो। (यूह ा १:१४) येशूले उहाँलाई
परमेँवरको वचन दे हधारी हुनभ

ाउनेह को ध्यान धमर्शा ितर यसरी लगाउनुभएको िथयो "३७ अब

चाड़को पिछल्लो िदन, अथार्त ् चाड़को ूमुख िदनमा, उिभएर येशूले उच्च ःवरमा

यसो भन्नुभयो, “यिद कोही ितखार्यो भने त्यो मकहाँ आओस् र िपओस्। ३८

जसले ममािथ िवँवास गदर्छ, धमर्शाःऽले भनेअनुसार ‘त्यसको अन्तःकरणबाट
िजउँदो पानीका खोलाह

बिगिनःकनेछन्’।” (यूहन्ना ७:३७-३८)। येशू भी

ु न्ु छ भनेर केवल धमर्शा
नै ूित ा गिरएको मसीह हुनह
ु न्ु छ भनेर बताउने धमर्शा
ठम्याँउछ। उहाँको हुनह

बाइबललेमाऽ

बाइबल नै हो (यूह ा

ु एको िथयो। धमर्शा
५:३९)। धमर्शा कै आधारमा चल्न येशू राजी हुनभ

परमेँवरले आफ्ना भक्तह लाई लेख्न लगाउनुभएको िथयो। यिद हामी येशूका

भक्त ह भनेर दावी गछ भने उहाँ पिवऽ धमर्शा

अनुसार िजउन चाहनु

भएको र त्यसलाई मनमा राख्न सक्नुभएको पिरूेआयमा के हामीले पिन त्यसै
गनुप
र् दन र?

ँ मुकािवला गनुप
तपाईँ आफैले शैतान वा धोका िदने आवाजसग
र् दार्

तपाईँका लािग धमर्शा

बाइबल उपयोगी भएको अनुभव छ? अथार्त ् तपाईँ

परीक्षामा पनर् लाग्दा के तपाईँले धमर्शा

बाइबल पढ्नु भयो वा त्यसलाई

व्यवहारमा उतानुभ
र् यो ? परीक्षा, ूलोभन वा फःन सक्ने सम्भावनाको सामना

ँ
गनुभ
र् यो? त्यसको पिरणाम के भयो? बाइबलको शिक्तले शैतानको आवाजसग
मुकािवला गरे को अनुभववाट तपाईँले के िसक्नुभयो?

३. के येशू धमर्शा

बाइबलको िखलाफमा चल्नुभएको िथयो?

ँ कित गाढा वा घिन
आफ्नो सम्बन्ध बाइबलसग

यूह ा ५:४१-४७मा कसरी ःप

िथयो भनेर येशूले

गनुभ
र् एको छ? यसबाट हामी कःतो सन्दे श

पाउँछ ? हेनह
र्ु ोस् "४१ “म मािनसह बाट मिहमा महण गिदर्न,ँ ४२ तर
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परमेँवरको ूेम ितमीह मा छै न भनी म जान्दछु । ४३ म आफ्ना िपताको
नाउँमा आएको छु , तर ितमीह

मलाई महण गदनौ। अक कोही आफ्नै नाउँमा

आयो भने त्यसलाई महण गनछौ। ४४ ितमीह

जब िक ितमीह

कसरी िवँवास गनर् सक्छौ,

आपसमा एक-अकार्बाट सम्मान खोज्दछौ, अिन त्यो सम्मानको

खोजी गदनौ, जो एकमाऽ परमेँवरबाट आउँदछ? ४५ “यो नसम्झ, िक म

िपताको सामु ितमीह लाई दोष लाउनेछु। ितमीह लाई दोष लाउने त मोशा
छन्, जसमा ितमीह ले आफ्ना आशा राखेका छौ। ४६ िकनभने ितमीह ले

मोशालाई िवँवास गरे का भए मलाई पिन िवँवास गनिथयौ, िकनिक उनले मेरो
उनले लेखेका कुराह

िवषयमा लेखेका िथए। ४७ तर ितमीह

भने, मेरा वाणी कसरी िवँवास गछ ?”
येशूले

पुरानो

करारको

ठीक

िबपरीत

बोलेर

िवँवास गदनौ

आफ्नै

् उहाँले आफ्ना वचनह
थप्नुभएको िथयो भनेर कितपयले दावी गछर्न।
करारभन्दा

मािथ

राख्नुभएको

िथयो

भनेर

पिन

ितनीह

दावी

वचनह

पुरानो

्
गछर्न।

"ितमीह ले सुन्यौ...तर म भन्दछु " भनेर येशूले धेरैपल्ट भ ुभएको कुरा नयाँ

करारमा

लेिखएको

छ

५:२१,२२,२७,२८,३३,३४,३८,३९)।
उपदे शमा ती ूख्यात वचनह

(म ी
जब

५:४३,४४,

येशूले

डाँडामा

म ी

िदनुभएको

बोल्नुभयो तब उहाँले पुरानो करारलाई

िनलम्बन वा खण्डन गनर् खोज्नुभएको िथयो। तर कितपयले उहाँले त्यसो
गनुभ
र् एको भनेर व्याख्या गनर् खोज्दछन्। धमर्शा को बारे मा त्यसबेलाका
चलनचल्ती अनुसार नै उहाँले िविभ

त्यसबेला सबैले मुखबाटै

तिरकाले व्याख्या गनुभ
र् एको िथयो।

सुनेका परमेँवरका नीितह लाई याद िदलाएर

िसकाउनुभएको िथयो। आफ्नो शऽुलाई घृणा गनर् परमेँवरले किहल्यै पिन

आदे श िदनुभएको िथएन न त घृणा गनुर् ठीक िथयो भनेर उहाँले भ ुभएको
िथयो (म ी ५:४३)।

येशूले पुरानो करारलाई खारे ज गनुभ
र् एन न त यसको गिरमालाई
ु न्ु छ
घटाउनुभयो। ब त्यसको ठीक िबपरीत चाही ँ गनुभ
र् यो। उहाँ को हुनह
भनेर ूमािणत गन आधार नै पुरानो करार हो भनेर उहाँले ठम्याउनुभएको

िथयो। उहाँले पुरानो करारका भनाइह लाई नै उताद परमेँवरको सु को

ँ
योजना के िथयो सो औल्याउनु
भएको िथयो।

येशूलाई नै आधार बनाएर पुरानो करारका भनाइह लाई अवमूल्यन

गनुर् वा बाइबलका कुनै भागह

परमेँवरको ूेरणा ारा म लेिखएको होइन
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भ े मनिःथित एकदम खतरा छ। बाइबलको आलोचना गन यो चलाकीपूणर्

चालबाजी हो। येशूकै नाउँमा मािनसह ले बाइबललाई उल्टापुल्टा गरे र

बाइबलको गिरमालाई पछानर् खोज्छन्। पिवऽ धमर्शा

वा तत्कािलन पुरानो

करारलाई उहाँले कःतो आिधकािरक मान्यता िदनुभएको िथयो भनेर येशूका

धेरै उदाहरणह ले दे खाउँदछ। पुरानो करारूित येशू भी को धारणाभन्दा

अक

धारणा हामीलाई िकन चािहन्छ र? उहाँकै वचनले पुरानो करारको

गिरमालाई ूमािणत गनुह
र् न्ु छ।

धमर्शा को अिधकारलाई कमजोर बनाउनु वा अवमूल्यन गनुक
र् ो

ु े धमर्शा
साटो येशल
गनुभ
र् एको

िथयो।

भरपद र िवँवािसलो पथूदशर्क भएको कुरा िजिकर

डाँडामा

िदनुभएको

त्यसबेलाको पुरानो करारलाई ःप
अगमवक्ताह लाई

िनलम्बन

उपदे शमा

धमर्शा

बाइबल

वा

पमा उचाल्नुभएको िथयो: "व्यवःथा र

गनर् म

आएको

भनेर

ितनीह लाई खारे ज गनर् वा िनलम्बन गनर् होइन ब

ितमीह ले

नसम्झ।

पूरा गनर् म आएको हुँ"

(म ी ५:१७)। अिन धमर्शा मा भएका ती आ ाह को सानोभन्दा सानो कुनै

ँ ालाई कसै ले तल झाछर् वा अवमूल्यन गरे र िसकाउँछ भने त्यो मािनस
बुद
ःवगर्को राज्यमा अत्यन्तै सानो कहलाइनेछ (म ी ५:१९

पान्तिरत)।

हामीले िसकाउने मूल िशक्षादीक्षा आज पिन पुरानै करारमा आधािरत

छ। जःतै: उत्पि

१,२मा उल्लेख गिरएको सृि को बृतान्तह , उत्पि

३मा

लेिखएको पापको ूवेश। येशूभक्तह को िनिम्त नयाँ करारमा भएका के के
िनणार्यक िशक्षादीक्षाह

जुन पुरानो करारमै आधािरत भएका छन् र त्यस

आधारमा पिन नयाँ करारले झन ःप

पारे को छ भ

सिकन्छ ।

ँ शािन्तपूवक
४. परमेँवरको वचनसग
र् समय िबताउनु

यस सं सारमा हामी बाँच ुन्जेल हाॆो जीवन व्यःतताले भिरएको हुन्छ,
हामी तनाव, क र भारले लािदएका हुन्छ । किहलेकाही ँ त हातमुख जोनर् र
बाँच्नमाऽै पिन धेरै पिरौम गनुर् पिररहे को हुन्छ। कितपय समयमा एक छाक
खान पिन सं घषर् गनुर् पिररहे को हुन्छ। अ

समयमा आधारभूत कुराह

वा

गाँस वास कपास हामीमा भएतापिन हामी एक अकार्सँग जोिर खोज्दै धनसिम्प
थुपानर् खोज्छ िकनभने मािनसलाई जितभएपिन पुग्दै न। अक तपर् के कुराले

हामीलाई आनन्द, खुशी र सुखी बनाउँछ जसले गदार् हाॆो जीवन अथर्मूलक

हुन्छ भ े कुराको खोिजमा हामी लािगरहन्छ । धेरै भौितक सुिवधा भयो भने

हामी खुशी हुन्छ

भ े मिनिःथित ूाय सबै मािनसह को हुन्छ। तर
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सोलोमनले उपदे शकको पुःतकमा हामीलाई सतकर् गराउँछन् िक भौितक
सुिवधाले मािनसह लाई सध सुख र आनन्द िदन्छ भ े छै न।

तर जेभएतापिन हाॆो जीवनमा हामी अत्यन्तै व्यःत भइरहे का हुन्छ ।

अिन अित व्यःत भएको कारणले हामी सबै थोक गनर् त भ्याउँछ

तर

परमेँवरसँग समय िबताउने फुसर्दै नहुने पिरिःथितमा हामी रहनसक्छ ।

परमेँवरूित हाॆो आःथा त हुन्छ तर गुणःतर पमा ूाथर्ना गरे र, बाइबल
पढे र परमेँवरको निजक आउन भ्याइरहे का हुँदैन । हामी यो पिन िबसर्न्छ

िक हाॆो जीवनको ूत्येक पलपलमा फेन सास उहाँकै हातमा छ (दािनएल

५:२३)। परमेँवरसँग उिचत, लाभूद र गुिणलो समय िबताउन हामीलाई

अन्य कामकुरोले पन्छाइरहे का हुन्छ। हाॆो व्यःत जीवनलाई केही क्षण

भनेपिन जानाजान रोकेर भएपिन हाॆो मुिक्तदातासँग भेटगन फुसर्द िनकाल्न
हामीले गरे न भने पिवऽ आत्मा हामीसँग

ज री छ। यिद उहाँलाई सु े ूय

कसरी बोल्नुहन्ु छ र? तपाईँ हामीले परमेँवरसँग िवशेष र शान्त समय
अिन ूाथर्ना ारा उहाँसँग बातिचत गर्य

िबताय , उहाँको वचन प

आित्मक जीवन िबताउन ती कुराले हामीलाई म त गनछ।

भने

ँ
परमेँवरसग
शान्त वा मौन समय िबताउन आवँयक छ भनेर

ँ पारःपिरक र
दे हायका पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? परमेँवरसग

व्यिक्तगत समय िबताउन िकन ज री छ? हेनह
र्ु ोस् भजन ३७:७ "परमूभ ुको

ू क
सामुन्ने मौन बस र धैयप
र् व
र् उहाँको ूतीक्षा गर। मािनस आफ्ना कुमागर्मा
फिलफाप हुँदा र त्यसले खराब युिक्तह

कायार्न्वयन गदार् ितमी झक नमान।",

भजन ४६:१०-११ "१० “शान्त होओ, र म परमेँवर हुँ भनी जान। जाित-

जाितह मा म उचािलनेछु, पृथ्वीमा म उचािलनेछु।” ११ सवर्शिक्तमान् परमूभ ु
हाॆो साथमा हुनहु न्ु छ, याकूबका परमेँवर हाॆो शरणःथान हुनहु न्ु छ।" र भजन

६२:१-८ "१ मेरो ूाणले परमेँवरमा माऽ िवौाम पाउँदछ, उहाँबाट नै मेरो

उ ार आउँदछ। २ उहाँ माऽ मेरो च ान र मेरो उ ारक हुनहु न्ु छ, उहाँ मेरो
ँ ३ एक जना मािनसमािथ किहलेसम्म
िकल्ला हुनहु न्ु छ, म किहल्यै डग्नेछैन।
ितमीह

आबमण गिरबःछौ? ढल्न लागेको पखार्ल र कमजोर बारजःतै भएको

त्यस मािनसलाई के ितमीह

सबै िमलेर ढाल्छौ? ४ त्यसको उच्च ःथानबाट

त्यसलाई खसाल्नलाई ितनीह ले

ूसन्न रहन्छन्। ितनीह

ढ़ िवचार गरे का छन्। ितनीह

मुखले त आशीवार्द िदन्छन्,

असत्यतामा

तर मनमा ितनीह

सराप्छन्। ५ हे मेरो ूाण, परमेँवरमा माऽ िवौाम गर। मेरो आशा उहाँबाटै
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आउँछ। ६ उहाँ माऽ मेरो च ान, मेरो उ ारक र मेरो िकल्ला हुनहु न्ु छ। म
ँ
डग्नेछैन।
७ मेरो उ ार र मेरो इज्जत परमेँवरमा आिौत छ,

मेरो

शिक्तशाली च ान र मेरो शरणःथान परमेँवर नै हुनहु न्ु छ। ८ हे मािनस हो,

सब समय उहाँमा नै भरोसा गर, उहाँको सामुन्ने आफ्ना मन खोल, िकनिक

परमेँवर हाॆो शरणःथान हुनहु न्ु छ।"

तपाईँले कसै लाई मन पराउनुहन्ु छ भने तपाईँ त्यस िूय व्यिक्तसँग

समय िबताउन

चाहानुहन्ु छ वा मनपराउनुहन्ु छ। परमेँवरलाई तपाईँले

िवँवासमाऽ होइन ूेम पिन गनुह
र् न्ु छ भने उहाँसँग पिन समय िबताउन तपाईँ

िच दे खाउनुहोस्। कुनै शान्त ठाउँ रोज्नुहोस् जहाँ परमेँवरको वचन िबना

रोकटोक पढ्न सक्नुहन्ु छ र ती वचनले भनेका सन्दे शह लाई ध्यान िदन
सक्नुहोस्।
छु

सु

हाॆो

व्यःत

जीवनमा

हामीले

परमेँवरसँग

िबताउने

समय

ाउनै पछर् अिन माऽ हाॆो आित्मक जीवन सफल हुन्छ। ूायजसो िदन

गनुभ
र् न्दा अिघको केही िमनेट नै परमेँवरसँग शान्त हुन ु र बाइबल पढे र

ध्यान गनुर् सबभन्दा उ म समय हो। हािमले काम सु

गनुभ
र् न्दा पिहले यसरी

परमेँवरसँग समय िबताउँदा हाॆो पूरािदन नै आिशषमय हुनसक्छ िकनभने

जुन अत्यन्तै मह वपूणर् अमूल्य सोचह

िबहान जब तपाईँ राख्नुहन्ु छ ती

िदनभरी तपाईँको साथमा हुनेछन्। तर कुन समय तपाईँको िनिम्त उपयुक्त छ
सो

समय

िनकाल्ने

ूयास

गनुह
र् ोस्

तािक

परमेँवरसँग

तपाईँ

वाधाअचर्निबना शान्तसँग समय िबताउन सक्नुहोस् ।

कुनै

ूाथर्ना ारा जीिवत परमेँवरसँग आफूलाई जोिड राख्दा र बाइबल

अध्यययन गदार् तपाईँको
अ

सम्पूणर् जीवन नै फरक र अथर्मूलक हुनसक्छ जुन ्

कुनै ूयासबाट तपाईँ ूाप्त गनर् सक्नुह ु ।

अिन िबःतारै िबःतारै

तपाईँको जीवनले येशू भी लाई ूितिबम्ब गनर् सक्नुहन
ु ेछ।

ँ गुिणलो समय िबताउन तपाईँ कितको सिबय हुनहु न्ु छ?
परमेँवरसग

परमेँवरको वाःतिवकता र ूेमलाई जा
गरे को छ?

५. कण्ठ गनुर् वा मनन् गनुर्

"तपाईँको वचन मेरो

तपाईँको िब
िविभ

समयले तपाईँलाई कि को सहयोग

दयमा लुकाइ वा सजाइ राखेको छु तािक

मा म पाप नग "ँ (भजन ११९:११

यिद हामीले बाइबलका अं शह

आिशषह

पान्तिरत)।

कण्ठ गर्य

भने त्यसले हामीमा

ल्याउन सक्छ। जब परमेँवरका वचनका अमूल्य अंशह
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वा पदह

हाॆो िदमागमा राख्न वा सम्झन सक्य भने हामीले मनमा राखेको

कुरालाई व्यवहारमा पिन उतानर् सक्छ
पिरिःथितह को सामना

र जुनसुकै नयाँ वा पिरवितर्त

गनर् हामी सक्षम् हुन्छ । यस ूिबयाले हाॆो िदमाग,

मनिःथित वा सोच र िनणर्यमा बाइबलले िसधै ूभाव पानर् सक्छ। बाइबललाई

कण्ठ गनर् सिकयो भने हाॆो दै िनक जीवन र अनुभवलाई जोिशलो, फुितर्लो र

अथर्मूलक बनाउन सक्छ। अझ यसले परमेँवरको आराधना गनर् सहयोग
गदर्छ र बाइबलले बताए अनुसार हामी िजउन सक्नेहन्ु छ ।
बाइबलका वचनह

कण्ठ गरे र याद गनर् सक्य भने हामी धोका िदने

तत्व र गलत व्याख्याबाट अत्यन्तै सुरिक्षत राहन सक्छ । यिद बाइबललाई
दयदे िख कण्ठ गनर् सक्य भने बाइबल नभएको समयमा पिन ती पदह

भ

सक्नेहन्ु छ । जब परीक्षा र ूलोभनमा हामी पछ तब त्यसले हामीलाई ठू लो
शिक्त िदन सक्दछ। दै िनक जीवनमा हामीले अनेक ूितकुल वा हामीलाई मन
नपन च ुनौितह को सामना गनुप
र् न हुन्छ तर बाइबलका अमूल्य पदह

याद

गनर् सक्य भने ती च ुनौितह को बहादुरीताकासाथ सामना गनर् सक्नेहन्ु छ ।
समःयाह

आइ पदार् यिद परमेँवरले िदनुभएका ूित ाह लाई सिम्झन सक्य

भने हाॆो सोच परमेँवरको वचनमा केिन्ित गनर् सक्छ

नऽभने हाॆो

समःयामामाऽै हाॆो िदमाग घुिमरहन सक्छ। याद गरे का ूित ाह ले हाॆो
सोचलाई परमेँवरितर उचाल्दछ। हामीलाई सहायता गन उहाँसँग हजार

बाटोह

छन्। कितपय समयमा जब हामी समःयामा पछ तब हाॆो अगािड

हामी अन्धकार वा समाधान नहुने अन्धकारको पहाडमाऽ दे ख्छ तर उहाँले नै
हामीलाई राहत िदनुहन्ु छ। त्यसको लािग हामीले उहाँका वचनह
दयमा सजाइ राख्नु ज री छ।

हाॆो

दयमा र िदमागमा परमेँवरको वचन रािखराख्दा र भजनलाई

गुञ्जाइराख्दा परमेँवरको वचनले हामीलाई शिक्त िदइरहन्छ र हाॆो आःथामा

बिलयो बनाइ रहन्छ भनेर दे हायका केही पदह ले उल्लेख गरे को छ। हेनह
र्ु ोस्,
ँ भजन, गीत र आित्मक गानमा
एिफसी ५:१९,२० "१९ एउटाले अकार्सग
बोल्दै र आफ्नो सम्पूणर्

दयले ूभ ुको िनिम्त गाउँदै र धुन िनकाल्दै २० सध

सबै कुराका िनिम्त हाॆा ूभ ु येशूको नाउँमा परमेँवर िपतालाई धन्यवाद

ँ वास
चढ़ाओ।" र कलःसी ३:१६ "भींटको वचन ितमीह मा ूशःततासग

गरोस्। पूरा बुि मानीसाथ एउटाले अकार्लाई िसकाओ र अतीर् दे ओ, र
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परमेँवरूित आफ्नो

गाओ।"

दयमा रहेको कृत तासाथ भजन, ःतुित र आित्मक गान

बाइबलका पदह

गीत ारा कण्ठ गनुर् परमेँवरको वचन

बिलयो गिरराख्नु हो। गीत गाउँदा बाइबलका पदह

सिकन्छ। िमठो धुनले परमेँवरको वचन

दयमा

सिजलै सँग सम्झन

दयमा सजाइ राख्दा हाॆो

िदमागमा ती वचनह ले जग बसािलरहे को हुन्छ र हामीलाई िचन्तासुतार्
लागेको बेलामा ती धुनह ले परमेँवरको वचनलाई याद िदलाउँछ र हाॆो मन
हलुका पादर्छ। परमेँवरको वचनलाई कण्ठ गनुर् यो अत्यन्तै ूभाकारी तिरका

हो र दै िनक जीवनमा आइपरे का नरमाइला िःथितह लाई त्यसले िबसार्इ

िदन्छ। सरल तर िमठो धुनसँग बाइबलका पद वा अंशह

ठू ला साना सबैले

गीत गाउँदै कण्ठ गनर् सक्छन्। िवँवका महान् तथा ूख्यात सं गीत ह ले
बाइबलमा आधािरत महान् सं िगतह

बनाएका छन् जसले शताब्दीय दे िख धेरै

मािनसह लाई ूेरणा िदइरहे का छन्। सं गीत र गीत इसाई सं ःकारको एक
अिभ

अ

हो। गीतले हाॆो िदमागलाई उचाल्दछ र हाॆा सोचह

परमेँवरितर धकेल्छ। हाॆो जीवनलाई सकारात्मक मोडमा लान र लगाइ

राख्न परमेँवरका वचनह

्
ूभावकारी माध्यम हुन।

"ःवगर्मा परमेँवरको आराधना गन कायर्बमह मा सं िगत पिन एक

महत्वपूणर् भाग हो। सकेसम्म ःवगर्को सं िगतसँग तालमेल गरे र ःतुित ूशं सा

गन ूयास हामीले गनुप
र् छर्"-एलेन जी
५९४बाट

पान्तिरत।

उपसं हार:

थप जानकारी: एलेन जी

ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ.

ाइट ारा िलिखत ःटे प्स टु बाइःटको पृ. ९३-

१०४को "द िूिभलेज अभ ूेयर" पढ्नुहोस्।

ँ ाले येशूको सौन्दयर्ता र मनोहरतालाई किहल्यै
"हाॆो शािरिरक आख

पिन दे ख्न सक्दै न। हामी यथाथर्मा कितको िनराश र असहाय छ भनेर महसुस
गराउन हाॆो

दयमा पिवऽ आत्मा ूजिल्वत हुनै पछर् वा उहाँलाई काम गनर्

ु एका
िदनैपछर्। सबैको पाप बोक्नुहन
ु े, क्षमा िदनुहन
ु े र सबैमा सम्पूणर् हुनभ

येशूको दयालेमाऽ उहाँको अनन्तको दया र क णा, अिसिमत ूेम, उदारता र

परोपकािरता र मिहमालाई ठम्याउन मािनसलाई सहयोग गनर् सक्छ।" एलेन

जी

ाइट, द अपवाडर् लुक, पृ. १५५बाट
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पान्तिरत।

"बाइबलका पद वा अं श वा पूरै अध्यायह

कण्ठ गिरराख्न सक्दा

अनेक जालमा फसाउन शैतान आउँदा त्यसलाई बाइबलका ती वचनह ले

पराःत गनर् सिकन्छ। जब मािनसलाई सांसािरक र शारीिरक उ ेजना ल्याउने
कुरामा शैतानले मािनसको िदमागमा खेल्छ तब "यसरी लेिखएको छ" भनेर

बाइबलको वचन उच्चारण गनुप
र् छर् तब शैतानसँग ूभाकारी पमा सामना गन

क्षमता पिन ूा

हुन्छ।"-एलेन जी

अिूल ८, १८८४बाट

पान्तिरत।

ाइट, एडभेन्ट िरभ्यु एण्ड साबथ हे राल्ड,

िचन्तनमनन्:
अ.

परमेँवरूितको िवँवास र उहाँका वचनह
हामीमा

हुनपु न

अिधकार

हो।

िववेकको

ःवतन्ऽताले

पालना गनर्का लािग

कःतो

भूिमका

खेल्दछ?

परमेँवरलाई िवँवास गन आत्मिनणर्य ूत्येक व्यिक्तको ःवतन्ऽता र
हाॆो

जीवनको

कितपय

पक्ष

वा

कुराह

हाॆो

िनयन्ऽणमा नहोला तर अनन्त जीवन पाउने िक नपाउने भ े मािमलामा

िनणर्य गन अिधकार हाॆै हातमा छोिडएको छ। परमेँवरले तपाईँलाई

िदनुभएको िववेकको ःवतन्ऽतालाई तपाईँले के गिररहनुभएको छ?

आ.

तपाईँले कःतो खालको आित्मक िनणर्यह

गिररहनुभएको छ?

ँ मौन हुन वा शान्त भएर बःन साबथले कःतो भूिमका
परमेँवरसग

खेल्न सक्छ र खेल्न िदनुपछर्? कामै काममा माऽ लागेर आफ्नो

ँ िबताउनुपन समय नै हामी पाउँदैन
जीवनलाई घचेिडरहँदा परमेँवरसग

तर काममामाऽ हराउने र परमेँवरलाई वेवाःता गन पिरिःथितबाट

हामीलाई साबथले कसरी सुरिक्षत राख्न सक्छ? साबथ भनेको आित्मक

आिशषको िनिम्त हो। तपाईँले साबथमा अझ बढी आिशष पाउन
इ.

तपाईँले कसरी िसक्ने?

ँ िबताउनुभएको कुनै पल
ूाथर्ना र बाइबल अध्ययन गरे र परमेँवरसग

वा समयको

ँ छ? यस आित्मक अभ्यासले तपाईँको
अनुभव तपाईँसग

आःथमा कःतो असर पारे को छ? वा कसरी असर पानुप
र् दर्छ? तपाईँको

ई.

अनुभववाट अ ले कसरी फाइदा िलन सक्छन्?

तपाईँलाई मनपन कुनै पदह

छन्? त्यसमा तपाईँलाई मनपन कुरा के

छ? ती पदलाई कण्ठ गदार् तपाईँलाई के फाइदा भएको छ?
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कथा १३
हवाइजहाज दुघट
र् नाबाट जोिगनु
आन्द्र्यु मेकचेसनी, एडभेिन्टःट िमसन
एक िदन ५३ वषर्को िपयस कबादी िटिसम्बे एउटा सानो जहाजमा
चढे । उनी डेमोबािटक िरपिब्लक क ोको दुगम
र् क्षेऽमा रहे को उनले ःथापना
गरे को चचर्मा जाँदै िथए। तर िकनशासाको एयर कसाइले चलाएको

समा

बनेको त्यो सानो जहाज कामाको हवाई मैदानबाट उड्ने िबि कै इिन्जनमा

समःया दे खा पर्यो। त्यो जहाज आ ोलाको िसमानामा रहे को िशकापा क्षेऽमा

जादै िथयो जुन ् ९० माइल वा १५० िकलोिमटर पर िथयो। पाइलटले त्यो
जहाज अवतरण गनर् खोज्दै िथयो त्यो जहाज उड्ने उचाइबाट ढलमिलन पुग्यो

र जहाजको कोठा धुवाँले भिरयो। िटिशओम्बेले पाइलट आफ्नो ठाउँबाट

बािहर िनःकेको दे खे। अिन "पाइलटको पिछ लाग" भ े आवाज उनमा

आयो। िटिशओम्बे जु क्क उठे । पाइलटले जहाजको आपतकािलन ढोका
खोले र हामफाले। अिन िटिशओम्बेपिन हामफाले। एक िछनमा त्यो जहाज

झाडीमा ठोिकन पुग्यो र आगो लागेर पड्क्यो। यो दुघट्
र् ना कामाको
एयरपोटर्को केवल दुई माइल वा ितन िकलोिमटर पर सन् २०१७को जुलाई
२७मा भएको िथयो। केवल िटिशओम्बे र पाइलट बाँचे अ

पाँच जना

याऽुह को मृत्यु भयो। उनकी ौीमती िनकोलले भिनन् "उनी केवल आफ्नो

मोबाइलसँगमाऽ बाँचे।" उनले आफ्नो ौीमानको फोटोह

उनको साथीले

ाटस्अपमा राखेकोले थाहा पाइन्। "उनको िशर र खु ामा चोट लागेको

िथयो तर उनका कुनै ह ीह

भाँिचएको िथएन" िटिशओम्बेकी ौीमतीले

भिनन्।
फोटोह मध्ये िटिशओम्बेले रक्ताम्य भएको किमज लगाएको र हातमा

मोबाइल बोकेको एउटा िथयो। िनकोलले आफ्नो ौीमानसँग तीन िदनसम्म

बोल्न पाएकी िथइनन्। तर जब िटिशओम्बेले फोनबाट बोले तब उनले

परमेँवरलाई धन्यवाद िदएर आफ्नी ौीमतीसँग यसरी वोलेका िथए "
ु न्ु छ।"
परमेँवरलाई म किहल्यै पिन छोड्नेछैन। उहाँ अचम्मको हुनह
िटिशओम्बे १५ जना सदःयह

भएको सानो चचर्मा जान चाहे का

िथए। त्यो चचर् काबुन्ग्युमा सुसमाचार ूचारपिछ खोिलएको िथयो। उनले
शुबबार नै उड्नुपरे को िथयो िकनिक उनले चाहे को उडान शिनबारमाऽ
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हुन्थ्यो। "ितनीह ले उनलाई शिनबार उड्न सल्लाह िदएका िथए। तर साबथ

भएकोले 'म उड्न सिक्दँन' भनेर उनले भनेका िथए। 'तपाईँ जाने ठाउँमा
केवल शिनवारमाऽ जहाज उड्छ' ितनीह ले भने। तर उनले भने 'त्यसो भए

म अक तिरकाबाट म जानुपन ठाउँमा जान्छु ' भनेर उनले भने" भनेर िनकोलले

भिनन्। िटिशओम्बेले (फोटोको दोॐो पि ) एयरपोटर्बाट आफ्नी ौीमतीलाई

आफू अक हवाइ जहाजबाट जाने भनेर फोन गरे का िथए। उनले काबुङ्ग्युमा
र् नामा जे भयो त्यसले गदार्
अक बाटो भएर पुग्ने आशा गरे का िथए। दुघट

िनकोलको मनमा धेरै ूँनह

खडा भएको िथयो। िटिशओम्बे र पाइलटमाऽ

िकन बाँचे त्यो पिन उनले बुझ्न सिकनन्। िटिशओम्बेलको साबथमा नउड्ने

् तर भजन
िनणर्यले त्यो घटना भएको हो िक भनेर िनकोल ूँन गिछर्न।
९१:४मा लेिखएको ूित ा अनुसार िटिशओम्बे मृत्युबाट उम्केका िथए भ े

कुरामा उनी िवँवःत िछन्। यसमा लेिखएको छ "िकनभने उसले उसको ूेम
मािथ राखेकोले म उसलाई उ ार गनछु " ( पान्तिरत)।

"परमेँवरूित आःथावान र िन ावान भएर चल्नुपछर् िकनिक उहाँले

हामीलाई सध रक्षा गनुह
र् न्ु छ" िनकोल सुनाउँिछन्।
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