
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पद : ूःथान १४, १५:१५-२७, १७:१-७, िहतोपदेश 

३, लूका ४:१-१३ र १ पऽसु १:६-९। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "ितमीह  यसैमा रमाउँछौ, य िप अिहले थोरै 
समयको िनिम् त ितमीह ले िविभन् न िकिसमका कं टह  भोग् न आवँयक नै पनर् 
सक्दछ र शोिकत पिन हनु सक्दछौ।" १ पऽसु १:६।  

"िदउँसो जब चरालाई नछोिप उसको मािलकले िविभ  गीतह  
िसकाउन खोज्छ। उसलाई िविभ  संगीत वा धनुह  सनुाउँछ। चरालाई गाऊ 
भनेर पिन उक्साउन खोज्दछ। तर िपजँडािभऽ रहेको चरा वा शगुाले ती 
धनुह  िदमागमा राखेको हनु्छ र ती धनुह लाई एक आपसमा उसको 
िदमागमा गाँिसरहेको हनु्छ। तर मािलकले चरालाई कपडाले धाक्दछ र एक 
ठाउँमा राख्दछ। अिन चराले आफूले गाउनपुन गीत सनु्दछ। अिन 
अन्धकारमा उसले त्यो धनु गाउन ूयास गरेको गरैकै हनु्छ। अिन उसले 
िसकेपिछ उसले समुधरु, पक् कासँग सरु िमलाएर गाउँछ। अिन त्यस चराले 
चाहे िपजँडािभऽ छोिपएको होस ् वा नछोिपएको होस ् त्यो गीत िमठो ःवरले 
गाउँछ। ूभकुा सन्तानह लाई पिन त्यःतै िकिसमको कारोबार गनुर्हनु्छ। 
हामीलाई िसकाउने गीत उहासँँग छ। जब द:ुखक , अिग्नपरीक्षा, अन्धकारको 
छायाँमा त्यो गीत हामी िसक्छ  तब हामी सदासदा त्यो गीत गाइनै रहनेछ  वा 
गु ाइरहनेछ " -एजी ाइट, द िमिन ी अभ िहिल , प.ृ ४७२बाट पान्तिरत। 

यो पिन ध्यानिदएर सोच्नहुोस:् त्यस चरालाई छोपेर अन्धकारमा राख् ने 
अ  कोही नभएर उसकै मािलक हनु्छ। 

३ 
  

चराको िपँजडाचराको िपँजडा  
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 हो, सैतानको नाक फुलाउन वा ौेय िदन उसले हामीलाई सबै पीडा, 
द:ुखक  र अिग्नवाणह  ूयोग गछर् भ े कुरा बझु्न त सिजलो छ। तर के 
ूभ ुआफै पिन ती किठन, अलमल, आततायी, िच  दखुाउने र आगोको 
ज्वालामा सिबय पमा समावेशभएर अगवुाइ गिररहनभुएको होला? 

यस अध्यायको झलक: आफ्ना जनह  द:ुखक बाट पार गराउँदै ूभ ु
आफैले अगवुाइ गनुर्भएको िथयो भ  ेउदाहरणह  बाइबलमा कहाँ पाउनहुनु्छ? 
ती नयाँ गीतह  के होला जनु उहाँले ितनीह लाई िसकाउन चाहेको के होला? 

 

१. मतृ्यपुास वा मतृूायबाट नै भएर जाने ूित ा गिरएको देश 

"जब िमौ देशका सॆाट फारो उम पमा ितनीह लाई मानर् लालसमिु 
भएर  ओल, तब इॐाएलीह ले आखँा उठाएर हेदार् िमौीह लाई ितनीह का 
पिछपिछ आइरहेका देखे। इॐाएलीह  सा॑ै आति त र भयिभत भएर 
परमूभलुाई पकुारा गरे।" ूःथान १४:१०।  

कसैले कसैलाई धराप थापेको के तपाईँले देख् नभुएको छ वा तपाईँको 
त्यःतो बाटोमा आउनभुएको छ जहाँ उिम्कने बाटो हुँदैन? किहलेकाही ँ त 
रमाइलो पिन हनुसक्छ। तपाईँ एउटा कोठामा अचानक पःनहुनु्छ र त्यहाँ 
साथीह  जम्मा भएर अपेक्षा नगिरकन ढोका खोल्दा "जन्मिदनको शभुकामना! 
भनेर िचच्याँउदछन।् अ  बेलामा ठूलो ढक् का िदने खालको हनु्छ। त्यो 
अत्यन्त नरमाइलो र आति त बनाउने हनुसक्छ। तपाईँकै ःकूलमा होस,् 
काममा होस ्वा घर पिरवारमै िकन नहोस ्तपाईँले बेलाबेलामा आफ्नो भाऊ 
खोज्ने, तपाईँलाई दवाउने, खो, बलुी वा धम्काउने ठूलो वा सानो िजउ 
भएका मािनसह को सामना गनुर्पन वाध्य हनु्छ। ितनीह ले तपाईँ नराॆो, 
बेढ को, चिरऽ राॆो नभएको र िविमएको व्यिक्त भनेर आरोप लगाउँदै 
तपाईँको बारेमा चिरऽ हत्या गद पिन िहँड्न सक्छन।् 

इॐायलीह  ४० वषर्को याऽामा ितनीह ले जःतोसकैु बािनव्यहोरा, 
ूभ ुू ित ग ारी गरेर िहँडेतापिन िमौदेशदेिख ूित ा गिरएको देशसम्म जान 
उहाँले अगवुाइ नै गिररहनभुएको िथयो भनेर यसरी बताउँदछ, "अिन ितनीह  
रातिदन िहँ  न सकून ् भनेर ितनीह लाई बाटो देखाउनका िनिम् त परमूभ ु
िदनमा बादलको खामो र राती आगोको खामोमा ितनीह को अिगअिग 
जानहुनु् थ् यो। िदनमा बादलको खामो र राती आगोको खामो मािनसह का 
अिगअिग जान किहल् यै छोड़ेन।" ूःथान १३:२१-२२। ितनीह को याऽाको 
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ूत्येक भागमा ूभ ु आफैले डोर् याउनभुएको िथयो। तर सु मा उहाँले 
ितनीह लाई कहाँ लग्नभुयो त? ितनीह को अगािड अथाह समिु र ठूला 
पहाडह  दवैुितर  िथए। अिन ितनीह को पिछपिछ ूचण्ड िरसले तात्दै 
तत्कािलन िमौ देशको सभ्यता र शिक्तशाली राजा फारो आफ्ना सबै 
सैिनकह को साथ ितनीह लाई िपछा गरेका िथए। ितनीह  धेरै टाढा पिन 
िथएन। इॐाएलीह ले देख् न सक्ने गरेर नै ितनीह मािथ ओल्हर्न्दै िथए। 

इॐाएली सातोपटु्लो जाने ठाउँमै ूभलेु िकन डोर् याउनभुयो होला? 
हेन ुर्होस, "१ तब परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, २ “इॐाएलीह लाई आ ा देऊ 
िक ितनीह  फकर िमग् दोल र समिुको बीचमा पी-हहीरोत निजकै वास बसून ्। 
समिुनेर बाल-सेफोनकै अगािड़ डेरा हालेर बसून ्। ३ फारोले इॐाएलीह का 
िवषयमा भन् नेछन ्, ‘ितनीह  त अलमल् ल परी मलुकु घिुमरहेछन ्, र उजाड़-
ः थानले ितनीह लाई थिुनिदएछ’। ४ अिन म फारोको दय कठोर पानछु र 
त् यसले इॐाएलीह लाई खे  नेछ। तर फारो र त् यसको सारा सेना ारा म 
आफ् नो लािग मिहमा पाउनेछु, र िमौीह ले म नै परमूभ ु हुँ भनी थाहा 
पाउनछेन ्।” तब इॐाएलीह ले त् यसै गरे। ५ जब िमौका राजाकहा ँ ती 
मािनसह  भागेका खबर पगु् यो तब ितनीह ूित फारो र उनको अिधकारीह को 
मन ब  िलयो। उनीह ले भने, “यो हामीले के गर् य ? इॐाएलीह लाई त हाॆो 
सेवा गनर् नलगाएर छोड़ी पो िदएछ !” ६ अिन उनले आफ् नो रथ तयार गरेर 
आफ् नो सेनालाई साथमा िलए। ७ उनले छ सय असल-असल रथह  र िमौका 
अ  सारा रथह  र ती सबैमािथका अिधकृतह  पिन िलए। ८ अिन परमूभलेु 
िमौका राजा फारोको दय कठोर पािरिदनभुयो, र उनले साहससँग िहँिड़रहेका 
इॐाएलीह लाई खेदे। ९ तब िमौीह , अथार्त ् फारोका सारा घोड़ा, रथ, उनका 
घोड़चढ़ीह  र सेनाले ितनीह लाई खेदे, र ितनीह लाई पी-हहीरोतनेर 
बालसेफोनको अगािड़ समिुको िकनारमा डेरा हालेर वास बसेकै बेलामा भे ाए। 
१० जब फारो बढ़ेर आए, तब इॐाएलीह ले आखँा उठाएर हेदार् िमौीह लाई 
ितनीह का पिछपिछ आइरहेका देखे। इॐाएलीह  सा॑ै डराएर परमूभलुाई 
पकुारा गरे। ११ ितनीह ले मोशालाई भने, “के िमौमा िचहानह  िथएनन ्, र 
तपाईंले हामीलाई यस उजाड़-ः थानमा मनर्लाई ल् याउनभुयो? हामीलाई िमौबाट 
ल् याएर यो के गनुर्भयो? १२ के िमौमा ‘हामीलाई िमौीह को सेवा गनर् 
छोिड़िदनहुोस ्’ भनी हामीले तपाईंलाई भनेका िथएन  र? उजाड़-ः थानमा मनुर्भन् दा 
त हामीलाई िमौीह कै सेवा गनर् असल हनेु िथयो।” १३ मोशाले 
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इॐाएलीह लाई भने, “ितमीह  नडराओ, िः थर होओ, र परमूभलेु आज 
ितमीह लाई िदनहुनेु छुटकारा हेर। यी िमौीह  जसलाई ितमीह ले आज 
देखेका छौ, उनीह लाई ितमीह  फेिर किहल् यै देख् नेछैनौ। १४ परमूभ ु नै 
ितमीह का िनिम् त ल  नहुनेुछ। ितमीह  केवल िः थर बस।” १५ तब 
परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, “ितमी िकन मेरो पकुारा गछ ? इॐाएलीह लाई 
अिग ब  ने आ ा देऊ। १६ ितमीले चािहँ आफ् नो लहरुो उठाएर आफ् नो हात 
समिुितर पसारेर त् यसलाई दईु भाग गर ्, िक इॐाएलीह  समिुको बीचबाट 
ओबानो जिमनमा िहँड़ेर जाऊन ्। १७ म िमौीह का मन कठोर गराउनेछु, र 
उनीह  ितनीह का पिछपिछ लाग् नेछन ्। अिन फारो र त् यसका सारा सेना, 
त् यसका रथह  र त् यसका घोडचढ़ीह ारा मेरो मिहमा हनेुछ। १८ जब फारो, 
त् यसका रथह  र त् यसका घोड़चढ़ीह ारा मेरो मिहमा हनेुछ, तब िमौीह ले 
म नै परमूभ ु हुँ भन् ने कुरा थाहा पाउनछेन ्।” १९ तब इॐाएलका 
सैिनकह का अिगअिग िहँ  ने परमेँ वरका दूत हटेर ितनीह का पिछिल् तर गए, र 
बादलको खामो ितनीह का अिगबाट हटेर ितनीह का पिछिल् तर खड़ा भयो। 
२० त् यो िमौीको सेना र इॐाएलको सेनाको बीचमा आयो। रातभिर बादलले 
एकाितर अधँ् यारो पार् यो र अक ितर उज् यालो पार् यो। ितनीह  रातभिर एक-
अकार्को निजक आएनन ्। २१ तब मोशाले आफ् नो हात समिुमािथ पसारे, र 
परमूभलेु रातभिर जोरिसत पूवीर्य बतास चलाइिदनभुयो, र समिुलाई पिछ 
पन् साइिदनभुयो, र पानी दईु भाग भएर समिु ओबानो जिमन भयो। २२ 
इॐाएलीह  समिुको बीचबाट ओबानो जिमनमा िहँड़ेर गए, र पानी ितनीह का 
दािहने र देॄेपि  ितनीह का िनिम् त पखार्ल भयो। २३ िमौीह , फारोका 
घोड़ाह , उनका रथह  र घोड़चढ़ीह  ितनीह लाई खेदेर समिुिभऽै ितनीह का 
पिछपिछ लागे। २४ अिन रातको पिछल् लो पहरमा परमूभलेु िमौीह को 
सेनालाई आगो र बादलको खम् बाबाट हेन ुर्भयो, र िमौीह को सेनालाई अलमल् ल 
गराइिदनभुयो। २५ उहाँले उनीह का रथका पाङ् माह  फुः काइिदनभुयो र 
उनीह लाई ती चलाउन किठन भयो। िमौीह  भन् न लागे, “हामी 
इॐाएलीह देिख भाग , िकनिक परमूभ ु ितनीह का पक्षमा भएर िमौीह का 
िव मा ल  दैहनुहुनु् छ।” २६ तब परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, “ितॆो हात 
समिुमािथ पसार ्, र िमौीह  र उनीह का रथह  र घोड़चढ़ीह मािथ त् यो पानी 
फेिर बढ़ेर आओस ्।” २७ मोशाले आफ् नो हात समिुमािथ पसारे, र िबहान 
उज् यालो हुँदा समिु फेिर फकर आफ् नो ठाउँमा आयो। िमौीह  त् यसको 
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िवपरीत िदशाितर भाग् न लागे, तर परमूभलेु िमौीह लाई समिुमै 
फ् याँिकिदनभुयो। २८ पानी फकर आयो र रथह , घोड़चढ़ीह , अथार्त ् 
इॐाएलका पिछपिछ आएका फारोका जम् मै सेनालाई छोप् यो; र उनीह मध् ये 
एउटै पिन बाँचेन।  २९ तर इॐाएलीह चािहँ समिुको बीचबाट ओबानो 
जिमनमा िहँड़ेर गए। पानीचािहँ ितनीह का दािहने र देॄेितर पखार्ल भयो। ३० 
त् यस िदन परमूभलेु इॐाएलीह लाई िमौीह का हातबाट बचाउनभुयो, र 
इॐाएलीह ले िमौीह लाई समिुको िकनारमा मरेर लिड़रहेका देखे। ३१ 
परमूभलेु िमौीह मािथ गनुर्भएको त् यो ठूलो काम जब इॐाएलीह ले देखे, तब 
ितनीह ले परमूभकुो भय माने, र परमूभ ुर उहाँका दास मोशामािथ िवँ वास 
गरे" (ूःथान १४)।  

ूभ ुनै उपिःथत हनुभुएको खम्बाको पिछपिछ लाग्दा सबै कुरा िठक 
िठक र रमाइलो नै हनु्छ भ े छैन। यो त एकदम किठन अनभुव पिन 
हनुसक्छ। ूभलेु हामीलाई धमर्परायण र असल होस ्भनेर तािलम िदन पिन 
ती बाटोह मा लाग्न सक्नहुनु्छ। हाॆा दय र िनयतह  ःवभावैले छली छन ्
(यिमर्या १७:९)। जब हामी किठन पिरिःथित वा अिग्नज्वालाको बाटोमा 
िहँड्छ  तब ूभलुाई हामी िपछा गिररहेकाछ  िक छैन  भनेर यिकन हनैुपछर्। 
उहाँको पिछ लाग्दा द:ुखक , पीडा र आत  हनेु छैन भ े कुनै जमानी छैन। 
तर ती पिरिःथितबाट पार गन मन्ऽ त हामी उहाँको िनदशनमा लाग्दै, हाॆा 
सबै चेतना, समझशिक्त, बिु , यिुक्तह  र दयह  उहाँकै पिछ वा उहाँको 
अगवुाइमा चिलरहेकाछ  िक छैन  भ े कुरामा समिपर्त हनुजु री छ। 

त्यस भयाभव अनभुवबाट इॐाएलीह ले के पाठ िसके त? हेन ुर्होस:् 
"परमूभलेु िमौीह मािथ गनुर्भएको त् यो ठूलो काम जब इॐाएलीह ले देखे, तब 
ितनीह ले परमूभकुो भय माने, र परमूभ ुर उहाँका दास मोशामािथ िवँ वास 
गरे।" ूःथान १४:३१।  

ूभमुािथ नै िव ास र भरोसा राखेर चल्न ुकितपय समयमा िकन किठन 
हनुसक्छ? उहाँले त हामीलाई सय  अचम्मका ूित ा वा वाचाह  िदनभुएको त 
छ िन? तपाईँको जीवनलाई सिमक्षा गनुर्होस।् कितपय समयमा तपाईँलाई 
किठन, अिग्नमय पिरिःथितमा लानभुएको िथयो जसले गदार् तपाईँको िव ास 
बिलयो भयो र उहाँूित ठूलो ौ ा गािभन पगेुको िथयो। 
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२. ितता पानीह  

"इॐाएलीह का सारा समदुाय सीनको उजाड़-ः थानबाट परमूभकुो 
आ ाबमोिजम ठाउँ-ठाउँमा याऽा गरेर रपीदीममा आइपगेु। त् यहाँ ितनीह ले 
डेरा बनाए, तर मािनसह का िनिम् त खाने पानी िथएन।" ूःथान १७:१।  

  हामीले चाहेका सबै थोकह  ूभबुाट हामी नपाऔलँा। तर 
हामीलाई चाहेका वा आवँयक भएका सबै थोकह  उहाँबाट पाउने अपेक्षा 
गनुर् मनािसब छैन र? हामीलाई चािहन्छ भनेर सोचेर होइन तर चािहनै भएको 
हनु्छ, त्यसबेला पिन ूभ ुअलप भएर बःनभुएको जःतो किहलेकाही ँहामीलाई 
लाग्दछ। 

गमीर्को याऽा, खोलानाला नदी िबनाको म भिूमको याऽा र 
हिरयापिरया बोटिब वाह को अभावमा इॐाएलीह को घाँटी सकु्न ुःवभािवकै 
िथयो। ूभलेु इॐायलीह लाई बादलभएर लाल समिु पार गरेका िथए। अिन 
उहाँकै पिछपिछ अन टार सखु्खा म भिूममा तीन िदन लिऽन्दै याऽा गनर् 
ितनीह लाई वाध्य बनाएका िथए। तातो घामको मिुन पानी नै नभएको 
म भिूममा याऽा गनुर्पदार् पानीको ितॄ चाहना ःवभावै िथयो। ितनीह को त्यो 
चाहनालाई गनुासो पोखाएको पिन भ  मनािसव छैन। अब ितनीह ले चाहेको 
पानी कहाँ पाउने त? 

अिन ूभलेु ितनीह लाई कहाँ अगवुाइ गनुर्हन्छ त? आकाशमािथ 
तैिररहेको खम्बा माराह भ े ठाउँमा जान्छ। त्यहाँ आिखरमा पानी िथयो। 
ितनीह  त्यो पानी देखेर अत्यन्तै रमाएका िथए। जब ितनीह ले त्यो पानी 
िपए तब त्यो त िततो न िततो िथयो। अिन मोशासँग मािनसह  गनगनाए, 
“हामीले के िपउने?” (ूःथान १५:२४)।  

 अिन केही िदनपिछ ूभलेु त्यही अनभुव डोर् याउनहुनु्छ। यसबेला त 
ूभकुो खाँबो यःतो सखु्खा ठाउँमा रोकेको िथयो िक त्यहाँ कुनै पानी नै िथएन 
(ूःथान १७:१)। 

माराह र िरपिदममा ूभलेु इॐाएलीह लाई के ूकट गनुर्भएको िथयो? 
ितनीह ले वा हामीले पिन त्यसबाट के पाठह  िसक्न सक्दछ ? हेन ुर्होस ्"तब 
मोशाले इॐाएलीह लाई लाल समिुबाट अिग डोराएर लगे, र ितनीह  शूरको 
उजाड़-ः थानितर लागे। उजाड़-ः थानमा िहँ  दा तीन िदनसम् म ितनीह ले पानी 
पाएनन ्। २३ अिन मारा* भन् ने ठाउँमा आएपिछ माराको पानी ितनीह ले खान 
सकेनन ्, िकनिक त् यो तीतो िथयो। (यसैले त् यसको नाउँ मारा भयो।) यसकारण 
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मािनसह  “हामीले के िपउने?” भनेर मोशािसत गनगनाउन लागे। तब मोशाले 
परमूभलुाई पकुारा गरे। अिन परमूभलेु ितनलाई एउटा काठको टुबा 
देखाइिदनभुयो, र ितनले त् यो पानीमा हाल् दा पानी मीठो भयो। त् यही ँनै परमूभलेु 
ितनीह का िनिम् त एक िविध र िवधान बनाउनभुयो, र उहाँले ितनीह को जाँच 
गनुर्भयो। र उहाँले भन् नभुयो, “ितमीह ले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरका कुरा 
ध् यानिसत सनु् यौ, उहाँको िं टमा जे ठीक छ सो गर् यौ, र उहाँका आ ाह मा 
ध् यान लगायौ, र उहाँका सबै िविधह  मान् यौ भने, जनु रोगह  मैले 
िमौीह मािथ ल् याएको िथए,ँ तीमध् ये एउटै पिन ितमीह मािथ ल् याउनेछैन,ँ िकनिक 
ितमीह लाई िनको पान म परमूभ ुहुँ।”  अिन ितनीह  एलीममा आइपगेु, जहाँ 
बा॑ वटा पानीका मूल र स री वटा खजूरका बोटह  िथए। ितनीह ले त् यही 
पानीनरे पाल टाँगे।" (ूःथान १५:२२-२७) र "इॐाएलीह का सारा समदुाय 
सीनको उजाड़-ः थानबाट परमूभकुो आ ाबमोिजम ठाउँ-ठाउँमा याऽा गरेर 
रपीदीममा आइपगेु। त् यहाँ ितनीह ले डेरा बनाए, तर मािनसह का िनिम् त खाने 
पानी िथएन। यसकारण ितनीह ले मोशािसत झगड़ा गरेर भने, “हामीलाई खाने 
पानी िदनहुोस ्।” मोशाले ितनीह लाई भने, “ितमीह  िकन मिसत कलह गदर्छौ? 

ितमीह  िकन परमूभकुो परीक्षा गदर्छौ?” तर मािनसह लाई पानीको ितखार् 
लाग् यो, र ती यसो भनेर मोशाको िव मा गनगनाए, “तपाईंले हामी, हाॆा 
बालबच् चा र पशहु लाई ितखार्ले मानर् िकन िमौबाट यहाँ ल् याउनभुयो?”  तब 
मोशाले यसो भनी परमूभलुाई पकुारा गरे, “म यी मािनसह लाई के ग ?ँ 

ियनीह ले त मलाई ढु ाले हान् नै आटेँका छन ्।”  परमूभलेु मोशालाई 
भन् नभुयो, “इॐाएलीह का धमर्-गु ह मध् ये कितलाई साथमा िलएर मािनसह का 
अिगअिग जा, र तले नील नदीलाई िहकार्एको तेरो लहरुो पिन आफ् नो हातमा 
िलएर जा। म होरेबमा भएको च ानमा तेरो अिग खड़ा हनेुछु। ितमीले 
च ानलाई िहकार्उनू, र मािनसह ले िपउनलाई त् यहाँबाट पानी िनः कनेछ।” तब 
मोशाले इॐाएलीह का धमर्-गु ह का सामनु् ने त् यसै गरे। “परमूभ ु हाॆा 
बीचमा हनुहुनु् छ िक हनुहुनु् न” भन् ने इॐाएलीह का झगड़ाको कारण र 
ितनीह ले परमूभकुो परीक्षा गरेको कारण त् यस ठाउँको नाउँ ितनले मः सा र 
मेरीबा राखे" (ूःथान १७:१-७)।  

िरपदीमा इॐाएलीह लेके सोधेका िथए? "हैन परमूभ ु हामीिसत 
हनुहुनु्छ िक हनुहुुँदैन?" ूःथान १७:७। त्यही ू  के तपाईँले किहल्यै 
सोध्नभुएको छ? यिद सोध्नभुएको िथयो भने िकन? तपाईँको ू को जवाफ 
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पाएपिछ तपाईँलाई कःतो लाग्यो र के पाठह  िसक्नभुयो? त्यो ू  सोध्न नै 
रोक्नको लािग कितपय समय हामी  पखर्नपुछर् तािक त्यो जवाफ पाउँछ ? 
 

३. म भिूममा नै येशू र सैतानको बीचमा िभषण यु  

"येशू पिवऽ आत् माले पिरपूणर् भएर यदर्नबाट फकर् नभुयो, र आत् माले 
उहाँलाई उजाड-ः थानमा लैजानभुयो र चालीस िदनसम् म उजाड-ः थानमा 
िदयाबलसबाट उहाँ परीिक्षत हनुभुयो। ती िदनमा उहाँले केही खानभुएन, र 
चालीस िदन समाप् त भएपिछ उहाँ भोकाउनभुयो" (लूका ४:१-२)।  

लूका ४:१-१३ पढ्नहुोस।् हाॆो मिुक्तदाताकै अनभुव लेिखएको 
पिरूआेयमा सैतानले ल्याउने परीक्षाह  र अिग्नबाणह को सामना कसरी गन? 
जनुसकैु िवषम पिरिःथितमा पिन सैतानले उक्साउन ेपापमा हामी िकन फःनहुु  
र कसरी फसाउन िदनहुु ? हेन ुर्होस ् "येशू पिवऽ आत् माले पिरपूणर् भएर 
यदर्नबाट फकर् नभुयो, र आत् माले उहाँलाई उजाड-ः थानमा लैजानभुयो र चालीस 
िदनसम् म उजाड-ः थानमा िदयाबलसबाट उहाँ परीिक्षत हनुभुयो। ती िदनमा 
उहाँले केही खानभुएन, र चालीस िदन समाप् त भएपिछ उहाँ भोकाउनभुयो। तब 
िदयाबलसले उहाँलाई भन् यो, “तपाईं परमेँ वरका पऽु हनुहुनु् छ भने यस ढु ालाई 
आ ा गनुर्होस ्, र त् यो रोटी बनोस ्।”  येशूले त् यसलाई जवाफ िदनभुयो, “लेिखएको 
छ, ‘मािनस रोटीले माऽ जीिवत रहँदैन’।”  त् यसले उहाँलाई एउटा उच् च 
ः थानमा लगेर एकै क्षणमा जगत ्का सबै राज् यह  देखायो। उहाँलाई भन् यो, “म 
यो सारा अिधकार र ियनको गौरव तपाईंलाई िदनेछु, िकनभने यी सबै मलाई 
सिुम् पएका छन ्, र म जसलाई इच् छा गदर्छु, त् यसलाई िदँदछु।तपाईंले मलाई 
दण् डवत ् गनुर्भयो भने यी सबै तपाईंका हनेुछन ्।”  येशूले त् यसलाई जवाफ 
िदनभुयो, “लेिखएको छ, ‘तले परमूभ,ु आफ् ना परमेँ वरलाई दण् डवत ् गनूर्, र 
उहाँको माऽ सेवा गनूर्’।”  तब त् यसले उहाँलाई य शलेममा लगेर मिन् दरको 
टुप् पामा राख् यो, र उहाँलाई भन् यो, “तपाईं परमेँ वरका पऽु हनुहुनु् छ भने यहाँबाट 
हामफाल् नहुोस ्। िकनभने लेिखएको छ, ‘उहाँले ित ोॆ रक्षा गनर् आफ् ना 
ः वगर्दूतह लाई आ ा गनुर्हनेुछ,’  र ‘ितनीह ले ितमीलाई हात-हातै थाम् नेछन ्, 
नऽता ितॆो खु ा ढु ामा ठोिकनेछ’।”  येशूले त् यसलाई जवाफ िदनभुयो, “यसो 
भिनएको छ, ‘तले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरको परीक्षा नगनूर्’।”  िदयाबलसले 
उहाँलाई सबै परीक्षा गिरसकेपिछ अनकूुल समय नभएसम् म उहाँलाई छोड़ेर 
गयो।"   
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सैतानले ूभबुाट िबचिलत राख् न अनेक   भौितक, मानिसक, आित्मक, 
आिथर्क र पदोलोभनीय जःता हामीले नै चाहना गरेका चाहनाह  अनसुार 
ल्याउँदछ र ितनीह लाई सामना गनर् हामीलाई किठन हनु्छ। फेिर ती 
परीक्षाह  हाॆो एकदम कमजोर क्षणह मा िदमागमा घमुाइ राखेको हनु्छ। 

लूका ४मा येशूले नै भोग्नभुएका परीक्षा, उहाँको अिःतत्वलाई नै 
पछान खालका र िनराशमा पान खालका पिरिःथितह  हाॆो साम ु ूःततु 
गिरएको छ। ती परीक्षा, ूलोभन र सैतानको पासोमा सिजलैसँग पानर् सक्छ र 
हाॆो ध्यान ती िविभ  िवषयबःतहु ले पकडी राखेको पिन हनु्छ। येशूको 
मािमलामा हेदार् उहाँ सैतानको परीक्षा वा अिग्नहोऽ प न ्भनेर पिवऽ आत्माले 
नै घचेिडिदएको जःतो देिखन्छ। तर याकूब १:१३ अनसुार ूभलेु हामीलाई 
त्यस पिरिःथितमा किहल्यै पिन पानुर्हु  न त पान कुनै िनयत नै छ। तर, ती 
िवषम पिरिःथितह बाट ूभलेु अगवुाइ गिररहनभुएको हामी देख्छ  वा अनभुव 
गनर् सक्दछ । तर लूका ४ अनसुार  परीक्षाको िनिम्त पिवऽ आत्माले नै 
डोर् याउन ु सक्नहुनु्छ। सैतानका डरलाग्दो अिग्नमय वाण वा परीक्षाह  
उघािरन्छन ् भनेर हामीले हेनर्सकुन ् भनेर त्यस पिरिःथितमा हामीलाई पानर् 
पिवऽ आत्माले अनमुित िदनहुनु्छ। ती किठन पिरिःथितह मा हामी ूभकुो 
चाहना र उहाँको बाटोमा िहँडेका छैन  भनेर पिन ूभ ुू ित गलत धारणाले हामी 
भिरन सक्छ । तर यो खास सत्य होइन। "कितपय पिरिःथितह मा हामीलाई 
पािरन सक्छ जसले गदार् ूभकुो आत्माले हामीलाई अगवुाइ गिररहनभुएको छ 
िक छैन भनेर श ा पानर् सक्छ। तर पिवऽ आत्माकै अगवुाइमा येशूलाई 
सैतानबाट परीक्षा गनर् उजाडःथान वा म भिूममा डोर् याउनभुएको िथयो। जब 
हामीमा द:ुख,क  र परीक्षाह  ूभकैु अनमुितमा आउँछन,् तब हाॆ ै िहतको 
िनिम्त ल्याउनभुएको हो भनेर हामीले सिम्झन ुपदर्छ। िवषम ्परीक्षामा ूभकुा 
ूित ाह लाई मनमा राखेर जानाजानी उहालेँ उकािसिदनहुनु्छ नै भनेर 
हाम्फाल्न ु हुँदैन। जब ती आति त परीक्षाह  येशूको साम ुआए तब उहाँ 
हताश, िनराश, िख तामा आफूलाई पानुर्भएन। हामी पिन त्यस पिरिःथितमा 
पदार् हताश र िनराश हनुहुु ।" Ñद िडजाएर अभ एजेज.् प.ृ १२६, १२९बाट 
पान्तिरत। 

हो, कितपय समयमा जब हामी अिग्नपरीक्षामा पदर्छ  तब शु  
गिरनकुो साटो जल्न पिन सक्छ । यःतो परीक्षामा हामी टुिबन सक्छ  भनेर 
थाहा पाएतापिन येशू परीक्षामा अिडग हनुभुएकोले हामी पिन अिडग हनुसक्छ  
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भ े आशा हनु ुसान्त्वमय र चैन िदने खालको छ। हाॆो िनिम्त ससुमाचार त 
यो छ: येशू हाॆो पापको भािर बोक्नहुनेुभएर, हामीह का कमीकमजोरी र 
असफलताको मोल उहाँले नै ितिरिदनभुएको र जनुसकैु परीक्षा वा ूलोभनह  
हामीले झेल्नपुरेतापिन हामीलाई ूभलेु त्याग्नहुु । हामीभन्दा उहाँ कठोर 
परीक्षामा पनुर्भएको िथयो। यिद उहाँलाई परमे र िपताले छोड्नभुएन भने 
हामीलाई पिन छोड्नहुु । जःतो सकैु महापापीको िनिम्त आशा छ भनेर हामी 
यिकन हनुपुदर्छ। पावलले यसरी व्यक्त गदर्छन ्"मलाई सामथ् यर् िदनहुनेु भीं ट 
येशू हाॆा ूभलुाई म धन् यवाद िदन् छु, िकनभने आफ् नो सेवामा िनयकु्त गरेर 
उहाँले मलाई िवँ वासयोग् य ठान् नभुयो। अगािड मैले िनन् दा गर, खेदो गर र 
उहाँको अपमान गर, तर मैले यी अजान र अिवँ वासमा गरेको हनुाले मैले 
कृपा पाए।ँ भीं ट येशूमा भएको िवँ वास र ूमेको साथ मेरो िनिम् त हाॆा 
ूभकुो अनमुह ूशः त माऽामा उिलर्आयो। यो वचन हरूकारले महणयोग् य छ, 

िक पापीह लाई उ ार गनर् येशू भीं ट संसारमा आउनभुयो, र पापीह मा म 
सबैभन् दा मखु् य वा सरादार हुँ।तर यसकारण मैले कृपा पाए,ँ िक पापीह मा 
सबैभन् दा मखु् य भएर पिन म ारा येशू भीं टले आफ् नो असीम धैयर् ूकट गनर् 
सकून ्, तािक उहाँमािथ िवँ वास गरेर अनन् त जीवन पाउनेह का लािग म एउटा 
उदाहरण बन् न सकँू।यगु-यगुका राजा, अिवनाशी र अ ँ य एकमाऽ 
परमेँ वरलाई आदर र मिहमा सदासवर्दा होस ्। आमेन" (१ ितमोथी १:१२-
१७)।  

अिहले नै तपाईँले के परीक्षा, ूलोभन, लालसा, लालच र लोभ्याउने 
खालका आकषर्णह को सामना गिररहनभुएको छ? तपाईँको जीवनमा येशूको 
अनकुरणीय उदाहरणलाई कसरी उतान सो बारेमा ूाथर्ना गनुर्होस।् तपाईँ आफै 
एक्लै ती परीक्षा वा सैतानका ूलोभनह को िशकार वा दवावमा पनुर् 
आवँयकता छैन। याद गनुर्होस ् यिद पनुर्भयो भने पिन तपाईँको मिुक्तदाता 
तपाईँकै साथमा हनुहुनु्छ। 

 

४. मूल्यवान अटल सम्पि  

१ पऽसु १:६,७ मा बढो मािमर्क भावनाह  व्यक्त गरेकाछन।् उनले 
के भ  खोिजरहेका छन?् हेन ुर्होस,् "ितमीह  यसैमा रमाउँछौ, य िप अिहले थोरै 
समयको िनिम् त ितमीह ले िविभ  िकिसमका कं ट भोग् नपुदर्छ। आगोबाट 
खािरने तर नं ट भएर जाने सनुभन् दा पिन ितमीह को िवँ वास मूल् यवान ् छ। 

४२



ितमीह को यो िवँ वास साँचो ूमािणत होस ्, र येशू भीं ट ूकट हनुहुुँदा ूशंसा, 
मिहमा र आदरको योग् य बनोस ्।" 

इसाई जगतका ूथम पःुताले िव ासीह  किठन, आततायी, आति त 
भयाभव सतावटह मा होिमन पगेुका िथए। ितनीह मा यहूदी र गैर यहूदी 
येशूभक्तह  िथए। ितनीह  यहदुी र रोमी साॆाज्यमा जताततै फैिलएका 
िथए। यहूदी धमर्गु  र रोमका सॆाटह को ज्यादितसँग यु  गिररहेका िथए। 
यस यु  वा िव ासको संघषर्मा कितपय समयमा ितनीह  एक्लै भएको महससु 
गरेका िथए। उनले "येशू भीं टको ूिेरत पऽसुबाट पोन्टस, गलाितया, 
कापाडोिकया, एिशया र िबिथिनयाभिर िनवार्िसत भई छरपं ट भएकाह लाई, येशू 
भीं टको आ ापालन र उहाँका रगतको िछ  काइको िनिम् त पिवऽ आत् मा ारा 
शु  भई परमेँ वर िपता ारा उहाँको पूवर् ानअनसुार चिुनएकाह लाई" (१ 
पऽसु १:१-२) भनेर येशूमािथको िव ासको कारण तत्कािलन िव मा छिरन ु
वा शरणाथीर् हनु वाध्य हनुपुरेकाह लाई यो पऽ लेखेका िथए। कितपय ती 
क्षेऽह  अिहले पिँ चमी टकीर्मा छन।् केही वषर्पिछ ितनीह ले कःता 
महाक , सतावट, अनेक  पीडाह  भोिगरहेका िथए भ े कुरामा आफूलाई 
थाहा भएको व्यक्त गरेका िथए (१ पऽसु १:६)।  

छरपःत, ूवािसत, िनवार्िसत वा शरणाथीर् जीवन िबताएकाह  भनेर 
पऽसुले सम्बोधन गनुर्को अथर् के हो? येशूलाई िव ास गरेपिछ सबै कुराह  
िठक िठक हनु्छ भनेको त झन घरबारी र देश छोडेर भागभाग हनुपुरेका 
इसाईह लाई कःतो अनभुव भइरहेको िथयो होला? 

तत्कािलन िव मा यहूदी धमर्, मीक र रोमी मूितर्पूजा र सॆाटलाई 
पूजा गनसमेत िलएर िविभ  धमर्ह को िविगिवग िथयो। त्यो िविगिवग यरुोप, 
अिृका, एिशया, अमेिरका महादेशह  िथयो। तर येशूको िव ासी हनुभुनेको 
तत्कािलन सभ्यताको िनिम्त नौलो र अनौठो िथयो। त्यसमा पिन ती ूचिलत 
धमर्ह को बीचमा िव ासीह  अल्पमतमा िथए र िविभ  क्षेऽह मा सानै 
िथए। ितनीह को आदशर् र नैितक जीवनले गदार् मािनसह ले ितनीह लाई 
गलत सम्झन्दै द:ुखक , यातना र पीडा िदएका िथए। ितनीह  त्यसबेलाको 
धमर्, चलन, नैितक मूल्यमान्यताभन्दा फरक िथए। तर ितनीह ले पाएका ती 
क ह  "ितमीह  यसैमा रमाउँछौ, य िप अिहले थोरै समयको िनिम् त 
ितमीह ले िविभ  िकिसमका कं ट भोग् नपुदर्छ। आगोबाट खािरने तर नं ट 
भएर जाने सनुभन् दा पिन ितमीह को िवँ वास मूल् यवान ् छ। ितमीह को यो 
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िवँ वास साँचो ूमािणत होस ्, र येशू भीं ट ूकट हनुहुुँदा ूशंसा, मिहमा र 
आदरको योग् य बनोस ्" (१ पऽसु १:६-७) अथार्त ् अपेक्षा नगिरएको 
अन्धाधनु्ध वा अव्यविःथत पमा आएका होइनन ् भनेर उनले यिकन गनर् 
चाहेका िथए। सबै खालका द:ुखक  र अग्नीवाणह लाई सहँदै िव ासितर 
लिम्कन जाने िव ासीह को िव ास नै सच्चा, पक् का र इमान्दार हनेु हो भनेर 
पऽसुले खलुाउन चाहन्छन।्  

चाहे तत्कािलन िव  वा सभ्यतामा होस ्वा आजकै पिरूआेयमा िकन 
नहोस ्ती द:ुखक  र परीक्षाह को अिन्तम लआय के हो र त्यसले हामीलाई के 
आ ासन िदन्छ? के ितनीह  हाॆो िनिम्त पिन आशा िदने खालका हनु ्त? 
हेन ुर्होस ्"ितमीह  यसैमा रमाउँछौ, य िप अिहले थोरै समयको िनिम् त ितमीह ले 
िविभन् न िकिसमका कं ट भोग् नपुदर्छ। आगोबाट खािरने तर नं ट भएर जाने 
सनुभन् दा पिन ितमीह को िवँ वास मूल् यवान ् छ। ितमीह को यो िवँ वास साँचो 
ूमािणत होस ्, र येशू भीं ट ूकट हनुहुुँदा ूशंसा, मिहमा र आदरको योग् य 
बनोस ्। ितमीह ले नदेखे तापिन उहाँलाई ूमे गछ । उहाँलाई ितमीह  अिहले 
देख् दैनौ, तापिन उहाँमािथ िवँ वास गछ  र अवणर्नीय र गौरवमय आनन् दमा 
रमाउँछौ। ितमीह का िवँ वासको ूितफलः व प ितमीह ले आफ् ना आत् माको 
मिुक्त पाउँछौ" (१ पऽसु १:६-९)।  

जनुसकैु द:ुखक , सतावट, यातना र पीडा ितनीह ले भोग्नपुरेतापिन 
भी को आगमनमा अनन्त जीवनको िनिम्त पखर्नकुो दाँजोमा ितनीह  के ह ु
त? पऽसुका वचनह  हाॆो िनिम्त पिन ूभकुो वचन हो। हामी जनुसकैु िवषम ्
पिरिःथितह को सामना गिररहनपुरेतापिन पऽसुको वचन हामीलाई पिन हो 
भनेर मा ै पदर्छ। हामीले जनुसकैु पीडादायी स  र मतृ्यकुो सामना 
गनुर्परेतापिन नयाँ ःवगर् र नयाँ पथृ्वीमा हामीलाई साँिचराखेको अनन्त वा 
िचरि वी जीवनलाई औझेलोमा पानुर्हु । यो ूित ा हाॆो साम ुछ, येशूको 
मतृ्यलेु त्यस जीवनको ग्यारेन्टी वा जमानत छ। त्यसूित ूितव ता जनाउँदै 
िव ासमा धलमिलनहुु । ब  हामीह को द:ुखक ारा हामीमा नहनुपुन 
ूत्येक सैतािनक तत्व हटाइयोस ्भनेर ूभसँुग ूाथर्ना गिररहन ुअिनवायर् छ। 

 

५. आगोबाट परीक्षा वा अिग्नपरीक्षा 
एक जना िकरण नाउँ गरेको यवुकको बारेमा अनमुािनत चचार् गर । 

िकरणको वाल्यकाल र यवुा अवःथालाई हेदार् ऊ घरेल ुिहँसाको उपज िथयो। 
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उसको जीवन लागपुदाथर् खाने, उसको ःवभाव िहँॐक पिन िथयो र 
किहलेकाही ँझ्यालखानामा पिन परेको िथयो। एक िदन एक जना िव ासीको 
पाकेटमारा पिन गरेको िथयो। तर कताकता त्यस िव ासीले उसलाई िरस 
देखाउनकुो स ा माया देखायो। उसको त्यो सदाशयता र मायाले गदार् 
िकरणको दय छोयो। उसले ूभकुो बारेमा िसके र येशूलाई आफ्नो दय 
पिन समु्प्यो। उसमा समःया र िविभ  संघषर्ह  अझै िथयो। िवगतको जीवन 
उसको िनिम्त िवगतै भएतापिन िकरण येशूमा नयाँ व्यिक्त भएको िथयो। उसले 
ूभलुाई ूमे गनर् थाल्यो र आफ्नै जीवनबाट ूभकुो आ ा अनसुार चलेर (१ 
यूह ा ५:१,२) अ ह लाई पिन येशूको माया सनुाउन थाल्यो। एक िदन त 
आफू ूभकुो िनिम्त पाःटिरय सेवक हनु पिन ूभाव पिन पारेको िथयो। उसले 
जे जे गर् यो त्यसले उसलाई त्यतैितर घचेिडरहेको िथयो। उसले ूभकुो 
बोलाहतलाई सनु्दै िथयो। त्यसमा कुनै श ा िथएन। 

कलेजमा सबै थोक पिहला िठक िठक भएको िथयो। अिन एक एक 
गरेर उसलाई यःता घट्नाह  भयो िक उसको जीवन त भित्कन 
थाल्यो।उसको पैसाको ॐोत सकु्न थाल्यो। उसको घिन  साथी उसको 
िव मा गयो। उसको िव मा उसलाई चिरऽ हत्या गनर् अनेक  आरोपह  
फैलायो। अिन फेिर िकरण िबमार पिन भइरहन थाल्यो। त्यो िबमार के िथयो 
उसलाई थाहा िथएन तर त्यसले गदार् कलेज छाड्नपुन िःथित पिन भयो। 
उसलाई के ग ँकेग ँ भएको िथयो। फेिर त्यसमािथ पिन उसका 
साथीभाइह को उक्साहतमा लाग ुदवु्यर्सनमा लाग्न थाल्यो। ती सबै िकन भयो 
िकरणलाई थाहा नै भएन। कलेजको सु मा ूभ ु उसँग िथयो भ े कुरामा 
िकरण िनि त िथयो। के िकरण गलत बाटोमा नै िहँडेको िथयो र? के ूभलुाई 
िव ास गरेर चल्न ु नै उसको िनिम्त हानीकारक वा भलू िथयो? उसको 
आधारभतू िव ासह  पिन िछया िछया हनु थालेको िथयो। 

यःतो भयाभव र स ट िलएर िकरण तपाईँकहा ँआयो र सल्लाह माग्यो 
रे? तपाईँले उसलाई कसरी सम्झाउनहुनु्छ? तपाईँकै जीवनमा कःता अनभुवह  
गनुर्भएको िथयो जसले गदार् िकरणलाई सम्झाउने कला तपाईँमा हनुसक्छ? 
बाइबलका के वचनह  छन ् जनु उसको िनिम्त उपयोग गनर् सक्नहुनु्छ? 
देहायका केही अंशह  पढ्नहुोस ्जसले त्यस पिरिःथितमा तपाईँले ूयोग गनर् 
सक्नहुनु्छ। 
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िहतोपदेश ३ "१ हे मेरो छोरो, मेरो िशक्षालाई नभलु ्, तर मेरा 
आ ाह  आफ् नो दयमा लकुाइराख् । २ िकनभने ितनले ितमीलाई दीघार्य ु
बनाउनेछन ् र ितॆो लािग सम् पन् नता ल् याउनेछन ्। ३ भिक्त र िवँ वासयोग् यताले 
ितमीलाई किहल् यै नछोडून ्, ती ितमीले आफ् नो घाँटी वा गलामा बाँिधराख् , आफ् नो 
दयको पाटीमा ती लेिखराख् । ४ तब परमेँ वर र मािनसको िं टमा ितमीले 
िनगाह पाउनेछौ र असल नाउँ कमाउनेछस ्।  ५ आफ् नो सारा दयले 
परमेँ वरमा भरोसा राख्  र ितॆो आफ् नै समझशिक्त वा बिु मा भर नपर ६ 
आफ् ना सारा मागर्मा उहाँलाई सम् झ, र उहाँले ितॆा मागर्ह  सोझा 
तलु् याइिदनहुनेुछ।  ७ आफ् नै नजरमा बिु मान ् नहोऊ,  परमूभकुो भय मान ् र 
दुं  कमर्लाई त् याग ्।  ८ यसले ितॆो शरीरलाई ः वः थ तलु् याउनछे र ितॆो 
ह ीको लािग पोषण िदनेछ। ९ आफ् नो धन-सम् पि  र आफ् ना सबै उब् जनीको 
अगौटे फलले परमूभकुो आदर गर,  १० तब ितॆा ढुकुटीह  पोखनु् जेल 
भिरनेछन ्, र ितॆो भाँड़ाह  नयाँ म ले वा फलफुलको रसले चिुलएर 
पोिखनेछन ्।  ११ हे मेरो छोरो, परमूभकुो ताड़नालाई अवहेलना नगर ् र 
उहाँको हप् कीलाई खराब नठान ्,  १२ िकनभने जसलाई परमूभ ुूमे गनुर्हनु् छ 
उसैलाई नै उहाँले ताड़ना िदनहुनु् छ, जसरी बाबलेु आफ् नो प् यारो छोरालाई ताड़ना 
िदन् छन ्। १३ धन् य हो त् यो मािनस जसले बिु  ूाप् त गछर्,  र समझशिक्त 
हािसल गछर्,  १४ िकनभने बिु  चाँदीभन् दा धेरै लाभदायक हनु् छ र त् यसले सनुले 
भन् दा बढ़ी फाइदा िदन् छ। १५ त् यो मािनकभन् दा पिन बहमूुल् य हनु् छ, र ितमीले 
इच् छा गरेको कुनै पिन थोक त् यससँग तलुना गनर् सिकँदैन। १६ बिु को दािहने 
हातमा दीघार्य,ु र त् यसको देॄे हातमा धन र सम् मान हनु् छन ्। १७ त् यसका 
मागर्ह  आनन् ददायक हनु् छन ्, र त् यसका सबै बाटोह  शािन् तका हनु् छन ्। १८ 
बिु लाई अगँाल् नेह का िनिम् त त् यो एक जीवनको ख हो, त् यसलाई पबनेह ले 
आिशष ् पाउनेछन ्।  १९ बिु ले नै परमूभलेु पथृ् वीको जगह  बसाल् नभुयो, 
उहाँले आफ्नै समझशिक्तले आकाशलाई त् यसको ठाउँमा राख् नभुयो। २० 
उहाँको ानले गिहरा सागरह  फुिटिनः के, र बादलले तलितर शीत झारे। २१ 
हे मेरो छोरो, स  ेबिु  र िववेकलाई जोगाइराख् , ितनलाई ितॆो िं टबाट जान 
नदेऊ २२ ती ितॆो िनिम् त जीवन, र ितॆो गलामा शोभाको गहनाझ हनेुछन ्। 
२३ तब ितॆो आफ् नो मागर्मा सरुिक्षत भई िहँ  नेछौ, र ितॆा खु ाह  
लरबिरनेछैन। २४ जब ितमी ढिल् कनेछौ तब ितमी  भयभीत हनेुछैनौ, जब ितमी 
ढिल् कनेछौ तब ितमीलाई मीठो िनिा लाग् नेछ। २५ दुं  टह मािथ एक् कािस 
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आइलाग् ने िवपि  वा सवर्नाशसँग ितमीचािहँ नडराऊ,  २६ िकनभने परमूभ ु नै 
ितॆो साहस हनुहुनेुछ र उहाँले ितॆो खु ालाई पासोमा पनर्देिख जोगाउनहुनेुछ। 
२७ जो-जसलाई भलाइ गनुर्पछर्, ितॆो हातमा भइञ् जेल त् यो नरोक् ,  २८ जब िक 
ितमीसँग त् यो अिहले नै छ, आफ् नो िछमेकीलाई “पिछ आऊ, भोिलपिसर् िदऊँला,” 

नभन ्। २९ आफ् नो िछमेकीको िव मा ष  यन् ऽ नरच्न।ु जो ितॆो निजक 
भरोसा राखेर बः दछ। ३० िवनाकारण कुनै मािनसलाई दोष नलगाऊ, जसले 
ितॆो कुनै खराबी गरेको छैन।  ३१ िहंसात् मक मािनसको ईं यार् र डाह नगर ्, र 
त ् यसको कुनै पिन मागर्लाई नचनू ्। ३२ िकनिक परमूभ ु कुिटल मािनसलाई 
घणृा गनुर्हनु् छ वा मनपराउनहुु  तर सोझाह लाई आफ् नो िवँ वासमा 
राख् नहुनु् छ। ३३ दुं  टह को घरमा परमूभकुो सराप पछर्, तर धमीर्को घरलाई 
उहाँले आिशष ् िदनहुनु् छ। ३४ अिभमानी िगल् ला गनह लाई उहाँले िगल् लामा 
उड़ाउनहुनु् छ, तर नॆह लाई अनमुह िदनहुनु् छ। ३५ बिु मान ्ले इज् जत ूाप् त 
गदर्छ, तर मूखर्ह लाई उहाँले लिज् जत तलु् याउनहुनेुछ।" 

  यिमर्या २९:१२-१४ "१२ तब ितमीह  मकहाँ आउनेछौ, र मलाई 
ूाथर्ना गनछौ, र म ितमीह को ूाथर्ना ध् यानिसत सनु् नेछु। १३ जब ितमीह ले 
आफ् ना सारा दयले मलाई खोज् नेछौ, तब ितमीह ले मलाई खोजेर पाउनेछौ। 
१४ ितमीह ले मलाई भे ाउनेछौ,” परमूभ ु भन् नहुनु् छ,” र कैदबाट म 
ितमीह लाई फकार्इल् याउनछुे। मैले ितमीह लाई िनवार्सन गरेर पठाएका सबै 
जाित-जाितह  र ठाउँ-ठाउँह देिख म ितमीह लाई जम् मा गनछु,” परमूभ ु
भन् नहुनु् छ, “र जनु ठाउँदेिख मैले ितमीह लाई िनवार्सन गरेर पठाएको िथए,ँ त् यही 
ठाउँमा म ितमीह लाई फेिर फकार्इल् याउनछुे।”   

  रोमी ८:२८ "हामी जान् दछ , उहाँलाई ूमे गनह  र उहाँका 
अिभूायअनसुार बोलाइएकाह का िनिम् त हरेक कुरामा परमेँ वरले भलाइ नै 
गनुर्हनु् छ।" २ कोरन्थी १२:७-१० "७ तर ूशः त ूकाशह को कारण 
घमण् डले म ब  ता नफुलँू भनेर मलाई सताउन र घमण् डबाट रोक् नलाई शैतानको 
दूत, अथार्त ् एउटा काँढ़ो मेरो शरीरमा िदइयो। ८ यो मबाट हटोस ् भनेर मैले 
तीन पल् ट ूभिुसत िबन् ती गरे। ९ तर मलाई उहाँले भन् नभुयो, “मेरो अनमुह तेरो 
िनिम् त पयार्प् त छ, िकनभने मेरो शिक्त दबुर्लतामा नै िस  हनु् छ।” यसकारण 
भीं टको शिक्त ममा वास गरोस ् भनेर म ब  मेरो दबुर्लतामा बढ़ी खशुीसाथ 
गवर् गनछु। १० यसकारण भीं टको खाितर दबुर्लताह मा, बदनामीह मा, 
किठनाइह मा, सतावटह मा, आप  ह मा म सन् तुं  ट रहन् छु। िकनिक जब म 
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दबुर्ल छु, तब म शिक्तशाली छु।" र िहॄू १३:५-६ "ितमीह का जीवन 
िपयाँपैसाको मोहबाट अलग् ग राख। ितमीह सगँ भएका कुरामा सन् तुं  ट बस, 

िकनिक उहाँले भन् नभुएको छ,  “म ितमीह लाई कुनै रीितले छो  नेछैन,ँ म 
ितमीह लाई त् याग् नेछैन।ँ” यसकारण िनधर्क् क भएर हामी भन् दछ , “ूभ ु मेरा 
सहायक हनुहुनु् छ, म डराउनेछैन।ँ  

मािनसले मलाई के गनर् सक् छ?”   

ूभकुो पिछ लाग्ने सबैमा कुनै न कुनै समयमा सं ट, द:ुखक को 
सामना गिररहेका हनु्छन।् त्यस समयमा ूभकुो अगवुाइ नै छैन भनेर गनुासो 
पिन पोख्दछ । तर ती पिरिःथितह मा ूभकुा ूित ाह लाई पकिड राख् न ज री 
छ। िबगतको समयमा ूभकुो अगवुाइलाई सिम्झन ु पदर्छ र िव ास र 
सहनशीलताको िनिम्त ूाथर्ना गनुर्होस।् ूभलेु हामीलाई किहल्यै पिन 
त्याग्नहुनेुछैन। तर हाॆो िनिम्त यो ू  त जारी नै छ:  ती परीक्षा, क , 
ूलोभन र अिग्नवाणह ले हामीमािथ िवजय पाएपिन ूभलुाई नत्यागी उहाँमा नै 
कसरी रहने? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एजी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस, प.ृ २८१-२९०, "द 
एक्सोडस", प.ृ २९१-३०२, "ृम रेड सी टु िसनै" र िडजाएर अभ एजेज, प.ृ 
११४-१२३, "द टेम्टेशन।" 

"ूभमुा इॐायलीह को बफादारी र िन ालाई परीक्षा  गनर् उहाँले 
परुानो समयमा रेिफदीममा लग्नभुएको िथयो। हामीलाई पिन त्यःतै बाटोितर 
अगवुाइ गनर् उहाँले रोज्न सक्नहुनु्छ। उहालँाई िव ास गर् यो र उहाँकै इच्छा 
अनसुार हामी चल्यो भन्दैमा सबै िठकिठक, रमाइलो र समथर बाटोबाट 
लैजानहुनु्छ भ े छैन। यिद त्यस सिजलो बाटोमा हामीलाई लिगयो भने हाॆो 
आफ्नै खबुी, बिु ,  रोजाइ र दक्षताको ःविववेक  ूयोग गरेका छ , त्यो नै 
पयार्  छ र ूभकुो सहायताको आवँयक छैन भनेर पिन हामी घमण्ड गनर् 
सक्छ । आफूलाई हाॆो साम ुूकट गन ूभकुो ितॄ चाहना हो। हाॆो िनिम्त 
उहाँले छोड्नभुएको ूशःत आपूतीर्ह  देखाउन चाहनहुनु्छ। जब द:ुखक , 
नैराँयता र किठन पिरिःथितह  उहाँले आउन िदनहुनु्छ, तब हाॆो असहाय 
वा नीिरहताको महससु गनर् सक  भनेर आउँदछ। त्यसबेला उहाँको 
सहायताको िनिम्त पकुार गनर् िसकोस ्भ े उहाँ चाहनहुनु्छ। ढु ेनी च ानबाट 
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िचसो खोला उहाँले बगाउन सक्नहुनु्छ। जब हामी ूभकुो सम्मखु पदर्छ  यो 
कुरा हामीले किहल्यै पिन बझु्न सक्नेछैन : हामी कःता छ  त्यो हामीले 
हामीलाई िचनेकै हुँदैन, हामीलाई के थाहा छ सो पिन थाहा भएकै हुँदैन। 
हाॆो िनिम्त कितपय बोझह  उहाँले बोक्नभुयो सो हामीलाई थाहा नै हुँदैन। 
हाॆा कितपय बोझ र भारीह  उहाँले खशुीसाथ बोक्न चाहना गनुर्भएको सो 
पिन हामीलाई थाहा हुँदैन। तर ती सबै बालकमा भएको िव ास र भरोसा 
जःतै उहाकँहाँ ल्याए उहाँले नै बोक्न ुहनेु रहेछ भनेर पिछ थाहा पाउनेछ ।"-
एजी ाइट, "रेफदीम" एडभेिन्टःट िरभ्य ु एण्ड साबथ हेराल्ड, अिूल ७, 
१९०३बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ.   कितपय समयमा परीक्षा, ूलोभन, लालसा आिद व्यिक्तगत मािमला हो 

भनेर चचार् गदर्छ । यो हो पिन। तर त्यसै बखत केही सामदुायीक वा 
चचर्का सबै िव ासीह  समावेस भएका त्यःता ूलोभन वा आफ्नो भाऊ 
खोज्ने र अ लाई िगराउने ूविृ ह  छन ्जसबाट हामी कसरी सरुिक्षत 
हनेु? 

आ.  तपाईँले येशूका केही िव ासी भक्तह लाई सोध्नहुोस ् िक ितनीह  
कःतो अप ारो र नरमाइलो बाटोह मा िहँड्नपुरेका िथए। ती 
बाटोह  ितनीह को िनिम्त िकन नरमाइलो भयो? यिद ती बाटोह मा 
ितनीह  फेिर पर् यो भने के ितनीह लाई फरक ि कोणमा हेिरन्छ 
होला? 

इ.   द:ुखक  र अिग्नपरीक्षाबाट हामीलाई शु  र सफा गन नीित सबैलाई 
थाहा छ। तर कितपय समयमा ती द:ुखक  अनावँयक, अथर्हीन 
भएको ठान्दछ ? कोही िूय व्यिक्त अचानक दघुर्टनामा परेर मतृ्य ुभयो 
रे? त्यसको अथर् कहाँ खोज्ने? 

ई.  िव ासीह  एक भएर एक आपसको िनिम्त ूाथर्ना गनुर्होस ् तािक 
द:ुखक मा सहन बल िमलोस ् र ूभकुो िव ास, आःथा र िन ामा 
अटल भएर सबै बःन सकोस।् 

उ.  के तपाईँलाई कोही यःतो व्यिक्त थाहा छ जसले अनेक  द:ुखक  
भोिगरहेको छ र ूभमुािथको आःथा नै गमुायो? ठोस पमा तपाईँ र 
चचर्ले उसलाई कसरी सहयोग गनर् सक्नहुनु्छ 
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कथा ३ 

मेरो िदलमा गीतको धनु, बोलिभया 
गािॄयला 

 
कितपय ूख्यात गाएकह  बालककालदेिख 
स ीतूित धेरै आकिषर्त हनु्छन,् तर गािॄएलाको 
मािमलामा त्यो िथएन। उन बोबिभयाको ला पाजमा 
हकुकी िथइन ्र सानैदेिख येशूूितको भावनामा धेरै 
आकिषर्त िथइन।् जन्मैदेिख उनकी आमाले उनलाई 
येशूको ूमेको बारेमा िसकाएकी िथइन।् चौथो 
आ ा सेभन्थ-डे साबथ समेत गरेर दश आ ाह  

जानेर ितनीह ले परमेँ वरको ूमेको चिरऽलाई ूितिबिम्बत गछर्न ्भनेर उनले 
िसकेकी िथइन।् दशासं र भेटीह को मह व पिन उनले बझेुकी िथइन।् जब 
उनी ९ वषर्की िथइन ् तब बिप् तःमा िलएर आफ्नो दय येशूलाई समु्पेकी 
िथइन।् 

   तर समय िबत्दै जादँा उनलाई सांसािरक रमझमूित आकिषर्त हनु 
थाल्यो। ती रमझमको ढोका स ीतूित आकिषर्त भएर खोलेको िथयो। 
ःकूलका छु ीह मा गािॄयलले रमाइलोको िनिम्त गीतह  गाउन मन पराउन 
थालेकी िथइन।् अिन उनलाई स ीत समूहमा समाबेश गनर् आमन्ऽण गिरयो। 
उनले त्यसलाई सहॐ ःवीकािरन।् उनी स ीतमा िनपणु भएर ूख्यात हनेु 
सपना देख् न थालेकी िथइन।् १९ वषर्कै उमेरमा उनले आफ्नो पेसा स ीतमा 
लाग्ने भ े कुरामा उनी िनिँ चत िथइन।् जब उनी िवँ विव ालयमा अध्ययन 
गद िथइन ्उनले धेरै स ीत समूहमा भाग िलएर गीत गाएकी िथइन।् तर 
किहलेकाही उनले आफू गलत बाटोमा पो छु िक भ े आभास ्हनु्थ्यो। एक 
िदन उनी कार दघुर्टनामा परेकी िथइन।् त्यसमा उनीमाऽ घाइटे भएकी 
िथइन।् उनी मनोिव ानमा माःटर गरेर आफ्नो अध्ययन िसध्याएकी िथइन।् 

     अिन उनी र धेरै साथीह  िमलेर स ीत समूह खडा गिरन।् त्यो 
तरुन्तै सफल भएको िथयो। त्यो समूहले धेरै अवसरह मा सि त कायर्बम 
चलाए। त्यसबाट आएको पैसाले उनी मोजमःती गनर् थािलन ् र पाटीर्ह मा 
जान रमाइलो मा  थालेकी िथइन।् उनी गीत गाउन र जथाभावी पैसा खचर् 
गनर् मन पराएकी िथइन।् तर जब उनी एक्लै िथइन ्र गीत गाइरहेकी िथइनन ्
आफ्नो दय खाली भएको महससु गनर् थािलन।् जीवनको कुनै अथर् नभएको 
उनले अनभुव गनर् थािलन।् 
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   गािॄएल एडभेिन्टःट चचर् किहलेकाही ँनगएपिन पूरै जना त छोडेकी 
िथइनन।् कुनै साबथ िबहान उनी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िथइन ्तर त्यस पिछ 
उनी आफ्नै सासंािरक जीवनमा फिकर् िन्थन।् 

    एक साबथ चचर्मा उनले िवषशे भजन सिुनन,् अिन उनले पिन 
परमेँ वरको िनिम्त गीत गाउने इच्छा मनमा खेलाइन।् "म चचर्मा िवषशे 
भजन गाउन चाहन्छु। चचर्मा आफ्नी छोरीले भजन गाएकोमा मेरो आमाले 
गौरव मािन्थन ्होला।" 

   उनी चचर्मा िनयिमत पमा आउन थािलन,् र त्यितमाऽ नभएर 
अपरान्हको कायर्बममा पिन उनले भाग िलन थािलन।् 

  उनले एडभेिन्टःट गायकह ले गाएको सु  थािलन।् सांसािरक गीतह  
गाउन छोड्न ु पछर् भनेर उनले महससु गनर् थािलन,् तर उनी लोकिूय हनु 
चाहेकीले उनमा न्  चलेको िथयो। सहायताको िनिम्त परमेँ वरसँग उनले 
ूाथर्ना गिरन।् 

   अिन कोिभड-१९ले सबै थोक बन्द भयो। गािॄयलाले मञ् चमा गाउन 
सक्नेभइनन।् तर उनी िनराश हनुकुो स ा आफूलाई ठूलो राहत आएको 
महससु गिरन।् अब उनको िरक्त र अथर्िहन जीवनको भाग छोड्न सिजलो 
भएको िथयो। 

   उनी चचर्को पाःटरसँग निजक भइन।् उनले गािॄयलालाई बाइबल 
अध्ययन कक्षामा सिरक हनु आमन्ऽण गिरन।् त्यसमा उनी खशुी भइन।् जब 
बाइबल अध्ययन सिकयो, उनले आफ्नो जीवन परमेँ वरमा पनुसमपर्ण गनर् 
िनणर्य गिरन।् उनले पनु बिप् तःमाको िनिम्त अनरुोध गिरन।् परमेँ वरले 
उनलाई उहाँको िनिम्त िजउन नयाँ अवसर िदएको महससु गिरन।् 

  महामारीको एक वषर् निबत्दै उनले फेिर बिप् तःमा िलइन।् 
बिप् तःमाको बेलामा उनले ूाथर्ना गदार् उनीसँग भएको सबै थोक परमेँ वरको 
हो भनेर घोषणा गिरन।् "मेरो जीवन, ूितभा र दक्षताह  तपाईँको सेवाको 
िनिम्त म िदन्छु," भनेर ूाथर्ना गिरन।् 

   बिप् तःमा पिछ उनले मञ् चमा गाउनेको स ा परमेँ वरको मिहमा र 
सम्मानको िनिम्त जमु ारा गाउन थािलन।् चचर् अगवुाह को अनरुोधमा उनले 
अनलाइन मनोिव ान सेिमनारह  र बाइबल अध्ययन सु  गिरन।् उनको 
ूभावले चार जना व्यिक्तह  महामारीको बेलामा बिप् तःमा िलए। 

    उनी जःतै भी को बाटोबाट िवचिलत भएर जाने ूलोभनमा फःने 
जवानह को िनिम्त उनले यो सन्देश िदिन्छन,् "संसारको िनिम्त तपाईँह को 
समय नफाल्नहुोस।् ूत्येक व्यिक्तसँग कुनै न कुनै बरदान, ूितभा र 
दक्षताह  छन।् तपाईह ले पिहचान गरेर परमेँ वरको मिहमाको िनिम्त ूयोग 
गनुर्होस।्" 
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