
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : म ी ५:१६, १ कोरन्थी ४:९, एिफसी ३:१०, अय्यूब 
२३:१-१०, म ी २५:१-१२, दािनयल १२:१-१० र एिफसी ४:११-१६ । 

यस अध्यायको मूल सार पद: "हामी सबै घमु् टो हटाइएको महुारले ूभकुो महुार 
वा टिल्कएको  ऐनामा हेरेर उहाँको मिहमा ूितिबिम् बत गदर्छ , अिन एउटा 
मिहमादेिख अक  मिहमाितर उक् लँदै उहाँको पमा पमान्तिरत वा 
ब  िलँदैजान् छ। परमूभबुाट यो आउँछ, जो आत् मा हनुहुनु् छ" (२ कोिरन्थी 
३:१८)।  

ूख्यात इसाई संगीतकार एमी कामार्इकलले एक िदन केही 
बालबािलकाह लाई भारतको परम्परागत सनुारको पसलमा लगेका िथए।  
त्यस पसलको बीचमा कोइला दनदन बिलरहेको िथयो। त्यसमािथ गोलो 
िचल्लो,  तेिलया ईँटाको भाँडो िथयो। त्यस टाइलमा ननु, अिमलो फल र 
ईँटाको धलुो िमसाएर टाँिसराखेको िथयो। त्यस िमौणमा सनु धािकएको 
िथयो। जब त्यस िमौण भएको भाँडोमा आगो दनदन बाल्यो र त्यस 
िमौणलाई पगाल्न थाल्यो तब त्यो सनु शधु्द र टिल्कने भयो। सनुारले त्यस 
सनुलाई िचम्ताले िलयो। उसको अगािड त्यो सनु अझै शु  र दागरिहत भएको 
िथएन। अिन फेिर नयाँ सिमौणसँगै त्यस सनुलाई आगोमा राख्यो। तर जब 
जब सनु त्यसमा राख्यो तब तब आगो पिन थप्यो। अिन बालबािलकाह ले 
त्यस सनुारलाई सोधे, "होइन, साहजुी, त्यो सनु शु  र दागरिहत भएको छ 
भनेर तपाईँले कसरी थाहा पाउने?" उसले जवाफ िदयो, "जब त्यस टिल्कएको 
सनुमा मेरो अनहुार ू सँग देख्दछु।" लिणर्  अभ गड, (फोटर्, पेनःनीभेिल्नया: 
िबि यन, १९८९), प.ृ ५०बाट पान्तिरत। 

४ सुनारको अनुहारमा सुनारको अनुहारमा 
टि कएको हेन कलाटि कएको हेन कला  
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ूभलेु हाॆो चिरऽ, ःवभाव, जीवनशैली, आित्मयता आिदलाई शु , 
सफा, ःवच्छ, िनमर्ल, चोखो, िनंकल , दागरिहत र सज्जन बनाउ 
चाहनहुनु्छ। उहाँले हामीलाई सनुलाई जःतो पगाल्न र खानर् चाहनहुनु्छ। 
उहाँको ःव पमा हामी पिरवतर्न भएको उहाँ चाहनहुनु्छ। जगतको इितहासमा 
मानव जीवनको िनिम्त उहाँको त्यो लआयलाई अचम्म नै मा ु पदर्छ। अझ 
अचम्म वा अचाक्लीलाग्दो िततो सत्य त यो छ, भी को जःतो चिरऽको 
िनमार्ण गद जान हामी पिन अिग्नज्वाला वा अिग्नहोममा भटु्नै पदर्छ र भिुटनै 
रहनपुदर्छ। 

यस अध्यायको झलक: शु , दागरिहत, सफा, िनंकल  र टल्काउन ेूिबयामा 
द:ुखक , पीडा, आत , हेपाइ, ितरःकार जःता तत्वहरो िकन खाँचो छ? ूभ ुर 
सैतानको बीचमा भइरहेको महासंमाम वा िववादको पिरवेशमा त्यो ूिबयालाई 

हामीले कसरी बझु्ने? 
 

१. "उहाँको ूित प वा ःव पमा" 

"जस-जसलाई उहाँले पिहलेबाटै िचन् नभुएको छ, उहाँले ितनीह लाई 
आफ् ना पऽुको पसमान बनाउनलाई, धेरै भाइह मध् ये उहाँचािहँ ज् यें ठ वा ूथम ्
होऊन ् भनेर, अिघबाटै िनयकु्त गिरनभुएको िथयो।" रोमी ८:२९ पान्तिरत।  

पापको तत्व यस संसारमा पःन ुभन्दा अगािड नै र हामीमा हनुपुन 
ःव प निविमदैँ ूभलेु हामीलाई उहाँकै ःव प वा ूित पमा सजृना गनुर्भएको 
िथयो। तर दभुार्ग्यबस मािनसको आफ्नै रोजाइले हामीमा भएको त्यो गिरमामय 
ःव प वा ूितमूितर्लाई पापले ध्वःत बनाइिदयो। 

आजको सामािजक, व्यिक्तगत, आित्मक, वौि क, न्यायीक, नैितक र 
मौिलक जीवनमा मािनसमा भएको र हनुपुन ूभकुो ःव प, ःवभाव कसरी ॅ  
र नाश भइरहेकाछन?् सोच्नहुोस।् 

हामी सबै पापले गदार् ॅ , अथर्हीन, नैराँयको भन्डारमा छ  भनेर 
पावलले यसरी सरासर व्यक्त गदर्छन:् "तर हाॆो अधािमर्कताले परमेँ वरको 
धािमर्कतालाई ूकाशमा ल् याउँछ भने, हामी के भन ? के परमेँ वरको बोध 
हामीमािथ आइपदार् उहाँले अन् याय गनुर्हनु् छ? (म मािनसले जः तै तकर्  गदर्छु।) 
कदािचत ् होइन! त् यसो भए, परमेँ वरले संसारको इन् साफ कसरी गनर् 
सक् नहुनु् थ् यो र? तर यिद मेरो झूटले गदार् परमेँ वरको सत् यता उहाँकै मिहमाको 
िनिम् त ूशः त हनु् छ भने, िकन पापीझ इन् साफमा पिररहेको छु? त् यसो भए, असल 
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होस ् भनेर खराबी नै िकन नगन त? कोही-कोही मािनसह ले हामी त् यसै भन् छ  
भनी हामीलाई िनन् दापूणर् दोष लाउँछन ्। ितनीह को दोषारोपण न् यायस तै छ। 
उसो भए के हामी यहूदीह  अझ असल छ  त? अवँ य छैन , िकनिक सबै 
मािनस, यहूदी र अन् यजाितह  दवैु पापको वशमा छन ् भनी मैले दोष 
लगाइसकेको छु। जसो लेिखएको छ, “धमीर् कोही छैन, एक जना पिन छैन,  
बझु् ने कोही छैन, परमेँ वरलाई खोज् ने कोही छैन। ती सबै बरािलएका छन ्, 
ितनीह  एकसाथ बेकम् मा भएका छन ्। कसैले असल गदन, असल गन एक 
जना पिन छैन।”  “ितनीह का घोबा खलुा िचहान हनु ्, ितनीह  आफ् ना 
िजॄाले छलका कुरा गछर्न ्।” “सपर्को िवष ितनीह का ओठमा छ।” 

“ितनीह का मखु सराप र तीता कुराले भिरएका छन ्।”  “ितनीह का खु ा 
रक्तपात गनर्लाई िछटा छन ्। िवनाश र ददुर्शा ितनीह को बाटोमा छन ्, र 
शािन् तको बाटो ितनीह ले िचनेका छैनन ्।”  “ितनीह का आखँाको सामने 
परमेँ वरको भय र ौ ा नै छैन।अब हामी जान् दछ , जे-जित व् यवः थाले भन् छ, 

व् यवः थामिुन हनेुह लाई नै भन् छ, िक हरेक मखु चपू रहोस ्, र सारा संसार 
परमेँ वरको अिग जवाफदेही होस ्। यसैकारण व् यवः थाको कमर्ले कोही ूाणी 
उहाँको िं टमा धमीर् ठहिरनेछैन, िकनिक व् यवः था ारा नै पापको चेतना 
हनु् छ।" रोमी ३:५-२०। हामीले भ  खोजेको कुरो यही हो: जो मािनसह ले 
आफ्नो ूाण वा जीवनलाई पिवऽ आत्माको अगवुाइमा छोड्दछन ्तब उहाँले नै 
कदमकदममा येशूको ःव पमा िबकिसत गद लानहुनु्छ" (रोमी ८:२९)। 

  अक  व्यवाहािरक र ःप पक्ष पिन हामी हेन ुर् अत्यन्तै ज री छ: 
"मानव जीवन र चिरऽमा ूभकुो  त्यही ःव प, ःवभाव, चिरऽ र ूित प 
ूजनन वा उत्प  हनैु पदर्छ। ूभकुो सम्मान, आदर, मिहमा, येशूको मिहमा 
र गौरबको शु कायर्मा ूभकुा जनह को चिरऽ र ःवभावमा शु  गन ूिबया 
समावेश भएको हनु्छ।द िदजाएर अभ एजेज, प.ृ ६७१बाट पान्तिरत। 

   िददीमाँ एलेनले भ भुएको मािथको कथनले हामीलाई के 
भिनरहनभुएको छ? हेन ुर्होस ्देहायका बाइबलीय वचनह : ूभकैु इच्छा अनसुार 
िहँड्ने तर के भयो सो अय्यूबको बढो मािमर्क, का िणक र पीडादायी ंय 
अय्यबु  १मा हेन ुर्होस,्  "ऊज देशमा अय् यूब नाउँ भएका एक जना मािनस 
बः दथे। ितनी िनद ष र सोझो जीवन िबताउँथे। ितनी परमेँ वरसँग डराउँथे र 
दुं  टताबाट अलग बः थे। ितनका सात छोरा र तीन छोरी िथए। ितनका सात 
हजार भेड़ा, तीन हजार ऊँट, पाँच सय हल गो  र पाँच सय गधाबाहेक धेरै 
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कमारा-कमारीह  पिन िथए। पूवर्का सबै मािनसह मध्  ये अय् यूब सबैभन् दा 
महान ् िथए।  ितनका छोराह ले पालैिसत आफ् नो घरमा भोज राख् थे र आफ् ना 
तीन बिहनीह लाई खानिपनका लािग आफ् ना तीन बिहनीलाई िनम् त् याउँथे। भोज 
िदने बम िसि एपिछ अय् यूबले आफ् ना छोराछोरीह लाई बोलाएर शु  बनाउने 
गथ। ितनी िबहान सबेरै उठी ितनीह  ूत् येकको िनिम् त यो िवचारले एउटा-
एउटा होमबिल चढाउथे, “शायद मेरा छोराछोरीले पाप गरे होलान ् र 
परमेँ वरलाई आफ् ना दयमा सरापे होलान ्।” अय् यूब सध यसै गथ।   

  एक िदन ः वगीर्य दूतह * परमूभकुो सामनु् ने उपिः थत हुँदा शैतान* 
पिन ितनीह सँग आयो। परमूभलेु शैतानलाई सोध् नभुयो, “तँ कहाँबाट आईस ्?” 

त् यसले भन् यो, “पथृ् वीमा चारैितर घमुिफर गद आएको हुँ।” तब परमूभलेु 
शैतानलाई सोध् नभुयो, “के तले मेरो दास अय् यूबलाई याद गिरस ्? परमेँ वरको डर 
राख् ने र दुं  ट कामबाट अलग रहने त् यो जः तो िनद ष र सोझो मािनस पथृ् वीमा 
अ  कोही छैन।” शैतानले परमूभलुाई यसो भनेर जवाफ िदयो, “अय् यूबले त् यसै 
परमेँ वरको डर राखेका हनु ् त?” के ितनलाई, ितनका घराना र ितनका सबै 
धन-सम् पि लाई तपाईंले चारैितरबाट बार हालेर रक्षा गनुर्भएको छैन? ितनका 
सबै काममा तपाईंले आिशष ् िदनभुएको छ, अिन ितनका गाईबः तहु  देशभिर 
अनगन् ती बढ़ेका छन ्। तर आफ् नो हात पसारेर ितनका सबै चीजमािथ ूहार 
गनुर्होस ्, र ितनले तपाईंलाई तपाईंकै मखुको सामनु् ने सराप् नेछन ्।” तब 
परमूभलेु शैतानलाई भन् नभुयो, लौ त, त् यसकहाँ जे-जित छन ्, सबै तेरै हातमा 
भयो। केवल अय् यूबको शरीरलाई चािहँ नछो।” तब शैतान परमूभकुो 
उपिः थितबाट िनः केर गयो।   

  एक िदन अय् यूबका छोराछोरीह  आफ् ना जेठा दाजकुो घरमा खानिपन 
गदिथए। एउटा समाचारवाहक कुदेर अय् यूबकहाँ आएर भन् यो,  “गो ह  
जोितरहेका र गधाह  ितनीह का निजकै चिररहेकै बेला शबीह ले 
गोठालाह लाई आबमण गरेर मारे, र ती सबै लगे। अिन तपाईंलाई समाचार 
िदन म माऽ उम् क।” त् यो बोल् दाबोल् दै अक  समाचारवाहक आइपगु् यो। त् यसले 
भन् यो, “परमेँ वरको अिग् न ः वगर्बाट झरेर भेड़ाह  र गोठालाह लाई भः म 
पार् यो। अिन तपाईंलाई समाचार िदन म माऽ उम् क।”त् यो बोल् दाबोल् दै अक  
एक जना आएर भन् यो, “कल् दीह ले छापा मान तीन दल बनाए र तपाईंका 
ऊँटह  आबमण गरी लगे। ितनीह ले नोकरह लाई मारे र तपाईंलाई 
समाचार िदनलाई म माऽ उम् क।” त् यो मािनस बोल् दाबोल ्दै एक जना आइपगु् यो 
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र भन् यो, “तपाईंका छोराछोरीह  आफ् ना जेठा दाजकुो घरमा खानपान 
गदिथए।त् यसै बेला म भिूमबाट अचानक आधँीबेहरी आएर घरको चारै कुनामा 
हान् यो र त् यो घर ती जवान मािनसह मािथ ढलेर ितनीह  सबैलाई िथचेर 
मार् यो। अिन समाचार िदन म माऽ उम् क।” यो सनेुर अय् यूब उठे, र ितनले 
आफ् नो लगुा च् याते। ितनले आफ् नो कपाल खौरे, र भइँूमा घोप् टो परेर दण् डवत ् 
गरी भने, “म आफ् नी आमाको गभर्बाट ना  ैआए, अिन म ना  ैफकर जानेछु। 
परमूभलेु िदनभुयो अिन परमूभलेु लानभुयो, परमूभकुो नाउँ धन् यको होस ्।”  

यी सबै कुरामा अय् यूबले परमेँ वरलाई गलत कामको दोष लगाएर पाप 
गरेनन ्।", म ी ५:१४-१६ "“ितमीह  संसारका ज् योित हौ। डाँड़ामा 
बसािलएको सहर लकु् न सक् दैन। मािनसह ले ब ी बालेर पाथीले त छोप् दैनन ्, 
तर सामदानमा राख् दछन ्, र घरमा हनेु सबैको िनिम् त त् यसले उज् यालो िदन् छ। 
यसरी नै ितमीह को ज् योित मािनसह का सामनु् ने चम् कोस ्, र ितनीह ले 
ितमीह का सकुमर् देखून ्, र ः वगर्मा हनुहुनेु ितमीह का िपताको मिहमा 
ग न ्।", १ कोरन्थी ४:९ "जलूुसको पिछल् लो भागमा रहने मतृ् यदुण् ड 
पाएकाह लाई जः तै परमेँ वरले हामी ूिेरतह लाई ूदशर्नमा राख् नभुएजः तै 
मलाई लाग ् दछ। िकनिक संसार, ः वगर्दूतह  र मािनसह का िनिम् त हामी 
तमाशा भएका छ।" र एिफसी ३:७-१३ "उहाँका शिक्तको कायर्अनसुार 
मलाई िदइएका परमेँ वरको त् यस अनमुहको वरदानबमोिजम यस ससुमाचारको 
म सेवक बनाइएको िथए।ँ सबै सन् तह मा म अत् यन् त तचु् छ भए तापिन 
भीं टको अगम् य सम् पि को ससुमाचार अन् यजाितह लाई ूचार ग  ँभनेर मलाई 
यो अनमुह िदइयो। सबै कुरा सजृनहुनेु परमेँ वरमा यगु-यगुदेिख लपु् त रहेका 
रहः यको योजना के हो, सो सबै मािनसलाई खलुः त गराउने अनमुह मलाई 
िदइयो, तािक यसरी मण् डली ारा परमेँ वरका िविभन् न िकिसमका ान ः वगीर्य 
ः थानह मा शासकह  र अिख् तयारवालाह का माझमा ूकट गिरओस ्। योचािहँ 
भीं ट येशू हाॆा ूभमुा उहाँले पूरा गनुर्भएको अनन् त उ ेँ  यअनसुार िथयो। 
उहाँमािथ रािखएको हाॆो िवँ वास ारा साहस र ढ़ भरोसामा हामी परमेँ वरमा 
ूवेश पाउँछ । यसैकारण म ितमीह लाई िनवेदन गदर्छु, िक ितमीह का िनिम् त 
मैले भोिगरहेको कं टमा ितमीह  हताश नहोओ। यी ितमीह का गौरव हनु ्। 
यसैकारण म िपताको सामने आफ् ना घुड़ँा टेक् तछु।" 
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हामी येशूलाई िव ास गनह  सारा जगत वा ॄम्हाण्डमा भइरहेको 
भीषण संमामको अिग्नकुण्डको नाटकमा छ  भ े कुरो एक क्षण पिन 
िवसर्नहुु । जब हामी िदनिदनै यस िव को नैितक, सांःकृितक, धािमर्क, 
राजनैितक, सामािजक, व्यिक्तगत र भौगोिलक पिरवेशह  खिुलरहेको 
देिखरहेका हनु्छ  भी  र सैतानको बीचमा भइरहेको िववादीय संमाम वा 
महायु  खलेुमखलुामा चिकर् रहेको देिखरहेका छ । ितनीह को बीचमा 
भइरहेको यु  िविभ  आकार र ूिबयाह ले ूकट भइरहेको छ। मोबाइल, 
टेिलिभजन वा िव िुतय र िविभ  पऽपिऽका आिद छापा समाचारह ले त्यो 
यु को बारेमा हामीलाई खबर सनुाइरहेका छन ् र सजग गिररहका छन।् 
यथािःथितमा हामी त्यसिभऽ लिुकएको वा हराइरहेको जःतो देिखएतापिन 
येशूका भक्तह  भएको हैिशयतले हामी पिन त्यस यु को नाटक वा िदघार्मा 
सहभागी भइरहेकाछ  छ  भ े कुराबाट हामी लकु्नहुु । अिन हामीह कै 
जीवनह बाट येशूलाई मिहमा र आदर ल्याउन सक्छ  भ े कुरामा पिन ढुक् क 
हनुसक्छ । 

तपाईँ ठूलो र शालामा हनुहुनु्छ रे। त्यस र शालाको एक िदघार्मा 
तपाईँ ूभ ुू ित बफादार भइरहेका ःवगर्को जीवनह को जमातमा हनुहुनु्छ भने, 
अक  िदघार् वा जमातमा सैतानसँग पितत जीवह  छन।् जब तपाईँ िवगतको 
२४ घन्टामा त्यस र शालामा पनुर्हनु्छ तब तपाईँ कसको पक्षमा खिुशयाली 
मनाइरहनभुएको छ अिन त्यस बेला तपाईँ बारेमा िखचेको िभिडयो तपाईँलाई 
देखायो भने तपाईँले कःतो अनवुभ गनुर्होला? तपाईँको जवाफले तपाईँको बारेमा 
के भन्छ? 
 

२. अिग्नपरीक्षा वा शु  गन आगोको ज्वालाको बीचमा ूभ ुू ितको आःथा, 
िन ा, भरोसा र िवँ वास 

यु मा होिमन ुवा होिमरहन ुएक पक्ष हो; तर कुन कुन शिक्तह ले 
कसरी र कहाँ कहाँ यु  छेिडरहेको छ सो भनेर देख् न पिन नसक्न ुअक  पक्ष 
हो। यथाथर् वा वाःतिवकतामा भ े हो भने येशूलाई िवँ वास गन उहाँका 
अनयुायीह  त्यस अ ंय शिक्तह सँग सामना गनर् वाध्य नै भइरहेका हनु्छ । 
त्यस यु बाट हामी उिम्कन सक्दैन  र न त सिकरहेका नै छ । हामीलाई 
थाहा छ ूभ ु र सैतानका शिक्तह  मनगढन्ते नभएर वाःतिवक छन, हामी 
सबैले कुनै न कुनै तिरकाले अनभुव गदर्छ  र गिररहेका छ । तैपिन 
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िवँ वाससाथ हामी अिघ बिढनै रहनपुदर्छ। यस पिरवेशमा पावलले मोशाको 
बारेमा नै यःतो वयान गदर्छन ् "जवान भएपिछ िवँ वास ारा मोशाले फारोकी 
छोरीका छोरा कहलाइन इन् कार गरे (आफ्नो भाऊ त्यागे)पापको क्षिणक सखु 
भोग् नभुन् दा ब  परमेँ वरका मािनसह सँग िथचोिमचोमा पनर् ितनले रोजे। 
िमौदेशको धन-सम्पि भन् दा भीं टको िनिम् त िनिन् दत हनु ितनले मूल् यवान ् 
सम् पि  ठाने। िकनभने ितनले आफ् नो िं ट ूभलेु िदने इनामितर लाएका 
िथए। राजाको बोधसँग नडराएर िवँ वास ारा ितनले िमौदेश छोड़े। िकनिक 
अ ँ य हनुहुनेुलाई देखेझ गरी ितनी िः थर रहे। ज् यें ठलाई नाश गनले 
ितनीह लाई छुन नपाऊन ् भनेर ितनले िवँ वास ारा िनः तार-चाड़को िविध 
पालन गरे र रगत छक" (िहॄू ११:२४-२८)।  

िबचरा अय्यूब अिहले हामीलाई जनु कुरा थाहा छ उनलाई थाहा 
िथएन। उनमा आएका सबै आपि ह  ूभबुाट त आएकै होइन तर सैतानबाट 
आएको िथयो भ  े कुराको ान उनमा िथएन। य िप, उनी संघषर्मा होिमए। 
ूभ ुर सैतानको बीचमा उनको जीवनमािथ खेलबाड भएको उनले कसरी देखेन 
र त्यो संघषर्को मूल तत्व के हो? फेिर त्यसै बखत उनका सबै द:ुखक , पीडा 
र भयाभव पिरिःथितमा पिन ूभमुािथको आःथा, िन ा, िव ास र भरोसा कायमै 
राख् न अय्यूब कसरी सफल भयो? हेन ुर्होस, "तब अय् यूबले आफ्ना िमऽ भनाउँदा 
एिलहलुाई यसरी जवाफ िदए:  “आज पिन मेरो गनुासो तीतो भएको छ, िकनभने 
मेरो आतर्नादमा पिन परमेँ वरको ग॑  बाह ुममािथ परेको छ। उहाँलाई भे ाउन 
माऽ सके त, उहाँको वासः थानमा पः न माऽ पाए त,  म मेरो मािमला उहाँको 
सामनु् ने र मेरो सम् पूणर् बहस उहाँकै अिग राख् नेिथए!ँ  उहाँले कः तो जवाफ 
िदनहुनेुिथयो म जान् नेिथए,ँ र उहाँले के भन् नहुनेुिथयो म थाहा पाउनेिथए।ँ  के 
उहाँले आफ् नो सारा महाशिक्तले मेरो िव  गनुर्हनु् छ र? अहँँ, परमेँ वर आफैले 
त मेरो िव मा किहल् यै दोष लाउनहुनेुछैन।  त् यहाँ सोझा मािनसह ले उहाँको 
सामनु् ने आफ् नो मु ा पेश गनर् सक् नेछन ्, र मेरा न् यायकतार्बाट म सधको िनिम् त 
छुटकारा पाउनेछु।  “यिद म पूवर्ितर गए ँभने उहाँ त् यहाँ हनुहुनु् न, पिँ चमितर 
गए ँभने म उहाँलाई त् यहाँ पाउँिदन।ँ उहाँले उ रितर काम गनुर्हुँदा उहाँलाई 
भे ाउँिदन,ँ उहाँ दिक्षणितर फकर् नहुुँदा पिन म उहाँलाई देख् न सिक् दन।ँ तर मैले 
िलएको बाटो उहाँ जान् नहुनु् छ। उहाँले मलाई जाँच गनुर्हुँदा म खािरएको सनुझ 
ठहिरनेछु। मैले उहाँको पाइला प ाएको छु, म उहाँको मागर्मा चलेको छु, 

अिन त् यसबाट म यताउता लागेको छैन।ँ उहाँको मखुबाट िनः केको आ ालाई 
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म इन् कार गिदर्न,ँ मेरो दैिनक भोजनभन् दा उहाँले भन् नभुएको कुरा मैले दयमा 
धेरै सञ् चय गिरराखेको छु। “तर उहाँ एकलो हनुहुनु ् छ, अिन कसले उहाँलाई 
िवरोध गनर् सक् छ? उहाँले आफ् नो मनको इच् छाबमोिजम गनुर्हनु् छ। उहाँले 
आफ् नो आदेश मेरो िव मा पूरा गनुर्हनु् छ। यः ता योजनाह ले उहाँको दय 
भिरपूणर् छ। यसैकारण उहाँसँग भेट गनर् मलाई डर लाग् छ, यी सबै कुराह का 
िवषयमा िवचार गदार् मलाई डर लाग् छ। परमेँ वरले नै मलाई िन त् सािहत 
तलु् याउनहुनु् छ, सवर्शिक्तमान ्ले नै मलाई भयले भिरिदनभुएको छ। तापिन 
अन् धकारले मलाई चपू लाउन सक् दैन न त मेरो अनहुारलाई ढािकिदने रहः यले 
मलाई चपू लाउन सक् छ”  (अय्यूब २३मा व्यक्त गिरएको अय्यूबको त्यो 
ूितव ता सराहनीय छ)।  

भयानक द:ुखक  भोिगरहेका, िमऽह को घाऊ पोल्ने खालका 
आरोपका आगोका ज्वालाह  उनमािथ छिकर् एतापिन र सबैितरबाट एिक्लएको 
महससु गरेतापिन अय्यूबले ूभमुािथ भरोसा रािखनै राखे र आफ्नो िन ा 
कामयमै राखेका िथए। जेभएतापिन सहने ूितव ता उनमा िथयो। उनी यस 
संसारमा सनुको तक्मा, अिभनन्दन र सम्मान खोजेका िथएन। तर आफू सनु 
पोिलने भ ीमा पगािलरहने ूयास गरे। उनले भिवंयलाई हेद रहे र यिद उनी 
ूभलुाई पकिड राख्यो भने उनी सनु जःतै खािरएर िनःकने छ भ े कुरामा 
उनी िनि त िथयो। पदार् पछािड के भइरहेको िथयो उसलाई के खास थाहा 
िथयो त्यो हामीलाई बताइएको छैन। उनको पछािड उनबाट जे लिुकएतापिन 
उनी आगोको शिु करणलाई सहन सक्नेभएका िथए। 

के तपाईँ आगोबाट डराउनहुनु्छ? तपाईँका विरपिर भएका तापबमले 
के तपाईँ िचिन्तत हनुहुनु्छ? हनुसक्छ अय्यूबलाई जःतो ूभकुो तापलाई 
तपाईँले वाख्या गनर् सक्नहुु  होला। नयाँ काम र नयाँ घरमा रहनेबेलामा 
असिुवधा र किठनाइ होला। काममै तपाईँमािथ इ िमऽह ले दवु्यर्वहार, 
दवाव, र िगराउन थालेको होला। तपाईँकै पिरवारका कुनै सदःयह ले 
तपाईँलाई पछानर् खोज्छन ् होला। तपाईँ िबरामी, कोिभड जःतो आततायी 
बनाउने महामारीको चोटमा पिन होला। तपाईँले आिथर्क अवःथा गमुाइनै 
रहनभुएको होला। यी सबै तपाईँमा आउँदा बझु्न त साह किठन त हनु्छ नै। 
तर ती सबै द:ुखक  र अिग्नपरीक्षाह  तपाईँकै भलाइ, तपाईँलाई नै 
शिु करण र सफा गनर् आइरहेका हनु ्भनेर आत्मसात ्गद तपाईँको चिरऽ र 
ःवभावमा ूभकुो ःव पलाई कसरी उतान? 
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  यहाँ अय्यूबलाई सनु हनेु ूिबयामा लागेको जःतो देिखन्छ। त्यस 
सनुमा उनको आखँा गाडेको िथयो र द:ुखक मा उनलाई सनु नै बनाउँने छ 
भ े कुरामा उनी िनि त िथयो। उनी त सोझो, धमीर् वा धमर्परायण, िनद ष, 
सज्जन र ूभकुो बाटोमा िहँिडनै रहेका िथए।य िप, त्यस महासंक को 
पिरूआेयमा उनलाई शु  गद छ भ े कुरामा उनी सजग नै िथए। यसले 
उनको चिरऽलाई शिक्तशाली पमा िचऽण गरेको छ। उनलाई कितपय 
कुराह  थाहा नपाएतापिन ती सबैले उनलाई शु  बनाउँदैछन ् भ े कुरामा 
उनी िव ःत िथए। 

तपाईँको आफ्नै अनभुवमा द:ुखक  र परीक्षाह ले तपाईँलाई कसरी 
शु  पारेको छ? द:ुखक  भन्दा अ ह  कुन तिरकाह  छन ्जसले तपाईँलाई 
शु  र िनंखोट बनाउन सक्छ? 
 

३. येशूका अिन्तम वचनह  

   मािरन लाग्न ु भएको येशू य शलेममा िथए। उहाँ अिन्तम िशक्षण 
क्षणह मा आफ्ना चेलाह लाई अितर्कथाह  सनुाउन िबताउनभुएको िथयो भनेर 
म ीको ससुमाचार कथाले बताउँछ। यो िनःतार चाडको समय िथयो। उहालेँ 
दश कन्या, बाभा र भडाह को कथा सनुाउनभुएको िथयो। ती कथाह ले येशू 
आउनभुन्दा अिघ कसरी िजउनपुछर् भनेर िसकाउँदछ। त्यो कथा त्यसबेलाका 
चेला र समयको िनिम्तमाऽ नभएर यो समयसापेक्षीत भएकोले हाॆो िनिम्त पिन 
हो। हाॆा विरपिर येशूले भिवंयवाणी गनुर्भएका िविभ  घट्नाह  
जल्लोबल्दो पमा पूरा भइरहेको पिरूआेयमा ितनीह ूित सजग हनु ुआवँयक 
ठा ु पदर्छ। 

दश कन्याको अितर्कथामा (मि  २५:१-१२) कन्याह ले बोकेका 
तेल पिवऽ आत्माको ूितक हनु ्भनेर धेरैले िटप्पणी गदर्छन।् यस मािमलामा 
िददीमाँ एलेन पिन सहमत हनुहुनु्छ। उहाँले यो पिन भ ुहनु्छ िक तेल 
चिरऽको ूितक हो र यो कसैले पिन हामीलाई हःतारण वा हाॆो िनिम्त 
आजर्न गनर् सक्दैन। 

यो अितर्कथा पढ्नहुोस।् तेल पिवऽ आत्माको ूितक हो िक ूभकुो 
प, चिरऽ र ःवभाव तपाईँमा हनु ुहो भनेर सोच्दा त्यस कथाको कःतो अथर् 

हनु सक्छ? तपाईँकै िनिम्त यस कथामा भएको तेल पिवऽ आत्मा हो िक येशू 
जःतै चिरऽ हनुपुन गणु हो? हेन ुर्होस ् "“तब ः वगर्को राज् य दश कन् याह सगँ 
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तलुना गनर् सिकन् छ। ितनीह ले आ-आफ् नो ब ी िलएर दलुहालाई भे  न 
िनः के। तीमध् ये पाँच जना िनबुर्ि  र पाँच जनाचािहँ बिु मती िथए। िकनिक जब 
िनबुर्ि ह ले आफ् ना ब ी लगे, तब ितनीह ले साथमा तेलचािहँ लगेनन ्। तर 
बिु मतीह ले चािहँ आफ् ना ब ीसँगसँगै पाऽमा तेल पिन लगे। दलुहाले िबयाँलो 
गदार् ती सबै िनिाले ल  भए र िनदाए। “तर मध् यरातमा ‘हेर दलुहा, उनलाई 
भे  न आओ,’ भन् ने आवाज आयो। “तब ती सबै कन् याह  ब् यूझेँ, र आफ् नो-
आफ् नो ब ी ठीकठाक पारे। िनबुर्ि  कन् याह ले बिु मतीह लाई भने, 

‘ितमीह को तेलबाट हामीलाई अिलकता देओ, िकनभने हाॆा ब ी त िनभ् न 
लागे।’ “तर बिु मतीह ले यसो भनेर जवाफ िदए, ‘हामी र ितमीह  दवैुलाई 
पगु् ने यथें ट तेल छैन होला, ब  पसलेकहाँ जाओ र आफ् नो लािग िकन।’  

“ितनीह  िकन् न जाँदा दलुहा आइपगेु, र तयार हनेुह  उनीसँग िववाहको भोजमा 
िभऽ पसे, र ढोका बन् द भयो। “पिछबाट ती अ  कन् याह  आइपगेु र यसो 
भन् न लागे, ‘ूभ,ु ूभ,ु हाॆा लािग खोिलिदनहुोस ्!’  “तर उनले जवाफ िदएर भने, 

‘साँच् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, म ितमीह लाई िचिन् दन।ँ’  “यसकारण जागा 
रहो, िकनिक त् यो िदन र त् यो घड़ी ितमीह लाई थाहा छैन" (म ी २५:१-
१३)।  

 बाभा र भडाको अितर्कथा पढ्नहुोस।् बाभा र भडा अलग गनर् के 
नीित अपनाएको िथयो? हेन ुर्होस ् “जब मािनसको पऽु सारा ः वगर्दूतह सगँ 
आफ् नो मिहमामा आउनेछ, तब ऊ आफ् नो मिहमामय िसंहासनमा बः नेछ। र 
उसको सामनु् ने सबै जाितह  भेला हनेुछन ्, र जसरी गोठालाले भेड़ा र बाभालाई 
छुट् ाउँछ, त् यसरी नै उसले ितनीह लाई एउटालाई अकार्बाट अलग गनछ। 
उसले भेड़ाह लाई आफ् नो दािहनेपि , र बाभाह लाई देॄेपि  राख् नेछ।  “तब 
राजाले आफ् ना दािहनेपि काह लाई भन् नेछ, ‘आओ, मेरा िपताका धन् यका हो! 
संसारको उत् पि देिख ितमीह का िनिम् त तयार गिरएको राज् यलाई अिधकार 
गर।िकनभने म भोकाएको िथए,ँ ितमीह ले मलाई खान िदयौ। म ितखार्एको 
िथए,ँ ितमीह ले मलाई िपउन िदयौ। म परदेशी िथए,ँ ितमीह ले मलाई आौय 
िदयौ। ना  ै िथए,ँ ितमीह ले मलाई वः ऽ लगाइिदयौ। िबरामी िथए,ँ ितमीह  
मलाई हेनर् आयौ। झ् यालखानमा िथए,ँ ितमीह  मकहाँ आयौ" (म ी २५:३१-
३६)।  

   कितपय मािनसह ले हामी येशूलाई िव ास गर् य  हाॆो असल 
कामको कुनै सरोकार छैन र खािल उहाकँो ध्यान गरेर चपुचाप बःदै 
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विरपिरका वातावरण र समःयाह लाई आखँा िचम्लेर बसे पगु्छ भनेर 
सोच्दछन।् तर यस भडा र बाभाको अितर्कथामा त राजाले ितनीह को 
कामको भरमा ितनीह लाई दईु फ्याक गरेका िथए भनेर बताउँदछ। 
ितनीह को चिरऽ, चितर्कला, आिनबानी, कामगन शैली र अ ह ूितको 
संवेदनशीलताको आधारमा ितनीलाई अलग्याइएका िथए। यहाँ काम ारा मिुक्त 
पाउँछ, हाॆ ैधमर्कमर् ारा मिुक्त हामी आजर्न गछ  भनेर येशूले िसकाउन खोजे 
त पक् कै पिन होइन। तर मिुक्तको योजनामा र ूगितमा चिरऽ िनमार्ण कितको 
मह व छ र भी को उ ारको दायरामा बःने येशूभक्तह को जीवन, चिरऽ, 
चितर्कला र सिबय जीवनले उहाँको चिरऽलाई ूितिबिम्बत गनुर्पछर् भ े 
कुरालाई येशूले जोड िदनभुएको पाइन्छ। 

   जब कोही अन्धकारमा, एक्लोमा रहन्छ तब उसको चिरऽ झिल्कन्छ 
भनेर कसैले भनेको िथयो। तपाईँलाई कसैले नहेिररहेको बेलामा तपाईँ कःतो 
खालको व्यिक्त भएर बःनभुएको छ? यस जवाफले तपाईँको जीवनमा के के 
पिरवतर्न गनुर्पछर् भनेर उक्साउँछ? 
 

४. बिु मानी 
    दोॐो आगमनको िनिम्त पिखर्रहनेह को चिरऽको मह व र 
उपादेयीताको बारेमा हामी अगािड हेर् य । येशूको दोॐो आगमनमा 
पिखर्रहेकाह मा हनुपुन चिरऽको मह वपूणर् वा उल्लखेनीय पक्षह  यस अंशमा 
हेनछ । 

   दािनएल १२:१-१० पढ्नहुोस।् कुन सन्दभर्मा यो लेिखएको िथयो? 
यस पथृ्वीको कुन यगु वा इितहासमा त्यो लेिखएको िथयो? िवशेष गरेर त्यस 
किठन र िवषम ् पिरिःथितमा बाँिचरहेका ूभकुा जनह को चिरऽ र ःवभाव 
कःतो हनेुछ भनेर खलुाएको छ। दु ह को िबपिरत ितनीह को चिरऽ, 
मानवीय ूविृ  वा ःवभाव कःतो िथयो? हेन ुर्होस ् “त् यस समयमा ितॆा 
मािनसह लाई रक्षा गन ूधान राजकुमार िमखाएल देखा पनछन ्। यः तो 
स ं टको समय आउनेछ िक जाितह  सु  भएदेिख त् यस बेलासम् म त् यः तो 
किहल् यै भएको छैन। तर त् यस बेला ितॆा मािनसह – जीवनको पःु तकमा नाम 
लेिखएका सबै– बचाइनेछन ्। पथृ् वीको धूलोमा सतेुका भीड़ह  उ  नेछन ्, केही 
अनन् त जीवनको लािग र अ ह चािहँ शमर् र अनन् त ितरः कारको लािग। 
बिु मान ्ह  आकाशको चमकजः तै र धेरैलाई धािमर्कतामा डोर् याउनेह चािहँ 
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ताराह जः तै सदासवर्दै चिम् करहनेछन ्। तर ितमीचािहँ, हे दािनएल, यस 
चमर्पऽका मु ाका वचनह  अन् तको समयसम् म बन् द गरी मोहोर लगाएर राख। 
धेरै जना ान बढ़ाउनलाई यता र उता जानेछन ्।”  तब म, दािनएलले हेर र 
मेरो साम ुअ  दईु जना उिभए, एक जना नदीको यतापि  िकनारमा र एक जना 
अक पि  िकनारमा। तीमध् ये एक जनाले नदीको पानीमािथ हनेु मलमलको लगुा 
लगाउनेलाई भने, “यी अचम् मका कुराह  पूरा हनु अिघ कित समय लाग् ला?”  

त् यस नदीका पानीमािथ हनेु मलमलको लगुा लगाएका मािनसले आफ् नो दायाँ 
हात र बायाँ हात ः वगर्ितर उठाए, र सदासवर्दा रहनहुनेुको नाममा यसो भनेर 
ितनले शपथ खाएका मैले सनु, “यो साढ़े तीन वषर्का* िनिम् त हनेुछ। जब पिवऽ 
जनह को शिक्त अन् तमा: तोिड़नेछ, तब यी सबै कुरा पूरा हनेुछन ्।”  मैले सनु् न 
त सनु, तर बिुझन।ँ यसकारण मैले सोध, “मेरा ूभ,ु यी सबै कुराको पिरणाम के 
हनेुछ?” ितनले जवाफ िदए, “हे दािनएल, ितॆो आफ् नो बाटो लाग, िकनभने यी 
वचनह  अन् तको समयसम् मको लािग बन् द गरी मोहोर लगाइएका छन ्। धेरै 
जना शु  पािरनेछन ्, दागरिहत बनाइनेछन ् र खािरनेछन ्, तर दुं  टह चािहँ दुं  ट 
काम गदजानेछन ्। दुं  टह मध् ये कसैले पिन बझु् नेछैन, तर बिु मान ्ह ले 
बझु् नेछन ्।" यही सन्दभर्मा ूकाश २२:११,१२ पिन पढ्नहुोस:् "दुं  ट काम 
गनले दुं  ट काम गिररहोस ्, अँ लील काम गनले अँ लील काम गिररहोस ्, 
धमार्त् माले धािमर्क कायर् गिररहोस ्, र पिवऽ जनचािहँ पिवऽ नै भइरहोस ्।”  “हेर, 
म चाँड़ै आउँदैछु। हरेक मािनसलाई उसले गरेअनसुार िदने ूितफल मसँग 
छ।" 

   िव को इितहास र सेरोफेरोमा यःतो महासंक , सतावत, यातना र 
आततायी आत  बनाउने, िचिन्तत र आपदिवपदह  आउनेछन ्जनु किहल्यै 
पिन भएको िथएन। यसबेला धमीर् वा असल र अधमीर् वा दु ह को मािमर्क 
िचऽण दािनएल १२:३,१०ले खलुाएर नै िदएको छ। धमीर्ह को तलुनामा 
अधमीर्  वा दु ह  (दािनएल १२:१०) कःतो हनेुछ भनेर पदार्फास गरेको 
छ। तर असल र धमीर्ह  शु , िनद ष र दागरिहत बनाइएकोले ितनीह  तारा 
वा सूयर् जःतै चहिकलो भएर चिम्कन्छन ् भनेर पद तीनमा दािनएलले ःप  
पारेको छ। त्यो त्यसबेला हनेुछ जब पथृ्वीको इितहासमा त्यःतो खािरने 
द:ुखपीडा र स ट किहल्यै पिन भएको िथएन। दु ह ले त्यो िकनभयो भ  े
कुरामा ितनीह  बझु्दैनन,्अलमलमा पछर्न,् हताशिनराश हनु्छन,् तर 
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बिु मानीह  पिन त्यही स टमा परेतापिन ितनीह ले बझु्दछन ् िकनिक ूभकुो 
साम ुितनीह  धमीर् र  बिु मानी िथए। 

   कितपयले गिणत, िव ान, आदशर्को दशर्नह , िववेचना वा 
समालोचक गन ानी व्यिक्त भएकोले आफूह लाई कोही न कोही आदरणीय 
वा सम्माननीय व्यिक्त कहलाइनपुछर् भनेर फाइफु ी लगाउँछन।् तर त्यसको 
िबपिरत ितनीह को सबै बिु ान र वौि क क्षमतालाई िहतोपदेश १:७ले 
यसरी केलाइ िदन्छ, "परमूभकुो भय नै ानको सु  हो, तर मूखर्ले बिु  र 
अनशुासनलाई तचु् छ ठान् दछ।" अिन्तम समयका घट्नाह  ितनीह लाई थाहा 
भएकै कारण ितनीह  बिु मानी भनेर कहलाएका हनु्छन।् ितनीह को अगािड 
स टको समय र घट्नाह  उघािरन्दै गएको हनु्छ। यस संसारमा जे अचाक्ली 
घट्नाह  हनु्छन ् ितनीह  अचम्म मानेर ती सबै िकनभयो भनेर हताशिनराश 
हुँदैनन।् ूभकुो वचनको अध्ययनले ती सबै थोकह  आउने नै हनु भनेर 
ितनीह ले अपेक्षा नै गिररहेका हनु्छन।् अझ त्यस पिरिःथित त ितनीह लाई 
शधु्द पानर् र खािरन हो भ े कुरामा ितनीह  ढुक् क भइरहेका हनु्छन।् तर 
दु ह चािहँ आफ्नो आफ्नो लािग नै वाधा भएर खडा हनु्छन,् ूभकुो िव मा 
जाँदै झन झन दु  काममा ितनीह  लािगरहेका हनेुछन।्  

  यस अंशमा हामीलाई एउटा िनणार्यक िवषयबःत ुऔलँ्याइएको छ। 
ूभकुो जनह लाई सफा, शधु्द र खािरने ूिबयामा उहाँ लिगरहनभुएको छ 
भनेर ितनीह ले झन राॆोसँग बझु्ने खबुी भइरहेको हनु्छ। 

   ती पदह  हामीले ूायजसो संसारको अिन्तम क्षणह लाई िचऽण 
गिरएको हो भनेर हामी बझु्दछ । तर आज पिन उहाँका जनह लाई शु  पानर्, 
ितखानर्, सफा पान ूिबयामा के नीितह  अपनाइरहेको छ भनेर हामीलाई 
बझुाउन खोिजएको छ? 
 

५. चिरऽ र समाज 

    एउटा लोकिूय गीत छ: "म त च ान नै भएको छु, म त टाप ु नै 
भएको छु।" के तपाईँ पिन कुनै समयमा एक्लै त्यसरी उिभन चाहनभुएको 
िथयो? कितले तपाईँलाई यो पिन भन्छन ् होला: ूभसँुगको मेरो िहँडाइ मेरो 
व्यिक्तगत मािमला हो। अ  कसैसँग सरोकार छैन न त चचार् गनुर् आवँयक 
नै छ। 
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   के येशूको पिछ लाग्दा हाॆो आःथा, िव ास, जीवनशैली व्यिक्तगत    
मािमला वा हाॆो आित्मक जीवन हामीिभऽै लकुाएर राख्न ेहो त? के अ ह सँग 
सरोकार छैन र अ लाई जे होस ्त्यसको वाःता हामीमा राख् न ुआवँयक छैन 
भ  ेमनिःथितमा लाग्न ुजायज छ त? के हामी रहेको देश, समाज वातारणसगँ 
हामी अलग र असंवेदनशील भएर बःने? के क णा, भलाइ, सहानभुिूत जःता 
तत्वह  ूाथर्ना र चचर्िभऽ वा आफ्नै ध्यान गनमामा िसिमत राख् ने त? देहायका 
पदह ले पावलले हामीलाई के भ  खोिजरहेको छ? समाजसँगको हाॆो भिूमका 
र सहभािगता कःतो हनुपुदर्छ? हेन ुर्होस,् "(अब यो “उच् चमा चिढ़जानभुयो” 

भनेको चािहँ के हो? केवल यही िक उहाँ पथृ् वीको तल् लो भागमा ओलर्न ुपिन 
भयो। उहाँ जो ओलर्नभुयो उहाँ नै सारा ः वगर्ह भन् दा धेरै मािथ चिढ़जानभुयो, 
यस हेतलेु िक समः त थोकलाई उहाँले भिरपूणर् पानर् सकून ्।) अिन उहाँका 
वरदानह चािहँ यी नै िथए, िक कोही ूिेरतह , कोही अगमवक्ताह , कोही 
ूचारकह , कोही मण् डलीका पाः टरह  र कोही िशक्षकह  बनून ्, िक भीं टको 
शरीर िनमार्ण होस ् र सेवाको काम गनर् सन् तह  ससुिज् जत होऊन ्, जबसम् म 
हामी सबैले िवँ वासको र परमेँ वरका पऽुको ानको एकता ूाप् त गदन , र 
पिरपक् व मािनस बनी भीं टका पूणर्ताको नापसम् म पगु् दैन । यसरी हामी छालले 
अिग-पिछ हु याइएका, धािमर्क-िस ान् तको ूत् येक बतासले र मािनसह का 
जालझेल, धूतर्ता र फ ाइँले यताउता उड़ाइएका बालकह जः ता नहोऔ।ं ब  
ूमेिसत सत् य बोल् दै हरेक कुरामा हामी उहाँसम् मै, अथार्त ् भीं टसम् मै ब  दैजाऔ,ं 

जो िशर हनुहुनु् छ। उहाँबाट नै सारा शरीर ूत् येक जोनीर् ारा जोिडएको र 
बाँिधएको भई ूत् येक भागले ठीक-ठीक काम गरी सगुिठत हनेुछ र ूमेमा विृ  
हुँदैजानेछअब म यो जोड िदएर ूभमुा भन ् दछु र ूभमुा गवाही िदँदछु, िक 
अन् यजाितह  जसरी ितनीह का िवचारको व् यथर्तामा िजउँदछन ् त् यसरी ितमीह  
अबदेिख उसो निजओ। ितनीह का दयको कठोरताले ल् याएको ितनीह का 
अ ानताको कारणले ितनीह  परमेँ वरको जीवनदेिख िबराना भएका छन ्, र 
ितनीह को समझ अन् धकारले भिरएको छ।  ितनीह  कठोर भएका छन ्, र 
हरिकिसमका अशु  काम गन लालचमा परेर ितनीह  छाडा भएका छन ्। तर 
भीं टलाई त ितमीह ले यसरी जानेका छैनौ। येशूमा भएको सत् यताअनसुार 
उहाँको िवषयमा ितमीह ले सनेुका र िसकाइएका छौ भनी म ठान् छु।छली 
लालसाह ारा ॅं ट भएका ितमीह को अगािडको जीवनको ढाँचासँग सम् बिन् धत 
ितमीह को परुानो ः वभाव त् याग। र आफ् नो िभऽी वतार्वमा नयाँ होओ, र 
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परमेँ वरको ः व पमा साँचो धािमर्कता र पिवऽतामा सिृं ट भएको नयाँ 
ः वभावलाई धारण गर। यसकारण झूट त् यागेर हरेकले आ-आफ् नो िछमेकीसँग 
सत् य बोल, िकनिक हामी एउटै शरीरमा एक-अकार्का अ ह  ह ।बोध गर, तर 
पाप नगर। घाम अः ताउन अिघ नै ितमीह को रीस मरोस ्, र िदयाबलसलाई 
मौका नदेओ। चोनले अब उसो नचोरोस ्। ब  उसले पिरौम गरोस ्। उसले 
आफ् नो हातले ईमानदारीसाथ पिरौम गरोस ्, र खाँचोमा परेकाह लाई िदन 
सकोस ्। ितमीह का मखुबाट कुवाक् य निनः कोस ्, तर समय सहुाउँदो र सधुार 
गन मीठो वचन माऽ बोल् ने गर, जसबाट सनु् नेह लाई अनमुह िमलोस ्। अिन 
परमेँ वरका पिवऽ आत् मालाई द:ुिखत नतलु् याओ, जसमा उ ारका िदनको िनिम् त 
ितमीह  छाप लगाइएका छौ। सबै तीतोपना, बोध र रीस, होहल् ला र िनन् दा, 
सबै िकिसमका डाहसमेत ितमीह ले त् यािगदेओ। जसरी परमेँ वरले भी मा 
ितमीह लाई क्षमा गनुर्भयो, त् यसरी नै एउटाले अकार्लाई क्षमा गरेर ितमीह  
एक-अकारू् ित कोमल मनका र दयाल ुहोओ" (एिफसी ४:९-३२)।  

   जब पावलले एिफसीका िव ासीह लाई लेख्दछन ्तब कुनै एक चचर् 
वा समूहलाई लेखेको हुँदैन ब  सम्पूणर् िव ासीह  जो चचर् वा िव ासीह को 
जमातलाई लेखेको हनु्छ। ती सबैको िशर कुनै अगवुा, पाःटर आिद नभएर 
येशूमाऽ हनुहुनु्छ भनेर उनले ठम्याउँछन।् िव ासीह  सबै उहाकँा हनु ् र 
कसैको अिधनमा होइन भनेर उनी जोड िदन चाहन्छन।् येशूलाई िव ास 
गनह  यःतो समूदायको अनभुव गनुर्पछर् जनु पावलले एिफसी ४:११-१३ मा 
पावलले ःप  पादर्छन:् "अिन उहाँका वा उहाँले िदनभुएका दक्षता, िसप, कला 
वा वरदानह चािहँ यी नै िथए, िक कोही ूिेरतह , कोही अगमवक्ताह , कोही 
ूचारकह , कोही मण् डलीका पाः टरह  र कोही िशक्षकह  बनून ्, िक भीं टको 
शरीर िनमार्ण होस ् र सेवाको काम गनर् सन् तह  ससुिज् जत होऊन ्, जबसम् म 
हामी सबैले िवँ वासको र परमेँ वरका पऽुको ानको एकता ूाप् त गदन , र 
पिरपक् व मािनस बनी भीं टका पूणर्ताको नापसम् म पगु् दैन ।"  यस िःथित हामी 
पगु्न हामीलाई एक आपस चािहन्छ। 

   एक्लै येशूभक्तको साध ु वा कुनै खोिपएको गफुामा बसेर ध्यानमाऽै 
गरेर, ूाथर्नामाऽै गरेर र अ ह सँग कुनै सरोकार राखेर चल्न सम्भव त छ र 
भएका पिन छन।् फेिर शताब्दीय देिख येशूभक्तह  हेिपएका, एक्लो पािरएका 
िवदेशी धमर् िलने भनेर पन्छाउने, सतावट िदने, घरवार र देशबाट िनकाला 
भएर बसेका िथए। र त्यस पिरिःथितमा आफ्नो आःथा त्यागेर ती तत्वह लाई 
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खशुी पानर् सम्झौता नगिर एक्लै उिभन ु परेका येशूभक्तह को शंख्याको त 
लेखाजोखा नै छैन। कसैको दवाव, मतृ्यकुो धिम्कमा नदवेका पु ष, मिहला, 
यवुायवुती, बालबािलकाह का गवाहीह  अत्यन्तै ूभावकारी छन।् तर त्यो 
सत्य र अपिरहायर् भएतापिन पावलले एउटा िनणार्यक सत्यलाई हाॆो समक्ष 
ूःततु गरेका छन:् जब हामी समाज वा िव ासीह सँग स ित, सहकायर् गदर्छ  
तब हामीमा भएको भी को पूणर्तालाई अनभुवमाऽ होइन देखाइनै रहेका 
हनु्छ । 

  तर हाॆा िव ासीह को समाज वा समूदायमा येशूको पूणर्ता, चिरऽ र 
ःवभावलाई ूकट गनुर्भन्दा अिघ के हनुपुदर्छ र? हेन ुर्होस ्फेिर "अिन उहाँका 
वरदानह चािहँ यी नै िथए, िक कोही ूिेरतह , कोही अगमवक्ताह , कोही 
ूचारकह , कोही मण् डलीका पाः टरह  र कोही िशक्षकह  बनून ्, िक भीं टको 
शरीर िनमार्ण होस ् र सेवाको काम गनर् सन् तह  ससुिज् जत होऊन ्, जबसम् म 
हामी सबैले िवँ वासको र परमेँ वरका पऽुको ानको एकता ूाप् त गदन , र 
पिरपक् व मािनस बनी भीं टका पूणर्ताको नापसम् म पगु् दैन । यसरी हामी छालले 
अिग-पिछ हु याइएका, धािमर्क-िस ान् तको ूत् येक बतासले र मािनसह का 
जालझेल, धूतर्ता र फ ाइँले यताउता उड़ाइएका बालकह जः ता नहोऔ।ं ब  
ूमेिसत सत् य बोल् दै हरेक कुरामा हामी उहाँसम् मै, अथार्त ् भीं टसम् मै ब  दैजाऔ,ं 

जो िशर हनुहुनु् छ। उहाँबाट नै सारा शरीर ूत् येक जोनीर् ारा जोिडएको र 
बाँिधएको भई ूत् येक भागले ठीक-ठीक काम गरी सगुिठत हनेुछ र ूमेमा विृ  
हुँदैजानेछ" (एिफसी ४:११-१६)।  

   आफू येशूभक्त हुँ भनेर येशूको पूणर्तालाई लकुाएर व्यिक्तगत मािमला 
हो भनेर देखाइरहनकुो स ा समाजका मािनसह लाई उहाँलाई देखाउन ु र 
उहाँको गवाही िदइरहनमुा के फरक छ? ूभ ु र सैतानसँगको महानसंमाममा 
त्यसका उपादेयीता वा व्यवाहािरक पक्षह  के छन?् हेन ुर्होस,् "उहाँ जो 
ओलर्नभुयो उहाँ नै सारा ः वगर्ह भन् दा धेरै मािथ चिढ़जानभुयो, यस हेतलेु िक 
समः त थोकलाई उहाँले भिरपूणर् पानर् सकून ्" (एिफसी ४:१०)।  

  अ  अपिरिचतसँग वा आफूमाऽ एक्लै बःदा राॆो र सज्जन बनेर 
बःन ु सिजलो त छ। तर तपाईँलाई मननपन वा तपाईँले नै मननपनह को 
बीचमा असल र सज्जन हनु ु सिजलो छैन। तर ितनीह को साम ु तपाईँको 
सदाशयता, अनमुह, ूमे, दया, क णा र भलाइ देखाउँदा ूभकुो सत्यबारे कसैले 
रोक्न नसिकने गवाही हनुसक्छ भनेर ठम्याउनहुोस।् 
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उपसंहार: 
थप जानकारी: िददीमाँ एलेन: सनस ्एण्ड दतरस ्अभ गडको प.ृ १००को "गड 
ूोिमसेस अस अ न्य ुहटर् अभ फ्लेश", बाइःट अवजेक्ट लेसनसको प.ृ ४०५-
४२१को "टु िमट द ॄाइडममु; र मटे कन्ऽोभसीर्को प.ृ ६१३-६३४को "द 
टाइम अभ शोबलु।" 

"मानव समाजमा चिरऽ िनमार्ण गन गिरमामय मह वपूणर् काम जःतो 
अ भन्दा केही छैन। त्यस िवषयमा अध्ययन र खोजअनूसनु्धान गन अिहले नै 
मह वपूणर् छ भनेर सबैले ठा ु ज री छ। अिहले जःतो चिरऽ िनमार्णको 
काम पिहलाको कुनै पःुतामा भएको िथएन। आजको जःतो महान ् भयाभव 
पिरिःथित यवुायवुतीह ले पिहले किहले पिन सामना गनुर्परेका िथएनन ् " Ñ
एजकेुशन २२५बाट पान्तिरत। 

  "दश कन्याको अितर्कथामा तेल माग्नपुन कन्याह लाई मूखर् भनेर 
सम्बोधन गिरएको छ। ितनीह ले अनरुोध गरेको अनसुार त्यो ितनीह ले 
पाएका िथएनन।् स टको समयको िनिम्त चिरऽ िनमार्ण गरेर उिभन नसक्ने 
जमातलाई ती मूखर् कन्याह  हनु ्भनेर ूितकको पमा ूःततु गिरएको छ। 
यो त साँच्चै भन  भने ितनीह  आफ्ना िछमेकीमा गएर मलाई तपाईँको चिरऽ 
िदनहुोस ्भनेर माग गनुर् जःतै हो। तपाईँको चिरऽ मलाई िदनभुएन भने म त 
खतम हनु्छु भनेर ितनीह सँग याचना गनुर् जःतो पिन हो। बिु मानी 
कन्याह सँग भएको मूखर् कन्याको िनभ्न लागेको तेल िदन सकेका िथएनन।् 
कसैको चिरऽ हःतारण वा कसैलाई सानर् सक्दैन। यो न त िक  र बेिचन 
सक्दछ। यो त आजर्न गन तत्व हो। ूभलेु िदनभुएको समयमा उहाँले 
ूत्येकलाई असल, धमीर् र सज्जन चिरऽ िनमार्ण गनर् र ूा  गन अवसर 
िदनहुनु्छ। तर एक जना मािनसले अक  मािनसको चिरऽ िनमार्ण गन िजम्मा 
ूभलेु उपलब्ध गराउनभुएको छैन। त्यो िनमार्ण गन काम ूत्येकलाई किठन 
पिरिःथितह बाट उपलब्ध गन ूावधान ूभलेु जटुाउनभुएको छ। महान ्
गु बाट महान ् पाठह  िसकेर, द:ुखक  र अिग्नपरीक्षामा धैयर्ता देखाउँदै 
उसमा भएको िव ासको उपयोग गनर् सकुन ् भ े ूभकुो चाहना हो। अिन 
त्यसले गदार् असम्भवका पहाडह  उसले हटाउन सक्दछ।" यथु इन्ःशकटर, 
जनवरी १६, १८९६बाट पान्तिरत। 
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िचन्तनमनन: 
अ.    चिरऽ िनमार्णको अथर् के हो? यो तपाईँले कसरी गनर् 

सक्नहुनु्छ? तपाईँले आफ्नो चिरऽको िनमार्ण गिररहनभुएको 
छ भनेर तपाईँको व्यिक्तगत, सामािजक र चचर्को जीवनमा 
कसरी ूत्यक्ष मा देखाइरहनभुएको छ? 

आ.   समूदाय वा गाउँघरमा इसाई जीवनको सहभािगतामा कःतो 
उल्लेखनीय भिूमका खेल्नपुदर्छ भनेर हामीले अिघ हेर् य । 
तपाईँको ःथानीय चचर् येशूको शरीर हो भनेर कसर चलेर 
देखाइरहनभुएको छ? समाजमै ूभकुो कसरी ूितिनिधत्व 
गरेर देखाउने? िचन्तन गनुर्होस।् 

इ.   चिरऽ िनमार्णको िकन खाँचो छ? येशूलाईमाऽ िव ास गरेर 
मिुक्त पाउँछ  भ े पिरूआेयमा पिन िबना ई रीय चिरऽले 
हामी मिुक्तको िकल्लािभऽ पःन सक्दैन । यिद उहाँको 
धािमर्कता िश  छ र उहाँको चिरऽ नै िश  छ भने हामीमा 
असल चिरऽको िनमार्णको िकन खाँचो छ त? 

ई.  िव िवख्यात अन्धी र बिहरा हेलेन केलेरले यसरी व्यक्त 
गरेकी िथइन,् "चिरऽ भनेको चपुचाप र सिजलोसँग िनमार्ण 
गनर् सक्दैन। द:ुखक , अिग्नपरीक्षा, पीडाको 
अनभुवबाटमाऽ मािनसको आत्मा बिलयो हनुसक्दछ, उसको 
आखँा वा दशर्न सफा हनुसक्दछ, उसमा भएको नेततृ्वको 
खबुीमा जागरण आउन सक्दछ र उसले सफलता हािसल 
गनर् सक्दछ।"-िलडरिशप, ठेली १७। 

उ.  के तपाईँ मािथको कथनमा सहमत हनुहुनु्छ? चिरऽ, 
द:ुखक  र महानसंमामको बीचमा के आपसी सम्बन्ध छ? 
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कथा ४ 

परमेँ वरको िनयन्ऽणमा छ, बोलिभया 
कुटर् 

 

क्यारोल आफ्नो साथी कुटर्कहाँ ठूलो 
समःया िलएर आइन।् बोबलिभयाको 
िशिनडाडमा रहेको घर कसैले आफ्नो 
हातमा पानर् खोजेको िथयो। कुटर्ले 
उनलाई सहायता गरोस ्भ े उनले चाहेकी 
िथइन।् 

जब क्यारोल बोलिभयाबाट ॄािजलमा आनःथेिसयोलोजीमामा माःटर गनर् सरेकी 
िथइन ्तब त्यहाँबाट उनलाई समःया सु  भयो। क्यारोल र कुटर् िचिकत्सा 
िवँ विव ालयमा सँगसँगै काम गदर्थे, र उनी र उनको ौीमानको िशिनडाडमा 
मेिडकल िक्लनीक िथयो। 

    जब क्यारोल र उनको ौीमान ॄािजलमा सरे तब ितनीह ले 
ितनीह को घर र जग्गा एक जना िवँ वासी साथीको हातमा छोडेका िथए। 
त्यो जग्गा अत्यन्तै असल ठाउँमा िथयो। सहरको मूख्य भागबाट निजकै 
िथयो। ितनीह को साथी क्यारोको घरमा सरे। त्यो घर र जग्गा िक  
साथीले उत्सकु देखाएको िथयो। त्यस कारोबारको िनिम्त क्यारोलले केही पैसा 
पिन िदइन।् 

   तर धेरै वषर्पिछ क्यारोल आफ्नो घरमा फककी िथइन,् उनको 
साथीले त त्यो घर जग्गा पैसा नै नितिर आफ्नै गनर् काननुी ूिबया सु  
गरेकोले उनी धेरै द:ुिखत भइन।् कसैको घर जग्गा केही वषर् भोग चलन गरे 
आफ्नै हनेु ूावधनमा उनको साथीले फाइदा उठाएको िथयो। क्यारोलले मु ा 
हािलने। त्यो मु ा केही बषर्सम्म लिम्बयो। मु ा चलेको  पाँच  वषर्मा 
ॄािजलमा क्यारोलले आफ्नफ अध्ययन पिन सकाइन ्र ॄािजलमा राॆो काम 
पाइन।् उनी र उनको ौीमान पिन ॄािजलमै रहने गरेर घर िकिनन।् 
बोलिभयामा मु ा गनर् क्यारोलसँग पैसा िथएन, त्यसकारण आफ्नो परुानो साथी 
कुटर्कहाँ आएर भिनन,् "मेरो सम्पि  तपाईँको चचर्लाई िदन चाहन्छु।" एक 
फेरा उनी र उनको ौीमानले त्यहाँ मेिडकल िक्लिनक िनमार्ण गनर्  चाहेका 
िथइ अब त्यसको ठाउँमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् खडा भएको उनले 
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चािहन।् "हाॆो जग्गामा आित्मक िक्लिनक खोलेको म चाहन्छु," उनले 
भिनन।् 

   कुटर्ले चचर्का अगवुाह सँग सरसल्लाह गरे। सहरमा ससुमाचार 
सनुाउने काममा ूयोग गनर् त्यो दान महण गनर् ःवीकार गरे। तर सैतानले 
त्यो जग्गा चचर्ले िलएको चाहेको िथएन। मु ा अक   पाँच वषर्सम्म 
चल्यो।अिन त्यो मु ा बोलिभयाको सव च्च अदालतमा पगु्यो। मु ाको पिछ 
लाग्न धेरै समय लाग्थ्यो, तर परमेँ वरले हःतके्षप गनुर्भयो। सव च्च 
अदालतमा पगेुको मु ा एक मिहनमा फैसला भयो। त्यो फैसला एडभेिन्टःट 
चचर्को पक्षमा िछन्यो। चचर्ले त्यस जग्गाको लाल पूजार् पायो र त्यहाँ नयाँ 
चचर् र ःवःथ जीवनशैली िनमार्ण गनर् योजना बनाइयो। 

    परमेँ वरले आफ्नै समयमा उहाँको मिहमाको िनिम्त ठाउँह  बनाउने 
योजना बनाउनहुनु्छ भनेर फेिर देखाउनभुएको छ। सबै थोक उहाँको 
िनयन्ऽणमा छ। ःवगर्मा झ यस पथृ्वीमा पिन उहाँको इच्छा पूरा हनु्छ," 
कुटर्ले सनुाए। 

  -आन्ड्र्य ुमेकचेःने 
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