
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  २२, होशे २:१-१२, अय्यूब १:६-२:१०, 

२ कोरन्थी ११:२३-२९ र यशैया ४३:१-७। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "तापिन उसलाई चकनाचरू र कं टमा पानर् 
परमूभकुो इच् छा िथयो, र परमूभलेु उसको ूाणलाई दोषबिलझ बनाउनभुए 
तापिन, उसले आफ् ना सन्तान वा छोराछोरीह लाई देख् नेछ र आफ् नो िदन 
बढ़ाउनेछ र परमूभकुो इच् छा वा आनन्द उसकै हातमा उन् नित वा 
फःताउनेछ।" यशैया ५३:१०। 

   िबलायतको ूख्यात नािःतक सी.एस. िलिवस पिछ गएर उनी इसाई 
जगतको धरुन्धर िव ान र सािहत्यकारमा गिनन पगेुका िथए (१९८९-
१९६८)। उनी िबलायतको ूख्यात अक्सफोडर् यिुनभिसर्टीको सािहत्य 
ूध्यापक िथए। उनले बािलकाह को िनिम्त समेत गरेर ३०वटा भन्दा बेसी 
पःुतकह  लेखे। उनको पःुतक ३० भन्दा बेशीमा भाषाह मा अनवुाद 
गिरएका छन।् उनकै पःुतकह को आधारमा बालबािलकाह को िनिम्त 
ूख्यात नािनर्य ौृ लालाई िफल्ममा उतािरएको छ, जो अिहले पिन लोकिूय 
छन।् सन १९५६ चारवषर्सम्म क्यान्सर रोगसँग ल ा ल ै उनकी ौीमित 
४५ वषर्को उमेरमा देहान्त भयो। उनी आफै पिन ६५ वषर्को उमेरमा 
मगृलाको रोगले मतृ्य ुभए। 

     उनले येशूको बारेमा नकारात्मक भावना, सािहत्य र िवरोधीक को 
बारेमा सोच्दा सोच्दै आफैले व्यिक्तगत पमा उहाँको खोजनीित गद अध्ययन 
गनर् थाले। उनको दयमा पिवऽ आत्माले घचघच्याइ रहेका िथए। उनको 
व्यिक्तगत, सािहत्यमा सम्माननीय जीवन र सबैको आदरणीय जीवन र पिवऽ 
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आत्माको बीचमा टक्कर परेपिछ, उनले ूभलुाई आफ्नो जीवन िदए। पिवऽ 
आत्माको आवाजलाई उनले मनाही गरेन। मतृ्यशैुयामा परेका ौीमती िथइन ्र 
िनको होस ्भनेर ूाथर्नाको बाढी उनले खन्याएका िथए। उनले आफ्नो पःुतक 
मीफ अबजव्दर् वा पीडामा ध्यानिदनकुो प.ृ ६,७मा आफ्नो दखेुसो यसरी 
पोखाएका िथए, "मैले ूभलुाई िव ास गनर् छोडेको वा छोड्न चाहने खतराबाट 
अलग हनु चाहन्छु भनेको होइन। तर ठूलो खतरा त उहाँ उहाँको बारेमा 
िवकराल वा भयानक सोचिबचारह मा पनुर् हो। 'आिखरमा परमे र छैन भ े 
िनँकषर् मैले िनकाल्न चाहेको त होइन तर हाॆो ूभ ुवाःतिवक पमा द:ुख 
पीडामा पनुर्भएको िथयो भनेर थाहा पाएपिछ उहाँ कःतो हनुहुनु्छ भनेर मैले 
थाहा पाए ँ(जो आफू पिन िवषम, आततायी र अिग्नहोममा पनुर्भएको िथयो)।" 

   जब पीडाको समयमा कोही गिुळरहेका छन ्भने कितपयले ूभलुाई 
त्याग्छन ् (कितपय समयमा आफूलाई पिन त्याग्छन।् (नेपाल जःतो कम 
िबकिसत देश होस ्वा अमेिरका, जापान, यरुोप र चीन जःता महान ् िवकिसत 
देशह  होस,् समचु्च खोजअनसुनु्धानमा ूत्येक वषर् सात लाख मािनसह  
आत्महत्या गदर्छन।् त्यसको अथर् ूत्येक ४० सेकेन्ड मािनस आत्महत्या 
गछर्न ्भनेर िव ःवाःथ संघले गरेको खोजअनसनु्धानले बताउँदछ)। 

  हो पीडामा पदार् सीएस. िलिवस जःता इसाई नै िकन नहनु ् ूभकुो 
बारेमा िचऽण गनर् खतरामा फःन सक्छन।् अिन ूभकुो बारेमा अनेक  खराब, 
गलत धारणाह  िदमागमा मन्थन गिररहेको हनु्छ। तर  ू  त राप वा 
अत्याधकु तापमा ूभकुा जन कसरी पनर् सक्छन ् त्यो सोच्न ु अिनवायर् छ। 
आफ्नो पऽुको ःव पमा (रोमी ८:२९)मा आफ्ना जनह लाई ढाल्न वा 
उहाँको ूितमूितर्मा ल्याउन कितको आगो वा रापमा राखेर ितनीह लाई 
जोिखममा पानर् उहा ँराजी हनुहुनु्छ।  येशूलाई िव ास गछुर् भ े जो कोही पिन 
त्यो अत्यन्तै सोचिनय िवषयबःत ुहो। 

यस अध्यायको झलक: उहाँलाई िच े, माया गन र िन ामा नै अिडग 
रहनेह लाई आततायी अनभुव िदनभुएर आफ्नै चिरऽलाई गलत सम्झन ेजोिखम 
ूभ ुआफैले िकन पानुर्भयो होला? तपाईँलाई उहाँको पऽुको ःव पमा ढाल्ने 
ूयास उहाँले गनुर्हनेु बममा तपाईँले उहाँूित गलत सिम्झन मौका िदन पिन 
उहाँ राजी िकन हनुभुयो होला?  
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१. अिग्नपरीक्षामा परेको अॄाहम 

    उत्पि  २२ अध्याय पढ्नहुोस।्एक िदन ूभलेु कुनै व्याख्या वा 
ःपि करण नै नगिर वा कारण नदेखाइ अचानक अॄाहमलाई बोलाउभयो। 
आफ्नो दयको िहरा बालक इःसहाकलाई आगोमा होमीिदन ु भ े िनदशन 
उनको िदमागमा बळ जःतो ूभलेु फ्याँक्नभुयो। त्यसबेला अॄाहमलाई के भयो 
होला के तपाईँले सोच्न र बझु्न सक्नहुनु्छ? तत्कािलन देवीदेवताह को माग 
अनसुार नरबली िदने चलनको पिरूआेयमा (इितहासको िववरण अनसुार 
नेपालमा ूिचलत िथए र अिहले पिन नेपाल र भारतमा फा फुट्न नरबिल 
नचढाएको होइन-२०१५मा नेपाली बालकलाई नरबिल चढाएको िथयो भनेर 
अमेिरकाको सीएनएनले खबर छापेको िथयो) पिवऽ, सिृ कतार् र ूिेमलो ूभलेु 
आफ्नै छोरोलाई बिलिदने िनदशन अॄाहमको िनिम्त कःतो आततायी र 
िवरोधाभास िथयो होला! मूितर्लाई नरबिल िदने चलन त्यस बेलाको धमर्, 
सभ्यतासमाजमा (अॄाहम आफू पिन मूितर्पूजा गन संःकारबाट आएका िथए) 
ःवीकायर् भएतापिन इःसहाककै सन्तानबाट नयाँ जाित खडा हनेुछ भ े ूभकुो 
ूित ासँग बािझएन र? आफ्नो छोरो िबना त्यो मिहिमत ूित ा धरासयी हनेु 
िनि त िथयो। 

   ूभलेु नै इःसाहाकलाई नरबिल वा होमबिल गर भ  े िनदशन िकन 
िदनभुयो होला? ूभलूाई भतू, वतर्मान र भिवंय सबै थाहा छ, तैपिन त्यो 
िनदशन वयोवृ  अॄाहमलाई िदनकुो खाँचो के छ? हेन ुर्होस,् "१ केही समयपिछ 
परमेँ वरले अॄाहामको ठूलो जाँच गनुर्भयो, र ितनलाई भन् नभुयो, “हे अॄाहाम।” 

ितनले भने, “म यही ँछु।”  २ उहाँले भन् नभुयो, “ितॆो छोरो, अथार्त ् ितमीले माया 
गरेको ितॆो एउटै छोरो इसहाकलाई िलएर मोरीयाहको देशमा गई मैले 
ितमीलाई देखाएको डाँड़ामा त् यसलाई होमबिल गर ्।” ३ अॄाहाम िबहानै उठेर 
गधामा काठी कसे, र आफ् ना कमाराह मध् येका दईु जना र छोरो इसहाकलाई 
साथमा िलए, र होमबिलको िनिम् त दाउरा िचरेर परमेँ वरले ितनलाई भन् नभुएको 
त् यस ठाउँमा िहँड़े। ४ तेॐो िदन अॄाहामले हेदार् टाढ़ामा त् यो ठाउँ देखे। ५ 
तब अॄाहामले आफ् ना कमाराह लाई भने, “ितमीह  यही ँगधासँग बस। म र 
यो केटो ऊ परसम् म गएर पूजा गरी ितमीह कहा ँ फकर आउनेछ ।” ६ 
अॄाहामले होमबिलको दाउरा उठाएर आफ् नो छोरो इसहाकलाई बोकाए, र आगो 
र छुरी आफ् नो हातमा िलए। यसरी ती दवैु जना सँगसँगै गए। ७ इसहाकले 
आफ् ना िपता अॄाहामलाई भने, “बबुा।” ितनले भने, “के हो, बाब?ु” त् यसले 
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भन् यो, “यी आगो र दाउरा त छन ्, तर होमबिलको थमुाचािहँ खोइ?” ८ 
अॄाहामले भने, “छोरा, परमेँ वरले नै होमबिलको िनिम् त थमुा जटुाइिदनहुनेुछ।” 

अिन ती दवैु सँगसँगै गए। ९ परमेँ वरले ितनलाई भन् नभुएको ठाउँमा पगेुपिछ 
अॄाहामले त् यहाँ एउटा वेदी बनाएर दाउरा तह लाएर राखे। त् यसपिछ ितनले 
आफ् नो छोरो इसहाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामािथ राखे। १० तब अॄाहामले 
आफ् नो छोरालाई बिल गनर् छुरी उठाए। ११ तर परमूभकुा एउटा दूतले 
ः वगर्बाट ितनलाई हपारेर भने, “ए अॄाहाम, अॄाहाम!” ितनले भने, “म यही ँ
छु।”  १२ उनले भने, ‘ितॆो हात त् यस केटामािथ नउठा, र त् यसलाई केही 
नगर ्। अब मैले थाहा पाए ँ ितमी परमेँ वरसँग डराउँदोरहेछौ, िकनिक ितॆो 
छोरो, ितॆो एकमाऽ छोरालाई पिन मबाट ितमीले रोकेर रािखनौ।”  १३ 
अॄाहामले मािथितर हेरे र एउटा भेड़ा झाड़ीमा सीङ अल् झेर फसेको देखे। 
अॄाहामले गएर त् यस भेड़ालाई ल् याए, र ितनका छोराको स ामा त् यसैलाई 
होमबिल गरे। १४ यसकारण अॄाहामले त् यस ठाउँको नाउँ “परमूभलेु 
जटुाउनहुनु् छ” राखे। “परमूभकुो डाँड़ामा जटुाइनेछ” भनी आजपयर्न् त भिनन् छ। 
१५ परमूभकुा दूतले दोॐो पल् ट ः वगर्बाट अॄाहामलाई कराएर भने, १६ 
“परमूभ ुभन् नहुनु् छ, ‘मैले आफ् नै नाउँमा शपथ खाएको छु, िक ितमीले यो काम 
गरेकोले र ितॆो छोरो, अथार्त ् ितॆो एउटै छोरालाई पिन मबाट नरोकेकोले म 
िनँ चय नै ितमीलाई आिशष ् िदनेछु। १७ ितॆो सन् तानको विृ  गरेर आकाशका 
तारा र समिु िकनारका बालवुासरह म तलु् याउनेछु। ितॆो तेरा सन् तानले आफ् ना 
शऽहु का सहरह  कब् जा गनछन ्। १८ ितॆो सन् तान ारा पथृ् वीका सबै 
जाितह  आशीवार्दी हनेुछन ्, िकनिक ितमीले मेरो वचन पालन गय ।” १९ 
त् यसपिछ अॄाहाम आफ् ना कमाराह कहा ँ फकर आए, र ितनीह  उठे र 
बेशबासम् म सँगसँगै गए। र अॄाहाम बेशबामा बसोबास गरे। २० केही 
बेरपिछ “िमल् काले पिन तपाईंका भाइ नाहोरबाट छोराह  जन् माइन ्” भन् ने कुरा 
अॄाहामले सनेु: २१ जेठो ऊज, त् यसको भाइ बूज, र आरामका िपता कमूएल, 

२२ र केसेद, हजो, िपलदाश, ियदलाप र बतूएल। २३ बतूएलले िरबेकालाई 
जन् माए। यी आठै छोरालाई अॄाहामका भाइ नाहोरबाट िमल् काले जन् माइन ्। 
२४ यीबाहेक मा नाउँ भएकी ितनकी िभिऽनीले पिन तेबह, गहम, तहस र 
माकालाई जन् माई।" उत्पि  २२।  
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   ूभलेु गनुर्भएको आदेश र समय लआयिहन िथएन। उहाँले अॄाहमको 
अत्यन्तै गिहरो ूसव पीडाको क्षणको िठक िहसाबिकताब गनुर्भएको िथयो। 
"वृ ावःथाको भारी अॄाहममा भएको बेलामा ूभलेु उनको िनिम्त सरुिक्षत 
रािखएको अिग्नज्वालाको परीक्षामा उनलाई खाँिडएका िथए। त्यसैबेला ूभमुा 
िवौाम िलन उनले ितॄ चाहना गरेका िथए।"-िददीमाँ एलेन, पािशयाकर्  एण्ड 
ूोफेटस, प.ृ १४७बाट पान्तिरत। "जनु आततायी पीडा त्यस भयानक 
परीक्षाको क्षणह लाई अॄाहमलाई अनभुव गनर् िदनभुएको िथयो, त्यःतै 
खालको पीडा मािनसको मिुक्तको िनिम्त आफ्नो पऽु पठाउनभुएर सनातन, 
सिृ कतार् ूभलेु गनुर्भएको महान ् बिलदानको पीडा उहाँले भोग्नपुनछ भ े 
िचऽण अॄाहमलाई देखाइएको िथयो।"- पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस, प.ृ 
१५४बाट पान्तिरत। 

हो, त्यो केवल परीक्षामाऽ िथयो, अॄाहमको िभऽी िन ालाई मूल्या न 
गन क्षण िथयो। आफ्नो छोरोलाई नरबिल िदउन ्र न त त्यसको कुनै अथर् 
होउन ्भ े चाहना ूभकुो िथयो। किहलेकाही ँूभलेु कसरी काम गनुर्हनु्छ भ े 
सन्देश अॄाहमको अनभुवबाट उल्लेखनीय पमा हामीलाई देखाउनभुएको छ। 
हामीलाई त्यस ठाउँमा जान अर् हाउन सक्नहुनु्छ जहा ँ त्यस ठाउँमा हामी 
परु् याउने उहाँको किहल्यै पिन िनयत नहनु सक्छ। ूभकुो िनिम्त हाॆो अन्त्य 
के भ े त्यसको खासै सरोकार उहाँमा छ भ े आवँयक छैन तर त्यस 
ूिबयाबाट हामीह  नयाँ पमा ढािलन सक  भ े उहाँको चाहना छ। 
(इसाहकलाई बिल िदने मनाही गरेको ूभकुो आदेशले "म मूितर्पूजा गिरने 
अनजान मािनस, बालबािलकह को नरबिल खोज्ने र भोकाएको देवता होइन। 
यथाथर्मा म ितॆो िनिम्त म आफै परीक्षामा पारेको छु तािक ितमीले यो थाहा 
पाउन ्म मरेकाह को ूभ ुहोइन न त हनु न चाहँन्छु न त मलाई मूदार् धमीर् 
जनह को कुनै काम नै छ। म मरेको बिल होइन मेरो र जनसमाजको िनिम्त 
िजउँदो बिलको आवँयकता छ (' यसकारण भाइ हो, परमेँ वरको कृपालाई 
ध् यानमा राखी म ितमीह लाई अनरुोध गदर्छु, िक ितमीह को आित् मक 
उपासनाको पमा आ-आफ् ना शरीरलाई पिवऽ र परमेँ वरलाई महणयोग् य हनेु 
िजउँदो बिलको पमा अपर्ण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ् नो 
मनमा नयाँ भई पूणर् पले पिरवितर्त होओ, र परमेँ वरको असल, महणयोग् य र 
िस  इच् छा के हो, त् यो ितमीह ले जाँच् न सक' (रोमी १२:१-२)। ूभलुाई 
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मदुार् इसाईको आवँयक छैन तर जीिवत, सिबय, जाँगिरलो, आत्माले ूिेरत 
गिररहेको येशूभक्तको आवँयक छ-अनवुादकको थप िबचार)।  

जब यहूदीह लाई अॄाहमको बारेमा याद िदलाउँदै सम्बोधन गनुर्हुँदा 
येशूले उनको अनभुवलाई औलँ्याएको हनुपुदर्छ, "ितमीह का पखुार् अॄाहाम 
मेरो िदन देख् नलाई ूफुिल् लत भएका िथए, र ितनले देखे अिन रमाए।”  यूहन् ना 
८:५६।  ूभलेु आदेश िदँदा यो त सैतानको हो, अ  देिवदेवताको आवाज 
हो। यो त दु  आत्माको आवाज हो भनेर अॄाहमले अनेक  तकर्  गनर् खोज्न 
सक्थ्यो होला र ूभ ुू ितको अगाढ िन ा जनाउने क्षण पिन उनले गमुाउँथ्यो 
होला। तर अॄाहमलाई िजयाइ राख् ने मूल तत्व नै उहाँको आवाजको पूरा 
ूिबयालाई बझु्ने कलाको िवकास उनमा हनु ुिथयो। 

यस संसारमा अनेक  मािनसह को, चाहे देवीदेवता र धमर् तथा 
दशर्नह को आवाज हरुी बतास जःतै बिगरहेको छ। त्यस पिरवेशमा तपाईँ 
आफैले तपाईँलाई बोलेको वचन वा आवाज ूभकुो नै हो भनेर कसरी 
ठम्याउने? ूभलेु तपाईँसगँ नै कुरा गिररहनभुएको छ भनेर कसरी िव ःत हनेु? 
यथाथर्मा आवाजबाटमाऽ होइन, उहाँले कुन कुन उपाय, माध्यम र ूिबया 
ूभलेु तपाईँसगँ संवाद जारी राख्नहुनु्छ र जारी राख् न चाहना गनुर्हनु्छ? 

 

२. बाटो िवराएका इॐाएली जाित जन 

अगमवक्ता होशेको कथाले हामीलाई अत्यन्तै ूभावशाली र ूभाकारी 
उल्लेखनीय पाठह  िसकाउँदछन।् ूभकुो अगमबक्ता वा ूवक्ता होशेको 
पिरिःथित असाधारण र िवशेषत उल्लेखनीय िथयो। उनकी ौीमती गोमर अक 
मािनससँग पोइलो जािन्छन।् त्यस मािनसबाट उनका छोरोछोरीह  पिन 
हनु्छन।् उनी वेँया नै भएतापिन र आफ्नो ौीमानसँग शारीिररक पमा 
िव ासघातै गरेतापिन, ूभलेु गोमरलाई आफ्नै घरमा फकार्ऊ भनेर होशेलाई 
अहार्उनहुनु्छ। गोमरले होशेलाई माया गिछर्न ् वा गिदर्नन ् त्यसको खास 
सरोकार नरािख आफूले उनलाई पूणर् पम माया गछर् भ े ूत्याभिूत िदन ुभनेर 
ूभलेु होशेलाई आ ा गनुर्हनु्छ। यो घट्ना भयो वा भएन भ े कुरा आफ्नै 
ठाउँमा छ तर यो ूभ ु र इॐाएलीह को बीचमा भइरहेको सम्बन्धको 
अितर्कथा िथयो। इॐाएलीह ले ूभलुाई त्यागे। ःथानीय मूितर्य 
देवीदेवताह को संःकृित, परम्परा, चलन र संःकारको पिछ लागेर इॐाएलीले 
आित्मक पमा वेँयाविृ  गरेका िथए। तैपिन ूभलेु ितनीह लाई अझै पिन 
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माया गनुर्हनु्थ्यो। ितनीह ले ूभ ुू ित ग ारी गरेतापिन, जितसकैु िच  दखुाएर 
उहाँको मायालाई त्यागेतापिन उहाँले ितनीह लाई त्याग्नहुु , त्याग्न चाहनहुनु्छ 
र माया गिरनै रहनहुनु्छ भ े देखाउन चाहनभुएको िथयो। तर ूभलेु कःतो 
ूिबया चाल्नभुएर आफ्नो मािमर्क भावना देखाउनभुएको िथयो! 

यो मािमला होशे २:१-१२मा छ। इॐाएलीह लाई आफूितर कुन 
तिरकाह ारा ता हुनेुछ भनेर ती पदह मा उल्लेख गिरएका छन?् ती 
तिरकाह  कःतो िथयो होला? हेन ुर्होस,् " १ “ितमीह  आफ् ना भाइह लाई 
‘मेरा मािनसह ’ र बिहनीह लाई ‘मेरा िूय’ भन। २ “आफ् नी आमालाई 
हप् काओ, त् यसलाई हप् काओ, िकनिक त् यो मेरी पत् नी होइन, र म त् यसको लोग् ने 
होइन।ँ त् यसले आफ् नो अनहुारबाट व् यिभचारीको प र आफ् नो ः तनह का 
बीचबाट िवँ वासघातलाई हटाओस ्, ३ नऽता म त् यसका लगुाह  उतारेर त् यो 
जन् मेको िदनमा जः तै त् यसलाई ना  ै पानछु, र खड़ेरी परेको म भिूमजः तै 
बनाइिदनेछु र ितखार्ले मानछु। ४ त् यसका छोराछोरीह मािथ पिन म 
िट ाउनेछैन,ँ िकनिक ितनीह  व् यिभचारका सन् तान हनु ्। ५ ितनीह की 
आमाले िवँ वासघात गरेकी छ र ितनीह लाई अपमानमा गभर्धारण गरेकी छ। 
त् यसले भनी, ‘मेरा ूमेीह का पिछ म लाग् नेछु, जसले मलाई मेरो अन् नपानी, ऊन, 

सूती कपड़ा, तेल र दाखम  िदन् छन ्’। ६ यसकारण काँढ़े झाँगले त् यसको बाटो 
म रोिकिदनेछु, र त् यसलाई पखार्लिभऽ थिुनिदनेछु र त् यसले बाटो पाउनछैेन। ७ 
त् यो आफ् ना ूमेीह का पिछपिछ कु  नेछ, तर त् यसले ितनीह लाई भे ाउनेछैन। 
त् यसले ितनीह लाई खोज् नेछ, तर ितनीह लाई पाउनेछैन। तब त् यसले भन् नेछे, 

‘म मेरा पिहलेकै लोग् नेकहाँ फकर जानेछु, िकनिक त् यस बेला मेरो अवः था 
अिहलेको भन् दा असल िथयो’। ८ मैले नै त् यसलाई अन् न, नयाँ दाखम  र तेल 
िदएको िथए,ँ र मैले नै त् यसमािथ सनु र चाँदी खन् याएको िथए ँभन् ने कुरा त् यसले 
मािनिलइन– जनु ितनीह ले बाल देवताको िनिम् त ूयोग गरे। ९ “यसकारण 
अन् न पाक् दा मेरो अन् न, र नयाँ दाखम  तयार हुँदा मेरो दाखम  म 
लिगहाल् नेछु। अिन त् यसको नग् नतालाई ढाक् ने मेरो ऊन र सूती कपड़ा खोसेर 
लैजानेछु। १० अब म त् यसकै ूमेीह का नजरको साम ु त् यसको छाड़ापन 
उघानछु, र कसैले त् यसलाई मेरो हातबाट छुटाउनछैेन। ११ म त् यसका सबै 
उत् सवह , त् यसका औसंीका चाड़ह , त् यसका सबै शबाथिदनह  र त् यसका सबै 
ठहराएका भोजनह  रोिकिदनेछु। १२ म त् यसका दाखका बोट र त् यसका 
अञ् जीरका खह  उजाड़ पािरिदनेछु। ितनका िवषयमा त् यसले भनेकी छ, ‘यी 
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मेरा ूमेीह ले िदएका मेरा ज् याला हनु ्’। म ती बोटह लाई एउटा झाड़ी 
तलु् याइिदनेछु, र वनजन् तहु ले ती खाइहाल् नेछन ्।"  

होशे २:२,३ “आफ् नी आमालाई हप् काओ, त् यसलाई हप् काओ, िकनिक 
त् यो मेरी पत् नी होइन, र म त् यसको लोग् ने होइन।ँ त् यसले आफ् नो अनहुारबाट 
व् यिभचारीको प र आफ् नो ः तनह का बीचबाट िवँ वासघातलाई हटाओस ्, ३ 
नऽता म त् यसका लगुाह  उतारेर त् यो जन् मेको िदनमा जः तै त् यसलाई ना  ै
पानछु, र खड़ेरी परेको म भिूमजः तै बनाइिदनेछु र ितखार्ले मानछु।"  

होशे २:५-७ "ितनीह की आमाले िवँ वासघात गरेकी छ र 
ितनीह लाई अपमानमा गभर्धारण गरेकी छ। त् यसले भनी, ‘मेरा ूमेीह का पिछ 
म लाग् नेछु, जसले मलाई मेरो अन् नपानी, ऊन, सूती कपड़ा, तेल र दाखम  
िदन् छन ्’। यसकारण काँढ़े झाँगले त् यसको बाटो म रोिकिदनेछु, र त् यसलाई 
पखार्लिभऽ थिुनिदनेछु र त् यसले बाटो पाउनछैेन। त् यो आफ् ना ूमेीह का 
पिछपिछ कु  नेछ, तर त् यसले ितनीह लाई भे ाउनेछैन। त् यसले ितनीह लाई 
खोज् नेछ, तर ितनीह लाई पाउनेछैन। तब त् यसले भन् नेछे, ‘म मेरा पिहलेकै 
लोग् नेकहाँ फकर जानेछु, िकनिक त् यस बेला मेरो अवः था अिहलेको भन् दा असल 
िथयो’।" 

होशे २:८,९ "मैले नै त् यसलाई अन् न, नयाँ दाखम  र तेल िदएको 
िथए,ँ र मैले नै त् यसमािथ सनु र चाँदी खन् याएको िथए ँ भन् ने कुरा त् यसले 
मािनिलइन– जनु ितनीह ले बाल देवताको िनिम् त ूयोग गरे। “यसकारण अन् न 
पाक् दा मेरो अन् न, र नयाँ दाखम  तयार हुँदा मेरो दाखम  म लिगहाल् नेछु। 
अिन त् यसको नग् नतालाई ढाक् ने मेरो ऊन र सूती कपड़ा खोसेर लैजानेछु।" 

होशे २:१० "अब म त् यसकै ूमेीह का नजरको साम ु त् यसको 
छाड़ापन उघानछु, र कसैले त् यसलाई मेरो हातबाट छुटाउनेछैन।"  

 हामीलाई प ाताप गराउन र हाॆा पापह को ज्यादितलाई पदार्फास 
गनर् ूभलेु कुन तिरकाह  हाॆो जीवनमा आउन िदनहुनु्छ भ े दईु 
िवषयबःतहु लाई हाॆो माझ ूःततु गिरएको छ। पिहलो त, हाॆो माझमा 
ूभलेु काम गिररहनुभएको छ भ े कुरालाई महससु गदर्न , त्यसले कितपय 
समयमा हामी आफैले आफैलाई खतरामा पादर्छ । जब इॐायलीह  किठन र 
पीडादायी पिरिःथितह मा गिुळरहेका िथए तब ितनीह को उ ारको िनिम्त 
ूभलेु काम गिररहनभुएको िथयो भ े कुरो ःवीकार गनर् पगेुका िथए। जब 
हामी काँडैकाँडो तारले घेिरन्छ  र हाॆा बाटोह मा अनेक  बाधाह  खडा 
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हनु्छन ्तब हामी कहाँ गइरहेकाछ  त्यो हामीलाई थाहा हनु्दैन (होशे २:६)। 
के हाॆो माझमा ूभ ुहनुहुनु्छ? जब हाॆा आधारभतू आवँयकताह  भित्कन्छ 
र हामी लाजमद  अवःथामा हनु्छ  तब परमिपता परमे र कहाँ हनुहुनु्छ त 
भनेर सोध्छ । तर एउटा सत्यलाई आत्मसात ्गिरराख् न ुज री छ: हामी जेसकैु 
भावनाह मा होिमनपुरेतापिन हामी प ाताप गरेर उहाँकहाँ आउन ्भनेर उहाँ 
सध काम गिररहनभुएको हनु्छ िकनभने उहाँले हामीलाई धेरै प्यार गनुर्हनु्छ। 

दोॐोमा, ूभ ुकाम गिररहनभुएको छ भनेर िबसर्ने बानीले हामीलाई 
सताउन सक्दछ र त्यो हाॆो िनिम्त जोिखमपूणर् भावना हो। ूभ ुकाम त 
गिररहनभुएको छ तर उहाँले जे गनुर्हनु्छ सो हामीलाई पटकै्क मन पदन भ े 
भावनामा हामी पनर् सक्दछ । जब हामीलाई िच  द:ुिखरहन्छ, लाजमद  
िःथितमा हामी पदर्छ  र पीडामा हनु्छ  तब ूभ ुकितको िनदर्यी हनुहुनु्छ भनेर 
उहाँलाई आरोप पिन लगाउन सक्दछ । यःतो बेलामा पिन उहाँले हःतक्षेप 
गनुर्भएन कःतो वेवाःता गन ूभलुाई हामीले सेवा गिररहेकाछ  भनेर उहाँितर 
िविोहको ज्वाला पिन हामी फक्दछ । तर उहाँको ूमेको करारलाई पनुजीर्िवत 
वा नौलो बनाइराख् न उहाँ सध सिबय भइरहनुभुएको छ भनेर बाइबलले 
खलुःत गदर्छ। 

ूभकुो बारेमा होशे २:१४-२३ले के भन्छ? तपाईँको जीवनको कुन 
पक्षह ले तपाईँ उहाँबाट भािगरहनभएको छ सो देखाउन पिवऽ आत्मासँग 
ूाथर्ना गनुर्होस।् यिद तपाईँ िठक बाटोमा छैन भनेर ःवीकार गनुर्हनु्छ भने 
तपाईँ अिग्नवाणमा िकन पनर् चाहनहुनु्छ? जब तपाईँ अिहले नै तपाईँको जीवन 
उहाँलाई अपर्ण गिररहनभुएको छ भने तपाईँको अनभुव कःतो भइरहेको छ? 
हेन ुर्होस ् " १४ “यसैकारण अब म त् यसलाई फकाएर म भिूममा लानेछु, र 
त् यसिसत मायाल ु कुरा गनछु। १५ त् यहाँ म त् यसलाई त् यसका दाखबारीह  
िफतार् गनछु, र आकोरको* बसीलाई चािहँ आशाको ढोका तलु् याइिदनछुे। त् यहाँ 
त् यसले आफ् नो यवुावः थाका िदनमा जः तै र िमौदेशबाट आएको िदनमा झ गीत 
गाउनेछ। १६ परमूभ ुघोषणा गनुर्हनु् छ, “त् यस िदन तले मलाई ‘मेरा लोग् ने’ 

भन् नेछस ्, र ‘मेरा मािलक’ भन् नेछैनस ्। १७ म बाल देवताह का नाउँ त् यसको 
मखुबाट हटाइिदनेछु, र ितनीह का नाउँको उच् चारण फेिर किहल् यै हनेुछैन। 
१८ त् यस िदन म ितनीह का िनिम् त वनका पशहु  र आकाशका पन्क्षीह  र 
जिमनमा घॐने जन् तहु िसत करार बाँध् नेछु। म धन,ु तरवार र लड़ाइँ देशबाट 
दूर गिरिदनेछु, िक सबै सरुक्षासाथ ले  न सकून ्। १९ म तँलाई सधको िनिम् त 
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मेरी पत् नी तलु् याउनछुे। म धािमर्कता र न् यायमा ढ़ ूमे र माया गरेर तँलाई 
पत् नी तलु् याउनेछु। २० म तँलाई ईमानदारीमा मेरी पत् नी तलु् याउनेछु, र तले 
परमूभलुाई िचन् नेछस ्।”  २१ परमूभ ुभन् नहुनु् छ, “त् यस िदन म आकाशलाई 
जवाफ िदनेछु, र आकाशले पथृ् वीलाई जवाफ िदनेछ। २२ पथृ् वीले अन् न, 

दाखम  र तेललाई जवाफ िदनेछ, अिन ितनीह ले ियजरेललाई* जवाफ 
िदनेछन ्। २३ म मेरो आफ् नो िनिम् त म त् यसलाई भिूममा रोप् नेछु। जसलाई 
मैले “िूय नभएकी”  भनेको िथए,ँ त् यसलाई म दया देखाउनेछु। जसलाई मैले 
“ितमीह  मेरा ूजा होइनौ”* भनेको िथए,ँ ितनीह लाई म “मेरा ूजा” भन् नेछु। 
अिन ितनीह ले भन् नेछन ्, ‘तपाईं हाॆा परमेँ वर हनुहुनु् छ’।”   

 

३. आराधना ारा जीिवतरहने कला वा खबुी 
अय्यूब जःतो ूभकुो िन ामा अिडग रहने त भयानक क  भोग्न वाध्य 

भए। उनलाई के कारणले क  िमलेको िथयो? हेन ुर्होस:् " १ 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। २ ितनका 
सात छोरा र तीन छोरी िथए। ३ ितनका सात हजार भेड़ा, तीन हजार ऊँट, पाँच 
सय हल गो  र पाँच सय गधाबाहेक धेरै कमारा-कमारीह  पिन िथए। पूवर्का 
सबै मािनसह मध् ये अय् यूब सबैभन् दा महान ् िथए।  ४ ि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। ५ 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। ६ एक िदन ः वगीर्य दूतह * 
परमूभकुो सामनु् ने उपिः थत हुँदा शैतान* पिन ितनीह सगँ आयो। ७ 
परमूभलेु शैतानलाई सोध् नभुयो, “तँ कहाँबाट आईस ्?” त् यसले भन् यो, “पथृ् वीमा 
चारैितर घमुिफर गद आएको हुँ।” ८ 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।” ९ 
शैतानले परमूभलुाई यसो भनेर जवाफ िदयो, “अय् यूबले त् यसै परमेँ वरको डर 
राखेका हनु ् त?” १० के ितनलाई, ितनका घराना र ितनका सबै धन-सम् पि लाई 
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तपाईंले चारैितरबाट बार हालेर रक्षा गनुर्भएको छैन? ितनका सबै काममा 
तपाईंले आिशष ् िदनभुएको छ, अिन ितनका गाईबः तहु  देशभिर अनगन् ती 
बढ़ेका छन ्। ११ तर आफ् नो हात पसारेर ितनका सबै चीजमािथ ूहार गनुर्होस ्, 
र ितनले तपाईंलाई तपाईंकै मखुको सामनु् ने सराप् नेछन ्।” १२ 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। १३ एक िदन अय् यूबका छोराछोरीह  आफ् ना जेठा दाजकुो घरमा 
खानिपन गदिथए। १४ एउटा समाचारवाहक कुदेर अय् यूबकहाँ आएर भन् यो, 
१५ “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।” १६ 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।” 

१७ 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।” १८ त ् यो मािनस 
बोल् दाबोल् दै एक जना आइपगु् यो र भन् यो, “तपाईंका छोराछोरीह  आफ् ना जेठा 
दाजकुो घरमा खानपान गदिथए। १९ 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।” २० यो सनेुर अय् यूब उठे, र ितनले आफ् नो लगुा च् याते। ितनले 
आफ् नो कपाल खौरे,  २१ 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 ्।”  २२ यी सबै कुरामा 
अय् यूबले परमेँ वरलाई गलत कामको दोष लगाएर पाप गरेनन ्।" अय्यूब १ र 
" १ अक  एक िदन ः वगर्दूतह  परमूभकुो सामनु् ने उपिः थत हुँदा शैतान पिन 
आफूलाई उहाँको अगािड़ उपिः थत गराउन ितनीह सँगै गयो। २ अिन 
परमूभलेु शैतानलाई सोध् नभुयो, “तँ कहाँबाट आईस ्?” त् यसले भन् यो, “पथृ् वीमा 
चारैितर घमुिफर गदआएको हुँ।” ३ तब परमूभलेु शैतानलाई भन् नभुयो, “के 
तले मेरो दास अय् यूबलाई याद गिरस ्? परमेँ वरसँग डर राख् ने र दुं  ट कामबाट 
अलग रहने त् योजः तो िनद ष र सोझो मािनस पथृ् वीमा अ  कोही छैन। 
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िवनाकारण त् यसलाई नाश गनर्लाई तले मलाई उः काइस ्। तर त् यसको िनं ठा 
अझसम् म ढलपल भएको छैन।” ४ शैतानले परमूभलुाई जवाफ िदयो, “चामको 
साटो चाम। आफ् नो ज् यान बचाउन मािनसले आफूसँग भएका सबै कुरा िदँदैन 
र? ५ आफ् नो हात पसारेर ितनको शरीरमा चोट परु् याउनहुोस ् अिन ितनले 
तपाईंको मखुकै सामनु् ने तपाईंलाई सराप् नेछन ्।” ६ तब परमूभलेु शैतानलाई 
भन् नभुयो, “लौ त, त् यसो भए त् यो तेरो हातमा छ। तर त् यसको ज् यानचािहँ 
छोिड़दे।” ७ तब शैतान परमूभकुो सामनु् नेबाट िनः क् यो। त् यसले अय् यूबको 
पैतालादेिख टाउकोसम् म कं टूद खिटरा उब् जाइिदयो। ८ खरानीमा बसेर 
कन् याउनलाई ितनले एउटा फुटेको माटोका भाँड़ाको टुबा िलए। ९ ितनकी 
पत् नीले ितनलाई भिनन ्, “के तपाईं आफ् नो िनं ठामा अझै अड़ी नै रहनहुनु् छ? 

परमेँ वरलाई सराप् नहुोस ् र मनुर्होस ्।” १० अय् यूबले जवाफ िदए, “ितमी एक 
मूखर् ी  जः तै कुरा गदर् ौ। परमेँ वरबाट हामीले सखुचािहँ महण गन र 
द:ुख महण नगन?” यी सबै कुरामा आफूले बोलेको कुरामा अय् यूबले पाप 
गरेनन ्। ११ अय् यूबका तीन जना िमऽ, एलीपज तेमानी, िबल् दद शहुी र सोपर 
नमातीले ितनीमािथ आइपरेका यी िवपि का कुरा सनेुपिछ सहानभुिूत ूकट गनर् 
र ितनलाई ढाड़स िदन आफ् ना आफ् ना घरबाट सँगै िमलेर आए। १२ 
ितनीह ले ितनलाई टाढ़ैबाट देखे, तर िचन् न सकेनन ्। ितनीह  िचच् च् याएर रोए, 

अिन आफ् ना लगुा च् यातेर आफ् ना िशरमा धूलो छरे। १३ तब ितनीह  सात 
िदन सात रात भइँूमा ितनको छेउमा बसे। अिन ितनीह मध् ये कसैको मखुबाट 
एक शब् द पिन िनः केन, िकनभने ितनीह ले देखे उनको कं ट कित ठूलो 
िथयो।" अय्यूब २। 

यहाँ एउटा अचम्म लाग्दो पिरवेश खलुा गिरएको छ। ःवगर्दूतह  
ूभलुाई भेट्न आए र ितनीह को साथमा सैतान पिन आयो रे! ूभलेु 
सैतानलाई कहाँबाट आएको हो भनेर सबैको साम ुसोध्नभुयो। सैतानले पथृ्वी 
आफ्नो मातहतमा छ भनेर चनुौित िदँदै ूभलुाई यसरी जवाफ िदन आटँ पिन 
गर् यो: "परमूभलेु शैतानलाई सोध् नभुयो, “तँ कहाँबाट आईस ्?” त् यसले भन् यो, 
“पथृ् वीमा चारैितर घमुिफर गद आएको हुँ।” अय्यूब १:७। अिन ूभलेु 
उसमािथ ू  राख्नहुनु्छ "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।" अय्यूब 
१:८। ू  आफै िवशेषत वा उल्लेखनीय त छैन, तर त्यो ू  गनुर्भएको को  
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िथयो त्योचाही ँ कौतूहलको कुरा िथयो। कसको परीक्षा गन भनेर सैतानले 
ूःताव गरेको होइन तर ूभलेु पो अय्यूबलाई जाँच्न सैतानलाई 
उक्सउनहुनु्छ। जे हनेु िथयो त्यो सबै कुरा थाहा पाएर नै ूभलेु सैतानको 
ध्यान अय्यूबितर लगाइिदनहुनु्छ। तल पथृ्वीमा उनको जीवन कःतो आगोका 
ज्वालामा पन रहेछ भ े कुरा उनलाई त केही थाहा नै िथएन। अय्यूबको 
सारा द:ुख ूभलेु होइन सैतानले नै ल्याएको िथयो भ े कुरो ःप  छ। तर 
ूभलेु नै सैतानलाई ःप  अनमुित िदनहुनु्छ िक उनका सबै धनसम्पि , 
जायजेठा, पशबुलीह , उनका छोराछोरीह  र उनकै भौितक शरीरलाई नाश 
गरोस।् यिद ूभलेु नै अय्यूबलाई द:ुख िदन अनमुित िदनभुएको िथयो भने 
उनको क  ूभलेु िदनभुएको होिक वा सैतानले व्यिक्तगत पमा ूहार गरेको 
त्यसमा खास फरक के छ र? ूभ ुधमीर्, न्यायूमेी, पिवऽ र मायाल ुहनुनु्छ 
भने उहाँले सैतानलाई िकन त्यःतो गनर् अनमुित िदनभुएको िथयो? के त्यो 
त्यस िवशेष मािमलामाऽ हो िक अिहले हाॆो जीवनमा ूभलेु काम गन ूबिृ  
हो? 

अय्यूबले आफ्नो अिग्नपरीक्षालाई कसरी सम्बोधन गछर्न?् " 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 ्।”  अय्यूब १:२०-२१। 

यःतो महाक लाई दईु तिरकाह ले जवाफ िदन सक्छ। हामी 
शोिकत, िनरािशत, िततोपना, िरस र बोधले मिसत भएर ूभ ुू ितको िव ासै 
छोडेर नािःतक भएर उहाँको िवरोध गनर् पगु्न सक्दछ । ूभकुो अिःतत्वछैन 
यिद छ भने उहाँ िनदर्यी, िन ु र हनुहुनु्छ भनेर िसकाउने पिन हनुसक्छ । वा 
उहाँसँग बिलयो भएर उहाँलाई पकडी पिन रािखरहनसुक्छ  आफ्नो भयाभव 
पिरिःथितको सामना गनर् अय्यूबले उनी ूभकैु उपिःथितम रहन्छन ्र उहाँको 
आराधना गदर्छन।् 

अय्यूब १:२०,२१मा अय्यूब पीडामा परेको बेलामा सहयोग गनर् 
आराधनाका तीन पक्षह  उपयोग गरेका िथए भनेर उल्लेख गिरएको छ। 
पिहलो त, आफ्नो असहाय  वा नीरहतालाई ःवीकार गदर्छन ्र आफूले केही 
गनर् नसक्ने, र जे भयो त्यसमा आफू संलघ्न नभएको दावी गदर्छन:् "भइँूमा 
घोप् टो परेर दण् डवत ् गरी भने, “म आफ् नी आमाको गभर्बाट ना ै आए, अिन म 
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ना ै फकर जानेछु। परमूभलेु िदनभुयो अिन परमूभलेु लानभुयो, परमूभकुो 
नाउँ धन् यको होस ्।”  अय्यूब १:२१। दोॐोमा जेभएतापिन सबै थोकह  ूभकैु 
हातमा छ भनेर उनले ःवीकादर्छन"् परमूभलेु िदनभुयो अिन परमूभलेु 
लानभुयो,  परमूभकुो नाउँ धन् यको होस ्।”  अय्यूब १:२१। तेॐोमा, ूभकुो 
न्यायशीलता र धािमर्कतामा ूितव ता जनाउँछन, "परमूभकुो नाउँ धन् यको 
होस ्।” अय्यूब १:२१।  

के तपाईँ द:ुख, क  र परीक्षामा पिररहनभुएको छ? अय्यूबले चालेका 
तीन कदमह  प ाउनहुोस।् ितनीह ले तपाईँलाई कःतो सहयोग गनर् सक्छ 
होला? 

 

४. आशा ारा जीिवत रहन ु

"५ िकनिक जसरी हामी भीं टका कं टमा ूशः त गरी सहभागी हनु् छौ, 
त् यसरी नै भीं ट ारा सान् त् वनामा पिन ूशः त माऽामा हामी सहभागी हनु ्छ। ६ 
हामीले द:ुख पाय  भने यो ितमीह का सान् त् वना र उ ारको िनिम् त हो। हामीले 
सान् त् वना पाय  भने पिन त् यो ितमीह का सान् त् वनाको िनिम् त हो। हामीले भोगेका 
त् यही द:ुखह  ितमीह ले धैयर्साथ सहँदा ितमीह  पिन त् यही सान् त् वना अनभुव 
गछ ।  ७ ितमीह का िनिम् त हाॆो आशा ढ़ छ। िकनिक हामी जान् दछ , िक 
जसरी ितमीह  हाॆा द:ुखमा सहभागी छौ, त् यसरी नै हाॆो सान् त् वनामा पिन 
ितमीह  सहभागी हनेुछौ। ८ भाइ हो, हामीले एिशयामा भोगेका द:ुखको 
िवषयमा ितमीह  अजान रहो भन् ने हामी चाहँदैन । िकनभने हामी सहन नसक् ने 
िकिसमले यित सा॑ो िमिचएका र दिवएका िथय , िक जीवनदेिख हामीले हरेस 
खाइसकेका िथय । ९ हामीलाई त मतृ् यदुण् ड नै पाएझ लागेको िथयो। हामी 
आफैमािथ होइन तर मतृकह लाई जीवन िदई उठाउनहुनेु परमेँ वरमािथ हामी 
भर पर  भनेर यो हनु आयो। १० उहाँले हामीलाई यः तो भयानक जोिखमबाट 
छुटाउनभुयो, अिन उहाँले हामीलाई छुटाउनहुनेुछ। उहाँमािथ नै हामीले हाॆो 
भरोसा राखेका छ , िक उहाँले हामीलाई फेिर पिन छुटाउनहुनेुछ। ११ 
ितमीह ले पिन ूाथर्ना ारा हामीलाई सहायता गनपछर्। तब धेरै ूाथर्नाको 
ूत् यु रमा हामीलाई ूाप् त भएको आिशष ्को िनिम् त धेरैले हाॆा पक्षमा धन् यवाद 
चढ़ाउनेछन ्।" २ कोिरन्थी १:५-११।  

इसाई जगतको सु देिखनै करोड  िव ासीह , जनुसकैु सम्ूदायका 
िकन नहोस,् अस  पीडा भोगेका िथए र भोिगपिन रहेकाछन।् पावलले पिन 

८१



अस  पीडाह  खप्न ु परेको िथयो। ससुमाचार ूचारको िनिम्त ूभलेु नै 
व्यिक्तगत पमा चिुननभुएको र िनयिुक्त गनुर्भएको पावलको द:ुखक  अत्यन्तै 
कहालीलाग्दो िथयो। पावललाई दवाएको िथयो, पेलान गरेको िथयो तैपिन उनी 
चक्नाचरु भएन। तर ूभलुाई ूशंसा गन काममा उनी झन झन उ ेिजत 
भएको िथयो। उनको द:ुख, यातना र कितपयसमयमा इसाई भनाउँदा 
आफ्नोमाऽ भाऊ खोज्नेह ले िदएको यातना २ कोरन्थी ११:२३-२९मा 
यसरी वणर्न गदर्छन ्" २२ के ितनीह  िहॄू हनु ्। म पिन हुँ। के ितनीह  
अॄाहामका सन् तान हनु ्? म पिन हुँ। २३ के ितनीह  भीं टका सेवक हनु ्? म 
अझ असल सेवक हुँ– पागलझ म बोिलरहेछु। मैले ज् यादै पिरौम गर। कैदमा 
अझ धेरै पल् ट पर। अनिगन् ती कोरार् खाए।ँ मतृ् यकुो मखुमा बारम् बार पर। 
२४ पाचँ पल् ट मैले यहूदीह का हातबाट एक कम चालीस गरी कोरार् खाए।ँ 
२५ तीन पल् ट मलाई लौराले िपटे। एक पल् ट ढु ाले हाने। तीन पल् ट म 
चढ़ेको जहाज ध् वः त भयो। एक िदन एक रात मैले समिुमा नै िबताएको छु। 
२६ मेरो बारम् बारको याऽामा म नदीह का जोिखममा पर, डाँकूह का 
जोिखममा, आफ् नै जाितका मािनसह का जोिखममा, अन् यजाितह का जोिखममा, 
सहरको जोिखममा, उजाड-ः थानको जोिखममा, समिुको जोिखममा, झूटा 
भाइह बाट आउने जोिखममा। २७ पिरौममा र कं टमा, कित-कित अिनदो 
रातमा, भोक र प् यासमा, बारम् बार उपवासमा, ठन् डी र नग् नतामा पर। २८ अिन 
अ  कुराह बाहेक सबै मण् डलीह का िफबीको बोझ ममािथ छ। २९ को 
दबुर्ल छ र मचािहँ छैन?ँ को पापमा फसाइएको छ र मचािहँ व् याकुल हुँिदन?ँ  

३० मैले गवर् गनुर् नै पन हो भने, म आफ् नो कमजोरी देखाउने कुराह मा गवर् 
गनछु। ३१ ूभ ुयेशूका परमेँ वर र िपता, जो सदासवर्दा धन् य हनुहुनु् छ, उहाँले 
जान् नहुनु् छ, िक म ढाँ  िदन।ँ ३२ दमः कसमा अिरतस राजाका हािकमले मलाई 
पबन दमः कस सहरमा पहरा राखेका िथए। ३३ तर पखार्लको एउटा 
झ् यालबाट डालोमा राखेर मलाई तल झािरिदएको हनुाले म ितनका हातबाट 
उम् क।"  

अब यो पढ्नहुोस:् "३ हाॆा ूभ ुयेशू भीं टका परमेँ वर तथा िपता, 
क णामय िपता, र सबै सान् त् वनाका परमेँ वरलाई ूशंसा होस ्। ४ उहाँले 
हामीलाई सबै द:ुखमा सान् त् वना िदनहुनु् छ, तािक हामीले पिन परमेँ वरबाट 
पाएको त् यही सान् त् वनाले कुनै पिन द:ुखमा परेकाह लाई सान् त् वना िदन सक । 
५ िकनिक जसरी हामी भीं टका कं टमा ूशः त गरी सहभागी हनु् छौ, त् यसरी नै 
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भीं ट ारा सान ्त् वनामा पिन ूशः त माऽामा हामी सहभागी हनु् छ । ६ हामीले 
द:ुख पाय  भने यो ितमीह का सान् त् वना र उ ारको िनिम् त हो। हामीले 
सान् त् वना पाय  भने पिन त् यो ितमीह का सान् त् वनाको िनिम् त हो। हामीले 
भोगेका त् यही द:ुखह  ितमीह ले धैयर्साथ सहँदा ितमीह  पिन त् यही सान् त् वना 
अनभुव गछ । ७ ितमीह का िनिम् त हाॆो आशा ढ़ छ। िकनिक हामी 
जान् दछ , िक जसरी ितमीह  हाॆा द:ुखमा सहभागी छौ, त् यसरी नै हाॆो 
सान् त् वनामा पिन ितमीह  सहभागी हनेुछौ। ८ भाइ हो, हामीले एिशयामा 
भोगेका द:ुखको िवषयमा ितमीह  अजान रहो भन् ने हामी चाहँदैन । िकनभने 
हामी सहन नसक् ने िकिसमले यित सा॑ो िमिचएका िथय , िक जीवनदेिख हामीले 
हरेस खाइसकेका िथय । ९ हामीलाई त मतृ् यदुण् ड नै पाएझ लागेको िथयो। 
हामी आफैमािथ होइन तर मतृकह लाई जीवन िदई उठाउनहुनेु परमेँ वरमािथ 
हामी भर पर  भनेर यो हनु आयो। १० उहाँले हामीलाई यः तो भयानक 
जोिखमबाट छुटाउनभुयो, अिन उहाँले हामीलाई छुटाउनहुनेुछ। उहाँमािथ नै 
हामीले हाॆो भरोसा राखेका छ , िक उहाँले हामीलाई फेिर पिन छुटाउनहुनेुछ। 
११ ितमीह ले पिन ूाथर्ना ारा हामीलाई सहायता गनपछर्। तब धेरै ूाथर्नाको 
ूत् यु रमा हामीलाई ूाप् त भएको आिशष ्को िनिम् त धेरैले हाॆा पक्षमा धन् यवाद 
चढ़ाउनेछन ्। १२ यस कुरामा हामी गवर् गछ , अिन हाॆो िववेकले पिन 
त् यसको गवाही िदन् छ, िक संसारमा र िवशेष गरी ितमीह सँगको हाॆो 
सम् बन् धमा हामी पिवऽता र ईँ वरीय सत् यतामा चलेका छ , यो सांसािरक 
बिु अनसुार होइन, तर परमेँ वरको अनमुहबाट हो।" २ कोिरन्थी १:३-१२। 

ूभकुो कृपा र सान्त्वना हामीले पाउनपुन कारण के हो भनेर पावलले 
२ कोरन्थी १:४मा यसरी व्यक्त गदर्छन ् "उहाँले हामीलाई सबै द:ुखमा 
सान् त् वना िदनहुनु् छ, तािक हामीले पिन परमेँ वरबाट पाएको त् यही सान् त् वनाले 
कुनै पिन द:ुखमा परेकाह लाई सान् त् वना िदन सक ।" द:ुखक  पिन सेवाको 
िनिम्त नै आएको हो रे! यस कुरामा तपाईँ कसरी सजग हनुसक्नहुनु्छ? 

द:ुखक , चोटमा परेकाह  र दय िछया िछया हनेुह को सेवा 
हामीले ग न ् भ े ूभकुो इच्छा हो। त्यसको अथर् त्यही खालको अनभुव 
हामीले पिहला गरेर अ को भावना बझु्न सकुन ्भ े ूभकुो चाहना हनुसक्छ। 
अिन मखुले होइन तर इमान्दारसाथ दयलाई सान्त्वना हनेु गरेर उत्साह र 
हौशला अ ह लाई िदन सक्ने हनु्छ । हामी आफैले ूभकुा क णा र 
सान्त्वना पाएकोले त्यही अ ह लाई पिन िदनसक्ने कला हामीमा िवकिसत 
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हनु्छ। यो नीित येशूको जीवनमा देखाउनभुएको िथयो। हेन ुर्होस, "िकनिक 
हाॆा ूधान पूजाहारी हाॆो दबुर्लतामा हामीसँग सहानभुिूत देखाउन नसक् ने 
हनुहुनु् न। तर हामीजः तै उहाँ सबै कुरामा परीिक्षत हनुभुयो, र पिन पापरिहत 
हनुहुनु् थ् यो।" िहॄू ४:१५। 

पावललले बढो मािमर्क तवरले आफ्ना द:ुख, क , सतावट आिद 
गरेको िचऽण उहाँूित द:ुिखत हनु होइन। ितनीह  उल्लेख गिरएका छन ्िक 
जब हामी पिन त्यःतै गिहरो पीडामा पदर्छ  िपताले अझै पिन हःतक्षेप गनर् 
सक्नहुनु्छ र हामीलाई सान्त्वना, क णा र उत्साह ूदान गनर् सक्नहुनु्छ भनेर 
थाहा पाओस ्भ े उनको चाहना िथयो। हामीह को जीवन चक्नाचरु होला, 
हामीलाई मािरएला, दवाइएला, पेिलएला तैपिन हामी डराउन ुआवँयक छैन। 
उहाँमािथ भरोसा राख्न उहालेँ हामीलाई िसकाइरहेको हनु्छ। उहाँलाई िव ास 
गनर् सिकन्छ। उहाँमािथ हामी भरोसा राख् न सक्छ  िकनिक मतृ्यलुाई 
िबउँताउने ूभ ुउहाँमाऽ हनुहुनु्छ (२ कोरन्थी १:९)। 

आफ्नो आखँाह  येशूमा लगाउँदै ससुमाचार ूचार गदार् पावललाई 
थाहा िथयो िक एकिदन भिवंयमा उनलाई उ ार गनुर्हनेुछ। २ कोरन्थी 
१:१० अनसुार पावलमा भएको आत्मबल, ूभ ुू ित ूितव ता र िन ामा अिडग 
रहनसक्ने खबुी तीनवटा कारणह  छन ्भनेर उनले उल्लेख गदर्छन:् पिहलो, 
ूभलेु िवगतमा गरेका कुराह को लेखाजोखा ःप  छ: "उहालेँ हामीलाई यः तो 
भयानक जोिखमबाट छुटाउनभुयो, अिन उहाँले हामीलाई छुटाउनहुनेुछ। 
उहाँमािथ नै हामीले हाॆो भरोसा राखेका छ , िक उहाँले हामीलाई फेिर पिन 
छुटाउनहुनेुछ।" २ कोिरन्थी १:१०। दोॐोमा, उनको नजर ूभ ुआफैमा 
रािखरहने उनको ूितव ता "उहाँमािथ नै हामीले हाॆो भरोसा राखेका छ , िक 
उहाँले हामीलाई फेिर पिन छुटाउनहुनेुछ।" २ कोिरन्थी १:१०। तेॐोमा 
सन्तह को िनरन्तर ूाथर्नाले िव ासमा अिडग हनु बल िमल्दछ "ितमीह ले 
पिन ूाथर्ना ारा हामीलाई सहायता गनपछर्।" २ कोिरन्थी १:११।  

पावलबाट तपाईँले के िसक्नहुनु्छ जनु तपाईँ पिन त्यही खालको 
अिग्नज्वालामा पदार् आफू कःतो नराॆो, असफल भनेर िदक्क मा  े होइन तर 
त्यसबाट जोिगन ूभमुा अिडग रहनसक्ने क्षमता पाउन िसक्न सक्नहुनु्छ? 
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५. अत्यिधक तापबम वा राप 

हामीलाई भी को ःव प, चिरऽ र ःवभावमा पिरणत गनर् वा 
पनुःथार्िपत र शु   गनर् ूभलेु अनेक  अिग्नवाण वा अिग्न अ ह  ूयोग 
गनुर्हनु्छ भनेर यस पःुतकमा हेिररहेकाछ । ती वाणह लाई हेरेर कितपय 
मािनसह ले ूभकुो बारेमा गलत िचऽण गद उहाँ िन ु र, अिःतत्विविहन, र 
दासलाई दवाउन र काममा लगाउने कठोर मािलक हनुहुनु्छ भनेर सोच्दछन।् 
र यस संसारमा परमे र नै छैन भनेर उहाँिबना जीवन िबताउन ूायजसो 
मािनसह  चाइरहेका हनु्छन।् कितले यो पिन भन्दछन,् "परमे र हनुहुनु्छ। 
हामीमा केही राॆो भएको उहाँ चाहनहुनु्छ। तर द:ुखक  र परीक्षाका 
उदाहरणह ले उहालेँ हामीलाई माया गनुर्हनु्छ र वाःता गनुर्हनु्छ भनेर 
देखाउँदैन।  यथाथर्मा हेन हो भने कितपय मािनसह को धारणामा उहाँ बलुी 
वा कमजोरलाई दवाइ राख् ने साँढे जःतै हनुहुनु्छ भनेर र बेलाबेलामा हामीले 
केही गनर् नसक्ने पिरिःथितह  खडा गरेर द:ुखिदने कामह  गनुर्हनु्छ भनेर 
उहाँूित नकारात्मक कुराह  सोच्दछन,् लेख्दछन ्र सनुाउन पिन चाउँछन।् 

यो कुरो सत्य हो िक यस पापले ूदिुषत, धमर्, राजनैितक, सामािजक 
आिदले जताततै भिरभराऊ भएको संसारमा जेजे भइरहेको छ त्यो केवल 
अिलकितमाऽ बझु्न ूयास गनर् सक्छ । तर ःवगर्मा हामीले धेरै कुराह  बझु्ने 
छ । यस मािमलामा पावलले यसरी खलुाउँछन,् "यसकारण तोिकएको 
समयभन् दा अिघ न् याय नगर, कसैको मूल्या न नगर,  ूभ ुआउञ् जेल पखर्। 
उहाँले अधँ् यारोमा लकेुका कुराह लाई ूकाशमा ल् याउनहुनेुछ, र मािनसका 
दयका अिभूायह  ूकट गिरिदनहुनेुछ। तब हरेक मािनसले परमेँ वरबाट 
आफ् नो ूशंसा पाउनेछ।" १ कोिरन्थी ४:५ र "अिहले हामी ऐनामा जः तै 
धिमलोसँग देख् छ , तर त् यस बेलाचािहँ छलर्  देख् नेछ । अिहले म थोरै माऽ 
बझु् दछु, त् यस बेलाचािहँ पूरै बझु् नेछु, जसरी म पिन पूणर् पले िचिनएको छु।" 
१ कोिरन्थी १३:१२।  

तर अिहले हामी ूभ ु हाॆो साथमा हनुहुनु्छ, हामीलाई वाःता 
गनुर्हनु्छ, हामीले बझु्नै नसिकने पिरिःथितह को सामना गनुर्परेतापिन भ  े
कुरामा ूितव ता जनाइरहन ुअत्यन्तै अिनवायर् छ। हामीलाई असिुवधा होला, 
अप् ारो होला र िदमागमा अनेक  भाँडभैलो होला तर ूभकुो उपिःथितलाई 
किहल्यै पिन नभलु । 
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यस मािमलामा यशैयाले बढो व्यवहािरक ढँगले ूःततु गरेका छन।् 
ूभ ुआफैले ःप  पानुर्भएको छ िक उहाँकै जनह  आगो र पानी भएर 
जानेछन।् यी िचऽणले उहाँ जनह  अत्यिधक खतरा पार गनुर्पछर् भनेर 
देखाउँछ। इॐाएलीह  डरलाग्दो लालसागर र उलर्न्दै गरेको यदर्न नदीह  
वाःतिवक पमै पार गनर् वाध्य भएका िथए। तर ती सबैबाट ितनीह लाई नया ँ
िजवनमा लग्न सघाएको िथयो। ती खतराह बाट तपाईँलाई सरुक्षा िदनहुनेुछ 
भनेर उहाँबाट अपेक्षा गनुर्पिन होला। हामीलाई सबै िठक, िठक र सिजलो 
बाटोबाट लानहुनु्छ भनेर पिन ढुक्क होऔलँा। तर भजन २३ अनसुार जीवनमा 
किठन र डरलाग्दो पिरिःथितह  आएतापिन ूभकुा जनह  डराउन र 
ितनीह ले दवाउन आवँयक छैन िकन ितनीह को साथमा उहाँ िनरन्तर पमा 
हनुहुनु्छ। 

यशैया ४३:१-७ केलाएर पढ्नहुोस।् आगो र पानीबाट ूभकुा जनह  
जानपुदार् उहाँले कुनकुन तिरकाह ारा सहयोग र सान्त्वना िदनहुनु्छ, सो 
लेख् नहुोस।् तपाईँको िदमागमा त्यसको िचऽण कःतो छ? तपाईँकै िनिम्त अ  
ूित ाह  तपाईँको िदमागमा कसरी आउँदछन?् हेन ुर्होस,् " १ तर अब हे 
याकूब, ितमीलाई रच् नहुनेु, हे इॐाएल, ितमीलाई सिृं ट गनुर्हनेु परमूभ ुभन् नहुनु् छ: 
“नडरा, िकनिक मैले ितमीलाई मोल ितरेर छुटाएको छु। मैले ितमीलाई ितॆो 
नाउँ काढ़ेर बोलाएको छु, ितमी मेरै हो। २ ितमी पानीबाट भएर जाँदा म ितॆो 
साथमा हनेुछु। ितमी नदीह बाट भएर जाँदा ितनले ितमीलाई डबुाउनेछैनन ्। 
ितमी आगोबाट िहँड़ेर जाँदा ितमी ड  नेछैनौ। त् यसको ज् वालाले ितमीलाई भः म 
पानछैन। ३ िकनभने म परमूभ,ु तेरा परमेँ वर हुँ, इॐाएलका परमपिवऽ, ितॆो 
उ ारक। ितमीलाई छुटाउनका िनिम् त िमौदेश, र ितॆो स ामा कूश र सेबा म 
िदन् छु। ४ ितमी मेरो िं टमा बहमूुल् य र आदरणीय भएकाले, र मैले ितमीलाई 
ूमे गरेको कारणले म मािनसह लाई ितॆो स ामा, र जाित-जाितह लाई तेरो 
जीवनको स ामा िदनेछु। ५ नडराऊ, िकनिक म ितमीिसत छु। म ितॆा 
छोराछोरीह लाई पूवर्देिख ल् याउनेछु, र पिँ चमदेिख ितमीह लाई भेला गनछु। 
६ म उ र िदशालाई भन् नेछु, ‘ितनीह लाई िदइहाल ्’। र दिक्षण िदशालाई 
भन् नेछु, ‘ितनीह लाई नथनु ्’। मेरा छोराह लाई टाढ़ादेिख र मेरा छोरीह लाई 
पथृ् वीको पल् लो छेउदेिख ल् याओ, ७ हरेक जो मेरो नाउँ ारा बोलाइएको छ, 

जसलाई मैले मेरो मिहमाको िनिम् त सिृं ट गरेको छु, जसको आकार मैले नै रच 
र बनाए।ँ”  

८६



ूभलेु हामीलाई अिग्नज्वालाबाट पार गराउनहुुँदा उहाँले ूयोग गन 
तीन तिरकाह  हामीले हेरेर सार िनकाल्न सक्छ । पिहलो त हामीमा आउन 
अत्यिधक राप र ज्वाला हामीलाई नाश गनर् होइन तर हामीमाभएको पापलाई 
नाश गनर् हो। दोॐोमा, हामीलाई ूयोग गिरने अिग्नअ  वा आगोका 
ज्वालाह ले हामीलाई तहसनहस र दयनीय बनाउन होइन तर उहाँको 
ःव पममा जसरी सु मा ढािलएको िथयो त्यही ःव पमा ढाल्न ूयोग 
गनुर्हनु्छ। तेॐोमा, ती पिरिःथितह मा ूभ ु हामीबाट टाढा हनुहुु । उहाँले 
हामीलाई िनरन्तर पमा कोमल र ःयाहार गनुर्हनु्छ। उहाँले हामीलाई किहल्यै 
पिन एक्लो छोड्नहुु । हामीलाई जे भएतापिन वा मतृ्य ु नै हामीमािथ 
खिनएतापिन उहाँ हाॆो साथमा हनुहुनु्छ। 

ूभकुा िबयाकलाप र चिरऽको बारे देहायका केही पदह ले तपाईँलाई 
के िसकाउँदछ? हेन ुर्होस ्" ८ परमूभ ुिटठाल ुर अनमुही, बोध गनर्मा िढला, र 
अित क णामय हनुहुनु् छ। ९ उहाँले सध दोष लगाइरहनहुनु् न, उहाँले सधभिर 
बोध पिन िलइराख् नहुनु् न। १० उहाँले हामीसगँ हाॆा पापअनसुारको व् यवहार 
गनुर्हनु् न, अिन हाॆा अधमर्अनसुार हामीलाई दण् ड िदनहुनु् न। ११ िकनिक 
पथृ् वीबाट ः वगर् जि  अग् लो छ,  उहाँका भय मान् नेह मािथ उहाँको क णा 
त् यि कै महान ् छ। १२ पिँ चमबाट पूवर् जि  टाढ़ा छ, उहाँले हाॆा अपराधह  
हामीबाट त् यि कै टाढ़ा हटाइिदनभुएको छ।१३ जसरी बाबलेु आफ् ना 
छोराछोरीह लाई िट ाउँछन ्, त् यसरी नै उहाँका भय मान् नेह लाई परमूभलेु 
िट ाउनहुनु् छ। १४ िकनभने उहाँ जान् नहुनु् छ, हाॆो सिृं ट कसरी भएको हो, 
हामी धूलो माऽ ह  भनी उहाँ सम् झनहुनु् छ। १५ मािनसको आय ुत घाँसको 
आयजुि कै छ, मैदानको फूलझ त् यो ढकमक् क फुल् दछ, १६ अिन बतास त् यस 
फूलमािथ भएर जान् छ, र त् यो िवलीन हनु् छ, र त् यसको ठाउँले पिन त् यसको याद 
गदन। १७ तर परमूभकुो क णा आफ् ना भक्तह मािथ र उहाँको धािमर्कता 
ितनीह का छोरा-नाितमािथ अनन् तदेिख अनन् तसम् म रहन् छ–  १८ ितनीह मािथ 
ज-जसले उहाँको करार पालन गदर्छन ्, र उहाँका आदेशह  पालन गनर् ख् याल 
गछर्न ्।" भजनसंमह १०३:८-१८, " मैले ितमीह लाई आ ा गरेका सबै कुरा 
पालन गनर् ितनीह लाई िसकाओ। हेर, म यगुको अन् त् यसम् म सध ितमीह का 
साथमा छु।”  म ी २८:२०, "मािनसलाई आइपन परीक्षाबाहेक ितमीह  अ  
परीक्षामा परेका छैनौ। परमेँ वर िवँ वासयोग् य हनुहुनु् छ। उहाँले ितमीह लाई 
ितमीह का शिक्तदेिख बािहरका परीक्षामा पनर् िदनहुनेुछैन, तर परीक्षाको साथसाथै 
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उम् कने बाटो पिन बनाइिदनहुनेुछ– यसरी ितमीह  त् यसलाई खप् न सक् नेछौ।" १ 
कोिरन्थी १०:१३ र " ३ परमेँ वर र हाॆा ूभ ु येशू भीं टका िपता धन् यका 
हनुहुनु् छ! उहाँको महान ् कृपाले मतृकबाट येशू भीं टको पनु त ्थान ारा एउटा 
जीिवत आशाको िनिम् त हामी नयाँ गरी जन् मेका छ। ४ ः वगर्मा ितमीह का 
िनिम् त साँिचराखेको उ रािधकार अिवनाशी, िवशु  र नओइलने िकिसमका छन ्। 
५ आिखर समयमा ूकट हनु आटेँका मिुक्तको िनिम् त ितमीह  िवँ वास ारा 
परमेँ वरको शिक्तबाट सरुिक्षत रािखएका छौ। ६ ितमीह  यसैमा रमाउँछौ, 
य िप अिहले थोरै समयको िनिम् त ितमीह ले िविभन् न िकिसमका कं ट 
भोग् नपुदर्छ। ७ 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 ्। ८ ितमीह ले 
नदेखे तापिन उहाँलाई ूमे गछ । उहाँलाई ितमीह  अिहले देख् दैनौ, तापिन 
उहाँमािथ िवँ वास गछ  र अवणर्नीय र गौरवमय आनन् दमा रमाउँछौ। ९ 
ितमीह का िवँ वासको ूितफलः व प ितमीह ले आफ् ना आत् माको मिुक्त 
पाउँछौ।" १ पऽसु १:३-९।  

  के तपाईले मािथका पदह को वाःतिवकतालाई आफ्नो जीवनमा 
अनभुव गनुर्भएको छ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: िददीमाँ एलेन, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस, प.ृ १४५-१५५को "द 
टेःट अभ फेथ", टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ५, प.ृ ३१५-३१९को "ूजे 
यी द लडर्।" 

"द:ुखक  र आगोको भ ीमा आफ्ना जनह लाई जिहलै पिन 
पानुर्भएको िथयो। भ ीमा भएको आगोले इसाई चिरऽमा हनुनुपन शु  सनुमा 
भएका धातमुल वा फोहरह लाई अलग गिरन्छ। येशूले त्यो परीक्षा हेन ुर्हनु्छ। 
बहमूुल्य धातलुाई पगाल्न र शु  गनर् के तत्वको आवँयकता छ सो उहाँलाई 
थाहा छ। त्यस धातमुा उहाँको चहिकलो अनहुार ूितिबिम्बत गरेको उहाँ 
चाहनहुनु्छ। निजक हनुभुएर र अनेक  परीक्षाह ारा ूभलेु उहाँका 
सेवकह लाई अनशुासन र तािलम िदनहुनु्छ। कितपयसँग दक्षता, िसप, बल र 
शिक्त उहाँको िनिम्त ूयोग गनर् सक्ने भएको उहाँले देख् नहुनु्छ। ती 
मािनसह लाई ती परीक्षाह मा उहाँले पानुर्हनु्छ। ूभकुो समयमा ितनीह को 
चिरऽलाई ःवच्छ र शु  बनाउने िःथितमा ल्याउनहुनु्छ। उहाँले ितनीह लाई 
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घटी, किमकमजोरीह लाई देखाउनहुनु्छ र उहामँािथ भरोसा राख् न 
िसकाउनहुनु्छ। ितनीह लाई िजम्मा लगाइिदएको महान ् लआयह  पूरा गनर् 
िदन ितनीह लाई िदएका शिक्त र बलह मा सम्प  होस ् भनेर उहाँले नै 
ितनीह लाई िशिक्षत बनाउनहुनु्छ, तािलम िदनहुनु्छ र अनशुासनमा 
राख्नहुनु्छ।"-पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस, प.ृ १३९, १३०बाट पान्तिरत। 

   "अनेक  द:ुखक  सहन परीक्षाह  आउन ूभकैु इच्छा हो भने 
बूसलाई हामी ःवीकार  र िततो प्याला िपउनपिन राजी ह । ितनीह  
परमिपता ूभलेु नै हाॆो ओठमा लगाइिदनहुनु्छ भ े कुरालाई याद गर । हाॆो 
भलाईको िनिम्त सबै असल कुराह  उहाँले िदनहुनु्छ भ े कुरालाई के हामी 
िबिसर्ने वा िव ास नगन? अनेक  पीडाको रातमा पिन हाॆो दय उचालेर 
उहाँूित आभािरत भएर ूशंिसत हनु ुहनु्दैन र? जब उहाँले हाॆो िनिम्त बूसमा 
खन्याउनभुएको ूमेलाई सिम्झन्दा के हामीले हाॆो दयलाई त्यसै 
सम्हािलराख्न?े" टेःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ५, प.ृ ३१६बाट पान्तिरत। 
 
िचन्तनमनन: 
अ.  कोही िव ासी अॄाहम जःतै अिधकतम रापमा नपरेतापिन परीक्षामा 

पदार् कःतो गार् हो भएको होला सो त्यस व्यिक्तसँग चचार् गनुर्होस।् 
त्यस व्यिक्तको सफल र असफल जीवनबाट तपाईँले के िसक्न 
सक्नहुनु्छ? 

आ.   बूसमा होिमनभुन्दा अिघ येशूको अिन्तम २४ घन्टाको बारेमा ध्यान 
गनुर्होस।् उहाँले कःतो अत्यिधक रापको सामना गनुर्पय  होला? 
उहाँले कसरी सहनभुयो? उँहाले अपनाउनभुएका के नीितह  छन ्जनु 
हाॆ ैअिग्नपरीक्षामा ूयोग गनर् सक्दछ ? 

इ.  हाॆ ैद:ुखक को अनभुवले द:ुखक  पाएकाह लाई कसरी सेवा गन? 
जितसकैु सत्य वा िततो सत्य भएतापिन द:ुखक को सामना कुनै 
मनगढन्ते र अनेपिक्षत नभएर वाःतिवक नै हो भनेर कसरी ःवीकान? 

ई.  िदनमा होस ् वा रातमा होस ्अन्धकारको समयमा उहाँलाई िव ास 
गर  भ  ेिददीमाँ एलेनको कथनलाई के भ ?े भ  त सिजलो छ तर 
व्यवहारमा उतानर् सिजलो छैन। तर त्यस िकिसमको िव ासले हाॆो 
दयलाई समाितराख्न पारःपिरक िव ास कसरी बढाउने? खराब 
पिरिःथितमा पिन ूभ ुू ित भरोसा राख् न ुिकन ज री छ? 
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कथा ५ 

सनु्दर च ान, ॄािजल 

जाकुिलनी 
 

ॄािजलको सहरको बीचमा कलकल बग्ने लामो 
रमणीय खोला छ जसलाई इटापाकीमा भन्छ। 
त्यसको अथर् हो "सनु्दर च ान वा ब्यटुीफुल रक।" 
त्यस इटापाकीलाई सनु्दर च ान भ ुको असल कारण 
छ। त्यस सहर िविभ  मह वपूणर् धातहु को थुू ो 
भएको क्षेऽमा खडा गिरएको छ। खानीमा काम 
गनह ले त्यहाँ िबःटल वा िविभ  चिम्कने पत्थरह  

खोज्छन।् ितनीह मा चकमक र चिम्कलो पत्थर माइका खोज्छन।् यसले 
अनहुारलाई सनु्दर बनाउने िबमह मा ूयोग गिरन्छ। खानीका मािनसह ले 
त्यहाँ सनु पिन खोज्दछन।् त्यसकारण सनु्दर पत्थर र चकमक सनु पाउने 
भएकोले त्यो सहरलाई "ॄािजलको ब्यिुटफुल रक वा सनु्दर च ान" भनेर 
नामा रण गिरएको िथयो। त्यो सहर १८५०० मािनसह को बःती हो। त्यस 
बःतीमा जाकुिलनी रहिन्थन।् तर उनको िनिम्त सबै थोक सनु्दर िथएन। 
उनको जीवनमा धेरै व्यिक्तगत समःयाह  थिुूएको िथयो र कहाँ जाने के गन 
भ े कुरामा उनी अलमिलरहेकी िथइन।् तब एक िदन उनकी साथी मिरया 
रीताले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह को मिहला स ितमा आउन आमिन्ऽत गिरन।् 

   जाकुिलनीलाई त्यो समूह मन पर् यो र उनी ूत्येक म लबार हनेु 
मिहला स ितमा जान थािलन।् चचर्ले अ  भेलाह  पिन गछर् भनेर उनले 
थाहा पाइन।् हप् ताको चार िदन हनेु चचर्को िविभ  भेलाह मा उनी सिरक हनु 
थािलन।् उनको िनिम्त त्यो नौलो िथयो। 

   जाकिलनी इसाई पिरवारमा हकुकी िथइन,् तर उनलाई परमेँ वरको 
बारेमा त्यित ान िथएन। उनी सानैमा उनको पिरवारको चचर्मा बिप् तःमा 
िलएकी िथइन।् पिछ उनी पिहलो ूभभुोजमा त्यही चचर्मा भाग िलएकी 
िथइन।् उनी ूत्येक आइतबार चचर् जािन्थन,् तर आफ्नो दय खाली भएको 
उनलाई महससु भइरहेको िथयो। उनको जीवनमा परमेँ वरको उपिःथित 
भएको जःतो लागेको िथएन। उनले किहलेकाहीमँाऽ बाइबल पिढ्थन ् र 
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बाइबलका पदह को बारेमा सोच्दिथन।् जाकुिलनी चचर्मा हप् ताको चार िदन 
जान थालेकोमा उनकी साथी साथी मिरया रीता खशुी भइन।् 

   दवैु मिहलाह  परमेँ वरको बारेमा दयदेिख कुराकानी गनर् थाले। 
मिरया रीताले साबथ र मािनस मरेपिछ के हनु्छ भ े िवषयलाई औलँ्याएर 
जाकुिलनीलाई सोिधन।् साबथ र मािनस मरेपिछ के हनु्छ भ े िवषयमा 
जाकुिलनीले किहल्यै पिन बाइबलमा पढेकी िथइनन।् ती िवषयह को बारेमा 
जा  उनी उत्सकु भइन।् अिन उनी आफै बाइबल पढ्न थािलन ् र 
परमेँ वरको बारेमा ूकट गिरएका सत्यह  त्यसमा खोतल्न थािलन।् 
बाइबलका पिवऽ पदह मा ध्यान गनर् थािलन।् 

   तब मिरया रीताले आफूसँग बाइबल अध्ययन गनर् जाकुिलनीलाई 
अनरुोध गिरन ् तब उनी खशुीसाथ राजी भइन।् असल ःवाःथको बारेमा 
बाइबलमा भएको परेखाबारे उनी आकिषर्त भइन।् एडभेिन्टःट चचर्मा 
िसकाइएको बाइबलमा केिन्ित सन्देशले उनको मन छुन थालेको िथयो। 
एडभेिन्टःटले िसकाएको ःवाःथ िशक्षाूित उनलाई िवशेष ूभाव पारेको िथयो। 
उनी िवँ विव ालयमा पौि क आहारमा माडयुट भएकी िथइन।् एडभेिन्टःट 
चचर्ले पौि क खाना र ःवःथ जीवनशैलीूित जोड िदने भएको थाहा पाएकीले 
उनलाई यस चचर्ितर परमेँ वरले नै डोर् याइरहेको आभास ्पाइन।् 

   बाइबल अध्ययन सध सिजलो िथएन। किहलेकाही ँजाकुिलनीले नया ँ
सत्यलाई महण गनर् तयार िथइनन।् तर जब उनी बाइबल अध्ययन गद 
िथइन,् तब आफ्नो जीवन पूरै येशूमा समिपर्त गनुर्पन चाहना बढ्न थालेको 
िथयो। 

   मिरया रीतासँग बाइबल अध्ययन गिरसकेपिछ, ितनीह  ूकाशको  
पःुतक सँगसँगै अध्ययन गन िनधो गरे। ूकाशको पःुतकमा इटापाकी वा 
ॄािजलको सनु्दर च ान भन्दा सनु्दर ठाउँको बारेमा पिढन।् उनले ूकाशको 
पःुतकमा यो पिन पिढन ्"अिन मैले परमेँ वरबाट दलुहाको िनिम् त दलुही जः तै 
गरी िस ािरएर तयार पािरराखेकी, अथार्त ् पिवऽ सहर, नयाँ य शलेम ः वगर्बाट 
तलितर झिररहेको देख।" ूकाश २१:२। त्यस सहरको जग सबै खालका 
बहमूुल्य पत्थरह ले सिजएको भनेर यसरी पिढन,् "पखार्लका जगह  अनेक 
िकिसमका बहमूुल् य रत् नह ले जिड़एका िथए। पिहलो जग िबल् लौरको, दोॐो 
नीर, तेॐो हिरत रत् न, चौथो पन् ना,  पाचँ  आिनक् स, छैट  लालमिण, सात  
पीतमिण, आठ  बे ज, नव  पुं  पराज, दश  लसनेु, एघार  नीलमिण र बा॑ , 
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कटेलाको िथयो।" ूकाश २१:१९-२०। त्यस सहरको बारेमा उनले यो पिन 
पिढन,् "त् यो पखार्ल िबल् लौरले बनेको िथयो, र सहरचािहँ िनखरु सनुले बनेको 
िथयो र सफा काँचजः तै त् यो चम् कन् थ् यो।.. ती बा॑ ढोकाचािहँ बा॑ मोतीका 
िथए। ूत् येक ढोका मोतीको िथयो। त् यस सहरको सड़क चहिकलो शीशाजः तै 
िनखरु सनुको िथयो। ूकाश २१:१८, २१। नयाँ य शलेम सहरमा बःने 
ूत्येकलाई सनु्दर सेतो पत्थर येशूले िदनहुनेुछ भनेरपिनयो पिढन,् "जसको 
कान छ, त् यसले सनुोस ्, पिवऽ आत् माले मण् डलीह लाई के भन् नहुनु् छ। जसले 
िजत् छ, त् यसलाई म गपु् त-मन् नको केही भाग िदनेछु, र म त् यसलाई नयाँ नाउँ 
लेिखएको एउटा सेतो पत् थर िदनेछु, जो पाउनेले बाहेक अ  कसैले जान् दैन।" 
ूकाश २:१७। त्यसको बारेमा सनेुपिछ जाकुिलन त्यहाँ जान आ रुी भइन।् 

    आज जाकुिलनी उनको "ॄािजलको सनु्दर च ान" नाउँ गरेको 
सहरमा ूभकुो िनिम्त चिम्कलो ज्योित भएकी िछन।् उनको ौीमान, 
ितनीह का छोरीह  र धेरै मािनसह  नयाँ य शलेममा सनर् तयारा होउन ्भ े 
आफ्नो चाहना छ भनेर उनले सनुाउँिछन।् उनले नयाँ य शलेम 
"िवँ वॄमाण्डको सनु्दर च ान" भनेर दयमा सजाइराखेकी िछन।् 

   "मेरो जीवनमा अचम्मका मािनसह को सम्पकर् मा मलाई राखेकोमा म 
परमेँ वरलाई धन्यवाद िदन्छु। सबै थोक असलकै िनिम्त जोिररन्छ भ े कुरा 
मलाई थाहा छ। मेरो र तपाईँह को िनिम्त उहाँसँग योजना छ। म जे छु 
मसँग जेछ त्यसको िनिम्त म येशूलाई धन्यवाद िदन्छु। म योग्य नभएपिन 
उहाँले मलाई ूमे गनुर्भएकोमा म उहाँलाई धन्यवाद िदन चाहन्छु। म भी मा 
बढ्दै जान चाहन्छु। धेरै मािनसह लाई उहाँकहाँ ल्याउन म चाहन्छु," 
जाकुिलनीले यस लेखकलाई सनुाइन।् 

  -आन् य ुमेकचेःनी 
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