
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : यूह ा १६:५-१५, कलःसी १:२८,२९, १ पऽसु 

१:१३, म ी ५:२९ र उत्पि  ३२। 

यस अध्यायको मूल सार पदः "मेरो िववेक वा अन् तः करणमा उहाँले नै जोड़सँग 
ूरेणा िदनभुएको शिक्तअनसुार म यसैको िनिम् त कठोर र सशक्त पिरौम 
गदर्छु।" कलःसी १:२९ पान्तिरत।  

टेिलिभजनको संवाद कायर्बममा एक जना पु ष र मिहला सहभागी 
भएका िथए। दवैुको बालक हत्या भएको िथयो। त्यो अनभुव ितनीह को 
िनिम्त पीडादायी िथयो। मिहलाको छोरो २० वषर् अिघ हत्या भएको िथयो। 
उनको िरस, कटु र िततोपना जिहले पिन चक  भएर बिढरहेको िथयो। तर 
पु षको मनिःथित फरक िथयो। केही वषर् अिघ उनकी िूय छोरी 
आत कारीह ले िनमर्म हत्या गरा िथए। उसले हत्याराह लाई क्षमा िदने कुरा 
गरेको िथयो र त्यस कठोर अनभुवमा ूभलेु उसको दय कसरी पिरवतर्न 
गनुर्भयो भनेर सनुाउँदै िथयो। भयाभव अनभुवको बीचमा र अन्धकारका 
क्षणह मा ूभलेु उसका चोटह  िनको पानुर् भएको िथयो। ूभलुाई िव ास 
गिरयो भने उहाँले हाॆा चोट, पीडाह  सम्हाल्नहुनु्छ भ े उदाहरण त्यस 
पु षको मखुबाट आइरहेको िथयो। 

   दवैुका िूय सन्तानको िनमर्म हत्या, तर त्यसको ूितिबया फरक 
िथयो। येशूभक्तको जीवनमा आित्मक पिरवतर्न कसरी हनुपुदर्छ र िव ासमा 
पिरपक्व कसरी हनुपुदर्छ जब अिग्नपरीक्षामा होमीरहेको हनु्छ। ती आततायी 
पिरिःथितह ले उसलाई िनल्न िदनकुो स ा ती पिरिःथितह लाई कसरी िनल्ने? 
 
   

६ 
  

आफूसँग भएका सबै तागत र आफूसँग भएका सबै तागत र 
बल िमलाएर संघषर्मा होिमनुबल िमलाएर संघषर्मा होिमनु  
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यस अध्यायको झलक: पाप, ःवाथर्, आफ्नो भाऊ खोज्ने ूविृ ह सँग यु  
गनुर्पदार् हाॆो िववेक, अन्तरआत्मा, चेतना र आत्मिनणर्यको भिूमका के छ? 
हाॆा भावनाह ले होइन तर नीितह ले हाॆा िनणर्यह लाई िनयन्ऽण गनर् िदने? 
यःतो िवषम र आततायी पीडादायी परिःथितमा कसरी लगनशीलभएर हाॆो 
जीवनलाई अगािड बढाइराख् ने? 
 

१. सत्यको आत्मा 
   "ूभ ुमलाई असल, सज्जन र भलादमी बनाउनहुोस,्" भनेर किहल्यै 
ूाथर्ना गनुर्भएको छ? तर ूाथर्ना गरेपिछ असल हनेु अनेक  ूयास गदार् गद 
पिन हामी जःताको त्यःतै भइरहन्छ । ूभकुो पिरवतर्न गन महान ्शिक्त र 
आत्मा हामीमा काम गिरयोस ्भनेर हामी ूाथर्ना गछ , पकुादर्छ , उपवास आिद 
बसेर चाहना पिन गदर्छ  तर वाःतिवकतामा हाॆो जीवनमा केही खास पिरवतर्न 
भएको देिखन्दैन न त महससु नै गनर् सक्छ । ूभसँुग अिसिमत शिक्त, ॐोत छ 
र आफ्ना जनह लाई त्यो ूदान गनर् इच्छुक हनुहुनु्छ भ े कुरा हामीलाई 
थाहा छ। त्यसको फाइदा हामी उठाउन चाहन्छ , तर हाॆो जीवन त्यःतो 
पिरवतर्न भएको देिखन्दैन जनु ूभलेु िदन चाहनभुएका आिशषह  िदन हामी 
योग्य ठहिररहेका हनु्छ । 

   िकन त? एउटा कारण छ जनु सोच्न नसक्ने गरेर सरल र ःप  छ: 
पिवऽ आत्माले हामीलाई आमूल पिरवतर्न गन शिक्त हुँदा हुँदै पिन हाॆो 
आफ्नै िनणर्यह ले परमेँ वरले हाॆो जीवनमा गन  सक्ने र गनुर्हनेु कामलाई 
बन्देज गछर् वा रोक्छ। 

  पिवऽ आत्मालाई येशूले "सत्यताको आत्मा" भनेर सम्बोधन गनुर्भएको 
छ। पिवऽ आत्माले हाॆो जीवनमा कसरी काम गनुर्हनु्छ भ  े कुरा उहाँको 
त्यस वचनले कसरी  देखाउँदछ? हेन ुर्होस,् " ५ “अब म मलाई पठाउनहुनेुकहाँ 
गइरहेछु, तर ‘तपाईं कहाँ जाँदैहनुहुनु् छ?’ भनी ितमीह  कसैले मलाई सोध् दैनौ। 
६ तापिन मैले ितमीह लाई यी कुरा भनेको कारण ितमीह को दय शोकले 
भिरएको छ। ७ तापिन म ितमीह लाई सत् य कुरा भन् दछु, म जानमा नै 
ितमीह को िहत छ। िकनभने म गइन ँ भने, सल् लाहकार ितमीह कहा ँ
आउनहुनेुछैन। तर गए ँभने म उहाँलाई ितमीह कहा ँ पठाइिदनेछु। ८ अिन 
जब उहाँ आउनहुनु् छ, उहाँले संसारलाई पाप, धािमर्कता र न् यायको िवषयमा दोषी 
ठहराउनहुनेुछ। ९ पापको िवषयमा, िकनभने ितनीह  ममािथ िवँ वास गदनन ्, 
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१० धािमर्कताको िवषयमा, िकनभने म िपताकहाँ जान् छु, र ितमीह  मलाई फेिर 
देख् नेछैनौ। ११ र न् यायको िवषयमा, िकनभने यस संसारको शासकलाई दण् डा ा 
वा शासकको न्याय भइसकेको छ। १२ “मैले ितमीह लाई भन् ने कुरा अझ 
धेरै छन ्, तर अिहले ितमीह  ती कुरा सहन सक् दैनौ। १३ जब उहाँ, अथार्त ् 
सत् यका आत् मा आउनहुनेुछ, तब उहाँले ितमीह लाई सबै सत् यतामा 
डोर् याउनहुनेुछ। उहाँ आफ् नो तफर् बाट बोल् नहुनेुछैन। उहाँले जे सनु् नहुनु् छ, त् यही 
बोल् नहुनेुछ, र हनु आउने कुराह  ितमीह लाई घोषणा गिरिदनहुनेुछ। १४ 
उहाँले मेरो मिहमा गनुर्हनेुछ, िकनभने जे मेरो हो, त् यो मबाट िलएर ितमीह लाई 
सो घोषणा गिरिदनहुनेुछ। १५ जे-जित िपतासँग छन ्, ती मेरा हनु ्। यसैकारण 
मैले भन, जे मेरो हो त् यो मबाट िलएर आत् माले ितमीह लाई घोषणा 
गिरिदनहुनेुछ।" यूहन् ना १६:५-१५। 

   पिवऽ आत्मा आवाज हो। उहाँ औजार होइन। उहाँले हामीलाई 
हाॆो पाप, अधमर् र दु  चिरऽलाई उदा  पानुर्हनु्छ र पदार्फास गनुर्हनु्छ तर 
त्यसूित द:ुखमनाऊ गरेर प ाताप र ःवीकार गनर् उहाँले आफ्नो बल ूयोग 
गनुर्हु । त्यो आत्मिनणर्यको अिधकार वा पापको बारेमा थाहा पाउँदा पाउँदै 
त्यसबाट फिकर् ने वा नफिकर् ने िववेकको ःवतन्ऽता ूत्येक व्यिक्तको वैयिक्तत 
वा व्यिक्तगत अिधकार हो। पिवऽ आत्माले हाॆो अनमुित िबना हाॆो 
जीवनलाई हःतक्षेप गनुर्हु  न त बदल्न दवाव नै िदनहुनु्छ। ूभकुो बारेमा 
महान ्सत्य र आत्म ानह  पिवऽ आत्माले देखाउ सक्नहुनु्छ तर त्यसलाई 
िव ास गनर् र त्यसको पालन गनर् उहाँले जबरजःत गनुर्हु । यिद अिलकित 
पिन उहाँले जबरजःती हाॆो इच्छािवपिरत ता ुभयो भने हामी हाॆो 
आत्मिनणर्य, िववेकको ःवतन्ऽता, चेतनाको ःवतन्ऽतालाई गमुाउने हनु्छ । 
हाॆा िदमाग, दयह  र जीवनलाई ूभलेु घमुाइरहनभुएको छ भ े आरोप 
लगाउन सैतान सफल हनु्छ। ूभ ुर सैतानको बीचमा भइरहेको महासंमाममा 
उहाँले ठिगरहनभुएको छ भनेर सैतानले दोष लगाउन सिजलो हनु्छ। जब 
ःवगर्मा महान िववाद र संमाम सु  भयो हाॆो िपताले आफू असल हनुहुनु्छ, 
सैतान र उसका दूतह  प ाताप गरेर िठक बाटोमा आउन ्भनेर जबरजःती 
आफ्नो नीित लाड्नभुएन। अदनको बगचामा त्यो सत्यलाई ूभकैु इच्छा 
अनसुार सारा जगतको साम ुिचऽण गनुर्भएको िथयो। उहाँलाई थाहा िथयो िक 
मािनसको भलूले सबै भताभ ु  हनु्छ। बगचामा असल र खराब िदने ानको 
ख राखेर त्यो च ु े नच ु े अिधकार मािनसकै अिधकारमा सिुम्पएको िथयो। 
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जब आदम र हव्वाले आफ्नो ःविववेक ूयोग गरेर ूभकुो आ ा उल न गरे 
तब उहाँले त्यसलाई "ल ल, त्यताितर नजाऊ," भनेर रोक्नभुएन। त्यसबेला 
होस ्वा अिहले होस ्किहल्यै पिरवतर्न नहनेु वा आफ्नो मनिःथितलाई नबदल्ने 
ूभकुो ूितव ता कायमै छ। तर पिवऽ आत्माले ूभकुो बारेमा, पापको 
बारेमा, हाॆो खराब चिरऽको बारेमा, हामीमाभएको घटी कम्जोरीह को बारेमा 
औलँ्याउनहुनु्छ र भ ुहनु्छ, "हेर, मैले ितमीलाई जे देखाएको छु। अब ितमीले 
के गन?" 

  हामी द:ुखक  र अिग्नवाणको िवषम पिरिःथितह मा गळुन ुपरेतापिन 
उहाँलाई चनेुर उहाँको साथमा रिहरहने वा नच ु े अिधकार हामीलाई नै 
सिुम्पएको हनु्छ। कितपय समयमा हामीले थाहा पाउँदा पाउँदै पिन ूभकुो 
वचनलाई पालन गदन  वा हाॆा पापह बाट हामी फिकर् न चाहन्दैन , अिन 
हाॆो आफ्नै कारणले द:ुखक  पिन िनम्त्याएका हनु्छ । तर त्यसमा हाॆा 
िपताले काम त गिररहनुहनु्छ तािक उहाँमा प ाताप गरेर उहाँितर फक  र 
उहाँको आ ा पालन गर  भ े ढोका खलुा गिरराखेको हनु्छ। अिन त्यसिभऽ 
ूभकुो बल र शिक्त पसाएर उहाँलाई हामी काम गनर् िदन्छ  र हाॆो 
जीवनलाई उहाँले आमूल पिरवतर्न गन ूिबया ठाल्न िदन्छ । 

  तपाईँको िदमागमा सत्यताको आत्माले किहले काम गनर् िदनभुएको 
छ? पिवऽ आत्माको आवाजलाई तपाईँले सफल पमा कसरी सिुनरहनभुएको 
छ? अझ भ पुदार् ूभकुो आवाजलाई मा  वा नमा  तपाईँले ःविववेक, 
आत्मिनणर्य र चेतनाको ःवतन्ऽतालाई क्षण क्षणमा कसरी ूयोग गिररहनभुएको 
छ? 
 

२. ूभ ुर मािनसको संिमौण वा संयोग 

    तपाईँको जीवनमा सबभन्दा ठूलो उपलब्धी के हो? त्यो उपलब्धी 
अचानक िबहान उठ्नभुएको बेलामा भएन होला? यिद यस जीवनमा तपाईँले 
केही उपलब्धी गनर् चाहनहुनु्छ भने तपाईँ हात बाँधेर बसेर होइन तर त्यसको 
िनिम्त तपाईँले समय िदनपुछर् र सतूयास त गनपछर्। येशूमा अनशुािसत 
जीवन पिन त्यःतै हो। ूाथर्ना नगिर वा िनयिमत र लगनशील बाइबल 
अध्ययन नगिर आित्मक जागरण र जीवन हावाबाट त्यसै बग्दैन। येशूभक्तको 
जीवनमा तािलम, ूभबुाट पाइने वा घचेिटड्ने बल,  लगनिशलता र 
अनशुासनको आवँयकता छ। 
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   पावलले उनको जीवनमा ूभलेु काम गनुर्हनु्छ भनेर चचार् गदर्छन।् तर 
के आफूचाही ँ चपुचाप बःने र ूभलुाईमाऽ काम गनर् िदने? के ूभलेु हाॆो 
जीवनमा काम गनर् िदने ूावधानमा हाॆो ूयास वा व्यिक्तगत पिरौमको लगानी 
समावेश हु  र? हेन ुर्होस, "ूत् येक मािनसलाई चेताउनी िदँदै, र ूत् येक 
मािनसलाई सारा बिु मा िसकाउँदै हामी उहाँलाई घोषणा गदर्छ , यस हेतलेु िक 
ूत् येक मािनसलाई भीं टमा पिरपक् व बनाई ूः ततु गनर् सक । मेरो 
अन् तः करणमा उहाँले नै जोड़सँग ूरेणा िदनभुएको शिक्तअनसुार म यसैको िनिम् त 
कठोर पिरौम गदर्छु। " कलःसी १:२८-२९, "तर परमूभ ु ितमीह का 
परमेँ वरिसत लािगरहने ितमीह मध् येको ूत् येक आजसम् म जीिवत छ।" 
व्यवःथा ४:४, “साँघरुो ढोकाबाट पः ने ूयत् न गर, िकनिक, म ितमीह लाई 
भन् दछु, धेरै जना पः न खोज् नेछन ्, तर सक् नेछैनन ्।" लूका १३:२४, " २४ के 
ितमीह लाई थाहा छैन, दौड़मा दगनुह  सबै दगछुर्न ्, तर इनामचािहँ एउटैले 
माऽ पाउँछ? ितमीह  इनाम ूाप् त गन िकिसमले दौड। २५ खेलमा भाग िलने 
खेलाडी सबै थोकमा आत् मसंयमी हनुपुछर्। ितनीह  नं ट भएर जाने मकुुट 
पाउनलाई यसो गदर्छन ्, तर हामीचािहँ अिवनाशी मकुुट पाउनलाई यसो गदर्छ । 
२६ यसकारण लआय नराखी म दगिुदर्न।ँ हावामा मकु् का हान् नेले जः तै म 
मकु् का हािन् दन।ँ २७ तर म आफ् नो शरीरलाई कठोरतासाथ सधाउँछु, र यसलाई 
वशमा राख् तछु वा अनशुासनमा चल्दछु, नऽता अ ह लाई ूचार गरेपिछ म 
आफैचािहँ अयोग् य ठहिरनेछु।" १ कोिरन्थी ९:२४-२७ र " १ यसकारण 
यितका साक्षीह को ठूलो बादलले हामीलाई घेिरराखेको हनुाले, हरिकिसमका 
बोझा र हामीलाई सिजलैिसत अल् झाउने पापलाई पन् छाएर हाॆा सामनु् ने 
रािखिदएको दौड धैयर्साथ दौड । २ हाॆा िवँ वास सु  गनुर्हनेु र पूरा गनुर्हनेु 
येशूलाई हेर , जसले उहाँको सामनु् ने रािखिदएका आनन् दको िनिम् त अपमानलाई 
केहीजः तो नठानी बूसको कं ट भोग् नभुयो, र परमेँ वरको िसंहासनको दािहनेपि  
िवराजमान हनुहुनु् छ। ३ पापीह बाट उहाँको िव मा भएका यितका िववादह  
सहनहुनेुलाई िवचार गर, र ितमीह  िशिथल नहोओ, अिन हरेस नखाओ।  ४ 
पापको िव मा ितमीह ले गरेका स षर्मा रगत बगाउनपुन अवः थासम् म 
ितमीह  पगेुका छैनौ। ५ के ितमीह ले अतीर्का ती वचन भलेुका छौ जसले 
ितमीह लाई पऽुह  भनी सम् बोधन गरेको छ? “हे मेरो पऽु, परमूभकुो िपताइ 
वा ताड़नालाई हलकुा नसम् झ, उहाँबाटको दण् डमा हरेस नखाऊ, ६ िकनभने 
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जसलाई परमूभलेु ूमे गनुर्हनु् छ त् यसैलाई ताड़ना िदनहुनु् छ वा अिग्नपिरक्षमा 
पानुर्हनु्छ नै, र आफूले महण गनुर्भएको हरेक छोरालाई उहाँले दण् ड िदनहुनु् छ 
वा अनशुासनमा राख्नहुनु्छ।”  िहॄू १२:१-६। 

ूभकुो लािग काम गन िशलिशलामा आफ्नो सम्बन्ध वा सहकायर् 
ूभसँुग कःतो छ भनेर बढो रोचक तिरकाले ूःतनु गदर्छन।् उनको िभऽी 
आत्म ान ठाहा पाउनसक्न ु हाॆो िनिम्त अत्यन्तै फाइदा हनु्छ भनेर 
सोच्नपुदर्छ। आफ्नो बल वा तागतले आफू संघषर् वा पिरौम गिररहेको छ 
भनेर पावलले त ःवीकादर्छन ्तर आफ्नै शिक्तले होइन आफूमा भएको ूभकुो 
उजार् वा शिक्तले काम गिररहेको हनु्छ। 

  पिरौम भ े शब्दले काम गदार् गदार् थाकेको भनेर बझुाउँछ। 
त्यितमाऽ होइन कामले थकान, पेलान र दिवएर र पिरौम गदार् गद आफू 
िसि एको अनभुव गनुर् पिन हो। यो शब्द ूायजसो खेलाडीह लाई ूयोग 
गिरन्छ। खेलमा भाग िलन ितनीह  अत्यन्तै पिरौम गनुर्पदर्छ र कठोर 
तािलम िलनपुदर्छ। संघषर्को अथर् पीडा पिन जनाउँछ। अब यसमा खेलाडीले 
कठोर पिरौम गनुर्पन, िनयिमत तािलममा ध्यान िदनपुन, अनशुासनमा बःनपुन 
माग गदर्छ यिद उसले कुनै खेल िजत् नछु भने। खेलाडीले कितपय समयम 
आफ्नो शरीरलाई बशमा राख् न तनावको पिन सामना गनुर् पदर्छ। तर पावलले 
अक धारणा ूःततु गदर्छ। आफू कठोर पिरौम त गिररहेको छु तर आफूसँग 
जे छ त्यसको आधारमा होइन सबै थोक ूभलेु िदनभुएको आधारमा। यसरी 
पावलको सेवाकायर् मािमला एउटा सरल नीित ूःततु गिरएको छ। आफूले 
गन सेवाकायर्मा ठूलो व्यिक्तगत ूयास, पिरौम र अनशुासन त छ नै तर 
आफ्नै बाहबुल वा उजार्ले होइन ूभकुो शिक्त आपूितर्ले रे। यस खालको 
सम्बन्ध वा ूयास जब हामीमा भी को ःवभावको िवकास हनु्छ तब लाग ु
हनु्छ। 

   यो याद गनुर् अित मह व छ। यस संसारमा हामी सिजलो बाटोबाट 
धिन र फिलफाप हनु चाहन्छ । सकेसम्म केही ूयास वा पिरौम नगिर 
हु क् क सफल भएको चाहन्छ । यःतो िकिसमको धारणा इसाई जगतमा पिन 
घसेुको पाइन्छ। कितपय ूचारकले मािनसह लाई उ ेिजत गद ूचार गदर्छन ्
िक केवल िव ासमाऽ गनुर्होस ्पिवऽ आत्मा तपाईँमािथ ःवत आउनहुनेुछ र 
तपाईँको जीवनमा अचम्मको अलौिकय शिक्त आउँछ र महान ् आँ चयर् 
कामह  गनर् सशक्त बनाइ िदन्छ। यो त खतरामय आधा सत्य हनुसक्छ। 
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यसमा ानभन्दा भावनात्मक र जोश समाबेश हनु्छ । केही नगिर चपुचाप 
सिुवधा सम्प  आशनमा बसेर पिवऽ आत्माको िनिम्त पिखर्ँदा उहाँको शिक्त 
आइहाल्छ रे! 
    पावलले संघषर् गिररहेको मािमलाको जःतै तपाईँको आफ्नै अनभुव के 
हो? तपाईँको दय वा िदमागमा परमेँ वरले के बोझ हािलिदनभुएको जसले गदार् 
तपाईँ पिरौम गनर् संघषर् गिररहनभुएको छ? ूभकुो इच्छामा तपाईँ कसरी 
सिुम्पने? 
 

३. अनशुािसत इच्छाशिक्त वा कामना  

हाॆा इच्छाशिक्तह को ठूलो शऽहु मा हाॆा आफ्नै भावना, भावकुता 
र सोचिबचारह  हनु।् हामी यःतो समाजमा छ  जहाँ िदनिदनै िविभ  िव िुतय, 
सामािजक, राजनैितक, संःकार, सांःकृितक, परम्परा,धािमर्क, सा ितक, मानव 
कला वा र म , खबर र माध्यमह ले हामीह का िरस, ऽास, कामना, 
अ ह लाई िगराएर ूितःपधार् गन ूविृ  जःता तत्वह ले हाॆो िदमागमा 
अखडा जमाइरहेका छन।् हामीले सोच्नै नचाहेतापिन कुनै न कुनै पमा ती 
तत्वह  हाॆो िदमागमा घसेुर हाॆो िदमागनै धल्मल्याइरहेका हनु्छन।्  
कितपय समयमा आज हामी के खाने, आज के गनुर्पछर् होला, मैले यो िकनु ँ
िक निकनु,ँ यो िकनेर मलाई फाइदा हनु्छ िक हुँदैन, हेरेर पढेर के मलाईँ 
खशुी पादर्छ र? भन्दै सोच्दै, फेसबकुमा घन्ट सम्म समय िबताएर संत ु  
अनभुव भएकाह को लेखाजोखी नै छैन। हामीले गन ूत्येक िनणर्यमा कुनै 
नीित वा िस ान्त र ूभकुो ान न घिुस व्यिक्तगत भावनाह ले माथ गरेका 
हनु्छन।् भावनाह  आफै नराॆो त होइन। तर मलाई भएको भावनाले मेरो 
िनिम्त उ म र िठक कसरी छ भनेर कसरी थाहा पाउने? हाॆा भावनाह ले 
वा हाॆो मनको व्यिक्तगत सोचह ले हामीलाई धोखा िदन सक्छ। ूभलेु 
यिमर्या ारा हाॆो दय, सोच, िनयतह लाई यसरी पदार्फास गनुर्हनु्छ, 
"मािनसको दय सबै कुराभन् दा छली हनु् छ, र त् यसलाई िनको पानर् सिकँदैन। 
त् यसलाई कसले जान् न सक् छ र?"  यिमर्या १७:९। कितपय समयमा 
वाःतिवक जीवनलाई गलत िचऽण गनर् सक्छ, गलत िनणर्यह  गनर् उक्साउँछ 
र हाॆ ैकारणले अनेक  अनावँयक द:ुख, पीडा र परीक्षाह  झेल्नपुन हनु्छ। 

   ूभकुो वचन, िनदशन, आ ा र चाहनाह को स ा आफ्नै भावनाह  र 
आत्मिनणर्यले खराब िनणर्यह  गरेका उदाहरणह  बाइबलमा ूसःत छन।् ती 
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िनणर्यह को पिरणाम ितनीह ले भोग्नपुरेको कुरा पिन पदार्फास गिरएका छन।् 
हेन ुर्होस ्केही उदाहरणह :  

"१. परमूभ ुपरमेँ वरले बनाउनभुएका वन् य पशहु मध् ये सपर् सबभन् दा धूतर् 
िथयो (हामीलाई ूलोभनमा फसाउन अनेक  िव िुतय र मानिवय तत्वह  
आकिषर्त मा आउँदछन)् त् यसले ः ऽीलाई भन् यो, “के परमेँ वरले 
ितमीह लाई बगचाको कुनै पिन खको फल नखानू भनी भन् नभुएको 
छ?”   

२.  ः ऽीले सपर्लाई भिनन ्, “बगचाका खह का फल हामी खान सक् छ ,  

३.  तर बगचाको बीचमा भएको खका फलको िवषयमा परमेँ वरले 
भन् नभुएको छ, ‘त् योचािहँ नखानू र नछुनू, नऽता ितमीह  मछ ’।”  

४.  सपर्ले ः ऽीलाई भन् यो, “ितमीह  मदनौ।  

५. िकनिक परमेँ वर जान् नहुनु् छ िक जनु िदन ितमीह  त् यो खान् छौ त् यही 
िदन ितमीह का आखँा खलु् नेछन ्, र असल र खराबको ान पाएर 
ितमीह  परमेँ वरजः तै हनेुछौ।”   

६. जब ः ऽीले त् यस खको फल खानलाई असल र हेनर्मा रहरलाग् दो, र 
बिु  पाउनलाई त् यस खको चाह गनुर्पन रहेछ भनी देिखन ्, तब ितनले 
त् यस खको फल िटपेर खाइन ्, र आफ् ना पितलाई पिन िदइन ्, र उनले 
पिन खाए।  

७. अिन दवैुका आखँा खलेु, र “ना  ैपो रहेछ ” भनी ितनीह ले थाहा पाए। 
अिन अञ् जीरका पातह  गाँसेर आफ् ना िनिम् त ितनीह ले वः ऽ बनाए।   

८. अिन साँझपख परमूभ ुपरमेँ वर बगचामा डलु् दैहनुहुुँदा ितनीह ले उहाँको 
सोर सनेु, र मािनस र उनकी पत् नी बगचाका खह का बीचमा परमूभ ु
परमेँ वरको नजरबाट लकेु।  

९. तर परमूभ ुपरमेँ वरले मािनसलाई बोलाउनभुयो, “तँ कहाँ छस ्?”   

१०. उनले भने, “मैले तपाईंको सोर बगचामा सनु र म डराए,ँ िकनभने म 
ना  ैिथए,ँ र म लकु।”   

११. उहाँले सोध् नभुयो, “तँ ना  ैछस ् भनेर कसले भन् यो? जनु खको फल 
नखानू भनी मैले तँलाई आ ा िदएको िथए ँके तले त् यो खाइस ्?”   

१२. मािनसले भने, “जनु ः ऽी तपाईंले मलाई मसँगै रहन भनी िदनभुएको 
िथयो, त् यसैले मलाई त् यो खको फल िदई र मैले खाए।ँ”   
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१३. अिन परमूभ ुपरमेँ वरले ः ऽीलाई भन् नभुयो, “तले यो के गिरस ्।” ः ऽीले 
भिनन ्, “सपर्ले मलाई छल गर् यो, र मैले त् यो खाए।ँ”  उत्पि  ३:१-१३, 
" २ एक बेलकुी राजा दाऊद पल बाट उठेर महलको कौसीमािथ 
घिुमरहेका बेलामा ितनले एउटी ः ऽीलाई नहुाइरहेकी देखे, अिन ितनी अित 
सनु् दरी िथइन ्। ३ ितनी को हनु ् भनी सोधपूछ गनर्लाई ितनले मािनस 
पठाए, र यः तो खबर आयो, “के ितनी एलीआमकी छोरी िह ी उिरयाहकी 
पत् नी बतशेबा होइनन ् र?” ४ दाऊदले ितनलाई ल् याउन मािनसह  
पठाए, अिन ितनी आइन ्, र दाऊदले ितनीिसत सहवास गरे। (ितनले 
आफ् नो रजः वलाको बेलापिछ आफैलाई शु  पारेकी िथइन ्।) त् यसपिछ 
ितनी आफ् नो घरमा गइन ्। ५ ितनी गभर्वती भइन ्, र ितनले “गभर्वती 
भए”ँ भनेर दाऊदकहाँ समाचार पठाइन ्। ६ दाऊदले “िह ी उिरयाहलाई 
मकहाँ पठाइिदनू” भनेर योआबलाई हकुुम गरे। तब योआबले त् यसलाई 
दाऊदकहाँ पठाइिदए। ७ अिन जब उिरयाह आइपगु् यो तब दाऊदले 
योआब र फौजको समाचार र लड़ाइँ कः तो चिलरहेको छ भनी सोधे। 
८ त् यसपिछ दाऊदले उिरयाहलाई भने, “ितॆो घर गएर आफ् ना खु ा 
धोऊ।” त् यो महलबाट िनः केपिछ राजाले त् यसको पिछपिछ उपहार 
पठाइिदए। ९ तर उिरयाह आफ् नो घरमा गएन, तर राजाका दासह सँग 
महलको मूल ढोकामै सतु् यो। १० “उिरयाह त आफ् नो घरमा गएको 
छैन” भनी दाऊदले सनेुपिछ त् यसलाई भने, “ितमी त लामो याऽाबाट 
आएका होइनौ र? ितमी िकन आफ् नो घरमा गएनौ?” ११ उिरयाहले उ र 
िदयो, “इॐाएल र यहूदा र सन् दूक पिन पालमा छन ्, अिन मेरा ः वामी 
योआब र हजूरका अिधकृतह  खलुा मैदानमा पालमा छन ्। म त कसरी 
खान र िपउन र मेरी पत् नीिसत सतु् नलाई घरमा जाऊँ? हजूरको जीवनको 
शपथ खाएर भन् दछु, िक म त् यसो गनर् सिक् दन।ँ” १२ तब दाऊदले 
उिरयाहलाई भने, “त् यसो भए अ  एक िदन यही ँ बस र भोिल म 
ितमीलाई जान िदनेछु।” यसैले उिरयाह त् यस िदन र भोिलपल् ट 
य शलेममा नै बः यो। १३ दाऊदले त् यसलाई खानपान गनर्लाई िनम् तो 
िदए, र त् यसलाई म याए। तर बेलकुी त् यो बािहर गयो र राजाका 
दासह िसतै आफ् नो ओ ानमा त् यसले रात िबतायो, र घरमा गएन।  

१४. भोिलपल् ट िबहान दाऊदले योआबलाई एउटा िच ी लेखेर उिरयाहको 
हातमा पठाए।  
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१५. ितनले िच ीमा लेखे, “शऽकैु मखुमा, जहाँ लड़ाइँ खूब मिच् चएको छ, 

त् यहाँ उिरयाहलाई पठाएर ितमीह चािहँ पिछ हट, र त् यो मरोस ्।”   

 १६. यसैकारण जब योआबले सहरलाई घेरा हालेका िथए, तब ितनले 
उिरयाहलाई यः तो ठाउँमा खटाइिदए, जनु ठाउँमा कड़ा मकुािबला हनेुछ 
भनी ितनलाई थाहा िथयो।  

१७ सहरका मािनसह ले एक् कािस िनः केर योआबसँग लड़ाइँ गनर् लागे,र 
दाऊदका केही िसपाहीह  मािरए। िह ी उिरयाह पिन मािरयो। 

१८ तब योआबले दाऊदकहाँ लड़ाइँका सबै समाचारसाथ एक जना 
मािनसलाई पठाए।" २ शमूएल ११:२-१८ र " ११ तर जब केफास 
एिन् टओिखयामा आए, तब मैले उनलाई खलु् लमखलु् ला िवरोध गर। 
िकनिक उनी दोषी िथए। १२ याकूबले पठाएका मािनसह  आउनभन् दा 
अिघ उनले अन् यजाितह का साथमा खाने गदर्थे। तर जब ितनीह  
आइपगेु तब उनी अन् यजाितह बाट पिछ हटेर अलग भए, िकनिक उनी 
खतनाका दलदेिख डराएका िथए। १३ अ  बाँकी यहूदीह ले पिन 
त् यः तै कपटपूणर् काम गरे। यहाँसम् म, िक ितनीह को कपटपूणर् 
व् यवहारले गदार् बारनाबास पिन भ  केर गए।" गलाती २:११-१३।  

१ पऽसु १:१३-१६ पढ्नहुोस।् पऽसुको सरोकार के िथयो? उनका 
पाठकह ले के गरेको उनी चाहन्छन?् हेन ुर्होस,् " १३ यसकारण आफ् नो मन 
बाँध, संयमी होओ र येशू भीं ट ूकट हनुहुुँदा ितमीह कहा ँआउन लागेको 
अनमुहमा ितमीह को आशा पूणर् पले राख। १४ आ ाकारी बालकह  भएका 
हनुाले अगािडको अजान अवः थाका कुइच् छाह मा ितमीह  अब नलाग। १५ 
तर ितमीह लाई बोलाउनहुनेु जः तो पिवऽ हनुहुनु् छ, ितमीह  आफै पिन 
जीवनका सबै रहनसहनमा पिवऽ होओ, १६ िकनभने यो लेिखएको छ, “ितमीह  
पिवऽ होओ, िकनभने म पिवऽ छु।”   

   हाॆो शरीर, जीवनशैली, मनमिःथितलाई चलाइ राख् ने, घमुाइ राख्न े
तत्व, उपकरण वा रडर हाॆो िदमाग हो भनेर पऽसुले बझेुका िथए। 
िदमागलाई िनयन्ऽण गन तत्वलाई अनेक  माध्यम वा ॄेन वाश गन 
ूिबया ारा िनकािलिदनहुोस ्त, अिन हामीह लाई हाॆो सोचिबचार, बिु  ान 
आिदले होइन हाॆा आवेग, भावकु वा भावनाह ले हामीलाई िनयन्ऽणमा 
राख्दछन।् 
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   साँघरुो बाटोबाट गोठालोले भडालाई लगेको सोच्नहुोस।् बाटोमा 
अनेक  सानोितनो बाटोह  हनु्छन ्जनु हेदार् सिजलो र राॆ ैलागेतापिन िविभ  
िदशाितर लग्दछन।् कितपय ती बाटोह मा हामी जान्छ  जहाँ हामी जानपिन 
मनपराउँदैन । अ  बाटो त आकिषर्त, मनमोहक, रमाइलो, रमझिमलो र 
मनबहालाउने जःतो हनु्छन।् ितनीह ले हाॆा भावना, जोश, जाँगर र चाहना 
वा कामनाह लाई तान्दछन।् यिद ितनीह मा एउटामा पिन भिड्कएर गय  
भने फेिर िठक बाटोमा आउन धेरै किठन पिन हनुसक्दछ। 

   तपाईँले अिहले नै आफ्नो जीवनमा के मह वपूणर् िनणर्यह को सामना 
गिररहनभुएको छ? दय खोतलेर सोध्नहुोस,् "मेरा िनणर्यह  मेरो भावना, जोश, 
चाहनाले पिरचािलत भएको छ िक ूभकुो वचनले?" 
 

४. आमूल मौिलक पिरवतर्न, समपर्ण वा ूितव ता 
   येशूले आफ्ना चेलाह  र आम जनता जसले उहाँलाई िव ास गन र 
नगनह लाई ितनीह ले अपनाउनपुन एउटा नीित सनुाउनभुयो,  "यिद ितॆो 
दािहने आखँाले ितमीलाई पाप गनर् लाउँछ भने त् यसलाई िनकालेर फािलदेऊ, 

िकनभने ितॆो सम् पूणर् शरीर नरकमा फािलनभुन् दा ब  ितॆा अ ह मध् ये एउटा 
गमुाउन ुितॆो िनिम् त िहतकारी हनु् छ।" मि  ५:२९।  

  होइन, यो उहाँले के भ  खोज्नभुएको हो? के उहाँको त्यो वचन 
आमूल मौिलक पिरवतर्न गन खालको छ? के त्यो जरैदेिख हल्लाउन े
उमसधुारवादी वचनह  भएको महससु गनुर्हनु्छ? 

   उमसधुारवादी वा जरैदेिख हिल्लने गिर मानिसक र आित्मक मौिलक 
आमूल पिरवतर्न गनर् आदेश िदएको नीितले येशूभक्तको जीवन किठन बनाउन 
होइन। हामी, हाॆा संःकार, समाज, सोचिबचार आिदह  हामीमा हनुपुन 
ूभकुो योजनाबाट िबचिलत भएका छ , उहाबाट हराइरहेकाछ । कितपय 
मािनसह  आफै अचम्म मानेर सोच्दछन ् र अचानक िदमाग जगाउँछन,् 
"ूभबुाट म त्यितको टाढा कसरी जान सक होला?" तर जवाफ त जिहले पिन 
त्यही हनु्छ, एकै पल्ट त होइन, अिल अिल गरेर वा एक एक कदमबाट पिछ 
हट्दै ूभबुाट खिःकरहेका हनु्छ ।  

  येशूले के भ  खोज्नभुएको छ, म ी ५:२९,३०मा फेिर पढ्नहुोस ् , 
"यिद ितॆो दािहने आखँाले ितमीलाई पाप गनर् लाउँछ भने त् यसलाई िनकालेर 
फािलदेऊ, िकनभने ितॆो सम् पूणर् शरीर नरकमा फािलनभुन् दा ब  ितॆा 
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अ ह मध् ये एउटा गमुाउन ु ितॆो िनिम् त िहतकारी हनु् छ। ितॆो दािहने हातले 
ितमीलाई पाप गनर् लाउँछ भने त् यसलाई काटेर फािलदेऊ। िकनभने ितॆो 
सम् पूणर् शरीर नरकमा जानभुन् दा ब  ितॆा अ ह मध् ये एउटा गमुाउन ु ितॆो 
िनिम् त िहतकारी हनु् छ।"  येशूले यहाँ िवशेषत शारीिरक यौन कामबासनालाई 
सम्बोधन गद त्यो नीित भ ुभएको िथयो, “ितमीह ले यसो भनेको सनेुका छौ, 
‘तले व् यिभचार नगर ्।’  तर म ितमीह लाई भन् दछु, जसले कोही ः ऽीलाई 
कामवासनाको इच् छाले हेदर्छ, त् यसले अिघबाटै आफ् नो दयमा त् यससँग 
व् यिभचार गिरसकेको हनु् छ।" म ी ५:२७-२८। तर उहाँले भ ुभएका 
नीितह मा केवल यौनबासनामाऽ होइन अ  पाप र खराब तत्वह लाई 
पोिषराख् ने ूविृ  वा मािनसको चाहनालाई पिन सम्बोधन गनुर्भएको िथयो। यिद 
ती नीितह  हामीले ूयोग गनर् सक्य  भने भी मा बढ्ने अ  आयामह मा 
पिन लाग ुहनु्छ। 

   म ी ५:२९, ३०मा के िनणार्यक कदम चाल्न येशूले हामीलाई 
भिनरहनभुएको छ? के हामी शारीिरक पमा आखँा, हात आिद काटेर अ भ  
होस ्भ  ेउहाँको चाहना हो त? 

   शारीिरक पमा अ भ  गरेर हामी धमार्त्मा ह  भनेर देखाउन सकोस ्
भ े िनयत येशूको किहल्यै पिन होइन। ब  हाॆा िदमागह लाई हामीले 
िनयन्ऽणमा राख  र त्यसले शरीरलाई पिन िनयन्ऽणमा राखोस ् भ े उहाँको 
चाहना हो। िदमागले शरीरलाई िनयन्ऽणमा राख्न कितपय समयमा ठूलो मोल 
चकुाउनपुन हनु्छ। हामी ूाथर्ना गर  र हामीमा भएका पापी ूविृ ह  ूभबुाट 
हटाइयोस भनेर ूाथर्ना गनर् पिन येशूले िसकाउनभुएको होइन। किहलेकाही ँ
ूभलेु उहाँको अनमुह र सदाशयता अपनाएर त्यो काम त गनुर्हनु्छ नै। तर 
ूायजसो हाॆ ैसिबयतामा मौिलक, आमूल पिरवतर्न गिर कितपय कुराह लाई 
त्यागेर उहाँूित समिपर्त होऔ ँभ े उहाँ चाहनहुनु्छ। कितपय समयमा केही 
गनर् नचाहेतापिन, आनकानी गरेर आफूलाई मनपन पापलाई खेलाइरहन ु
चाहेतापिन, हाॆ ैभावना, ूित ा आिदमा धक् का परेतापिन हामीले नै के गर  
भ े आत्मिनणर्य गनुर् आवँयक छ। कितपयको िनिम्त त्यो कःतो गार् हो र 
किठन हनुसक्छ होला! तर जितजित हामी िठक िनणर्यह  गदर्छ  त्यितत्यित 
हामी बिलयो हुँदै जान्छ  र हामीलाई पापमा फसाउने तत्वह  कमजोर हुँदै 
जान्छ। 
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   हाॆा विरपिर अनेक  आवाजह  छन।् किहलेकाही ँ कुनै किठन 
पिरिःथितह  पठाउनभुएर ती आवाजह ितर ध्यान िदन लगाउन ुहनु्छ। हामी 
ूभबुाट टाढा गइरहेका छ  भनेर थाहा पाउन कितपय समयमा अिग्नज्वालामा 
पिन पनर् सक्दछ । आमूल पिरवतर्न गनर् र उहाँको बोलाहत वा आवाजितर 
फिकर् न हाॆो िपताको योजना पिन हनुसक्छ। 
 

५. अनवरत वा अथक ूयत् नको आवँयकता 
अनेक  महान ्िनराशको बीचमा याकूबले ूभसँुगै पो कुःती खेल्न पगेु। 

उहाँसँगको कुःतीमा याकूबले उहाँलाई त्यसै छोडेनन।् त्यस कथामा िनराशको 
समयमा पिन याकूबको अनवरत ूयत् न र लगनशीलताको बारेमा हामीलाई के 
िसकाउँदछ? (याकूब कुन पिरिःथितमा िथए त्यो पिन सोच्नहुोस)्।  हेन ुर्होस,् " 
१ याकूब पिन आफ् नो बाटो लागे, र परमेँ वरका दूतह ले ितनीसँग भेट गरे। 
२ याकूबले उनीह लाई देखेर भने, “यो त परमेँ वरको छाउनी हो।” यसकारण 
ितनले त् यस ठाउँको नाउँ महनोम राखे। ३ याकूबले एदोमका देशको सेइरमा 
आफ् ना दाज ुएसावकहाँ आफ् नो अिग दूतह  पठाए। ४ याकूबले ितनीह लाई 
यसो भन् ने आ ा िदए: “ितमीह ले मेरा मािलक एसावलाई यसो भन् नू, ‘तपाईंको 
दास याकूब यसो भन् छ, म लाबानसँग बसोबास गरी अिहलेसम् म त् यही ँरह। ५ 
मसँग गाई-गो , गधा, भेड़ाबाभा र नोकर-चाकरह  छन ्, र तपाईंबाट िनगाह 
पाइएला भन् ने हेतलेु अिहले तपाईंकहा ँ मैले िबन् ती गनर् पठाएको हुँ’।”  ६ ती 
दूतह  याकूबकहाँ फकर आई यसो भने, “हामी तपाईंका दाज ुएसावकहाँ गय , 

र उहाँ तपाईंसगँ भेट गनर् चार सय मािनसह का साथमा आउँदैहनुहुनु् छ।” ७ 
तब याकूब सा॑ै डराएर आकुल भए। ितनले आफूसँग भएका मािनसह , 

भेड़ाबाभाका बगालह , गाई-गो का बथानह  र ऊँटह लाई दईु दलमा िवभक्त 
गरे। ८ “यिद एसाव आएर एक दललाई आबमण गरे पिन अक  दल त 
उम् कन सक् ला” भनी ितनले सोचे।  ९ तब याकूबले ूाथर्ना गरे, “हे मेरा िपता 
अॄाहामका परमेँ वर, र मेरा बाब ुइसहाकका परमेँ वर, हे परमूभ,ु जसले मलाई 
‘तँ तेरै देशमा तेरा कुटुम् बह कहाँ जा, र म तेरो भलाइ गनछु’ भन् नभुएको 
िथयो। १० तपाईंले आफ् नो दासलाई जि  क णा र िवँ वासयोग् यता 
देखाउनभुएको छ त् यसको म कि  पिन योग् य छैन।ँ िकनभने एउटा लाठो माऽ 
िलएर मैले यसो यदर्न नदी तरेको िथए।ँ तर अिहले मेरा दईु वटा दल भएका 
छन ्। ११ म िबन् ती गदर्छु, मलाई मेरा दाज ु एसावको हातबाट बचाउनहुोस ्, 
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िकनिक उनीसँग मलाई डर लाग् छ, िक उनले आमा, छोराछोरीह समेत हामी 
जम् मैलाई आबमण गलार्न ्। १२ तर तपाईंले भन् नभुएको छ, ‘साँच् ची नै म तेरो 
भलाइ गनछु, र तेरा सन् तानह  समिुका बालवुासरह तलु् याउनछुे, जो गन् न 
सिकने छैन’।” १३ ितनी त् यस रात त् यही ँ वास बसे, र आफूसँग भएको 
सम् पि बाट ितनले दाज ुएसावको िनिम् त सौगात छुट् ाए: १४ अथार्त ्, दईु सय 
बाभी, बीस वटा बोका, दईु सय भेड़ी, बीस वटा भेड़ा, १५ तीस दहुनुा ऊँट र 
ितनका बच् चा, चालीस गाई र दश साँढ़े, बीस गधैनी र दश गधा। १६ यी 
सबैका लािग ितनले बथान गरी आफ् ना कमारीह लाई िजम् मा लगाए, र 
ितनीह लाई भने, “मभन् दा अिगअिग जाओ, र बथान-बथानका बीचमा केही खाली 
ठाउँ राख।”  १७ ितनले सबैभन् दा अिगल् लालाई यसो भने, “मेरा दाज ुएसावले 
तँलाई भेटेर ‘तँ कसको मािनस होस ्, तँ कहाँ जाने होस ्, तेरो अिगअिग गएका यी 
बथानह  कसका हनु ्?’ भनेर सोध् नभुयो भने, १८ तले यसो भन् नू: ‘ती त 
तपाईंका दास याकूबका हनु ्। यी जम् मै मेरा ूभ ु एसावको िनिम् त सौगातको 
पमा पठाएका हनु ्। हेन ुर्होस ्, ितनीचािहँ हाॆा पिछपिछ आउँदैछन ्’।” १९ 

ितनले दोॐो, तेॐो र बथानका पिछपिछ लाग् ने जम् मैलाई आ ा िदए: “एसावलाई 
भे  दा ितमीह ले उही िकिसमले भन् नू। िवशेष गरी ितमीह ले यसो भन् नू, २० 
‘हेन ुर्होस ्, तपाईंका दास याकूब हाॆा पिछपिछ आउँदैछन ्’।” िकनभने ितनले 
यः तो िवचार गरे, “मेरो अिगअिग गएको सौगातले म उनको रीस साम् य गनर् 
सक् छु होला। त् यसपिछ म उनको साम ु पदार् शायद उनले मलाई महण 
गनछन ्।” २१ यसैकारण ती सौगात ितनीभन् दा अगािड़ गए, र ितनी आफैचािहँ 
त् यस रात आफ् नै पालमा बसी िबताए।   

  २२ त् यस रात याकूब उठे, र ितनका दईु पत् नी, दईु कमारी, र एघारै 
छोराह लाई िलएर यब् बोक नदी तरे। २३ ितनले ितनीह लाई खोलाको पािर 
पठाएपिछ, त् यसै गरी ितनले आफूिसत भएका सबै कुरा पिन पठाए। २४ यसरी 
याकूबचािहँ एकलै छोिड़ए। अिन एक जना व् यिक्त उज् यालो नहोउञ् जेल ितनीिसत 
कुँ ती लड़े। २५ यी व् यिक्तले याकूबलाई िजत् न नसकेका देखेर याकूबका 
कम् मरको खोबो भाग छोए, र उनीिसत कुँ ती ल  दाल  दै याकूबको कम् मरको 
गेड़ी फुः क् यो। २६ तब ती व् यिक्तले भने, “उज् यालो हनु लाग् यो। मलाई जान 
देऊ।” तर याकूबले भने, “मलाई आशीवार्द निदउञ् जेल म तपाईंलाई जान 
िदन् न।ँ” २७ उनले ितनलाई भने, “ितॆो नाउँ के हो?” ितनले भने, “याकूब।”  

२८ त् यस व् यिक्तले भने, “अब उूान् त ितॆो नाउँ याकूब होइन तर इॐाएल* 
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हनेुछ, िकनभने ितमीले परमेँ वर र मािनसह सगँ लड़न् त गर् यौ, अिन िवजयी 
भयौ।”  २९ तब याकूबले उनलाई सोधे, “िबन् ती छ, मलाई भन् नहुोस ्, तपाईंको 
नाउँ के हो?” तर उनले उ र िदए, “मेरो नाउँ ितमी िकन सोध् छौ?” अिन उनले 
ितनलाई आशीवार्द िदए। ३० यसकारण याकूबले त् यस ठाउँको नाउँ पनीएल 
राखे, िकनिक “परमेँ वरको सम् मखैु परे तापिन मेरो ज् यान बाँच् यो” भनी ितनले 
भने। ३१ ितनको कम् मरले गदार् ितनी खोच् याई-खोच् याई िहँड़ेर पनीएल 
नािघसक् दा सूय दय भयो। ३२ ितनका कम् मरको नसो छोइएको हनुाले 
आजसम् म इॐाएलीह  कम् मरको नसो खाँदैनन ्।" उत्पि  ३२।  

     यिद िठक काम गनर् चा  भनेर के िठक छ र कसरी गन भनेर 
हाॆा चाहनाह लाई अभ्यास गनर् सक्छ ; तर हामी दवाव र तनावमा पदार् 
ूभलुाई र उहाँका ूित ाह लाई पबी राख् न धेरै किठन हनुसक्छ। िकनभने 
हामी कमजोर, ऽिसत र अलमलमा हनु्छ । त्यसकारण येशूभक्तले अपनाउनपुन 
धेरै बलह मा िनरन्तर ूयत् नशील, लगनशील पिन हो िकनभने यसले तपाईँ 
हतोत्साह भएर जेसकैु होस ्भ े उदािसन भएर त्याग्ने मनिःथितबाट जोगाइ 
राख्दछ। 

  यस मािमलामा सबभन्दा अनसुरणीय, ज्वलन्त महान ् उदाहणह मा 
याकूब एक हनु।् धेरै वषर् अिघ याकूबले आफ्ना दाज ुएसावलाई छल गरेका 
िथए। जेठा सम्पि को अिधकार उनले खोसेका िथए (उत्पि  २७)। 
त्यसबेलादेिख नै अब मेरो दाजलेु मलाई माछर् भनेर याकूब भाग्दै िहँडेका 
िथए। आफ्नो मामा घरमा भाग्ने बममा बीचको म भिूममा राती सतु्दा उनले 
सपनाम लामो भरे  ःवगर्सम्म गएको उनले देखेका िथए र ूभलेु उनलाई 
अचम्मका ूित ाह  र अगवुाइ गन वाचा गनुर्भएको िथयो (उत्पि  २८)। 
तैपिन जब एसाव ठूलो जमातसाथ उनलाई भेट्न आउँदै छ भ े खबर सनेु तब 
उनको त सातोपतु्लो नै गएको िथयो। त्यस िवषम पिरिःथितमा ूभकुो  
आ ासन र ढाढसको आवँयकता उनलाई भएको िथयो। उहाँले उनलाई क्षमा 
िदनभुयो, ःवीकार गनुर्भयो र धेरै वषर् अिघ उनलाई ूभलेु गनुर्भएको ूित ा 
कायमै छ भ े उनले थाहा पाउन चाहेका िथए। त्यस अन्धकार रात एक जना 
बीरसँग कुःती खेले तब याकूबको कुम खिुःकन पगु्यो। त्यो बीर अ  कुनै 
नभएर येशू आफै हनुहुनु्थ्यो। त्यसबेलादेिख उनी येशूसँग लड्न नै सकेनन ्
िकनभने उनको ितयाको चोत पीडादायी िथयो। त्यसबेला लड्नकुो स ामा केही 
गन कुरामा उनी अिडग हनु पगेुका िथए। अस  पीडामा पिन याकूबले 
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येशूलाई पबी नै राखे र आफ्नो लािग आिशषको माग पिन गरे। येशूले 
उनलाई भ ुभयो, "मलाई जान देऊ िकनभने िबहानै हनु लागेको छ।" उत्पि  
३२:२६।  

अस  पीडामा पिन याकूबले ूभलुाई पबी नै राखे, जसको 
फलःव प उनले आिशष पाए। हामीलाई पिन त्यःतै हो। किहलेकाही ँहाॆो 
ितया वा कम्मरलाई खमु्चाइिदन ु हनु्छ होला र त्यस पीडामा पिन उहालँाई 
पबी राख् न उहाँले हामीलाई आ ान गनुर्हनु्छ। त्यो दखुाइ वा चोत तरुन्तै 
िनको पिन भएको िथएन।जब उनले आफ्ना दाजलुाई भेट तब उनी लरबराउँदै 
िथए। बािहरबाट उनी कमजोर देिखएतापिन उनमा िभऽी ताकत िथयो भनेर 
त्यसले देखाएको िथयो। 

   िनराश, उदािसन र िविभ  ूलोभनह को बीचमा ूभसँुग िनरन्तर 
िहँिडरहन तपाईँमा के व्यवहािरक िनणर्यह  गनुर्पछर्? जःतै साथीभाइह को 
स त, जीवनशैली, टेिलिभजन वा िव िुतय छापाह ूित मोह, पढ्ने साममीह  
मोबाइलमाऽ चलाउने चलन, ःवाःथ आिनबानी र आित्मक जीवनमा के पिरवतर्न 
ल्याउनपुदर्छ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: िददीमाँ एलेन, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस, प.ृ १९५-२०३, "द 
नाइट अभ रेिःल ," र ःटेप्स टु बाइःट प.ृ ४३-४८को "किन्सबेशन।" 

 "मािनसको आत्मिनणर्य गन वा ःविववेकको ःवतन्ऽताले मािनसको 
चिरऽलाई उचाल्न र ढाल्न सिबय भिूमका खेल्दछ। सैतानको वचनमा लागेर 
मािनसमा हनुपन  त्यो ःवइच्छाशिक्त उसैलाई सिुम्पन पगु्यो। त्यसैबेलादेिख 
सैतानले मािनसका िदमाग र आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽतालाई आफ्नै कब्जामा 
राखेको छ। उसकै चाहना अनसुार र आफ्नै रमाइलोको िनिम्त सैतानले 
मािनसह लाई फनफन्ती घमुाइरहेको छ। त्यसको फलःव पमा आज मािनस 
एकदम तल खसेको छ, ॅ  भएको छ र दयनीय बिनएको छ।"-टेिःटमोिनज 
फर द चचर्, ठेली ५, प.ृ ५१५बाट पान्तिरत। 

   "ूभकुो सहायता पाउन मािनसले आफ्नो कमजोर, असहाय,  घटी र 
हीनतालाई ःवीकार गन पदर्छ। आफूमा आएका पिरवतर्नह लाई आफ्नै 
िदमागमा पिरचालन गनर् सक्नपुदर्छ। ूाथर्नामा लगनशील भएर िभऽी दयदेिख 
नै ूयत् न गरेर आफू जोिगन चाहने चाहना उसमा हनुपुदर्छ। गलत जीवनशैली, 
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आिनबानी, चालचलन, िनयतह , संःकारह लाई हल्लाएर फ्याँिकिदनपुदर्छ। 
यिद त्यःतो गन िनणर्य गन ूितव ता गरेर अिघ ब ो भने उसले अनेक  
गलत आदतह लाई सच्याउन सक्दछ। िवजयी जीवन िबताउने िठक र धमीर् 
नीितह  उसले आफ्नो िदमागमा घसुादर्छ र यस संसारमा अथर्मूलक जीवन 
िबताउन उसलाई बल िमल्दछ। कितपयले ितनीह  हनुपुन ःथानमा ितनीह  
पगु्न आवँयकता छैन। ूभलेु ितनीह लाई पिरवतर्न गनर् िदएको शिक्तलाई 
ूयोग नगिर ूभलेु नै गरोस ्भनेर कित पिखर्रनहन्छन।् सबै जना जो ूभकुो 
कामको िनिम्त योग्य बनाइन्छ ितनीह  गिम्भर मानिसक, नैितक र आित्मक 
अनशुासनमा तािलम िलनै पदर्छ। अिन ूभलेु आफ्नै शिक्त त्यस व्यिक्तको 
ूयाससँग िमसाउनभुएर उहाँसँग एक भएर अिघ जाने जरुमरुाउन इच्छाशिक्त 
िदनहुनु्छ।"-पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस, प.ृ २५८बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ.   पतनको समयमा हाॆो आत्मिनणर्यको अिधकार सैतानलाई नै सिुम्पएको 

िथयो भ  ेधारणाको वाःतिवकतालाई संसारको इितहासको पिरूआेयमा 
कसरी व्याख्या गनर् सक्नहुनु्छ?  येशूको चिरऽमा ध्यान िदने वा 
सोिचरहने बानीले गदार् हामी कितको खिःकएको र हामीलाई ूभकुो 
महान ्अनमुह र सदाशयताको खाँचो छ भनेर कसरी महससु गिररहने? 

आ.  म ी २६:३६-४२मा लेिखएको येशूको कथामा ध्यान िदनहुोस।् 
परमे रको इच्छा िबपिरत मानवीय येशूको आफ्नै चाहना र भावनाह  
कःता िथए? यस उदाहरणबाट हामी के िसक्न सक्दछ ? हेन ुर्होस ्
"३६ तब येशू गेतसमनी भन् ने ठाउँमा ितनीह सगँ जानभुयो, र 
चेलाह लाई भन् नभुयो, “ितमीह  यही ँ बस, मचािहँ अिल पर गएर 
ूाथर्ना गछुर्।” ३७ र आफूसँग पऽसु र जिब् दयाका दईु छोराह लाई 
िलएर उहाँ शोिकत र व् याकुल हनु लाग् नभुयो। ३८ तब उहाँले 
ितनीह लाई भन् नभुयो, “मेरो ूाण गिहरो शोकले मरेतलु् य भएको छ। 
ितमीह  यही ँबस, र मसँग जागा रहो।” ३९ अिन उहाँले अिल अगािड 
गएर लम् पसार परी ूाथर्ना गनुर्भयो, “हे मेरा िपता, हनु सक् छ भने, यो 
कचौरा मबाट हटोस ्। तरै पिन मैले इच् छा गरेबमोिजम होइन, तर 
तपाईंले इच् छा गनुर्भएबमोिजम होस ्।”  ४० तब उहाँ चेलाह कहा ँ
आएर ितनीह लाई िनदाइरहेका भे ाउनभुयो, र पऽसुलाई भन् नभुयो, “के 
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ितमीह  मसँग एक घण् टा पिन जागा बः न सकेनौ? ४१ जागा रहो, 
ूाथर्ना गर, र परीक्षामा नपर। आत् मा त साँच् चै तयार छ, तर शरीर 
दबुर्ल छ।”  ४२ फेिर दोॐो पल् ट गएर उहाँले ूाथर्ना गनुर्भयो, “मेरा 
िपता, मैले यो निपई हुँदैन भने तपाईंकै इच् छा पूरा होस ्।”   

इ.  तपाईँको देश पिरवेश, संःकार, परम्परा, संःकृित, चालचलन, 
राजनैितक, नैितक र सामािजक चालचलनह  के छन ्जसलाई तपाईँले 
समाितराख्दा तपाईँलाई सैतानले आफ्नो कब्जामा राख् न सिजलो 
पादर्छ। िव ासीह को बीचमा ती तत्वह को बारेमा कसरी सजग 
बनाउने तािक पारःपिरक पमा हामी सहयोग गनर् सक्दछ । 

ई.  चचर्मा धेरै समयसम्म नआउने कोही तपाईँले िच भुएको छ? 
हताशिनराश र उदािसन भएर आफ्नै जीवन खतम पान त्यो व्यिक्त 
सरुमा होला। चचर् वा व्यिक्तगत हैिशयतले त्यस खालको मािनसलाई 
तपाईँले कसरी सहयोग गनर् सक्नहुनु्छ? येशूलाई नत्याग्न तपाईँले 
उसलाई के के उपयोगात्मक सझुावह  िदन सक्नहुनु्छ? 
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कथा ६ 

नयाँ चचर्को िनिम्त ूाथर्ना, ॄािजल 

िसमोन 
 

ॄािजलको दिक्षण भागमा रहेको अःपतालमा नसर् काम 
गिररहेकी िसमोन अःपतालकै सौचालयमा एक रात गएकी 
िथइन।् त्यसबेला त्यस सौचालयमा टेिलिभजन खोलै 
िथयो। उनले त्यस टेिलिभजनको च्यानल बदल्न खोिजन।् 
तब त्यसबेला एक जना पाको मािनस त्यस टेिलिभजनबाट 
बोिलरहेको सिुनन।् त्यस मािनसले के भिनरहेका िथए सो 

चासो मानेर सु  थािलन।् उनका शब्दह ले िसमोनलाई आकिषर्त गरायो। 
उनले ःवाःथको बारेमा बोिलरहेका िथए। िसमोनलाई अझ त्यस ःवाःथको 
बारेमा अझ सु  मन लगाइन।् त्यो कायर्बम ॄािजलको नोभा टेम्पो 
टेिलिभजन ूसारण िथयो। यो अन्तराि य होप च्यानल टेिलिभजनको 
ॄािजिलएन भाषामा ूसारण हुँदै िथयो।  

    त्यस रातदेिख िसमोनले िनयिमत पमा नोभा टेम्पो ूसारण हेनर् 
थािलन।् त्यसमा भएका कायर्बमह ूित उनको मोह भयो। त्यसको 
फलःव प उनी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को बारेमा जा  उत्सकु भइन।् 

   केही समयदेिख, िसमोनले ःथायी कामको लािग परमेँ वरसँग ूाथर्ना 
गद िथइन।् िविभ  अःपतालह मा अःथाइ नसर्को काम गद िथइन।् उनी 
किहले यो अःपताल किहले त्यो अःपतालमा दगरुादगरु गरेर काम गनुर्परेको 
िथयो, तर उनी ःथाइ काम पाउन चाहना गदर्िथन।् उनले आफ्नै घर िकनेर 
आफ्ना दईु छोरीह  जाकिलनी र आना क्लिडयको िनिम्त आिथर्क सरुक्षा िदन 
चाहेकी िथइन।् 

"ूभ ु मलाई ःथाइ काम पाउन सहयोग गनुर्होस,्" उनले ूाथर्ना 
गिरन।् जब उनी ूाथर्ना गिरन ् तब उनलाई ९०० माइल वा १५०० 
िकलोिमटर टाढाको सहरमा रहेको अःपतालमा करार नसर्को काम पाइन।् यो 
ॄािजलको केन्ि भागको उ रपि  िथयो। उनी नोभा टेम्पो कायर्बम हेनर् 
छुटाएकी िथइनन।् नयाँ सहरमा उनले एडभेिन्टःट खोजेकी िथइन ्तर त्यहाँ 
एडभेिन्टःट चचर् िथएन। 

१०७-१ 



   अिन उनले आफ्नो ूाथर्नामा केही पिरवतर्न गिरन।् "ूभ ु यहाँ 
एडभेिन्टःट चचर् खोल्नहुोस," भनेर पकुानर् थािलन।् केही समयपिछ आफ्नो 
बासःथानबाट अक  निजकको अःपतालमा करार नसर्को िनिम्त काम पाइन।् 
त्यो सहर यिुरटा िथयो जनु कारबाट केवल२५ िमनेटकोमाऽ याऽा िथयो। 
त्यस नयाँ सहरमा पिन एडेिन्टःट चचर् खोिजन ्तर भे ाइनन।् अिन फेिर त्यस 
सहरमा एडभेिन्टःट चचर् खोल्न ूभसँुग पकुारा गिरन,् "िूय परमेँ वर यहाँ 
एडभेिन्टःट चचर् खोल्नहुोस।्" 

    एक िदन जब उनी अःपतालको कामबाट घरमा फिकर् न्दै िथइन ्तब 
सहरको मूख्य भागमा रहेको एउटा भवन बािहर "नोभा टेम्पो" लेिखएको 
साइनबोडर् देिखन।् ॄािजलमा धेरै एडभेिन्टःट चचर्ह मा "नोभा टेम्पो" भनेर 
लेिखएको साइनबोडर् हनु्छ। उनले त आफ्नो आखँालाई िवँ वासै गनर् सिकन।् 
उनको सहरमा भखर्र नयाँ सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् खोलेको िथयो। उनी 
आनन्दले यःतो उ ेिजत भएको िथयो उनको छाटीबाट मटुुनै िनःकेला जःतो 
भएको िथयो। परमेँ वरले उनको ूाथर्ना सु ुभएको िथयो! िसमोन िसधै चचर्मा 
गइन। त्यो चचर् भखर्रै उद् घाटन भएको िथयो। अत्यन्तै खशुी भएर उनले दईु 
जना पाःटह , लइुज र इळाएललाई खशुी भएर आफ्नो िचनारी िदइन।् "धेरै 
समयदेिख यस सहरमा एडेिन्टःट चचर् खोिलयोस ्भनेर म ूाथर्ना गद िथए,ँ" 
िचच्याएर उनले ितनीह लाई सनुाइन।् दवैु पाःटरह  उनलाई भेटेर खशुी 
भए। नोभा टेम्पोबाट एडभेिन्टःट चचर्को बारेमा सनेुकोले ती दवैु पाःटर धेरै 
खशुी भए। 

   यस लेख लेिखएसम्म िसमोन बाइबल अध्ययन गिररहेकी िछन ् र 
बिप् तःमा ारा आफ्नो जीवन येशूलाई सिुम्पन तयार गिररहेकी िछन।् तर उनी 
अिहले नै येशूको िनिम्त जोिशलो साक्षी भइरहेकी िछन।् जब उनलाई मौका 
िमल्छ तब कसै न कसैलाई आफ्नो ूाथर्ना सु ुहनेु परमेँ वरको बारेमा थाहा 
पाउन चचर्मा आउन आमन्ऽण गिछर्न।् "मेरो सहरमा एडभेिन्टःट चचर् 
खोिलयोस ्भ े मेरो सपना िथयो। अिहले त्यो पूरा भयो। अब म परमेँ वरसँग 
यही ूाथर्ना गिररहेको छु िक हामीलाई अझै जोिशलो बनाओस र सम्हािलयोस ्
तािक उहाँको काम यस सहरमा बढोस ्र धेरैले उहाँको ूमेको बारेमा जा  
सकुन,्" यस लेखकलाई हँिसलो भएर उनले सनुाइन।् 

-आन्सय ुमेकचेःने। 
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