
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

यस अध्याका मूल पदह :  रोमफ ८:२८-२९, यहु ा १४:१-१४, एिफसी 
१:२८-२३ र यशैया ४०:२७-३१। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "राजाको बोधसँग नडराएर िवँ वास ारा ितनले 
िमौदेश छोड़े। िकनिक अ ँ य हनुहुनेुलाई देखेझ गरी ितनी िः थर रहे।" िहॄू 
११:२७।  

   परमे रमािथको िव ास, आःथा र िन ा के हो भनेर व्याख्यामा 
िहॄूको पःुतक जिहले पिन चनुौतीको पमा रिहन्छ। "अब िवँ वासचािहँ 
आशा रािखएका कुराको िनँ चय र नदेिखएका कुराको ढृढ़ भरोसा हो।" िहॄू 
११:१। हामीले नदेखेका कुराह  सत्य हनु ्भनेर कसरी ठोकुवा गन। तर 
मोशाको मािमलामा त्यसको ाक्क िचऽण गरेको छ, "अ ँ य हनुहुनेुलाई 
देखेझ गरी ितनी िः थर रहे वा अनबरत ूय  गद अगािड बिढरहे।" िहॄू 
११:२७ पान्तिरत।  

   नदेिखके परमे रलाई हेिररहन ुभ े िनदशन त झन चनुौतीपूणर् छ। 
अझ सबै कुरो िठक िठक र हाॆो इच्छा अनसुार चलेको बेलामामाऽ होइन 
सबै थोक ूितकुल वा नराॆो भइरहेको बेलामा पिन उहालँाई हेिररहनपुछर् रे! 
यसको िनिम्त हामीलाई िव ास र आःथा चािहन्छ। त्यो पिन कुनै मानवीय 
िव ास होइन येशूकै िव ास हामीमा हनुपुदर्छ। हामीमा भएको िव ासलाई 
ूभकुो र उहाँको राज्यकोबारेमा भएको सत्यले आकार िदनपुदर्छ। हामीूित 
परमिपताको िहत, येशूको नाउँमा शिक्त, येशूको पनु त्थानको शिक्त र 
परमे रको क णा जःता केही मह वपूणर् सत्यह  हामीमा हनुपुदर्छ। यदी 
ितनीह  हाॆो िदमागमा गाँिसरहन सक्यो भने,  कुनै पिन ूितकूल पिरिःथित, 
अिग्नहोऽ र सबै थोक श ा गन मनिःथितबाट हामी जोिगएर बःन सक्दछ । 

८ 
  

नदेिखने वा अ यलाई हेन नदेिखने वा अ यलाई हेन 
खुबीखुबी  
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   यस अध्यायको झलक: जीवनमा भीषण पिरिःथितको सामना गिररहेको 
बेलामा ूभकुो बारेमा के सत्यह लाई आत्मसात ् गिरराख्न ु पछर् जसले गदार् 
डरलाग्दो पिरिःथितबाट हटेर होइन डटेर सामना गन दक्षता हामीमा 
हनुसक्दछ? 
 

१. हाॆा िपताको चक  ूमे 

   "यिद ूभलेु मलाई साँिच्चक् कै माया गनुर्हनु्छ भने उहाँले मेरो िनिम्त 
यो यो गनुर्हनेुछ!" भ े सोचह  हाॆो िदमागमा कितपटक घसेुको होला। 
हामीले हाॆा पिरिःथितह लाई हेछ  र भन्छ  ूभलेु के हामीलाई माया 
गनुर्हनु्छ र? यिद गनुर्हनु्छ भने यःतो पिरिःथित िकन आयो? 

   हामीूित ूभकुो िहत र भलाइलाई श ा गन दईु कारणह  छन।् 
पिहलो त, हाॆ ै दय र िदमागमा जल्दोबल्दो चाहना यो छ िक हामीले सोचेको 
अनसुार असल काम गनर् चाहन्छ  र सज्जन हनु चाहन्छ । त्यो भन्दा फरक 
हामी होओस ्भ े ूभकुो इच्छा हो भनेर ठा ुपिन मूखर्ता देिखन्छ। दोॐोमा, 
हामीूित ूभकुो िहत र भलाइको श ा गनर् त्यसबेला गनर् पगु्छ  जब हाॆी 
िव ासमा टक्कर िलन थाल्दछ।  भावनामा आधािरत कुनै कुरो असल छ, 
िमठासपना छ, राॆो देिखन्छ, ःवािदलो र रमाइलो छ तब ितनीह  असल छ 
र हामीले पाउनपुछर् भनेर हामी ठोकुवा गनर् पगु्छ । जब हामीले सोचेको 
अनसुार हामीले पाएन  भने हामी ूभसँुग िरसाउन थाल्दछ । 

  यहाँ नै िव ासको चलखेल सु  हनु्छ। िव ास त्यसबेला सिबय 
हनु्छ जब ूभकुो भलाइ, क णा र सदाशयताूित श ा उपश ा गनर् पगु्छ । 

   देहायका पदह मा ूभकुो िहत हामीूित कःतो छ भनेर 
उल्लेखनीय पमा ूःततु गिरएको छ। जब हामीूित ूभकुो ूमेको श ा गनर् 
थाल्छ  तब त्यसबेला यहाँ के पदह  तपाईँलाई याद िदलाउन सक्छ जसले गदार् 
ूभकुो िवरोध गनर् सरुक्षा िदन्दछ? हेन ुर्होस ् "२८ हामी जान् दछ , उहाँलाई ूमे 
गनह  र उहाँका अिभूायअनसुार बोलाइएकाह का िनिम् त हरेक कुरामा 
परमेँ वरले भलाइ नै गनुर्हनु् छ। २९ जस-जसलाई उहाँले पिहलेबाटै िचन् नभुएको 
छ, उहाँले ितनीह लाई आफ् ना पऽुको पसमान बनाउनलाई, धेरै भाइह मध् ये 
उहाँचािहँ ज् यें ठ होऊन ् भनेर, अिघबाटै िनयकु्त गनुर्भयो। ३० जस-जसलाई 
उहाँले अिघबाटै िनयकु्त गनुर्भयो, ितनीह लाई उहाँले बोलाउन ुपिन भयो, र जस-
जसलाई उहाँले बोलाउनभुयो, ितनीह लाई उहाँले धमीर् पिन ठहराउनभुयो, र 
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जस-जसलाई धमीर् ठहराउनभुयो ितनीह लाई उहाँले मिहिमत पिन पानुर्भयो। 
३१ हामीले यसमा के भन् ने त? यिद परमेँ वर हामीतफर्  हनुहुनु् छ भने, हाॆो 
िव  को हनु् छ? ३२ जसले आफ् नै िनज पऽुलाई बाँकी राख् नभुएन, तर हामी 
सबैका िनिम् त उहाँलाई िदनभुयो, के उहाँले हामीलाई सबै थोक पिन उहाँकै 
साथमा िदनहुनेुछैन र? ३३ परमेँ वरका चिुनएकाह का िव मा कसले 
अिभयोग लाउनेछ? धमीर् ठहराउने परमेँ वर नै हनुहुनु् छ भने, ३४ दण् डको आ ा 
िदने को हो? मन त भीं ट येशू, हनुहुनु् छ, जो मरेकाह बाट जीिवत पािरनभुयो, र 
परमेँ वरको दािहने बाहलुीतफर्  हनुहुनु् छ, र हाॆा िनिम् त मध् यः थ पिन गनुर्हनु् छ। 
३५ कसले हामीलाई भीं टको ूमेबाट अलग गन? के स ं टले, अथवा द:ुखले, 

वा खेदोले, वा अिनकालले, वा नग् नताले, अथवा खतराले वा तरवारले? ३६ यः तो 
लेिखएको छ, “तपाईंको खाितर हामी िदनभिर मािरन् छ , कािटने भेड़ाह जः तै 
हामीह  गिनएका छ।” ३७ होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई ूमे गनुर्हनेु ारा 
हामी िवजेताह भन् दा पिन अझ बढ़ी छ। ३८ िकनिक म यो पक् का गरी 
जान् दछु, िक मतृ् यलेु वा जीवनले, ः वगर्दूतह ले वा ूधानताह ले, वतर्मानका 
कुराह ले वा पिछ हनेु कुराह ले, वा शिक्तह ले, ३९ उचाइले वा गिहराइले, वा 
सारा सिृं टमा भएका कुनै पिन कुराले, भीं ट येशू हाॆा ूभमुा भएका 
परमेँ वरको ूमेबाट हामीलाई अलग गनर् सक् नेछैन।" रोमी ८:२८-३९।  

  ूितकूल पिरिःथतीले हामीलाई निलयोस ् भ े तकर् लाई मनमा रािख 
छोड्न रोमी ८:३२मा एउटा मह वपूणर् नीित हाॆो साम ु तेःयार्इएको छ। 
"हामी िठक ठाउँमा आऔ ँभनेर ूभलेु हाॆो िनिम्त सबै थोक हाॆ ै िहतको 
बाटोमा राख्नभुएको छ। अझ हाॆो अवःथालाई थाहा पाएर नै येशूलाई 
पठाउनभुएर सबभन्दा खराब र खतरा अवःथामा पािरिदनभुयो। के त्यस ूभलेु 
हाॆो िनिम्त खशुी भएर हषर्साथ िस मा केही गनुर्हु  र?" हाॆो सब च्च 
िहतको िनिम्त अनन्त जीवनको िनिम्त सारा ःवगर् नै िरत्याएर आफ्नो िूयपऽु 
पठाउनहुनेु ूभलेु हामीलाई नराॆो, छुच्चो र िरस व्यबहार गनुर्हनु्छ भ े सोच्ने 
आटँ पिन कहाँबाट आउँछ र? 

   यसको अथर् हामीूित परमे रको उदारताको सत्य सन्देश येशूको 
मतृ्यमुा हामी ूत्यक्ष हेनर् सक्दछ । हामीमा आउने अनेक  अिग्नबाणह  र 
हामीिभऽ जाग्ने ूभ ुू ित कुनै पिन शङका र िवरोधावासका सोचह लाई माथ 
गिरराख्न येशूको मतृ्यकुो सन्देशमा हामी िभिजरहनपुदर्छ भ े कुरामा हामी 
ठोकुवा हनैु पदर्छ। 
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   तपाईँको श ा र िवरोधावासमा ूभकुो भलाइको सत्यताले िनयन्ऽण 
गनुर्पछर् अिनमाऽ ितनीह को सामना गनर् हामीमा सबल हनु्छ। तपाईँको ठाउँमा 
येशू मनुर्भयो भ  े िदव्य ानलाई केही समय सोच्नहुोस।् उहाँको भलाइ 
तपाईँलाई हजार  तिरकाले त देखाइरहनुभएको छ। यस सत्य ानले तपाईँको 
िव ास, आःथा र िन ालाई कसरी असर पादर्छ? 
 

२. येशूको नाउँमा 
  "मेरो नाउँमा ितमीह ले जे मागेतापिन म ितमीलाई गिरिदनेछु" यूह ा 
१४:१४। समय आइरहेको िथयो येशू आफ्ना चेलाह सँग छुिटन लाग्नभुएको 
िथयो। ितनीह लाई सहयोग गन, ितनीह को िनिम्त धमर्गु ह सँग मखुामखु 
गनुर्हनेु, ितनीह लाई शािन्तको राहत िदनहुनेु, ितनीह लाई सान्त्वना र उत्साह 
िदनहुनेु, ितनीह सँग हुँदा आनन्दको ूत्याभिूत िदन ुहनेु र िबरामीह लाई िनको 
पान शिक्त र अिधकार िदनहुनेु ूभ ुअब ितनीह बाट अलिगएर ःवगर्मा एक्लै 
जाँदै हनुहुनु्छ रे! अपेक्षा नगिरएको त्यो अवःथा ितनीह ले सामना गनुर्पलार् 
भनेर ितनीह ले सोचेक पिन िथएनन।् अब ितमीह  अलमलमा पनर् थाले, 
बलिहन र उदािसन हनु पगेुका िथए। चेलाह ले उहाँलाई भौितक पमा देख्न 
नसकेतापिन उहाँले अत्यन्तै उल्लेखनीय र मािमर्क ूित ा ितनीह को माझमा 
छोड्नभुएको िथयो। उहाँले भ ुभयो उहाँको नाउँमा जे मागेपिन उहाँले 
िदनहुनु्छ रे! त्यही वचनले ूभािवत भएर नै जब हामी ूाथर्ना गछ  तब हामी 
भाविबभोर भएर "येशूको नाउँमा आमेन" भनेर व्यक्त गदर्छौ। हेन ुर्होस ् यूह ा 
१४:१-१४ "१ “ितमीह को दय व् याकुल नहोस ्। ितमीह  परमेँ वरमािथ 
िवँ वास गदर्छौ, ममािथ पिन िवँ वास गर। २ मेरा िपताको घरमा बः ने 
ठाउँह  धेरै छन ्। त् यसो नभए, के म ितमीह लाई भन् नेिथए ँर, िक ितमीह का 
िनिम् त ठाउँ तयार पानर् म गइरहेछु? ३ अिन गएर मैले ितमीह का िनिम् त ठाउँ 
तयार पारेपिछ म फेिर आउनेछु, र ितमीह लाई मकहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु, 

त् यहाँ ितमीह  पिन हनेुछौ। ४ जहाँ म गइरहेछु, ितमीह  त् यहाँ जाने बाटो 
िचन् छौ।”  ५ थोमाले उहाँलाई भने, “हे ूभ,ु तपाईं कहाँ जाँदैहनुहुनु् छ, हामी 
जान् दैन , तब हामीले बाटो कसरी िचन् ने?” ६ येशूले ितनलाई भन् नभुयो, “बाटो, 
सत् य र जीवन म नै हुँ। म ारा बाहेक कोही पिन िपताकहाँ आउन सक् दैन। 
७ ितमीह ले मलाई िचनेका भए, मेरा िपतालाई पिन िचन् नेिथयौ। अबदेिख 
उसो उहाँलाई िचन् दछौ, र उहाँलाई देखेका छौ।” ८ िफिलपले उहाँलाई भने, 
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“हे ूभ,ु हामीलाई िपता देखाइिदनहुोस ्। त् यित भए हामीलाई पगु् छ।”  ९ येशूले 
ितनलाई भन् नभुयो, “िफिलप, यितको समयसम् म म ितमीह सँग छु, तैपिन ितमीले 
मलाई िचन् दैनौ? जसले मलाई देखेको छ, त् यसले िपतालाई देखेको छ। ितमी 
कसरी भन् न सक् छौ, ‘हामीलाई िपता देखाइिदनहुोस ्?’ १० म िपतामा छु, र िपता 
ममा हनुहुनु् छ भनेर के ितमी िवँ वास गदनौ? जनु वाणी म ितमीह लाई 
भन् दछु, त् यो मैले मेरो आफ् नै अिधकारमा बोलेको होइन ँतर ममा वास गनुर्हनेु 
िपताले आफ् नो काम गनुर्हनु् छ। ११ मलाई िवँ वास गर, िक म िपतामा छु, र 
िपता ममा हनुहुनु् छ। नऽभने यी कामह कै खाितर िवँ वास गर। १२ 
“साँच् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, जसले मलाई िवँ वास गदर्छ, त् यसले मैले 
गरेका काम पिन गनछ, र तीभन् दा ठूला काम गनछ, िकनभने म िपताकहाँ 
गइरहेछु। १३ ितमीह ले मेरो नाउँमा जेसकैु मागे तापिन पऽुमा िपताको 
मिहमा होस ् भनेर म त् यो गनछु। १४ ितमीह ले मेरो नाउँमा कुनै थोक 
माग् यौ भने म गिरिदनेछु।" 

   जब हामी ती पदह  पढ्छ  तब साधारणतया के सोच्दछ ? त्यस 
खालको ूाथर्ना वा उहाँको नाउँमा माग्ने चलन उहाँले िकन हाॆो माझमा 
िभऽाउनभुयो? उहाँले हामीलाई के भ  खोिजरहनभुएको त्यसको आभास ् ती 
पदह मा के िदइएको छ? 

जब हामी येशूको  नाउँमा जे पिन अनरुोध गछ  तब ःवगर्का सारा 
पाटर्पूजार्ह  हाॆो िनिम्त सिबय हनु थाल्दछ। हाॆ ै विरपिर ःवगर्दूतह को 
चलखेल भइरहेको हनु्छ। तर ितनीह  ःवगर्को िसंहासनबाट नै येशूको नाउँमा 
हामीकहाँ पठाइएको हनु्छ। हाॆा अनरुोधह लाई पूरा गनर् ितनीह  सिबय 
भइरहेको हनु्छ। 

   किहलेकाही ँूभकुो नाउँमा हामी ूाथर्ना गदार् आखँा खोल्छ  र हाॆा 
विरपिर हामीले अपेक्षा गरेको अनसुारभएको हेनर् चाहन्छ । तर यथािःथितमा 
ती जःताको त्यःतै भइरहेको हामी देख्दछ । तैपिन किहलेकाही ँूभकुो शिक्त 
अत्यन्तै नाटिकय पमा आएतापिन जसरी येशूले हरुीबतासलाई साम्य पानुर्भएको 
िथयो, ूायजसो उहाँले मौन तिरकाले कसैले थाहा नै नपाउने गरेर काम 
गिररहेको हनु्छ। गेतसमनीको बगचामा येशूलाई िपताको शिक्त आयो होला 
जसले गदार् उहाँ आफूलाई सम्हाल्न सक्नभुएको िथयो। कुनै कुरा अचानक 
नाटिकय तिरकाले नहोला, त्यसको अथर् यो होइन िक ूभलेु हाॆो िनिम्त काम 
गिररहनभुएको छैन। 
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   यूहनन ्१४:१-१४ फेिर पढ्नहुोस।् यो अंश पढ्नहुुँदा त्यो तपाईँलाई 
नै िसधै मखुामखु भएर येशू बोिलरहनभुएको छ। यहाँ उल्लेिखत ूित ाह मा 
तपाईँले के आशा र उत्साह पाउन सक्नहुनु्छ? फेर त्यसैबखत तपाईँ आफूले 
आफैलाई सोध्नहुोस,् "मेरो जीवनमा के वाधाह  मैले आइरहन िदएको छु 
जसले गदार् यहाँ लेिखएका ूित ाह को उपभोग मैले गिररहेको छैन? मेरो 
दय, िदमाग र मौिलकतामा के पिरवतर्न ल्याउनपुदर्छ तािक ती ूित ाह को 
उपभोग गनर् सकँु? 
 

३. पनु त्थानको शिक्त 

     मािनसह  कितको नीिरह र असहाय छ भ े समःयालाई 
पनु त्थानको  घट्नाले सम्बोधन गदर्छ। जब हामी येशूको जीवन, मतृ्य ु र 
पनु त्थानको बारेमा सोच्दछ  तब उहाँको मतृ्यकुो घट्नाले परमे रसँग 
बैधािनकता र आिधकािरक पमा सम्बन्धमा मेल हनु गएका हनु्छ । यो कुनै 
मन बहलाउने कुरा नभएर सत्य हो। 

   तर, पनु त्थानले मिुक्तको आयाममा िवशेष ःथान ओगटेको छ। एक 
िदन हामी पिन पनु त्थान हनेुछ  भनेर माऽ येशूको पनु त्थानले हामीलाई 
देखाएको छैन। येशूको पनु त्थानले उहाँलाई िपताको दािहने हातमा अिधकार 
र शिक्तसम्प  भएर आिशन गिरनभुएको िथयो। दईु हजार वषर् अिघमाऽ 
होइन, येशूले पनु त्थानमा पाउनभुएको अिधकार र शिक्त हाॆो िनिम्त अिहले 
पिन उपलब्ध छ! 
  परम िपताको शिक्तको बारेमा पावलले एिफसीमा चचार् गदर्छन।् 
एिफसीमा लेिखएका पदह ले पनु त्थानको शिक्तको बारेमा हामीलाई के 
िसकाउँदछ? ती पदह मा तपाईँकै िनिम्त के आशा र ूित ाह  पाउनहुनु्छ? 
हेन ुर्होस ् "३ हाॆा ूभ ु येशू भीं टका परमेँ वर र िपताको ूशंसा होस ्, जसले 
हामीलाई ः वगीर्य स ्थानह मा हरेक आित् मक आिशष ्ले भीं टमा आशीवार्द 
िदनभुएको छ। ४ उहाँको सामनु् ने पिवऽ र िनं कल  होऔ ं भनेर संसारको 
उत् पि भन् दा अिघबाटै उहाँले हामीलाई चनु् नभुयो। ५ उहाँको इच् छाको 
लआयअनसुार भीं ट येशू ारा ूमेमा उहाँले हामीलाई आफ् ना सन ्तान हनुलाई 
अिघबाटै िनयकु्त गनुर्भएको िथयो, ६ यस हेतलेु िक उहाँले हामीलाई आफ् ना िूय 
पऽुमा िस मा िदनभुएको आफ् नो मिहमामय अनमुहको ूशंसा होस ्। ७ उहाँको 
अपार अनमुहअनसुार भीं टको रगत ारा हामी उहाँमा उ ार, हाॆा पापको क्षमा, 
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पाउँछ , ८ जनु अनमुह उहाँले हामीलाई ूशः त माऽामा िदनभुयो। ९ िकनिक 
सम् पूणर् बिु  र आन् तिरक समझमा भीं टमा राख् नभुएको उ ेँ  यअनसुार उहाँले 
आफ् नो इच् छाको रहः य हामीलाई जान् न िदनभुएको छ, १० तािक समय पूरा 
भएपिछ ः वगर् र पथृ् वीमा भएका सबै थोकह  भीं टको अधीनमा आऊन ्। ११ 
उहाँमा, जसले सबै कुरा आफ् नो इच् छाको योजनाअनसुार पूरा गनुर्हनु् छ, आफ् नो 
अिभूायअनसुार १२ हामी भीं टमा पिहलेदेिख आशा राख् नेह लाई उहाँले आफ् नो   
मिहमाको ूशंसाको िनिम् त िजउन सक  भनेर उहाँमा नै िनयकु्त गनुर्भएको छ र 
छान् नभुएको छ। १३ ितमीह , जसले सत् यको वचन, अथार्त ् आफ् नो मिुक्तको 
ससुमाचार सनु् यौ, र उहाँमा िवँ वास गर् यौ, उहाँमा नै ितमीह लाई ूित ा 
गिरएका पिवऽ आत् माको छाप लगाइएको िथयो। १४ परमेँ वरको आफ् नो 
सम् पि , अथार्त ् हामीह ले हाॆो पूणर् उ ार नपाएसम ्म उहाँका मिहमाको 
ूशंसाको िनिम् त पिवऽ आत् मा हाॆो उ रािधकारको बैना हनुहुनु् छ। १५ ूभ ु
येशूूित रहेको ितमीह को िवँ वास र सबै सन् तह ूित ितमीह का ूमेको 
िवषयमा मैले सनेुको कारणले नै, १६ मेरो ूाथर्नामा ितमीह लाई सम् झना गद 
ितमीह का िनिम् त धन् यवाद िदन म थािमन् न।ँ १७ म ूाथर्ना गिररहन् छु, िक 
हाॆा ूभ ु येशू भीं टका परमेँ वर, मिहमाका िपताले ितमीह लाई उहाँको 
िवषयको ानमा बिु  र ूकाशको आत् मा देऊन ्। १८ म यो पिन ूाथर्ना 
गदर्छु, िक ितमीह को दयका आखँा उज् यालो होस ्, र कुन आशाको िनिम् त 
उहाँले ितमीह लाई बोलाउनभुएको छ, र सन् तह मा उहाँको मिहिमत 
उ रािधकारको सम् पि  के हो, सो ितमीह ले जान् न सक। १९ अिन हामी 
िवँ वास गनह का िनिम् त उहाँको शिक्तको असीम महानता के हो, सो ितमीह  
जान् न सक। त् यो शिक्त उहाँको महान ् सामथ् यर्को काम नै हो, २० जो उहाँले 
भीं टमा पूरा गनुर्भयो, जब उहाँले भीं टलाई मरेकाह बाट जीिवत पानुर्भयो, अिन 
ः वगीर्य ः थानह मा आफ् नै दािहने बाहलुीपि  बसाल् नभुयो। २१ सबै शासन, र 
अिधकार, र शिक्त र राज् यमािथ, र यस यगुका माऽ होइन, तर आउने यगुका 
पिन जित नाउँ छन ्, ती सबैमािथ उहाँलाई राख् नभुयो, २२ र परमेँ वरले सबै 
कुरा उहाँका पाउमिुन रािखिदनभुयो, र मण् डलीको िनिम् त उहाँलाई नै सबै कुराको 
िशर बनाइिदनभुयो, २३ जनु मण् डली उहाँको शरीर, उहाँको पूणर्ता हो। र उहाँले 
नै सबै थोक पिरपूणर् पानुर्हनु् छ।" एिफसी १:३-२३।  

   ई रीय शिक्त र ानको सहयोगलेमाऽ एिफसीका िव ासीह ले केही 
ठोस िव ा जानोस ्भनेर पावलले ूाथर्ना गदर्छन:् (१) येशूले बोलाउनभुएका 
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हामीह  एक िदन भौितक, आित्मक, मानिसक पमा कायापलट वा यस 
मरणशीलबाट ूभकुो ःव पमा पिरवतर्न हनेुछ ; (२) हाॆो िनिम्त ूभलेु ूकट 
गनुर्भएको अथाह शिक्तलाई हामी बझु्दछ । 

    यो शिक्त कःतो चिकत छभनेर पावलले वणर्न गनर् ूयास गदर्छ। 
जनु शिक्त अिहले पिन हामीलाई उपलब्ध गराइएको छ त्यो केवल मतृ्यमुा 
जिमनमा गािडएर पनु त्थानको िनिम्तमाऽ होइन तर हामीलाई िपताको दािहने 
हातमा राख्न ेअिधकार पिन िदइएकोछ। 

   त्यितमाऽै भनेर पावलल यहाँ रोक्दैनन।् पनु त्थानले येशूलाई केवल 
केही शिक्तमाऽ िदइएन तर शासन गन अिधकार र शिक्त र सारा अनन्तभिर 
उहाँका जनह लाई भएको आवँयकतालाई पूरा गनर् उहाँलाई सशक्त 
बनाइएको छ। 

   पनु त्थान हनुभुएको येशूको शिक्त तपाईँको जीवनको कुन कुन 
पक्षह मा आवँयक छ त्यसको सूची बनाउनहुोस।् अिन ूाथर्ना गनुर्होस ् िक 
तपाईँलाई चािहने के्षऽह मा त्यो शिक्त उपलब्ध गराइयोस।् अझ तपाईँ आफूले 
के आत्मिनणर्य गनर् सक्नहुनु्छ जसले गदार् त्यस शिक्तलाई तपाईँमा काम गनर् 
सिजलो बनाउँदछ? 
 

४. हाॆा सबै िचन्तािफबी बोक्न िदने 

   कितपयको घरमा यो कथन झनु् ाइएको पाइन्छ "जब हामी ूाथर्ना 
गछ  तब िकन िचन्ता गन?" यस कथनले हामीलाई हँसाउँदछ, िकनभने हाॆा 
िचन्तािफबी ूभलुाई िदनभुन्दा हामी आफै िचन्ता गछ  र त्यसलाई सलु्झाउन 
आफैले कोिशश गछ । 

  कसैले यो पिन भन्छ जब हाॆा जीवनका हामीले फुट्काउन नसकेका 
सबै गाठँोह  ूभलुाई समु्प र उहाँले नै फुट्काउनहुनु्छ। हो, ूभलेु त्यही गनर् 
उत्सकु हनुहुनु्छ। तर अचम्म त यो छ हाॆा सबै गाँठो, समःयाह लाई 
पकिड नै राख्छ  र एकिदन एक एक गरेर ितनीह  चडु्न थाल्दछ र हामी 
अन्धकारको भमूिरमा पदर्छ । इसाई भनाउँदाह  नै िकन नहनु ् ितनीह  
आत्महत्याितर नलागेको छैन भ  िमल्दैन। तर हामी िबचिलत नहुँ ले िकन 
पिखर्ने? अिहले नै जनुसकैु अवःथामा हामी भएतापिन ूभकुहाँ िकन नजाने? 

   देहायका पदह  पढ्नहुोस।् ितनीह मा मौिलक सन्देश के छ? 
हेन ुर्होस,् "६ यसकारण परमेँ वरको शिक्तशाली बाहलुीमिुन ितमीह  आफैलाई 
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िवनॆ तलु् याओ, र उहाँले उिचत समयमा ितमीह लाई उच् च पानुर्हनेुछ। ७ 
ितमीह का सारा िफबी उहाँलाई सिुम् पदेओ, िकनिक उहाँले ितमीह को वाः ता 
गनुर्हनु् छ।" १ पऽसु ५:६-७, "ितॆा िचन् ता र िफबी परमूभमुा राख र उहाँले 
ितमीलाई सम् भाल् नहुनेुछ। उहाँले धमीर्लाई किहल् यै डग् न िदनहुनेुछैन।" 
भजनसंमह ५५:२२ र "२५ “यसैकारण म ितमीह लाई भन् दछु, ‘के खाउँला, के 
िपउँला’ भनी आफ् नो ूाणको िनिम् त र ‘के लगाउँला’ भनी आफ् नो शरीरको िनिम् त 
िफबी नगर।’ के जीवन खानेकुराभन् दा र शरीर लगुाफाटाभन् दा उ म होइन?  

२६ आकाशका चराच ु ीलाई हेर। ितनीह ले न त बीउ छछर्न ्, न अन् न 
कटनी गछर्न ्, न भकारीमा बटुल् छन ्, तर ितमीह का ः वगर्का िपताले ितनीह लाई 
खवुाउनहुनु् छ। के ितमीह  ितनीह भन् दा बढ़ी मूल् यवान ् छैनौ र?  २७ 
ितमीह मध् ये कुनचािहँले िफबी गरेर आफ् नो आयमुा एक घड़ी पिन थप् न 
सक् छ?   २८ “अिन लगुाफाटाका िनिम् त ितमीह  िकन िफबी गदर्छौ? मैदानका 
िलली फूललाई हेर, ती कसरी ब  दछन ्। ितनले न पिरौम गदर्छन ्, न धागो 
कात् छन ्।  २९ तर म ितमीह लाई भन् दछु, सोलोमन राजा पिन आफ् ना सारा 
वैभवमा ितनीह मध् ये एउटा जित आभिूषत िथएनन ्।  ३० आज हनेु र भोिल 
अगेनोमा फािलने घाँसलाई परमेँ वरले यसरी पिहराउनहुनु् छ भने, ए अल् पिवँ वासी 
हो, के ितमीह लाई झन ् बढ़ी उहाँले पिहराउनहुनेुछैन र?  ३१ यसकारण ‘के 
खाऔलंा?’ िक ‘के िपऔलंा?’ िक ‘के पिहर ला?’ भनेर िफबी नगर।  ३२ 
िकनिक अन् यजाित वा ूभलुाई िव ास नगनह ले यी सब थोक खोज् दछन ्, र 
ितमीह का ः वगर्मा हनुहुनेु िपताले ितमीह लाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी 
जान् नहुनु् छ।  ३३ तर पिहले उहाँको राज् य र उहाँका धािमर्कताको खोजी गर, र 
यी सबै थोक ितमीह का िनिम् त थिपनेछन ्।  ३४ यसकारण भोिलको िनिम् त 
िफबी नगर, िकनिक भोिलको िदनले आफ् नो िफबी आफै गनछ। आजको द:ुख 
आजको िनिम् त पयार्प् त छ।”   म ी ६:२५-३४। 

   १ पऽसु ५:७ धेरै सरल र बझु्न सिकने खालको पद हो। यसमा 
कुनै पिन गोप्यकुरा वा ानह  लिुकएका छैनन।् यसले व्यक्त गिरएको के 
वचन हो त्यसको अथर् त्यही हो। िचन्तािफबी सिुम्पनिुदनकुो अथर् फक्न,ु 
त्याग्न,ु छोड, तािक त्यसले ल्याउने चासो, पीडा, िचन्तासँग तपाईँको कुनै 
सरोकार हुँदैन। तर हाॆा बोझ जहाँपायो त्यही ँछोड्ने पिन होइन। अनेक  
ध्यान, धमर्कमर्, दशर्नह  सोचेर र िदमागलाई खेलाएर वा अ ह को कब्जामा 
राख्न िदँदा हाॆा िचन्तािफिब िबलाएर जाँदैन। ितनीह  ःवगर्मा रहनभुएको 
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सनातन सिृ कतार् परमिपतालाई सिुम्पनपुछर् भनेर येशूले मि मा भ ुभएको छ। 
उहाँले नै सम्हाल्न ुहनेुछ भनेर ूित ा गिरएको छ। यो गनर् किठन त छैन तर 
यो गनर् सिजलो भएको र सत्य नै भएकोले नै हामीलाई किठन भएको हो। 

   िविभ  कारणह ले मािनस िचन्ता र उदासमा पदर्छ। कामको चापले 
पिनहनुसक्छ। आफ्ना िूयजन र िव ासी जनह ले अपेक्षा नगिरएको आरोप 
वा आलोचना, हामीलाई कसले मन पराउँछ र वाःता गछर् र भ े उदािसन 
मनिःथित, ःवाःथ, पािरवािरक र आिथर्क आिदह ले हामीलाई सताउँदछ। 
अझ ूभकुो अगािड हाम असल, सज्जन, धमार्त्मा छैन भ े कुराले पिन 
हामीलाई िचन्ता गराउन सक्छ। जित असल हनु खोजे पिन कमजोरको 
कमजोर नै छु र ूभलेु मलाई क्षमा िदनभुएको छैन भ े उदािसन मनिःथित 
हामीमा हनुसक्दछ। 

   ती िचन्तािफबी जेभएतापिन ितनीह लाई हामीले नै पकिड राख्न े
बानीले गदार् त्यसको समाधानको िनिम्त न त ूभ ुन त अ  कसैको खाँचो 
छ। मेरो खु ामा म आफै उिभएको छु मेरो समःया मैले नै सलु्झाउँछु भ े 
मनिःथित हामीमा हनेु भएकोले हामी झनझन अन्धकारमा होिमन पगु्दछ । 
यःता िकिसमका धारणाह लाई फेिर सोच्न ु भनेर पऽसुले हामीलाई 
िसकाउँदछ। ूभलेु हामीलाई हेरचाह गनुर्हनु्छ, वाःता गनुर्हनु्छ र सरोकार 
राख्नहुनु्छ। त्यसैकारण हामीले िचन्ता गनुर् आवँयक छैन भनेर पऽसुले 
हामीलाई बताउन खोजेको पाइन्छ। पारपाचकेुको किठन पिरिःथितमा हामी 
पदार्, अनेक  समःया र हामी बेकारका छ  भनेर उदािसन भएको बेलामा पिन 
के ूभलेु हामीलाई वाःता गनुर्हनु्छ र? हाॆा पिरिःथतह लाई पिरवतर्न गनर् 
ूभ ुइच्छुक हनुहुनु्छ भनेर बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। 

   तपाईँको जीवनमा अिहले के के िचन्तािफबीह  छन?् ितनीह  
वैधािनकता भएतापिन र द:ुखिदने खालको भएतापिन ितनीह लाई बोक्न ूभलुाई 
गार् हो छ त? तर हामीलाई ठूलो समःया यो हनुसक्छ िक ूभलुाई हाॆा 
समःयाह  सबै थाहा छ र उहाँले सम्हाल्न सक्नहुनु्छ भनेर थाहा पाउँदापाउँदै 
पिन हाॆा समःयाह  उहाँले समाधान गनुर्हनु्छ भ  े कुरामा िभऽी दयदेिख 
िव ास गदन । यो तपाईँको जीवनमा यो सही भएको पाउनभुएको छ? 
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५. ूभलुाई नदेखेतापिन िव ास र िन ामा अटल रहन ु

    हामी रोग, कोिभन जःतो महामारीको  भमूिरमा एक्लै फिकरहेका 
ह ला, अनेक  पािरवािरक र व्यिक्तगत समःयाको जालोमा हामी होऔलँा, र 
कसैले मलाई वाःता गदन र कोही आएर मेरो िनिम्त ूाथर्ना पिन गदन भ  े
जःता कहलाग्दो कुराह लाई िदमागमा खेलाइरहन ु धेरै रमाइलो कुरा त पकै्क 
पिन होइन। तर त्यसमा पिन मलाई के भइरहेको सो ूभलुाई थाहा छैन न 
उहाँले वाःता नै गनुर्हनु्छ भ े उहाँूित िवरोधावास जनाइराख्न ुझन पीडादायक 
हनुसक्छ। 

  िवदेशमा यु बन्दी भएर बेिबलोनमा दासत्वको िनवार्सनमा जाने परेका 
यहूदा देशका मािनसह को िनिम्त ूभलेु ितनीह लाई चटकै्क छोड्नभुयो भ े 
देिखएको िथयो। ितनीह  िबदेशम शरणाथीर् भएका िथए। ितनीह कै पापको 
कारण ितनीह ले द:ुख भोिगरहेका िथए। ूभलेु ितनीह लाई त्याग्नभुयो भ े 
महससु ितनीह ले भौितक पमै गिररहेका िथए। तर ितनीह को कालराऽीको 
समय यशैयाले घामको िकरण जःतै देखापरेर ितनीह लाई सान्त्वना िदने 
वचनह  बोल्दछन।् यशैया ४० अत्यन्तै सौन्दयार्त्मक शैलीमा लेिखएको 
अध्याय हो। मािनसह  जे भएतापिन ितनीह को ूभ ुकःतो हनुहुनु्छ भनेर 
उहाँको कोमल ःवभाव र चिरऽको बारेमा यशैयाले लेख्दछन।् यशैया 
४०:११मा भावकु भएर यसरी ूभकुो मायाको बारेमा मािमर्क भावना व्यक्त 
गदर्छन ् "उहाँले आफ् नो बगाललाई गोठालाले झ चराउनहुनु् छ। उहाँले 
थमुाह लाई आफ् नै अगँालोमा िलनहुनु् छ, र ितनीह लाई आफ् नै दयको निजक 
बोक् नहुनु् छ। उहाँले स-साना बच् चा भएकालाई चािहँ िबः तार-िबः तार 
डोर् याउनहुनु् छ।" धेरै वषर्सम्म िवदेशमा िनवार्िसत यातनामय जीवन 
िबताइरहेकाह ले तपाईँ कहाँ हनुहुनु्छ, हे ूभ,ु हाॆो माझमा तपाईँ हनुहुनु्छ र 
हामीलाई वाःता िकन गनुर्हु  जःता भावनाह  पोखाउन ुकुनै अनौठो त पक्का 
पिन होइन। 

   यशैया ४०:२७-३१को साथमा बाँिक अंश पिन पढ्नहुोस।् यशैयाले 
ूभकुो बारेमा कःतो िचऽण गरेका छन?् "मेरा चल्ने मागर्ह  ूभबुाट लिुकएको 
छ। मेरा द:ुखक लाई ूभलेु वाःता नै गनुर्हु " भ  ेदखेुसोलाई यशैयाले कसरी 
जवाफ िदन्छन?् हेन ुर्होस,् "२५ “ितमीह  मलाई कोिसत तलुना गनछौ? अथवा 
को मसमान छ?” परमपिवऽ भन् नहुनु् छ। २६ ितमीह का आखँा मािथ उठाएर 
आकाशलाई हेर, यी सबै कसले बनाएका हनु ्? उहाँले नै होइन र, जसले 
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पञु् जलाई एक-एक गरी ल् याउनहुनु् छ र ूत् येकलाई नाउँ काढ़ी बोलाउनहुनु् छ। 
उहाँको ठूलो शिक्त र शिक्तशाली सामथ् यर्को कारण ितनीह मध् ये एउटै पिन 
हराउँदैन।  २७ हे याकूब, तँ िकन भन् छस ्? हे इॐाएल, तँ िकन यः तो गनुासो 
पोखाउँछस ्? “मेरो बाटो परमूभदेुिख लकेुको छ, परमेँ वरले मेरो वाः ता 
गनुर्भएको छैन।” २८ के तँलाई थाहा छैन? के तले सनेुको छैनस ्? परमूभ ु
सदासवर्दा परमेँ वर हनुहुनु् छ, पथृ् वीको पल् लो छेउसम् मका सिृं टकतार् हनुहुनु् छ। 
उहाँ न त थिकत न हैरान हनुहुनु् छ, र कसैले पिन उहाँको समझलाई नाप् न 
सक् दैन? २९ उहाँले थिकतह लाई बल िदनहुनु् छ, र कमजोरह को शिक्त 
बढ़ाइिदनहुनु् छ। ३० यवुक पिन दबुर्ल र थिकत हनु् छन ्, र जवान मािनसह  
थाकेर लो  छन ्। ३१ तर परमूभकुो आशा गनह को बल फेिर नयाँ हनेुछ। 
ितनीह  ग डझ मािथ-मािथ उ  नेछन ्, र दगरेुर पिन ितनीह  थाक् नेछैनन ्। 
ितनीह  िहँ  नेछन ् तापिन मूच् छार् पनछैनन ्।" 

   अब पूरै अंश "१ ितमीह का परमेँ वर भन् नहुनु् छ, मेरो ूजालाई 
सान् त् वना, सान् त् वना। २ िवनॆ भएर य शलेमलाई भन। त् यसका दासत् वको 
सेवा पूरा भएको छ, त् यसका पापह  क्षमा गिरएको छ अिन त् यसले परमूभकुो 
हातबाट आफ् ना सबै पापका िनिम् त दोबर पाएको छ भनी त् यसलाई घोषणा गर। 
३ कसैले बोलाइरहेको एउटा आवाज सिुनन् छ: “म भिूममा परमूभकुो िनिम् त 
बाटो तयार गर। उजाड़-ः थानमा हाॆा परमेँ वरको िनिम् त मूलबाटो समतल 
बनाऊ। ४ हरेक उपत् यका अल् गो बनाइनेछ, हरेक पवर्त र डाँड़ा होच् याइनेछ। 
बा ोटेढ़ो जग् गा सीधा बनाइनेछ, र खाल् टाखलु् टी समतल बनाइनेछ। ५ अिन 
परमूभकुो मिहमा ूकट गिरनेछ, र सारा मानव-जाितले त् यो एकैसाथ देख् नेछन ्, 
िकनिक परमूभकुो मखुले नै भनेको छ।” ६ एउटा आवाजले भन् छ, “करा।” 

अिन मैले भने, “म के भनेर कराऊँ?” “सबै ूाणी घाँसजः तै हनु ्, र ितनका सबै 
गौरव घाँसको फूलजः ता। ७ घाँस ओइलाउँछ, फूल झिरहाल् छ, िकनभने 
परमूभकुो सास तीमािथ फुिकन ् छ। िनँ चय नै मािनसह  घाँस नै हनु ्। ८ 
घाँस ओइलाउँछ, फूलह  झिरहाल् छ, तर हाॆा परमेँ वरको वचन सधभिर अटल 
रहनेछ।”  ९ िसयोनलाई शभु समाचार सनुाउन ेहो, ितमी अग् लो पवर्तमा जाऊ। 
य शलेमलाई शभु समाचार सनुाउने हो, जोरसँग ितॆो सोर उचाल, सोर उचाल, 

नडराऊ। यहूदाका नगरह लाई भन, “हेर, ितमीह का परमेँ वर यही ँहनुहुनु् छ!” 

१० हेर, परमूभ ुपरमेँ वर पराबमसाथ आउँदैहनुहुनु् छ, र उहाँको हातले शासन 
गनुर्हनु् छ। हेर, उहाँको इनाम उहाँिसतै छ, र उहाँको ूितफल उहाँकै साथमा 
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छ। ११ उहाँले आफ् नो बगाललाई गोठालाले झ चराउनहुनु् छ। उहाँले 
थमुाह लाई आफ् नै अगँालोमा िलनहुनु् छ, र ितनीह लाई आफ् नै दयको निजक 
बोक् नहुनु् छ। उहाँले स-साना बच् चा भएकालाई चािहँ िबः तार-िबः तार 
डोर् याउनहुनु् छ १२ कसले पानीलाई आफ् नो अजँलुीमा अथवा आफ् नो िब ाले 
आकाशलाई नापेको छ? कसले पथृ् वीको माटो डालोमा भरेको छ अथवा 
पवर्तह  तराजूमा र डाँड़ाह लाई काँटामा जोखेको छ? १३ कसले परमूभकुो 
मन बझेुको छ, अथवा उहाँको सल् लाहकार भएर उहाँलाई िशक्षा िदएको छ? १४ 
बिु को ूकाशको िनिम् त परमूभलेु कसिसत सल् लाह िलनभुयो र कसले उहाँलाई 
ठीक बाटो िसकायो? कसले उहाँलाई ान िसकायो, अथवा समझको मागर् 
देखायो?  १५ जाित-जाित त बाल् टीको एक थोपो पानीजः तै छन ्। ितनीह  
तराजूमा टाँिसएका धूलोजः तै छन ्। उहाँले त टापूह लाई मिसनो धूलोजः तै 
जोख् नहुनु् छ। १६ वेदीका दाउराको िनिम् त लेबनान ूशः त हुँदैन, न त त् यसमा 
भएका पशहु  होमबिलको िनिम् त ूशः त हनु् छन ्। १७ सारा जाितह  उहाँको 
सामनु् ने केही पिन होइनन ्। उहाँले ितनीह लाई बेकामका र केही न केहीका 
ठान् नहुनु् छ। १८ तब ितमीह  परमेँ वरलाई कसिसत तलुना गनछौ? अथवा 
केको ूित पिसत उहाँको तलुना गनछौ? १९ मूितर् त कारीगरले ढालेर 
बनाउँछ। सनुारले त् यसमा सनुको जलप लगाउँछ र त् यसको िनिम् त चाँदीका 
िसबीह  बनाउँछ। २० यः तो भेटी चढ़ाउन नसक् ने सा॑ै गरीबले चािहँ नकुहनेु 
काठ छान् छ। उसले आफ् नो िनिम् त खोपेको मूितर् नहिल् लने गरी बसाल् नलाई कुनै 
एक िनपणु कारीगरलाई खोज् छ। २१ के ितमीह ले जानेका छैनौ? के 
ितमीह ले सनेुका छैनौ? के यो कुरो ितमीह लाई सु देिख नै भिनएको छैन? के 
पथृ् वीको जग बसालेको बेलादेिख नै ितमीह ले बझेुका छैनौ? २२ उहाँ पथृ् वीको 
पिरिधभन् दा मािथ िवराजमान हनुहुनु् छ, र पथृ् वीका मािनसह चािहँ फटेङ् माजः तै 
छन ्। उहाँले आकाशलाई पदार्झ िफँजाउनहुनु् छ, अिन त् यसमा वास गनर्लाई 
पालझ त् यो फैलाउनहुनु् छ। २३ उहाँले राजकुमारह लाई बेकामका 
बनाइिदनहुनु् छ, र पथृ् वीका शासकह लाई र  तलु् याउनहुनु् छ। २४ ितनीह  
रोिपनासाथै, छिरनासाथै, ितनीह ले जिमनमा जरा हाल् नासाथै, उहाँले ितनीह लाई 
फुिकिदनहुनु् छ र ितनीह  ओइलाइहाल् छन ्, र आधँीले ितनीह लाई भसुजः तै 
उड़ाएर लैजान् छ। २५ “ितमीह  मलाई कोिसत तलुना गनछौ? अथवा को 
मसमान छ?” परमपिवऽ भन् नहुनु् छ। २६ ितमीह का आखँा मािथ उठाएर 
आकाशलाई हेर, यी सबै कसले बनाएका हनु ्? उहाँले नै होइन र, जसले 
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पञु् जलाई एक-एक गरी ल् याउनहुनु् छ र ूत् येकलाई नाउँ काढ़ी बोलाउनहुनु् छ। 
उहाँको ठूलो शिक्त र शिक्तशाली सामथ् यर्को कारण ितनीह मध् ये एउटै पिन 
हराउँदैन। २७ हे याकूब, तँ िकन भन् छस ्? हे इॐाएल, तँ िकन यः तो गनुासो 
पोखाउँछस ्? “मेरो बाटो परमूभदेुिख लकेुको छ, परमेँ वरले मेरो वाः ता 
गनुर्भएको छैन।” २८ के तँलाई थाहा छैन? के तले सनेुको छैनस ्? परमूभ ु
सदासवर्दा परमेँ वर हनुहुनु् छ, पथृ् वीको पल् लो छेउसम् मका सिृं टकतार् हनुहुनु् छ। 
उहाँ न त थिकत न हैरान हनुहुनु् छ, र कसैले पिन उहाँको समझलाई नाप् न 
सक् दैन? २९ उहाँले थिकतह लाई बल िदनहुनु् छ, र कमजोरह को शिक्त 
बढ़ाइिदनहुनु् छ। ३० यवुक पिन दबुर्ल र थिकत हनु् छन ्, र जवान मािनसह  
थाकेर लो  छन ्। ३१ तर परमूभकु आशा गनह को बल फेिर नयाँ हनेुछ। 
ितनीह  ग डझ मािथ-मािथ उ  नेछन ्, र दगरेुर पिन ितनीह  थाक् नेछैनन ्। 
ितनीह  िहँ  नेछन ् तापिन मूच् छार् पनछैनन ्।" यशैया ४०।  

    आफ्नो िनवार्िसत जीवनबाट ूभ ुलकु्नभुएको छ भ े आभास पाउने 
अक  समूह िथयो। त्यो समूह एःथरको पःुतकमा पाइन्छ। यस पःुतक 
बाइबलमा समावेश भएतापिन परमे रको नाउँ एक ठाउँमा पिन उल्लेख 
गिरएको छैन। तर त् यस कथाले उहाकँा जनह लाई मतृ्यदण्डबाट ूभलेु 
कसरी बचाउनभुयो र हःतक्षेप गनुर्भयो भ े नाटकलाई एक एक गरेर 
उघारेको पाइन्छ। यस पःुतकले िवगतका मािनसह को अनभुवमाऽ होइन 
ूितकको पमा ूभकुा जनह ले भिवंयमा सतावटको सामना गनुर्पनछ र 
ितनीह को सवर्नाशको िनिम्त अनेक  मतृ्यदण्डको घोषणा लाडीनेछ भनेर 
ूःततु गिरएको छ (ूकाश १३:१५)। त्यःतो िभषम, भयानक, आततायी र 
पीडादायी पिरिःथितमा परमे र कर डौ माइल टाढा लिुकरहनुभएको छ र 
ितनीह लाई त्याग्नभुएको छ भ े भावनाले सताउन ुके अनौठो मा ु पदर्छ र? 
त्यही ूभ ुजसले एःथरको समयमा आफ्ना जनह लाई उ ार गनुर्भयो पथृ्वीको 
अन्तको महाक को समयमा पिन उ ार गनुर्हनेुछ। 

   िनवार्िसत जीवन िबताइरहेकाह लाई यशैयाले ूभकुो िचऽण हामीले 
हेय । मािनसह को जीवनमा ूभ ुअलप हनुभुयो भनेर अनभुव गनह को िनिम्त 
उहाँको बारेमा कसरी सम्झाउने? मानवीय आखँाह ले होइन, ितनीह को 
विरपिर पिरिःथितह  होइन न त अ ह लाई ूभलेु के गनुर्भयो वा गनुर्भएन 
भ  े िनँकषर्मा होइन तर आत्म ान र िव ासको आखँाले ूभलुाई हेन खबुीको  
िबकास कसरी गराउने? 
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उपसंहार: 
थप जानकारी: िददीमाँ एलेन, ूोफेटस एण्ड िक स, प.ृ ५९८-६०६को "इन द 
डेज अभ िक्वन एःथर।" 

   "पिवऽ आत्मा माग्नेलाई िदइनेछ भनेर के ूभलेु वाचा गनुर्भएन र?  
के पिवऽ आत्मा कुनै मनगढन्ते र मािनसलाई बहलाउने िविभ  आित्मक 
आवाज र शिक्त नभएर येशूभक्तको जीवनमा वाःतिवक छैन र? उहाँनै हाॆो 
सही मागर्िनदशक होइन र? कितपय मािनसह ले ूभकुो वचनलाई आत्मसात ्
गनर् डराउँछन ्पिन। बाइबल अनसुार चल्न ुआफैलाई जोिखममा पानुर् हो भनेर 
पिन ितनीह ले सोच्दछन।् ूभ ुहामीलाई िसकाउनहुोस ्भनेर ितनीह  ूाथर्ना 
गछर्न ् तर ितनीह लाई िसकाइएको र देखाइएको वचनमा ूितव ता गरेर 
चल्न डराउँछन।् ूभलेु ितनीह लाई के िसकाउनभुयो सोलाई िव ास गनर् 
ितनीह  िहचिकचाउँछन।् जबसम्म नॆ भएर  ूभ ुिपताकहाँ आउँछ , उहाँका 
िशक्षाह  िसक्न उत्सकु र जाँगिरलो हनु्छ  र उहाँले िसकाएको अनसुार चल्न 
उहाँलाई वचन िदन्छ , तब उहाँले िदनभुएको ूित ा हामीमा पूरा गनुर्हनेुछ भ े 
कुरामा हामी िकन श ा गन? एक क्षण पिन तपाईँले उहाँको बारेमा श ा गनुर् 
हुँदैन र यसले उहाकँो अपमान हनु्छ। उहाकँा वचनह लाई हामीले गलत 
ढ ले व्याख्या नगिरयोस र नसिकइयोस भनेर हामी आफूले आफैलाई िव ास 
नगनर् पिन सक्छ । तर यो पिन तपाईँको ूाथर्नाको िवषयबःत ुहोस। उहाँमािथ 
भरोसा राख्नहुोस।् जितसक्यो त्यित उहाँलाई िव ास गनुर्होस ् तािक उहाकँो 
पिवऽ आत्माले तपाईँमा उहाँका योजनाह  ूकट गिरयनु र तपाईँले बझु्न 
सकुन। उहालेँ नै तपाईँको जीवनमा काम गनर् िदनहुोस।्" म्यानिुःबप्ट 
िरिलज, ठेली ६, प.ृ २२५बाट पान्तिरत। 
  "अनेक  परीक्षा, न् , श ा, िविोहीह को सामना र द:ुखक को 
बीचमा ूभ ुू ितको आःथा र िन ा बढ्दै बिलयो हुँदै जान्छ। यस परीक्षाको 
घडीमा आजर्न गिरएको अनभुव कुनै पिन बहमूुल्य िहरामोती भन्दा उ म र 
अत्यन्त महँगो हनु्छ"-टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ३, प.ृ ५५५बाट 
पान्तिरत। 
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िचन्तनमनन: 
अ.   कितपय कुराह  हाॆो ना ो आखँाले देख्दैन  न त हामी बझु्न 

सक्दछ  तर हामी िव ास गदर्छ , ितनीह को चलखेलले हामीलाई 
ूभाव पाररहेको हनु्छ। कितजनाले महामारी कोिभडलाई देखेको छ 
र? त्यस पिरूआेयमा हामीले ूभलुाई नदेखेतापिन उहाँलाई िव ास 
गन के के आधारह  छन ्जसले उहाँमा रिहरहन सहयोग गदर्छ? 

आ.  हामीलाई जनुसकैु पिरक्षणको िःथितमा रािखएतापिन, हामीले 
नबझेुतापिन र हामीले चाहेको अनसुार नितजा निनःकेतापिन ूभलुाई 
िव ास गनुर् नै हाॆो िनिम्त उ म छ भनेर कसरी िव ासगिर राख्न?े 

इ.  "अनेक  परीक्षा, न् , श ा, िविोहीह को सामना र द:ुखक को 
बीचमा ूभ ुू ितको आःथा र िन ा बढ्दै बिलयो हुँदै जान्छ। यस 
परीक्षाको घडीमा आजर्न गिरएको अनभुव कुनै पिन बहमूुल्य 
िहरामोती भन्दा उ म र अत्यन्त महँगो हनु्छ" भ े कथनले न्  
तपाईलाई िठक ठाउँमा ढाल्न ूयोग हनु्छ भ े कुरालाई तपाईले 
कितको बझु्न ुहनु्छ? 

ई.   कितपय मािनसह  र हाॆ ै िमऽ इसाईह  भयानक पिरिःथितमा 
गळुकेो वा गिुळरहेको हामीले देखेकाछ । ितनीह ले भयानक 
नितजाह  भोग्न वाध्य भएको पिन हामी िनिरह भएर हेन ुर्परेको 
हनु्छ। ूाथर्ना र अनेक  अथक ूयासको कारण पिन हामीले 
कल्पना गनर् नसकेका सवभन्दा खराब कुरो भएको हामी पाउँछ । 
हामीले अध्ययन गिररहेको िशलिशलामा त्यस न् ामक 
पिरिःथितलाई कसरी बझु्ने? 
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कथा ८ 

आपँको खमूिन चचर्, ॄािजल 

कालार् 
 

चचर् पाःटरले आफ्नो 
ूवचनमा िवँ वासीह लाई 
अिपल गरेका िथए जनु 
कालार्ले िबसर्न सकेन। 
"भाइबिहनीह  हो, हाॆो 
सहरभन्दा बािहर गाउँमा 
कसैले चचर् ःथापना गरोस ्
भनेर मैले दईु वषर्देिख ूाथर्ना गिररहेको छु। त्यो गाउँ हाॆो सहरभन्दा टाढा 
छ सो मलाई थाहा छ। त्यहाँ याऽा गनर् पिन गार् हो छ सो मलाई थाहा छ। 
यो  पिन मलाई थाहा छ िक त्यो गाउँ हाॆो  सहरको िनिम्त अनकङ्टार पिन 
छ। तर यिद हाॆा गाउँघरमा हाॆा भाइबिहनीह  ससुमाचार सनुाउन गएन 
भने को जाला र?" 

   कालार् डेिन्टःट िथइन ् र आफ्नो ौीमानसँग ॄािजलको उ रपिँ चमा 
भागमा सरेकी िथइन।् परमेँ वरले आफूलाई उहाँको मिहमाको िनिम्त 
पिरचालन ग न ् भनेर उनले ूाथर्ना गिररहेकी िथइन।् पाःटरको अनरुोध 
उनको िदमागमा िकला गाडेको जःतै भयो। गाउँमा चचर् ःथापना गनर् उनले 
सहयोग गनर् चाहेकी िथइन।् उनले चचर्मा एउटा काठको एउटा बाकस 
रािखन ्र गाउँमा चचर् ःथापना गनर् चन्दा स लन गनर् थािलन।् एक वषर्पिछ 
सहरमा चचर्को िनमार्ण गनर् जग्गा िक  तरखरमा लािगन।् सहरको विरपिर 
जग्गा धेरै महंगो िथयो। 

   अिन उनले सहरको सडकको छेउमा एउटा आकिषर्त घडेरी देिखन।् 
त्यो जग्गा कम मूल्यमा िविब गदछ भनेर उनले सिुनन।् उनले जग्गा 
धनीलाई भेिटन।् त्यस धनीले केवल ३५,००० ॄािजिलयन िरयल वा अमेिरकी 
डलर ६,६५० अथार्त ्सात लाख पैयाँमा बेच्ने कुरा गरे। आफूसँग पयार्प् त 
पैसा नभएकोले उनले यो ूःताव गिरन,् "यिद तपाईँलाई ५००० िरयल वा 
९५० डलर बैना िदए ँभने बाकी ँमिहना मिहनामा िदने मञ् जरु गनुर्हनु्छ िक?" 
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"कित  मिहना लाग्छ?" धनीले सोधे। "हामी मिहनाको ५०० िरयल वा ९५ 
डलरमाऽ िदन सक्छ ," उनले जवाफ िदइन।् 

 "६० मिहना? यिद मेरो जग्गाको पैसा पाउन पाँच वपर् लाग्छ भने म त टाट 
पिल्टनेछु!" जग्गा धनीले सनुाए। 

   "तर यो असल कामको िनिम्त हो। यहाँ हामी चचर् िनमार्ण गनर् 
चाहन्छ । तपाईँले परमेँ वरको लािग घर बनाउन सहायता गनुर्भएको हनु्छ। 
के तपाईँले परमेँ वरको िनिम्त किहल्यै घर बनाउन ुभएको छ?" उनले िजिकर 
गरेर सोिधन।् उनले छैन भनेर टाउको हल्लाए। "ल परमेँ वरको घर बनाउने 
अवसर अिहले नै हो," कालार्ले भिनन।् अिन जग्गा धनीले कालार्को ूःतावमा 
जग्गा बेच्न तयार भए। तर कालार्सँग बैना िदन ५,००० िरयल िथएन। 
उनले चचर्का सदःयह सँग सहयोग मागे। उनले २७०० वा ५१५ डलर 
जम्मा गिरन।् तर उनलाई अझै २३०० िरयलको आवँयकता िथयो। अिन 
उनले काठको बाकस सिम्झन।् उनले त्यो बाकस खोिलन ्र २३०० िरयल 
जम्मा भएको पाइन।् त्यसरी उनले पिहलो बैना िदन सफल भइन।् 

   त्यसपिछ कालार्ले आफ्नो वचन अनसुार ूत्येक मिहना पैसा िदइन।् 
अझ कित िदइन ्उनलाई त थाहा नै भएन। एक वषर् िवत्यो, दईु वषर् िबत्यो। 
अिन तेॐो वषर्मा परमेँ वरको यो ूाथर्ना गनर् आटँ गिरन।् "हे ूभ ुयसै वषर् 
सबै ऋण चकु्ता गनर् सक  तािक दईु वषर् अिघ नै यस जग्गामा भवन िनमार्ण 
गरेर तपाईँको आराधना गनर् सक ," उनले परमेँ वरसँग िबिन्त गिरन।् आफ्नो 
ूाथर्नाको बारेमा उनले कसैलाई पिन सनुाइनन।् तर परमेँ वरले सु ुभएको 
िथयो। उनले मिहनमा एक बैनाको स ा दईु, ितन, चार र पाँच पिन िदन 
थािलन।् एक िदन त्यस जग्गा धनीकी ौीमतीसँग कित पैसा िदनछु भनेर 
सोिधन ् िकनिक उनले त्यसको िहसाबिकताब राखेकी िथइन।् उनले िहसाब 
गदार् त्यही वषर्को सेप्टेम्बर मा सबै पैसा ितरी सक्नेछ भनेर सनुाइन।् 
सेप्टेम्बरमा कालार्ले जग्गा धनीलाई अिन्तम पैसा िदएको पाःटरले िभिडयो 
िखचे। अब जग्गाको लालपूजार् पाउने भयो भनेर खशुीले घर फिकर् न।् 

   तर घर पगु्दा त उनलाई केही न केही असिजलो भएको जःतो 
लाग्यो। उनको िववेकले उनलाई सोध्दै िथयो, कालार् ितमीले खास गरेर कित 
पैसा िदयौ?" िहिचिकचाएर उनले आफ्नो िहसाबिकता हेिरन।् उनले ४८ 
पल्टमाऽ पैसा िदएकी िथइन।् उनी िनराश भइन।् अझ पैसा ितनर् एक वषर् 
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लाग्ने भएको उनले थाहा पाइन।् द:ुिखत मानेर यो कुरो जग्गाधनीलाई उनले 
सनुाइन।् जग्गाधनीलाई आफ्नो गल्ती देखाइन।् 

   अक  साबथमा साबथ ःकूलको िशक्षकले क्लासमा एक चनुौित िदए। 
"म कागतको सानो टुबा बाँड्छु। यो वषर्को अन्त्यमा के असम्भव कुरो पूरो 
भएको चाहनहुनु्छ सो लेख् नहुोस,्" उनले अर् हाए। कालार्ले लेिखन,् "तीन 
मिहनािभऽ सबै ऋण चकु्ता गन।" मानवीय िहसाबले यो असम्भव नै िथयो। 

   तर अक्टोबरमा पाँच िकःता िदइन।् नभेम्बरमा चार र िडसेम्बरमा 
अिन्तम तीन। चचर्का सदःयह ले िडसेम्बर १९मा चचर्को िनिम्त लालपूजार् 
पाएकोले खिुशयाली मनाए। आज त्यहाँ २० जना चचर्का सदःयह  ूत्येक 
साबथ भेला हनु्छ। त्यस चचर्लाई "आपँको खमूिनको चचर्" भनेर नाउँ 
िदएको छ। जब चचर् भवन बन्दै िथयो तब िवँ वासीह  निजकको आपँको 
मूिन भेला भएर जम्मा भएर आराधना गदर्थे। 

   कालार्ले भिन्छन,् "हाॆो पूरै दयले िचताएको मनोरथ परमेँ वरले 
पूरा गिरिदनहुनु्छ। उहाँ हाॆो िूय परमेँ वर हनुहुनु्छ। 

  - आन्ड्र्य ुमेकचेःनी 
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