
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : रोमी ८:२०-२३, यूह ा ३:१६,१७, म ी ९:३६, 
एिफसी २:८-१०, १ यूह ा ३:१६,१७ र ूकाश १४:६,७। 

यस अध्यायका मूल सार पद: "८ यो थाहा पाउन ्िक अनमुहबाट िवँ वास ारा 
ितमीह ले उ ार वा मिुक्त पाएका छौ, र यो ितमीह  आफैबाट होइन अथार्त ्
ितमीह को ूयास ारा होइन, यो त परमेँ वरको वरदान वा उपहार हो। ९ 
ितमीह को धमर्कमर्ह ारा ितमीह ले मिुक्त पाएको होइन, नऽता मािनसले 
घमण् ड गनछ। १० िकनिक हामी असल कामह का िनिम् त भीं ट येशूमा सजृना 
गिरएका उहाँका हातका सीप ह । हामी ती बमोिजम िहँड़  भन् ने हेतलेु 
परमेँ वरले पिहलेबाटै ती तयार गनुर्भएको िथयो।" (एिफसी २:८-१० 
पान्तिरत)।  

    जब हामी परमेँ वरका आ ाह  र आवँयक िनदशनह  पालन 
गनुर्पछर् भनेर चचार् गछ  तब हाॆो मनमा एउटा असिजलो सोच घःुदछ। मिुक्त 
त िस मा पाइने होइन? त्यसो भए िकन आ ा पालन गन र? के यो उपहार 
होइन र? हामीह को असल कामले मिुक्त आजर्न गनर् सक्छ  वा मिुक्तको 
िनिम्त हामीले केही न केही गनुर्पछर् तािक हामी परमेँ वरको अनमुह वा कृपा 
पाउँछ  भ े धारणा येशूले िस  िदने मिुक्तको उपहारको संदेशसँग बािझएन र? 
हामी पापी ह  र बुसमा हाॆो स ा येशू मनुर्भएकोले परमेँ वरबाट अनमुह 
पाएर हामीले मिुक्त पाउँछ  भ े ठोकुवा बाइबलमा बारम्बार उल्लेख गिरएको 
छ। हाॆो मिुक्तको िनिम्त उहाँले सम्प  गनुर्भएको सम्पूणर्तामा हामीले के 
थप्न सक्छ  र? एलेन जी ाइटले यसरी िजिकर गिर लेख् नभुएको छ: "यिद 
तपाईँले मािनसमा भएका सबै असल, पिवऽ, आदशर् जीवन र ूमेह लाई 
जम्मा गनुर्भयो रे! मिुक्तको योजनामा त्यस मािनसको धमर्कमर् वा असल कामले 
गदार् त्यो मािनस मिुक्त पाउन योग्यको छ भनेर परमेँ वरका ःवगर्दूतह को 
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साम ु पेश गनुर्भयो भने त्यसलाई परमेँ वरको योजनाको षडयन्ऽपूवर्क िविोह 
गरेको भनेर त्यस ूःतावलाई अःवीकार गिरनेछ।"-फेथ एण्ड वकर् स,् प.ृ 
२४बाट पान्तिरत। 
     त्यस पिरवेशमा हामीह को कुनै पिन दया, क णा र परोपकारका 
कामह लाई िविधवादको िस ान्त अपनाएर मिुक्त पाउने भ े धारणलाई मनमा 
खेलाउनपुिन परमेँ वरको साम ुअमान्य हनु जान्छ। तर त्यसको िबपरीत जब 
परमेँ वरले हाॆो िनिम्त उपलब्ध गराउनभुएको मिुक्तको बारेमा सराहना गछ  
र त्यसको बारेमा झन झन ान बढाउँछ  तब परमेँ वरको ूमे र गिरब, 
िवप वगर् र पीिडतह ूित उहाँको चासो गाँिसएको छ भ े आत्म ान पाउँछ । 
अिन उहाँको ूमेको भािगदार भएर परमेँ वरको त्यस चासोलाई हामीले के गन 
भ े चनुौित हाॆो िदमागमा चक् कर लगाउन थाल्छ। हामीले पाएको कारणले 
ःव:त हामी पिन िदने हनु्छ । जब परमेँ वरले हामीलाई कःतो ूमे गनुर्भयो 
भनेर हामी महससु गछ  र अनभुव गछ  तब उहाँले हामीलाई माऽ होइन 
अ लाई पिन त्यितक् कै ूमे गनुर्हनु्छ भ े कुरा हामी ःवीकानर् वाध्य हनु्छ  र 
यदी हामी उहाँका भक्त ह  भने अ लाई पिन उहाँले जःतै ूमे गनर् हामीबाट 
अपेक्षा गिरएको हनु्छ। 
 

१ "परमेँ वरले संसारलाई यःतो ूमे गनुर्भयो..."  
      "परमेँ वरले संसारलाई यःतो धेरै ूमे गनुर्भयो..." भनेर यूह ा 
३:१६ले भन्दछ। सु मा लेिखएको पथृ्वी भ े शब्द मीक शब्द हो जसलाई 
कसमोस kosmos भिनन्छ। त्यसको अथर् "त्यो पथृ्वी हो जनु सिृ  गिरएको वा 
संःथागत वःत"ु-एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठेली ५, प.ृ ९२९बाट 
पान्तिरत। यस पदले पितत मानव ूाणीको मिुक्तको बारेमा बताउँछ तर 

मिुक्तको योजनाले सारा ॄम्हान्ड वा सिृ लाई पिन इि त गदर्छ। 

    मिुक्तको योजना केवल यस पथृ्वीका मानव ूाणीलाई माऽ तयार 
गिरएको होइन। शैतानको कदमले सारा जगतलाई ूभािवत पारेको छ।  
त्यसकारण मिुक्तको योजना केवल यस पथृ्वीको माऽ नभएर अपार जगतलाई 
पिन लिक्षत गिरएको छ भनेर पावलले देहायका पदह मा कसरी उल्लेख गरेका 
छन?् हेन ुर्होस:् "१८ म िवचार गदर्छु, िक हामीमा जनु मिहमा ूकट गिरनेछ, 

त् यससँग वतर्मान समयका कं टह  तलुना गनर् योग् य छैनन ्। १९ सिृं ट बड़ो 
उत् कण् ठाले परमेँ वरका पऽुह  ूकट हनेु कुराको ूतीक्षा गछर्। २० सिृं  ट 
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व् यथर्ताको वशमा पािरयो, त् यसको आफ् नै इच् छाले होइन, तर उहाँको इच् छाले, 

जसले त् यसलाई वशमा पानुर्भयो, यसै आशामा, २१ िक सिृं ट त् यसको आफ् नै 
िवनाशको बन् धनबाट मकु्त गराइनेछ, र त् यसले पिन परमेँ वरका सन् तानको 
मिहिमत ः वतन् ऽता ूाप् त गनछ। २२ हामी जान् दछ , सारा सिृं ट अिहलेसम् म 
एकसाथ ूसववेदनाको आतर्नाद गिररहेछ। २३ सिृं ट माऽ होइन, तर हामी 
आफै पिन, जसमा पिवऽ आत् माको पिहलो फल छ, सन् तानको पमा महण 
गिरनलाई, अथार्त ् हाॆो देहको उ ारको िनिम् त ूतीक्षा गरेर हामी आफै पिन 
िभऽ-िभऽै आतर्नाद गदर्छ । २४ िकनिक यही आशामा हामीले मिुक्त पाएका 
िथय । अब देिखनेचािहँ आशा त आशा नै होइन। िकनिक देखेका कुराको 
आशा कसले गछर् र? २५ तर यिद हामी आफूले नदेखेका कुराको आशा गछ  
भने, धैयर्साथ हामी त् यसको ूतीक्षा गछ ।" (रोमी ८:१८-२५)।  

     एक तहमा हेन हो भने मिुक्त भनेको हामी ूत्येक मानव ूाणीको 
िनिम्त हो र त्यो हाॆो ूभसँुगको हाॆो व्यिक्तगत सम्बन्धमा भरपदर्छ। 
त्यसपिछ अक  तहलाई पिन हेन ुर्पछर्। िनद ष ठहिरन ुभनेको केवल हामीह को 
पाप क्षमामाऽ होइन। ःप पमा भ े हो भने येशू र पिवऽ आत्माको शिक्तले 
ूभलेु सजृनभुएको परमेँ वरको पिरवारमा िवँ वासी समावेश हनु ुहो। त्यसको 
अथर् मिुक्तको िनँ चयता पाएर हामी क्षमा पाएकाछ  भनेर खिुशयाली मनाउने 
हो। त्यो खिुशयाली संसारलाई बाँड्न ु पछर् तर मखुलेमाऽ होइन असल 
कामह ारा पिन। 

   यूह ा ३:१६,१७ पढ्नहुोस।् यूह ा ३:१७ले १६पदलाई कसरी 
फरािकलो पाराले व्याख्या गदर्छ? हेन ुर्होस:् "१६ “िकनभने परमेँ वरले 
संसारलाई यः तो ूमे गनुर्भयो, िक उहाँले आफ् ना एकमाऽ पऽु िदनभुयो, तािक 
उहाँमािथ िवँ वास गन कोही पिन नाश नहोस ्, तर त् यसले अनन् त जीवन 
पाओस ्। १७ िकनिक परमेँ वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पऽुलाई 
संसारमा पठाउनभुएन, तर संसार उहाँ ारा बाँचोस ् भनेर पठाउनभुयो।" 

   परमेँ वरले केवल येशूलाई िवँ वास गन हामीलाई माऽ होइन 
अ लाई पिन हो भनेर हामीले ःवीकानुर्पदर्छ। जसलाई  हामी ूमे गछ  
ितनीह लाई परमेँ वरले पिन ूमे गनुर्हनु्छ। त्यो हाॆो िनिम्त खशुीको कुरो 
हो। जनु मािनसह लाई हामी सम्पकर्  गछ  ितनीह लाई पिन परमेँ वरले ूमे 
गनुर्हनु्छ। यो सत्यलाई हामीले त्यसबेला महससु गछ  जब हामी पिन 
हामीह कै इच्छाले ितनीह कहाँ पगु्न अिभूिेरत हनु्छ । तर हामीले 
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मननपराएका वा हामीले असिजलो मानेका वा डर मानेका मािनसह लाई पिन 
उहाँले ूमे गनुर्हनु्छ। परमेँ वरले सबै मािनसह  र सबै ठाउँका 
मािनसह लाई ूमे गनुर्हनु्छ। िविभ  कारणले हामीले कितपय मािनसह लाई 
मन पराउँदैन  होला। तर ितनीह लाई पिन परमेँ वरले ूमे गनुर्हनु्छ। 

   परमेँ वरले सारा मानव ूाणीलाई ूमे गनुर्हनु्छ भनेर देखाउने एउटा 
माध्यम सिृ  पिन हो। हाॆो विरपिर रहेका ूाकृितक पथृ्वीले परमेँ वर असल 
हनुहुनु्छ, सबैलाई बराबरी माया गनुर्हनु्छ भनेर देखाउँदछ: "उहाँले दु को 
लािग पिन असलको लािग पिन घाम िदन ु हनु्छ, र धमीर्को लािग पिन 
अधमीर्को लािग पिन  आकाशबाट पानी वषार्उनहुनु्छ" (म ी ५:४५ 
पान्तिरत)। हामीले पाएको जीवन पिन परमेँ वरको उपहार हो। व्यिक्तगत 

मािनसले जे भनेतापिन वा आफ्नो जीवनूित जःतो धारणा राखेतापिन वा 
परमेँ वरूित उसको मिनिःथित जे जःतो भएतापिन यस संसारमा जन्मेका 
ूत्येक मािनसलाई परमेँ वरले जीवनको उपहार िदनभुएको छ। (त्यस 
जीवनलाई के गन त्यो उसको उपहार परमेँ वरलाई हो-अनवुादकको थप 
िज ासा)। 

   सारा मािनसह लाई परमेँ वरले सिृ  र ूमे गनुर्भएको छ भ  े
आत्म ानलाई हामीले ःवीकार् य  भने जनुसकैु पिरिःथितमा पिन हाॆो मन कसरी 
पिरवतर्न हनु्थ्यो होला?  
 

२. क णा र पँ चाताप  

     मिुक्तको योजना र, शैतान र येशूको बीचमा भइरहेको महान ् न् का 
कथाह ले एउटा आित्मक सत्यलाई ःवीकार गनर् हामीलाई आ ान गिरएको 
छ। यस संसार र हामीह को बारेमा बझु्ने आधार नै त्यही सत्य हो। त्यो 
हो: हामी र हाॆो संसार पापले गदार् पितत भएका छन,् हाॆो जीवनको िविभ  
पक्षमा िचरा परेका छन ्र पापले गदार् हामीह का जीवन ूदिुषत भएका छन।् 
अिहलेको संसार सिृ  गिरएको संसार जःतो होइन। हामीमा हामीलाई सिृ  
गनुर्हनेु परमेँ वरको ःव प अझै सनु्दर भएतापिन हामी अझै पिन िचरा परेको 
संसारको भाग ह । संसारमा भइरहेका द:ुख, क , पीडा, दवाउने र शोषण गन 
ूविृ  हाॆो जीवनमा पापको ःवभावले रजाईँ गदार् र दु ताले नै सवर्व्यापी हनु 
गएको छ। 

   त्यसकारण हामी कुनै कठपतुली नभएको तर जीिवत मािनस भएको 
कारणले हाॆो संसार र हामीह को विरपिर घिटरहेको िवयोग र दुं ाईँूित 
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हाॆो िच  फाट्न ु वा दखु् न,ु असिजलो र द:ुख लाग्न ु ःवभािवक हो। यस 
संसारमा भएका जीवनको पीडालाई आखँा िचिम्लएर बःय  भने हामी रोबोट वा 
यािन्ऽक मानव झ हनु्छ । भजन संमहमा व्यक्त गिरएको शोकह , यिमर्या र 
अ  अगमवक्ताह का पःुतकमा व्यक्त गिरएका अगमवक्ताका द:ुख, र येशूका 
क णा र उहाँका आशँहु ले यस संसारको पिरिःथितलाई देखाएको छ। यस 
संसार र त्यसमा भएका दुं ाईँ वा खराब तत्वह  र िवशेष गरेर पाप र 
अधमर्ले गदार् मािनस जाितमा ल्याइएका द:ुख, क , पीडाूित जनुसकैु मानव 
ूाणीले पिन द:ुख तथा अपशोच मा ु ःवाभािवकै मा ुपछर्। 

   देहायका पदह  हेन ुर्होस।् ती ूत्येक पदले येशूको दय दया, क णा 
र अपसोचले हल्लेका िथए भनेर कसरी देखाउँछ? हाॆा विरपिर रहेका िबस ित, 
द:ुख, पीडा, अन्याय, अत्याचारूित क णा व्यक्त गनर् र संवेदनशील हनु 
हामीह को दयलाई कसरी कमलो बनाउने? हेन ुर्होस:् म ी ९:३५-३८ "३५ 
येशू समः त सहरह  र गाउँह ितर ितनीह का सभाघरह मा िशक्षा िदँदै, 

राज् यको ससुमाचार ूचार गद र हरेक िकिसमका रोग र दबुर्लताह  िनको पाद 
िहँ  नभुयो। ३६ तर भीड़ह लाई देखेर उहाँको दय ितनीह का िनिम् त दयाले 
भिरयो। िकनभने ितनीह  गोठालािवनाका भेड़ाह जः तै हैरान र असहाय भएका 
िथए। ३७ तब उहाँले आफ् ना चेलाह लाई भन् नभुयो, “फसल ूशः त छ, तर 
खेतालाह  थोरै छन ्।  ३८ यसकारण फसलका ूभलुाई ूाथर्ना गर, र उहाँले 
आफ् नो फसलमा खेतालाह  पठाइदेऊन ्।”, म ी १४:१३-१६ "१३ जब 
येशूले यो सनु् नभुयो उहाँ डु ामा चढ़ी त् यहाँबाट अलग् गै एउटा एकान् त ठाउँमा 
जानभुयो। यो सनेुपिछ भीड़ले सहरह बाट पैदलै उहाँलाई प ायो। १४ 
िकनार पगेुर त् यस ठूलो भीड़लाई देखी उहाँले ितनीह लाई िट ाउनभुयो वा 
उहाँको दय क णाले हिल्लयो, र ितनीह का िबरामीह लाई िनको 
पािरिदनभुयो।  १५ साँझ परेपिछ चेलाह  यसो भन् दै उहाँकहाँ आए, “यो िनजर्न 
ठाउँ छ, र िदन ढिलसक् यो। भीड़लाई िबदा िदनहुोस ्, र ियनीह ले गाउँ-गाउँमा 
गएर आफ् ना लािग खानेकुरा िकनून ्।”  १६ तर येशूले ितनीह लाई भन् नभुयो, 
“ितनीह लाई जान ुआवँ यक छैन। ितमीह ले नै ियनीह लाई खान देओ।”, 
लूका १९:३९-४४ "३९ अिन भीड़का कुनै कुनै फिरसीह ले उहाँलाई भने, “हे 
गु , तपाईंका चेलाह लाई (उहाँको ूशंसा गरेकोमा) हप् काउनहुोस ्।”  ४० तर 
उहाँले भन् नभुयो, “म ितमीह लाई भन् दछु, ियनीह  चपू लागे भने ढु ाह  नै 
कराउनेछन ्।”  ४१ जब येशू निजकै आइपगु् नभुयो र सहरलाई देख् नभुयो, उहाँ 
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त् यसको िनिम् त नभुयो, ४२ “शािन् त कुन कुराले ल् याउँछ भनेर तले आज पिन 
जानेको भए हनेुिथयो! तर अब तेरो िं टबाट त् यो लकेुको छ। ४३ िकनिक 
तँमािथ यः ता िदन आउनेछन ्, जब तेरा शऽहु ले तेरो विरपिर मोचार् बाँधेर घेरा 
हाल् नेछन ्, र सबैितरबाट तँलाई थिुनराख् नेछन ्। ४४ ितनीह ले तँलाई र तँिभऽ 
वास गन तेरा सन् तानलाई जिमनमा पछानछन ्, र एउटा ढु ामािथ अक  ढु ा पिन 
छोिडनेछैन। िकनिक तले आफूमािथ भएको परमेँ वरको कृपा- िं टको समयलाई 
िचन् न सिकनस ्।” र यहु ा ११:३२-३६ "३२ जब मिरयम येशू हनुभुएको 
ठाउँमा आइन ् र उहाँलाई देिखन ्, तब यसो भन् दै ितनी उहाँका पाउमा पिरन ्, “हे 
ूभ,ु तपाईं यहाँ हनुहुुँदो हो त मेरो भाइ मनिथएन।”  ३३ जब येशूले ितनलाई 
रोइरहेकी र ितनीसँग आउने यहूदीह  पिन रोइरहेका देख् नभुयो, तब उहाँ 
आत् मामा ज् यादै व् याकुल हनुभुयो अिन अित द:ुिखत हनुभुयो। ३४ उहाँले 
ितनीह लाई सोध् नभुयो, “ितमीह ले ितनलाई कहाँ राखेका छौ?” ितनीह ले 
उहाँलाई भने, “ूभ,ु आएर हेन ुर्होस ्।”  ३५ येशू नभुयो। ३६ यसकारण 
यहूदीह ले भने, “हेर, उहाँले ितनलाई कित माया गनुर्हनु् थ् यो।”   

    पाप, खराब तत्व, दु ता आिद कुनै अवधारणा होइन र अ सँगमाऽ 
भएको िःथित हो वा कसैले बदमाशी काम गरेकोले त्यो अवःथा सजृना भएको 
हो भ े कुरा बःतगुत पमा बझु्नपुछर्। "यिद हामीमा पाप छैन, शु  वा स े 
छ  भनेर दावी गछ  भने हामीले हामी आफैलाई धोखा िदइरहेका हनु्छ  र 
त्यसले हामीमा सत्यता छैन भनेर ूमािणत गदर्छ" (१ यूह ा १:८ 
पान्तिरत)। बाइबलका अगमवक्ताह ले बझेु अनसुार पाप भनेको कसैले कुनै 

"िविध" वा "नैितक नीितह " तोडेकोलेमाऽ पापको जालोमा परेको होइन। 
तर परमेँ वर र उहाँका जनह सँग र  एक आपसमा भएको सम्बन्ध 
टुिबनपुगु्दा र हामीह को अधमर् वा खराब आचरणले अ लाई असर पान वा 
द:ुिखत पानभएकोले पापको ूकोपले हामीलाई सताएको छ भनेर बाइबलका 
लेखकह ले ूःततु गरेका छन।् सानो पमा होस ् वा ठूलो पमा होस ्
मािनसमा भएका िबस ितह  पापकै पिरणामले गदार् भएको हो। 

   ःवाथीर्पना वा आफ्नो भाऊमाऽ खोज्ने ूविृ , लोभलालच, कठोर वा 
िरसाउने बानी, पूवार्मह वा अ लाई होच्याउने बानी, अ ानता र वेवाःता गन 
ःवभावको जड नै दु , अधमीर्, पापी, अन्याय, अत्याचारी, शोषण र गिरबपना 
हनु।् हामीले आत्मआलोचना गरेर हामीमा भएको पाप ःवभावलाई ःवीकानर् 
सक्न ु नै पाप के हो भनेर सम्बोधन गन ूथम कदम हो, साथै हामीह को 
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दयमा परमेँ वरको ूमेलाई िठक तिरकाले जतन गिरराख् ने पिहलो कदम हो: 
"८ यिद हामीमा पाप छैन भनी हामी भन् छ  भनेता हामीले आफैलाई धोका 
िदन् छ , र हामीमा सत् य हुदैँन। ९ यिद हामीले आफ् ना पापह  ः वीकार गर् य  
भने उहाँले हाॆा पाप क्षमा गनुर्हनु् छ, र सबै अधमर्बाट हामीलाई शु  पानुर्हनु् छ, 

िकनिक उहाँ िवँ वासयोग् य र धमीर् हनुहुनु् छ। १० यिद हामीले पाप गरेका 
छैन  भनी हामी भन् छ  भने हामी उहाँलाई झूटा तलु् याउँछ , र उहाँको वचन 
हामीमा हुँदैन।" (१ यूहन् ना १:८-१०)।  

    तपाईँले आफैलाई हेन ुर्होस ् (तर धेरै निजकबाट पिन होइन न त धेरै 
समयसम्म)। तपाईँमा के ःवभावह  छन ्जनु टुिबएका छन ् र तपाईँ पिन 
ठूलो समःयाको भाग कसरी हनुभुएको छ? त्यसको केवल एउटै जवाफ के हो 
र त्यसको समाधानको िनिम्त कसलाई माऽ हेन हो?  
    

३. अनमुह र असल काम 

    एिफसी २:८-१० पढ्नहुोस ् र आफ्नै शैलीमा सारांश िनकाल्नहुोस।् 
अनमुह र कामको बीचमा के सम्बन्ध छ भनेर ती पदह ले तपाईँलाई के 
भन्छ? हेन ुर्होस:् "८ िकनभने अनमुहबाट िवँ वास ारा ितमीह ले उ ार पाएका 
छौ– र यो ितमीह  आफैबाट होइन, यो त परमेँ वरको वरदान हो– ९ 
कमर्ह ारा होइन, नऽता मािनसले घमण् ड गनछ। १० िकनिक हामी असल 
कामह का िनिम् त भीं ट येशूमा सजृना गिरएका उहाँका हातका सीप ह । हामी 
तीबमोिजम िहँड़  भन् ने हेतलेु परमेँ वरले पिहलेबाटै ती तयार गनुर्भएको िथयो।" 

      यस संसारमा हामीलाई सिृ  गिरनकुा धेरै कारणह  छन।् दईुटा 
कारणचाही ँ परमेँ वरको आराधना गनर् र अ को सेवा गनर् हो। पापिबनाको 
संसारमा ती कामह  बझु्न केवल कल्पनामाऽ हनु सक्छ। 

   तर अिहले पापले गदार् यो संसार धजुाधजुा भएको छ र पितत भएको 
छ। भाग्यवस, यस संसारका पापह का िनिम्त येशूको बिलदानले गदार् व्यक्त 
गिरएको परमेँ वरको अनमुहले हामी क्षमा पाउन र हामीह का चोटह  िनको 
हनेु ूावधानमा समावेश हनुसक्छ । त्यसकारण हाॆो टुिबएको अिःतत्वको 
बीचमा पिन हामी परमेँ वरको हातको िशप हनुसक्छ । द:ुिखत, िपिडत, क्षती 
भएको र घाइटे भएको अ ह को जीवनलाई िनको पानर् र पनुःथार्पना गनर् 
परमेँ वरले उहाँसँग सहभागी गराएर हामीलाई ूयोग गनर् सक्नहुनु्छ (एिफसी 
२:१०)। "जसले पाएको छ त्यो अ लाई पिन िदनपुछर्। ूत्येक क्षेऽ वा 
िदशाबाट सहयोगको िनिम्त हामीसँग कराइरहेका छन।् मानव जगतलाई 
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खशुीसाथ सेवा गनर् परमेँ वरले उहाँका जनह लाई बोलाउनभुएको छ।"-एलेन 
जी ाइट, द िमिन ी अभ िहिल , प.ृ १०३बाट पान्तिरत।  

    तर त्यसको अथर् यो होइन िक हामी गिरबको सेवा गछ , पीिडत र 
शोिषत वगर्को उत्थान गछ , भोकाएकाह लाई खान िदन्छ  तािक हामीले ती 
पणु्य काम गरेर मिुक्त पाउँनेछ  वा परमेँ वरको ःयावासी पाउँनेछ  वा धमीर् 
हनेुछ । हामी धमीर् हनुकुा लािग गनपन सबै काम परमेँ वरको अगािड िनद ष 
भएर ःयावासी पाउनेलायकको काम येशूले नै हाॆो िनिम्त सम्प  
गिरसक्नभुएको छ। त्यसलाई हामीले केवल िवँ वास ारामाऽै महण गनुर्पछर्। 
ब , हामी पापीह  ह  र पापको िसकार ह  भनेर त्यसलाई ःवीकार गद 
परमेँ वरले ूमे गनुर्भएको िथयो र पापबाट उहाँले हामीलाई उ ार गनुर्भएको 
िथयो भ े आत्म ानले हामी ससुिज्जत हनुपुछर्। हो, हामीले लोभ र ःवाथर्सँग 
खेिलनै रहेका हनु्छ , तर परमेँ वरको कोमल अनमुह र िनःवाथर् ूमेले गदार् 
नयाँखालका जीवन पाउन र  आमूल पिरवितर्त जीवन पाउने शभुअवसर हामी 
पाइरहेका हनु्छ । जब हामी बुसमा हेछ  तब हामी ूत्येकको िनिम्त येशूले 
गनुर्भएको महान ्र सम्पूणर् त्यागलाई देख् न सक्छ , अिन भी मा पाउने मिुक्तको 
उपहारमा हामीले केही पिन थप् न सक्दैन  भनेर महससु गछ । तर त्यसको 
अथर् यो होइन िक येशूमा हामीले पाएको उपहारको ूत्यु रमा हामीले केही 
पिन गनुर्पदन। ब  परमेँ वरले हामीलाई िदनभुएको उपहारको हामीले जवाफ 
िदनैपछर्। उहालेँ हामीलाई जे गनुर्भयो त्यसलाई हामीले कुन िजम्मेवारी सम्झेर 
महण गछ । जसरी उहाँले हामीलाई ूमे गनुर्भयो त्यसरी नै हामीले पिन 
अ लाई ूमे गरेर देखाउने जवाफ वा िजम्मेवारी भन्दा अ  के उ म होला 
र? 

   देहायका पदह  पढ्नहुोस।् बुसमा येशूले जे गनुर्भयो त्यसको 
जवाफमा हामीले गनुर्पन के काम हो त्यसलाई ती पदह ले ूभावकारी पमा 
हामीह को ध्यान कसरी आकषर्ण गदर्छ? हेन ुर्होस:् "१३ भाइ हो, संसारले 
ितमीह लाई घणृा गदार् अचम् म नमान। १४ हामी जान् दछ , िक हामी त 
मतृ् यबुाट पार भएर जीवनमा सिरसकेका छ , िकनभने हामी आफ् ना 
दाजभुाइह लाई ूमे गछ । जसले ूमे गदन, त् यो मतृ् यमुा रिहरहन् छ। १५ 
आफ् नो दाजभुाइलाई घणृा गन हरेक हत् यारा हो, र कुनै हत् यारासगँ अनन् त जीवन 
रहँदैन भन् ने ितमीह लाई थाहै छ। १६ यसैबाट ूमे के हो हामी थाहा पाउँछ , 

िक उहाँले हाॆा िनिम् त आफ् नो ूाण िदनभुयो। हामीले पिन आफ् ना 
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दाजभुाइह का िनिम् त आफ् नो ूाण िदनपुछर्। १७ कसैिसत संसारको धन-सम् पि  
छ, र पिन आफ् ना दाजभुाइलाई खाँचोमा परेको देख् दा उनीह ूित आफ् नो मन 
कठोर पाछर् भने, परमेँ वरको ूमेले कसरी त् यसमा वास गछर्? १८ साना 
बालकह , वचन र बोलीले माऽ हामी ूमे नगर , तर काम र सत् यताले ूमे 
गर । १९ यसैबाट हामी जान् न सक् छ  िक हामी सत् यका ह , र यसरी उहाँको 
सामनु् ने हाॆा दयलाई ढाड़स िदन सक् छ। २० जब हाॆो दयले हामीलाई 
दोष िदन् छ, हामी जान् दछ  परमेँ वर हाॆो दयभन् दा महान ् हनुहुनु् छ, र उहाँले 
सब थोक जान् नहुनु् छ।" (१ यूहन् ना ३:१३-२०)।  
 

४. हाॆो साझा मानव समाज  

     येशूको सेवाकायर् र िशक्षा तत्कालीन धमर्का अगवुाह को िनिम्त 
चनुौितपूणर् िथयो। ती धमर्गु ह ले आफूह  अ भन्दा चोखो छ  भनेर देखाउन 
फरक खालको व  लगाएर समाजबाट अलग बःदथे। तर सबै जना जो जो 
येशूको िशक्षादीक्षा िलन आए वा सु  आए ितनीह ले इमान्दािरताका साथ 
उहाँका वचनह मा ध्यान िदँदथे। उहाँकहाँ आउने मािनसह  समाजका िविभ  
वगर्का मािनसह  िथए: इज्जत गमुाएका मिहलाह , कितपय मािनसले 
िछिछदरुदरु गिरएका, कर उठाउने मािनसह , अघोरी कु  रोगीह , पानी 
नचल्ने वा अछुत भनेर यहूदी समाजबाट बिहंकृत सामरीह , रोमी िसपाहीकँा 
हािकमह  (जो ूायजसो गोरा जातका िथए), धािमर्क अगवुाह  र 
बालबािलकाह । उहाँकहाँ जो आएपिन उहाँले खलुािदलले सबैलाई ःवागत 
गनुर्हनु्थ्यो। जो आएतापिन आफूलाई येशूले मनपराउनभुएको छ भ े कुरा 
ितनीह ले महससु गदर्थे। सु का चचर्का िवँ वासीह ले परमेँ वरूित आःथा 
हनुभुनेको धमर्को खोल ओद् न ु होइन तर पिरवितर्त जीवनबाट आफूह ले 
मिुक्तको उपहार पाएको हनुपुछर् भ े कुरा प ा लगाएका िथए। 

   जब सु का िवँ वासीह ले समाजका सबै वगर्ह लाई सामेल गनुर्पन 
कुराको महससु गरेका िथए तब ितनीह ले असल काम केवल िवँ वासले गदार् 
भएको हो भ े देखाएका िथएनन। तर असल काम ससुमाचारको केन्ििवन्द ु
भनेर ितनीह ले बझु्न पगेुका िथए। येशूकै जीवन, सेवाकायर् र मतृ्यलेु 
मािनसको सव च्च िहतको िनिम्त उहाँका भक्तह  ूयत् नशील  कुरा देखाइएको 
िथयो। जब चचर्मा िविभ  िवषयह  तथा पावल र पऽसुकोबारे िलएर 
बादिबवाद र ूँ नह  उठे (उदाहरणमा ूिेरत १०:९-२०) तब य शलेममा 
पिरं द खडा गरेर ती िवषयबःतहु लाई सम्बोधन गरेका िथए (ूिेरत १५)। 
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त्यसबेला िविधह को िवषयमा बादिबवाद गनुर्भन्दा पिन ितनीह को जीवनमा 
ससुमाचारले कःतो नाटकीय पिरवतर्न ल्यायो जसले गदार् परमेँ वरको ूमेलाई 
बझु्न सिकयो र त्यो ूमेमा सबैलाई समेिटएको िनंकषर् िनकािलएको िथयो। 
उहाँलाई प ाउँछु भनेर मखुलेमाऽ होइन जीवनशैलीबाटै जनसमक्ष  कुरामा 
त्यस बेलाका िवँ वासीह ले िजिकर गरेका िथए। 

    हामी सबैमा साझा मानवता छ भनेर देहायका पदह ले हामीलाई 
कसरी िसकाउँछ? जब यी पदह  हामी पढ्छ  तब अ ूितको हाॆो 
सोचिबचारमा कःतो ूभाव पछर्? 

मलाकी २:१० “हामी सबैका एउटै िपता हनुहुनु् न र? के एउटै परमेँ वरले 
हामीलाई सिृं ट गनुर्भएको होइन र? त िकन हामी एउटाले अकार्को िवँ वास भ  
गरेर हाॆा िपता-पखुार्को करारलाई िबटुलो पाछ ?" ूिेरत १७:२४-२८ " २४ 
“परमेँ वर, जसले संसार र त् यसमा भएका यावत ् थोक बनाउनभुयो, उहाँ ः वगर् र 
पथृ् वीका ूभ ुभएका हनुाले हातले बनाएको मिन् दरमा वास गनुर्हनु् न, २५ उहाँलाई 
कुनै थोकको खाँचो परेजः तो गरी मान् छेको हातबाट उहाँको सेवा हनुपुछर् भनी 
नसोच् नहुोस ्। िकनभने उहाँले नै सबैलाई जीवन, सास र सबै चीज िदनहुनु् छ। 
२६ उहाँले एक जनाबाट समः त पथृ् वीमा वास गनर् मािनसको ूत् येक जाित 
बनाउनभुयो। ितनीह का िनवासका अविध र सीमा पिन तोिकिदनभुयो, २७ 
ितनीह ले परमेँ वरलाई खोजून ्, शायद ितनीह ले छामछुम गरेर उहाँलाई 
भे ाउलान ् िक भन् ने आशामा यसो गिरयो। तर पिन उहाँ हामी हरेकबाट टाढ़ा 
हनुहुनु् न। २८ िकनभने “हामी उहाँमा िजउँछ , र उहाँमा चहलपहल गछ  र 
उहाँमा हाॆो अिः तत् व छ।” तपाईंह का आफ् नै किवह ले पिन भनेका छन ्, 
‘हामी िनँ चय उहाँकै सन् तान ह ।’  रोमी ३:२१-२६ " २१ तर अब त 
व् यवः थािवनै परमेँ वरबाट आउने धािमर्कता ूकट भएको छ। त् यसैको गवाही 
व् यवः था र अगमवक्ताह ले िदएका छन ्। २२ येशू भीं टमा िवँ वास गन 
सबैमािथ परमेँ वरको धािमर्कता िवँ वास ारा ूकट भएको छ। िकनभने केही 
भेद छैन, २३ िकनिक सबैले पाप गरेका छन ्, र परमेँ वरको मिहमासम् म 
पगु् नबाट चकेुका छन ्। २४ परमेँ वरका अनमुहको वरदानले भीं ट येशूमा 
भएको उ ारबाट ितनीह  िस मा धमीर् ठहिरएका छन ्। २५ परमेँ वरले 
भीं टलाई उहाँको रगत ारा ूायिँ चतको बिलदान ः व प ूः ततु गनुर्भयो, जनु 
ूायिँ चत िवँ वास ारा महण गनुर्पदर्छ। यो काम परमेँ वरले आफ् नो धािमर्कता 
देखाउनलाई गनुर्भयो, िकनभने उहाँको ईँ वरीय धैयर्मा अगािडका पापह लाई 
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उहाँले वाः ता गनुर्भएको िथएन। २६ परमेँ वर आफै धमीर् हनुहुनु् छ र येशूमा 
िवँ वास राख् नेह लाई उहाँले धमीर् ठहराउनहुनु् छ भन् ने कुरा ूमाण गनर्लाई 
उहाँले वतर्मान समयमा यो गनुर्भयो।  गलाती ३:२६-२९ " २६ िकनिक 
िवँ वास ारा ितमीह  सबै भीं ट येशूमा परमेँ वरका सन् तान हौ। २७ िकनिक 
ितमीह मध् ये जितको भीं टमा बिप् तः मा भयो, ितमीह  सबैले भीं टलाई धारण 
गरेका छौ। २८ अब न त यहूदी छ न मीक, न कमारा छ न फुक् का, न त 
पु ष न ः ऽी छ, िकनभने भीं ट येशूमा ितमीह  सबै एउटै हौ। २९ यिद 
ितमीह  भीं टका हौ भनेता ितमीह  अॄाहामका सन् तान हौ, र ूित ाबमोिजम 
उ रािधकारीह  हौ।"   

  यथाथर्मा भ े हो भने गलाती ३:लाई असल सामरीको अतीर्कथालाई 
ूितिबिम्बत गन धािमर्क िश ान्त वा िशक्षाको सारांश भनेपिन हनु्छ। कसले 
कसलाई सेवा गनुर् हाॆो कतर्व्य हो भनेर वादिववाद नगिर हाॆो काम सबैको 
सेवा गन हनुपुछर्। हामीबाट सेवा गन अपेक्षा नगिरएकाह को पिन सेवा गन 
वा हामीलाई वाःता नगनह को पिन सेवा गनुर् येशूभक्तको जीवनशैली 
हनुपुछर्। जब ससुमाचारले सबै वगर्, देशीिबदेशी िवँ वासीह लाई एकै थलोमा 
ल्याउँछ तब मािनसह लाई ससुमाचार ारा एउटै पिरवार भएको उच्च सोचको 
महससु हनु्छ। परमेँ वरको मिुक्तिदने ूमेलाई आत्मसात ् गरेर उहाँमा हामी 
एक ह  भ े आत्म ानमा चल्न हामीलाई आ ान गिरन्छ: " १२ जः तो शरीर 
एक छ, र त् यसका धेरै अ ह  हनु् छन ्, र शरीरका सम् पूणर् अ ह  धेरै भए 
तापिन शरीरचािहँ एउटै हनु् छ, भीं ट पिन त् यः तै हनुहुनु् छ। १३ िकनिक एउटै 
पिवऽ आत् मा ारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बिप् तः मा पाएका छ – यहूदी वा 
मीक, कमारो वा फुक् का, हामी सबैलाई एउटै पिवऽ आत् माबाट िपउन िदइयो। 
१४ िकनिक शरीर एउटै अ बाट माऽ होइन तर धेरै अ ह बाट बिनएको 
हनु् छ।" (१ कोिरन्थी १२:१२-१४) र " २७ ितमीह  भीं टका शरीर हौ, र 
हरेक त् यसका अ ह  हौ। २८ परमेँ वरले मण् डलीमा पिहलो ूिेरतह , दोॐो 
अगमवक्ताह , तेॐो िशक्षकह , तब आँ चयर् काम गनह , र िनको पान वरदान 
पाएकाह , सहायता गनह , ूशासन गनह , िविभन् न भाषा बोल् नेह  िनयकु्त 
गनुर्भएको छ। २९ के सबै ूिेरतह  हनु ्? के सबै अगमवक्ता हनु ्? के सबै 
िशक्षक हनु ्? के सबै आँ चयर्कमर् गनह  हनु ्? ३० के सबैसँग िनको पान 
वरदानह  हनु् छन ्? के सबैले िविभन् न भाषा बोल् दछन ्? के सबैले अथर् खोल् न 
सक् छन ् र?" (१ कोिरन्थी १२:२७-३०)। 
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५. अनन्तको ससुमाचार  

    मािनसको जीवनलाई आमूल पिरवतर्न गनर् र ससुमाचारलाई महण गनर् 
आमह गन सन्देश सारा इसाई इितहासभिर फैिलरहेको छ। "ूत्येक रा , 
जाित, भाषा र मािनसले परमेँ वरको आराधना गनर्" (ूकाश १४:६) गिरएको 
आ ान ःवगर्दूतमाफर् त वा परमेँ वरका दूतह  अथार्त ्ती िवँ वासीह  जसले 
उहाँलाई ःवीकादर्छन ् जो संसारमा फैिलरहको छ। ूकाशको पःुतकमा 
ससुमाचार ूचार गिरनपुन आ ानलाई नयाँ मोड िदइएको छ। येशूले िदनहुनेु 
ससुमाचार यगुको अन्तमा केवल मिुक्तको सन्देशमाऽ होइन त्यसमा अ  के 
के समावेश भएकाहनु्छन ्भनेर ूकाशको पःुतकले खलुासा गरेको छ। 

    यूह ा ३:१६मा येशूले सारा ससुमाचारको सारांश वा (एडभेिन्टःट 
चचर्को मूधर्न्य वा ूख्यात ूचारक एचएमएस िरचाडर्ले यस पदलाई सम्पूणर् 
बाइबलको सार भनेर सम्बोधन गनुर्भएको िथयो) वा सबैले बझेु अनसुार 
ससुमाचारको मटुु यसरी ूःततु गनुर्भएको छ "परमेँ वरले संसारलाई यः तो ूमे 
गनुर्भयो, िक उहाँले आफ् ना एकमाऽ पऽु िदनभुयो, तािक उहाँमािथ िवँ वास गन 
कोही पिन नाश नहोस ्, तर त् यसले अनन् त जीवन पाओस ्।" अब यही सन्देशमा 
ूकाश १४:६ र िवशेष गरेर ७मा ःवगर्दूतले के िवशेष तत्व समावेश गरेका 
िथए? हेन ुर्होस:् "६ अिन अक  ः वगर्दूतलाई मध् य आकाशमा उिड़रहेका मैले 
देख। पथृ् वीमा रहने हरेक जाित, कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा गन अनन् त 
ससुमाचार ितनीसँग िथयो। ७ ितनले चक  सोरमा भने, “परमेँ वरसँग डराओ, र 
उहाँलाई मिहमा देओ। िकनिक उहाँका इन् साफको घड़ी आएको छ। ः वगर्, 
पथृ् वी, समिु र पानीका मूलह  बनाउनहुनेुलाई दण् डवत ् गर।”  

    बाइबलका कथाह भिर दु ता, गिरबी र िथचोिमचो गन मािनसको 
तीन ूविृ ूित परमेँ वरको चासो वा सरोकार ूकाश १४:७मा ल्याइएको छ: 
न्याय- मानव इितहासभिर मािनसलाई शोषण गन र िथचोिमचो गनह को न्याय 
गनर् र न्याय गिरने आ ान बाइबलभिर घन्काइएको छ। भाग्यवस िथचोिमचो, 
सङ् कटमा परेका मािनसह को बन्दनह  परमेँ वरले सु ुहनु्छ भनेर 
बाइबलमा िचऽण गिरएको छ। अत्याचारी वा शोषकह को िनिम्त न्यायको 
िनणर्य डरलाग्दो होला तर अन्यायपूवर्क िथचोिमचो वा क मा परेकाह को 
िनिम्त परमेँ वरको न्याय खशुीको खबर हनेुछ भनेर भजनसँमहमा बारम्बार 
उल्लेख गिरएको छ। आराधना: परमेँ वरका जनह  भनेर दावी गन, अनेक  
िविधिवधान मानेर परमेँ वरको आराधना वा पूजा पाठ गन साथै असल 
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कामह  पिन गरेर देखाउने तर ितनीह को िनरन्तर गलत काम गन ूविृ ूित 
परमेँ वरले िदक् क मा ुभएको कुरा बाइबलमा जताततै छिरएको छ। यस 
सन्दभर्मा यशैया ५८ उल्लेखनीय अध्याय हो। "ितमीह को धमर्कमर् होइन तर 
आवँयक परेकाह को र गिरबमािथको दया र ःयाहार म चाहन्छु" भनेर 
परमेँ वरले खोल्नभुएको कुरा यशैयामा यसरी व्यक्त गिरएको छ: "६ 
“अन् यायको बन् धन फुकाल् न, जवुाको डोरी फुकाल् न, र अत् याचारमा 
परेकाह लाई मकु्त गराउन, हरेक जवुा भाँिचिदन मैले चनेुको िकिसमको 
उपवास यही होइन र? ७ आफ् नो भोजन भोकािसत बाँड़चूड़ँ गनुर्, र घर नभएका 
गरीबह लाई शरण िदन–ु ना ोलाई देखेर लगुा लगाइिदन,ु र आफ् नो जात-
भाइह बाट नलकु् न,ु होइन र? ८ तब ितमीह को ज् योित िबहानझ फुटेर 
िनः कनेछ, र ितमीह  चाँड़ै िनको हनेुछौ। तब ितमीह को धािमर्कता 
ितमीह का अिगअिग जानेछ, र परमूभकुो मिहमाचािहँ पिछिल् तरको रक्षक 
हनेुछ। ९ तब ितमीह ले पकुार गनछौ, र परमूभलेु जवाफ िदनहुनेुछ। 
ितमीह ले सहायताको िनिम् त िबन् ती गनछौ, र उहाँले भन् नहुनेुछ, ‘म यही ँछु’। 
“यिद ितमीह ले आफ् ना बीचबाट अत् याचारको जवुा फािलिदयौ, अ लाई औलँा 
ठाड़ो गनर् र ईं यार्पूणर् कुरा बोल् न त् याग् यौ, १० अिन सम् पूणर् दयले ितमीह ले 
आफैलाई भोकाह का िनिम् त िदयौ, र अत् याचारमा परेकाह को आवँ यकता 
पूरा गिरिदयौ भने, ितमीह को ज् योित अधँ् यारोमा चम् कनेछ र ितमीह को रात 
मध् यिदनजः तै हनेुछ। ११ परमूभलेु ितमीह लाई िनरन् तर डोर् याउनहुनेुछ, र 
घामको उखमु गमीर् परेका ठाउँह मा पिन ितमीह लाई सन् तुं  ट पानुर्हनेुछ, र 
ितमीह का हाड़ह लाई बिलया पानुर्हनेुछ। ितमीह  ूशः त पानीले िभजाएको 
बगचाझ र नसकु् ने पानीको मूलझ हनेुछौ। १२ ितमीह का मािनसह ले 
परुाना भग् नावशेष फेिर बनाउनेछन ्। धेरै परुाना जगह  ितनीह ले 
उठाउनेछन ्। ितमीह  ‘भत् केका पखार्लह  िनमार्ण गन’ र ‘बः ने घरह का 
िनिम् त बाटो फेिर नयाँ बनाउनेह ’ भिननेछौ। १३ “ितमीह ले मेरो शबाथ-
िदन तोडेनौ र मेरो पिवऽ िदनमा आफूखशुी गरेनौ भने, र परमूभकुो 
शबाथलाई आदरणीय ठान् यौ, र आफ् नो इच् छाअनसुार नगरी यस िदनलाई 
मान् यता िदयौ र यसमा आफ् नो खशुी नगरी व् यथर्का कुरा गरेनौ भने, १४ 
ितमीह  परमूभमुा रमाहट पाउनेछौ, र म ितमीह लाई देशका उच् च 
ः थानह मा सवार गन तलु् याउनेछु र म ितमीह लाई ितमीह का पखुार् 
याकूबको उ रािधकारबाट भोज खवुाउने तलु् याउनेछु।” परमूभकुो मखैुले यसो 
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भन् नभुएको छ।" (यशैया ५८:६-१४)। सिृ -जब न्यायको िनिम्त परमेँ वरले 
आ ान गनुर्हनु्छ तब कुन आधारमा गनुर्हनु्छ भनेर हामीले अगािड 
हेर् य ।संक्षेप् तमा: सारा मानव पिरवार वा जाित एउटै मानव पिरवारबाट उत्प  
भएको हो। हामी सबै जना चाहे पु ष होउन ् वा ी परमेँ वरको ःव मा 
सिृ भएका ह  अथार्त ् ूत्येक मानव ूाणीमा परमेँ वरको छाप छ। उहाले 
सबैलाई ूमे गनुर्हनु्छ। उहाँको अगािड हामी सबै जना मूल्यवान छ  
(त्यसैकारण उहाँले आफ्नो एकमाऽ पऽुलाई यस संसारमा पठाउनभुयो तािक 
हामी पिन उहालेँ पाउनपुन ूमेमा सहभािग हनुसक )। अ को मोलमा धनी 
हनु वा सम्प  हनु कसैले कसैलाई िथचोिमचो वा शोषण गन अिधकार 
िदइएको छैन। अन्याय गरेर आफ्नो भाऊ खोज्नेूविृ  परमेँ वरको िनिम्त 
अमान्य छ। त्यसले गदार् येशूको सन्देश केवल मिुक्तकोमाऽ होइन तर 
त्यसको सन्देश फरािकलो छ भनेर हामीले ःवीकानुर्पदर्छ। सारा पितत 
मािनसको पापबाट उ ार, अनेक  बन्धनबाट मिुक्त र पीिडतह को पनुःथार्पना 
गन परमेँ वरको चाहना हो भनेर ूत्येक येशूका अनयुायीह ले िवँ वास गनुर्पछर् 
र त्यसै अनसुार चल्न ितनीह लाई चनुौित िदइएको छ। त्यसै पिरूआेयमा, 
सत्य र असत्य आराधना गन र सतावटको बीचमा पिन परमेँ वरका एक समूह 
िवँ वासीह  उहाँले खडा गनुर्हनु्छ जो सत्यताको िनिम्त जनुसकैु मोल चकुाउन ु
परेतापिन उहाँको िनिम्त अिडग भएर बःनेछन।् दु ताको चक  पिरिःथितमा 
ितनीह ले परमेँ वरका आ ाह  पालन गनछन ् र येशूमा भएको िवँ वास 
ितनीह मा पिन हनेुछ। "८ अिन एउटा अक  ः वगर्दूत, अथार्त ् दोॐाचािहँ यसो 
भन् दै पिछपिछ लागे, “पतन भयो! जाित-जाितलाई आफ् नो व् यिभचारका बोधको 
म  िपउन लाउने महान ् बेिबलोनको पतन भयो।” ९ त् यसपिछ तेॐा ः वगर्दूत 
चक  सोरले यसो भन् दै ितनीह का पिछ आए, “यिद कुनै मािनसले त् यो पश ुर 
त् यसको मूितर्लाई पजु् यो र िनधार वा हातमा त् यसको छाप िलयो भने, १० 
त् यसले पिन उहाकँा बोधको कचौरामा केही निमसाई तयार गिरएको 
परमेँ वरका बोधको कड़ा म  िपउनेछ, र पिवऽ ः वगर्दूतह  र थमुाको 
सामनु् ने आगो र गन् धकमा त् यसलाई यातना िदइनेछ। ११ ितनीह का 
यातनाको धूवा ँसदासवर्दा मािः तर गइरहनेछ। ितनीह  यी नै हनु ् जसले त् यो 
पश ु र त् यसको मूितर्लाई पूजा गछर्न ्, र त् यसका नाउँको छाप िलन् छन ्। 
ितनीह ले िदनरात किहल् यै पिन आराम पाउनेछैनन ्।” १२ परमेँ वरका 
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आ ाह  पालन गन र येशूमािथ िवँ वास (वा येशूको िवँ वास) राख् ने 
सन् तह को धैयर् धारण यसैमा छ।" (ूकाश १४:८-१२)। 

    अभावमा परेकाह को सेवा गन बममा ितनीह लाई तीन ःवगर्दूतका 
सन्देशह मा भएका आशा र चेतावनी पिन कसरी सनुाउने? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत द िडजाएर अभ एजेज, प.ृ १९-
२६को "गड िवथ अस" र द िमिन ी अभ िहिल  प.ृ ९५-१०७को  "सेभ्ड 
टु सभर्।" 

   "सारा पथृ्वी आफ्नो बगचा हो भनेर परमेँ वरले दावी गनुर्हनु्छ। 
अिहले िविोही शैतानको हातमा भएको जःतै देिखएतापिन यो पथृ्वीको ःवामी 
परमेँ वर नै हो। सिृ को िसलिसलामा र उ ार कायर्को िसलिसलामा यो पथृ्वी 
उहाँको हो। संसारकै िनिम्त येशू बिल हनुभुएको िथयो। "परमेँ वरले 
संसारलाई यःतो ूमे गनुर्भयो िक उहाँले आफ्नो एकमाऽ पऽुलाई िदनभुयो।" 
यूह ा ३:१६। त्यही एक उपहार ारा मािनसह लाई अ  ूत्येक उपहार वा 
बरदानह  उपलब्ध गराइएको छ। ूत्येक िदन सारा संसारले परमेँ वरबाट 
आिशष पाउँदछ। परमेँ वरलाई धन्यवाद निदने वा उहाँूित आभारी नहनेु 
मािनस जाितलाई िदइएको पानीको ूत्येक थोपा, घामको ूत्येक चमक, ूत्येक 
पात र फलले परमेँ वरको महान ्ूमे र अत्यन्तै सहनिसलता र शिहंणतुाको 
गवाही िदन्छ।"-एलेन जी ाइट, बाइःट अबजेक्ट लेसनस,् प.ृ 
३०१,३०२बाट पान्तिरत। "येशू भी मा न त यहूदी वा अयहूदी वा अन्य 
जाित, न त कमारा न त फुक् का हनु्छ। सबै जनालाई उहाँको अमूल्य रगतले 
िकनेर परमेँ वरको निजक ल्याइएको छ।" (गलाती ३:२८, एिफसी २:१३)। 

   "धमर् वा सम्ूदायको नाउँमा मािनसह  जनुसकैु पमा िवभािजत भएतापिन 
क  र पीडमा पिररहेका मानव ूाणीको बन्दन सु  आ ान गिरएको 
छ।...हामीह को विरपिर गिरब, िबप  वगर्ह  छन,् क मा िचत्कार 
गिररहेका मािनसह लाई सहानभुिूत र सहयोगी शब्दह को खाँचो छ। 
िवधवुाह  छन ् जसलाई सहानभुिूत र सहयोगको आवँयकता हनु्छ। 
परमेँ वरले येशूका अनयुायीह लाई िजम्मा लगाइिदएका टुहरुाह  छन ्जसको 
हेरचाह गनर् आवँयक हनु्छ। कितपय समयमा मािनसह ले ितनीह लाई 
वेवाःता गिररहेका हनु्छन।् ितनीह  झऽेुझाॆ,े खॐो, खो, हेदार् हेन मननपन 
खालका टुहरुा बाल बािलकाह  होलान।्  तैपिन ितनीह  परमेँ वरका सम्पि  
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हनु।् ितनीह लाई मोल ितरेर िक ुभएको हो र हामीह  जःतै उहाँको अगािड 
ितनीह  पिन अमूल्य छन।् ितनीह  परमेँ वरका ठूलो घरपिरवारका 
सदःयह  हनु,् र इसाईह लाई सकेसम्म ितनीह को हेरचाह गनर् र जतन गनर् 
िजम्मा लगाइएको छ।"-एलेन जी ाइट, बाइःट अबजेक्ट लेशनस, प.ृ 
३८६,३८७बाट पान्तिरत। 
   

िचन्तनमनन: 
अ)  असल काम गन कायर्मा र अ लाई सहयोग गन ूयासमा असल 

काम गरेर  परमेँ वरको अगािड धमीर् हनेु, हाॆो मिुक्तको काममा 
सहयोग हनेु र अ भन्दा असल ठहिरने सोचबाट हामी कसरी 
जोिगने? 

आ)  के तपाईँको चचर्मा िवँ वासीह को बीचमा केही भेदभाव छैन? र 
भी को साम ुसबै एक हनु ुहनु्छ? येशूमा हामी सबै एकै समान छ  
भनेर अझ झन कसरी देखाउने? तपाईँ जःतै िवँ वास नगन 
अ ह ूित तपाईँको धारणा कःतो छ? 

इ)  अभावमा परेकाह लाई सहयोग गन बममा ससुमाचार पिन 
सनुाउनपुन िजम्मेवारी हामीले बोकेका हनु्छ । तर जे सेवा हामी गछ  
त्यो कसैलाई िवँ वासमा ल्याउन होइन तर मानवताको भावनाले 
अिभूिेरत भएर हो भनेर देखाउनभुएतापिन कसैको पूवार्महबाट जोिगन 
येशूको ूमेलाई कसरी देखाउने?  

सारांश: परमेँ वरको ूमे येशूको जीवन र मतृ्यलेु मिुक्तको योजनालाई छलर्  
पारेको छ। येशूको बिलदानले हाॆो पापबाट हामी क्षमा पाउँछ , नया ँजीवन 
र आशा पाउँछ । त्यो मिुक्तको उपहारको उपभोग हामीले गनर् पाएकोमा हामी 
खशुी त छ  तर त्यो खशुी व्यक्त गनर् कोठामामाऽ बसेर वा चचर्मामाऽ ूवचन 
िदएर होइन अ लाई पिन सनुाउन हामी अमसर हनुपुछर्। हामी जे गछ  त्यो 
हामीले मिुक्त पाउन होइन तर हामीलाई परमेँ वरले नै सिृ  गनुर्भएको हो र 
उहाँले फेिर पिन हामीलाई नयाँ जीवन िदनभुएको हो भनेर देखाउन हामी 
अ को सेवाकायर्मा सिबय हनु्छ । जब हामी ससुमाचारलाई महण गछ  र 
त्यसमा सहभािग हनु्छ  तब हामीह को सम्बन्धमा आमूल मौिलक पिरवतर्न 
आउँछ र अ को सेवा गनर् अमसर हनु्छ । िवशेष गरेर समाजका िपछिडएको, 
पीिडत, िबप , ितरःकृत, हेिपएका, शोिषत आिद वगर्को सेवा गनर् येशूभक्तह  
ूगितिशल हनुपुछर् भनेर आ ान गिरएको छ। 
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कथा १० 
परमेँ वरको िनिम्त गनु्डा 

जेसन रोजरस,् ३६, न्य ुिजलाण्ड २३ 
 

      १२ वषर्को जेसन रोजरसले एक रात निचनेको परमेँ वरलाई रोइ रोइ 
सम्बोधन गरेको िथयो। "मैले यसो िकन र कसरी गर, मलाई थाहा छैन। 
त्यस अन्धकार रातमा मलाई अत्यन्तै एक्लोपनको महससु भयो। म िसरानमा 
टाउको राखेर धु धु  रोइरहेको िथए।ँ 
    नौजना दाजिुददीह मा जेसन सबभन्दा कान्छो िथयो। न्यिुजलाण्डको 
उ री भागमा ऊ आफ्ना काकाकाकीह सँग बःदथ्यो। त्यसैबेला परमेँ वरले 
उसको जीवनमा हःतक्षेप ग न ्भनेर निचने पिन परमेँ वरलाई एक रात रोएर 
ूाथर्ना गरेको िथयो। 
   उसलाई बाबआुमाले कजाउन सकेका िथएन। ऊ अत्यन्तै बदमाश 
भएकोले उसलाई ःकूलबाट िनकािलिदएको िथयो। सानै उमेर भएतापिन उसले 
घरघरमा गएर चोनर् थाल्यो र कारह  पिन चोनर् थाल्यो। जब िक ऊ १० 
वषर्को हुँदा नै उसले कमाएको पैसाले पिहलो पल्ट कार िकन्यो। बाबलेु घर 
बनाउने ठाउँमा उसले सहयोग गरेकोले अिलकित पैसा पिन पाएको िथयो। 
त्यो कार केवल "िखया लागेको बािल्टन"् भनेर उसले भन्यो। तर त्यो कार 
केवल लाइसेन्स प्लेटको िनिम्तमाऽ िकनेको िथयो। २-४ वषर्िभऽमै उसले 
चोरेको नौवटा कारह मा उसले त्यो प्लेट झनु् ाएको िथयो। 
    उसले ूाथर्ना गरेको रातमै त्यसको जवाफ उसले पाएको िथएन। 
एक वषर्पिछ उसका बाबआुमा आएर उसलाई न्यिुजलाण्डको राजधानी 
ओकलाण्डमा आफ्ना घरमा फकार्एर लगे। 
    जेसन झन झन अपराधी काममा फःन थाल्यो। जब ऊ १५ वषर्को 
भयो तब उसले पिहलोपल्ट गाँजाको बोट चोर् यो। आफ्ना बाबआुमाको घरबाट 
िनःकेर आफ्नी केटी साथी िबःटलको घरमा सर् यो। सडकका गणु्डाह सँग 
उसको संगत भयो र धेरै वषर्सम्म गाँजा खेती गरेरै िजिवका चलायो। पिछ 
अत्यन्तै कडा मेथ भ े लागपुदाथर्को दवु्यर्सनीमा ऊ फःयो। त्यही कुलतमा 
लागेर र त्यसको बेचिबखन गरेर ११ वषर्सम्म िजिवका चलायो।   
     "म गणु्डाह सँग गिहिरएर सम्बन्ध गाँःन पगु साथै मािफयाह सँग 
पिन संगत हनु थाल्यो। घर फोन, अपहरण र जबरजःती चन्दा असलुन गन 
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काममा लाग। मेरो झणु्डमा ितन जना भान्सेह  िथए भने सामनह  बेच् ने चार 
जना मािनसह  िथए" उसले आफ्नो िवगतको कथा सनुाउँदै भन्यो। ऊ थुू ो 
पैसा पिन बोक्थ्यो। हरेक  दईु ितनिदनमा उसले १०,००० न्यिुजलाण्ड डलर 
अथार् अमेिरकन ७,००० डलर मेथ लाग ुपदाथर् बेचेर कमाउँथ्यो।  
    अिन एकिदन आन्सय ुनाउँ गरेको मािनसले सावर्नजिनक पौडी खेल्ने 
ठाउँमा उसकहाँ आएर िस मा बिक्स  खेल्ने क्लास िलन आउन िनम्तो 
िदयो। जेसनले तरुन्तै सहमित जनायो। उसले चाहेको िथयो िक बिक्स  खेल्न 
िसकेपिछ सडकमा अ सँग झन कुःती खेल्न र अ लाई कुटिपट गनर् 
सिकनेछ। 
    गणु्डाह  खेल्ने खेलाडी हलमा अ  गणु्डाह सँग जेसन सामेल भयो। 
आन्सयलेु उसलाई एक घन्टासम्म पिसना नै पिसना आउने गिर व्यायाम 
गरायो। अिन उसको अगािड बाइबलह  ल्याएर टेबलुमा राख् दै भन्यो, "अब 
हामी पिहला टेबलु विरपिर बस  र एक आपसमा हाॆो कुरा बाँड ।" 
आन्सयकुो मनमा िबजलुीले झट्का िदए जःतो लाग्यो र तरुन्तै त्यहाँबाट भाग्न 
खोज्यो। तर केही कारणबस त्यही ँ बिसर ो। जब आन्सयलेु आधा घन्टा 
परमेँ वरको बारेमा चचार् गर् यो तब जेसनको िदमागमा परमेँ वरको िब मा 
भाँडभैलो भयो। उसले सोच्यो, "परमेँ वर को हो र? मेरो संसारको भगवान मै 
हुँ। मसँग कमर्चारीह  छन।् मेरो आफ्नै व्यापार छ। मलाई सबैले सम्मान 
गछर्न।् मेरो आफ्नै ूित ा छ। म आफै भगवान हुँ।" 
    जब आन्सयलेु म ी ६:१९-२१पदह  प ो तब जेसन आफ्नो 
बाःतिवक संसारमा फक्य , "१९ “आफ् नो िनिम् त पथृ् वीमा धन-सम् पि  नथपुार, 
जहाँ कीरा र िखयाले ती नं ट पाछर्न ् र जहा ँचोरह ले घर फोरेर ती चोछर्न ्।  
२० तर आफ् नो िनिम् त ः वगर्मा धन-सम् पि  थपुार, जहाँ कीराले वा िखयाले 
नं ट पादन, र चोरले पिन चोदन।  २१ िकनिक जहाँ ितॆो धन हनु् छ, त् यही ँ
ितॆो मन पिन हनु् छ।" 
   बल्ल जेसनको िदमागमा घाम लाग्यो। उसका सबै गरगहनाह  
ःवगर्मा कसरी थपुान-िखयैिखया लागेको जीवनबाट र चोरैचोरह को माझमा 
रहेर ःवगर्मा धन थपुािरन्छ र?  हप् ताभिर नै त्यस कुराको बारेमा उसले िचन्तन 
गिरनै र ो। उसले कुःती खेल्ने िनयिमत कक्षाह  पिन छोडेन। अिन केही 
समयमा नै आन्सयलेु कक्षामा सहयोग गनर् जेसनसँग अनरुोध गर् यो। उसलाई 
अचम्म लाग्यो तर खशुी भएर ःवीकार गर् यो। तर योग्य कुःती िशक्षक 
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आन्सयलेु ूाथिमक उपचार तािलममा भाग िलनपुथ्य । त्यो तािलम आन्सयकुो 
पापाटोटो सेभेन्थ डे एडभेिन्टःट चचर्मा संचालन हनु्थ्यो। 
    चचर्मै ूाथिमक उपचार िसक्ने बममा परमेँ वरूितको भिक्त पिन 
जेसनमा जागेर आउन थाल्यो। अिन िबःतारै उसले आफ्नी केटीसाथी िबःटल 
र सातजना छोराछोरीह सँग साबथको सेवाकायर्मा भाग िलन थाल्यो। ऊ 
िबःटलसँग २१ वषर् िववाह नै नगिर बसेको िथयो। ूभलुाई िवँ वास गनर् 
थालेपिछ िबःटलसँग िविधपूवर्क िववाह गन ूःताव जेसनले राख्यो। अिन 
चचर्ले सबभन्दा ठूलो बिप् तःमा कायर्बम राख्यो। जेसन, उनकी ौीमती र 
ितनीह का पाँच जना छोराछोरीह ले एकै साबथमा बिप् तःमा िलए। अिन 
त्यही साबथमा दईु साना बालबािलकाह लाई येशूमा  पिन गरे। 
  ितन वषर्िभऽ आफ्नो जीवनमा आमूल पिरवतर्न आएको कुरा वषर् ३६को 
जेसनले सनुायो। 
    "अब हामीले छ फुट अल्गो पखार्ल िभऽ बःन ु परेन। आफ्नो 
सरुक्षको िनिम्त ठूला ठूला ल ीह  घरको अगािड झनु् ाउन ुपरेन, बन्दकुह  
पिन राख् न ुपरेन र िविभ  धािरला चक् कुह  भएको औजार पिन राख् न ुपरेन। 
हामी अब सानो सेतो पखार्ल भएको घरिभऽ बःदछ  र म मेरो आफ्नै काम 
गन व्यवसायमा छु" अत्यन्तै ढुक् क भएर जेसनले यी लेखकलाई सनुाउँछ। 
िककबिक्स  क्लासमा जेसनले अिहले पिन सह िसक्षक भएर सहयोग गिररहेको 
छ। उसको अमसरतामा अ  छ जनाले ूभ ुयेशूलाई िवँ वास गरे र बिप् तःमा 
पिन िलए। आफ्ना आमाबाबकुो बारेमा जब ऊ सम्झन्छ तब उसका 
आखँाह बाट आशँ ुखःछ। 
    ओकलाण्डमा खाना खाँदै अन्तवातार् िदइरहेको बेलामा उसले यो कुरा 
बतायो िक प, "मेरी िचिन्तत आमाले मलाई िदनिदनै फोन गथीर्न।् मेरो कु प 
ःवभावको उनी ूत्यक्षदशीर् िथइन।् येशूलाई िवँ वास गर भनेर उनले थाहा 
पाएपिछ उनले मलाई फोन गनर् छोिडन।् सायद त्यो असलै होला भिन म 
ठान्दछु।" आफ्ना बाब ुर आमा र अ लाई पिन जीवन पिरवतर्न गन येशूलाई 
िचनाउने आशा बोकेर जेसन अिहले बाँिचरहेको छ। "म अिहले शािन्तपूवर्क 
िजइरहेको छु। अिहलेको जीवनलाई म अ  कुनैमा पिरवतर्न गनछैन।म 
परमेँ वरको भक्त हुँ अिहले। परमेँ वरले चाहे जि क् कै उहाँको बचन म 
बाँड्न चाहन्छु" आफ्नो ूितव ता जेसनले बतायो। 

-आन्सय ुमेकचेःनी 
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