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येशू र अभावमा परे काह

यस अध्यायका मूल पदह : लूका १:४६-५५, लूका ४:१६-२१,

लूका ४:१८-१९, लूका ७:१८-२३, म ी १२:१५-२१, म ी २१:१२-१६,
मकूर्स ११:१५-१९ र यशैया ५३:३-६।

यस अध्यायको मूल सार पद: "१८ परमूभ ुका आत्मा ममािथ छ, िकनभने
गरीबह लाई सुसमाचार सुनाउनका िनिम्त उहाँले मलाई अिभषेक गनुभ
र् एको

छ। टुटेका वा चोतमा परे का

दयह लाई िनको पानर् (नेपाली बाइबल र कुनै

कुनै अङ्मेजी अनुवादह मा यो व्याक्य हटाइएको छ), कैदीह लाई छु टकाराको

घोषणा

गनर्,

र

अन्धाह लाई

िंट

िदन,

दिवएका

वा

िथचोिमचोमा

परे काह लाई ःवतन्ऽ गराउनका िनिम्त, १९ र परमूभ ुका ूसन्नताको वषर्
घोषणा गनर्का िनिम्त उहाँले मलाई पठाउनुभएको छ।"
सनातन सृि कतार् परमेँवर येशूले मानवीय

धेरै कारणह

प धारण गरे र आउनुपन

ु न्ु छ वा
छन्। ती मध्ये वाःतिवक पमा परमेँवर कःतो हुनह

ु न्ु छ भनेर परमेँवरको बारे मा िविभ
उहाँ कःतो चिरऽ वा ःवभावको हुनह

अन्यौल धारणाह मा अलमिलरहे का मािनसह लाई ःप

ान िदन उहाँ

आउनुपदार्को एक मह वपूणर् कारण हो। आफ्नो िशक्षादीक्षा ारा, आफ्नो त्याग

र बिलदान ारा, उहाँको जीवनशैली ारा र सवर्साधारण मािनसह सँग उहाँको
ु ु
चहलपहल ारा परमेँवर मािनसह बाट अलग हुनह

र उहाँले मािनसह को

उहाँले तत्कालै गनुभ
र् एको िथयो जसले गदार् अ

मािनसह को जीवनमा

वाःता गनुह
र् न्ु छ भनेर दे खाउन आउनुभएको िथयो। कुनै कुनै उहाँका कामह

वाःतिवक पिरवतर्न ल्याएको िथयो। यःतो खालको येशूको सेवाकायर्को बारे मा

पुरानो करारका भिवंयवक्ताह ले, येशूका आमा मिरयमले भिवंयवाणी गरे का

िथए साथै येशू आफैले आफू आउनुको ःप
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धारणा आफ्नो ूथम् लेखा

रािखएको ूवचनमा व्यक्त गनुभ
र् एको िथयो (लूका ४)। उहाँको बारे मा व्याख्या
गनुप
र् दार् सुसमाचारका लेखकह ले ूायजसो पुरानो करारका भाषाह

ूयोग

गरे का िथए। त्यसले गदार् येशूको जीवन अगमवक्ताह को परम्परा अनुसार

ढािलएको िथयो भनेर ःप
हे िपएका

र

गिरव

पमा दे िखएको िथयो। दिवएका, िपछिडएका,

वगर्लाई

उहाँले

क णा

अगमवक्ताह कै शैलीमा दे खाउनुभएको िथयो।

दे खाउँदा

पुरानो

करारका

तर धमर्कमर् आिद गरे र मुिक्त कमाउन चाहने वा अ भन्दा आफू

धमार्त्मा वा असल छु भ े धमर्ग ु ह ले येशूलाई खतराको

पमा हे रेका िथए।

धमर्को नाउँमा अितवादी भएर कुनै र किहल्यै पिन नराॆो नगन येशूलाई

ितनीह ले पबे। उहाँमािथ ितनीह ले भयानक महाअिभयोग लगाए, उहाँमािथ

िनलर्ज्जतवरले कठोर व्यवहार गरे ,

अन्यायपूवक
र्
उहाँमािथ मु ा लगाए र

अन्तमा उहाँलाई रोमी सरकारले आिवंकार गरे को अपराधीह लाई मृत्युदण्ड

िदने अत्यन्तै बुर र भयानक सजायँ बुसमा उहाँलाई टाँिगिदए।

मािनसह ले

एक आपसमा गन अन्याय अत्याचारूित परमेँवरको अनुभव उहाँले येशू ारा
गनुभ
र् एको िथयो। उहाँको मृत्यु ारा पापको भयानक

पमा पदार्फास भएको

ु यो तब उहाँले दु
िथयो। तर जब उहाँ पुन त्थान हुनभ

शिक्त शैतानमािथ

िवजय पाउनुभयो। उहाँको भलाइ र उहाले िदनुहन
ु े मुिक्तको िनिम्त उहाँ

ु यो।
िवजयी हुनभ

१. येशूकी आमा मिरयमको गीत
यो

ंयलाई कल्पना गनुह
र् ोस्: केही िदन अिघमाऽ कुनै मािनसबाट

होइन तर ःवगर्बाट आएका ःवगर्दूत गािॄएलबाटै मिरयमले सन्दे श पाएकी

िथइन्। उनी िसधै सवर्सिक्तमान परमेँवरको पुऽ येशूकी आमा हुने घोषणा

उनले त्यस ःवगर्दूतबाट पाएकी िथइन्। त्यो कुरा उहाँले गुपच ुपमै रािखन् तर

उनी आफ्नी वृ

मिहला नातेदार एलीिशबाकहाँ जािन्छन्। उनी पिन वृ

अवःथामा नै अचम्म तिरकारले गभर्वती भएकी िथइन्। अन्तरआित्मक
गदार् मिरयमले केही बोल्नुभन्दा अिघ नै मिरयमले के भ

ानले

खोजेकी िथइन् सो

एलीिशबाले थाहा पाइसकेिक िथइन्। ती दुवैले िमलेर परमेँवरका ूित ा र

उहाँको भलाइको ूशं सा गद खुिशयाली मनाएका िथए।

लूका १:४६-५५मा मिरयमले अत्यन्तै उत्सािहत भएर परमेँवरको

ूशंसा गरे को पाइन्छ। उनले आफूमा व्यिक्तगत
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पमा परमेँवरले महान् काम

गनुभ
र् एको ःवीकार गिछर्न ् भने सबैको भलाईको िनिम्त परमेँवर कितको सिबय

हुनहु न्ु छ भनेर व्यक्त गिछर्न ् (लूका १:४९)। जब हामी परमेँवरको ूशंसा र

आराधना गछ तब त्यसमा उहाँले हामीलाई व्यिक्तगत र सबै मािनसह लाई

गनुह
र् न
र्ु ोस् मिरयमको ूाथर्ना: "४६
ु े कामको ूशंसा िकन समावेश हुनपु छर्? हेनह

अिन मिरयमले भिनन्, "मेरो ूाणले परमूभ ुको गुणगान गदर्छ, ४७ र मेरो
आत्मा मेरा मुिक्तदाता परमेँवरमा रमाहट गदर्छ। ४८ िकनिक उहाँले आफ्नी
दासीको दीनतामा कृपा- िंट गनुभ
र् एको छ,

हेर,

अब उूान्त सबै पुःताले

मलाई धन्यकी भन्नेछन्। ४९ िकनभने उहाँ, जो शिक्तशाली हुनहु न्ु छ, उहाँले
र् एको छ। उहाँको नाउँ पिवऽ छ। ५० उहाँको
मेरो िनिम्त महान् काम गनुभ

भय मान्नेह मािथ उहाँको कृपा पुःतादे िख पुःतासम्म रहनेछ। ५१ उहाँले
आफ्नो बाहुलीको सामथ्यर् ूकट गनुभ
र् एको छ। उहाँले मनिभऽको कल्पनामा

घमण्ड गनह लाई छरपंट पानुभ
र् एको छ। ५२ उहाँले शिक्तशालीह लाई

ितनीह का िसं हासनबाट हटाउनुभएको छ, र दीनह लाई उचाल्नुभएको छ।
५३ भोकाएकाह लाई उहाँले असल चीजह ले तृप्त पानुभ
र् एको छ,

र

धनीह लाई उहाँले िर ै हात पठाउनुभएको छ। ५४ उहाँले आफ्नो कृपा
ःमरण गरे र आफ्नो सेवक इॐाएललाई सहायता िदनुभएको छ, ५५ र हाॆा

पुखार्ह लाई भन्नुभएझ, अॄाहाम र उनको भावी सन्तानलाई सदाकालको िनिम्त
दया दे खाउनुभएको छ।"
मिरयमले गाएको गीत अत्यन्तै उल्लेखनीय छ। उनले व्यक्त गरे का
भावनाह

भजनसं मह र अ

सिकन्छ। परमेँवरूित कृत

िहॄू अगमवक्ताका लेखह को पिङ्क्तमा राख्न

भएर अत्यन्तै भाविवभोर भएर मिरयमले आफ्ना

् आफ्नो जीवनमा परमेँवरले काम गिररहनुभएको
व्यक्त गिछर्न।

भावनाह

उनले दे ख्न पाएकी िथइन्। तर उनी इॐाएली राज्य र समःता मानव ूाणीको
िनिम्त परमेँवरको वृहत योजनाूित पिन

ानी भएकी िथइन्।

तर परमेँवरको बारे मा मिरयमको बुझाइ उहाँ केवल शिक्तशाली र

ूशं साको योग्यमाऽ होइन तर उहाँ िवषेश गरे र गिरब, दिवएका, िपछिडएका,
असहायूित

क णामय, दयालु र

ु न्ु छ भ े िथयो भनेर। उनलाई
पिन हुनह

ःवगर्दूतले उनी गभर्वती हुने सन्दे श िदएर गए लग ै उनले यो भजन रचेर

गाएकी िथइन्: "५२ उहाँले शिक्तशालीह लाई ितनीह का िसं हासनबाट
हटाउनुभएको छ, र दीनह लाई उचाल्नुभएको छ। ५३ भोकाएकाह लाई
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उहाँले असल चीजह ले तृप्त पानुभ
र् एको छ, र धनीह लाई उहाँले िर ै हात
पठाउनुभएको छ।" (लूका १:५२-५३)।
यस सं सारमा येशूको जीवनी सु

भएको समयदे िख नै उहाँ शासक

भनेर उहाँको िचनारी भएको िथयो। तर उहाँ भौितक र राजनैितक शासक

ु न्ु थ्यो। जुन राज्य ःथापना गनर् र उद्घाटन
नभएर अक खालको शासक हुनह

गनुर् येशू आउनुभएको िथयो त्यो राज्य सबैको िनिम्त "उथल-पुथल हुने राज्य"

िथयो भनेर बाइबलका धेरै िटप्पणीकारह ले व्याख्या गरे का छन्। सं सारका
राजनैितक र सामािजक राज्यह भन्दा उहाँको राज्य छु ै िथयो। सं सारका
शिक्तशाली र धनी राज्यह भन्दा ितनीह को सामु उहाँको राज्य सबभन्दा
तल्लो वगर्को िथयो। त्यस राज्यमा गिरब, दिवएका, पीिडत र शोिषत वगर्ह ले
भिरएको र उत्थान हुने भएको िथयो।

यिद चचर् परमेँवरको राज्यको ूितिबम्ब हो भने मिरयमले वणर्न

गरे को "उथल-पुथल राज्यको"

चचर्ले कसरी दे खाउने? भी को ूेममा सहभागी

हुन िनम्त्याइएका धनी र शिक्तशालीलाई अन्याय नगिरकन चचर् येशूको उथलपुथल ल्याउने िभऽी राज्य हो भनेर मािनसह लाई कसरी अनुभव िदने?
२.येशू आउनुभएको लआयको घोषणा वा वक्तव्य वा दःतावेज (िमशन ःटे टमेन्ट)
शैतानको परीक्षाबाट उिम्कसक्नुभएपिछ िविभ

सभाघरह मा सबैलाई

मुग्ध गद येशूले ूचार गनर् थाल्नुभएको िथयो। त्यही बममा उहाँ आफू

हुकर्नुभएको गाउँ नासरतमा आउनुभयो। उहाँको आदत अनुसार एकिदन उहाँ

िसिनगग अथार्त ् यहू दीह को आराधना ःथलमा जानुभयो। त्यसबेलासम्म येशू

लोकिूय भइसक्नुभएको िथयो (लूका ४:१४)। त्यसले गदार् जब उहाँ

िसिनगगमा पःनुभयो उहाँलाई धमर्शा को मु ा िदइयो। येशूले पल्टाउनुभएको

अत्यन्तै मह वपूणर् अं श त्यस िदन पढ्ने अं श हो िक वा येशूले जानाजानी

पढ्नुभएको हो सो हामीलाई थाहा नभएतापिन उहाँले पढ्नुभएको अंश

अगमवक्ता यशैयाले लेख्नुभएको यशैया पुःतकको यशैया ६१:१,२ िथयो। तर

जेभएतापिन उहाँले धेरै अ

ूवचनह

अ

समयमा िदनुभयो होला तर लूका

४:१६-२१मा उल्लेख गिरएको उहाँको छोटो ूवचन ूथम् सावर्जिनक ूवचन

भनेर मािनन्छ। त्यस साबथ िदनमा उहाँलाई पढ्न िदइएको त्यस साबथमा
पढ्नुपन अं श होस् वा उहाँले जानाजानी पढ्नुभएको हो त्यसलाई सं योग

मा ुपन ठा ु आवँयकता छै न। "आज ितमीह ले नै सु े गिर ितमीह को
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अगािड धमर्शा को यो वचन पूरा भएको छ" (लूका ४:२१

पान्तिरत) भनेर

गनुभ
र् एको घोषणालाई लूकाले उहाँको ूथम् सावर्जिनक सेवाकायर्को दःतावेज

वा वक्तव्य भनेर लेख्दछन्।

मिरयमको गीतमा उल्लेख गिरएको "राज्यलाई उथल-पुथल गनुह
र् न
ु े"

लयलाई त्यस साबथ िदनमा सबैको अगािड येशूले ता ुभएको दे िखन्छ। राज्य
वा मािनसह लाई उथल-पुथल गन उहाँको लआय यही सभाघरबाट ूभावकारी

भएको दे िखन्छ। येशूले यशैयाको भिवंयवाणीलाई उद्धृत गद

ढं गमा सु

उहाँले के गिररहनुभएको छ र उहाँले के गनुह
र् न
ु ेछ भनेर दे खाउनुभएको िथयो।

यही कुरो मिरयमले ३० वषर् अिघ येशूले गनुह
र् न
ु े कामको भावनालाई व्यक्त

गरे की िथइन्। गिरब, िपिछिडएका, समाजबाट ितरःकृत, िपिडत, दिवएका, मन

फाटे का, दु:खक

पाइएका, िवप वगर् जःता मािनसह लाई लिक्षत गिर येशूले

सुसमाचार ल्याउनुभएको िथयो र त्यो लक्ष कायमै छ। यस सं सारमा आफू
आउनुको लआयको घोषणा गद येशूले यशैया ६१का पदह

ूयोग गनुभ
र् एको

िथयो। उहाँको कामको लआय र सेवाकायर् दुवै आित्मक र व्यवहािरक िथए।
अध्याित्मक जीवन र व्यवहािरक जीवन खास गरे र फरक छै न भनेर उहाँले
दे खाउनुहन
ु े िथयो। कितपय मािनसह ले
व्यवहािरक

वा

पािरवािरक

जीवन

आित्मक जीवनमा लाग्यो भने

सम्हाल्न

नैितक

वाध्यता

छै न

भनेर

सोच्दछन्। तर त्यो धारणा गलत छ भनेर उहाँले दे खाउनु भएको िथयो।

मािनसह को

शािरिरक पमा

हे रचाह

गनुर्

र

मािनस

भएको

कारणले

व्यवहािरक जीवनबाट नपिन्छनु नै येशू र उहाँका चेलाह को िनिम्त आित्मक
जीवनको भाग िथयो।
धमर्शा

दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। येशूले िसिनगगमा भएको सेवाकायर्मा

पढ्नुभएर आफू आउनुको लआय भ भ
ु एको िथयो तर मािनसह ले

उहाँको मनतव्यको घोर िवरोध गरे । उहाँको परमेँवरीय ःवभाव र मसीहीको

लआयको बारे मा यहू दीह ले आप ी जनाएका िथए। अिहले पिन कितपय

मािनसह ले उहाँको बारे मा ूँन उठाइराखेका छन्। आफ्नो बारे मा येशूले

िदनुभएको जवाफलाई तपाईँ के भ ह
ु न्ु छ? तपाईँले पिन उहाँूित ूितब

भएर

बःदा उहाँको बारे मा ूँन गदार् तपाईँ के भ ह
ु न्ु छ? हेनह
र्ु ोस्: लूका ४:१६-३०

"उहाँ नासरतमा आउनुभयो,

जहाँ उहाँ हुकर्नुभएको िथयो। उहाँ आफ्नो

ु यो।
आदतअनुसार शबाथ-िदनमा सभाघरमा जानुभयो, र प नलाई खड़ा हुनभ

१७ उहाँलाई यशैया अगमवक्ताको पुःतक िदइयो। उहाँले त्यो पुःतक
खोल्नुभयो, र यो कुरो लेिखएको खण्ड िनकाल्नुभयो: १८ "परमूभ ुका आत्मा
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ममािथ छ, िकनभने गरीबह लाई सुसमाचार सुनाउनका िनिम्त उहाँले मलाई
अिभषेक गनुभ
र् एको छ। कैदीह लाई छु टकाराको घोषणा गनर्, र अन्धाह लाई
िंट िदन,

िथचोिमचोमा परे काह लाई ःवतन्ऽ गराउनका िनिम्त,

१९ र

परमूभ ुका ूसन्नताको वषर् घोषणा गनर्का िनिम्त उहाँले मलाई पठाउनुभएको

छ।" २० उहाँले पुःतक बन्द गनुभ
र् यो, र एक जना सेवकलाई िदएर उहाँ

बःनुभयो। सभाघरमा भएकाह

सबैको नजर उहाँमािथ पर्यो। २१ तब उहाँले

ितनीह लाई भन्नुभयो, "आज धमर्शाःऽको यो वचन ितमीह ले सुन्दासुन्दै पूरा

भएको छ।" २२ सबैले उहाँको सराहना गरे , र उहाँको मुखबाट िनःकेका

कृपापूणर् वचनमा छक्क परे , र ितनीह ले भने, "ियनी योसेफका छोरा होइनन्
र? " २३ उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, "िन:सन्दे ह, ितमीह ले मलाई यो

उखान भन्नेछौ, "ए वै , आफैलाई िनको पार। कफनर्हम
ु मा ितमीले जे जित

गर्यौ भनी हामीले सुनक
े ा िथय , ती यहाँ आफ्नो सहरमा पिन गर"।" २४

अिन उहाँले भन्नुभयो, "साँच्चै म ितमीह लाई भन्दछु , कुनै पिन अगमवक्तालाई
उनको आफ्नो दे शमा ःवागत हुँदैन। २५ तर वाःतवमा म ितमीह लाई

भन्दछु , इॐाएलमा एिलयाको समयमा धेरै िवधवाह

िथए, त्यस बेला जब साढ़े

तीन वषर् वृिंट रोिकयो, यहाँसम्म िक सारा दे शमा ठू लो अिनकाल परे को िथयो।

२६ तर एिलया सीदोन दे शको सारपतमा भएकी एउटी िवधवाकहाँ माऽ पठाइए,
अ

कसैकहाँ पठाइएनन्। २७ एलीशा अगमवक्ताको बेलामा इॐाएलमा धेरै

कुंठरोगीह

भए तापिन िसिरयाली नामान माऽ िनको पािरए, अ

कोही िनको

पािरएनन्। २८ यी कुरा सुनरे सभाघरमा भएका सबै जना रीसले चूर भए।

२९ ितनीह

उठे

र उहाँलाई सहरबाट बािहर िनकािलकन जुन पहाड़मा

ितनीह को सहर बनाइएको िथयो, त्यसैको टाकुरामा लगेर उहाँलाई तलितर

खसािलिदन खोजे। ३० तर उहाँ ितनीह का बीचबाट िछरे र िनिःकजानुभयो।"
र लूका ७:१९-२३ "१९ आफ्ना चेलाह मध्ये दुई जनालाई यूहन्नाले ूभ ुकहाँ

यो सोध्न पठाए, "जो आउनुहन
े , के तपाईं उहाँ नै हुनहु न्ु छ? िक हामी अ
ु छ
कसैको ूतीक्षा गर ?
२०

जब

ती

मािनसह

येशूकहाँ

आए,

तब

ितनीह ले

"बिप्तःमा-िदने यूहन्नाले हामीलाई यो सोध्न तपाईंकहाँ पठाएका छन्,

आउनुहन
े , के तपाईं उहाँ नै हुनहु न्ु छ? िक हामी अ
ु छ

भने,

"जो

कसैको ूतीक्षा गर ?

" २१ त्यसै बेला येशूले धेरैलाई रोग, व्यथा र दुंटात्माह बाट छु टाउनुभयो,
र धेरै अन्धाह लाई

िंट ूदान गनुभ
र् यो। २२ तब उहाँले ितनीह लाई

भन्नुभयो, "जाओ, र जे ितमीह ले दे ख्यौ र सुन्यौ, गएर यूहन्नालाई भिनदे ओ,
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अथार्त ् अन्धाह ले

हुन्छन्,

बिहराह

िंट पाउँछन्,

सुन्छन्,

मृतकह

िहँ छन्,

ल ड़ाह

कुंठरोगीह

जीिवत भई उ छन्,

सुसमाचार सुनाइन्छ। २३ त्यो धन्य हो,
पाउँदैन।"

िनको

गरीबह लाई

जसले ममा बाधाको कारण

येशूले आफ्ना चेलाह लाई यहू दीह को घरदै लोमा गएर सुसमाचार

सुनाउन आदे श िदनुभएको िथयो। त्यो आदे श उहाँको लआय सम्मत िथयो।

"ःवगर्को राज्य निजक छ" भनेर घोषणा गन आदे शको साथै "िबरामीह लाई
िनको पार, मरे काह

उठाऊ, कु

सताउनेह लाई ती आत्माह

िस मा दे ऊ" (म ी १०:८

रोगीह लाई िनको पार र दु

आत्माले

िनकालेर उ ार गर। ितमीह ले िस मा पायौ
पान्तिरत) भ े आदे श पिन थप्नुभएको िथयो।

चेलाह ले गन सेवाकायर्मा उहाँको नाउँलाई ूितिबिम्बत गनुर् पदर्थ्यो साथै

येशूले उहाँको सेवाकायर्मा दे खाउनुभएको मूल्यमान्यतालाई व्यवहारमा लागु

गरे र

दे खाउनुपदर्थ्यो

र

उहाँको

राज्यमा

मािनसह लाई

पःन

आमन्ऽण

हराइएकाह को उत्थान गन येशूको लआयमा उहाँका चेलाह

समावेश

गनुप
र् दर्थ्यो। समाजका िपछिडएका, ितरःकृत, अत्यन्तै कम मह व मािनएका र
हुनपु दर्थ्यो।

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह लाई यस सं सारमा भ तािररहेका मािनसह लाई

ितन ःवगर्दूतह का िनणार्यक समाचार सुनाउने िजम्मा िदइएको छ। त्यो सन्दे श

सुनाउने बममा येशूले िसकाउनुभएको जीवनको व्यवहािरकतालाई वेवाःता गन
ूवृि बाट कसरी हट्ने? "वतर्मान समयसापेिक्षत सत्य"लाई घोषणा गनर् येशूका
ूत्येक

िवँवासीह

िबस ितूित पिन हामीह

िकन

३. येशूले िनको पानुह
र् न्ु छ
कामह

लाग्नुपछर्

र

त्यही

िकन सं वद
े नशील हुनपु रर् छ?

सुसमाचारका पुःतकह मा

येशूका िविभ

बममा

समाजमा

भएका

अलौिकक वा आँचयर्

र िवशेष गरे र उहाँको िनको पानकामै कामले (मसला लगाइिदएको

कथाह ले) भिरएका छन्। यशैयाले भिवंयवाणी गरे अनुसार न उहाँले अनेक

रोगको बन्धनमा पारे काह लाई उ ार गनुभ
र् एको िथयो, आित्मकमाऽ होइन
ँ ा पिन खोिलिदनुभएको िथयो।
शारीिरक अन्धाह का आख

वष दे िख पक्षाघात

रोगले सताइरहे को मािनसलाई उहाँले केवल उहाँको वचन ारा िनको पानुभ
र् एको

िथयो (उदाहरणमा पढ्नुहोस्, मकूर्स ५:२४-३४, यूह ा ५:१-१५)। त्यही

सन्दभर्मा उहाँले अझ धेरै काम गनुभ
र् एको िथयो: ल डोलाई पिन िहँड्न
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लगाउनुभएको िथयो, कु

रोगले सताएकाह लाई केवल वचनलेमाऽ होइन

ितनीह लाई छोएरै िनको पानुभ
र् एको िथयो िकनभने यहू दी सं ःकार अनुसार कु

रोग लागेका मािनसह लाई अशु

र कसै ले छु न पिन हुँदैनथ्यो, मािनसह का

शरीर, आत्मा र िदमागलाई िनयन्ऽनमा राख्ने दु

आत्माह को उहाँले

मुकािबला गनुभ
र् एको िथयो र उहाँले मुदार्ह लाई पिन उठाउनुभएको िथयो।

आफ्नो शिक्तको ूदशर्न गनर् र हुलकाहुल मािनसह लाई आफूितर

आकिषर्त गनर् येशूले ती अचम्मका कामह

गनुभ
र् एको िथयो भनेर उहाँलाई

शङ्का गन र आलोचना गनह ले भन्लान्। त्यो ःवभािवकै हो। तर येशूले

आफूितर आकिषर्त गनर्, आफ्नो शिक्त ूदशर्न गनुर् भएन न त आफू लोकिूय
हुन न त आफ्नो भाऊ खोज्न नै उहाँले अलौिकक काम गनुभ
र् यो। कितपय

समयमा जब उहाँले मािनसलाई िनको पानुभ
र् यो तब त्यसको बारे मा उहाँले
कसै लाई पिन नभ ु है भनेर िसकाउनुभएको िथयो। च ाइ भएका मािनसह ले

आफ्नो लािग येशूले गनुभ
र् एको अचम्मको च ाइलाई उहाँले अर्हाउनुभए

अनुसार गुपच ुप त राखेनन् तर उहाँले गनुभ
र् एको अचम्म वा अलौिकक काम

अ लाई दे खाउनुभन्दा पिन मह वपूणर् र त्यसको अिभूाय शारीिरक च ाइभन्दा

िभ

भएको

उहाँले

बुझाउन

चाहनुभएको

िथयो।

अलौिकक

मािनसह लाई ःवःथ बनाउनुको अिन्तम लआय भनेकै ितनीह

शिक्त ारा

उहाँबाट पाउने

मुिक्तमा सहभागी होऊन् भ ाको लािग हो। य िप, उहाँको क णा र दयाको
ःवभावलाई

व्यक्त

गनर्

उहाँले

मािनसह लाई

िनको

पानुभ
र् एको

िथयो।

उदाहरणमा जब ५०००लाई येशूले ख्वाउनुभन्दा पिहले म ीले उहाँको

भावनालाई यसरी वणर्न गदर्छन् "जब येशू नदीको िकनारमा आउनुभयो र

ँ लाई दे ख्नुभयो तब ितनीह मािथ उहाँको दया र क णा
मािनसह को िभड

जागेर आयो। ितनीह का रोगह लाई उहाँले िनको पानुभ
र् यो" (म ी १४:१४
पान्तिरत)। क मा पिररहे का मािनसह को ददर् वा दु:ख येशूले अनुभव

गनुभ
र् एको िथयो र जो जो मािनस उहाँको सम्पकर्मा आए ितनीह लाई उचाल्न
सक्दो सहयोग गनुभ
र् यो।

ँ यशैयाले
म ी १२:९-२८ पढ्नुहोस्। यहाँ येशूले गनुभ
र् एको कामसग

भिवंयवाणी गनुभ
र् एको कसरी िमल्छ साथै यशैयाले व्यक्त गरे अनुसार उहाँले
केवल केही सय िबरामी मािनसह लाई माऽ िनको पान नभएर उहाँको काम
बृहत भएको कसरी ःप

पादर्छ? हेनह
र्ु ोस्: "९ त्यहाँबाट िनःकेर उहाँ

ितनीह को सभाघरमा जानुभयो। १० त्यहाँ एउटा हात सुकेको मािनस िथयो।
ितनीह ले येशूलाई दोष लगाउने अिभूायले उहाँलाई सोधे,

१२९

"के शबाथमा

कसैलाई

िनको

पानुर् उिचत

छ?"

११

उहाँले

ितनीह लाई

भन्नुभयो,

"ितमीह मध्ये कसैको एउटा भेड़ा छ, र शबाथमा त्यो खाल्डोमा पर्यो भने, के
ितमी त्यसलाई समातेर बािहर िनकाल्दै नौ र? १२ भेड़ाभन्दा मािनस कित बढ़ी

मूल्यवान् छ? यसैकारण शबाथमा भलो गनुर् उिचत छ।" १३ तब उहाँले

त्यस मािनसलाई भन्नुभयो, "ितॆो हात पसार।" त्यसले हात पसार्यो, र त्यो

हात अक जःतै स े भइगयो। १४ तर फिरसीह ले बािहर गएर उहाँलाई
मा मतो गनर् लागे। १५ तब त्यो कुरा

कसरी नाश गर भनेर उहाँको िव

थाहा पाएर येशू त्यहाँबाट गइहाल्नुभयो, र धेरै जना उहाँको पिछ लागे, र
सबैलाई िनको पानुभ
र् यो, १६ र उहाँ को हुनहु न्ु छ सो कसैलाई

उहाँले ितनीह

नबताउने चेताउनी ितनीह लाई िदनुभयो। १७ यशैया अगमवक्ता ारा भिनएको
वचन पूरा हुनलाई नै यो भएको हो, १८ "मेरा दास जसलाई मैले च ुनेको छु ,
ँ म ूसन्न छु , म मेरो आत्मा ितनमा रािखिदनेछु, र ितनले
मेरा िूय जोसग

जाित-जाितलाई न्यायको घोषणा गिरिदनेछन्। १९ ितनी न त झगड़ा गनछन्
सा॑ै िचच्च्याउनेछन्,

फुटे को

िनगालो

िनभाउनेछैनन्,

न त कसैले ितनको सोर गल्लीह मा सुन्नेछ। २०

ितनले

भाँच्नेछैनन्,

र

िधपिधप

भइरहेको

सलेदो

ितनले

र अन्त्यमा न्यायलाई िवजयसम्म पुर्याउनेछन्। २१ ितनैको

नाउँमा जाित-जाितह ले आशा राख्नेछन्। २२ तब उहाँकहाँ भूत लागेको एक
ँ ो मान्छे ल्याइयो। येशूले त्यसलाई िनको पानुभ
जना अन्धो र गूग
र् यो, यितसम्म

ँ ो मािनस बोल्ने र दे ख्ने भयो। २३ अिन सबै भीड़ले अचम्म मानेर
िक, त्यो गूग

भने, "के ियनी दाऊदका पुऽ नै हुन सक्छन्? २४ तर यो सुनरे फिरसीह ले

भने,

"यस

धपाउँछ।"

मािनसले

भूतको

मािलक

बालिजबुल ारा

माऽ

भूतह लाई

२५ तर उहाँले ितनीह को िवचार थाहा पाएर ितनीह लाई

भन्नुभयो, "आपसमा फूट परे को हरे क राज्य उजाड पािरनेछ, र हरे क सहर
अथवा पिरवार आफ्नै बीचमा फाटो पर्यो भने िटक्नेछैन। २६ यिद शैतानले

शैतानलाई िनकाल्दछ भने, त्यो आफ्नै िव

िवभािजत हुन्छ, र त्यसो भए

त्यसको राज्य कसरी िटक्न सक्छ? २७ यिद मैले बालिजबुल ारा भूतह

धपाउँछु

यसकारण

भने,

ितमीह का

ितनीह

नै

छोराह ले

ितमीह का

परमेँवरका आत्मा ारा म भूतह

आइसकेको छ।"
"येशूले

गनुभ
र् एको

चािहँ

न्यायकतार्

कस ारा

हुनछ
े न्।

ती

िनकाल्दछन्?

२८

तर

यिद

कामले

उहाँ

धपाउँछु भने परमेँवरको राज्य ितमीह मा

ूत्येक

आँचयर् वा

अलौिकक

ु न्ु छ भनेर दे खाएको िथयो। मसीहले जे गनुह
परमेँवर हुनह
र् न
ु ेछ भनेर गिरएको
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भिवंयवाणी अनुसार उहाँले त्यही कुरो गनुभ
र् एको िथयो। तर अितवादी धमर्ग ु

फिरसी तथा पिण्डतह लाई येशूको दया र क णाको काम अित भएको िथयो।
उहाँको कामलाई नकारात्मक

पमा िलएका िथए। यहू दी धमर्का अगुवाह ले

मािनसह को दु:खक लाई अत्यन्तै कठोर
ितनीह को ःवाथर्पना र दवावले क

दयले हे दर्थे। कितपय समयमा

भोिगरहे का मानव पीडालाई येशूले उ ार

गनुभ
र् एको िथयो। उहाँका अलौिकक वा आँचयर् कामह

ती धमर्का पिण्डत

वा अितवादी धमर्का अगुवाह को िनिम्त िनन्दनीय िथयो।"-एलेन जी

िडजाएर अभ एजेज,् पृ. ४०६बाट

ाइट, द

पान्तिरत। क णा, दया दे खाउनुपछर् वा

मािनिसक पीडालाई राहत िदन सहयोग गनुप
र् छर् भनेर केवल ूवचन वा

अतीर्माऽ िदने येशूको ःवभावमा िथएन। तर उहाँले जे काम गनुभ
र् यो त्यसमा

उहाँले आफ्नो दया, क णा र न्यायको ूदशर्न गनुभ
र् एको िथयो। तर उहाँको

सबै अलौिकक कामको उ ेँय केवल काम दे खाउनमाऽ नभएर मािनसह ले

अनन्त जीवन पाउन् भ े उ ेँयले गिरएको िथयो (यहू ा १७:३ "अब अनन्त

जीवन यही हो, िक ितनीह ले तपाईं, एकमाऽ सत्य परमेँवरलाई िचनून,् र
्
तपाईंले पठाउनुभएको येशू भींटलाई िचनून")।

४. मिन्दरलाई चोखो पानुह
र् न्ु छ

सुसमाचारको पुःतकमा येशूका कथाह

पढ्दा उहाँको कोमल,

दयालु, क णामय, नरम, सबैले मनपराउने ःवभावूित हामी आकिषर्त हुन्छ ।
िबरामी र बालबािलकाह लाई उहाँले दे खाउनुभएको हे रचाहा, हराएकाह लाई

उहाँले खोज्नुभएको कथाह

र ूायजसो परमेँवरको आदशर् राज्यको बारे मा

उहाँले गनुभ
र् एको चचार्ले गदार् उहाँ अित िमजािसलो, नरम र िमलनसार
ु एको िचऽण हामी गछ । यथाथर्मा ती ःवभावका कथाह
हुनभ

अत्यन्तै

ूभावकारी र धमर्का खोल ओद्नेह को िनिम्त कटाक्ष भएको िथयो। तर
किहले

कािहँ

ितनीह को

िव

ःवभािवकै हो।

धमर्ग ु को
मा

सुसमाचारको

िबयाकलापूित

ूभावकारी

पुःतकह मा

कदम

येशूले

चाल्दा

लेिखएको

आपि

हामीलाई

दे हायका

जनाउनुभएर

अचम्म
यउटै

लाग्नु

खालका

ू र् मा प
घट्नाह को अथर् िकन िवशेष अथर्पण
ु छर्? हेनह
र्ु ोस्: म ी २१:१२-१६
"१२ येशू परमेँवरको मिन्दरमा ूवेश गनुभ
र् यो। अिन उहाँले मिन्दरमा िकनबेच

गन सबैलाई धपाउनुभयो, र पैसा सा नेह का टे िबल, र परे वा बेच्नेह का
आसन पल्टाइिदनुभयो। १३ उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, "यो लेिखएको छ,
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"मेरो घर ूाथर्नाको घर कहलाइनेछ।" तर ितमीह ले यसलाई डाँकूह को
अ ा बनाएका छौ।" १४ अन्धा र ल ड़ाह

मिन्दरमा उहाँकहाँ आए, र

उहाँले ितनीह लाई िनको पानुभ
र् यो। १५ तर जब मुख्य पूजाहारीह

र

शाःऽीह ले चािहँ उहाँले गनुभ
र् एका अचम्मका काम दे खे, र केटाकेटीह ले

मिन्दरमा "दाऊदका पुऽलाई होसन्ना" भन्दै िचच्च्याएका सुन,े तब ितनीह
बोिधत भए,

१६ र ितनीह ले उहाँलाई भने,

भिनरहेका छन्? "

"सुन्दै छौ,

तब येशूले ितनीह लाई भन्नुभयो,

ितमीह ले पढ़े का छै नौ, "िशशुह

"हो,

ियनीह ले के

सुन्दै छु। के

र दूधे-बालकह का ओठबाट तपाईंले पूणर्

ूशंसा िनकाल्नुभएको छ"?", मकूर्स ११:१५-१९, "१५ अिन य शलेममा
पुग्नुभएपिछ उहाँ मिन्दरिभऽ पःनुभयो,

अिन मिन्दरमा िकनबेच गनह लाई

बािहर िनकाल्नुभयो र पैसा सा नेका टे िबलह

र परे वा बेच्नेका बःने ठाउँह

पल्टाइिदनुभयो। १६ उहाँले कसैलाई कुनै थोक मिन्दरबाट लैजान िदनुभएन।

१७ अिन उहाँले िशक्षा िदँदै भन्नुभयो, "के यसो लेिखएको छै न, "मेरो घर सब

जाितह का िनिम्त ूाथर्नाको घर कहलाइनेछ"? तर ितमीह ले त यसलाई

डाँकूह को अ ा बनाएका छौ।" १८ अिन मुख्य पूजाहारीह

र शाःऽीह ले

यो सुनरे उहाँलाई कसरी नाश पार भनी उपाय खोज्न लागे। िकनभने ितनीह

ँ डराउँथे, िकनिक सारा भीड़ले उहाँको िशक्षामा अचम्म मानेका िथए।
उहाँसग

१९ साँझ पदार् उहाँ सहर बािहर िनःकेर जानुभयो।", लूका १९:४५-४८ "४५

तब उहाँ मिन्दरिभऽ ूवेश गनुभ
र् यो र िबबी गनह लाई िनकाल्नुभयो, ४६ र
ितनीह लाई भन्नुभयो, "धमर्शाःऽमा लेिखएको छ, "मेरो घर ूाथर्नाको घर

हुनछ
े , " तर ितमीह ले त यसलाई डाँकूह को अ ा बनाएका छौ।" ४७
उहाँले िदनहुँ मिन्दरमा िशक्षा िदँदैहन
ु हु न्ु थ्यो। तर मुख्य पूजाहारीह , शाःऽीह

र जनताका ूमुख मािनसह ले उहाँलाई मानर् खोज्थे। ४८ ितनीह ले उहाँलाई

मान कुनै उपाय भे ाउन सकेनन्, िकनिक सबै मािनसह

उहाँका कुरामा मुग्ध

िथए।" र यूह ा २:१३-१७ "१३ यहू दीह को िनःतार-चाड निजकै िथयो, र

येशू य शलेममा जानुभयो। १४ उहाँले मिन्दरमा गो , भेड़ा र ढुकुर बेच्नेह

र पैसा सा नेह ले िकनबेच गिररहेका भे ाउनुभयो। १५ तब डोरीको एउटा
कोरार् बनाएर उहाँले मिन्दरबाट ती सबैलाई, ितनका भेड़ाह
समेत मिन्दरबाट बािहर लघानुभ
र् यो,

र गो ह लाई

र पैसा सा नेह को रे चकी घोप्

ाएर

ितनीह का टे िबल पल्टाइिदनुभयो। १६ ढु कुर बेच्नेह लाई उहाँले भन्नुभयो,

"यहाँबाट यी सब थोक लैजाओ। मेरा िपताको भवनलाई व्यापारको घर
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नतुल्याओ।" १७ उहाँका चेलाह लाई धमर्शाःऽमा लेिखएको यो कुरा याद
भयो, "तपाईंका भवनको जोशले मलाई जलाउनेछ।"

सुसमाचारको ूत्येक पुःतकमा येशूले मिन्दर सफा गनुभ
र् एको कथा

िकन उल्लेख गिरयो यसमा अचम्म मा ुपन दे िखन्दै न। ितु गितले चलेको यो

छोटो घट्ना येशूले गनुभ
र् एको िबयाकलाप, दे खाउनुभएको बोध र तेजःवीमय
जोश सबैलाई अकमक्क पान रहःयले भिरएको छ। बिल िदने पशुह को

िबबीमा तोलमोल गरे र मिन्दरलाई व्यापािरक केन्ि बनाएर त्यसलाई िबथुलो

ँ
पारे कोमा येशूले आप ी जनाउनुभएको िथयो। येशू भी लाई नै औल्याउने
ती

बिलका पशुह को बजार बनाउँदै जथाभािव पैसाको मोलतोल गरे र मिन्दरलाई

अपिवऽ पारे को घट्नाले सारा सं सारको पापको िनिम्त मनुह
र् न
ु े वाःतिवक बिलकै

बेइज्जत भएको उहाँले अनुभव गनुभ
र् एको िथयो। (अझ त्यहाँ त मािनसह ले

महँगो मोलमा मिन्दरको पैसा िकनेर धािमर्क िविधह

गिरबह को िनिम्त भार िथयो)।
मिन्दरमा

येशूले

दे खाउनुभएको

ताण्डब

पालन गनुप
र् थ्य जुन

नृत्य

वा

बोध

िहॄू

अगमवक्ताह को कामको परम्परासँग िमल्दो िथयो। येशूको उक्त िबयाकलाप
ु ािवक नै िथयो भनेर सुसमाचारका लेखकह ले
ती अगमवक्ताह को कायर्मत

यशैया, यिमर्या र भजनलाई उद्धृत गरे र पुि
येशूलाई

मािनसह ले

अगमवक्ता

य शलेममा ूवेश गनुभ
र् यो,

भनेर

मानेका

गरे का िथए। सवर्साधारण
िथए

("१०

जब

उहाँ

सारा सहरमा हलचल मिच्चयो। मािनसह ले

् ११ भीड़का मािनसह ले जवाफ िदए, "ियनी
सोध्न लागे, "ियनी को हुन?
गालीलको नासरतबाट आएका अगमवक्ता, येशू हुन"् म ी २१:१०-११)।
व्यापारीह

िबमारीह

र

पैसा

साट्ने

मािनसह लाई

येशूले

मिन्दरबाट

धपाएपिछ

येशूकहाँ आए र उहाँले ितनीह लाई िनको पानुभ
र् यो साथै उहाँले

त्यहाँ िशक्षा िदन थाल्नुभएको िथयो। जब धमर्लाई पैसा कमाउने औजारको
पमा ूयोग गन र धमर्का खोल लगाएका पुजाहारी तथा पिण्डतह

येशूको

बोध सहननसिक भागाभाग भएका िथए तब गिरब, िपछिडएका, दिवएका र
िबरामी मािनसह

उहाँकहाँ आए। उहाँले ितनीह लाई िनको पानुभ
र् यो र

उहाँको वचनले ितनीह को

दयमा आशाको िदयो बािलिदएको िथयो।

िन:सन्दे ह, धमर्का अगुवाह ले पिन उहाँलाई अगमवक्ताको

पमा

ःवीकार गरे का िथए। तर उहाँको िबयाकलापले ितनीह को समाजमािथ
िनयन्ऽण गन

शिक्त,

अिधकार

र

ःथाियत्वलाई

च ुनौित

िदएको िथयो।

ितनीह को ढाँचामा येशू नचल्नुभएकोले ितनीह को िनिम्त येशू अत्यन्तै खतरा
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व्यिक्त

ठानेर

शताब्दीह मा

ितनीह ले
पिन

उहाँलाई

ितनीह कै

मान

षडयन्ऽ

पूखार्ह ले

रच्न

अनेक

अगमवक्ताह को हत्या गरे का िथए (येशूूित सवर्साधारणह

धमर्ग ु ह

पुगे।

िवगतका

षडयन्ऽ

रिच

आकिषर्त िथए तर

उहाँको लोकिूयताूित डाही भएका िथए "४७ उहाँले िदनहुँ

ु न्ु थ्यो। तर मुख्य पूजाहारीह , शाःऽीह
मिन्दरमा िशक्षा िदँदैहन
ु ह

र जनताका

ूमुख मािनसह ले उहाँलाई मानर् खोज्थे। ४८ ितनीह ले उहाँलाई मान कुनै
उपाय भे ाउन सकेनन्, िकनिक सबै मािनसह

लूका १९:४७-४८)।

उहाँका कुरामा मुग्ध िथए"

येशूको समयमा परमेँवरको पिवऽ मिन्दरलाई व्यापािरक केन्ि बनाएर

पैसाको िनिम्त मािनसह ले सत्यतालाई िकनबेच गरे का िथए। आज पिन
हामीह

चचर्को सदःयह

िदने िनकाय ठा े ूवृि

भएको है िशयतले चचर्लाई व्यापािरक केन्ि, रोजगार

किहल्यै नहुने गिर कसरी जोगाउने? धमर्को नाउँमा

मोलतोल गन आित्मक खतराबाट कसरी उिम्कने? ती िबयाकलापह

के के

हुनसक्छन्? (उदाहरणमा चचर्का अगुवाह माऽ हेरेर इसाई हुने ूवृि , जसले

धेरै पैसा िदयो त्यसको चचर्मा बसाइ सराइ गरे र जाने ूवृि , आफ्नो भाऊ
ु ो स ा फाइदाको िनिम्त इसाई हुने ूवृि
खोज्ने र सत्य येशूभक्त हुनक
अनुवादकको थप जानकारी)।

आिद-

५. येशूको बुस

ु न्ु छ जसले गिरब, िनम्नवगर्, पीिडत,
हाॆो परमेँवर त्यो परमेँवर हुनह

दिवएका, िपछिडएका र समाजबाट ितरःकृत गिरएकाह लाई दे ख्नुहन्ु छ वा
हे िररहनुहन्ु छ र ितनीह को बन्दन वा

वाइ सु ु हुन्छ भ े आत्म ानले

हामीह लाई सान्त्वना िदनसक्छ र मनलाई हलुको पानर् सक्छ। त्यसको साथै

त्यो परमेँवर जो येशूमा सं सारको अत्यन्तै पीडादायक अमानवीय, अत्याचार,
अन्याय र दवावको अनुभव गनुभ
र् यो र सहनुभयो जसले सबैलाई चिकत
पादर्छ। येशूले कुनै भूल गनुभ
र् एको िथएन, उहाँले आफ्नो क णा िबनापक्षपात
सबैलाई दे खाउनुभएको िथयो, उहाँले सबैको भलो िचताउनुभएको िथयो र

दे खाउनुभएको िथयो। उहाँले सकेसम्म सबैको सेवा गनुभ
र् एको िथयो, कसै सँग

एक पैसा पिन निलइ अनेक रोगीह को रोग िस मा िनको पानुभ
र् एको िथयो,
दे शीिबदे शी नभनी उहाँले सबैलाई समान माया र चासो दे खाउनुभएको िथयो।

तै पिन उहाँको अमानवीय पमा िकन हत्या गिरयो? धमर्का खोल ओद्ने,
अितवादी र आफ्नो जातमाऽ ठू लो ठा े मािनसह ले उहाँलाई घृणा गरे ,
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उहाँको डाहा र ईष गरे , उहाँको दाँजोमा पुग्न नसक्नेभएकोले उहाँ खतरा

हुनपुग्नुभयो जसले गदार् उहाँ अन्याय र अत्याचारको िशकार हुनपुग्नुभयो।

ँ ु
गेतसमनीमा आफू मनुप
र् न पीडालाई सम्झन्दै उहाँले बिलन्ि आश

झाद उहाँले ूाथर्ना गनुभ
र् एको िथयो। आफ्नै साथी भनेर िवँवास गिरएको
िमऽले ग ारी गद धािमर्क तथा सरकारी पुिलसह बाट उहाँलाई समात्न

लगायो, अनेक झुटो महाअिभयोग लगाउँदै उहाँमािथ मु ा चलाइयो र अपराधी

ठहर्याइयो, उहाँलाई अत्यन्तै अमानवीय तिरकाले यातना िदइयो, यहू दी र गोरा
ँ ले उहाँको िखल्ली उडाए, आिखरमा उहाँलाई त्यसबेलाको
जाित रोमी िसपाहीह
बुर दण्ड बुसमा टाँगेर मािरयो, उहाँले कठोर पीडा भोग्नुभयो, शोषण तथा
दवाउने शिक्त रोम तथा धमर्ग ु ह को दुं

सबै चक क

उहाँ िनद ष, शु

ाईँ र िनदर्यीतालाई सहनुभयो। यी

र असल भएर पिन सहनुपर्यो। "मािनसको

प िलएर उहाँ दासको ःवभावमा झनुभ
र् यो र उहाँले आफूलाई केही

ु यो र मनर्को लािग
ठा ुभएन। उहाँ मािनस जःतो दे िखनु भयो र उहाँ नॆ हुनभ

ु यो-बुसको मृत्युपिन अ ाल्न उहाँ राजी हुनभ
ु यो!"पिन उहाँ आ ाकारी हुनभ
(िफिलप्पी २:७,८

पान्तिरत)। मुिक्तको इितहासको ऐनाले हे िरयो भने हाॆो

िनिम्त येशूको बिलदानको िमठासपना अथार्त ् सौन्दयर्तालाई दे ख्छ तर उहाँले
सहनुपरे को ूचण्ड महाक

ु ु ।
र अन्यायलाई हामीले किहल्यै पिन िबसर्नह

िनद ष व्यिक्त पापी र दोषी मािनसह को िनिम्त सहनुपन येशूको

अनुभवलाई यशैया ५३ले कसरी भिवंयवाणी गरे को िथयो? हाॆो िनिम्त उहाँले

कःतो अमानवीय, अत्याचार, आति त, कठोर यातना कसरी सहनुभयो भनेर
उक्त पदह ले हामीलाई कसरी भन्दछ? हेनह
र्ु ोस्, "१ हाॆो समाचार कसले

िवँवास गरे को छ? र परमूभ ुको बाहुबल कसलाई ूकट गिरयो? २ ऊ
उहाँको सामु किललो बोटजःतो र सुक्खा जिमनबाट िनःकेको जरोजःतो

बकयो। ऊिसत हामीलाई आकषर्ण गन न केही सुन्दरता न त मह व नै िथयो।
उसको अनुहारमा हामीलाई मन पन केही िथएन। ३ ऊ मािनसह बाट घृिणत

िथयो र इन्कार गिरयो, अफसोसमा परे को मािनस र कंटिसत पिरिचत। ऊ
त्योजःतो िथयो, जसलाई दे खेर मािनसह

आफ्ना मुख फकार्उँछन्। ऊ घृिणत

िथयो, र हामीले उसलाई केही मोलको गनेन । ४ िनँचय नै उसले हाॆा
िनबर्लताह

बोक्यो, र हाॆा दु:ख भोग्यो, तापिन हामीले उसलाई परमेँवरबाट

िहकार्इएको, उहाँबाट िपिटएको र दु:खमा परे को सम्झ्य । ५ तर ऊ त हाॆा

अपराधह का िनिम्त छे िड़यो। हाॆा अधमर्का िनिम्त ऊ पेिलयो। हामीमा शािन्त

ल्याउने दण्ड उसमािथ पर्यो, र उसको कोरार्को चोटले हामी िनको भय । ६
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हामी सबै भेड़ाझ बरािलएका छ । हामी हरे क आफ्नै बाटोितर लागेका छ , र
परमूभ ुले उसमािथ हामी सबैको अधमर् हािलिदनुभएको छ। ७ ऊ िथचोिमचोमा

पर्यो, र उसलाई कंट पर्यो, तापिन उसले आफ्नो मुख खोलेन। मािरनलाई
लगेको थुमाजःतै ऊ डोर्याएर लिगयो। आफ्नो ऊन कऽनेको सामु भेड़ा मौन

भएझ उसले पिन आफ्नो मुख खोलेन। ८ अत्याचार र इन्साफ ारा ऊ
लिगयो। उसका सन्तानका बारे मा कसले िवचार गनर् सक्छ?

िकनिक ऊ

जीिवतह को दे शबाट अलग गिरयो, र मेरो ूजाका अपराधको िनिम्त उसमािथ

कुटाइ पर्यो। ९ उसको िचहान दुंटह िसत बनाइयो,

र मृत्युमा धनीह

उसको साथमा िथए, य िप उसले केही उपिव गरे को िथएन न त उसको

मुखमा केही छल िथयो। १० तापिन उसलाई चकनाचूर र कंटमा पानर्

परमूभ ुको इच्छा िथयो, र परमूभ ुले उसको ूाणलाई दोषबिलझ बनाउनुभए
तापिन,

उसले आफ्ना छोराछोरीलाई दे ख्नेछ र आफ्नो िदन बढ़ाउनेछ र

परमूभ ुको इच्छा उसकै हातमा उन्नत हुनछ
े । ११ उसका ूाणको वेदनापिछ
उसले जीवनको ज्योित दे ख्नेछ र सन्तुंट हुनछ
े । आफ्नो

ान ारा मेरो धमीर्

दासले धेरैलाई धमीर् बनाउनेछ, र उसले ितनीह का अधमर् बोक्नेछ। १२
ँ ै उसलाई पिन म एक भाग िदनेछु, र उसले लूटको माल
यसैकारण महान्ह सग

सामथीर्ह िसत बाँ नेछ। िकनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खन्यायो, र ऊ
अपराधीह को गन्तीमा गिनयो। िकनिक उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले
अपराधीह का िनिम्त मध्यःथता गर्यो।"

अन्याय, अत्याचार, दु ता, अमानवीयताको िशकार हुन ु भनेको के हो

भनेर परमेँवरले येशू ारा अनुभव गनुभ
र् एको िथयो। िनद ष मािनसको हत्या

गनुर् भनेको आफैमा आबोसपूणर् त िथयो नै, तर परमेँवरकै हत्या गनुभ
र् नेको त
अित नै भएको िथयो। हामीह को टु टेको र पितत अवःथामा परमेँवर आफै

ु यो जसले गदार् उहाँबाट हामीले पाउने सहानुभिू त, क णा,
पिरिचत हुनभ

िवँवसनीयता र अन्तभार्व उहाँबाट पाउनसक्छ

भ े कुरामा केही शङ्का

छै न। "१५ िकनिक हाॆा ूधान पूजाहारी हाॆो दुबल
र् तामा हामीसँग सहानुभिू त

ु न्ु न। तर हामीजःतै उहाँ सबै कुरामा परीिक्षत हुनभ
ु यो, र
दे खाउन नसक्ने हुनह

ु न्ु थ्यो। १६ यसकारण साहससँग अनुमहको िसं हासन निजक
पिन पापरिहत हुनह

जाऔ ं, र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुमह ूाप्त गनर्
सक ।" हाॆो परमेँवरको चिरऽलाई यसरी उघानुर् भन्दा अ
िवषय

हुनसक्छ

र?

बुसले

ल्याउने

परमेँवरको

िदमागमा खेलाउन पिन हामी कसरी सक्छ र?
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के उल्लेखनीय

सुसमाचार

हामीह को

हाॆो ूभ ुको िनिम्त जे सेवा गछ

िवशेष गरे र समाजका िवप ,

िपछिडएका, दिवएका आिदह कहाँ पुग्छ तब येशू हाॆो स ा मनुभ
र् यो भ े
आत्म ानलाई सध िकन हाॆो िदमागमा रािखराख्नुपछर्? जसको सेवा गछ

त्यसको िनिम्त पिन उहाँ मनुभ
र् यो भ े कुरालाई हामीले कसरी सिम्झरहने?

अथार्त ् जसको िनिम्त येशू मनुभ
र् यो त्यसलाई हामीले कःतो व्यवहार गन सो

कुरामा हामी िकन सध सं वद
े नशील भइरहनुपछर्?
उपसं हार:

थप जानकारीको लािग: एलेन जी
११७-१२४

ाइट ारा िलिखत वेलफेयर िमिन ीको पृ.

पृ.को "इन द फुटःटे प्स अभ द माःटर", िमिन ी अभ िहिल ,

पृ. २९-५०को "डेज अभ िमिन ी, द िडजाएर अभ एजेजको ५८९-६००को
"द टे म्पल िक्लन्स एगेन" र पृ. ७२३-७४०को "इन पाइलटस् जजमेन्ट
हल" पढ्नुहोस्।

"परमेँवरको आ ा वा दश आ ालाई सरासर उल न गनलाई उहाँले

दण्ड िदनुहन
ु ेछ भ े िनणार्यक ूमाण उहाँको वचनमा ूःतुत गिरएको छ।
ु न्ु छ, हामीले जे गरे पिन (वा उहाँका
यिद कसै ले परमेँवर अित दयालु हुनह

आ ाह लाई पालन गनुप
र् न आवँयकता छै न) हुन्छ भनेर आफैमा ढु क्क
हुन्छन् िकनभने उहाँले हामीलाई दण्ड िदनुह ु

भनेर सोच्दछन् ितनीह ले

कलभरीको बुसमामाऽ हे नप
र्ु छर्। कुनै खोट नभएको वा िनद षी परमेँवरको
पुऽको मृत्युले यो दे खाउँदछ िक पापको ज्याला मृत्यु हो र परमेँवरको ूत्येक
आ ाको उल न गनलाई उिचत दण्ड िदइनेछ। पापरिहत येशू मािनसको

ु यो। आ ाको उल न गन दोषको भार उहाँले बोक्नुभयो।
िनिम्त पाप हुनभ

उहाँको िपताको अनुहार यसरी लुकेको उहाँले अनुभव गनुभ
र् यो िक उहाँको
दय िछयािछया भयो र उहाँको जीवन धुजाधुजा भयो। सबै क

सहे र उहाँले

आफ्नो जीवन यसरी आहुित िदनुभयो वा बिलदानको िनिम्त सुम्पनुभयो तािक

पापीह ले उ ार पाउन्। पापको दण्डबाट मािनसलाई मुक्त गनर् अ

कुनै

उपाय छै न। ूत्येक व्यिक्त जसलाई येशूको मृत्युबाट उपलब्ध गराइएको

मुिक्तलाई अःवीकार गदर्छ त्यसले आफ्नो पापको भार आफैले बोक्नुपन हुन्छ

र आ ाको उल न गदार् पाउनुपन दण्ड उसै लै भोग्नुपन हुन्छ।"-एलेन जी
ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ५३९,५४०बाट
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पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ)

एलेन जी

ाइटको मािथको कथनलाई फेिर ध्यान िदएर पढ्नुहोस्।

त्यसमा अन्यायको वाःतिवकतालाई कोिरिदएको छ: िनद ष येशू भी ले

पापीह को िनिम्त दण्ड भोग्नुभयो! हामीले यो िनणार्यक सत्यलाई
आ)

िदमागमा रािख राख्न िकन मह वपूणर् छ?

जुन ूकारको राज्य उहाँले ःथापना गनर् चाहनुभएको िथयो त्यसको

लािग उहाँले न कुनै राजनैितक, आिथर्क, सामािजक र धािमर्क सुधार

आन्दोलना गनुभ
र् यो न त त्यसको िनिम्त कुनै अिभयाननै चलाउनुभयो।

शोिषत र िपछिडएका वगर्ह लाई सहयोग गन नाउँमा अनेक िहं सा र

दवाव िदएर आन्दोलन गरे का मािनसह को दु:खद कथाह ले मानव

इितहास भिरएको छ। कितपय समयमा एउटा दमनकारी वगर्लाई
दवाएर अक दमनकारी वगर् खडा भएर दमन गन वगर्को उदय भएको

पाइन्छ। दमनमा परे का मािनसह को उ ार गनर् येशूका िवँवासीह

ँ िमलेर
लाग्नु पछर् जुन ् शिक्त त्यस कामको िनिम्त अिघ सदर्छ त्यससग

काम गनुप
र् दर्छ। तर राजनीितलाई हितयार बनाएर शोिषत वगर्लाई
उ ार गनुप
र् छर् भ े नाउँमा िकन अन्याय र अत्याचार र आत बादको

इ)

बाटो अपनाउनुह ु ?
ु

मुिक्तको योजनाको माग के िथयो त्यो सोच्नुहोस्। न्यायूेमी येशू
अन्यायीको िनिम्त दु:खक

पाउनुभयो। कुनै न कुनै तवरले हामी सबै

अन्यायी वा दोषी छ । हाॆो िनिम्त येशूको यो महान् बिलदानले हामी

सबैलाई नयाँ मािनसह

िकन बनाउनु हुँदैन?

ँ
सारांश: पुरानो करारका अगमवक्ताह का कामह लाई औल्याएर
सुसमाचारको
पुःतकमा येशूको सेवाकायर्को पिरचय िदइएको िथयो। गिरब तथा िबप

वगर्ह को िनिम्त सुसमाचार, दमनकारीह बाट ःवतन्ऽ र िच

चोटह

आफ्नो

फाटे काह का

िनको पान कामको ूदशर्न नै मसीहको घोषणा िथयो। यो सबै येशूले
जीवनबाट

दे खाउनुभएको

िथयो।

तै पिन

उहाँले

आफ्नो

मृत्युमा

अन्यायको मार सहनुभएको िथयो र पितत, अमानवीयता तथा अित बुर
व्यवहार उहाँमािथ खिनएको िथयो। हाॆो िनिम्त उहाँको अन्यायी मृत्युको

िनिम्त उहाँलाई धन्यवाद छ िकनभने त्यसले गदार् हाॆा पापह बाट हामी क्षमा

पाउँछ र हामीलाई अनन्त जीवनको ूित ा उपलब्ध गराइएको छ।
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कथा ७
साबथमा काम गनुप
र् न
सोफी बाउमा, ४४, न्यु क्यालेडोिनया
साउथ पािसिफक क्षेऽमा न्यु क्यालेडोिनया राज्य छ। त्यो ृान्स

दे शको िनयन्ऽणमा छ। त्यस दे शको सहरमा सन २०१७को अक्टोबर
मिहनामा एक जना सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् पाःटरले सुसमाचारीय कायर्बम
गरे का िथए। त्यस कायर्बममा सोफी बौमा भ े एक जना मिहलाले चौथ

आ ा अनुसार शिनबारै साबथ हो भनेर ूचार गरे को सुिनन् र त्यसबाट
ूभािवत भएर उनले साबथको सन्दे शलाई

ःवीकािरन्।

तर उनले शिनबार आफ्नो िनयिमत काम छोिडनन्। उनी हप्ताको
चार िदन

वा म लबारदे िख शुबबारसम्म मारे भ े एउटा सानो टापुमा रहे को

ु गाउँको िबशाल बजारमा काम गिथर्न।
् उनको सिलन नाउँ गरे की अकीर्
मेबट
सहकमीर्ले अ

बाँिक ितन िदन त्यो बजार चलाउँिथन्।

तर मौसम अनुसार घाम िक त ५:३० िक त ६:४५मा अःताउँथ्यो।

ु ा ७ बजे शुबबार आफ्नो िबशालबजार बन्द गनुर् पदर्थ्यो।
सोफीले बेलक

साबथको सन्दे शलाई महण गरे पिछ उनलाई के ग ँ के ग ँ भयो। शुबबार

अबेरसम्म काम गनर् उनको

मनले मानेन ् तर काम पाउन गार्हो भएकोले

आफ्नो काम पिन छोड्न चाहे की सिकनन्। उनको तलबले सबै पिरवारलाई

धा ुपथ्य । त्यसकारण समय तािलकामा हे रफेर होस् भनेर परमेँवरसँग उनले

ूाथर्ना गिरन्।

ु ा जब सोफी काम गद िथइन् र साबथको बारे मा
एक शुबबार बेलक

िचन्ता गद िथइन् उनलाई उनकी सहकमीर् सिलनको फोन आयो। आफू न्यु
क्यालेडोिनयाको

राजधानी

नौिमयामा

भएको

नपाएकोले त्यही ँ अिड्कएको उनले सुनाइन्।

र

हवाई

जहाजको

िटकट

"के ितमी भोिल शिनबार मेरो स ा काम गनर् सक्छौ?" सिलनले

सोफीलाई सोिधन्।

"अहँ, भोली त मेरो साबथ िदन हो म चचर्मा जान्छु । ितमीलाई थाहा

छ त्यस िदन म परमेँवरको आराधना गछु र्।" सोफीले जवाफ िदइन्।
केही समय पिछ िबशाल बजारको मािलक्नीले सोफीलाई एसमएस

पठाइन्। उनी पिन न्यु क्यालेक्डोिनयाको राजधानीमा िथइन्। "ितमीले भोिल
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शिनबार भएपिन पसल खोल्नुपछर् र काम गनपछर्" त्यस िबशाल बजारको
मािलक्नीले आदे श िदइन्। "भोिल परमेँवरको आराधना गन मेरो िदन हो।

त्यसकारण म िबशाल बजार खोल्न सिक्दन"ँ नडराइकन सोफीले एसएमएस
पठाइन्। "ल हुन्छ त। बजार बन्द गर" मािलक्नीले जवाफ िदइन्। अब

सोफीलाई िचन्ता लाग्यो। यो कुरा उनले आफ्नो मिहला िवँवासीलाई सुनाइन्

"अब मेरो जािगर जाने भयो।" "मान्छे को डर नमा ु तर परमेँवरको भय
मा ु" भनेर उनले जवाफ िदइन्।

आइतबारको िदनसम्म उनकी सहकमीर् सिलन अझै टाढै िथइन्।
सिलनले िबशाल बजार खोल्ने आफ्नो िदन नभएतापिन पसल खोिलन्। िबशाल
बजारकी मािलक्नी पिन हवाइ जहाजबाट उडेर आउन सिकन् र काममा
आइन्। उनी सोफीसँग अत्यन्तै िरसाएकी िथइन्।

"यो िबशाल बजार शिनबार किहल्यै पिन बन्द भएको छै न र शिनबार
फेिर बन्द भएको म चाह " पिड्कएर सोफीलाई भिनन्। तर सोफीले नॆ
भएर भिनन् "हजुर, शिनबार मेरो परमेँवरको आराधना गन िदन हो।
त्यसकारण म त्यस िदन काम गनर् सिक्दन। यिद तपाईँले मलाई कामबाट
िनकाल्नुहन्ु छ भने िनकाली िदनुहोस्।" तर पिन उनकी मािलक्नीले सोफीलाई

कामबाट कामबाट िनकालेनन्।

केही हप्ता पिछ सोफीले आफ्नो ठू ली छोरीलाई भेट्न जान चार

िदनको छु ी मािगन्। उनकी छोरी क्याथिरन राजधानी सहरमा बःदिथन्।
त्यसकारण उनी त्यहाँ हवाइ जहाजबाट जानुपदर्थ्यो। जब उनी त्यहाँबाट
फकर आइन् उनको पसलको मािलक्नीले उनलाई चार िदन पसलमा काम
नगरे कोले त्यसको स ामा चार िदन छु ै काम गनुप
र् छर् भनेर भिनन्। त्यसको
दुई िदनचािहँ शिनबार परे को िथयो।

सोफीले आफ्नो साथीको स ामा अक िदन काम गछु र् तर शिनबार
काम नगन भनेर मािलक्नीलाई भिनन्। तर मािलक्नीले काम गन पछर् भनेर

िज ी गिरन्। नचाहँदा नचाहँदै पिन दुवै शिनबार सोफीले
दुवै शिनवार काम गिरन्।

ञ्चे मुख लगाउँदै

जसको कारण उनी रातभिर सुत्न पिन सिकनन्।

अत्यन्तै िनराश भएर उनले परमेँवरसँग ूाथर्ना गिरन्, "ूभ ु, मलाई

साबथ

िदनमा

तपाईँको

आराधना

गन

मौकाको

लािग

मलाई

सहायता

गनुह
र् ोस्।" आफ्नो चचर्मा पिन त्यसको िनिम्त ूाथर्ना गनर् अनुरोध गिरन्।
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केही िदनपिछ पसलको मािलक्नीले कामको नयाँ तािलका बनाइन्।

मािलक्नीको अनुरोधमा सोफीले अब िदनिदनै काम गदर्िथन्। तर उनलाई

मािलक्नीले थप तलब िदनु परे को िथयो। "अबदे िख ितमीले आइतबारदे िख
बुधवार काम गनु"र् मािलक्नीले सोफीलाई भिनन्। उनको कुरा सोफीलाई

पत्यार गन गार्हो भयो। सोफी अत्यन्तै हँिसली भएर आफ्नो घरमा दगुरेर
गइन् र आफ्नो ौीमानलाई त्यो कुरा सुनाइन्।

आज, सोफीले शिनबार काम नगदार् थोरै तबल पाउँिछन् तर त्यसको पवार्ह

उनलाई छै न िकनिक उनले साबथमा परमेँवरको आराधना गनर् पाउने भएकी
िछन्।
"मेरो

तलबभन्दा

पिन

परमेँवरसँग

मेरो

समय

मूल्यवान

छ।

साबथमा काम गनुर् नपन ःवतन्ऽता नै मेरो आनन्द हो" हँिसलो भएर सोफीले
भिनन्।

यस ऽैमािसकको उिॄएको भेटीको केही भाग सोफी रहे को चचर्मा

बाल स ितको िनिम्त थप दुई वटा भवन बनाउन सहयोग िमल्ने छ। सोफी र

उनको ौीमान रहे को मेब्यूट गाउँमा १५०० मािनसह

्
ौीमानमाऽ त्यस गाउँको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट हुन।

१३८-३

छन्। उनी र उनको

-आन्ड्र्यु मेकचेःनी

