
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायको मूल पदह : यूह ा १४:९, सपन्याह ३:१७, यूह ा १:१-३, 

रोमी ८:३८,३९, भजन ९१:१५,१६, ूकाश १४:६,७  
र एिफसी १:४,५। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "यो नै ूमे हो: हामीले उहाँलाई ूमे गरेको 
कारणले होइन तर उहाँले पिहला हामीलाई ूमे गनुर्भयो। त्यो ूमे उहाँले 
हामीह को पापको ूायिँ चतको िनिम्त उहाँको पऽु पठाउनभुएर बिल 
िदनभुएको िथयो" (१ यूह ा ४:१० पान्तिरत)। 

    इसाई धमर् र अन्य धमर्ह बीच ठूलो अन्तर छ। सबै धमर्का 
ःथापकह ारा के िसकाइयो भनेर जोड िदइन्छ तर ती संःथापक वा धमर्लाई 
शु  गनह ले सम्पूणर् मानव जाितको िनिम्त के गरे भनेर भिनएको छैन। अथार्त ्
मानव कल्याणका िनिम्त ती ःथापकह ले जे गरेतापिन ितनीह को कामले 
कसैलाई मिुक्त िदन सक्दैन। ती धमर्का ःथापकह ले मािनसह लाई केवल यो 
माऽ िसकाउन सक्छन ्िक मिुक्त पाउन वा ःवगर्मा जान ितनीह ले के गनुर्पछर् 
(मान  मिुक्तको शु वात मािनस आफैबाट भएको हो)। 

   त्यसको ठीक िबपिरत येशूभक्तह ले यो िजिकर गदर्छन ् िक येशूले 
केवल िसकाउनमुाऽ भएन वा िशक्षादीक्षामाऽ िदनभुएन तर हामीह लाई मिुक्त 
उपलब्ध गराउन उहाँ आफैले के गनुर्भयो (रोमी ८:३)। बुसमा उहाँको मतृ्य ु
(रोमी ५:८), उहाँको पनु त्थान (१ पऽसु १:३) र ःवगर्मा रहेको पिवऽ 
मिन्दरमा उहाँले के गिररहनभुएको छ (िहॄू ७:२५)-उहाँका ती कामह लेमाऽ 
हामीलाई मिुक्त िदन सक्छ। हाॆो कुनै त्याग, तपःया, धमर्कमर्, दानदिक्षणा, 
अथक ूयासबाट हामीले मिुक्त पाउन सक्दैन । "यिद मािनसमा भएका सबै 
असल काम वा गणुह , उसको पिवऽ वा िस  जीवन, उच्च आदशर्को ःवभाव 
र उसमा भएको अत्यैन्तै महान ् ूमेलाई जम्मा गरेर उसको मिुक्तको िनिम्त 
तपाईँले ःवगर्का दूतह साम ु ूःततु गनुर्भयो भने त्यो षडयन्ऽपूणर् छ भनेर 
त्यसलाई अःवीकार गिरनेछ।"-एलेन जी ाइट, फेथ एण्ड वकर् स,् प.ृ २४बाट 
पान्तिरत। 
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   यो अचम्मको तर िततो सत्य अिन्तम समयमा अनेक  छलकपट, 
खतरापूणर् धािमर्क दशर्नह को बीचमा रिहरहनेको िनिम्त झन मह वपूणर्, 
समसामियक र समयसापेिक्षत छ भनेर ःवीकर गनुर् ज री छ। 
 

१. िपताको ूमे  
       िपताकहाँ आफू ारा माऽ आउन सम्भब छ भनेर आफूलाई बुसमा 
टाँिगनभुन्दा केही समय अिघ येशूले आफूसँग निजक रहेका चेलाह लाई 
भ भुएको िथयो। अिन त्यसबेला िफिलपले उहाँलाई सोधे, "हे ूभ,ु हामीलाई 
िपता देखाउनहुोस।् यो भए हामीलाई पगु्छ।" (यूह ा १४:८ पान्तिरत)। 

    िफिलपको ूँ नलाई येशूले कसरी जवाफ िदनभुयो? उक्त जवाफले 
हामीलाई परमेँ वर िपताको बारेमा के िसकाउँदछ? परमेँ वरको बारेमा अनेक  
गलत धारणा र अडकलबाजी लगाउने ूविृ लाई येशूको जवाफले कसरी ःप  
पादर्छ? हेन ुर्होस ् यूह ा १४:९ "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 ्?’ " 
    कितपय इसाईह ले परुानो करारको परमेँ वरको बारेमा गलत धारणा 
राखेर उहाँ त अत्यन्त कडा, न्यायी र िरसाहा परमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर परुानो 
करारको पःुतकलाई पन्छाएर पढ्न न चाइएको पाइन्छ। तर नयाँ करारमा 
देखाइएको परमेँ वर अत्यन्त मायाल,ु अनमुही, नरम कोमल र क्षमाशीलले 
हनुहुनु्छ भनेर  कितपय इसाईह ले परमेँ वर िपता र येशूको बीचमा तलुना 
गदर्छन।् िपता र येशूको बीचमा अलग ि कोणले हेन ुर् मनािसब छैन। उहाँ 
त्यही परमेँ वर हनुहुनु्छ र त्यही ःवभावको परमेँ वर हनुहुनु्छ, चाहे परुानो 
करारमा होस ्वा नयाँ करारमा होस।् 

  येशू आउनभुएको धेरै कारणह मध्ये एक ूमखु कारणचाही ँपरमेँ वर 
िपताको बारेमा सत्य पिहचान ूकट गनर् आउनभुएको िथयो। शताब्दीय  सम्म 
परमेँ वर र उहाँको ःवभावको बारेमा गलत िचऽण गिरएको पाइन्छ। यो गलत 
धारणा केवल अन्य जाित वा मूितर्पूजकह को बीचमा माऽ नभएर इसाईह को 
बीचमा पिन जताततै फैिलएको पाइन्छ। "परमेँ वरको बारेमा गलत बझुाई 
भएकोले यो पथृ्वी अन्धकारमय भएको छ। येशू यसकारण आउनभुयो िक 
परमेँ वरको बारेमा अन्धकारमा रहेकाह माझ उहाँको बारेमा सत्य ज्योित 
चिम्कओस ् , संसारलाई परमेँ वरितर फिकर् उन ्र शैतानको धोखेवाज चाललाई 
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चडूाउन।"-एलेन जी ाइट, द िडजाएर अफ एजेज,् प.ृ २२बाट पान्तिरत। 
येशू यस संसारमा आउनभुएको धेरै कारणह मध्ये ती केही हनु।् 

   परमेँ वर मािनस जःतो पिरवतर्नशील हनुहुु । यिद परुानो करारमा 
घिटएका िविभ  घट्नाह को विरपिर भएका तथ्यह लाई अध्ययन गिरयो भने 
उहाँ नयाँ करारको जःतै दयाल ु र मायाल ुपरमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर हामीलाई 
थाहा हनु्छ। "परमेँ वर ूमे हनुहुनु्छ" भनेर १ यूह ा ४:८मा भिनएको छ। 
(यहाँ येशूमाऽ ूमे हनुहुनु्छ भिनएको छैन)। उहाँ बदिलन ुहु । "येशू भी  
िहजो, आज सधभिर समान वा उःतै हनुहुनु्छ" (िहॄू १३:८ पान्तर)। 

 यो पिन सम्झन ुअसल छ िक बुसमा टाँिगन ुभएको परमेँ वर परुानो करारको 
परमेँ वर नै हनुहुनु्छ। 

     परमेँ वर िरसाउनमा िढलो, िवँ वािसलो वा भरपद , क णामयी, 
अनमुही र ूमेले भिरपूणर् हनुहुनु्छ (भजन १४५:८)। परमेँ वरको ूमेले 
किहल्यै पिन फेल खाँदैन (भजन १४३:८) र उहाँका उपासकह सगँ उहाँ 
रमाइलो मा हुनु्छ (भजन १४७,११)। आफ्ना जनह  सम्प  होऊन ् भ  े
परमेँ वर चाहनहुनु्छ र उहाँले ितनीह लाई आशा िदनहुनु्छ (यिमर्या २९:११)। 
ूमेले भरपूर भएर उहाँले उहाँका जनह लाई हप्काउनहुु  ब  ूस  भएर गीत 
गाउनहुनु्छ (सपन्याह ३:१७)। परमेँ वर ती गणुह  र अ  धेरै गणुह ले 
सम्प  हनुभुएको सत्य परमेँ वर  हनुहुनु्छ। 

    परमेँ वरलाई ूितिनिधत्व गन येशू हनुहुनु्छ भ े आत्म ानको बारेमा 
सोच्नहुोस।् परमेँ वरदेिख िवशेष डर राखनेको िनिम्त ती ान िकन अचम्मका 
र आशलाग्दा सत्य हनुसक्छन?्  
 

२. येशू भी को ूमे  
     पापले जाितलाई परमेँ वरबाट अलग गरायो। परमेँ वर र मािनसको 
बीचमा कसैले पनुर् नसक्ने खाडल बन्यो। यिद त्यसलाई नपिुरएको भए मानव 
जाित सदाको िनिम्त न  हनेुिथयो। त्यो खाडल धेरै गिहरो र डरलाग्दो िथयो। 
पापको समःयालाई समाधान गनर् र पापी मािनसलाई धमीर् र पिवऽ परमेँ वरसँग 
िमलाप गराउने िवषय अत्यन्त जितल िथयो। तर कृपाल ु परमेँ वर आफैले 
मािनससँग िमल्न कदम चाल्नभुयो।परमेँ वर नै मानव अवतार िलन ु भयो र 
त्यही मानवको प धारण गरेर हाॆो पापको िनिम्त उहाँ बिल हनु ुभयो। 

    वाःतिवक पमा येशू को हनुहुनु्छ भनेर देहायका पदह ले हामीलाई 
के िसकाउँछ? हेन ुर्होस:् यूह ा १:१-५,१४ "१ आिदमा वचन हनुहुनु् थ् यो, वचन 
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परमेँ वरसँग हनुहुनु् थ् यो, अिन वचन परमेँ वर हनुहुनु् थ् यो। २ उहाँ आिदमा 
परमेँ वरसँग हनुहुनु् थ् यो। ३ सबै थोक उहाँ ारा बिनए, र बिनएको कुनै थोक 
पिन उहाँिवना बिनएन। ४ उहाँमा जीवन िथयो, र त् यो जीवन मािनसह को 
ज् योित िथयो। ५ त् यो ज् योित अन् धकारमा चम् कन् छ, र अन् धकार त् यसमािथ 
िवजयी भएको छैन।...१४ अिन वचन देहधारी हनुभुयो, र अनमुह र सत् यताले 
पूणर् भई हाॆा बीचमा वास गनुर्भयो। हामीले उहाँको मिहमा देख् य , जनु मिहमा 
िपताबाट आउनभुएको एकमाऽ पऽुको जः तो िथयो।" र  िफिलप्पी २:५-८ 
"५ ितमीह मा यः तो मन होस ्, जो भीं ट येशूमा पिन िथयो। ६ परमेँ वरको 
ः व पमा भएर पिन उहालेँ परमेँ वरको बराबरी हनेु कुरालाई एउटा पिबराख् ने 
वः तजुः तो ठान् नभुएन। ७ तर आफैलाई िर याईकन कमाराको प धारण 
गरेर,  तथा मनुं  य भएर जन् मनभुयो। ८ ः व पमा मािनसजः तै भएर  
आफैलाई होच् याउनभुयो,  र मतृ् यसुम् मै, अथार्त ् बूसको मतृ् यसुम् मै आ ाकारी 
रहनभुयो।   
  ९ त् यसैकारण परमेँ वरले उहाँलाई अित उच् च पानुर्भयो,  र उहाँलाई 
त् यो नाउँ ूदान गनुर्भयो, जो हरेक नाउँभन् दा उच् च छ,  १० िक ः वगर्मा, 
पथृ् वीमािथ र पथृ् वीमिुन भएको हरेक ूाणीले येशूको नाउँमा घुड़ँा टेक् नपुछर्,  
११ र हरेक िजॄोले परमेँ वर िपताका मिहमाको िनिम् त येशू भीं टलाई ूभ ु
भनी ः वीकार गनुर्पछर्।" 
   येशू भी  सनातन वा सदासवर्दा रहनभुएको हनुाले आफ्नो अिःतत्वको 
िनिम्त उहाँलाई कसैमािथ भरपनुर् आवँयक छैन। उहाँ केवल बािहरी पमामाऽ 
देखापनुर्भएको परमेँ वर होइन तर परमेँ वर आफै हनुहुनु्छ। उहाँको ःवभाव 
ईँ वरीय र अनन्तको छ। जब उहाँले मानव अवतार िलनभुयो तब त्यो सनातन 
परमेँ वरको ईँ वरीय ःवभावलाई कायमै राख् नभुयो तर मानव ःवभावलाई महण 
गनुर्भयो तािक मानव शरीरले नै परमेँ वरको व्यवःथालाई पालन गरोस ् र 
परमेँ वरको आ ा तोड्ने सम्पूणर् मानव ूाणीको स ा उहाँ आफै  पापको बिल 
हनुभुयो|(रोमी ३:२२-२५मा भिनएको छ "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 
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देखाउनलाई गनुर्भयो, िकनभने उहाँको ईँ वरीय धैयर्मा अगािडका पापह लाई 
उहाँले वाः ता गनुर्भएको िथएन)।"  
     परमेँ वर येशू नै मािनस हनुभुयो र अ  मािनसह भन्दा उहाँ फरक 
हनुभुएन। उहाँले परमेँ वरको व्यवःथालाई पालन गनुर्भएको िथयो। तर त्यो 
पालना उहाँको ईँ वरीय शिक्तले गनुर्भएको िथएन तर सबै मािनसलाई उपलब्ध 
भएको आफूभन्दा बािहरको शिक्त परमेँ वरमा भर परेर परमेँ वरको नीितमा 
िहँड्नभुएको िथयो। 

   येशू पूणर् पमा परमेँ वर हनुहुनु्थ्यो र पूणर् पमा मािनस हनुहुनु्थ्यो। 
त्यसको अथर् परमेँ वर जसले "आफ्नो वचनको शिक्त ारा सबै थोक सम्हाल्न ु
हनेु (िहॄू १:३)परमेँ वर बालक भएर डुडँमा पिॐन पगु्नभुएको िथयो (लूका 
२:१६)। त्यसको अथर् त्यही परमेँ वर जो सबै थोकभन्दा अिघ र सबै थोक 
उहाँमा िनिहत भएको (कलःसी १:१७) परमेँ वर मानव बालक हनुभुयो र 
ानबिु  र शारीिरक कदमा बढ्नभुयो (लूका २:५२)। त्यसको अथर् त्यही 
परमेँ वर जसिबना केही पिन हनु आएन (यूह ा १:३) त्यही परमेँ वरलाई 
मािनसह ले खमा झनु् ाए हत्या गरे| (ूिेरत ५:३० पान्तिरत)। 

    यिद ती सबै तत्वले हामीलाई भी को ूमे ूकट गछर् भने भी को ूमे 
केवल हामीमािथ परमेँ वर िपताको ूमे खन्याइएको हो भ  े ठा पुछर्। 
त्यसैकारण येशूका भक्त भएको हैिसयतले हामी सध खशुी, आनन्द र आभारी 
भएर बाच्नकुो िबकल्प के छ र? 

    पावलले एक अत्यन्त ूभावकारी ूितव ता व्यक्त गरेका छन।् त्यो 
हाॆो िनिम्त पिन िकन शिक्तशाली वचन हनुपुदर्छ? हेन ुर्होस,् रोमी ८:३५-३९ 
"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 यःतो 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।" 
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३. पिवऽ आत्माको ूमे 

    िऽएक परमेँ वरमा पिवऽ आत्माको बारेमा पिन धेरै इसाईह ले बझु्न 
सकेका छैनन।् जसरी ितनीह  परमेँ वर िपताको बारेमा राॆोसगँ बझु्दैनन ्
त्यसरी नै पिवऽ आत्माको बारेमा गलत पमा बझु्दछन।् कितपय इसाई 
िव ानह  पिवऽ आत्मा भनेकै परमेँ वर िपता र पऽुको बीचमा भएको ूमे हो 
भनेर िसकाउँदछन।् अथार्त पिवऽ आत्मा भनेकै केवल िपता र पऽुको बीचमा 
भएको  ःनेह हो। यिद यो धारणालाई हामीले मान्य  भने िऽएक परमेँ वरको 
बीचमा हनेु उहाँको भिूमका तल झाछ  र उहाँ िऽएक परमेँ वरको एक सदःय 
हनुहुनु्छ भ  ेिवँ वासलाई त्याग्न पगु्छौ|  
   तर बाइबलले पिवऽ आत्मा कुनै हावा नभएर व्यिक्तत्व हनुहुनु्छ भनेर 
िसकाउँदछ। येशूलाई िवँ वास गदार् िलइने बिप् तःमामा उहाँको नाउँ िपता र 
पऽुसँग िलइएको हनु्छ (म ी २८:१९)। पिवऽ आत्माले भी को यश वा 
मिहमा गनुर्हनु्छ (यूह ा १६:१४)। मािनस पापी हो वा कसैले गलत काम 
गरेको छ भने पिवऽ आत्माले नै िववेकमा बोल्नभुएर गलत काम गरेको 
देखाउनहुनु्छ (यूह ा १६:८)। उहाँको िच  दखुाउन वा फटाउन सक्छौ | 
(एिफसी ४:३०)। उहाँले हामीलाई सम्झाउनहुनु्छ र सान्त्वना वा ढाडस 
िदनहुनु्छ| (यूह ा १४:१६), उहाँले हामीलाई सहायता गनुर्हनु्छ, उहाँले 
हामीलाई सरसल्लाह िदनहुनु्छ। उहाँले हामीलाई िसकाउनहुनु्छ (लूका 
१२:१२) , हाॆो िनिम्त परमेँ वरसँग पहल वा िबिन्त गनुर्हनु्छ (रोमी ८:२६) 
र उहाँले नै हामीलाई पिवऽ वा शु  पानुर्हनु्छ (१ पऽसु १:२)। मािनसह लाई 
सबै सत्यमा अगवुाइ गन व्यिक्तत्व पिवऽ आत्मा नै हनुहुनु्छ भनेर येशूले यूह ा 
१६,१३मा भ भुएको िथयो। 

   छोटकरीमा भ  ेहो भने पिवऽ आत्मा परमेँ वर हनुहुनु्छ जसरी िपता र 
पऽु हनुहुनु्छ। ती ितनै जना भएर एक परमेँ वर हनु पगु्नभुएको छ। 

     पिवऽ आत्माले जे गनुर्हनु्छ उहाँले परमेँ वरको ूमेलाई ूकट 
गनुर्हनु्छ। उहाँले अ  के पिन गनुर्हनु्छ? हेन ुर्होस ् केही पदह : लूका 
१२:११-१२ "११ “जब ितनीह ले ितमीह लाई सभाघरह , शासकह  र 
अिधकारीह का साम ु ल् याउँछन ्, तब ितमीह ले कसरी र के जवाफ िदने, 

अथवा के भन् नपुन, सो िफबी नगर, १२ िकनभने त् यसै बेला ितमीह ले के 
भन् नपुन हो पिवऽ आत् माले ितमीह लाई िसकाउनहुनेुछ।” यूह ा १६:७-१५ 
"७ तापिन म ितमीह लाई सत् य कुरा भन् दछु, म जानमा नै ितमीह को िहत 
छ। िकनभने म गइन ँभने, सल् लाहकार ितमीह कहाँ आउनहुनेुछैन। तर गए ँ
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भने म उहाँलाई ितमीह कहाँ पठाइिदनेछु। ८ अिन जब उहाँ आउनहुनु् छ, 

उहाँले संसारलाई पाप, धािमर्कता र न् यायको िवषयमा दोषी ठहराउनहुनेुछ। ९ 
पापको िवषयमा, िकनभने ितनीह  ममािथ िवँ वास गदनन ्, १० धािमर्कताको 
िवषयमा, िकनभने म िपताकहाँ जान् छु, र ितमीह  मलाई फेिर देख् नेछैनौ। ११ 
र न् यायको िवषयमा, िकनभने यस संसारको शासकलाई दण् डा ा भइसकेको 
छ। १२ “मैले ितमीह लाई भन् ने कुरा अझ धेरै छन ्, तर अिहले ितमीह  ती 
कुरा सहन सक् दैनौ। १३ जब उहाँ, अथार्त ् सत् यका आत् मा आउनहुनेुछ, तब 
उहाँले ितमीह लाई सबै सत् यतामा डोर् याउनहुनेुछ। उहाँ आफ् नो तफर् बाट 
बोल् नहुनेुछैन। उहाँले जे सनु् नहुनु् छ, त् यही बोल् नहुनेुछ, र हनु आउने कुराह  
ितमीह लाई घोषणा गिरिदनहुनेुछ। १४ उहाँले मेरो मिहमा गनुर्हनेुछ, िकनभने 
जे मेरो हो, त् यो मबाट िलएर ितमीह लाई सो घोषणा गिरिदनहुनेुछ। १५ जे-
जित िपतासँग छन ्, ती मेरा हनु ्। यसैकारण मैले भन, जे मेरो हो त् यो मबाट 
िलएर आत् माले ितमीह लाई घोषणा गिरिदनहुनेुछ।" र ूिेरत १३:१-३ "१ 
एिन् टओिखयाको मण् डलीमा अगमवक्ताह  र िशक्षकह , अथार्त ् बारनाबास, 

काला भिनने िशिमयोन, कुरेनीका लिुकयस, ूान् तीय शासक हेरोदसँग हकुका 
मनेन र शाऊल िथए। २ ितनीह ले ूभकुो आराधना गिररहेका र उपवास 
बिसरहेका बेला पिवऽ आत् माले भन् नभुयो, “मेरो िनिम् त बारनाबास र शाऊललाई 
त् यस कामको लािग अलग गर, जनु कामको िनिम् त मैले ितनीह लाई बोलाएको 
छु।” ३ तब उपवास र ूाथर्ना गरेर ितनीह ले उनीह मािथ आफ् ना हात 
राखेर उनीह लाई िबदा िदए।" 
     पिवऽ आत्मा परमेँ वर हनुहनु्छ सबभन्दा ठूलो ूमाण नै येशू भी को 
मानव अवतार हो। येशू पिवऽ आत्माबाट जिन्मनभुएको िथयो (म ी १:२०)। 
परमेँ वरले माऽ त्यो खालको  सिृ  गनर् सक्नहुनु्छ। 

     येशू भी को मािमलामा परमेँ वरबाहेक अ  कुनै जीवले गनर् नसक्ने 
काम पिवऽ आत्माले गनर् सामथीर् हनुभुएको िथयो। ूथममा, सवर्व्यापी भी लाई 
उहाँले मिरयमको कोखमा ल्याउनभुएको िथयो। अिन येशू मानव शरीरमा नै 
सबैले देख् ने गरी ःवगर्मा उक्लनभुएको िथयो। दोॐोमा मानव चोलामा 
रहनभुएको येशूलाई पिवऽ आत्माको आँ चयर् काम ारा िवँ वका सबै िवँ वासी 
मािनसह को साम ुउहाँको उपिःथित गराउनहुनु्छ। त्यसकारण पिवऽ आत्मा, 
परमेँ वर िपता र पऽुसँग एक भएर हामीह को िनिम्त काम गिररहनहुनु्छ। 
"मािनस जाितको दयनीय अबःथा देखेर िऽएक परमेँ वर दयाले हिल्लन ुभएको 
िथयो। मािनसह को िनिम्त मिुक्तको योजना तयार पानर् ती िऽएक परमेँ वरले 
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आफूलाई समु्पनभुएको िथयो।"- एलेन जी ाइट, काउिन्सल अन हेल्थ, प.ृ 
२२२बाट पान्तिरत)। िपता, पऽु र पिवऽ आत्माले हामीलाई समान पमा ूमे 
गनुर्हनु्छ र मिुक्त पाएर परमेँ वरको अनन्त राज्यमा हामी पःन सकौ भनेर 
सिबय पमा काम गिररहनभुएको छ। यस खालको महान ्मिुक्तको योजनालाई 
हामीले कसरी अःवीकार गन?   
   हाॆो अनन्त िहतको िनिम्त िपता, पऽु र पिवऽ आत्माले सँगसँगै िमलेर 
काम गिररनभुएको छ भ  ेअवधारणाले हामीलाई कसरी सान्त्वना िमल्न सक्छ? 
 

४. हामीलाई मिुक्त िदने परमेँ वरको ूितव ता  
     कितपय सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले आफ्नो कमजोरीका कारण आफूले 
मिुक्त पाउन े हो िक नपाइने हो भनेर तकर्  गदर्छन।् ितनीह मा परमेँ वरको 
आँ वासन र आत्मिवँ वासको कमी भएको कारणले भिवंयको बारेमा जा  
चाहन्छन।् िबशेष गरेर मिुक्त पाउने कुरामा ितनीह  िवःवःत हनु चाहन्छन।् 
ितनीह  असल हनु र परमेँ वरलाई िरझाउन धेरै पिरौम गदर्छन ् तैपिन 
कमजोरीका कारण आफ्नो ूयासमा कमी भएको अनभुव गदर्छन ् र मिुक्त 
पाइदैन होला भनेर िख  हनु्छन।्आफ्नो जीवनलाई ितनीह  हेदर्छन ्र जीवनको 
याऽामा खास त्यःतो आित्मक ूगित नभएको महससु गदर्छन।् येशूको ःवभाव 
र चिरऽसँग दाँज्दा उहाँ र आफूमा ठूलो िभ ता पाउछन। िवशेष गरेर येशूको 
यो वचनले त झन ितनीह लाई घाइते नै पानर् सक्छ, "ढोका साँगरुो छ र बाटो 
सानो वा साँघरुो छ जसले अनन्त जीवनितर डोर् याउँछ। केवल थोरै माऽ त्यहाँ 
पगु्न सक्छन ् |" (म ी ७:१४)। हामी मध्ये कोिह त्यो अनन्त जीवनको 
गन्तब्य ःथानमा पगु्ने हौ िक नपगु्ने हौ भनेर ि िवधामा परेका त छैनौ होला? 

    यगुको अन्तमा तयारी भएर बःनको िनिम्त अिहले नै हामीलाई मिुक्त 
िमलेको आँ वासन वा आत्मिबँ वासको आवँयकता छ। अिहले नै मिुक्तको 
वाःतिवकतालाई ितनीह ले ूकट गनुर्पछर् तािक ितनीह ले भिवंयमा कुनै डर 
नमानी सामना गनर् सकून। हामीले अिघ नै भन्य  िक सारा जीिवत िऽएक 
परमेँ वर हाॆो मिुक्तको िनिम्त सिबय हनुभुएको छ। जसले गदार् हामीले मिुक्त 
पाउँछ  भ  ेआत्मिवँ वास िलएर िजउन सक्नपुछर्। 

    देहायका पदह  पढ्नहुोस।् मिुक्तको िनिम्त परमेँ वरले हाॆो िनिम्त 
के गनुर्भयो र के गनुर्हनेुछ भनेर ती पदह लाई हामीलाई के आशा र ूित ा 
िदएको छ? हेन ुर्होस:् भजन ९१:१४-१६ "१४ परमूभ ु भन् नहुनु् छ, “त् यसले 
मलाई ूमे गरेको हनुाले,  
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म त् यसलाई छुटाउनेछु। त् यसले मेरो नाउँ महण गरेको छ, यसकारण म 
त् यसको रक्षा गनछु। १५ त् यसले मेरो पकुार गनछ,  र म त् यसलाई उ र 
िदनेछु। त् यसका द:ुखको घड़ीमा म त् यससँग हनेुछु, म त् यसलाई छुटकारा 
िदनेछु, र आदर गनछु। १६ लामो आय ु िदएर म त् यसलाई सन् तुं  ट 
तलु् याउनेछु,  र त् यसलाई म उ ारको दशर्न िदनेछु।”, योयल २:३१,३२ 
"३१ परमूभकुो त् यो महान ् र भय र िदन आउनभुन् दा अिघ सूयर् अधँ् यारोमा र 
चन् ि रक्तमा पिरवतर्न हनेुछन ्। ३२ परमूभकुो नाउँ िलने हरेकले उ ार 
पाउनेछ। िकनिक परमूभलेु भन् नभुएअनसुार िसयोन पवर्त र य शलेममा 
परमूभलेु बोलाउनभुएअनसुार बाँचेकाह को छुटकारा हनेुछ।” , यूह ा 
१०:२७-३० "२७ “मेरा भेड़ाह ले मेरो सोर सनु् छन ्, र ितनीह लाई म िचन् छु, 

र ितनीह  मेरो पिछ आउँछन ्। २८ ितनीह लाई म अनन् त जीवन िदन् छु, र 
ितनीह  किहल् यै नं ट हनेुछैनन ्, र कसैले ितनीह लाई मेरो हातबाट खोसी 
लैजानेछैन। २९ मेरा िपताले ती मलाई िदनभुएको छ; उहाँ सबैभन् दा महान ् 
हनुहुनु् छ। िपताको हातबाट कसैले ितनीह लाई खोसी लानेछैनन ्। ३० िपता 
र म एक ह ।” , रोमी १०:५-१३ "५ मोशा लेख् छन ्, “व् यवः थामा आधािरत 
भएको धािमर्कता पालन गन मािनस त् यसैबाट िजउनेछ।” ६ तर िवँ वासमािथ 
आधािरत भएको धािमर्कताले यसो भन् छ, “मन-मनमा यसो नभन, ‘ः वगर्मा को 
उक् लने?’ (अथार्त ् भीं टलाई तल ल् याउनलाई), ७ वा आफ् नो मनमा यसो पिन 
नभन, ‘पातालमा को ओलर्ने?” ‘ (अथार्त ् मरेकाह बाट भीं टलाई मािथ 
ल् याउनलाई)। ८ तर यसले के भन् छ? “वचन ितॆो निजकै छ, ितॆो मखैुमा र 
ितॆो दयमा,” अथार्त ् िवँ वासको वचन, जो हामी ूचार गदर्छ । ९ िकनिक 
यिद ितमीले येशूलाई ूभ ुहनु ्भनी आफ् नो मखुले ः वीकार गर् यौ, र परमेँ वरले 
उहालँाई मरेकाह बाट जीिवत पानुर्भयो भनी आफ् नो दयमा िवँ वास गर् यौ 
भने ितॆो उ ार हनेुछ। १० िकनिक मािनसले आफ् नो दयले िवँ वास गछर् र 
ऊ िनद ष ठहिरन् छ, अिन उसले आफ् नो मखुले ः वीकार गछर् र उ ार पाउँछ। 
११ धमर्शाः ऽ भन् छ, “उहाँमािथ भरोसा राख् ने कोही लाजमा पनछैन।” १२ 
िकनिक यहूदी र अन् यजाितमा केही भेद छैन। उहाँ एउटै ूभ ुसबैका ूभ ु
हनुहुनु् छ, र उहाँलाई पकुानह  सबैलाई आफ् नो ूशः त आिशष ् िदनहुनु् छ। १३ 
िकनिक “ूभकुो नाउँ पकुान हरेकले उ ार पाउनेछ।” र १ यूह ा ५:११-१५ 
"११ गवाहीचािहँ यही हो, िक परमेँ वरले हामीलाई अनन् त जीवन िदनभुयो, र 
यो जीवन उहाँका पऽुमा छ। १२ जससँग पऽु हनुहुनु् छ, त्यसससँग जीवन छ, 

जससँग परमेँ वरका पऽु हनुहुनु् न, त् यससँग जीवन हुँदैन। १३ ितमीह ले 
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अनन् त जीवन पाएका छौ भन् ने कुरा जान भन् ने हेतलेु परमेँ वरका पऽुको 
नाउँमा िवँ वास गन ितमीह लाई यो पऽ लेख् दैछु। १४ परमेँ वरमा हाॆो पूणर् 
भरोसा छ िक उहाँको इच् छाबमोिजम जे मागे तापिन उहाँले हाॆो कुरा 
सनु् नहुनु् छ। १५ हामीले ूाथर्नामा जेसकैु मागे तापिन परमेँ वरले सनु् नहुनु् छ 
भनी हामी जान् दछ  भने, यो पिन जान् दछ  िक उहाँलाई हामीले जे मागेका छ  
त् यो हामीलाई ूाप् त भएको छ।"  
     हामीलाई आ ानमाऽ होइन पिवऽ जीवन जीउन आदेश पिन िदइएको 
छ। तर यःतो जीवन भी लाई िवँ वास गरेर अिहलेदेिख नै मिुक्तको आभास ्
पाउन सक्छौ। तर हाॆो आफ्नै बल, ूयासले पिवऽ वा िस  जीवन िबताएर 
मिुक्त पाइन्छ भ  े चािहँ होइन। मतृ्यकैु मखुमा परेतापिन हामी उहाँूित 
बफादारी र िन ावान त हनुपुछर् नै तर परमेँ वरमा बफादारी र िन ावान हनेु 
बरदान केवल हामीमा भएको मिुक्तको आशामा माऽ हामी भरपिररहनपुछर्। 
परमेँ वरका जनह  अिन्तम िदनह मा िन ावान, आःथावान, िवँ वािसलो र 
आ ाकारी भएको भे ाइनेछन।् ती गणुह  हामीमा तब हनु्छ जब भी ले हाॆो 
िनिम्त के गनुर्भयो सो कुरामा हामी आत्मिवँ वासकासाथ चल्दछ । 
 

५. अनन्तको ससुमाचार  
           ूकाश १४:६,७ अनसुार "अनन्तको ससुमाचार" के हो? 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।”  
    ससुमाचारलाई अनन्तको भनेर सम्बोधन गिरएको छ। परमेँ वर 
बदिलनहुु  भ  े यो अक  ूमाण हो। परमेँ वरको ससुमाचार अपिरबतार्नीय 
हनु्छ। जसले यसलाई दयदेिख महण गछर् सबैको िनिम्त यो अनन्तको 
ससुमाचार िदइएको छ भनेर आँ वासन िदइएको छ। यस ससुमाचारले 
परमेँ वरको पिरवतर्न नहनेु ूमेको बारेमा ूकट गदर्छ र यो सन्देश सारा 
संसारमा जान ुआवँयक छ। सबैलाई ससुमाचार सु  े सूचनाको हक भएकोले 
ितनीह ले सु  ेअवसर पाउनपुछर्। त्यसैकारणले परमेँ वरले उहाँका जनह लाई 
यो सन्देश फैलाउन आ ान गनुर्भएको छ। 
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    एिफसी १:४-६मा भिनएको 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 सन् तान हनुलाई अिघबाटै िनयकु्त गनुर्भएको िथयो, ६ यस 
हेतलेु िक उहालेँ हामीलाई आफ् ना िूय पऽुमा िस मा िदनभुएको आफ् नो 
मिहमामय अनमुहको ूशंसा होस ्।" ती पदह ले वाःतिवक पमा ससुमाचार 
झन कितको अनन्त रहेछ भ े कुरालाई कसरी बताउँछ? 

    संसारको उत्पि  वा संसारको जग बसाल्नभुन्दा अिघदेिखनै येशूमा 
हामीलाई च ु भुएको छ | "अनन्तको ससुमाचारको" बारेमा चचार् गदार् अब 
हामीले के भ ?े संसारको सिृ  भन्दा अिघ अझ भ  े हो भने संसारमा पाप 
आउनभुन्दा अिघ नै परमेँ वरमा हामीले मिुक्त पाऔ ँभ  ेउहाँको योजना िथयो। 
केही शब्दह  हेन ुर्होस:् "चिुनएको", "सन्तान हनु अिघबाटै िनयकु्त भएको", 
"उहाँको ूमेमा" "आफ्ना सन्तान हनु"। परमेँ वरमा हामीले अनन्त जीवन 
पाऔ भ  े परमेँ वरको महान ् इच्छा कितको रहेछ भनेर मािथका पदह ले 
कसरी औलँ्याउँछन ् त्यो कितको मािमर्क छ सो हामीले बझु्नपुछर्। यो पिन 
उहाँले िबगतको अनन्त समयमा िनधार्रण गनुर्भएको िथयो भनेर औलँ्याएको छ। 
यसले उहाँको अनमुहलाई ःप  पमा देखाउँदछ। मािनसले गन कुनै धािमर्क 
काम वा असल कामले होइन तर परमेँ वरकै ूिेमलो चिरऽले हाॆो िनिम्त 
मिुक्तको ूावधान ःथापना भएको िथयो (यसै सन्दभर्मा: २ थेःसोिलिनकी २:१३ 
"१३ ूभलेु ूमे गनुर्भएका भाइह , ितमीह का िनिम् त हामी परमेँ वरमा सध 
धन् यवाद चढ़ाउन बाध् य छ , िकनिक शु देिख नै पिवऽ आत् माको पिवऽ 
तलु् याउन े काम ारा र सत् यतामािथको िवँ वास ारा बाँच् नलाई परमेँ वरले 
ितमीह लाई चनु् नभुयो।" र २ ितमोथी १:९ "९ उहाँले हामीलाई उ ार 
गनुर्भयो, र एउटा पिवऽ बोलावट ारा बोलाउनभुयो। हाॆो कामको आधारमा 
होइन, तर उहाँको आफ् नै अिभूाय र अनमुहको आधारमा हो, जो उहाँले भीं ट 
येशूमा यगु-यगु अिघदेिख हामीलाई िदनभुएको िथयो)। हामी अिःतत्वमा 
आउनभुन्दा अिघ नै उहाँमा हामीले मिुक्त पाऔ ँभनेर उहाँले च ु भुएको िथयो 
भने त्यस मिुक्तको िनिम्त हामीले के काम गनर् सक्छ  र? तर त्यसलाई महण 
गन वा नगन आत्मिनणर्यको अिधकार हामीलाई नै सिुम्पएको छ। 

    उहाँबाट चिुनएकाह ले जीवनमा मिुक्त पाइएका छन ्भनेर ितनीह ले 
कसरी देखाउने? "उहाँको ूमेमा रहेर पिवऽ र िनद ष जीवन िबताउन" (एिफसी 
१:४) पिन हामीलाई अिघबाटै िनयकु्त गनुर्भएको छ। 
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     येशू भी  आउनभुन्दा अिघ यगुको अन्तमा िदइने सन्देशको 
ससुमाचार फैलाउन हामीलाई िजम्मा िदइएको छ। तर हाॆ ै जीवनमा त्यो 
अनन्तको ससुमाचारको वाःतिवकतालाई अनभुव गनर् िकन ज री छ जसले 
गदार् अ लाई पिन हामीले सनुाउन सक ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी:  मिुक्तको िनिम्त गिरएको ूित ा हाॆो हनुसक्छ तर येशूलाई 
िवँ वास गरे पिुगहाल्छ िन अ  केही गनुर्पदन भनेर गलत आँ वासनमा 
पनुर्हुँदैन। आफ्नो आित्मक पिरवतर्न वा जीवन पिरवतर्नको अनभुव नगिर 
येशूलाई िवँ वास गरे ःवत मिुक्त पाइन्छ भ  ेधारणा मिुक्तको गलत आँ वासन 
भनेर मा  ु ज री छ। येशूले भ भुयो, "मलाई ूभ ु ूभ ु भ  े सबै ःवगर्को 
राज्यमा पःन सक्दैन तर जसले मेरा िपताको इच्छा पालन गरेर चल्छ त्यसले 
माऽ मिुक्त पाउछ। त्यसबेला धेरैले भ छेन,् 'के हामीले तपाईँको नाउँमा ूचार 
गरेन   वा भिवंयवाणी बोलेन  र, के तपाईँको नाउँमा दु  आत्माह लाई 
धपाएन  र के तपाईँको नाउँमा अचम्म अचम्मका कामह  गरेर देखाएन  र?' 
तर म ितनीह को मखैुमा भ छुे, 'खै ितमीह लाई मैले किहल्यै िचनेको छैन: हे 
अधमीर्ह  मबाट टाढा होऊ!'" (म ी ७:२१-२३ पान्तिरत)। ती 
मािनसह ले दईुवटा दभुार्ग्यपूणर् गल्ती गरेका िथए। ूथमत: ती मािनह ले 
ूभकैु नाउँमा जित महान ्कामह  गरेतापिन ितनीह ले परमेँ वरको इच्छाको 
पालन गरेका िथएनन ्जनु परमेँ वरको व्यवःथालाई पालन गनुर्पथ्य । येशूले यो 
भ भुएन, "ितमी पापरिहत नहनेुह  मबाट टाढा जाऊ" न त "िनद ष" वा िस  
नहनेुह लाई।" तर उहाँले भ  ुभयो "अधमीर्ह ", अमजेीमा "अवैध" भनेको छ 
वा मीक भाषामा आनोिमयन (anomian) हो। त्यसको अथर् गैरकाननुी वा 
व्यवःथा िबना हो। दोॐोमा, ितनीह  आफैले के गर वा ितनीह को कामको 
उपलिब्धको बारेमा िजिकर गरेका िथए: के हामीले तपाईँको नाउँमा यो गरेन  
र? वा त्यो गरेन  र? वा तपाईँकै नाउँमा अचम्मका कामह  गरेन  र? यो 
कःतो हो? आफ्नै धमर्कमर् वा असल कामले परमेँ वरको साम ु िनद ष भएर 
देखाउँदा येशूबाट कित टाढा हनु सक्ने रहेछ भनेर उक्त िततो सत्यलाई हामीले 
के भ ?े केवल येशूले के गनुर्भयो वा उहाँूितको िवँ वासमा िन ावान भएर 
बिसरहदा माऽ हामीले मिुक्त पाउँछ । हाॆो मिुक्तको सिुनि तता हाॆ ैकाम ारा 
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होइन तर येशूले हाॆो िनिम्त गनुर् भएको बिलदानमा छ। के तपाईँलाई मिुक्तको 
आँ वासन चािहन्छ? तर परमेँ वरको व्यवःथालाई िशरोपर गरेर चल्नहुोस ् र 
येशूको धािमर्कताको काममा भरपनुर्होस ्र तपाईँलाई चािहने आश ् वासन तपाईँले 
पाउनहुनेुछ। 
  
िचन्तनमनन:  

अ.  मािटर्न लथुरले यसो भनेका िथए: "जब म आफूलाई हेछुर्, 
तब म कसरी मिुक्त पाउँछु भ े कुरा मलाई थाहा हुँदैन। 
जब म येशूलाई हेछुर् तब म मिुक्तबाट कसरी बिँचत 
हनुसक्छु र भ े कुरा मलाई थाहा हुँदैन।" ती वचनह मा 
के महान ्आत्म ान लकेुको छ? यो ममर्लाई हाॆो साथमा 
सध राख् न ुिकन ज री छ? 

आ.  संसारको उत्पि  हनुभुन्दा अिघ नै मिुक्तको िनिम्त हामीलाई 
चिुनएको िथयो भ े धारणालाई अझ सोच्नहुोस।् यसको अथर् 
सबै जनाले ःवत मिुक्त पाउँछन ्भ े िकन हनु सकेन? के 
कसैले मिुक्त नपाउनमुा परमेँ वरले ितनीह को पपु ुर्रोमा 
मिुक्त नलेिखएको कारणले हनु सक्छ र ? (नेपालको 
लोकिूय धारणा) िक ितनीह  आफै मिुक्तको िबषयमा 
िनणार्यक बनेर? यसलाई गिहिरएर सोच्नहुोस।् 

इ.  परमेँ वर िपता, पऽु र पिवऽ आत्माले ूमे गनुर्भएतापिन यस 
संसारमा खराबीको अिःतत्व वािःतिवक पमा नै भएकोले 
परमेँ वर र शैतानको बीचमा भइरहेको महान ्िववाद केवल 
कल्पना वा मनगढन्ते कुरा होइन भनेर हामीले कसरी 
ःवीकान? 
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कथा ४ 

मेिक्सकनले आफूसँग भएको सबै थोक समु्पन्छन ्

नलीर् मािसयाज िफगरुोआ, ३२ 

माशर्ल आइलाण्ड 
 

    िविभ  देशमा ससुमाचारको काम गनर् गएकाह लाई परमेँ वरले 
कसरी अगवुाई गनुर्भयो भनेर लेिखएको कथाह  मैले १७ वषर्को उमेरमा 
पढ्ने मौका पाएको िथए त्यही देिख मैले मेरो देशभन्दा अन्तै गएर ससुमाचार 
सनुाउने काम गछुर् भनेर मैले िनणर्य गर। (म मेिक्सको राज्यको िचपाज भ े 
ूान्तबाट म आएको हुँ।) 
    जब म िवँ विव ालयबाट माजयुट भए ँ तब म िवदेशमा ससुमाचार 
सनुाउन जान चाह तर मसँग पैसा िथएन। एकपटक म घर जादै िथए, घर 
जाँदा जाँदै मैले ूाथर्ना गर "ूभ ु अ  देशमा तपाईँको बारेमा ससुमाचार 
सनुाउने काम गनर् चाहनु्छु र तपाईँको सेवा गनर् चाहन्छु। मेरो पिरवार गिरब 
छ र हवाईजहाजको िनिम्त िटकट िक े पैसापिन मसँग छैन। मेरो पिरवारले 
मलाई सहयोग गनर् सक्दैनन।् यिद तपाईँको इच्छा भए मलाई केही काम 
िमलाइिदनहुोस ्र पैसा जम्मा गरेर अन्य देशमा गएर ससुाचार सनुाउन सकँु।" 
     ूाथर्ना गरेको दईु िदनपिछ मेिक्सकोको राज्य टोबाःकोमा रहेको 
साउथइःट एडभेिन्टःट अःपतालबाट मलाई फोन आयो। एक जना अपिरिचत 
व्यिक्तले फोन गरेर भने, "ितॆो लािग हामीसँग काम छ। अन्तवार्ता िदन 
आऊ।" 
     अःपतालमा पोषणयकु्त खाना खवुाउने कायर्बमको  ूमखु 
योजनाकारको पमा मलाई काम िदइयो। त्यो मेरो ूाथर्नाको जवाफ 
परमेँ वरले िदनभुएको िथयो। "अब त्यस कामले मलाई चािहने पैसा जटु्नेछ र 
म अ  देशह मा ससुाचारको काम गनर् जान सक्ने छु" भ े मैले सोच। 

   एक वषर्पिछ एडभेिन्टःट ःवयंसेवक भएर काम गनर् िनबेदन िदए।ँ 
माशर्ल आइलाण्डमा रहेको इबेई सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकूलको हेडमाःटरले 
मेरो दखार्ःतलाई ःवीकारे। मैले ूाथर्ना गर, "हे ूभ,ु इबेईमा जान मलाई 
सहयोग गनुर्होस।्" हवाईजहाजको िटकट िलन ु भन्दा ितन िदन अिघ मेरो 
काकाको मतृ्य ुभयो। मेरो काकाको धेरै ऋण िथयो र त्यो ऋण पिरवारले 
ितनर् सक्दैनथे। त्यसकारण मैले कमाएको सबै पैसा मेरो पिरवारलाई िदए।ँ 
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मैले इबेई ःकूलको हेडमाःटरलाई फोन गरेर भन िक तत्काल मसँग पैसा 
नभएकोले उक्त ःकूलमा आउन सिकन।ँ हेडमाःटरले  पिन मेरो समःयालाई 
बिुझिदन ुभयो। 

   त्यही रात मैले ूाथर्ना गर, "ूभ ुअ देशमा गएर ससुमाचारको काम 
गन सपना मलाई तपाईँले नै िदनभुएको िथयो। म कसरी त्यहाँ जाउं ? म 
अिहले अःपतालमा तपाईँको िनिम्त काम गदछु तर म िवदेशमा गएर तपाईँको 
मिहमाको िनिम्त काम गनर् चाहन्छु।" 
    फेरी मैले एक वषर् सम्म त्यही अःपतालमा काम गर र इबेई 
ःकूलमा जानको लािग चािहने पैसा जम्मा गर। तर दभु्यार्ग्यवस मेरी बिहनी 
दघुर्टनामा पिरन ् र मसँग भएको सबै पैसा फेिर उनको औषधी उपचारमा 
सिकयो।यस पटक पिन इबेई ःकूलको हेडमाःटरलाई म आउँ नसक्ने कुरा 
जानकारी िदए।ँ 

   दईु वषर्पिछ मैले अब िवदेशमा गएर परमेँ वरको िनिम्त काम गनर् 
नसक्ने रहेछु भनेर मेरो सपनालाई त्यािगिदए। मेरो काम राॆो िथयो र मैले 
चाहे जःतै पैसा पिन पाएको िथए।ँ त्यसैले एक िदन राती सतु् ने वेलामा मेरो 
मनमा घर र कार िक े योजना आइरहेको िथयो, मैले इबेई ःकूललाई सम्झ। 

   त्यस टापकुो बारेमा एक हप् तासम्म सोच। मैले िवदेशमा गएर 
ससुमाचारको िनिम्त काम गन ूित ा परमेँ वरलाई िदएको कुराको पिन याद 
आयो। तब मैले परमेँ वरसँग िववाद गर, "म त एडभेिन्टःट अःपतालमै काम 
गिररहेको छु। यहाँ पिन तपाईँकै िनिम्त काम गिररहेको छु। यहाँको काम 
छोडेर िवदेशमा म िकन जान ुर?" 
    जब म परमेँ वरसँग जवाफको िनिम्त पिखर्रहेको िथए ँ तब केवल, 
"इबेई, इबेई, इबेई"  भ े आवाज माऽ मेरो मनमा घिन्करअ यो। 

    "ल त हनु्छ, म इबेई ःकूलमा गएको तपाईँ चाहनहुनु्छ भने अमेिरका 
जान मलाई िभसा िमलाइ िदनहुोस"् भनेर ूाथर्ना गर। मेिक्सकोबाट इबेई 
टापमुा जान अमेिरकाको क्यािलफोिनर्याको लस एन्जल्स र हवाईको हनललु ु
भएर जान ु पथ्य  त्यो बाटो अिल सःतो िथयो र अक  बाटो अत्यन्त महँगो 
िथयो। त्यसकारण मलाई अमेिरकाको िभसाको आवँयकता िथयो। तर 
मेिक्सकोमा अमेिरका जानका लािग िभसा पाउन सिजलो िथएन। मैले इबेई 
ःकूलको हेडमाःटरसँग उक्त ःकूलमा काम गनर् जाने पऽ माग, तािक त्यो पऽ 
िलएर अमेिरकन राजदतुावासमा गएर िभसाको िनिम्त दखार्ःत िदन सकँु। 
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राजदतुावासमा अन्तवार्ता िदन जानभुन्दा केही समय अगािड मैले ूाथर्ना गर, 
"ूभ,ु भो अब म िबदेशमा जान चाह । मलाई यही ँ रमाइलो भइरहेछ। 
पिहला त म िवदेशमा जान चाहन्थ तर अब म जान चाह । त्यसकारण 
मलाई िभसा निदलाइिदनहुोस।्" 
    अमेिरकी राजदतुावासको िभसा िदने कमर्चारीले मलाई सोधे, 
"ितमीलाई िकन िभसा चािहएको हो?" "माशर्ल आइलाण्डमा रहेको इबेई 
ःकूलमा पढाउन चाहन्छु। त्यसकारण, त्यहाँ जान अमेिरका हुँदै जानपुन 
भएकोले मलाई अमेिरकन िभसाको आवँयक परेको हो" मैले जवाफ िदए।ँ 
ती कमर्चारीले कम्प्यटुरमा हेरे र हेडमाःटरको पऽ पिन मागेनन ्न त मेरो 
बक बालेन्स नै मागे। उनले केवल  कम्प्यटुरमा माऽ हेरे र भने "एक 
मिहनापिछ ितमीले िभसा पाउनेछौ।" 
    त्यो कुरा सनेुपिछ मैले िवदेशमा जान परमेँ वरले ढोका खोल्नभुएको 
महससु गर र उहाँलाई गरेको वाचा मैले पालन गनुर्पछर् भनेर पिन िसक। 
त्यसकारण त्यस इबेई ःकूलमा जान मैले सबै थोक त्याग। मैले काम पिन 
छोड र मेिक्सकोमा रहेका मेरा पिरवारसँग िवदावारी भएर पािसिफक समिुको 
बीचमा रहेको सानो इबेई टापमुा काम गनर् गए।ँ 

   इबेईमा एक वषर् काम गिरसकेपिछ मलाई मेरो देश छोडेकोमा कुनै 
प ाताप लािग रहेको िथएन। जब म पाँच कक्षामा पढाउन थाल त्यस कक्षामा 
केवल एक जनामाऽ एडेभेिन्टःट पिरवारको िव ाथीर् िथयो। हवाईमा भएको 
साथीको सहायताले िबःटमसको िदनमा मैले सबै िव ाथीर्ह लाई बाइबल 
बाँडे। अिन त्यही वषर् मेरो कक्षाको पाँच जना िव ाथीर्ले एडभेिन्टःट चचर्मा 
बिप् तःमा पिन िलए। 

   कितले त मलाई सोध्छन ् पिन "त्यःतो राॆो काम अिन मेिक्सको 
सहर िकन छो ौ? खै त  ितमीलाई के नै उपलिब्ध भयो र?" तर मैले 
जवाफ िदन्थ "मसँग सबै थोक छ। म यहाँ खशुी छु। मलाई थाहा छ म 
यस ठाउँमा हनु ुपरमेँ वरको इच्छा हो।" 
    मलाई के अचम्म लािगरहेछ भने इबेई ःकूलमा आउनको लािग 
चारवषर्सम्म कोिशश गर तब सन ्२०१६मा माऽ म आउन सक।यो सबै 
परमेँ वरकै योजना हो भनेर मैले ठम्याएको छु। अब मेरो पिछको योजना के 
हो सो मलाई थाहा छैन। तर मलाई थाहा छ उहाँको आफ्नै िस  समयमा 
उहाँको योजना मलाई देखाइिदनहुनेुछ। 
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  यो कथा नलीर् मािसयास िफगरुोवाले आन्  माकचेसनीसँगको 
कुराकानीमा आधािरत भएर लेिखएको हो। 

    परमेँ वरकै इच्छाबाट नेलीर् इबेई सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकूलमा 
आएकी हनु ्भ े कुरामा शङ् का छैन भनेर उक्त ःकूलको हेडमाःटर रायन जी. 
िभलाबुयलले भन्दछन।् उनको क्लासको २५ूितशत िव ाथीर्ले सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्मा बिप् तःमा िलएको सन्दभर्मा अ  कक्षाभन्दा उनको कक्षाका 
िव ाथीर्ह ले अिघल्लो वषर्मा धेरै बिप् तःमा िलएका िथए। यस ऽैमािसक 
भेटीको केही भाग उनको कक्षालाई ममर्त गनर् सहयोग िमल्नेछ। त्यस भेटीको 
िनिम्त तपाईँ पाठकवनृ्धह लाई हािदर्क धन्यवाद। 
 

माशर्ल आइलाण्डको बारेमा अ  थप जानकारी: 
अ) आइलाण्डको भाषा माशर्लीज हो। त्यहाँको एउटा मह वपूणर् शब्द हो 

"योक्वी"। अमेिरकाको हवाईूान्तमा ूयोग गिरने "अलोहा" जःतै हो। 
त्यसको अथर् "हेलो" "गडुबाई" र "माया" हो। 

आ) माशर्ल आइलाण्डमा ितन वटा एडभेिन्टःट ःकूलह  छन।् माहरुो टापमुा 
एक एडभेिन्टःट ूाथिमक ःकूल र अक  १२ कक्षासम्म पढ्ने ःकुल छ 
भने ठूलो इबेई टापमुा १२ कक्षासम्मको ःकूल छ। 

इ)  माशर्ल आइलाण्डको माहरुो टापमुा रहेको लौरा जाितमा सबभन्दा पिहला 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकूल सन ्१९६८ मा ःथापना भएको िथयो। 

 

४
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