
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अध्यायको मूल सार पद: १ यूह ा १:४, यूह ा ५:२४, रोमी ३:२४,२५, 
२ कोरन्थी ५:२१, १ यूह ा ४:१६, ूकाश २:११, ूकाश २०:६,१४ र 

ूकाश २१:८। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "ितनीह मा जीवन होस ्भनेर म आए,ँ र त्यो 
जीवन अझ ूसःत होस ्(भ  ेमेरो चाहना हो)" (यूह ा १०:१० पान्तिरत)। 
    यस बाइबल अध्ययन पःुतकमा करारको िवषयमा केिन्ित भएको 
छ। करारलाई सरल र शु  लवजमा पिरभाषा गिरन्दा परमेँ वरले यो 
भिनरहनभुएको पाउँछ : करारकै अवधारणाबाट म ितमीह लाई पापबाट उ ार 
गनछु। बस, त्यितमाऽ कुरो हो। 

   करारको ूित ाको अिन्तम चरणको महान ् नितजा त्यसबेला ूाप् त 
हनेुछ जब यस पथृ्वीलाई नयाँ गिरएर अनन्त जीवन उपभोग गिरनेछ। य िप, 
परमेँ वरबाट ूाप् त भएको करारको सखुद अनभुवको आभास ्पाउन हामी त्यस 
बेलासम्म पिखर्रहन ु आवँयक छैन। अिहले नै हाॆो बतर्मान जीवनूित 
परमेँ वरको अिसम चासो छ; हामीलाई जे उ म छ त्यो उहाँले चाहना 
गनुर्हनु्छ। परमेँ वरसँग गिरने करार यो कुनै यःतो कारोबार  होइन जनु ्
अिहले यसो गर, त्यसो गर अिन त्यसको इनाम धेरै पिछ पाउनेछौ। ती 
इनामह  के हनु ् त भन्दा जब हामी िवँ वास ारा परमेँ वरसँग करारको  
सम्बन्ध राखेर चल्छ  तब अिहले नै यहाँ हामीह ले आिशषका उपहारह  
पाउने िनिँ चत छ। 
   यस अध्यायमा हामीले अध्ययन गिरयरहेको करार ौृड्खलाको 
अध्ययनलाई टु ो लाउनेछ । यस अध्यायमा हामीले अिहले नै उपभोग गनर् 
सक्ने आिशषह लाई िनयाल्नेछ , हाॆो दयमा परमेँ वरको अनमुहबाट उब्जने 

१३ नयाँ करारबाट पाएको मानवकोनयाँ करारबाट पाएको मानवको 
िनि त नयाँ िनि त नयाँ युगको जीवनयुगको जीवन  
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आिशषका केही ूित ाह को सिमक्षा गनछ  िकनिक जब उहाँले हाॆो दयका 
ढोकामा ढकढक्याउनभुएको िथयो त्यसबेला उहाँको आवाजलाई िचनेर ती 
ढोकालाई हामीले खोलेका िथय । तर यस अध्यायमा हामीले पाउनपुन वा 
पाउन सक्ने सबै आिशषह को बारेमा अध्ययन गनर् सक्दैन  तर छुन्छ माऽ। 
तर यो केवल आिशषको सु माऽ हो जनु किहल्यै पिन अन्त्य हुँदैन। 
 
यस अध्यायको झलक: हामी िकन आनिन्दत र खशुी भएको अनभुव गदर्छ ? 
कुन आधारमा हामीले त्यस ूित ालाई दावी गनर् सक्छ ? करारमा के छ 
जसले गदार् हामीमा भएका दोष, गलत र िहनताबोधबाट मकु्त हनु सक्छ ? 
यथाथर्मा नयाँ दय हनु ुभनेको के हो? 
 
१. आनन्द 
    "र यी सबै कुराह  हामीले ितमीह लाई लेख् छ  तािक ितमीह  
आनन्दले भिरयोस"् (१ यूह ा १:४ पान्तिरत)। 
    यहु ाले के व्यक्त गरे सो हेन ुर्होस।् उनले केवल केही सरल 
शब्दह माऽ व्यक्त गरेकाछन ् तर ती शब्दह ले हामीमा हनुपुन ठूलो 
फाइदालाई व्यक्त गदर्छ। करारमा पिॐएका हामी जनह मा आनन्दको ूित ा 
हनुपुछर् र छ। 
    कितपय इसाईह लाई यो भिनएको छ िक हामीह  भावनामा 
चल्नहुु । िवँ वास तथा आःथा भनेको भावना होइन रे र हामी भावनाह भन्दा 
मािथ उिक्लनपुदर्छ रे। यसमा तथ्य छैन भ  िमल्दैन। फेिर त्यसैबखत हामी 
मानव ूाणी हुँदैन  यिद हामीमा भावना, अनभुव, मनौभाव, भाव, अनरुाग, 
मनिःथित छैन र िच लाई सिबय पािरने तत्वह ले असर गरेन भने। हामीमा 
भएका भावनाह लाई नकानर् सक्दैन ; तर ती भावनाह लाई हामीले बझु्नपुदर्छ, 
ितनीह लाई आफ्नै भिूमकामा रहन िदनपुदर्छ र सकेसम्म त्यसलाई बशमा 
राख् न खोज्नपुदर्छ। हामीले भावनाको अिःतत्वलाई अःवीकार गनुर्को अथर् गोल 
आकारलाई गोल आकार नहनु ुभ  खोज्न ुजःतै हो। मािथको पदमा यूह ाले 
हामीलाई भन्दछन ् िक हामीमा भावना नहनुमुाऽ होइन जनु आनन्दको भावना 
हो, भावना ूसःत वा पूरा हनुपुदर्छ रे। हामीमा हनेु कुनै पिन मनोवेग, 
मनिःथित, भावनाह लाई कुिण्ठत नगर भनेर हामीलाई िसकाइरहेको पाउँछ । 
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   यूह ाले कुन सन्दभर्मा उपयुर्क्त कथन व्यक्त गरेका हनु ्सो पिहलो  
अध्यायको सु मा पढ्नहुोस।् सु का इसाईह लाई यूह ाले लेखेर ितनीह मा 
आनन्दले भिरएको आशा उनले कसरी गरेका िथए? उनले लेखेका कुराह ले 
ितनीह लाई िकन आनिन्दत बनाउनपुछर्? हेन ुर्होस,् "१ जीवनको त् यस वचनको 
िवषयमा, जो सु देिख िथयो, जो हामीले सनेुका छ , जो हाॆ ैआखँाले हामीले 
देखेका छ , जो हामीले हेर् य  र हाॆा हातले छोय , २ त् यो जीवन ूकट भयो, र 
हामीले देख् य , र हामी गवाही िदन् छ , र ितमीह लाई त् यस अनन् त जीवनको 
सन् देश सनुाउँछ , जो िपतासँग िथयो, र हामीकहाँ ूकट भयो। ३ हामीले जे 
देखेका र सनेुका छ , सो हामी ितमीह लाई सनुाउँछ , तािक हामीह सगँ 
ितमीह को स ित होस ्। हाॆो स ित िपता र उहाँका पऽु येशू भीं टसँग छ। 
४ हामी यी कुरा यस हेतलेु लेिखरहेका छ , िक हाॆो आनन् द पूणर् होस ्" (१ 
यूहन् ना १:१-४)।  
    येशूका बार् ह जना चेलाह मध्ये यूह ा एक पिन िथए। येशूको साढे 
तीन वषर्सम्मको सेवाकायर्को सु देिखनै उनी उहाँसँग िथए। येशूका केही 
अत्यन्तै अनेक  आँ चयर् र चिकत पान कामह  र घट्नाह मा उनी 
ूतआयदशीर् िथए। उनी येशू गेतसमनीमा ूाथर्ना गिररहनहुुँदा, बुसमा 
टाँिगनहुुँदा उनको साम ु िथए भने पहाडमा येशूको प मिहिमत भएर 
चिम्कएको बेलामा पिन सँगै िथए। यसरी आफू ूतआय दशीर् भएको हैिशयतले 
आफूले के भ  खोजेको छ सो िवषयलाई भ  ब बझुाउन उनी अित योग्य 
अथार्त ्िसपाल ुिथए। 
    यो पिन गिहिरएर हेन ुर्होस,् उनले जे भनेका िथए त्यसको जोर आफूमा 
िथएन वा आफू येशूसँग रहेकोमा फूितर् लगाउन खोजेका िथएनन ् तर 
चेलाह को िनिम्त येशूले के गनुर्भयो जसको फलःव प चेलाह को बीचमामाऽ 
स ित होइन परमेँ वरआफैसँग पिन स ित हनु सकोस ्भनेर बझुाउन उनले 
लेखेका िथए। परमेँ वरसँग घिन  सम्बन्ध राख् न येशूले हाॆो िनिम्त ढोका 
खोिलिदनभुएको िथयो। त्यो सम्बन्धले एक आपसमा स ित हनेु सजृना गदर्छ 
जसबाट आनन्दको अनभुिूत िवँ वासीह ले गदर्छन।् येशूका भक्तह ले सनेुका 
उहाँका कुराह  सत्य हो भनेर उनले िवँ वःत पानर् खोजेका िथए। उनले 
ठोकुवा गरेर भन्छन ्िक आफू ूतआयदशीर् भएर उनले येशूलाई देखे, छोए, सनेु 
र उहाँको अनभुव गरे। त्यही आधारमा ितनीह  पिन ःवगर्मा रहनभुएका 
परमेँ वर िपतासँग स ित गनर् सिकन्छ। िपताले ितनीह लाई धेरै ूमे गनुर्हनु्छ 
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र ितनीह लाई आफ्नो पऽु िदनभुएर आफू नै ितनीह लाई समु्पनभुएको िथयो 
भनेर ूत्येक येशूभक्तले थाहा पाओस ्भ े यूह ाको चाहना िथयो। 
   केही हदमा भ  े हो भने यूह ाले आफ्नै व्यिक्तगत गवाही िदन 
खोिजरहेका िथए। येशूसँगको सम्बन्धमा तपाईँ आफैको गवाही के हो? तपाईँले 
के भ  सक्नहुनु्छ जसले गदार् यूह ाले बताउन खोजेको आनन्द अ मा पिन 
बढोस?् 
 
२.  िनद ष वा िहनताबोधबाट मकु्त  

"१ यसकारण जो भीं ट येशूमा छन ्र आफ्नो भौितक आकांक्षा होइन 
तर आत्ममा िहँड्छन ् ितनीह मा दण् डको आ ा छैन। २ पाप र मतृ् यकुो 
व् यवः थाबाट मलाई जीवनका आत् माको व् यवः थाले भीं ट येशूमा मकु्त पारेको 
छ" (रोमी ८:१-२)।  
   एकजना यवुतीलाई िनमर्मपूवर्क हत्या गिरएको िथयो। त्यो हत्यारा 
को हो सो थाहा िथएन। पिुलसले हत्यारालाई प ा लगाउन त्यस यवुतीको 
िचहानमा एउटा माइबोफोन लकुाएर राखे। एक बेलकुा केही मिहनापिछ एक 
जना यवुक त्यस िचहानमा आयो। ऊ घुडँा टेकेर ँदै िथयो। त्यस हत्या 
गिरएको यवुतीसँग माफी माग्दै िथयो। उसले भिनरहेको सबै कुरा 
माइबोफोनमा भिररहेको िथयो। त्यसको आधारमा पिुलसले उसको अपराधको 
िनिम्त उसलाई पक्र्यो। 
   त्यस यवुकलाई त्यस यवुतीको िचहानमा िकन डोर् याइयो त? उसमा 
भएको दोषी मनिःथितले गदार् हो, नऽ भने ऊ िकन आउँथ्यो? 
   हो, हामी आशा गछ  िक हामीमध्ये कसैले त्यस यवुकले जःतो 
अपराध गरेका छैन । य िप, हामी सबै दोषी छ , हामीले कुनै न कुनै काम 
गर् य  वा गछ  जसले हामीलाई लिज्जत बनाउँछ र त्यो काम नगरेपिन हनु्थ्यो, 
त्यो बोिल नबोलेपिन हनु्थ्यो वा त्यःतो व्यवहार नगरेपिन हनु्थ्यो भनेर हामी 
चाहना गनर् पगु्छ  तर जे भयो त्यसलाई फकार्उन सिकन्दैन। 
   येशू र  नयाँ करारको उहाँको रगतले गदार् हामी कोही पिन दोषको 
लाञ् छनामा रिहरन आवँयक छैन। मािथको कथनले हामीलाई यो ःप  
पादर्छिक येशूमा रहेकोले हामी अब दोषी वा िहनतावोध मनिःथितमा रहन ु
आवँयक छैन। हामीलाई न्याय गनुर्हनेु अिन्तम न्यायमूतीर्ले हामी दोषरिहत 
भएको ठहर् याउनहुनु्छ। यसको अथर् हामी त्यस िःथितमा रहने उहाँले पानुर्हनु्छ 
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जसले गदार् हामीले किहल्यै पन अपराध गरेका छैन  र हामी दोषीमनिःथितमा 
रहन ुआवँयक हुँदैन। 
   रोमी ८:१मा पावलले व्यक्त गरेको भावनालाई देहायका पदह ले 
कसरी बझुाउन खोज्छ? उनले व्यक्त गरेको भनाई कुनै भिवंयको िनिम्त होइन 
अिहलेको लािग नै हो भनेर हामी कसरी ठम्याउने? हेन ुर्होस,् यूह ा ५:२४ 
"“साँच् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, जसले मेरो वचन सनु् छ र मलाई 
पठाउनहुनेुमािथ िवँ वास गछर्, त् यसिसत अनन् त जीवन छ। त् यो न् यायमा आउँदैन, 
तर मतृ् यदेुिख त् यसले जीवनमा ूवेश गरेको छ।" (अिहले नै जीवनमा ूवेश 
गरेको छ रे!), रोमी ३:२२-२६ "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 
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।" र २ कोरन्थी ५:२१ "िकनिक हामी 
उहाँमा परमेँ वरको धािमर्कता बन् न सक  भनेर पाप निचन् नहुनेुलाई परमेँ वरले 
हाॆा खाितर पाप बनाउनभुयो।"   
    परमेँ वरसँग करारको सम्बन्ध राखेर चल्दा पाइने धेरै ूित ाह मा 
एक महान ्र ूमखु ूित ा हो, अब हामी दोषको भारले रिहरहन ुआवँयकता 
छैन। जो जो रगतको करारमा पसेर परमेँ वरसँग करारको सम्बन्धमा रहन 
चाहन्छ, िवँ वास, पँ चाताप र आ ा पालन गरेर चल्छ त्यो व्यिक्तमा भएको 
कुनै पिन दोषको बोझ उचािलएको हनु्छ वा दोषबाट मकु्त हनु्छ। हो, शैतानले 
बराबर हाॆो िदमागमा यो घसुाइरहन खोज्छ िक हामी दु  छ , खराब छ , 
परमेँ वरले हामीलाई महण गनर् हामी धेरै पापी छ  तर त्यसबेला हामीले त्यही 
गनर् सक्छ  जनु येशले गनुर्भएको िथयो जब शैतानले उहाँलाई उजाड ःथानमा 
फसाउन खोजेको िथयो: हामी पिन धमर्शा का वचनह लाई उद् धृत गनर् 
सक्छ । ितनीह मा सबभन्दा चक  कथनचाही ँरोमी ८:१ हो। यसको अथर् यो 
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होइन िक हाॆो जीवनमा पापको वाःतिवकताूित आखँा छोप् न ु हो। तर 
परमेँ वरसँग हाॆो करारको सम्बन्ध भएकोले हामी पापको दोष वा आरोपको 
मिुन रहन ुअब वाध्यता छैन। येशूले हाॆो िनिम्त दण्ड भोग्नभुयो। अब उहा ँ
परमेँ वर िपताको साम ुआफ्नै रगतको बाजी राख् नभुएर र हाॆो पापको स ामा 
आफ्नै धािमर्कतालाई ूःततु गनुर्भएर हाॆो िनिम्त िबिन्त गिररहनभुएको छ। 
    तपाईँले आफ्नो जीवनमा जनुसकैु पाप गनुर्भएतापिन ूभलेु तपाईँलाई 
क्षमा िदनभुयो भ  ेआत्म ानले तपाईँको जीवनमा के फरक पादर्छ? त्यस 
वाःतिवकतालाई आत्मसात ् गरेर कसैले तपाईँको िव मा पाप गरे, बोले, 
आलोचन गरे वा घणृा नै गरेतापिन उसलाई कःतो आखँाले हेन ुर्पछर् भनेर हमीले 
सिम्झन ुज री छ? अ सँगको तपाईँको व्यवहारमा त्यस आत्म ानले कसरी 
असर पानर् सक्छ? 
 
३. नयाँ करार र नयाँ दय 

 "१७ िवँ वास ारा भीं ट ितमीह का दयमा वास ग न ्, र ूमेमा 
जरा गािडएका र दि॑ला भएर, १८ सबै सन् तह सगँ चौडाइ, लमाइ, उचाइ र 
गिहराइ के रहेछ सो बझु् ने शिक्त ूाप् त गनर् सक, १९ र ानलाई माथ गन 
भीं टको ूमेलाई थाहा पाउन सक, तािक परमेँ वरको सारा पूणर्ताले ितमीह  
भिरपूणर् होओ" (एिफसी ३:१७-२१)।  
  नयाँ करार भनेको त्यो हो जब परमेँ वरले उहाँको व्यवःथा वा दश 
आ ाह  हाॆा दयह मा रािखिदनहुनु्छ (यमीर्या ३१:३१-३३) भनेर यस 
पःुतकका अध्यायह मा हामीले अिघ नै हेर् य । हाॆो दयमा व्यवःथामाऽ 
कँुिदएको छैन येशू पिन कँुिदनभुएको छ। यो धारणा अत्यन्तै मनािसव देिखन्छ 
िकनिक भी  र उहाँको व्यवःथा घिन सँग बिुनएको छ। यसरी भी को 
व्यवःथा हाॆो दयमा रािखएर र भी  हामीमा रहनभुएर करारको सबभन्दा 
ठूलो फाइदा हामीले पाउँदछ -त्यो हो नयाँ दय (मीक भाषामा रहन ुभनेको 
आफ्नो िनवासःथान भनेर अनवुाद गिरएको छ। त्यसको अथर् हाॆो जीवनमा 
येशूले पाउनहुनेु ःथायीत्वलाई जनाउँछ। 
    हामीलाई नयाँ दय िकन चािहन्छ? जब हामीमा नयाँ दय हनु्छ तब 
हाॆो जीवनमा के पिरवतर्न भएको देखाउँछ? 
    यस बुदँाको पद फेिर पढ्नहुोस।् पावलले ूमेको गणुलाई जोड 
िदएको हेन ुर्होस।् यसमा हाॆो जरा गािडएको र दिर् हला वा जिमनदेिख नै 
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मजबतु भएको हनैुपछर् भनेर भन्दछन।् ूमेको जग ःथायी, ठोस, ढतासाथ 
नहल्ली ःथीर भएर रिहरहेको हनुपुछर् भ े आभास ्िदन्छ। यिद परमेँ वरूित र 
अ ूित ूमेमा जरा गािडएनभने हाॆो िवँ वासको अथर् केही पिन हुँदैन 
(हेन ुर्होस,् म ी २२:२७-३९, १ कोरन्थी १३)। येशूको सतले पाएको ूमे 
िरक्त भएर आउँदैन। ब  त्यसको िबपिरत येशूबाट ूकट गिरएको हामीूित 
परमेँ वरको ूमेको झलक चम्केर आउँदछ। यो यःतो खालको ूमे हो जसले 
सबै बझुाइ र ान भन्दा अपार छ। त्यसको फलःव प हाॆा जीवनह  
पिरवतर्न हनु्छ, हाॆा दयह  पिरवतर्न हनु्छ र हामी नयाँ सोच, नयाँ आकाँक्षा 
र नयाँ लआयले घचेिटएको नयाँ जनह  हनु जान्छ । हामीूित परमेँ वरको 
हाॆो ूमेको अन्तिबर् याले हाॆा दयह  पिरवतर्न हनु्छ र अ ूित हाॆो ूमे 
बिगन्छ। "परमेँ वरको सारा पूणर्ताले ितमीह  भिरपूणर् होओ" भनेर पावलले 
व्यिक्त गरेका कमसेकम आंिसक पमा हामीलाई सायद भ  खोजेको 
हनुसक्छ।   
   १ यूह ा ४:१६ पढ्नहुोस।् यस पदले एिफसी ३:१७-१९मा पावलले 
व्यक्त गरेका भनाइसँग कसरी िमल्दछ? हेन ुर्होस,् "१६ यसरी हामीूित भएको 
परमेँ वरको ूमे हामी जान् दछ  र िवँ वास गछ । परमेँ वर ूमे हनुहुनु् छ, र जो 
ूमेमा रहन् छ त् यो परमेँ वरमा रहन् छ, र परमेँ वर त् यसमा रहनहुनु् छ। १७ 
न् यायको िदनको िनिम् त हामी पूणर् भरोसासाथ बः न सक  भनेर ूमे यसैमा 
हामीमा िस  हनु् छ। िकनिक उहाँ जः तो हनुहुनु् छ हामी पिन यस संसारमा त् यः तै 
छ। १८ ूमेमा डर हुँदैन, तर िस  ूमेले डरलाई हटाउँछ। िकनिक डरको 
सम् बन् ध त दण् डसँग हनु् छ, अिन जो डराउँछ ूमेमा त् यो िस  भएको हुँदैन" (१ 
यूहन् ना ४:१६-१८)। 
   यस बुदँामा उल्लेख गिरएका पदह  हेन ुर्होस।् तपाईँकै जीवनमा ती 
पदह मा उल्लेख गिरएका ूित ाह  पूरा गनर् तपाईँले के गनुर्पछर्? के तपाईँको 
जीवनमा केही पिरवतर्न गनुर् आवँयक छ वा परमेँ वरको पूणर्ताको (एिफसी 
३:१९) अनभुव गनर् तपाईँलाई वाधा िदइरहेको छ? तपाईँको जीवनमा के 
पिरवतर्न हनु ुआवँयक छ त्यसको सूची बनाउनहुोस।् आफ्नो लािग पिन 
बनाउनहुोस ् र सहज छ भने त्यसलाई अ लाई पिन बाँड्नहुोस।् तपाईँ र 
तपाईँको िवँ वासी सहयोगीमा आवँयक पिरवतर्न ल्याउन कसरी एक आपसमा 
म त गनर् सक्नहुनु्छ? 
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४.  नयाँ करार र अनन्त जीवन 
       "२५ येशूले ितनलाई भन् नभुयो, “पनु त् थान र जीवन म नै हुँ। मलाई 
िवँ वास गन मर् यो भने पिन जीिवत हनेुछ। २६ अिन िजउने र ममािथ िवँ वास 
गन ूत् येक किहल् यै मनछैन। के ितमी यो िवँ वास गर् ौ?”  (यूहन् ना 
११:२५-२६)।  
     अनन्त जीवनका दईु पक्षह  छन।् वतर्मान पक्षमा िवँ वासीह लाई 
अिहले नै ूसःत, अथर्मूलक र पूणर् जीवनको अनभुव िदलाउँछ (यूह ा 
१०:१०)। यसमा धेरै ूित ाह  छन ् जनु हाॆो जीवन साथर्क बनाउन 
सहयोग गदर्छ। 
    भिवंयको पक्ष भनेको अनन्त जीवन हो। यसले हाॆो पापमय 
शरीरलाई िजिवत  वा मिरएको अवःथामा नयाँ जीवन र पनु त्थान िमल्दछ 
जब येशू दोॐो पल्ट आउनहुनु्छ (यूह ा ५:२८,२९, यूह ा ६:३९)। यो 
भिवंयमामाऽ हनेु भएतापिन यो घट्ना उिचत र लायकको छ। इसाईह को 
सारा आशाह लाई नै यसले छोिषराखेको छ। 
    मािथको पद पढ्नहुोस।् यहाँ येशूले के भिनरहनभुएको छ? अनन्त 
जीवन कहाँ पाइन्छ? जो िजउँछ र उहाँलाई िवँ वास गछर् ितनीह  मरे पिन 
किहल्यै मनछैन भ  ेउहाँको वचनलाई हामीले कसरी बझु्ने? हेन ुर्होस,् ूकाश 
२:११ "जसको कान छ, त् यसले सनुोस ्, पिवऽ आत् माले मण् डलीह लाई के 
भन् नहुनु् छ। जसले िजत् छ, त् यसलाई दोॐो मतृ् यदेुिख केही हािन हनेुछैन।", 
ूकाश २०:६ "पिहलो पनु त् थानमा सहभागी हनेुह  धन् य र पिवऽ हनु ्। 
ियनीह लाई दोॐो मतृ् यकुो शिक्तले केही गनर् सक् दैन, तर ितनीह  परमेँ वर र 
भीं टका पूजाहारी भएर उहाँसँग एक हजार वषर्सम् म राज् य गनछन ्।॰॰॰१४ मतृ् य ु
र पाताल अिग् न-कुण् डमा फािलए। यो अिग् न-कुण् ड दोॐो मतृ् य ुहो। १५ जसको 
नाउँ जीवनको पःु तकमा लेिखएको भे ाइएन त् यो अिग् न-कुण् डमा फािलयो।" र 
ूकाश २१:८ "तर डरपोकह , अिवँ वासीह , िघनलाग् दा भएकाह , हत् याराह , 
व् यिभचारीह , जादूगरह , मूितर्पूजकह  र झूटा बोल् नेह  सबैको िहः सा आगो र 
गन् धक दन् कने कुण् डमा हनेुछ। यो दोॐो मतृ् य ुहो।"   
    यस संसारमा हामी जन्मेपिछ अिहले नै येशू आउनभुएनभने हामी सबै 
मनछ । यसमा कुनै िववाद छैन। तर येशूको कथनमा हाॆो मतृ्य ु केवल 
िनन्िामाऽै हो, त्यो पिन अःथायी िःथित। जसले उहाँलाई िवँ वास गछर्न ्
ितनीह को पनु त्थान हनु्छ र अनन्त जीवनमा ूवेश पाउनेछन।् 
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   जब येशू भी को आगमन हनु्छ तब भी मा मनह  पनु त्थान भएर 
अमरत्व ूाप् त गनछन र येशूका जीिवत िवँ वासीह  आखँाको िनमेखमा 
अमरत्व धारण गनछन।् येशूका िनिम्त मरेका र िजइरहेकाले पनु त्थानमा 
एउटै खालको शरीर हनेुछन।् परमेँ वरका जनह को िनिम्त अमरत्व त्यसबेला 
सु  हनु्छ। 
   यो कःतो आनन्द र सखुमय सन्देश हो िक हामीह को अन्त्य 
िचहानमा हुँदैन न त कुनै तत्वमा अिःतत्विविहन भएर िबलाएर जानेछ। 
त्यसबेला हामीलाई नयाँ जीवन पाउनेछ  जसको अन्त्य हनेुछैन र सदाको 
िनिम्त रिहरहनेछ। 
    "भौितक शरीरमा भी  हामीसँग एक हनुभुयो, तािक उहाँको आत्मा 
वा ूाणमा हामी उहासँँगै एक हनु सक । यस गणुमा एकत्व भएर नै हामी 
िचहानबाट बािहिरनेछ । पनु त्थान हनु ु भनेको केवल भी को शिक्तको 
ूदशर्नमाऽ होइन तर िवँ वास ारा उहाँको जीवन हाॆो जीवन हाॆो हनेुछ। 
येशू भी को सत्य चिरऽलाई देख् ने र दयमा उहाँलाई महण गनले अनन्त 
जीवन अिहले नै पाइरहेको हनु्छ। पिवऽ आत्मा ारा नै भी  हामीमा 
रहनहुनु्छ; जब िवँ वास ारा परमेँ वरको आत्मा हाॆो दयमा िभऽाउँछ  तब 
त्यसबेलादेिख नै हाॆो अनन्त जीवनको सु  हनु्छ।"-एलेन जी ाइट, द 
िडजाएर अभ एजेज, प॰ृ ३८८ बाट पान्तिरत। 
    अिहले नै हामीले अनन्त जीवनका फाइदाह  कसिर उपभोग गनर् 
सक्छ ? अक , शब्दमा भ  ेहो भने, अनन्त जीवनको ूित ाको अथर् हामीलाई 
अिहले नै के छ? अनन्त जीवनको ूित ाको दैिनक जीवनमा उपभोग गनुर्भएका 
कही अनभुवह  तपाईँको आफ्नै छ भने लेख् नहुोस।् यो ूित ा कुनै व्यिक्त जो 
जीवनसँग संघषर् गिररहेको छ वा मतृ्यसँगै संघषर् गिररहेको छ त्यसँग तपाईँ 
कसरी बाँड्न सक्नहुनु्छ? 
 
५. नयाँ करार र येशूभक्तह लाई सिुम्पएको लआय तथा िजम्मेवारी 
      "यसकारण जाओ, र सबै देशका जाितह लाई चेला बनाओ, िपता र 
पऽु र पिवऽ आत् माको नाउँमा ितनीह लाई बिप् तः मा देओ, २० मैले 
ितमीह लाई आ ा गरेका सबै कुरा पालन गनर् ितनीह लाई िसकाओ। हेर, म 
यगुको अन् त् यसम् म सध ितमीह का साथमा छु”  (म ी २८:१९-२०)।  
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    दिक्षण अिृकाको लेखक लोरेन्स भान डर पोःटले यउटा कथन 
लेखेका िथए। त्यो िथयो, "अथर्हीनको बोझ।" सारा संसारका मािनसह  
उनका कथन अनसुार आफ्ना जीवनह  अथर्हीन बनाउँदै संघषर् गिररहेका 
छन।् मािनसह ले जीवनको उपहार पाएका हनु्छन ्तर त्यसलाई के गन सो 
ितनीह लाई थाहा छैन। त्यस उपहारको उ ेँय के हो सो ितनीह लाई थाहा 
छैन र त्यसलाई कसरी सदपुयोग गन सो पिन थाहा छैन। साँच् चै भनेको 
ितनीह ले पाएका जीवनह  एक जना मािनसलाई दलुर्भ पःुतकह ले भिरएको 
पःुतकालय हातमा पारेको जःतै हो। त्यो मािनसले न त पढ्न जान्छ न त 
त्यसको मह व थाहा नै छ। ब  उसले ती पःुतकह लाई आगो बालेर 
ताप्दछ। अमूल्य खजानाको कःतो दु पयोग, लापवार्ही र खेर हो! 
   तर नयाँ-करारमा बाँिधएको येशूभक्तको िनिम्त त्यो समःया खासै 
समःया होइन जनु जीवनको लआय के हो भनेर प ा लगाउन उसले संघषर् 
गिररहन ुआवँयक छैन। तर त्यसको िबपिरत जसले बूसमा टाँिगएको र 
पनु त्थान हनुभुएको येशूको बारेमा अचम्मको सन्देश थाहा छ, उहाँलाई िचन्छ 
र व्यिक्तगत पमा अनभुव गदर्छ उसको िनिम्त उसको जीवन आनन्दको 
हनु्छ। संसारका सबै मानव ूाणीलाई पापबाट ःवतन्ऽ पानर् र उसलाई अनन्त 
जीवन िदन येशू आउनभुएको, मनुर्भएको र पनु त्थान हनुभुएको सन्देश 
येशूभक्तले दयमा हार जःतै सजाइ राखेको हनु्छ। जब येशूका भक्तले म ी 
२८:१९,२०मा ःप  सन्देशलाई आत्मसात ्गदर्छ तब उसको जीवन लआय वा 
उ ेँयूिेरत भएर चल्दछ। यस संसारमा उसको जीवनको वाःतिवक अथर् वा 
उ ेँय छ भनेर उसले महससु गरेको हनु्छ। त्यो लआय हो, उसले 
व्यिक्तगत पमा येशूमा अनभुव गरेको अचम्मको सत्य संसारमा फैलाउन।ु यो 
कःतो अवसर हो! यस संसारमा ूायजसो हामी जे गछ  यस संसारको 
अन्त्यपिछ त्यसको पिन अन्त्य हनेुछ। तर अ लाई ससुमाचार सनुाउनेले सु  े
मािनसह मा अनन्त जीवनको छाप उसले लगाइरहेको हनु्छ।  हाॆो जीवनको 
लआय र उ ेँयको चचार् गदार् त्यो भन्दा पिुनत र ननािशने लआय अ  के होला! 
   येशूले िदनभुएको आदेशको शब्दलाई एक एक गरेर केलाएर 
पढ्नहुोस।् त्यहाँ लिुकएका ूत्येक तत्वह को सिमक्षा गनुर्होस।् हामीलाई खास 
गरेर के िवशेष कामह  गनर् येशूले भिनरहनभुएको छ र त्यसमा उहाँका ूत्येक 
भक्त कसरी सामेल हनु आ ान गिरएको छ? येशूले िदनभुएको आ ालाई 
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पिरचालन गनर् चािहने िवँ वास र साहसको िनिम्त के ूित ाह  उहाँले 
िदनभुएको छ? 
    नयाँ करारका येशूभक्तह  भएको हैिशयतले ूभ ुआफैले हामीलाई 
ःप  आदेश पालन गनर् िनदर्शन िदनभुएको छ। हामीह  जो भएतापिन, 
हामीह  जहाँ भएतापिन, हामीह  जितपिन िसिमतमा चलेतापिन त्यो लआयको 
िनिम्त हामी केही न केही भिूमका खेिलरहन सक्छ । तपाईँले त्यस मािमलामा 
केही गिररहनभुएको छ? वा अिहले गिररहनभुएको भन्दा अझ बिढ के तपाईँ 
गनर् सक्नहुनु्छ? िवँ वासीह  सहमत भएर येशूको आदेश पालन गनर् कःतो 
महान ्भिूमका खेल्न सिकन्छ सो छलफल गनुर्होस।्  
  
उपसंहार:  
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत द मटे कन्ऽोभसीर्को प॰ृ ६३५-
६४५मा उल्लेिखत "गडस ् िपपलु डेिलभडर्" र ःटेप्स टु बाइःटको प॰ृ ११५-
१२६को "िरज्वाइिस  इन द लडर्।" 
  "परमेँ वरको पिवऽ पऽुको आफ्नो कुनै पाप र सतुार्ह  िथएन जनु 
उहाँले बोक्नपुरेको िथयो: उहाँले अ का सतुार् वा शोकह  बोिकरहनभुएको 
िथयो; उहाँमािथ हाॆो सबैको पाप र अधमर् लािदएको िथयो। ईँ वरीय 
सहानभुिूतले उहाँ मािनससँग सम्पकर्  गनुर्हनु्छ, र मानव ूाणीको ूितिनिध 
हनुभुएर आ ा उल्ल न गनलाई जःतै व्यवहार गिरन आफूलाई सिुम्पनहुनु्छ। 
पापले गदार् भयानक अन्धकारमा पािरने हाॆो िवपि  खोलेको उहाँले हेन ुर्हनु्छ, 
र परमेँ वरबाट हामी अलिगएको कारण बनेको खाडीमा पलु हनु उहालेँ हाॆो 
साम ुूःताव राख् नहुनु्छ।"-एलेन जी ाइट, बाइबल इको एण्ड साइन अभ द 
टाइम्स,् अगःट १, १८९२ बाट पान्तिरत। 

"मेरा दाज,ु भाइ तपाईँ जःतो छ त्यसरी नै आउनहुोस।् तपाईँ पाप र 
ूदषुणले तपाईँको जीवन िछया िछया भएको होला। तपाईँको दोषको भार 
येशूमािथ राख् नहुोस,् र हाॆो िनिम्त उहाँले गनुर्भएको पिुनत वा धािमर्क 
कामलाई िवँ वास ारा दावी गनुर्होस।् दया झिुमरहेकै बेला अिहले नै उहाँकहा ँ
आउनहुोस;् पापलाई ःवीकार गद आउनहुोस,् पँ चातापी र दयलाई पगालेर 
आउनहुोस ् र उहाँले तपाईँलाई ूसःतमाऽामा क्षमा िदनहुनेुछ। अक  अवसर 
गमुाउन अिलकित पिन दसुाहस नगनुर्होस।् मतृ्यबुाट अिहले नै पनु त्थान हनु 
दया र क णाको आवाजलाई सु ुहोस।् भी ले तपाईँलाई ज्योित िदनहुनेुछ। 
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अ ँय संसारको भाग्यरेखाह मा ूत्येक क्षण िसधै सम्पकर्  भइरहेको देिखन्छ। 
त्यसले गदार् तपाईँलाई उपलब्ध गराइएको दयालाई तपाईँको घमण्ड, अहंकार 
र अिवँ वासले पर पर धकेिलरहेको हनु्छ। यिद तपाईँले पिवऽ आत्माको 
सिुरलो आवाजलाई अःवीकार गररहनभुयो भने अन्तमा तपाईँ आफै िबलापमा 
पनुर्हनु्छ: 'कटनी भइसकेको छ, गमीर् मौसम समाप् त भयो, र हामीले मिुक्त 
पाएन ।'"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ५, प॰ृ ३५३बाट 
पान्तिरत।  

 
िचन्तनमनन: 
अ.  लेखक ृािन्सःको होजे मोिरनोले व्यक्त गरेका िथए, "हामी जगत वा 

कःमोससँग सम्बन्ध भइरहेको अनभुव गदर्छ । हाॆो अ ान र 
अिन्तम शिक्तिहनको बारेमा हामी सजग छ। त्यसले गदार् हामीलाई 
असरुिक्षत महससु भइरहेको छ। त्यसको फलःव प हामी ऽासै 
ऽासमा िजइरहेकाछ ।"-िविट्वन फेथ एण्ड िरजन: बािसक िफयस 
एण्ड द मुान किन्डशन (न्य ुयोकर् : हापर्र, १९७७), प॰ृ ७ बाट 
पान्तिरत। यहाँ व्यक्त गरेको कथनसँग एिफसी ३:१७-१९ तलुना 

गरेर पढ्नहुोस।् दईु कथनह को बीचमा के कुरामा संवेदनसील 
देिखन्छ? सोच्नहुोस।् 

आ.   येशूलाई िवँ वास गरेको हनुाले परमेँ वरले हामीलाई आनन्द र खशुी 
िदने ूित ा गनुर्भएको छ। के हामी सध खशुी वा आनिन्दत भएर नै 
बःने? यिद छैन भने, के हाॆो इसाई अनभुवमा केही गलत देिखएको 
छ त? येशूको जीवनमा के छ जसले गदार् अगािडका ूँ नह को 
जवाफ पाएर बझु्न सहयोग गदर्छ? 

इ.    परमेँ वरको पूणर्ताले भिरपूर हनु ु (एिफसी ३:१९) भनेको के हो 
त्यसमा िचन्तनमनन गनुर्होस।् त्यसको अथर् के हो? हाॆो जीवनमा 
यो कसरी अनभुव गनर् सिकन्छ? 

सारांश: करार भनेको कुनै गिहरो धािमर्क दशर्न होइन; ब  येशू भी को मिुक्त 
िदने सम्बन्धको दायरािभऽ रहेर यसलाई व्याख्या गनर् सिकन्छ। त्यो सम्बन्धको 
पूणर्ताको अचम्मको उपभोग अिहले पिन गनर् सक्छ  र उहाँको दोॐो आगमनमा 
पिन।   
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कथा १३ 

घरघरको ढोकामा 
आँ ली आलभारेज, २०, मेिक्सको 

 
    अमेिरकाको टेक्सास राज्यको दिक्षण िसमाना बािहर मेिक्सको देशको 
सानो सहर छ। यो सहर टेक्सासबाट दईु घन्टा कारबाट पिुगन्छ। त्यस 
सहरमा रहेको हाइःकूलमा म पढ्न भनार् भएको िथए।ँ त्यहाँ मसँगै पढ्ने 
केट्जी भेट। उनी र म धेरै निजकको साथी भय । उनी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
रहेिछन ् भनेर मैले थाहा पाए।ँ उनले मलाई बरारबर चचर्को िविभ  
कायर्बमह मा आउन अनरुोध गदर्थी। चचर्ले बािहर खलुा र रमणीय 
ूाकृितक ठाउँह मा गिरने भेलाह मा पिन मलाई उनले िनम्तो िदन्थी। तर 
हाइःकूलभिर मैले उनको अनरुोधलाई ःवीकार गिरँन। "मेरा बाबआुमाले 
मलाई जान निदएकोले म जान सिक्दँन" मैले भन्थ। तर वाःतिवकमा मैले 
मेरा बाबआुमालाई किहल्यै पिन सोधेको िथइँन। मलाई चचर्को कायर्बममा 
जाने चासो िथएन। त्यसकारण उनले गरेको िनम्तो एउटा कानबाट सनु्थ र 
अक  कानले उडाइिदन्थ। 

   किहलेकाही ँ केट्जी र मेरो बीचमा साबथको बारेमा रमाइलो बहस 
हनु्थ्यो। उनले जे िवँ वास गिरन ्त्यो मलाई भिन्थन ्भने मैले जे िवँ वास गर 
त्यो मैले भन्थ। तर मैले के िवँ वास गरेको छु त्यो खास गिर मलाई थाहा 
िथएन। केट्जीसँग असहमतमाऽै म हनु ूयास गथ। तर जनु िदन 
परमेँ वरको आराधना गरेपिन त्यसको मतलब छैन भनेर मेरो बबुाले मलाई 
भ ुभएको िथयो। हाइःकूल सकेपिछ हामी डाक्टर पढ्न िनणर्य गर् य । मेरो 
आवेदनलाई िवँ विव ालयले ःवीकार गरेनन।् परमेँ वरले मलाई िविसर्नभुयो 
भनेर मैले सोच्न थाल। वषर्भिर मलाई द:ुख लाग्यो। तब केट्जीले फेिर 
बािहर रमणीय ठाउँमा आयोजना भएको बाइबल क्याम्पमा जान फेिर िनम्तो 
िदइन।्  मलाई िदक् क लािगरहेको िथयो। यसबेला म जान मञ् जरु गर। म 
जानिबि क् कै त्यहाँको वातावरण मलाई मन लाग्यो। यवुायवुतीह  िमलनसार 
र िमऽवर िथए। त्यसबेला तीन िदनसम्म क्याम्प भएको िथयो। त्यस 
क्याम्पमा िसिकने मूख्य िवषयबःत ु िथयो परमेँ वरको काम कसरी गन। 
हामीले एउटा नदीलाई सफा गर् य  र एउटा एडभेिन्टःट चचर्को िजण ार 
गर् य । घरघरमा जाने कायर्बमले मलाई धेरै ूभाव पार् यो। घरघरमा गएर 
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हामी भजन गाउँथ्य  र बाइबलको पद पढ्थ्य । हामीह  देखेर मािनसह का 
अनहुारह  खशुीले चिम्कन्थे। हाॆो ूाथर्ना ारा ितनीह का दयह  पिरवतर्न 
भएको मैले देखेको िथए।ँ 

    यःतो खालको ससुमाचारीय कायर्बममा मैले पिहला किहल्यै पिन 
भाग िलएको िथइन।ँ मलाई पिन खशुी लागेकोले म अचम्म भए।ँ मैले सोच, 
"यःतो खालको कायर्बम मैले धेरै गनर् चाहन्छु। यो त म सध गनर् चाहन्छु!"  
तीनिदनको कायर्बमले मेरो जीवन नै पिरवतर्न भयो। मेरा सबै िदग्दारपना 
ह ो। मेरो जीवनको लआय छ भनेर मैले महससु गर। तर खास गरेर मेरो 
जीवनको लआय के हो मलाई थाहा िथएन। मैले मेरा बबुाआमालाई मेरो 
अनभुव भन तर ितनीह ले चासो देखाएन। अक  साबथ म चचर्मा गए।ँ 
मािनसह ले मलाई ःवागत गरे र चचर्को िबयाकलापमा सहभागी हनु मलाई 
अनरुोध गरे। जब मैले बाइबल पढ तब मैले धेरै कुराह  िसक। त्यसपिछ म 
हरेक साबथ चचर्मा जान थाल। क्याम्पको एक मिहनापिछ मन्टेमोल ज 
िवँ विव ालयको ईँ वरीयदशर्नशा को िव ाथीर् हाॆो सहरमा आयो र चचर्मा 
एक हप् ताको ससुमाचारीय कायर्बमको आयोजना गर् यो। मैले उसलाई घरमा 
खान बोलाए।ँ मेरो पिरवारसँग उसले बाइबलको बारेमा चचार् गर् यो। जब ऊ 
फिकर् न्दै िथयो तब उसले मलाई सोध्यो, "के तपाईँले बिप् तःमा िलने कुरा 
सोच्नभुएको छ?" जब मैले त्यो सनु, मैले सोच्न थाल, "ओहो, यो त कःतो 
मजाको ूँ न रहेछ!" तरुन्तै बिप् तःमा िलन मैले िनणर्य गर। मेरा बबुाआमा र 
केट्जीले ितन िदनपिछ मैले बिप् तःमा िलएको हेिररहे। 

    एक मिहनापिछ मन्टेमोरेलोज िवँ विव ालयमा भएको पाथफाइन्दर 
कायर्बम आयोजनामा म सिरक भए।ँ गवाही िदने समयमा आयोजकह ले 
मलाई गवाही िदन बोलाए। जब मैले गवाही िदए ँ तब मािनसह का 
आखँाह मा आशँ ुआइरहेको मैले देख। मैले गवाही िदन सकेपिछ एक जना 
आयोजकले घोषणा गरे, "र उनी मन्टेमोरेलोजमा पढ्द चाहिन्छन।्" तर म 
त्यहाँ पढ्ने मेरो चाहना िथएन र मसँग पैसा पिन िथएन साथै म आफ्नै 
बाबआुमासँग घरैमा बःन चाहन्थे। तर िवँ विव ालयको एक जना िशक्षकले 
गमीर् मिहनाको छु ीमा िकताब बेचेर िवँ विव ालयमा पढ्ने पैसा आजर्न गन 
कुरा गदार् म नाईँ भ  सिकन।ँ म िवँ विव ालय रहेको सहरको ढोका 
ढोकामा गएर िकताब बेच। त्यसबेला मैले मेरो िवँ वासको बारेमा धेरै िसक। 
म यवुा क्याम्पमा भएको घर घर जाने ढोकामा जाने चाहना पूरा भएको मैले 
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महससु गर। ःवाःथ्य र परमेँ वरको ूमेको बारेमा छािपएको पःुतक बेच्ने 
काममा मेरो मोह भयो। जब गमीर् मौसम सिकयो मेरा बाबआुमाले घरमा 
आउन बोलाए। जब म घर फक तब म िवँ विव ालयमा गएर िकताब बेच् ने 
काम गरेर त्यहा ँ पढ्ने पैसा जटुाउन मैले चाहना गिररह। िकताब बेच् ने 
काममा लाग्न परमेँ वरको इच्छा भएको मैले महससु गर। आिखरमा मैले 
बबुाआमालाई भन िक ितनीह ले मलाई िवँ विव ालयमा लगेन भने म आफै 
जान्छु। ितनीह ले िरसले मलाई िवँ विव ालयमा परु् याए। ितनीह  
िरसाइरहेको िथयो र मलाई छोड्ने बेलामा गडुबाइ पिन भनेनन।् मलाई िच  
दखु्यो र ूाथर्ना गर, "ूभ,ु तपाईँ र ममाऽै ह ।" 

    एक मिहना भयो मेरा बबुाआमाले मलाई फोन पिन गरेनन।् मैले 
भलू गरिक भनेर मैले सोच। जब म घर फकर् न चाहन्छु भनेर मेरो बबुालाई 
फोन गदिथए ँउहाँले भ ुभयो "ितमी आउन सक्दैन । ितमी त्यही ँबस। ितॆो 
आमा र म एडभेिन्टःट चचर्मा जाँदैछ ।" मैले िवँ वासै गनर् सिकन।ँ म न 
थाल। म रोइरहेकोले म कुरै गनर् सिकन।ँ पिछ मैले थाहा पाएकँी म पःुतक 
बेचेर परमेँ वरको काम गनर् चाहने मेरो कठोर िनणर्यले ितनीह  अचम्म 
मानेका िथए। जब ितनीह ले मलाई िवँ विव ालयमा छोडेपिछ ितनीह ले 
एडभेिन्टःट चचर्को बारेमा जा  चचर्मा जाने िनणर्य गरेका िथए। अिन 
ितनीह ले बाइबल अध्ययन क्लासमा भनार् भए र बिप् तःमा िलने िनणर्य गरे। 
ती सबै समयमा मेरा बबुाआमाह  मसँग िरसाइरहेको होला भनेर मैले 
सोिचरहेको िथए।ँ फोन गरेको छ हप् तापिछ, बबुाआमा, मेरा १७ वषर्को भाइ 
र १३ वषर्की बिहनीले बिप् तःमा िलए। िकनभने िकताब बेचेर ससुमाचार ूचार 
गन काममा परमेँ वरले बोलाउनभुएको आ ानूित म लािगरहेकोले मेरो 
पिरवारले बिप् तःमा िलए।   

   मेरो घर सान गाउँ सान फनार्न्डो हो जहाँ सबै मािनसह लाई थाहा छ िक 
मेरो पिरवारले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा सिरक भएका छन।् जब मेरा 
बाबआुमा र मैले गवाहीह  अ लाई सनुाउँछ  तब धेरै पिरवारह  चचर्मा 
आउन चासो देखाइरहेकाछन।् फेिर पिछ के हनेु हो मलाई थाहा छैन। तर 
यो त केवल कथाको सु माऽ हो।    
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थप कथा यवुा िमसन कथाबाट 

ईँ वरीयदशर्नशा को (िथयोलोजी) सबभन्दा पिहलो िव ाथीर् 
होसे रोिसगो मािटर्नेज पाशन 

      मेरा बाब ु आमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट हनु।् उहाँह  उ र पूवर् 
अमेिरका महादेशको मेिक्सको भ े देशको मिरडा भ े भ े देशमा रहन्छन।् 
म बच्चा भएकै बेलामा जब मेरी आमाले मसँग कुराकानी गिथर्न ्तब म वाल्ल 
परेर हेिररहेको उनले महससु गिरन।् उनले मेरो नाउँ िलएर बोलाउँिथन ्तब 
मैले वाःता गरेको िथइँन। म बिहरा भएको उनले ठम्याइन।् जब म २ 
वषर्को िथए ँ मेरो आमाले मलाई बिहराह को िनिम्त खोलेको िवशेष ःकूलमा 
लिगन।् त्यहाँको िशिक्षकाले मलाई िचन्हह ारा बोिलचाली गन र कसरी 
बोल्ने िसकाइन।् मेरी िशिक्षकाले अझर र शब्दह को उच्चारण गिर त्यसको 
आवाज िसकाइन।् जब उने बोिलन ्तब मेरो हात उनको घाँटीमा राख्थ। अिन 
उनले मेरो आफ्नै घाँटीबाट आवाजह  उच्चारण गनर् ूयास गनर् लगाइन।् 
उनको छोरोले आवाज सु  नसकेकोले मेरी आमा िन्थन।् तर िशिक्षकाले 
सान्त्वना िदइन,् "िचन्ता नगनुर्होस।् धैयर् हनुहुोस।् सबै ठीक हनेुछ।" 

   िवशेष आवँयकता हनेु िव ाथीर्ह को िनिम्त खोिलएको ःकूलमा म 
िदन िदनै दईु घन्टा जान्थ। म एडभेिन्टःट ःकूलमा पिन िदनको दईु घन्टा 
पढ्थ। त्यस चचर् ःकूलले मलाई कसरी पढ्ने र लेख् ने िसकायो। सबभन्दा 
मह वपूणर् त त्यस ःकूलले मलाई परमेँ वरको बारेमा िसकायो। म आठ वषर् 
नपगुञु् जेल एडभेिन्टःट ःकूलमा पढ। तर त्यस ःकूलमा िचनो भाषा िसकाउने 
िशक्षक िथएन। तब मेरी आमाले मलाई सावर्जिनक ःकूलमा पठाइन ् जहा ँ
िशक्षकह ले मसँग कुराकानी गनर् सक्थे। एक िदन मेिक्सकोकै िलन्डा िभःटा 
एडभेिन्टःट िवँ विव ालयको एक कायर्बममा म भाग िलन गए।ँ त्यस 
कायर्बममा म जःतै कान नसु े यवुायवुतीह  जम्मा भएका िथए। त्यो 
कायर्बम म जःतै बिहराह को िनिम्त आयोजना गिरएको िथयो। म जःतै 
कान नसु े अ  एडभेिन्टःटह सँग घलुिमल गदार् मलाई मजा लागेको िथयो। 
मलाई वषर् वषर्मा त्यःतै भेलामा सहभागी हनु दईु वषर्सम्म िनम्तो िदएको 
िथयो। अिन इन्टर-अमेिरकन िडिभजनले बिहराह को िनिम्त पिहलो कायर्बम 
आयोजना गर् यो। यो कायर्बम मेिक्सकोको मन्टेरेरीमा रहेको मन्टेमोरेलो 
िवँ विव ालयमा भएको िथयो। त्यस कायर्बममा पाःटर भएर परमेँ वरको 
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सेवा गन भावना जाग्यो। तर कसरी? िवँ विव ालयमा अध्ययन गनर् मेरो 
आिथर्क अवःथा अत्यन्तै कमजोर िथयो। 

   जब कायर्बम सिकयो तब त्यस िवँ विव ालयको अध्यक्षले अचम्मको 
घोषणा गरे, "तपाईँह मा कोही यस िवँ विव ालयमा अध्ययन गनर् चाहन्छ?" 
उहाँले त्यस िवँ विव ालयमा पढ्न चाहने बिहरा िव ाथीर्ह लाई पूरै 
छाऽविृ को घोषणा गनुर्भयो। त्यबेला मलाई थाहा भयो िक परमेँ वरले मलाई 
पाःटर हनु आ ान गिररहनभुएको िथयो, त्यसकारण म जु क् क उठ। 
मन्टेमोरेलोज िवँ विव ालयको म पिहलो बिहरो िव ाथीर् िथए।ँ म अिहले त्यस 
िवँ विव ालयमा दोॐो वषर्मा अध्ययन गदछु। मलाई पढ्न गार् हो भएको त 
िथयो िकनभने कसैले पिन िचनो भाषा थाहा िथएन। म बढो लगनशील भएर 
पढ्न ध्यान िदए।ँ िसक्षकह को ओठलाई बझु्न खोज। पिहलो वषर्मा त म 
धेरै कक्षाह मा फेल भए,ँ र मैले फेिर ती कक्षाह मा भनार् हनुपुरेको िथयो। 
कान नसु ेह को िनिम्त मैले धेरै ससुचारीय कायर्बमको आयोजना गर। ती 
कायर्बमह  मेिक्सको सहरमा पिन मैले आयोजना गर। बिहराह ले आराधना 
गन चचर्ह मा मलाई ूवचन िदन बोलाउँछन।् म त्यस िवँ विव ालयमा 
ईँ वरीयदशर्न शा  पिढसकेपिछ पाःटर हनेु मेरो ठूलो इच्छा छ। ससुमाचार 
सनुाउन िवदेशमा पिन जाने मेरो चाहना छ। ःपेनमा पिन कान नसु ेह लाई 
ससुमाचार सनुाउने मेरो लआय छ। 

   बिहराह को िनिम्त ूाथर्ना गनुर्होस।् हामी सबैको सपना छ। 
परमेँ वरले जे भ ुभयो सो गनर् हामी तयार छ । 
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