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बाइबलीय िव

ि कोण

यस अध्यायका मूल पदह : लूका २:५२, म ी ४:२३, १ कोरन्थी ६:१९,
भजन २४:३, ूेिरत ८:४-२४ र १ यूह ा ३:१-३।

यस अध्यायको मूल सार पद: "शािन्तका परमेँवर आफैले सम्पूणर्

पले

ितमीह लाई चोखा तुल्याऊन्, र ितमीह का समःत आत्मा, ूाण र शरीर हाॆा
ूभ ु येशू भींटको आगमनमा िनंकल

् "1 थेःसोिलिनकी 5:23।
रहुन।

येशूको दोॐो आगमन पिहले दुई िवँवकरण हुनेछ भनेर ूकाशको

पुःतकले बताउँछ। ूकाश १३ अध्यायले ॅािन्त वा गलत िवँवासको

िवँवकरण हुन्छ भनेको छ। सारा िवँव समुिबाट िनिःकएको पशुूित
आकिषर्त

भएर

उसलाई

प

ाउने

छ

भनेको

छ

(ूकाश

१३:३,७,८,१२,१६)। ूकाश १४ले उल्लेखनीय पमा सत्यको िवँवकरण

हुनेछ भनेको छ। त्यसबेला अनन्तको सुसमाचार ूत्येक रा , कुल, भाषा र

मािनसह लाई ूचार गिरनेछ भिनएको छ (ूकाश १४:६,७)। त्यसबेलाको

डरलाग्दो समयमा (२ ितमोथी ३:१) हरे क िकिसमका िशक्षा वा दशर्नको वाढी
आउनेछ (एिफसी ४:१४) र मािनसह

सत्यलाई नसुनी अनेक

िमथ्या,

काल्पिनक वा दन्त्यकथाह ितर ध्यान िदनेछन् (२ ितमोथी ४:४)। "ती दुई
ॅािन्तह

ारा मािनस अमर छ र आइतवारलाई नै पालन गनुप
र् छर् भ े

सै तानको रणनीितमा मािनसह लाई फसाउनेछ। मािनस अमर छ भ े िशक्षाले
अनेक

आत्माका िबयाकलापलाई अिघ बढाउँछ भने

दु

दोॐो अथार्त ्

आइतबारलाई नै साबथ भनेर पालन गनुप
र् छर् भ े िशक्षाले रोमन क्याथोिलकसँग
साँठगाँठ

रािखनेछ।"एलेन

जी

ाइट,

पान्तिरत।
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द

मेट

कन्ऽोभसीर्,

५८८बाट

ती

अिन्तम

घट्नाह

नउघािरञ्जेल

हामीमा

भएका

सबै

सत्य

िशक्षािदक्षामा अिडग भएर बःनुपदर्छ। ती िशक्षाह मा मानव ःवभाव र मािनस

मरे पिछ के हुन्छ भ े िवँवासमा हामी जरो गािडनै रहनुपछर्। येशूको मिहिमत

आगमनको िनिम्त हामी तयार हुने लआयको िनिम्त पिवऽ आत्माको अगुवाइको
पुकार गद जानुपछर्।

१. येशूको अनुकरणीय उदाहरण

येशूले आफ्नो जीवनको चार पक्षमा िवकिसत गद जानुभएको छ भनेर

लूका २:५२ले कसरी बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्, "येशू बुि मा, कदमा र परमेँवर र
मािनसह को अनुमहमा ब दै जानुभयो।
येशू िस

ु न्ु थ्यो। मािनसको अिःतत्वमा
र पिरवक्व मानव ूाणी हुनह

हुनपु न सबै गुणह मा उहाँ बढनुभएको िथयो। लूका २:५२ अनुसार उहाँ
बुि मा वा मानिसक पमा, कदमा वा शारीिरक पमा, परमेँवरले मनपराउने
गिर (आित्मक) र मािनसले मनपराउने गिर (सामािजक) उहाँ बढ्नुभएको
िथयो। "उहाँको िदमाग सिबय र सबै बुझ्ने खालको िथयो। उहाँको

सोचिबचार र

ान उहाँको वषर्भन्दा अपारको िथयो। उहाँको चिरऽ सुन्दर र

ु न िथयो। बालकालका नीयमह लाई पालन गदार् मानिसक र शारीिरक
सं तल

शिक्त िवःतारै बढ्दछ। बालककालदे िख नै येशूले िवशेषिकिसमको ूेिमलो
िमजास दे खाउनुभएको िथयो। उहाँका हातह ले जिहले पिन अ ह को सेवा

ु न्ु थ्यो। उहाँमा यःतो िकिसमको धै यत
गनर् राजी हुनह
र् ा िथयो िक कसै ले
ु न्ु थ्यो र आफ्नो
उहाँलाई िवचिलत पानर् सकेको िथएन। उहाँ सत्यवादी हुनह
इज्जत र ूित ाको िब

म किहल्यै पिन सम्झौता गनुभ
र् एन। उहाँ आफ्नो

ु न्ु थ्यो। उहाँको जीवनले उहाँको िनःवाथीर्
नीितमा च ान जःतै अिडग हुनह
िश को अनुमहलाई ूकट गनुभ
र् एको िथयो।"-एलेन जी

एजेज, पृ. ६८,६९बाट

पान्तिरत।

म ी ४:२३मा येशूले तीन तिरकाह

ाइट, द िडजाएर अभ

उपयोग गरे र सेवा गनुभ
र् एको

िथयो। उहाँले िसकाउनुभएको िथयो, ूचार गनुभ
र् एको िथयो र िनको पान काम

गनुभ
र् एको िथयो। त्यो कसरी आज पिन ूभावकारी ढ ले ूयोग गरे र ूभ ुको
काममा

अिघ

बढाउन

सक्छ ?

हेनह
र्ु ोस्,

"येशू

ितनीह का

सभाघरह मा

िसकाउँदै, राज्यको सुसमाचार ूचार गद, र मािनसह मा भएका हरे क िकिसमका
रोग र शारीिरक दुबल
र् ता िनको पाद सारा गालीलभिर घुम्नुभयो।"
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मानव जीवन शारीिरक, आित्मक र मानिसक ूाणी हो। ती तीनै
पक्षह

िमलेर व्यिक्त बन्दछ। मािनसको केवल धािमर्क वा आित्मक पक्षको

माऽ बढावा िदनु हुँदैन। बाइबलको सत्यले मािनसको सम्पूणर् पक्षह लाई
समेट्छ। यो हाॆो जीवनको केवल केही वषर्ह माऽ होइन सम्पूणर् जीवनमा नै

ती तीनै पक्षको मह वपूणर् भूिमका हुन्छ। मािनस भौितक ूाणी पिन भएकोले
उसमा भौितक तत्व र आित्मक तत्वह

ूभाकारी पमा सं िमौण भएको

हुन्छ। ितनीह लाई अलग गनर् सिकँदै न (ूायजसो धमर्ले केवल आित्मक
पक्षलाईमाऽ जोड िदन्छ र भौितक पक्षलाई न्युतममा राख्दछ। तर बाइबलले

त्यसो गदन। मािनस भौितक, आित्मक र मानिसक पमा सं तिु लत हुनपु छर् र

ती तीनै ःवःथ हुनपु छर् भ े बाइबलको धारणा छ-अनुवादक)। हामी पितत

भएको कारणले येशूको कदमा हामी किहल्यै पिन आउन सक्दै न , तर
परमेँवरको अनुमहले उहाँको जीवनलाई अनुसरण गदजानुपदर्छ। "मािनसमा
उसको सृि कतार्को ःव प ूितःथापना गनुर् र जुन िस

गिर उसलाई सृि

गिरएको िथयो त्यही िःथितमा उसलाई पुर्याउन ूयास गनुर् बाइबलको
िशक्षाको लआय हो। मािनसको शारीिरक वा भौितक, मानिसक र आित्मक

सं रचनाको िवकाश गनुर् नै मुिक्तको काम हो।" (एलेन जी

ाइट, एजुकेशन,

ु न्दा अिघ उहाँका जनह
पृ. १५,१६)। येशूको दोॐो आगमन हुनभ

ती तीनै

पक्षलाई ःवःथ र तयार पािरराख्नुपछर् भ े परमेँवरको चाहना हो।

ँ
येशूको जीवन हेरेर हामी उहाँ जःतो हुनसक्दै न भनेर हामी सिजलैसग

ँ ा र हामीलाई सुरिक्षत राख्ने
हतोत्साह हुनसक्छ । तर बूसमा नजर रािखरहद
त्यो माध्यम हो भनेर िवँवास गद अिघ ब

ँ तुलना गरे र हामी
ो भने येशूसत

िनराश हुनबाट कसरी बच्ने?
२. भौितक शरीर नै परमेँवरको बासःथान हो
ै तवाद िश ान्त जसले मािनसको आत्मा र मरणशील भौितक शरीर

फरक वा िभ ािभ ै छ भ े धारणाले बाइबलसँग निमल्ने धेरै िस ान्तह
उत्पादन गरे को छ।

मानव शिरर आत्माको झ्यालखाना हो र मृत्युले

आत्मालाई ःवतन्ऽ पादर्छ भने पौरािणक मीकका दाशर्नीकह ले िसकाएका
िथए। यो मूितर्पूजा वा ूायजसो अन्य धमर्ह को िशक्षा हो। यसै ले गदार् शरीर

अमर आत्माको अःथायी घर हो भनेर कितपय इसाईह ले पिन िवँवास

् पुन त्थानमा ती आत्माह को शरीरसँग पुनिमर्लन हुन्छ भनेर पिन
गछर्न।
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् फेिर त्यसको िवपिरत सवँवरबाद वा परमेँवर
ितनीह ले िवँवास गछर्न।

जीव अिजव दुवै रहनुहन्ु छ भनेर िवँवास गनह ले मानव शरीर यस ईँवरीय
् हामी िविभ
जगतको एक खण्डको भाग हो भनेर ितनीह ले िवँवास गछर्न।

िववादःपद िवषयका िस ान्तह ले घेिरएका छ । मानव ःवभावको बारे मा
बाइबले

के

िसकाउँछ

त्यसमा

हामी

अिडग

हुनपु छर्।

अ ह ले

जे

िसकाएतापिन यिद त्यो िशक्षा बाइबलमा छै न भने त्यससँग हामी सहमत हुन ु

ज री छै न।
दे हायका पदह ले हाॆो शरीर परमेँवरको मिन्दर हो खुलःत पमा
भने भनेका छन्। यिद हाॆो भौितक शरीर पिवऽ आत्माको मिन्दर हो भने यस
भौितक शरीरको सं रचनालाई िहफाजत गनुप
र् छर् र यसमा हाॆो जीवनशैलीले

कसरी ूभाव पाछर् सो आत्मसात् गनर् के ज री छै न र? हेनह
र्ु ोस्, "19
ितमीह को शरीर पिवऽ आत्माको मिन्दर हो, जुन पिवऽ आत्मा ितमीह ले

परमेँवरबाट पाएका छौ, र उहाँ ितमीह िभऽ वास गनुह
र् न्ु छ भन्ने के
ितमीह लाई थाहा छै न? ितमीह

ःवयम् आफ्नै होइनौ। 20 ितमीह

मोल

ितरे र िकिनएका हौ। यसकारण ितमीह का शरीरमा परमेँवरको मिहमा गर।"

1 कोरन्थी 6:19-20 र "यसकारण चाहे ितमीह
ितमीह

खाओ, अथवा िपओ, वा

ु ै गर, सबै परमेँवरका मिहमाको िनिम्त गर।" 1 कोरन्थी
जेसक

10:31।

दुवै आदम र हव्वा परमेँवरको ःव प र ूित पमा सृि

िथए (उत्पि

भएका

१:२६,२७)। ितनीह को आित्मक र मानिसक ःवभाव ारामाऽ

होइन शारीिरक पक्षले पिन परमेँवरको ःव पलाई ूितिबिम्बत गनुप
र् दर्छ। हो,
पापले गदार् त्यो ःव प िवमेको छ र पापको सामु त्यो ूित प लुिकएको पिन
छ। मुिक्तको काम भनेकै मानव जीवनमा सु को गुिमएको परमेँवरको

ूित पलाई पुनःथार्िपत गनुर् हो। ितनीह को बहुआयािमक पक्ष अथार्त ्
शारीिरक, मानिसक र आित्मकलाई सु कै अवःथामा पुर्याउने परमेँवरबको

लआय हो। आदम र हव्वाको पापले गदार् जीवनको
जगतले खान पाएको िथएन, तर जब ितनीह
त्यो

खको फल मानव

पुनःथार्िपत हुन्छ तब ितनीह

खको फल खान पाउनेछ।
मािनस परमेँवरको ःव पमा ःथापना हुने ूिबया िजन्दगीभरको हो,

र जब येशू दोॐो पल्ट आउनुहन
ु ेछ तब माऽ त्यो ूिबया पूरा हुनेछ।
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त्यसबेला यो नाशवान शरीर अिवनाशीमा पिरवतर्न हुनेछ र मरणशील आत्माले

अमर व धारण गनछ (१ कोरन्थी १५:५३,५४)।

आफ्नो िमऽ गायसलाई ूेिरत यूह ाले लेखेका िथए, "1 एल्डरबाट,

मेरा िूय िमऽ गायसलाई, जसलाई म साँचो ूेम गदर्छु। 2 िूय िमऽ, म
ूाथर्ना गदर्छु, िक सबै कुरामा ितॆो भलो होस्, र ितॆो ःवाःथ्य ठीक रहोस्।
ितॆो आित्मक जीवन ठीक छ भन्ने म जान्दछु ।" 3 यूह ा 1-2।

जब मानव ूाणी शारीिरक, आित्मक र मानिसक पमा अिभवािजत
ूाणी हो र धािमर्क जीवनले मािनसको ती सबै पक्षह लाई अ ाल्छ भनेर
हामीले महसुस गर्य

भने हाॆो शारीिरक ःवाःथलाई ःवःथ राख्नु हाॆो

धािमर्क कतर्व्य हो भनेर मा ु ज री छ। हामीलाई ूेरणा िदएको नीितले

अगुवाइ गनुप
र् दर्छ, "ितमीह ले जे खान्छौ वा िपउँछौ वा जे गछ त्यो सबै
परमेँवरको मिहमाको िनिम्त गर" (१ कोरन्थी १०:३१)। यो पिन हामीले
याद गनुर् ज री छ िक हामी अिहले यःतो सं सारमा छ
मािनसह

जहाँ

असल

जितसुकै असलै भएतापिन वा भरसक्दो असल जीवन िबताउन ूयास

गरे तापिन मािनसको पापमय ःवभावले ितनीह

दु:खक

पाउँछन्। ितनीह

पापमय वातावरणमा रहे कोले अनेक अिूय अनुभव गनुप
र् न हुन्छ। त्यसकारण
हामीले परमेँवरमािथ भरोसा राखेर सकेसम्म राॆो हुन खोज्नु पछर् वा

शारीिरक, मानिसक र आित्मक पमा ःवःथ हुनपु छर् र बाँिक नितजा उहाँमा नै
सुिम्प ु पदर्छ।
३. येशूको िदमाग वा मनिःथित

कितले भन्छन् मािनसरहे को वातावरणमा पिरवतर्न ल्याउन सिकयो भने
त्यो व्यिक्त पिरवतर्न हुनसक्छ। हो, पापको जालोमा फसाउने ःथान र
पिरिःथितह बाट हामी टाढा रहनुपदर्छ (भजन १:१, िहतोपदे श ५:१-८)। तर
हामीले सामना गन ूलोभन र पापको समःयालाई यिद हाॆा

दय वा

िदमागह लाई पिरवतर्न गनर् सक्यो भनेमाऽ समाधान गनर् सिकन्छ। येशूले

त्यस िवषयको मूल जरोलाई समात्नुभयो जब उहाँले यो भ ुभयो, “मािनसबाट
जे बािहर िनःकन्छ त्यसै ले मािनसलाई अशु

मािनसको

पाछर्। िकनिक िभऽबाट, अथार्त ्

दयबाट खराब िवचार, व्यिभचार, चोरी, हत्या, परःऽीगमन, लोभ,

दुंटता, छल, छाडापन, ईंयार्, िनन्दा, घमण्ड, मूखत
र् ा िनःकन्छन्।
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यी सबै दुंट कुराह

िभऽबाट िनःकन्छन्, र मािनसलाई अशु

्
ू र् स 7:20-23। त्यसको अथर् यिद हामीह को आचरण फेनर्
पाछर्न।"मक
चाहन्छ भने हाॆा िदमाग वा मनिःथितह लाई आमूल पिरवतर्न गनुर् आवँयक

छ।

हाॆो िदमागमा येशूको िदमाग हुन ु वा उहाँको मनिःथितको ूत्यारोपण

हुन ु भनेको के हो? दे हायका पदह

पढ्नुहोस्, "14 जो मािनस आित्मक छै न,

त्यसले परमेँवरका आत्माका कुराह

महण गदन। िकनिक ती कुराह

त्यसको िनिम्त मूखत
र् ा हुन्छन्, र त्यसले ती बुझ्न सक्दै न, िकनिक ती कुराह

आित्मक रीितले माऽ िचन्न सिकन्छ। 15 आित्मक मािनसले सबै कुराको जाँच
गदर्छ, तर ऊचािहँ कुनै मािनस ारा जाँिचनेछैन। 16 “िकनिक कसले ूभ ुको

ँ त
मनलाई जानेको छ? र कसले उहाँलाई िसकाउन सक्छ?” तर हामीसग
भींटको मन छ।" 1 कोरन्थी 2:14-16, "3 परमूभ ुको डाँड़ामा को
उक्लन सक्ला?

र उहाँको पिवऽःथानमा को खड़ा हुन सक्छ? 4 त्यही नै,

जसको हात िनद ष छ, र जसको

दय िनमर्ल छ, जसले आफ्नो मनलाई

मूितर्ितर लगाएको छै न, र जसले झूटो कुरामािथ शपथ खाँदैन।" भजन 24:3-

4, "1 यसकारण भाइ हो, परमेँवरको कृपालाई ध्यानमा राखी म ितमीह लाई

अनुरोध गदर्छु, िक ितमीह को आित्मक उपासनाको

पमा आ-आफ्ना शरीरलाई

पिवऽ र परमेँवरलाई महणयोग्य हुने िजउँदो बिलको

पमा अपर्ण गर। 2

यस सं सारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूणर्

पले पिरवितर्त

इच्छा के हो, त्यो ितमीह ले

होओ, र परमेँवरको असल, महणयोग्य र िस

जाँच्न सक।" रोमी 12:1-2, "अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो

आदरणीय छ, जे कुरो न्यायस त छ, जे कुरो शु

छ, जे कुरो ूेम-योग्य छ, जे

कुरो कृपामय छ, यिद केही ौे ंठता, ूशंसाको योग्य केही छ भने यी नै कुराका

िवचार गर।" िफिलप्पी 4:8, र "2 मािथका कुरामा मन लगाओ। पृथ्वीमा
भएका कुरामा होइन। 3 िकनभने ितमीह

मरे का छौ, र ितमीह को जीवन

ँ लुकाइएको छ। 4 भींट, जो हाॆो जीवन हुनहु न्ु छ, उहाँ
परमेँवरमा भींटसग
ूकट हुनहु ँद
ु ा ितमीह

ँ ै मिहमामा ूकट हुनछ
पिन उहाँसग
े ौ। 5 यसकारण

ितमीह मा जो सांसािरक ःवभावका कुराह

छन् ितनलाई मार: व्यिभचार,

ू ा हो। 6 ियनै कुराह का
अशु ता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ, जो मूितर्पज
खाितर परमेँवरको बोध आ ा नमान्नेह मािथ आउँदछ। 7 ितमीह

पिन यी

कुरामा रहँदा अिघ एक समय यःतै कुरामा चल्दथ्यौ। 8 तर अब ितमीह ले
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पिन यी सबै कुरा त्याग: रीस, बोध, डाह, िनन्दा, आफ्नो मुखबाट िनःकने फोहोर
बोली। 9 एउटाले अकार्लाई नढाँट, िकनिक पुरानो ःवभाव त्यसका चलनसमेत
ितमीह ले त्यागेका छौ, 10 र नयाँ ःवभाव धारण गरे का छौ, जो आफ्नो
सृिंटकतार्को

पअनुसार

ानमा नयाँ भइरहेको छ।" कलःसी 3:2-10।

नयाँ करारको नीितमा परमेँवरले यो ूित ा गनुभ
र् एको छ िक उहाँले

उहाँको व्यवःथा वा दश आ ाह
र ितनीह को

उहाँका जनह को िदमागमा रािखिदनुहन
ु ेछ

दयमा लेिखिदनुहन
ु ेछ (यिमर्या ३१:३१-३३, िहॄू ८:८-१०,

िहॄू १०:१६)। जब येशूले डाँडामा उपदे श िदनुभयो त्यसबेला उहाँले दश

आ ाह को अथर्लाई अझ गिहरो र िवःतृत

पमा व्याख्या गनुभ
र् एको िथयो।

त्यस व्याख्यामा उहाँले मािनसको बािहरीय िबयाकलापलाईमाऽ सम्बोधन

गनुभ
र् एन उसको सोच र िनयतह लाई समेत सम्बोधन गनुभ
र् एको िथयो (म ी
५:१७-४८)। त्यसकारण परमेँवरको पिरवतर्न गन अनुमहलेमाऽ सै तानको

जालह मािथ िवजय पाउन सक्छ । जब हाॆो सोचिबचार वा िनयतह मा केही
असमान्य वा अनुिचत तत्वह

र् छर् तािक
सिकर्यो भने परमेँवरसँग ूाथर्ना गनुप

उहाँको अनुमहले हाॆा िदमागमा आउने पापी सोचह लाई रोक्न सक्छ ।
हामी जितसुकै िनंठावान भएतापिन यस येशू भी

जीवनमा हामी पापरिहत वा िस

नआउञ्जेल

िःथितमा हामी किहल्यै पिन पुग्न सक्दै न ।

तर हामी येशूमा छ भने उहाँको धािमर्कताले हामीलाई पूणर् पले छोिपएको

हुन्छ। हामी िस

भएका छै न तै पिन उहाँमा िस

भएको उहाँले ठहराउनुहन्ु छ

(िफिलप्पी ३:१२-१५)। "जब हामी येशूमा एक हुन्छ , हामीमा भी को

िदमाग वा मन ूत्यारोपण हुन्छ। िनमर्लता र ूेम चिरऽमा चिम्कन्छ, नॆता,
कोमलता र सत्यताले जीवनलाई िनयन्ऽण गदर्छ। मािनसले व्यक्त गन िमजास

पिरवतर्न भएको उसको अनुहारले नै बताउँदछ। जब मािनसको जीवनमा

भी ले बास गदर्छ तब उसको जोश जाँगरले उसलाई पिरवतर्न गन शिक्त छ
भनेर दे खाउँदछ। अिन बािहरी आचरणले उसमा शािन्त र आनन्द िभऽी
दयमा छ भनेर दे खाउँदछ।"-एलेन जी

३३७बाट

पान्तिरत।

ाइट, सेलेक्टे ड मेसेजेज, बुक १, पृ.

त्यस िःथितमा हामी पुग्न िदनिदनै हामीले परमेँवरमा समिपर्त जीवन
िबताउनुपदर्छ, आफ्नो ःवाथर्मय जीवनलाई मानपछर्, िदनिदनै ूितव

भएर

परमेँवरमा रहने ूयास गनुप
र् छर्। येशूमा िवँवास र आ ाकारी भएर जीवन
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िबताउन सक्य
हुनसक्छ।

भनेमाऽ हाॆो जीवन उहाँले चाहे को अनुसार पिरववर्तन

तपाईँको िदमागमा एउटा पिन पापी वा खराब सोच आएन भने
तपाईँको जीवन कःतो हुनह
र् ोस्। तपाईँको जीवन कःतो हुने
े ोला, कल्पना गनुह

होला? यो अनुभव हुन तपाईँमा के दक्षता हुनपु दर्छ?
४. पिवऽ आत्माको अगुवाइ
हाॆो

दयमा परमेँवरको ूेमलाई पोखाउन परमेँवरको पिवऽआत्मा

ु न्ु छ (रोमी ५:५)। हामीले मुिक्त पाएका छ
अत्यन्तै शिक्तशाली माध्यम हुनह

भनेर उहाँले नै ूत्याभूित िदनुहन्ु छ (यूह ा १६:७-११)। सबै सत्यमा उहाँले

नै हामीलाई अगुवाइ गनुह
र् न्ु छ। हामीलाई सुिम्पएको सुसमाचारको िजम्मेवारी
पूरा गनर् उहाँले नै हामीलाई शिक्तसम्प

गराउनुहन्ु छ (ूेिरत १:८)। सै तानले

ु एकोले उहाँको काम र
िबगान कामको ूितवाद गन पिवऽ आत्मा नै हुनभ
ःवभावको बारे मा हामीले नबुझोस् भनेर सै तानले उहाँको छिवलाई िबगानर्

भरमग्दुर ूयास गिररहे को कुरालाई हामी अचम्म मा ुह ु । कितले उहाँको

व्यिक्तत्व छै न भनेर िसकाउँछन् भने अ ह ले उहाँको बरदानह लाई जोड
िदन्छन् तर उहाँको पिरवतर्न गन शिक्तलाई भने ओझेलोमा पादर्छन्।

पिवऽ आत्मालाईचािहँ ूयोग गन वा उहाँको बरदानको चाहना गन तर

उहाँले पिरवतर्न गन शिक्तलाई वेवाःता गन तन्ऽमन्ऽ गन िसमोनको बारे मा

ूेिरत ८:४-२४मा उल्लेख गरे को छ। कितपय इसाई जगतमा नै यस
िकिसमको मनिःथतले कसरी अ ा जमाइरहेको छ? हेनह
र्ु ोस्, "4 तब ती

छरपंट भएका चेलाह ले चारै पि

गएर वचन ूचार गरे । 5 िफिलपचािहँ

सामिरयाको एउटा सहरमा गएर ितनीह लाई भींट ूचार गरे । 6 िफिलपले
भनेका वचन सुनरे अिन ितनले गरे का िचन्हह

दे खेर, भीड़ले एक मनका भई

ितनका कुरामा ध्यान िदए। 7 िकनिक धेरै जनाबाट अशु

सोरले िचच्च्याउँदै िनःकन लागे, र धेरै जना पक्षाघातका रोगीह

आत्माह

ठू लो

र ल ड़ाह

पिन िनको पािरए। 8 यसरी त्यस सहरमा ज्यादै आनन्द भयो। 9 िसमोन नाउँ
भएको एक जना मािनस त्यहाँ िथयो। त्यसले अगािडदे िख नै त्यस सहरमा
जादूगरी

गरे र

सामिरयाका

मािनसह लाई

आँचयर्चिकत

पारे को

िथयो, र

आफूलाई मै हुँ भनी ठान्दिथयो। 10 त्यस मािनसलाई सानादे िख ठू लासम्म
सबैले यसो भनेर मान्थे, “यो मािनस परमेँवरको त्यो शिक्त हो, जसलाई
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महाशिक्त भिनन्छ।” 11 ितनीह ले त्यसलाई मान्थे, िकनभने धेरै समयदे िख

त्यसले आफ्नो जादूगरीले मािनसह लाई आँचयर्चिकत पािरराखेको िथयो। 12
तर जब ितनीह ले परमेँवरको राज्य र येशू भींटको नाउँको सुसमाचार

सुनाउने िफिलपका कुरामा िवँवास गरे , तब पु ष र ःऽीह ले बिप्तःमा िलए।
13 िसमोन आफैले पिन िवँवास गर्यो। त्यसले बिप्तःमा िलयो, र त्यो

ँ लािगर ो, र िचन्हह
िफिलपसग

र ठू ला-ठू ला अचम्मका काम गरे को दे खेर

त्यसलाई आँचयर् लाग्यो। 14 सामिरयाका मािनसह ले परमेँवरको वचन
महण गरे भन्ने सुनरे य शलेममा रहेका ूेिरतह ले पऽुस र यूहन्नालाई

ितनीह कहाँ पठाए। 15 उनीह

त्यहाँ आएर ितनीह ले पिवऽ आत्मा पाऊन्

भनेर ितनीह का िनिम्त ूाथर्ना गरे । 16 िकनिक त्यितञ्जेलसम्म ितनीह मध्ये
कुनैमािथ पिन उहाँ आउनुभएको िथएन। ितनीह को बिप्तःमा ूभ ु येशूको

नाउँमा माऽ भएको िथयो। 17 तब उनीह ले आफ्ना हात ितनीह मािथ राखे,

र ितनीह ले पिवऽ आत्मा पाए। 18 अब ूेिरतह ले हात राख्दा पिवऽ आत्मा
पाइँदोरहेछ भन्ने दे खेर िसमोनले यसो भन्दै ितनीह लाई

िपयाँ िदन ल्यायो, 19

“मलाई पिन यो शिक्त िदनुहोस्, र मैले जोसुकैमािथ हात रािखिदएपिछ त्यसले

ँ नंट होस्,
िपयाँ ितमीसग

पिवऽ आत्मा पाओस्।” 20 तर पऽुसले भने, “ितॆो
िकनिक परमेँवरको वरदान

िपयाँले िकन्न सिकन्छ भनी ितमीले िवचार गर्यौ।

21 यस िवषयमा न त ितॆो केही भाग छ न िहःसा नै छ, िकनिक परमेँवरको
सामुन्ने ितॆो

दय ठीक रहेनछ। 22 यसकारण ितॆो आफ्नो यस दुंटताको

िनिम्त पँचा ाप गर ् अिन ूभ ुमा ूाथर्ना चढ़ाऊ, र शायद ितॆो

दयको यःतो

िवचार क्षमा होला। 23 िकनिक म दे ख्तछु , ितमी ितक्तताले भिरएका छौ, अिन
अधमर्को बन्धनमा छौ।” 24 तब िसमोनले भन्यो, “तपाईंह ले नै मेरो िनिम्त

ूभ ुमा ूाथर्ना गिरिदनुहोस्, र तपाईंह ले भन्नुभएको कुनै पिन कुरा ममािथ आई
नलागोस्।”
(कःतो

अचम्म

िसमोन

बिप्तःमा

िलएर

चेलाह को पिछपिछ पिन लागेको िथयो तर उसको

र पैसाले धमर्को नाउँमा परमेँवरको ममर्लाई िक

इसाई

भएको

िथयो।

दय पिरवतर्न भएको िथएन
खोजेको िथयो। त्यसको

फलःव प उसले पऽुसको हप्की खानुपर्यो। चचर्मा आयो भन्दै मा, बिप्तःमा

िलयो भन्दै मा सबै जना येशूको िमऽ वा िवँवासी नहुने रहेछ। यस मािमलामा

िसमोनको कथा एक ज्वलन्त उदाहरण हो-अनुवादक)।
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परमेँवरको वचमा लेिखएको सबै सत्यितर (यूह ा १६:१३, यूह ा
१७:१७) परमेँवरका सन्तानह लाई पिवऽ आत्माले नै अगुवाइ गनुह
र् न्ु छ
(रोमी ८:१४)। येशूले ःप

पमा भ ुभएको िथयो, "21 “मलाई ‘ूभ,ु ूभ ु’

ु न
भन्ने सबै ःवगर्को राज्यमा ूवेश गनछै नन्। ःवगर्मा हुनह
ु े मेरा िपताको
इच्छा पालन गन मािनसले माऽ परमेँवरको राज्यमा ूवेश गनछ।

22 त्यो

िदन धेरैले मलाई भन्नेछन्, ‘ूभ,ु ूभ,ु के हामीले तपाईंको नाउँमा अगमवाणी

बोलेन ? तपाईंको नाउँमा भूतह

धपाएन । र तपाईंको नाउँमा अनेक

शिक्तशाली काम गरे न र?’ 23 अिन म ितनीह लाई सफासँग भन्नेछु, ‘मैले

ँ
ितमीह लाई किहल्यै िचनेको छै न।
ए अधमर् काम गनह
होओ।’

म ी

हो, मबाट दू र

7:21-23। त्यसको अथर् परमेँवरको वचनबाट पिवऽ

आत्माले मािनसह लाई किहल्यै पिन अ ितर डोर्याउनुह ु । उहाँ आफैले

पिवऽ वचनलाई जनसमक्ष ल्याउन ूेिरत गनुभ
र् एको िथयो। हामीलाई जिहले
पिन बाइबलकै मुतािवक उहाँले अगुवाइ गनुह
र् न्ु छ।

जुब पिवऽ आत्माले हामीलाई सबै सत्यितर डोर्याउनुहन्ु छ त्यही

पिवऽ आत्माले अ ह लाई पिन सत्यितर अगुवाइ गनर् हामीलाई सशक्त
बनाउनुहन्ु छ (म ी २८:१८-२०, ूेिरत १:८)। जब हाॆो पिवऽ लआयलाई

पूरा गनर् अिघ बढ्दछ तब उहाँको िवशेष सहयोग हामीलाई उपलब्ध हुन्छ।
ँ ा टे क्नुपदर्छ र उहाँलाई हाॆो
ु ो सामु घुड
त्यसकारण ूत्येक िवहान हामी ूभक

िदनलाई अपर्ण गन शपथ खानुपदर्छ। यिद हामीले। यो गर्य भने उहाँले

हामीलाई उहाँको पिवऽ आत्माको उपिःथत हामीमा गराउनुहन्ु छ। उहाँले हाॆो

ूाणलाई पुनिजर्िवत पानुह
र् न्ु छ र पिवऽ शिक्तले हामीलाई सम्प

गराउनुहन्ु छ।

तर ूत्येक िदन हामीले हाॆो िववेकले जे िठक छ त्यही गन र

गलतितर नलाग्ने ूितव ता गद उहाँको अगुवाइको िनिम्त हाॆो
राख्नुपदर्छ।

त्यसको

अथर्,

परमेँवरको

सत्यलाई

खोजनीित

दय खुला
गन

बािन

बसाल्नुपदर्छ। परमेँवरले िदनुभएको बल ारा हामी िजउनुपदर्छ, अिनमाऽ

उहाँले ूित ा गनुभ
र् एको पिवऽ आत्माको शिक्त हामीले हाॆो जीवनमा पाउन

ूाप्त गनर् सक्दछ ।

िदनिदनै िबहानै िपछ्छे हाॆो जीवनमा पिवऽ आत्माको अगुवाइको
िनिम्त हाॆो

दय खुला होस् भनेर ूाथर्ना गनुर् िकन ज री छ?
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५. येशूको आगमनको िनिम्त तयार
नयाँ नयाँ मानवीय चाहना र उ ेजना ल्याउने िबयाकलापमा डुवेको

सं सारमा हामी छ । मनलाई भ ुलाउने अनेक
दौिडरहे को

छ।

त्यसले

गदार्

कृितम चाहनाह ितर मािनस

मािनसह को

मन

िठकितरभन्दा

अक

मनबहलाउनेितर धकेिलरहे को छ। यिद हामी होिशयार भएन भने ितनीह ले

हाॆो समयलाई चपाइिदन्छ र हाॆो ूाथर्िमकतालाई भड्काइ िदन्छ। यो केवल
साइबर वा कम्प्युटरको िवँवकरण उपजमाऽ होइन। येशूभक्तह

पिन

जुनसुकै उमेरको भएतापिन जीवनको मूल्यमान्यतालाई पन्छाएर अकितर ध्यान

िदन लाउने सै तानको चलखेलबाट सजग हुनपु दर्छ।

हामीमध्ये को नहोला, ूभ ुबाट हाॆो िदमाग अन्तै लगाउने खतरामा

छै न । हामीलाई यस सं सारको सुखसुिवधा, भौितक उपलब्धी र आफ्नो भाऊ
खोज्ने ूवृि

जसले अन्तमा हामीलाई सं त ु

आित्मक पमा िबगानर्ितर अमसर गराउँदछ।

नै िदननसक्ने तत्वह मा डुवाएर

येशूको आमगनको लािग हामीलाई तयार पान र त्यस मिहिमत

घट्नाको िनिम्त तयार हुनम
र्ु ोस्, "14 यसकारण िूय हो,
े ा के फरक छ? हेनह
ितमीह

यी कुराको ूतीक्षा गनह

वा खोट नभएकाह

भएका हुनाले, उहाँको

र शािन्तमा बःनेह

िंटमा ितमीह

दाग

हुन ूयत्न गर।" 2 पऽुस 3:14-

15 र "1 हेर, िपताले हामीलाई कःतो िकिसमले ूेम गनुभ
र् एको छ, िक हामी
परमेँवरका सन्तान भनी कहिलएकाह

ह , र साँच्चै ह पिन। यसैकारणले त

सं सारले हामीलाई िचन्दै न, िकनभने त्यसले उहाँलाई िचनेन। 2 िूय हो, अिहले
हामी परमेँवरका सन्तान ह , र हामी के होऔ ंला, सो अिहलेसम्म ूकट भएको

छै न। यित जान्दछ , िक जब उहाँ ूकट हुनहु न्ु छ, तब हामी उहाँजःतै हुनछ
े ।

िकनिक उहाँ जःतो हुनहु न्ु छ हामी उहाँलाई त्यःतै दे ख्नेछ । 3 अिन जःतो उहाँ

पिवऽ हुनहु न्ु छ, उहाँमािथ यो आशा राख्ने हरे क मािनसले आफूलाई पिवऽ
पाछर्।" 1 यूह ा 3:1-3।

ूायजसो दोॐो आगमनको िनिम्त तयार गिररहे को भनेर आलटाल गन

बहानामा लाग्न सक्छ । यस ूकारको ूवृि ले दु

नोकरले मेरो मािलक

िढलो आउनुहन्ु छ भनेर जथाभावी चलेर िहँड्ने बानी हामीमा पिन हुन सक्छ
(म ी २४:४८)।

भोिलभोिल नभिन अिहले नै हामी तयार भएर बःनुपछर् भनेर दे हायका

पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? हेनह
र्ु ोस्, "उहाँ नै हाॆा परमेँवर
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हुनहु न्ु छ, र हामी उहाँको खकर्का ूजा, र उहाँका हातका भेड़ाह

ह । आज

ितमीह ले उहाँको शब्द सुन्यौ भने, ितमीह ले मेरीबामा गरे जःतै आफ्ना

दय

कठोर नपार, जःतो ितमीह ले त्यस िदन म भूिममा भएको मःसाहमा गरे का
िथयौ।" भजन ९५:७,८, " ७ यसकारण पिवऽ आत्मा भन्नुहन्ु छ, “आज
ितमीह ले उहाँको शब्द सुन्यौ भने,
िविोहका िदनमा गरे जःतै आफ्ना

८ उजाड-ःथानमा परीक्षाको समयमा

दयलाई कठोर नपार... 15 धमर्शाःऽले

भन्दछ, “आजै ितमीह ले उहाँको शब्द सुन्यौ भने िविोहका िदनमा जःतै गरी
आफ्नो

दय कठोर नपार।” िहॄ ु ३:७,८, १५ र "फेिर परमेँवरले “आज”

भनी एक िदन ठहराउनुभएको छ, जब उहाँले धेरै समयपिछ दाऊद ारा अिघ
भिनएकै कुरा फेिर भन्नुभयो, “आज ितमीह ले उहाँको शब्द सुन्यौ भने

ितमीह का

दय कठोर नपार।” िहॄू 4:7।

बाइबलको

ि कोणमा मुिक्तको समय जिहले पिन "आजनै" हो

किहले पिन भोली होइन। अझ, आमूल पमा मूल पिरवतर्नको अनुभव गदन ,
हामी जःतो छ

त्यःतै भइरहने हुन्छ । जो मािनस येशूलाई

दयदे िख

अ ाल्दै न त्यसलाई जितसुकै समय िदएपिन केही फरक पदन। यिद हामी

अनुमहमा िनरन्त पमा बढ्दै गएन भने र िवँवास तथा िन ामा अमसर भएर
गइरहे न भने येशूलाई पिखर्न्दा पिखर्न्दा थाक्ने पिन हुन्छ , हाॆो

दय कठोर

हुन थाल्छ, आउनुहन्ु छ िक हुँदैन भ े कुरामा श ा र उपश ा गनर् थाल्छ ,
िनराश पिन हुन्छ र अझ िवँवासै गनर् पिन छोड्छ ।

त्यसकारण, त्यस परूेआयमा हाॆो जीवनको ूत्येक िदन अिन्तम िदन
हो भनेर मा ुपदर्छ। हो, परमेँवरको अनुमहले हामी भिवंयको लािग योजना
त

बनाउनुपदर्छ,

तर

ूत्येक

िदन

येशूको

आगमनको

िनिम्त

तयार

भइरहनुपदर्छ, िकनिक िवँवको पिरवेशमा र हाॆो जीवनको अिनिँचतामा
आजको िदन नै हाॆो अिन्तम िदन हुन सक्दछ।

यिद येशू आज नै आउनुहन्ु छ भने तपाईँ तयार भएको कसरी महसुस गनुहर् न्ु छ?

उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी

ाइट: िमिन ी अभ िहिल को पृ. २४१-२५९को

"माइन्ड क्यर" र सािक्टफाइद लाइफको पृ. ७-१६को "

कन्शाःटे ड।"
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एण्ड फाल्स थ्योरी

"परमेँवर र सै तानको बीचमा भइरहे को महान् िववादको िभषण
न् को अन्त्य हुन लागेको छ। ूत्येक िदन जिमन, समुि र आकाशमा

भइरहे को िवपि को खबरले सबै थोकको अन्त्य हुँदैछ भनेर सन्दे श िदइरहे को
र यु का हल्लाह ले यसलाई पुि

छ। यु

ठू ला घट्नाह

गदर्छ। जब हाॆो सामु ठू ला

ु ु धकधक नभएको कुनै
चिम्करहे को छ त्यसले गदार् मुटुमट

ु न्ु छ। परमेँवर निजकै आइरहनुभएको उहाँको
इसाई होला? ूभ ु आउँदै हुनह

पाइटालाको ःवर हामीले सुिनरहे का छ ।"-एलेन जी
२२०बाट

ाइट, मारानाथा, पृ.

पान्तिरत।

"िदनिदनै परमेँवरमा आःथावान र िन ावान भएर िजउनुहोस्।
स टको समयको बारे मा िचन्ता नगनुह
र् ोस र हतासिनराश पिन नगनुह
र् ोस्।
त्यसो गदार् स टको समयलाई हामीले नै िनम्त्याइरहे का हुन्छ । यो पिन
सोचमा पिन नपिररहनुहोस्, "ठू लो पिरक्षाको समयमा म अिडग हुनसक्छु जःतो
मलाई लाग्दै न।" तपाई अिहले वतर्मानको िनिम्त नै बाँच्नुपदर्छ। आज नै
तपाईँको अिन्तम िदन भनेर सोच्नुहोस्। भोिल तपाईँको हुनेछ भनेर िनँचय
छै न। आज नै तपाईँले आफूमािथ िवजयूाप्त गरे र बःनु पदर्छ। आज नै

तपाईँ ूाथर्नाको जीवन िबताउनुहोस्। आज नै तपाईँ िवँवासको असल लडाईँ
लड्नुहोस्। आज नै परमेँवरले तपाईँलाई आिशष िदनुभएको भनेर िवँवास

गनुह
र् ोस्। अिन अन्धकार र अिवँवाससँग तपाईँ िवजय पाउनुहन
ु ेछ। ःवामीको
चाहना अनुसार तपाईँ िजउनु होस। त्यसले गदार् तपाईका विरपिर रहने सबैको

िनिम्त आिशष हुनेछ।–एलेन जी
१८८७बाट

पान्तिरत।

ाइट, साइन अभ द टाइम्स, अक्टोबर २०,

ु न्ु छ, र हामी शािन्तपूवक
"ूभ ु िछ ै आउँदै हुनह
र् उहाँलाई भेट्न तयार

हुनपु दर्छ।हाॆो विरपिर रहे का सबैलाई हामीमा भएको ज्योित फैलाउन हाॆो
शिक्तले

भ्याएसम्म कितव

हुनपु दर्छ।

हाॆो

अगािड

ँ
ु ु
होऔ।
हामी िदक्दार हुनह

जिहे ले

पिन

येशूलाई

ब

रािखरहनुपदर्छ।

हँिसलो

उहाँको

आगमनको िनिम्त हामी तयार हुनै पछर् र पिखर्रहनु पदर्छ। उहाँलाई भेट्दा
कःतो उल्लासमय होला! हामी धेरै समयसम्म पख्य तर हाॆो िवँवासलाई
र् ु । यिद राजाह का महाराजा येशूलाई उहाँको सौन्दयर्तामा
कमजोर पानुह

दे ख्न सक्य

भने हामी सदा सदाको िनिम्त आिशिषत हुनेछ । म त यो

िचच्च्याउन चाहन्छु , "हामी घर जान्दै छ । हामी त्यो समयको निजक आउँदैछ

जब येशू उहाँको मिहमा, तेज र शिक्तमा आउनुहन
ु ेछ। आफूले मोल ितरे र
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ु न्ु छ।–एलेन जी
छु टाएकाह लाई उहाँले अन्तको घरमा लै जान आउँदै हुनह
ाइट, हे भेन, पृ. १६५,१६६बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

हामी आित्मक, शारीिरक र मानिसक अिवभािजत पूणर् व्यिक्त ह भ े
धारणाले हाॆो जीवनशैली, भौितक र अध्याित्मक पक्षह

सं तिु लत

हुनपु छर् भ े तथ्यलाई आदर गनुप
र् दर्छ। येशूलाई िवँवास गरे को
है िशयतले ती ितनै पक्षलाई व्यिक्तगत पमा कसरी समालेर राख्ने?
आ.

सत्य आित्मक जागरण र सुधारह

परमेँवरमा केिन्ित हुनपु छर् र

किहल्यै पिन मानव वा मानवका भावह मा केिन्ित हुनहु न्ु दै न। फिरसी

र कर उठाउने मािनसको अितर्कथाले यो नीितलाई कसरी िचऽण
र्ु ोस्, लूका १८:९-१४।
गदर्छ? हेनह

इ.

ु एको छ भनेर तपाईँले
येशूको आगमनको िनिम्त तपाईँ तयार हुनभ
कसरी थाहा पाउने? अनुमान नगरे र ठोस पमै कसरी थाहा पाउने?
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कथा १२
िनरन्तर ूाथर्न गन ौीमती डमाट्वी।
भानुआटु
आराधनाको

समयमा डमाट्वी र ःटे लाइनको

वीचमा अचम्म बन्दोबःत भएको िथयो।

ूत्येक

साबथ डमाट्वीकी ौीमती ःटे लाइन् आफ्ना तीन
छोराह को

साथमा

भानुआटु को

रहे को सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा

टापु

एफाटे मा

जाने गदर्िथन्

भने ूत्येक आइतबार डमाट्वी त्यही टापुमा रहे को
अक

चचर्मा जान्थे। त्यहाँ उनी एल्डर भएर

उनको चचर्को सेवा गदर्थे।ौीमान र ौीमती सँगसँगै चचर्मा किहल्यै पिन
जान्दै नथे। घरमा ितनीह ले परमेँवरको बारे मा किहल्यै पिन चचार् गदनथे।

यिद बाइबलको बारे मा चचार् चल्यो िक घरमा भाँडभैलो हुन्थ्यो।
आफ्नो बन्दोबःतदे िख ती दम्पि

सं त ु

भएतापिन ःटे लाइनले आफ्नो

ौीमान पिन एडभेिन्टःट चचर्मा आउन् भ े चाहना उनको

दयको गिहर्याइमा

िथयो। ूत्येक पल्ट चचर्ले कुनै िवशेष कायर्बमको आयोजना गर्यो भने
आफ्नो ौीमानलाई पिन आउन अनुरोध गदर्थी। हरे क िदन आफ्नो ौीमानले

पिन साबथको बारे मा सत्य थाहा पाउन् भनेर उनले ूाथर्ना गदर्थी। उनी आफै

पिन बाइबल अध्ययन गरे र साबथको बारे मा

ान हािसल गरे की िथइन्।

एकिदन उनले यो थाहा पाइन् िक भानुआटु सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

िमसनले िववाहको बारे मा सेिमनार चलाउँदैछ। उनले आफ्नो ौीमानलाई त्यस

सेिमनारमा भाग िलन लगाए। आफूले िववाह गरे को बेलामा परमेँवरसँग सपथ
खाएको पुन सपथ गनर् उनले त्यस सेिमनारले सहायता गर्यो। त्यस सेिमनारले

ितनीह को वैवािहक जीवन सुधार आएको िथयो। त्यसले गदार् ःटे िलनको
दययमा आशा पल्हाएर आएको िथयो। परमेँवरले आफ्नो ौीमानलाई एक

एक कदममा अगािड अगुवाइ गिररहनुभएको छ भनेर उनले महसुस गिरन्।

अक वषर् भानुआटु िमसनले पु षह को िनिम्त कायर्बम आयोजना

गरे को िथयो। ःथानीय चचर्को एल्डरले डामाट्वीलाई त्यसमा सिरक हुन

आमन्ऽण गरे । एकिछन त उनले आनकानी गरे तर पिछ अक टापुमा रहे को
आओर एडभेिन्टःट एकेडेमीको पिरसरमा भएको एक हप्ता लामो कायर्बमामा
सिरक हुन ःवीकार गरे । चचर्को एल्डरले डामाट्वीलाई हवाइ जहाजको िटकट
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िदएर त्यस पु षह को भेलामा सिरक हुन आमन्ऽण गरे । त्यो उदार दे खेर

डामाट्वी छक्क परे को िथयो।

जब डामाट्वी सान्टो टापुमा पु षह को भेलामा सिरक भएका िथए,

उनकी ौीमती र छोराछोरीह

घरमे बसे र परमेँवरले उनको ौीमानको

दय छोओस् भनेर ूाथर्ना गरे । भेला सिकएपिछ डामाट्वी खुशी भएर घरमा

फक।

अझ केही समय िबतेको िथयो, अिन भानुआटु िमसनले तीन हप्ता

लामो सुसमाचारीय कायर्बमको

आयोजना गर्यो। त्यो कायर्बमको ूतआय

ूसारण राि य टे िलिभजन र होप च्यानलले गरे का िथयो। डामाट्वीको आफ्नै

बस िथयो। त्यो बसबाट चचर्मा मािनसह लाई ओहोरदोहर गनर् िमसनले

भाडमा िलएको िथयो।

उनी इमान्दारपूवक
र्
पिहलो दुई हप्ता मािनसह लाई ओहोरदोहोर
ँ
गराए तर आफूचाही ूवचन सु किहल्यै पिन बसेन। अिन्तम हप्तामा आफू

पिन त्यस कायर्बममा बसेर सु े िनणर्य गरे । ूचारकले बिप्तःमाको िनिम्त
ु न्ु छ िक भनेर आ ान गरे । त्यसले डामाट्वीको
कोही तयार हुनह

दय छोयो।

त्यही रात बिप्तःमा िलन उनले िनणर्य गरे । ूचारकको अनुरोधमा मािनसह
अगािड गए तर डामाट्वी आफ्नै मेचमा बिसरहे । उनको दयमाचाही ँ बिप्तःमा
िलन िनणर्य गरे का िथए।

शुबबार अपरान्ह डामाट्वी आफ्नो चचर्को पाःटरकहाँ गए र भने िक

उनी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा सिरक हुन चाहन्छन्।
साबथ िबहान अ

बार्ह जनासँग डामाट्वीले बिप्तःमा िलए। त्यस

हुलमा ःटे िलन अत्यन्तै खुशी िथइन्। ितनीह का छोराह
भएका िथए।

तर डामाट्वीका पिहलाका चचर्को अगुवाह

पिन एकदम खुशी

खुशी िथएनन्। उनलाई

आफ्नो चचर्मा फकार्उन ती अगुवाह ले भरमग्दुर ूयास गरे , तर उनले मानेन ्

र भने िक उनले

परमेँवरको सही चचर् भे ाए।

आज अराकोर गाउँको केवल एकमाऽ सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को

सहायक एल्डर भएका छन्। त्यो सानो चचर् ितगितमा
बढ्दै छ र ठू लो चचर्
ु
हुन आशा गिररहे को छ।
"पछािड फकर हे दार् मैले मेरो जीवनमा गरे का िनणर्यह मा यो

ँ यो िनणर्यले मलाईमाऽ होइन सारा पिरवारलाई
अत्यन्तै उ म गरे को िथए।
हषर् छाएको िथयो," डामाट्वीले सुनाए।

१7१-२

-माकर् झेिनब

