५

येशू ख्री ट सव च वा उ कृ ट
िशक्षकको अनक
ु रणीय उदाहरण

यस अध्यायका मूल पदह : िहॄू १:१-४,२ कोरन्थी ४:१-६, यूह ा

१:१४,१८, यूह ा १४:१-१४, िफिलप्पी २:१-११ र २ कोरन्थी ५:१६२१।

यस अध्यायको मूल सार पद: "जुन परमेँवरले 'अध्ँ यारोबाट ज्योित चम्कोस्'

भन्नुभयो, उहाँ हाॆा

दयमा चम्कनुभएको छ, तािक परमेँवरका मिहमाको

ानको ज्योित भींटको मुहारमा चम्कोस्।" (२ कोिरन्थी ४:६)।
िवँविवख्यात ूचारक िबल्ली माहमले एउटा कथा सुनाएका िथए।

यु को समयमा उनी यु भूिममा रहे को अःपतालमा सेनापितसँग हे न र् गएका
िथए। त्यहाँ यु ले गदार् खु ा कािटएको, खु ामा िःटलको तारले बाँिधएको,

कपडाले छोपेको र अ शारीिरक िपडाले गदार् घोप्टो पिररहे को एक जना
िसपाही ँ िथयो। डाक्टरले िवल्ली माहमलाई भने "यो मािनस शायद किहल्यै
ँ े सेनापितलाई अनुरोध
पिन िहँड्न सक्दै न होला।" त्यसबेला त्यस िसपाहील
गर्यो, "हजुर...तपाईँको िनिम्त मैले लडाईँ गर, तर तपाईँको अनुहार किहल्यै
ँ े ओिडरहे को कपडा खोलेर
ँ ा टे केर िसपाहील
पिन दे खेको छै न।" सेनापित घुड

उसँग कुरा गरे । िबल्ली माहमले त्यो मािमर्क ंय हे िररहे को िथयो। त्यस
ँ ो आख
ँ ाबाट आश
ँ ु टपटप झद त्यस सेनापिनको गालामा पिररहे को
िसपाहीक

िथयो।

वतर्मान अवःथा जःतो जब येशूको जन्म भयो त्यसबेला सारा मानव

जात पापले गदार् क्षतिवक्षत भइरहे को िथयो र रगताम्य भएर पिररहे को िथयो।
त्यसबेल मानव जातले परमेँवरको िनको पान दशर्नको आवँयकता िथयो।

मानव जातले पिन यही िचत्कार गिररहे को जःतो िथयो "हे ूभ,ु के तपाईँको
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अनुहार हामी दे ख्न सक्छ ?" जब सनातन सृि कतार् परमेँवरले आफ्नो
पुऽलाई यस सं सारमा पठाउनुभयो तब मानव जातलाई उहाँको अनुहार दे खाउन
जगतको

उत्कृ

तथा

सव च्च

िशक्षक

वा

पठाइनुभएको िथयो। त्यसै बेलादे िख "परमेँवरको
येशूको अनुहारमा" (२ कोरन्थी ४:६
जब हाॆो सव च्च गु

गु

उहाँको

लक्ष

िलएर

ानको िदव्यज्योितको मिहमा

पान्तिरत) हे न अवसर पाइरहे का छ ।

यस पृथ्वीमा िहँडडुल गनुभ
र् एको िथयो उहाँबाट हामी

के िसक्नसक्छ ? हे र यस अध्यायमा उहाँबाट िसक्न सिकने केही िशक्षाह ।
१. सनातन सृि कतार् परमेँवर िपताको ूकट-भाग १
िहॄूको पुःतकको सु मा ूेिरत पावलले एक उल्लेनीय मह वपूणर्

भनाइ व्यक्त गदर्छन्। त्यो के हो?

हे नह
र्ु ोस्, िहॄू १:१-४ "१ ूाचीन

कालमा हाॆा िपतापुखार्ह सँग अगमवक्ताह

ारा धेरै र िविभन्न िकिसमले

परमेँवर बोल्नुभयो। २ तर यी आिखरी िदनह मा उहाँ आफ्ना पुऽ ारा
हामीसँग बोल्नुभएको छ। पुऽलाई नै उहाँले सबै कुराका उ रािधकारी िनयुक्त

गनुभ
र् यो, उहाँ ारा नै समःत सृिंट रच्नु पिन भयो। ३ उहाँ नै परमेँवरका

ु न्ु छ, र
मिहमाको ूितिबम्ब र परमेँवरकै ःवभावको वाःतिवक ूित प हुनह

सम्पूणर् िवँवलाई आफ्नो शिक्तको वचनले सम्भाल्नुहन्ु छ। पापको शुि

गनुभ
र् एपिछ मिहिमत परमेँवरको दािहने बाहुलीपि

उच्च ःथानमा उहाँ

ु यो। ४ जसरी उहाँले ूाप्त गनुभ
िवराजमान हुनभ
र् एको नाउँ ःवगर्दूतह का
भन्दा उ म छ, त्यसरी नै उहाँ ितनीह भन्दा अझ उच्च ठहिरनुभएको छ।"
नयाँ

करारका

लेखकह ले

बारम्बार

यो

मह वपूणर्

धारणालाई

जोरकातोरले उचािलरहे को पाइन्छ: सनातन सृि कतार् परमेँवर िपता कःतो

ु न्ु छ भनेर दे खाउन यस सं सारमा येशू आउनुभयो। परमेँवरको बारे मा
हुनह
पुरानो समयमा िविभ

अगमवक्ताह ले त दे खाएका िथए तर टु बा टु बामा

ूकट गिरएको िथयो। तर येशू भी मा परमेँवर िपताको अिन्तम र िश

अनुहार वा ःवभाव ूकट भएको िथयो।

व्यिक्तगत पमै येशू "परमेँवरको मिहमाको ूितिबम्ब" (िहॄू १:३

ु न्ु छ। हामी पापी भएकोले परमेँवरको सक्कल मिहमा हे न र्
पान्तिरत) हुनह

असक्षम् िथय । मानव चोला िलएर आउभएको येशूले उहाँको मिहमालाई

ूितिबिम्बत पारे को छ। येशूको मानवतामा मौन भएर लुिकएको परमेँवरको
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मिहमालाई हे न र् सक्नुभनेको परमेँवरको ूेिमलो चिरऽ वा ःवभावलाई बुझ्न
सक्नु हो।
"परमेँवरको व्यिक्तत्वको छापलाई व्यक्त गनुह
र् न
ु े" (िहॄू १:३

ु न्ु छ। यहाँ उल्लेख गिरएको मीक शब्द क्याराक्टर
पान्तिरत) येशू हुनह

character हो। मैनले लाहा छाप लगाउँदा रािखने िचन्ह वा िसक्कामा रािखने
राजामहाराजालाई ूितिनिध गन छापलाई वणर्न गनर् यो शब्द ूयोग गिरन्थ्यो।

त्यसकारण, येशू भी
(िहॄू १:३

ु न्ु छ
"परमेँवर आफ्नै ःवभावको छाप दु ःत छाप हुनह

पान्तिरत)।

यिद हामीले सनातन सृि कतार् परमेँवरलाई िच

चाहन्छ

भने

येशूले के भ ुहन्ु छ त्यो होिशयार भएर सु

उहाँको बारे मा सव च्च महान् गु

ज री छ। अिन उहाँको गितिविधलाई पिन हे न र्ु ज री छ। परमेँवर पुऽमा
परमेँवर िपता दे खाइनुभएको छ।

ु न्ु छ र उहाँबाट हामी के िसक्छ
येशू को हुनह

भनेर दे हायका

पदह लाई तुलनात्म पमा हे नह
र्ु ोस्: िहॄू १:१-४ "१ ूाचीन कालमा हाॆा

िपतापुखार्ह सँग

अगमवक्ताह

ारा

धेरै

र

िविभन्न

िकिसमले

परमेँवर

बोल्नुभयो। २ तर यी आिखरी िदनह मा उहाँ आफ्ना पुऽ ारा हामीसँग

बोल्नुभएको छ। पुऽलाई नै उहाँले सबै कुराका उ रािधकारी िनयुक्त गनुभ
र् यो,

उहाँ ारा नै समःत सृिंट रच्नु पिन भयो। ३ उहाँ नै परमेँवरका मिहमाको

ु न्ु छ, र सम्पूणर्
ूितिबम्ब र परमेँवरकै ःवभावको वाःतिवक ूित प हुनह
िवँवलाई आफ्नो शिक्तको वचनले सम्भाल्नुहन्ु छ। पापको शुि
मिहिमत

परमेँवरको

दािहने

बाहुलीपि

उच्च

ःथानमा

उहाँ

गनुभ
र् एपिछ
िवराजमान

ु यो। ४ जसरी उहाँले ूाप्त गनुभ
र् एको नाउँ ःवगर्दूतह का भन्दा उ म
हुनभ

छ, त्यसरी नै उहाँ ितनीह भन्दा अझ उच्च ठहिरनुभएको छ।" सँग २

कोरन्थी ४:१-६ "१ यसकारण परमेँवरको कृपा ारा हामीसँग यो सेवा
भएकोले हामी हरे स खाँदैन । २ हामीले शमर्का र लुकीिछपी गन कामह

त्यागेका छ । हामी धू तर् काम गनर् वा परमेँवरको वचनलाई हे रफेर गनर्

इन्कार गछ । तर सत्यको वचन खुलःत गरी घोषणा गद परमेँवरको
िंटमा हामी हरे क मािनसको िववेकमा आफैलाई महणयोग्य तुल्याउँछ । ३

हाॆो सुसमाचार घुम्टोले ढािकएको भए तापिन यो नंट हुनेह का िनिम्त माऽ
घुम्टोले

ढािकएको

परमेँवरको

छ।

४

ितनीह का

िवषयमा

भन

भने

भींट, जो

ु न्ु छ, उहाँको मिहमाको सुसमाचार ितनीह ले नदे खून ् भनेर
प हुनह
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यस सं सारको दे वले अिवँवासीह को समझलाई अन्धो तुल्याइिदएको छ। ५

हामी आफ्नै ूचार गदन , तर येशूको खाितर हामी ितमीह का दास भएर, येशू

ु न्ु छ भनी ूचार गदर्छ । ६ जुन परमेँवरले “अध्ँ यारोबाट
भींट नै ूभ ु हुनह
ज्योित

चम्कोस्” भन्नुभयो, उहाँ

परमेँवरका मिहमाको

हाॆा

दयमा

चम्कनुभएको

छ, तािक

ानको ज्योित भींटको मुहारमा चम्कोस्।" यस २

ु न्ु छ र उहाँबाट हामी के िसक्न सक्छ भनेर
कोरन्थी ४:१-६मा येशू को हुनह
कसरी दे खाइएको छ?

अ लाई िसकाउने बममा पावल र उनका सहकमीर्ह ले परमेँवर

िपताको बारे मा ूितिबिम्बत पानुभ
र् एको येशूलाई आफ्नै िशक्षादीक्षामा

पिन

ूितिबिम्बत गनर् चाहे का िथए। "परमेँवरको ःव प" (२ कोरन्थी ४:४)

ु एको
हुनभ

येशूले

परमेँवर

िपताको

िदब्य ानलाई

ल्याउनुभएको

िथयो।

परमेँवरको वचनलाई छलकपट गरे र वा ॅ पारे र ूःतुत गनर् नचाहँदै

सत्यलाई जःताको त्यःतै ःप

र सरल तिरकाले पावलले ूःतुत गनर् चाहे का

िथए (२ कोरन्थी ४:२)।
जसरी सृि मा परमेँवरले अन्धकारलाई हटाउन ूकाशलाई ूयोग

गनुभ
र् यो, त्यसरी नै उहाँको बारे मा अनेक ॅम र झुठा

ि कोणह

चाहे ती

धमर्कै नाउँमा िकन नहोस् हटाउने िजम्मा उहाँले येशूलाई िदनुभएको िथयो।

हामीलाई परमेँवरको बारे मा सही सत्यता ूकट गनर् येशू आउनुभएको िथयो।
येशूकै अनुहार वा व्यिक्तत्वमा हामीले परमेँवरको बारे मा ःप

ान हािसल

गनर् सक्छ (२ कोरन्थी ४:६)।

ु न्ु छ भनेर येशूले ठीकसँग िचऽण गनुभ
परमेँवर कःतो हुनह
र् एको छ र

र् एको छ। हामीलाई पिन "परमेँवरको दे खािसिक गन
उहाँको ूितिबिम्बत पानुभ
िूय सन्तान होस्" (एिफसी ५:१

पान्तिरत) आ ान गिरएको छ। त्यसको

अथर् के हो र परमेँवरको दे खािसिक गनर् येशूबाट हामी के िसक्न सक्छ ?
२. परमेँवरलाई ूकट गनु-र् भाग २

आफ्नो पुःतकको पिरचय अत्यन्तै मािमर्क ढँगले ूःतुत गदार् यूह ाले

यूह ा १:१-१८मा येशू भी
धारणा ःप

ु न्ु छ भनेर येशूको बारे मा आफ्नो
"वचन" हुनह

पमा ूःतुत गदर्छन्। (कितपय मािनसह ले दावी गरे को अनुसार

वा इसाईह ले िब मास जःतो चाड मनाएर उहाँको अिःतत्व केवल दुई
हजार वषर्देिखमाऽै हो भनेर दे खाउन खोिजएतापिन) येशूको अिःतत्व यस

७९

सं सारको सृि

ु न्दा अिघ नै िथयो। साँच्चै भन
हुनभ

भने उहाँ अनन्तदे िख

ु न्ु थ्यो। उहाँ किहल्यैपिन िवना अिःतत्वमा रहनुभएन। यस पृथ्वी र
हुनह
आकाश वा (आकाश ग ा?)को सृि मा उहाँको ूमूख हात िथयो (यूह ा

ु न्ु थ्यो (यूह ा
१:२,३)। उहाँ मािनसह को िनिम्त ज्योित वा िदव्य ान हुनह

१:४

पान्तिरत)। जब त्यस वचन यस सं सारमा आए तब उहाँले ूत्येक

मािनसलाई आत्म ानको ज्योित वा चेतना िदन उहाँ आउनुभएको िथयो (यूह ा
१:९)।

यूह ाकै भनाइ अनुसार येशू मानव चोला िलनुभएपिछ त्यसको नितजा

ु एको है िशएतले उहाँले के ज्योित वा िदव्य ान उहाँले
के भयो त? वचन हुनभ
ल्याउनुभयो? सो गनर्मा उहाँको योग्यता के िथयो? हे नह
र्ु ोस्, यूह ा १:१४,१८

ु यो, र अनुमह र सत्यताले पूणर् भई हाॆा बीचमा
"१४ अिन वचन दे हधारी हुनभ

वास गनुभ
र् यो। हामीले उहाँको मिहमा दे ख्य , जुन मिहमा िपताबाट आउनुभएको
एकमाऽ पुऽको जःतो िथयो।...१८ परमेँवरलाई कसै ले किहल्यै दे खेको

ु न
र् एको छ।"
छै न। िपताको साथमा हुनह
ु े एक माऽ पुऽले उहाँलाई ूकट गनुभ

"जब यस सं सारको अन्धकार अत्यन्तै गिहरो िथयो...तब मानव जातको

िनिम्त केवल एउटामाऽ आशा िथयो...त्यो हो परमेँवरको

सं सारलाई पुनःथार्िपत गन आशा। यही

ान जसले यस

ानलाई पुनःथार्पना गनर् वा फेिर िदन

येशू आउनुभएको िथयो। परमेँवरलाई िचनेको छु , भेटेको छु , उहाँसँग सं वाद

गरे को छु , उहाँले मलाई ूत्यक्ष पमा दशर्न िदनुभएको छ भनेर उहाँको गलत

ूितिनिधत्व गद िविभ

मनगढन्तै र गल्ती िशक्षाह लाई पाखा लगाउन येशू

आउनुभएको िथयो। उहाँको व्यवःथाको ःवभाव कःतो िथयो भनेर ूकट गनर्
उहाँ आउनुभएको िथयो। परमिपता सनातन परमेँवरको सुन्दर पिवऽताको
चिरऽ वा ःवभाव आफैमा ूकट गनर् येशू आउनुभएको िथयो।"-एलेन जी
ाइट, एजुकेशन, पृ. ७४-७५बाट

पान्तिरत।

येशू भी ले यो दावी गनुभ
र् यो "जसले मलाई दे ख्छ उसले परमेँवर

िपतालाई दे खेको हुन्छ" (यूह ा १४:९

पान्तिरत)। कुन पिरवेशमा येशूले

र् यो होला? हे नह
र्ु ोस् यूह ा
भ ुभएको िथयो? त्यो मत उहाँले िकन व्यिक्त गनुभ
१४:१-१४

"१ 'ितमीह को

दय व्याकुल नहोस्। ितमीह

परमेँवरमािथ

िवँवास गदर्छौ, ममािथ पिन िवँवास गर। २ मेरा िपताको घरमा बःने

ठाउँह

धेरै छन्। त्यसो नभए, के म ितमीह लाई भन्नेिथए ँ र, िक ितमीह का

िनिम्त ठाउँ तयार पानर् म गइरहे छु? ३ अिन गएर मैले ितमीह का िनिम्त ठाउँ
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तयार पारे पिछ म फेिर आउनेछु, र ितमीह लाई मकहाँ लै जानेछु, र जहाँ म छु ,

त्यहाँ ितमीह

पिन हुनेछौ। ४ जहाँ म गइरहे छु, ितमीह

त्यहाँ जाने बाटो

ु न्ु छ, हामी
िचन्छौ।' ५ थोमाले उहाँलाई भने, 'हे ूभ,ु तपाईं कहाँ जाँदैहन
ु ह

जान्दै न , तब हामीले बाटो कसरी िचन्ने? ' ६ येशूले ितनलाई भन्नुभयो, 'बाटो,
सत्य र जीवन म नै हुँ। म ारा बाहे क कोही पिन िपताकहाँ आउन सक्दै न।

७ ितमीह ले मलाई िचनेका भए, मेरा िपतालाई पिन िचन्नेिथयौ। अबदे िख

उसो उहाँलाई िचन्दछौ, र उहाँलाई दे खेका छौ।' ८ िफिलपले उहाँलाई भने, 'हे

ूभ,ु हामीलाई िपता दे खाइिदनुहोस्। त्यित भए हामीलाई पुग्छ।' ९ येशूले
ितनलाई भन्नुभयो, 'िफिलप, यितको समयसम्म म ितमीह सँग छु , तै पिन ितमीले

मलाई िचन्दै नौ? जसले मलाई दे खेको छ, त्यसले िपतालाई दे खेको छ। ितमी

कसरी भन्न सक्छौ, 'हामीलाई िपता दे खाइिदनुहोस्? १० म िपतामा छु , र िपता

ु न्ु छ भनेर के ितमी िवँवास गदनौ? जुन वाणी म ितमीह लाई
ममा हुनह

भन्दछु , त्यो मैले मेरो आफ्नै अिधकारमा बोलेको होइनँ तर ममा वास गनुह
र् न
ु े
िपताले आफ्नो काम गनुह
र् न्ु छ। ११ मलाई िवँवास गर, िक म िपतामा छु , र
ु न्ु छ। नऽभने यी कामह कै खाितर िवँवास गर।
िपता ममा हुनह
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'साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , जसले मलाई िवँवास गदर्छ, त्यसले मैले गरे का

काम पिन गनछ, र तीभन्दा ठू ला काम गनछ, िकनभने म िपताकहाँ गइरहे छु।

ु ै मागे तापिन पुऽमा िपताको मिहमा होस्
१३ ितमीह ले मेरो नाउँमा जेसक
भनेर म त्यो गनछु । १४ ितमीह ले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यौ भने म

गिरिदनेछु।

िफिलपले

ठू लो

भूल

गरे र

सोिधएको

ूँन

(यूह ा

१४:८)को

आलोचना गनर् हामी िहचिकचाउँदैन होला। वष सम्म येशूसँग रहे र पिन येशूको

मानव चोलाको मह वपूणर् पक्ष उनले अझैसम्म पिन बुझ्न सकेको िथएन-िक

येशू सनातन सृि कतार् परमिपता परमेँवरको चिरऽ वा ःवभावलाई दे खाउनु
आउनुभएको िथयो। शायद बाइबल िसकाउनेह ले िफिलपको ूँनले केही
सान्त्वना पाउन सक्छन् होला। येशूसँगै रहे र पिन येशूका चेलाह मा एक जना

िफिलप पिरक्षामा राॆो माकर् ल्याएन। िफिलपको त्यो ूँन िकन बाइबलमा
रािखयो होला? शायद उनको आलोचना गनर् होइन तर हामीह

आफूलाई जाँच्न अवसर िदन होला। (येशूसँग हामी कित िहँ

आफैले

वा उहाँको

बारे मा जानेको छु भनेर कित दािव गर्य वा म यिद वषर्देिख इसाई भएको छु
भनेर कित दािव गछ

होला? म फलाना इसाई घरानबाट आएको हुँ वा
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फलाना इसाई िवँविव ालयमा पढे को छु भनेर गौरब गछ होला वा मैले

ँ ा?िमशनमा यितको वषर्सम्म काम गरे को कमर्चारी हुँ भनेर फाइँफु ी लगाऔल
अनुवादकको थप)। तर के िफिलपले भन्दा हामीले येशूलाई राॆोसँग िचनेको

ह ला? येशूले भ ु भयो जसले मलाई दे खेको छ, उसले िपतालाई दे खेको

हुन्छ।"
३.

सव च्च उ म गु को िदमाग पिहल्याउनु वा बुझ्न खोज्नु
िफिलप्पीमा रहे का इसाई समूदायलाई पावलले पऽ लेख्दा उनको

िचन्ता के िथयो? हे नह
र्ु ोस्, िफिलप्पी २:१-४ "१ यिद भींटमा केही ूोत्साहन
छ भने, ूेमको केही ूेरणा, पिवऽ आत्माको केही स ित, केही ःनेह र
सहानुभिू त छ भने, २ ितमीह

एउटै मनका भएर, एउटै ूेम राखेर, पूणर्

सम्मितसाथ एउटै िच का भएर मेरो आनन्द पूरा गर। ३ ःवाथर् वा अह ारमा

केही नगर, तर नॆतामा एउटाले अकार्लाई आफूभन्दा ौे ंठ ठान। ४ ितमीह

हरे कले आफ्नै िहत माऽ नखोज, तर अ का िहतलाई पिन हे र।" र िफिलप्पी

४:२,३ "२ म इयोिदया र सुन्तुखेलाई ूभ ुमा एउटै मनका होओ भनेर

िबन्ती गदर्छु। ३ िवँवासी सहकमीर्, म ितमीलाई पिन अनुरोध
आमहपूवक
र्
गदर्छु, िक यी ःऽीह लाई मदत गर, िकनिक ियनीह ले मेरो साथसाथै

सुसमाचारको काममा क्लेमेससँग र मेरा अ

बाँकी सहकमीर्ह सँग पिरौम

गरे का छन्, जसका नाउँ जीवनको पुःतकमा छन्।"
ँ ह
अश

बाइबलमा धेरै गिम्भर, उल्लेखनीय, गिहरो र िदमागलाई कब्जा गन

छन्। ितनीह मा िफिलप्पी २:१-११ पिन एक हो। यी पदह मा

येशूको जीवन कहानी समावेश भएको छ भने पिन हुन्छ। येशू सं सारमा आएर

कुनै िस

काम गरे र वा तपःया गरे र परमेँवर हुनपुगेको होइन तर उहाँ यस

ु न्ु थ्यो भनेर खुलासा गिरएको छ
सं सारमा आउनुभन्दा अिघ नै परमेँवर हुनह

भने उहाँको ईँवरीय ःवभाव, उहाँको मानव अवतार, उहाँको मानवता र
ु एको सन्दे श छन्। ःवगर्देिख कलभरीसम्म झुक्दै
बुसमा उहाँ मनर् तयार हुनभ

झुक्दै लामो, किठन याऽा गरे को वयान ती पदह मा छन् (िफिलप्पी २:५८)। फेिर यी पदह मा नै परमेँवर िपताले उहाँलाई कःतो मिहिमत ःथानमा

उचाल्नुभयो जसले गदार् सारा जगतले उहाँको आराधना गन अवसर िदइयो
(िफिलप्पी २:९-११)। यी केही पदह मा धेरै अचम्मका सत्यह

थिन्कएका छन्।
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किःसएर

येशूको बारे मा पावलले िफिलप्पी २:५-११मा कसरी पिरचय िदन्छन्?

येशूको जीवनमा घटे का सबै घट्नाह सिम्झन्दै रमाएका पावलले

कुनचाही ँ

घट्ना छ जुन येशूभिक्त हुँ भनेर दावी गनह ले आफ्नै जीवनमा ूितिविम्बत

र्ु ोस्, "५ ितमीह मा
गिरयोस् भ े उनले आफ्नो भावना व्यक्त गदर्छन्? हे नह

यःतो मन होस्, जो भींट येशूमा पिन िथयो। ६ परमेँवरको ःव पमा भएर
पिन उहाँले परमेँवरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पिबराख्ने वःतुजःतो

ठान्नुभएन (अथार्त ् उहाँसँग ूितःपधार् गनर् चाहनुभएन वा सबैको सामु उहाँको

यश आफूले दे खाउन चाहनुभएन)। ७ तर आफैलाई िर याईकन कमाराको

प धारण गरे र, तथा मनुंय भएर जन्मनुभयो। ८ ःव पमा मािनसजःतै भएर

आफैलाई होच्याउनुभयो, र मृत्युसम्मै, अथार्त ् बूसको मृत्युसम्मै आ ाकारी

रहनुभयो। ९ त्यसै कारण परमेँवरले उहाँलाई अित उच्च पानुभ
र् यो, र उहाँलाई
त्यो नाउँ ूदान गनुभ
र् यो, जो हरे क नाउँभन्दा उच्च छ, १० िक ःवगर्मा,
ँ ा टे क्नुपछर्,
पृथ्वीमािथ र पृथ्वीमुिन भएको हरे क ूाणीले येशूको नाउँमा घुड़

११ र हरे क िजॄोले परमेँवर िपताका मिहमाको िनिम्त येशू भींटलाई ूभ ु
र् छर्।"
भनी ःवीकार गनुप

िफिलपीका िवँवासीह

बादिववाद गनर्

चाउने वा को भन्दा को

कम भ े भावनाले मिसत िथए। ितनीह ले येशूको मानवीय अवतारबाट िसकुन्

भ े उनको चाहना िथयो। यिद येशू परमेँवर भएरपिन मािनसको चोला िलएर

ु यो भने (िफिलप्पी २:७
दास हुन सक्नुभयो र बुससम्म होिचन राजी हुनभ
पान्तिरत) के इसाई हुँ भनेर दावी गनह ले पिन एक आपसमा ूेमपूवक
र्

समिपर्त हुन ु पदन र? सव च्च गु

येशूबाट हामीले िसक्ने पाठह

धेरै छन्

भनेर पावलले हामीलाई सम्झाउँछन्। उहाँको सांसािरक जीवनको सेवाकायर्मा
आफूसँग भएका कुराह

उहाँले बाँडच ुड गनुभ
र् एको िथयो। उहाँले िदन रात

नभनी मािनसह लाई च ाइ गन काम वा मानव िहतको िनिम्त खट्नु भएको र
र् यो ितनीह बाट हामीले िसक्नु ज री छ।
उहाँले अ लाई कःतो व्यवहार गनुभ
परमेँवर भएर पिन यितसम्म झुक्नुभयो िक ःवगर्को मिहिमत िसं हासन त्यागेर
जाबो

एउटा

गोठलाई

आफ्नो

उिऽने

ठाउँ

बनाउनुभयो।

उहाँको

त्यो

अनुकरणीय उदाहरणलाई हामीले नै मनन् गरे र अ को िनिम्त उदाहरण ब ु
पछर् भ े पाठ के हामीले िसक्नुपदन र?

येशूको जीवनको िबपिरत सं सारको चालामाला िभ ै छ। यस सं सारमा

एक आपसमा ूितःपधार् गनर् चाहन्छन्। आफ्नो भाऊ वा सम्मान खोज्न
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चाहन्छन् (भाऊ पाएन भने कितले त चचर्लाई नै तहसनहस पानर् ूयास

गछर्न)् ,

अ भन्दा

आफू

ठू लो

हुन

चाहन्छन्,

ठू लो

ओहोदाको

िनिम्त

तँछाडमछाड गनर् चाहन्छन्। अ लाई होच्याएर आफ्नो इज्जत वा सम्मान

राख्न चाहन्छन्। तर बेथलेहेमको गोठमा जिन्मनुभएको येशू र सव च्च

गु बाट हामीले िभ ै पाठ िसक्न सक्नुपछर्। िशक्षादीक्षाबाट परमेँवरको महान्

काम गनर् र मुिक्तको उपलब्ध हुन आफूलाई उच्च बनाएर होइन वा आफ्नो
सम्मान खोजेर होइन तर परमेँवरको सामु नॆ भएर र अ को िनिम्त सेवक
भएर सिबय हुनपु दर्छ।

तपाईँ अिहले नै कुन पिरिःथितको सामना गिररहनुभएको छ जसले

गदार् तपाईँ झुक्न सक्नुभयो भने अ को अगािड येशू भी को चिरऽलाई
ूभावकारी पमा ूितिबिम्बत गन अवसर पाउन सक्नुहन्ु छ?
४. सब च्च गु

र मेलिमलाप

मानव सम्बन्ध ूायजसो कुनै न कुनै कारणले िबमन गइरहे को हुन्छ

(अझ मोबाइलको लतले गदार् ौीमान ौीमतीको बीचमा, िमऽह को बीचमा,

आफन्तह को बीचमा र पिरवारका सदःयह को बीचमा िकनभने आफूसँग

निजक हुने िूयजनसँग रहने, सम्बाद वा आदानूदान गन र त्यो समयलाई

मह व िदने अवसरह लाई गुमाएर अ ंय व्यिक्त वा थोकह सँग खेल्न
ँ आइरहे को हामी सबैले अनुभव
चाउने ूवृि ले गदार् मानव सम्बन्धमा आच

गिररहे काछ -अनुवादक)। हो, जब सम्बन्ध िबिमन्छ तब हामी एक आपसबाट
टाडा हुन्छ । एक आपसमा पराई हुन जान्छ । एक फेरा अत्यन्तै िवँवास
गिरने अिभ

िमऽ पिन समय िबत्दै जाँदा ऊसँगको िबँवासमा ढलमल हुन

जान्छ। तर यःता िबिमएको सम्बन्ध ममर्त वा ठीक पानर् सिकन्छ। जब हामी
पुनिमर्लनको अनुभव गछ

तब त्यसले कःतो अचम्मको फुतीर्, ताजापन र

उत्साहको वातावरण बन्छ तब त्यो समयको अनुभव एकदम िमठासको हुन्छ।
येशू भी

यस सं सारमा आउनुको मूल तात्पयर् वा कारण नै

मेलिमलाप हो। उहाँको मानव चोला र उहाँ सव च्च उ म गु

ु एर
हुनभ

टु िबएको सम्बन्धलाई जोड्ने नै उहाँको लआयको मुटु हो भनेर दे हायका

पदह ले कसरी खुलासा गिरएको छ? हे नह
र्ु ोस्, २ कोरन्थी ५:१६-२१ "१६
यसरी अब उूान्त हामी कसै लाई मािनसको
भींटलाई एक समय मािनसको

िंटकोणले हे दन । हामीले

िंटकोणले हे रेका िथय , तर अब उूान्त
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उहाँलाई त्यसरी हे नछै न । १७ यसकारण कोही भींटमा छ भने त्यो नयाँ
सृिंट हो। पुरानो िबितगएको छ, हे र, नयाँ आएको छ। १८ यो सब
परमेँवरबाट

भएको

हो, जसले

हामीलाई

परमेँवरले

सं सारलाई

आफूसँग

भींट ारा

आफूसँग

िमलापमा

ल्याउनुभयो, र हामीलाई िमलापको सेवा िदनुभयो, १९ अथार्त ् ःवयम् भींटमा

ु एर
हुनभ

िमलापमा

ु न्ु थ्यो।
ल्याउँदैहन
ु ह

ितनीह का अपराधका लेखा निलएर िमलाप गराउने कामको सन्दे श उहाँले

हामीलाई सुिम्पिदनुभएको छ। २० यसकारण हामी भींटका राजदू तह
परमेँवरले

हामी ारा अनुरोध गिररहनुभएको छ। भींटकै पक्षमा हामी

ितमीह लाई िबन्ती गदर्छ , िक ितमीह
िकनिक

ह,र

हामी

उहाँमा

परमेँवरको

परमेँवरसँग िमलापमा आओ। २१

धािमर्कता

बन्न

सक

भनेर

पाप

निचन्नुहन
ु ेलाई परमेँवरले हाॆा खाितर पाप बनाउनुभयो।"

जब कुनै व्यिक्तसँग टु िटएको सम्बन्ध पुनःथार्िपत भयो वा ममर्त भयो

भने हामी आिशिषत भएको अनुभव गछ । यिद मानव मानवको बीचमा

िबिमएको सम्बन्ध ठीक हुँदा हषर्को वातावरण बन्छ भने झन परमेँवरसँग
हाॆो सम्बन्ध ठीक वा ममर्त भयो भने झन हामीलाई कःतो महान् उल्लासमय

अनुभव होला? २ कोरन्थी ५:१६-२१मा मािनस र परमेँवरको बीचमा

टु िटएको सम्बन्ध कसरी पुनःथार्पना भयो वा ममर्त कसले गरे भ े धारणामा
पावल ःप

भएको दे खाउँछ-परमिपता परमेँवर आफै अिघ सरे र उहाँसँग हाॆो

िबिमएको सम्बन्ध ममर्त गनुभ
र् यो वा ठीक पानुभ
र् यो। त्यो कायर् उहाँले "येशू

भी

ारा गनुभ
र् यो।"

"परमेँवरले भी

ारा सं सारसँग आफ्नो टु िटएको सम्बन्ध आफैसँग

िमलाउनु भएको िथयो" (२ कोरन्थी ५:१८

पान्तिरत)।

तर उहाँसँग हाॆो सम्बन्ध फेिर गाँिसयो भन्दै मा मेलिमलापको

ु न्ु छ। हामीले सव च्च उ म गु बाट धेरै
आनन्दको उपभोगमाऽ गन हुनह
कुराह

ु एर येशूले मेलिमलापको
िसक्नु ज री छ। मानव अवतार हुनभ

ु एको िथयो। हामीलाई पिन त्यही मेलिमलापमा
काममा आफू सिरक हुनभ

सिरक हुन आ ान गिरएको छ। येशू भी

ारा हामीलाई परमेँवर आफेले

उहाँमा िमलाउनुभयो। अब हामीलाई पिन पावलसँग "मेलिमलापको सेवाकायर्"
परमेँवरले सुिम्पनुभएको छ "२ कोरन्थी ५:१८)।

येशूको मानव अवतारको बारे मा वणर्न गन नयाँ करारको अं शह मा

कलःसी १:१५-२० पिन अक उल्लेखनीय पदह
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् हे नह
हुन।
र्ु ोस्, "१५ उहाँ

ु न्ु छ, १६ िकनिक उहाँमा
अ ँय परमेँवरको ूित प, सारा सृिंटका ज्येंठ हुनह

नै सबै थोक सृिंट भएका िथए। ःवगर्मा र पृथ्वीमािथ भएका

ँय र अ ँय

थोकह , चाहे िसं हासनह , चाहे ूभ ुत्वह , चाहे ूधानताह , चाहे अिधकारह ,

् १७ उहाँ नै सबै कुराभन्दा
सबै थोक उहाँ ारै र उहाँकै िनिम्त सृिजएका हुन।

ु न्ु छ, र उहाँमा नै सबै कुरा बाँिधएर रहे का छन्। १८ उहाँ शरीर,
अगािड हुनह

ु न्ु छ, उहाँ नै सु
अथार्त ् मण्डलीका िशर हुनह

ु न्ु छ, मरे काह बाट जीिवत
हुनह

ु न्ु छ, तािक ूत्येक कुरामािथ उहाँ सव च्च होऊन्।
हुनेह मा उहाँ ज्येंठ हुनह
१९ िकनिक उहाँको आफ्नो सारा पूणत
र् ा भींटमा वास गरे कोमा परमेँवर

ु यो, २० र परमेँवरले उहाँका बूसको रगत ारा शािन्त गराएर
ूसन्न हुनभ

पृथ्वीको होस् वा ःवगर्को होस्, उहाँ ारा नै सबै थोकलाई आफूसँग िमलापमा
ल्याउनुभयो।" ूायजसो यी पदह लाई भजन वा ःतुतीको

पमा ूयोग

गिरन्छ। पद १५-१७सम्म सृि मा भी को भूिमकाको बारे मा छलफल गछर्
भने पद १८-२०मा मुिक्तको योजनामा उहाँको सहभािगताको बारे मा केिन्ित

गिरएको छ। भी

ु एको है िशयतले सबै थोक
मुिक्तदाता र उ ारकतार् हुनभ

परमेँवरले आफूसँग िमलाउनुभएको छ वा मेलिमलापमा ल्याउनुभएको छ। यो

केवल हामी मानव ूाणी र परमेँवरको बीचमामाऽ मेलिमलाप ल्याइएको
होइन तर जगतव्यापी पमै मेलिमलापको काम सम्प

भएको छ। यो पु

कलःसी १:२०मा यसरी खुलासा गिरएको छ "परमेँवरले उहाँका बूसको

रगत ारा शािन्त गराएर पृथ्वीको होस् वा ःवगर्को होस्, उहाँ ारा नै सबै
थोकलाई आफूसँग िमलापमा ल्याउनुभयो।"

हुन त हामी सव च्च उ म गु को दाँजोमा जगतसँग मेलिमलापको

काममा

किहल्यै

पिन

सिरक

हुन

सक्दै न

तै पिन

हामीह कै

पिरिधमा

"मेलिमलापको सेवाकायर्मा "सहभागी हुन हामीलाई आमन्ऽण गिरएको छ।

यही नै होला िक जब येशूले ूाथर्ना गदार् उहाँको िदमागमा िथयो "जसरी

तपाईँले मलाई यस सं सारमा पठाउनुभयो त्यसरी नै म ियनीह लाई सं सारमा

पठाउँदैछु" (यूह ा १७:१८

पान्तिरत)।

मेलिमलाप गन कायर्मा वा मािनस मािनसको बीचमा र परमेँवरसँग

िबिमएको सम्बन्धमा ममर्त गन कायर्मा सहभागी भएर हामीले पुनिमर्लनको
परमेँवरको भूिमकालाई कुन कुन तिरकाह

अपनाएर ूितिबिम्बत पानर्

सक्छ ? के अिहले नै त्यःतो कुनै पिरिःथित छ जुन मेलिमलाप गनुप
र् न

वातावरण सृजना हुनपु न आवँयक छ?
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५. सव च्च उ म गु को ूथम छाऽ वा िव ाथीर्
एक िछनमा साधारण गोठालाह
िथए। ितनीह
ितनीह ले

भडाका वगालह

चराइरहे का

एउटा सानो सहरको बािहर चौरमा िथए। अिन अक क्षणमा

अचम्मसँग

ःवगर्दूतह को

हुल

दे ख्छन्।

ती

गोठालाह ले

ःवगर्दूतह बाट चिकत पान, अचम्मको र िवँवलाई नै तहसनहस पान
समाचार पाउँछन्। ितनीह को घोषणावाट अिभूेिरत भएर ितनीह ले भनेका
बालकको खोिजमा िनःकन्छन्।
कल्पना

गनुह
र् ोस्

िक

तपाईँ

गोठालाह सँग

गोठमा

पिॐरहे को

बालकलाई हे िररहनुभएको छ। तपाईँले के दे ख्नुहन्ु छ? लूका २:८-२० "८
त्यही इलाकामा गोठालाह

िथए, जसले चउरमा बसेर राती आफ्नो बगालको

रखवाली गथ। ९ ूभ ुका एक जना ःवगर्दूत ितनीह कहाँ दे खा परे , र ूभ ुको
तेज ितनीह का विरपिर चम्क्यो, अिन ितनीह

सा॑ै

डराए। १० तब

ःवगर्दूतले ितनीह लाई भने, 'नडराओ, िकनभने हे र, म ितमीह लाई बड़ो

आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु, जो सबै मािनसह का िनिम्त हुनेछ। ११ आज

दाऊदको सहरमा ितमीह का िनिम्त एक जना मुिक्तदाताको जन्म भएको छ,

ु न्ु छ। १२ ितमीह लाई िचन्हचािहँ यो हुन्छ: ितमीह ले
जो भींट ूभ ु हुनह

एउटा बालकलाई लुगाले बे॑ेको र डू ँड़मा सुताइराखेको भे ाउनेछौ।' १३ तब
एक्कािस ती ःवगर्दूतसँग ःवगीर्य सेनाको एउटा दल दे खा पर्यो। परमेँवरको

ःतुित गद, ितनीह ले भने, १४ 'सव च्चमा परमेँवरलाई मिहमा, र पृथ्वीमा जुन

ु न्ु छ, ितनीह लाई शािन्त!' १५ जब ःवगर्दूतह
मािनसह सँग उहाँ ूसन्न हुनह

ितनीह बाट िबदा भएर ःवगर्मा गए, तब गोठालाह ले आपसमा भने, 'आऔ ं,
हामी बेथलेहेमसम्म जाऔ ं, र त्यहाँ घटे को यो घटना र परमूभ ुले हामीलाई

बताउनुभएको कुरा गएर हे र ।' १६ ितनीह

आतुरीसँग गए, र मिरयम र

योसेफ दुवैलाई, र बालकलाई चािहँ डू ँड़मा सुितरहे का भे ाए। १७ जब
ितनीह ले यो दे खे, तब यस बालकको िवषयमा जे कुरा ितनीह लाई भिनएको
िथयो त्यो ितनीह ले बताइिदए। १८ गोठालाह ले बताएका कुरा सुन्नेह

सबै आँचयर्चिकत भए। १९ तर मिरयमले यी सब कुरा गुन्दै मनैमा रािखन्।

२० जःतो ितनीह लाई भिनएको िथयो त्यःतै सबै कुरा सुनेका र दे खेका

हुनाले, परमेँवरको मिहमा र ःतुित गद गोठालाह
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फक।"

सब च्च उ म गु का ूथम छाऽह लाई हामी तािरफ गनपछर्।

ितनीह

युशूफ, मिरयम र गोठालाह

िथए। जुन तल्लो ःतरमा झरे र वा नॆ

भएर येशूको जन्म भयो त्यसबेला तत्कािलन उहाँको मानव चोलाको घट्ना
कःतो अचम्म रहे छ भ े कुरालाई युशूफ, मिरयम र गोठालाह लाई खास

त्यःतो आत्म ान िथएन। कसरी सृि कतार् परमूभ ु सनातन परमेँवर िपता

ु एर मानव जगतसँग एक हुनभ
ु यो भ े कुरो शायद ितनीह को
बालक हुनभ
आत्म ानमा घुसाउन सकेका िथएनन् होला। य िप, सपना, दशर्नह
ःवगर्दूतह

ारा र

दे खा पदार् ती ूथम छाऽह ले येशूको जन्म मावताभन्दा अपार

भएको महसुस त गन पुगेका िथए। गोठालाह ले अ सँग बालकको पिहचान

ु न्ु छ" (लूका
को हो भनेर सुनाएका िथए "मुिक्तदाता, जो मसीह ूभ ु हुनह
२:११ र २:१७)।

ानी मािनसह ले येशूको जन्मको खबर कसरी िलए? राजा हे रोडको

ूितिबया कःतो िथयो? हे नह
र्ु ोस् म ी २:१-१२ "१ हे रोद राजाको समयमा
यहू िदयाको बेथलेहेममा जब येशूको जन्म भयो, पूवक
र् ा ज्योितषी वा

मािनसह

ानी

य शलेममा आइपुगे र ितनीह ले भने, २ 'यहू दीह का राजा भई

ु न्ु छ? िकनभने हामीले उहाँको तारा पूवम
जन्मने कहाँ हुनह
र् ा दे ख्य र उहाँलाई

दण्डवत् गनर् आएका छ ।' ३ जब हे रोद राजाले यो सुने, ितनी बेचैन भए, र
ितनीसँग सारा य शलेम पिन बेचैन भयो। ४ अिन ितनले सबै मुख्य
पूजाहारीह

र जनताका शाःऽीह लाई भेला गरे , र 'भींटको जन्म कहाँ हुने

हो? भनी सोधपूछ गरे । ५ ितनीह ले ितनलाई भने, 'यहू िदयाको बेथलेहेममा।

ु को गाउँ, तँ
िकनभने अगमवक्ताले लेखेका छन्: ६ 'ए बेथलेहेम, यहू दा मुलक

कुनै िकिसमले यहू दाका शासकह का बीचमा कुनैभन्दा पिन तुच्छ छै नस्,

िकनिक तँबाट एउटा शासक िनिःकआउनेछन्, जसले मेरा मािनस, इॐाएलको

हे रचाह गनछन्।' ७ तब हे रोदले ती ज्योितषीह लाई गुप्तमा बोलाएर तारा

कुन समय दे खा परे को हो, सो ितनीह बाट प ा लगाए। ८ ितनले

ितनीह लाई यसो भनेर बेथलेहेममा पठाए, 'जाओ, र ठीकसँग त्यस बालकको

खोजी गर। ितनलाई भे ाएपिछ मलाई खबर गर, र म पिन ितनलाई दण्डवत्

गनछु ।' ९ तब राजाको कुरा सुनेर ितनीह

आफ्ना बाटो लागे। जुन तारा

ितनीह ले पूवम
र् ा दे खेथे, त्यो तारा ितनीह का अिग-अिग गयो, र बालक भएको
ठाउँमा पुगेपिछ त्यो तारा त्यही ँ अिड़यो। १० जब ितनीह ले त्यो तारा दे खे,

तब ितनीह

अित आनिन्दत भएर रमाए। ११ अिन घरिभऽ पसेर ितनीह ले

८८

बालकलाई उहाँकी आमा मिरयमको साथमा दे खे, र घोप्टो परे र उहाँलाई
दण्डवत् गरे । तब आफ्ना कन्तुर खोलेर उहाँलाई सुन, सुगिन्धत धू प र मूरर्का

भेटी चढ़ाए। १२ अिन हे रोदकहाँ फकीर् नजानू भन्ने सपनामा चेताउनी पाएर
ितनीह

अक बाटो भएर आफ्नो दे शमा फक। १३ ितनीह

गएपिछ,

ु ा एउटा दू त सपनामा योसेफकहाँ दे खा परे र ितनले यसो भने, 'उठ,
परमूभक

साना बालक र उहाँकी आमालाई साथ िलई िमौदे शमा भािगहाल, र ितमीलाई
मैले नभनेसम्म त्यही ँ बस। िकनिक, हे रोदले बालकलाई मानर् उहाँको खोजी

गनर् लागेको छ।'"
कितपय

मािनसह

येशू

हुकर्नुभएपिछ

असल

काम

गरे र

िस

ु एकोले उहाँ पुजनीय हुनह
ु न्ु छ भ े सोचमा परे का छन्। तर उहाँले कुनै
हुनभ

आँचयर् काम गनुभ
र् न्दा अिघ र कुनै पिन

िशक्षा, उपदे श वा अतीर्कथाह

ु न्ु थ्यो िकनभने उहाँ को हुनह
ु न्थ्यो
उच्चारण गनुभ
र् न्दा अिघ उहाँ पुजनीय हुनह

त्यसले गदार्। येशूको पिछको सेवाकायर्लाई राॆोसँग सराहना गनुर् अिघ उहाँका
पिहला छाऽ सँग िमलेर सव च्च उ म गु

आराधना गनुर् ज री छ। जसका

िशक्षाह लाई हामी सराहना गछ उहाँ केवल बुि मानी िशक्षािबदमाऽ होइन।
उहाँ परमेँवर हामी मािनस जाितसँग रहन आउनुभएको िथयो।
येशू भी लाई आराधना गन जगमा बसािलनुपदर्छ।
ानी

मािनसह ,

गोठालाह

र

ःवगर्दूतह सँग

इसाई िशक्षा

िमलेर

येशूको

आराधना गनर् हामीलाई आ ान गिरएको छ। नयाँभएर जन्मनुभएको राजा र
त्यस बालकमा परमेँवर आफैको वाःतिवकता भएको हे न खुबी हामीमा
हुनपु दर्छ।

येशू भी

मानव अवतार िलएर आउनुभनेको परमेँवरको चिरऽलाई

झल्काउँछ। सारा जगत वा ॄम्हाण्डका सृि कतार् जुन हाॆो िदमागले न त
कुनै वै ािनक साटालाइट वा भूउपमहले बुझ्न नै सक्दछ आफूलाई होच्याइएर

मानव जाितमा येशूको पमा रहनुभयो र बुसमा पिन हाॆा पापका दण्डह

भोग्न मनुभ
र् यो, यो खबर कःतो छ? सोच्नुहोस्। यो सारा मानव ूाणीको
िनिम्त शुभसमाचार िकन हो?
उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी
िटचर सेन्ट ृम गड।"

ाइट ारा िलिखत एजुकेशनको पृ. ७३-८३ "द

८९

"परमेँवरले

पठाउनुभएको

िशक्षकमा

सबै

खालका

सही

िशक्षा

प ितको केन्ि पाइन्छ। आजको काममा होस् वा अठार सय वषर् अिघ उहाँले

ःथापना गनुभ
र् एको काममा होस् उ ारकतार्ले आफ्नो वचन ारा यसरी व्यक्त
गनुह
र् न्ु छ "आिद र अन्त मै हुँ, र जीिवत मै हुँ।...अल्फा र ओमेगा मै हुँ, सु
र अन्त मै हुँ।' ूकाश १:१७,१८, २१:६

पान्तिरत।

"यःतो महागु को सम्मुख र यःतो ईँवरीय िशक्षाको अवसरमा

उहाँिबना जुनसुकै िशक्षादीक्षा िसक्नु खोज्नु कःतो मूखत
र् ा होला- ान र बुि को

भन्डारलाई वेवःता गरे र, सत्यलाई अःवीकार गद उहाँको ज्योितलाई पन्छाउँदै,

उहाँमा भएको जीवनिबना अिःतत्व खोज्नु, जीिवत पानीबाट हटे र थोऽो र
िबिमएको कलबाट पानी िनकाल्न खोज्नुको अथर् केही छै न।

"हे नह
र्ु ोस्, उहाँले अझै पिन हामीलाई आ ान गिररहनुभएको छ: "३७

अब चाड़को पिछल्लो िदन, अथार्त ् चाड़को ूमुख िदनमा, उिभएर येशूले उच्च

ःवरमा यसो भन्नुभयो, 'यिद कोही ितखार्यो भने त्यो मकहाँ आओस् र िपओस्।
३८

जसले

ममािथ

िवँवास

गदर्छ, धमर्शाःऽले

अन्तःकरणबाट िजउँदो पानीका खोलाह

भनेअनुसार

'त्यसको

बिगिनःकनेछन्।' '१३ येशूले

त्यसलाई भन्नुभयो, 'यो पानी िपउने ूत्येक फेिर ितखार्उनेछ, १४ तर जस-

जसले मैले िदने पानी िपउँछ त्यो किहल्यै ितखार्उनेछैन। जुन पानी म
त्यसलाई िदनेछु, त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको िनिम्त उिॆरहने पानीको मूल
बन्नेछ!' यूह ा ७:३७,३८, ४:१३,१४।"-एलेन जी
८४बाट

पान्तिरत।

"िूय िशक्षक ...
"तपाईँको

कामको

िनिम्त

गिरने

अत्यन्तै

उत्कृ

ाइट, एजुकेशन, पृ.

तयारीको

लािग

ँ
िशक्षकह को राजकुमारका वचनह , जीवन र तिरकाह लाई म औल्याउन

चाहन्छु । उहाँको बारे मा सोच्न म अनुरोध गदर्छु। उहाँ नै तपाईँको सत्य वा
ु न्ु छ। उहाँितर नजर राख्नुहोस्, उहाँको िशक्षादीक्षा तथा
सही आदशर् हुनह

उपदे शह मा त्यसबेलासम्म िभज्नुहोस् जबसम्म ईँवरीय गु को आत्माले
तपाईँको

दय र जीवनलाई सम्हाल्नुहन
ु ेछैन।

"ऐनाले जःतै ूभ ुको मिहमा ूितिबिम्बत गनुभ
र् यो भने तपाईँ पिन

ु न
उहाँकै ःव पमा पिरवतर्न हुनह
ु ेछ। २ कोरन्थी ३:१८

९०

पान्तिरत।

तपाईँका छाऽह लाई माथ गन शिक्तको रहःय यही हो। उहाँलाई

ूितिबिम्बत गनुह
र् ोस्।"-एजेकेशन, पृ. २८२बाट
िचन्तनमनन:
अ.

पान्तिरत।

मानव अवतार िलएर आउनुभएका सव च्च उत्कृ
गु गिम्भर

भएर

िसक्ने

अवधारणाले

इसाई

िशक्षक

महा
र

िव ाथीर्ह को िनिम्त उहाँको मूल्यमान्यता र िबयाकलाप

िकन मह वपूणर् हुनपु छर्?
आ.

िवशेष गरे र इसाई बाबुआमा र िशक्षकह मा उच्च आदशर्
हुनपु छर्-त्यो

हो

येशूको

मानवीय

चोलाले

दे खाएको

परमेँवरको ःवभावको ूकट गनु।
र् यस आदशर्बाट हामी

इ.

च ुक्न थाल्य भने हामीले के गनुप
र् छर्?

येशूको जन्म, जीवन, र मृत्युले परमेँवरको चिरऽ वा
ःवभावको बारे मा हामीलाई के िसकाउँछ? अत्यन्तै क को

समयमा यी कुराले हामीलाई सान्त्वना िकन िदन सक्छ?

९१

कथा ५
निबिसर्एको दुई सपनाह
रँमी रभी चन्ि, ३२, भारत
पिरवारमा जन्मेको िथइँन। मेरा छ जना
ँ
िददीबिहनीह मा म सबभन्दा जेठी िथए।
जब म ठू ली हुँदै िथए ँ तब इसाई
ँ
ँ
जीवनूित म आकिषर्त हुदै िथए। अिन म रबी नाउँ गरे को एक सेभेन्थ-डे
एडभेिन्टःट युवकलाई ूेम गनर् थाल। मैले मेरो दय येशूलाई िदए ँ र हामी

म

येशूलाई

िवँवास

गन

िववाह गर्य । िववाह गरे को तीन मिहनासम्म त हाॆो जीवन सुखमय नै
िथयो। अिन म िबरामी हुन थाल। म मुछार् पनर् थाल। िदनको कुनै पिन
समयमा म मुछार् हुन्थ। मैले येशूलाई िवँवास गरे कोले र ितनीह को धमर्लाई

छोडेकोले दु

आत्माले मलाई सतायो भनेर मेरा बाबुआमाले सोच्न थाले।

तै पिन मेरो बुबाले एक जना एडभेिन्टःट पाःटरकहाँ गएर ूाथर्ना गनर् सल्लाह
िदनुभयो। रबी र म ब लु

हालको ब लोरमा रहे को पाःटरको घरमा गय ।
उहाँले मेरो िशरमा हात राखेर ूाथर्ना गनुभ
र् यो। "ूभ ु येशू, यिद तपाईँको
इच्छा भएर तपाईँको छोरीलाई तपाईँमा समपर्ित जीवन िनरन्तर पमा िबताउन
सकुन्। तपाईँको सेवाको िनिम्त उनलाई साहिसलो बनाउनुहोस्। उनलाई

हमला गरे को शैतानको शिक्तलाई हटाइ िदनुहोस्," पाःटरले िदल खोलेर

ूाथर्ना गरे । जब त्यस रात मेरो ौीमान आनन्दसाथ सुितरहनुभएको िथयो

दुईवटा मनै खलबल्याउने सपना मैले दे ख। कालो पोशाक लगाएको एक हुल

मािनसह

मेरो विरपिर उिभरहे का िथए। एक जना अ भन्दा िनकै अल्गो
ँ
िथयो। उसले मलाई औला
दे खाएर िचच्याउँदै िथयो। एउटा कालो पोशाक
लगाएको मािनसले मेरो हात बिलयोसँग समातेर त्यस िरसाइरहे को अल्गो
मािनसलाई दे खायो। "ितमी िकन एडभेिन्टःट चचर्मा गयौ? त्यो अल्गो मािनस
ितॆो भगवान हो। ितमीले उसलाई ढोग्नुपछर्। ितमी येशूकहाँ जानु हुँदैन।"
त्यस मािनसले मलाई हप्काइरहे को िथयो। त्यो अल्गो मािनस िरसले च ुर

भइरहे को िथयो। उसलाई हे न र् पिन मलाई डर लाग्यो। मैल िशर घोप्टो पार
ँ एक िछनपिछ मैले एउटा सेतो पोशास लगाएको मािनस मकहाँ आयो
र रोए।
र उसका हातह मेरा कुमह मा राखे। मैले उसको अनुहार दे ख्न सिकँन।
ँ मैले उसले छोएको अनुभव गर।
उसको पोशाकमाऽ मैले दे िखरहे को िथए।
त्यो नरम र भि िथयो। उसले नरम र सुिरलो आवाजमा मलाई भन्यो,

"नडराऊ, म ितमीिसत छु ।"

त्यस अल्गो मािनसलाई दे खाएर मलाई उसले भन्यो "अब ितमीले
उसको अनुहार हे न र् सक्छ ।" मेरा कुमह मा हात राखेको भरमा मैले त्यस
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ँ
िरसाएको कालो पोशाक लगाएको मािनसलाई िसधै हे न र् सक्ने भएको िथए।
उसको अनुहार िनदर्यी िथयो र मितर िरसले च ुर भएर हे िररहे को िथयो।

भोिलपल्ट िबहान रबी र म पाःटरको घरमा गय र सपना दे खेको सुनाय ।
ु न्ु छ" पाःटरले भ ुभयो। हामी
"ितॆा कुमह मा हात राख्ने ूभ ु येशू हुनह
िमलेर ूाथर्ना गर्य । त्यस िदनदे िख म मुछार् पन छो

ो। तर मेरो जीवन

पाःटरले

िबःतारै

ाक्कै पिरवतर्न भयो भ

सकेको भए हुन्थ्यो। िबवाह गनुभ
र् न्दा अगािड म
ँ मेरो दय येशूलाई िदए ँ पिन िविभ धािमर्क
अत्यन्तै िज ीवाल केटी िथए।
चाडबाडमा म मेरा बाबुआमासँग सिरक हुन थाल। साबथ त्यःतो मह व छ
भ े कुरामा म िवँवःत भएको िथइँन। तर मेरो सपनापछ मेरा ौीमान र
मेरो

लािग

ूाथर्ना

गनर्

बानीह लाई छोड र साबथमा अ

थालेको

िथयो।

मैले

केही
िदनमा गन िबयाकलपाह मा सामेल हुन

छोड्न थाल। अिन एक रात फेिर अक सपना मैले दे ख। एउटा सुिरलो र
भि आवाजले मलाई भन्दै िथयो "पाप नगनु।
र् ितमी िछटै न्यायको आशनमा
उिभनेछौ।" त्यो रमाइलो आवाज िथयो। त्यस अचम्मको आवाजले मलाई

तसार्एको िथएन। म झल्याःस उठ। त्यो मध्य रात िथयो। मैले मेरो
ौीमानलाई मेरो सपनाको बारे मा भन। "त्यो आवाज पिवऽ आत्माको हुनपु छर्
िकनिक शैताने न्यायको बारे मा किहल्यै पिन कुरा गदन। होिशयार होऊ"

उनले मलाई भ ुभयो। सपनापिछ मेरो जीवनलाई केलाएर हे र। परमेँवरको
सहायताले मेरो िजि पना कम भयो। म धेरै ूाथर्ना गनर् थाल। ममा भएका
कमजोरीह मािथ िबजय पाउन परमेँवरसँग सहायता माग। मेरो ौीमान र म

धेरै ूाथर्ना गनर् थाल्य । चचर्को सुसमाचारीय कायर्बममा म सहभागी हुन
थाल।

हाॆो अिहले दुई भाइ छोराह छन्। ितनीह को उमेर १० र ६का
छन्। ितनीह चचर्मा भजन गाउँछन् र स ीत खेल्छन्। म सरकारी कमर्चारी
हुँ। शिनबारको स ा आइतबार म काम गछु र्। येशूलाई निच ेह लाई येशूको
बारे मा सुनाउनु मेरो इच्छा हो। मसँगै काम गन दुई जना साथीह ले येशूूित
चासो दे खाएकोले मलाई धेरै खुशी लाग्छ। ितनीह

चचर्मा आउने चाहना

गरे का िथए। मेरा दुई सपनाह को िनिम्त म परमेँवरलाई धन्यवाद िदन्छु ।
ु न्ु छ भनेर मैले मेरा सपनाह ारा महसुस गरे को छु । मेरो
येशू मसँग सध हुनह
सबै जीवन उहाँलाई सुिम्पने मैले अठोट गरे को छु ।

-लेखक आन्द्र्यु मेकचेःनीलाई रँमी रबी चन्िले सुनाएको आत्मवृतान्त।
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