सव च उ कृ ट महा गु बाट
िसक्नप
ु न अझै पाठह

६

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि

३:१-११, रोमी ५:११-१९, उत्पि

२८:१०-१७, यूह ा १:१-१४, म ी १५:२१-२८ र मकूर्स १०:४६-५२।

यस अध्यायको मूल सार पद: "अिन येशूले उसलाई भ ुभयो, 'जाऊ, ितॆो

ँ ा दे ख्ने भयो र
बाटो लाग। ितॆो िवँवासले ितमी िनको भयौ।' ऊ तुरन्तै आख
येशूलाई प

ायो।" (मकूर्स १०:५२

पान्तिरत)।

कितपय समयमा हामीमध्ये को लाजमा परे का छै न

होला? हामी

मध्ये कसले के गरे न जसले गदार् हामीलाई पीडा िदएको छ र त्यसको बारे मा
ु ै पादन होला? कुनै न कुनै
अ ले थाहा पायो भने लाजले हामीलाई खुऽक

समयमा वा कुनै न कुनै यःतो काम वा अनुभव हामीले गरे कै होला, गरे का
छै न र?

िनषेध गिरएको फल खाँदा आदम र हव्वालाई कःतो भयो होला,

सोच्नुहोस्। वा याकूबले आफ्नै बाबुलाई छल गरे र जेठा दाजुको हक वा
(लालपूजार्) आफ्नै हातमा पादार् उसलाई कःतो अनुभव भयो होला? फेिर

आफ्नो दाजुको िरसले गदार् आफू भाग्नुपदार् कःतो नरमाइलो लाग्यो होला?
त्यो रात ऊ कसरी सुत्न सक्यो होला? अिन परपु ष गमन गिररहे कै बेलामा
(यूह ा ८:४)

ीलाई समातेर येशूकहाँ ल्याउँदा त्यस

ी लाज र शमर्ले

कःतो भ ुतुक्कै भयो होला? दाउदकै कुरा गर बेथिशबाका मािमला परमेँवर र

अगमबक्तालाई थाहा भयो भनेर थाहा पाउँदा उनलाई कःतो लाग्यो होला?
भजन २२ र ५१मा उनको ममार्हत र
गिरएको हामी पढ्छ ।
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दयिवदारक पँचाताप व्यक्त

हो, त्यही कारणले सुसमाचार कुनै ःथानीय जाित वा िवशेष दे शको
िनिम्त नभएर सारा िवँवव्यापी मानव जगतको िनिम्त हो। उहाँको मृत्यु सबै

मानव ूाणीको िनिम्त हो। हामी जो जहाँ भएतापिन त्यसको कुनै मतलब छै न
िकनभने हामी सबैलाई एउटै शुऽले बाँिधएको छ, त्यो हो पाप।
त्यसकारण हाॆो कहािललाग्दो अबःथाबाट राहत पाउन केवल एउटामाऽ

ँ
समाधान छ, त्यो हो इसाई िशक्षाले औल्याउने
सुसमाचार। यस अध्यायमा
हाॆो ःबव च्च महागु को बारे मा केही हे छ जसले हाॆो आम समःयालाई

सुल्झाउने उपाय उहाँले िनकाल्नुभएको िथयो।
१. लुक्नुको स ा
उत्पि
छौ?"

भनेर

३:१-११ पढ्नुहोस्। परमेँवरले आदमलाई "ितमी कहाँ
िकन

सोध्नुभयो

होला?

हे नह
र्ु ोस्,

"१

परमूभ ु परमेँवरले

बनाउनुभएका वन्य पशुह मध्ये सपर् सबभन्दा धू तर् िथयो। त्यसले ःऽीलाई
भन्यो, 'के परमेँवरले ितमीह लाई बगचाको कुनै पिन

भनी भन्नुभएको छ? २ ःऽीले सपर्लाई भिनन्, 'बगचाका
खान सक्छ , ३ तर बगचाको बीचमा भएको

खको फल नखानू
खह का फल हामी

खका फलको िवषयमा

परमेँवरले भन्नुभएको छ, 'त्योचािहँ नखानू र नछु नू, नऽता ितमीह
सपर्ले ःऽीलाई भन्यो, 'ितमीह
जुन िदन ितमीह
र खराबको

मछ ।' ४

मदनौ। ५ िकनिक परमेँवर जान्नुहन्ु छ िक

ँ ा खुल्नेछन्, र असल
त्यो खान्छौ त्यही िदन ितमीह का आख

ान पाएर ितमीह

परमेँवरजःतै हुनेछौ।' ६ जब ःऽीले त्यस

खको फल खानलाई असल र हे नम
र् ा रहरलाग्दो, र बुि
खको चाह गनुप
र् न रहे छ भनी दे िखन्, तब ितनले त्यस

पाउनलाई त्यस

खको फल िटपेर

खाइन्, र आफ्ना पितलाई पिन िदइन्, र उनले पिन खाए। ७ अिन दुवैका

ँ ा खुले, र 'ना ै पो रहे छ ' भनी ितनीह ले थाहा पाए। अिन अञ्जीरका
आख
पातह

गाँसेर आफ्ना िनिम्त ितनीह ले वःऽ बनाए। ८ अिन साँझपख

ु ँद
परमूभ ु परमेँवर बगचामा डुल्दै हन
ु ह
ु ा ितनीह ले उहाँको सोर सुने, र मािनस
र उनकी पत्नी बगचाका

खह का बीचमा परमूभ ु परमेँवरको नजरबाट

लुके। ९ तर परमूभ ु परमेँवरले मािनसलाई बोलाउनुभयो, 'ितमी कहाँ छौ?'
१० उनले भने, 'मैले तपाईंको सोर बगचामा सुन र म डराए,ँ िकनभने म ना ै
िथए,ँ र म लुक।' ११ उहाँले सोध्नुभयो, 'ितमी ना ै छौ भनेर कसले भन्यो?
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जुन

खको फल नखानू भनी मैले ितमीलाई आ ा िदएको िथए ँ के ितमीले त्यो

खायौ?"

कितपय मािनसह ले नखाऊ भनेको ःयाउ खाएकोले पाप आयो भनेर

िसकाउँदछन्। तर बाइबलले त्यो भन्दै भन्दै न। परमेँवरको आदे श िथयो

३:३)। कुन खालको फल हो त्यसको
मतलब छै न। यस िनषेध गिरएको फलचाही ँ िकन नखानु भनेको भने त्यस
केवल " खको फल नखानु" (उत्पि

खले कुनै थोकको ूितिनिध गदर्छ वा ूितक हो। यसले मािनसलाई यसतो

ूलोभनमा फसाउन सक्छ िक परमेँवरलाई पन्छाएर हाकाहाकी यो घोषणा
गनर् सक्छ "मेरो खु ामा म आफै उिभन्छु । म कःतो हुँ भ े कुरा मलाई नै

थाहा छ। मेरो भगवान मै हुन सक्छु । मलाई परमेँवरको खाँचो छै न।
बाइबलमािथ म पलेटी टे केर बःन सक्छु र मैले चाहे को अनुसार यसलाई

व्याख्या गनर् सक्छु ।"

आफू भगवान हुने लोभमा फःदा आदम र हव्वा सपर्को कुरा सुनेर

िनषेध गिरएको फल खाए अिन त्यहाँबाट ितनीह

िचिप्लन थाले। जब

परमेँवरितनीह को सामु उपिःथित भएको आभास् पाए तब ितनीह को
जीवनमा पिहलो पटक परमेँवरदे िख डराएर बगचाको

(उत्पि

खह मा लुक्न गए

३:८)।
यो पिन अनौठो छ, सवर् ानी, सवर्व्यापी र सबर्शिक्तमान परमेँवरले

आदमलाई नै लिक्षत गरे र सोध्नुभयो, "ितमी कहाँ छौ?"

आदम कहाँ िथयो

त्यो परमेँवरलाई थाहा नै िथयो। तर आदम र हव्वाले गनर् नहुने काम गरे र
आफू

लाजले

लुिकएको

महसुस

ग न् भनेर

नै

परमेँवरले

आदमलाई

सोध्नुभएको होला। त्यसको अथर् ितनीह को कामले गदार् ल्याउने कहाली
लाग्दो वा दु:ख लाग्दो नितजा ितनीह ले महसुस ग न् भनेर उहाँले सहायता

गनर् खोज्नुभएको िथयो।

रोमी ५:६-१९ पढ्नुहोस्। अदनको बगचामा आदमले जे गरे त्यसले

येशूले बुसमा गनुभ
र् एको कामसँग िसधै गाँिसएको कुरा पावलले बारम्बार यी
पदह मा

औल्ँ याउँछन्।

आदमले

िबगारे को

कामलाई

ममर्त

गनर्

येशू

आउनुभएकोले उहाँले के गनुभ
र् यो उक्त पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउँछ?

हे नह
र्ु ोस्, "६ िकनिक हामी दुबल
र् हुँदा नै भींट अधमीर्ह का िनिम्त ठीक
समयमा मनुभ
र् यो। ७ धािमर्क मािनसको िनिम्त मनर् तयार हुने कोही िबरलै

ँ गरी पिन हाल्ला।
पाइएला, कतै असल मािनसको िनिम्त कसै ले मन आट
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८ तर परमेँवरले हाॆा िनिम्त उहाँको ूेम यसै मा दे खाउनुहन्ु छ, िक हामी पापी

छँदै भींट हाॆा िनिम्त मनुभ
र् यो। ९ यसकारण उहाँको रगत ारा धमीर्

ठहिरएका हुनाले झन् बढ़ी हामी परमेँवरको बोधबाट उहाँ ारा बचाइनेछ ।
१० िकनिक हामी शऽु छँदै उहाँका पुऽको मृत्यु ारा परमेँवरसँग हाॆो

िमलाप भएको िथयो भने, झन् बढ़ी अब उहाँसँगै िमलाप भएका हुनाले भींटको

जीवन ारा हामी बचाइनेछ । ११ यित माऽ होइन, तर हाॆा ूभ ु येशू
भींट ारा

परमेँवरमा

हामी

रमाउँदै

परमेँवरसँग िमलाप ूाप्त भएको छ।

पिन

छ , उहाँ ारा

अब

हामीलाई

१२ एक जना मािनस ारा सं सारमा

पाप आयो, र पापबाट मृत्यु। यसरी सबै मािनसले पाप गरे का हुनाले सबै
मािनसमा मृत्यु फैिलयो। १३ व्यवःथा िदइन अिघ पिन सं सारमा पाप िथयो,

तर जहाँ व्यवःथा छै न, त्यहाँ पापको लेखा पिन हुँदैन। १४ आदमदे िख िलएर
मोशासम्मका मािनसह मािथ मृत्युले राज्य गर्यो, ितनीह मािथ पिन जसले

आदमले गरे जःतो अपराध गरे का िथएनन्। ती आदमचािहँ आउनुहन
ु ेको

ूित प िथए। १५ िस को वरदान र त्यस अपराधमा केही समानता छै न।

िकनिक एक जना मािनसको अपराधले गदार् धेरै मरे

भनेता झन् बढ़ी

परमेँवरको अनुमह र एक जना मािनसको, अथार्त ् येशू भींट ारा आएको

िस को वरदान धेरैका िनिम्त ूशःत भयो। १६ िस को वरदानचािहँ त्यस
एक जना मािनसको पापको नतीजाजःतै होइन। िकनिक एउटा अपराधको

इन्साफले दण्डको आ ा ल्यायो, तर धेरै अपराधका पिछ आउने िस को

वरदानले िनद षीकरण ल्याउँछ। १७ यिद एउटै मािनसको अपराधले गदार्
त्यस मािनस ारा मृत्युले राज्य गर्यो भनेता झन् बढ़ी ूशःत अनुमह र

धािमर्कताका िस को वरदान पाउनेह ले एउटै मािनस येशू भींट ारा जीवनमा
राज्य गनछन्।

१८ यसै ले जसरी एउटै मािनसको अपराधले सबै मािनसह

दण्डका भागीदार बने, त्यसरी नै एउटै मािनसको धािमर्कताको कामले सबै

मािनसका िनिम्त धमीर् ठहराएर जीवन ल्याउँछ। १९ िकनिक जसरी एउटै

मािनसको अना ाकािरताले धेरै जना पापी बनाइए, त्यसै गरी एकै जनाको
आ ाकािरता ारा धेरै जना धािमर्क बनाइनेछन्।"

आदम र हव्वाको पापले गदार् मुिक्तको योजना बनाइनुपरे को िथयो

भनेर कितले त िबवाद गलार्। ितनीह

आफ्नो पाप र आफूले गरे को गल्तीले

गदार् लाजमा परे र लुिकरहको िथयो परमेँवरले ितनीह लाई उ ार गनर्
आउनुभएको िथयो। हामी पिन आआफ्नै तिरकाले त्यःतै काम गरे काछ जसले
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गदार् हामी परमेँवरबाट लुकेका हुन्छ र येशू भी ले हामीलाई उ ार गनर्
आउनुभयो। त्यसकारण अदनको बगचामा आदमलाई सोिधएको

ूँन (यो

रोचक छ, आदमकै नाउँ िलएर परमेँवरले बोलाउनुभएन तर "मािनस" भनेर

उल्लेख गरे कोछ) "ितमी कहाँ छौ" हामी ूत्येक मानव ूाणीको िनिम्त हो
भनेर मा ुपछर्। अथार्त ् तपाईँले गनुभ
र् एको पाप, गलत काम गरे र दोषी

ु न्ु छ? येशूले पापको
मनिःथितमा रहनु र येशूसँगको सम्बन्धमा तपाईँ कहाँ हुनह

र् यो त्यसमा तपाईँ कहाँ
पकडबाट छु ट्कारा िदन उहाले तपाईँको िनिम्त जे गनुभ
ु न्ु छ?
हुनह

इसाई िशक्षादीक्षामा जे िसकाइएतापिन हाॆो ःवभावैले परमेँवरबाट

लुक्नु हो भ े

ान र त्यसको समाधानको िनिम्त येशूितर हे नप
र्ु न जोर िकन

िदइनुपछर्?
२. भािगरहने मनिःथितमा
उत्पि

२८:१०-१७ पढ्नुहोस्। कुन सन्दभर्मा यो कथा लेिखएको

ँ
हो? पापले गदर् परमेँवरबाट भािगिहँड्ने जःता मािनसह लाई औल्याउने
यस

कथाले परमेँवरको अनुमहको बारे मा हामीलाई के िसकाउँछ? हे नह
र्ु ोस्, "१०

बेशबा छोड़े र याकूब हारानितर लागे। ११ कुनै एउटा ठाउँमा पुगेपिछ सूय र्
अःताएको हुनाले ितनी त्यस रात त्यही ँ वास बसे। त्यस ठाउँका ढु ाह बाट
एउटा िलएर ितनले आफ्नो िसरान बनाएर सुत्नलाई त्यही ँ पल्टे । १२ ितनले
यःतो सपना दे खे: जिमनमा खड़ा गिरएको एउटा भर्याङ रहे छ, र त्यसको

टु प्पाचािहँ आकाशसम्मै पुगेको रहे छ र परमेँवरका दूतह

त्यसमा उक्लने र

ओलर्ने गदार्रहे छन्। १३ परमूभ ु त्यसमािथ उिभनुभयो, र याकूबलाई भन्नुभयो,

'म परमूभ,ु ितॆो िपता अॄाहामका परमेँवर र इसहाकका परमेँवर हुँ। जुन
भूिममा ितमी ढिल्करहे का छौ त्यो म ितमीलाई र ितॆा सन्तानह लाई िदनेछु।

१४ ितॆा सन्तान पृथ्वीको धू लोसरह हुनेछन्। पूव,र् पिँचम, उ र र दिक्षणितर
फैिलएर ितमी जानेछौ। ितमी र ितॆा सन्तानह

मािनसह

ारा नै पृथ्वीका सबै

ु ै गए
आशीवार्दी हुनेछन्। १५ हे र,् म ितमीसँग छु र ितमी जहाँसक

तापिन ितमीलाई रक्षा गनछु , र ितमीलाई यस ठाउँमा फकार्एर ल्याउनेछु। मैले

ँ ' १६ तब
ितमीलाई भनेको कुरा पूरा नग ञ्जेल म ितमीलाई छो नेछैन।

ँ ेर भने, 'िनँचय नै यस ठाउँमा परमेँवर हुनह
ु ँद
याकूब िनिाबाट ब्यूझ
ु ोरहे छ, र
यो मलाई थाहा िथएन।' १७ ितनी सा॑ै डराए र ितनले भने, 'यो ठाउँ कःतो

९६

भययोग्य रहे छ। यो त परमेँवरको घरबाहे क अ

केही होइन रहे छ। यो त

ःवगर्को ढोका पो रहे छ।' १८ याकूब िबहान सबेरै उठे , र आफूले िसरान
बनाएको ढु ा िलएर खामोजःतै गरी खड़ा गरे र त्यसको टु प्पामा तेल खन्याए।

१९ ितनले त्यस ठाउँको नाउँ बेथेल राखे। पिहले त्यस ठाउँको नाउँ लूज
िथयो।"

याकूबले आफ्नो पिरवारसँगको कारोबारमा उनी िनदर्यी छलकपटमा

लागेका िथए। अब उनको आमाको सहयातले उनी भागेका िथए। आफ्नो
छलको मोल उनले ितरीरहे का िथए। उनका दाजु एशाबले उनको िनमर्मपूवक
र्
हत्या गनर् िनणर्य गरे का िथए। आफ्नो दाजुको िरस र धिम्कदे िख डराएर उनी
भागेका िथए। अब उनी भगुवा भएका िथए। दाजले उनलाई जहाँ भे ाएपिन
मानर् िनधो गरे का िथए। उनी आफ्नो मामा घर हारानमा एकलै भाग्दै िथए।
उनको िनिम्त त्यो पिरिःथित भयाभव र के ग ँ के ग ँ जःतो भएको िथयो।

एक िदन भाग्ने बममा याकूबको िदन अध्ँ यार हुन्छ। रात पछर्।

कही ँ जाने ठाउँ िथए। उनी अनकङ्टार भूिमको बीचमा िथए। निजक कुनै पन

ओत लाग्ने ठाउँ वा कसै को घर पिन िथएन। िववस भएर आकाशलाई आफ्नो

छानो बनाएर भ ुईँमै लड्छ। आफूसँग िसरानीको िनिम्त खास कुनै लुगाको

पोको नभएकोले एउटा ढु ा िलएर त्यसै लाई िसरानी बनाएर मःतसँग सुत्छन्।
थकान भएर सुत्ने िनन्िामा कुनै सपना नदे िखरहे को याकूबले अचानक कुनै

सपनाको ज्वाला उनको िदमागमा सकर्न्छ। उनले िवँवको इितहासलाई नै
दुई फ्याक (यहू दी र अयहू दी जाितको बीचमा अन्तर ल्याउने) गन ूख्यात
सपना दे ख्छन्। उनको सपनामा एउटा लामो भरे

दे ख्छन्। त्यो भरे

यित

अल्गो िथयो िक पृथ्वीबाट आकाशमै पुगेको िथयो। त्यस भरे बाट ःवगर्दूतह

तलमािथ गद िथए।

अिन ती ःवगर्दूतह कै बीचबाट एउटा सान्त्वना िदने आवाज सुन्छन्,

"म परमूभ ु परमेँवर हुँ। म अॄाहमको परमेँवर हुँ।" अिन याकूबले

पिरवारको कथामा सुनेको र आफू पिरिचत भएको त्यस आवाजबाट ूित ाका
वचनह

विषर्न्छन्, "ितॆो सन्तान यस पृथ्वीमा महान् हुनेछ। पृथ्वीका सारा

पिरवारह को लािग ितॆो सन्तान आिशिषत हुनेछ अथार्त ् ितॆो सन्तानले गदार्

मानव जाितले कृपा पाउनेछ। ितमीले यो थाहा पाउन् िक म ितमीिसत छु ",
त्यस आवाजले िनरन्तरता िदन्छ, "ितमी जहाँ गएपिन म ितमीलाई सुरिक्षत

९७

राख्नेछु....िकनभने

ितमीलाई

ितमीलाई छोड्नेछैन" (उत्पि
उनले

ूित ा

गिरएको

२८:१५

बाचा

पूरा

नहोउञ्जेल

म

पान्तिरत)।

त्यही ःवप्न दशर्न पावलले हजार वषर्अिघ दे खेको कुरा उल्लेख गद

कसरी ढाढस पाए भनेर एलेन जी

दे खेका भरे

दे ख्दछन्। त्यो भरे

ाइट लेिख्छन्, पावलले "याकूबले

ु एको महसुस गछर्न,्
पावलले येशू हुनभ

जसले पृथ्वीलाई ःवगर्िसत जोड्नुभएको िथयो र मरणशील वा िसिमत मािनससँग
अमर वा अिसिमत परमेँवरसँग जोड्दछन्। पूखार् वा आफ्नो जाितका अमजह

र अगमवक्ताह लाई सहायता िदने र ढाढस िदनुहन
ु े परमेँवरमािथ ितनीह

भर परे को थाहा पाउँदा उनको आःथा र िवँवास बिलयो हुन गएको िथयो,
जसको िनिम्त आफ्नो जीवन अपर्ण गद िथए।"-द आक्टस् अभ आपोःटल्स,

पृ. ५१२बाट

पान्तिरत।

त्यही रात याकूब जर्याकजु क उठ्छन् र आफूलाई भन्दछन् "ओहो,

ु न्ु दो रहे छ र मलाई थाहा नै िथएन" (उत्पि
यो ठाउँमा परमेँवर हुनह

२८:१६

पान्तिरत)। यहाँ जे भयो उनको िदमाग नै खलबिलएको िथयो। यो

ठाउँलाई उनले आफ्नो िजन्दगीभर किहल्यै पिन िबसर्नेछैन न त आफ्नो

सन्तानले नै िबिसर्एको चाहन्छ। त्यसकारण यसलाई बेथेल वा परमेँवरको घर
भनेर त्यस ठाउँको नाउँ िदन्छन्। अिन आफ्नो िजन्दगीभर परमेँवरसँग
िन ावान हुने ूण गछर्न ् वा शपथ खान्छन्।

हामी पापको भूमिरमा रहे तापिन परमेँवरले येशू भी

ारा आफ्नो हात

र ूेम बढाइरहनुभएको यस कथाबाट हामी के िसक्न सक्छ ? फेिर हामीले

िदनु कुनै पिन इसाई िशक्षादीक्षामा हामीह ूित परमेँवरको अमसरता दे खाउने

तत्वलाई िकन अमपन्थीमा रािखरहनुपछर्?
३. गु

वा ःवामी येशू
नयाँ करारका पुःतकह को पिरचयमा यो जःतो अत्यन्तै ूख्यात अ

के होला, "आिदमा वचन िथयो, त्यो वचन परमेँवरसँग हुनन्ु थ्यो र त्यो वचन

ु न्ु थ्यो" (यूह ा १:१)? अिन येशूलाई िवँवास गन कुनै पिन
परमेँवर हुनह

मािनसले निबिसर्ने पदमा यूह ाले हामीलाई पुर्याउँछन्, "अिन त्यो वचन

ु यो र हाॆो बीचमा रहनुभयो, हामीले उहाँको मिहमा दे ख्य । त्यो
दे हधारी हुनभ
मिहमा िपताको एकमाऽ पुऽको जःतो िथयो। त्यो मिहमा अनुमह र सत्यले

भिरपूर भएको िथयो" (यूह ा १:१४

९८

पान्तिरत)।

ु न्ु थ्यो र यस सं सारमा के
यूह ा १:१-१४ पढ्नुहोस्। येशू को हुनह

गिररहनुभएको िथयो भनेर यी पदह ले के भन्दछन्? उहाँ सव च्च उत्कृ

ु न्ु छ भनेर ती पदह ले हामीलाई
महागू को महान अनुकरणीय उदाहरण हुनह

ु न्ु थ्यो, वचन परमेँवरसँग
कसरी बताउँछ? हे नह
र्ु ोस्, "आिदमा वचन हुनह

ु न्ु थ्यो, अिन वचन परमेँवर हुनह
ु न्ु थ्यो। २ उहाँ आिदमा परमेँवरसँग
हुनह
ु न्ु थ्यो। ३ सबै थोक उहाँ ारा बिनए, र बिनएको कुनै थोक पिन उहाँिवना
हुनह

बिनएन। ४ उहाँमा जीवन िथयो, र त्यो जीवन मािनसह को ज्योित िथयो। ५
त्यो ज्योित अन्धकारमा चम्कन्छ, र अन्धकार त्यसमािथ िवजयी भएको छै न।
६ परमेँवरबाट पठाइएका एक जना मािनस िथए, जसको नाउँ यूहन्ना िथयो।

७ उनी ारा सबैले िवँवास ग न् भनेर त्यस ज्योितको गवाही िदन उनी साक्षी

भई आए। ८ उनी आफै त्यो ज्योित िथएनन्, तर त्यस ज्योितको गवाही िदन
आए।

९

हरे क

मािनसलाई

ान

ूदान

गन

साँचो

ज्योित

सं सारमा

ु न्ु थ्यो। १० उहाँ सं सारमा हुनह
ु न्ु थ्यो, सं सार उहाँ ारा बिनयो, तापिन
आउँदैहन
ु ह
सं सारले उहाँलाई िचनेन। ११ उहाँ आफ्नै मािनसह कहाँ आउनुभयो, तर

उहाँका आफ्ना मािनसह ले उहाँलाई महण गरे नन्। १२ तर जितले उहाँलाई

महण गरे र उहाँको नाउँमािथ िवँवास गरे , उहाँले ितनीह लाई परमेँवरका

सन्तान हुने अिधकार िदनुभयो। १३ ितनीह

रगत ारा, शारीिरक इच्छा ारा, र

कुनै मान्छे को इच्छा ारा होइन तर परमेँवरबाट जिन्मएका हुन्छन्। १४
ु यो, र अनुमह र सत्यताले पूणर् भई हाॆा बीचमा वास
अिन वचन दे हधारी हुनभ

गनुभ
र् यो। हामीले उहाँको मिहमा दे ख्य , जुन मिहमा िपताबाट आउनुभएको
एकमाऽ पुऽको जःतो िथयो।
यूह ाले व्यक्त गरे का शब्दह

अत्यन्तै ःप

छन्। त्यही परमेँवर

जसले आदम र हव्वालाई अदनको बगचामा बोल्नुभयो र

अनकङ्टार ठाँउको

बीचमा याकूबलाई बोल्नु भयो अब हाॆो माझमा दे ह भएर आउनुभयो। त्यही
परमेँवर

मानव प

िलएर

आउनुभयो।

येशूको

व्यिक्तत्वले

दे खाउनुभएको िथयो नयाँ करारले िजिकर गदर्छ। येशू भी
परमेँवरको इच्छा के हो, उहाँका मागर्ह

परमेँवर

ारा नै हामीले

ु न्ु छ
कःता छ्न् र उहाँ को हुनह

ु न्ु थ्यो।
भनेर हामी िसक्न सक्दछ िकनभने उहाँ परमेँवर हुनह

अत्यन्तै ूखर वा ूभाकारी ूचारक बिप्तःमा िदने यूह ा अत्यन्तै

कुनै िविश

ु न्ु थ्यो भनेर य शलेमबाट आएका धमर्ग ु ह ले ठानेका
व्यिक्त हुनह

िथए भनेर यूह ाले आफ्नो पुःतकमा अगािड भन्छन्। तर बिप्तःमा िदने

९९

यूह ाले त आफूभन्दा कोही महान् व्यिक्तको िनिम्त बाटो तयार पाद
ु न्ु छ भनेर बिपःमा िदने यूह ाले
व्यिक्त आउँदै हुनह

ु न्ु थ्यो। कोही िविश
हुनह

सबैलाई चिकत पािर भन्छन् "उहाँको खराऊको िफ ा पिन मैले फुकाल्न म

योग्यको छु इन" (यूह ा १:२७

पान्तिरत)।

ु न्ु छ।" त्यस िदन र अ
हुनह

िदनह मा विप्तःमा िदने यूह ाले येशूितर

भोिलपल्ट उनले येशूलाई दे ख्छन् र भन्छन् "उहाँ परमेँवरको पुऽ

ँ
ँ दै सम्बोधन गछर्न "उहाँ परमेँवरको पाठो।"
औल्याउ

फेिर, बिप्तःमा िदने यूह ाको दुई जना चेलाह ले येशूलाई प

ाउन

् जब येशूले ितनीह लाई के खोज्दै छौ भनेर सोध्नुहँद
िनणर्य गछर्न।
ु ा ितनीह ले

उहाँलाई

"रबी",गु

वा

ःवामी

सम्बोधन

भनेर

गछर्न ्

(यूह ा

१:३८

पान्तिरत)।

हो, येशू गु , रब्वी, ःवामी, िशक्षक, उपदे शक जो आजसम्म उहाँको

दाँजोमा कोही मानवीय गु
धमर्शा

दे खा परे को छै न। तर उहाँ त्यो गु पना कुनै

आिद पढे र, तपःया गरे र, कुनै परोपकारी वा असल काम गरे र

ु न्ु छ। अक बोलीमा भ े
पाउनुभएको िथएन िकनकी उहाँ परमेँवर आफै हुनह
हो भने परमेँवर मािनसह को बीचमा मानवको

प िलएर आउनुभयो। अिन

त्यसबखत उहाँले गनुह
र् न
ु े धेरै कामह मा गु , रब्बी वा महान् िशक्षक हुन ु

भएर आफ्नो भूिमका िनभाउनुभएको िथयो। एलेन जी
दे िखने उहाँ जःतो महान् गु
१०, १८८६बाट

येशू भी

ाइटले "यस सं सारमा

कोही पिन छै न।"- साइन अभ द टाइम्स जुन

पान्तिरत। हुन त यो गु

ु न्ु थ्यो।
परमेँवर आफै हुनह

ु न्ु छ भनेर थाहा पाएपिछ आत्म ानबाट सत्यता
को हुनह

िसक्न उहाँसँग उ म तिरकाह

छन् भनेर हामीले िकन नसोच्ने वा उहाँबाट

निसक्ने? येशूबाट हामी के िसक्नसक्छ जुन िक हामीले के िसकाउँछ कसरी

िसकाउँछ माऽ मह वपूणर् छै न तर त्यस अनुसार हामी िजउने र हाॆो
जीवनबाट अ लाई दे खाउनु अत्यावँयक छ?

४. एक
वा

सत्य

ँ हाकाहाकी वा दोहोरो कुरा गिछर्न ्
ीले उहाँसग

हो, येशू भी
चिरऽ

सव च्च उत्कृ

येशूको

िशक्षादीक्षा,

महागु

उपदे श

ु न्ु छ। परमेँवरको सही
हुनह
र

सुसमाचारको पुःतकमा येशूले िसकाउनु हुने तिरकाह

जीवनबाट

चिम्कन्छ।

धेरै छन्। त्यसमध्ये

उहाँको एक तिरका हो, छलफल वा दोहोरो कुरा गरे र येशूमा भएको

१००

आत्म ान

िलने।

यूह ाको

सुसमाचारमा

एक

जना

ीको

बारे मा

उल्लेखनीय पमा लेिखएको छ। त्यस मिहला येशूको कुरा केवल सु ेमाऽ

गिरनन् तर उहाँसँग दोहोरो कुरा पिन गिरन्। येशूले उनको कुरालाई

धै यत
र् ासाथ सु ुहन्ु छ।

एक िदन येशू र उहाँका चेलाह

५०दे िख ८० िकलोिमटर िहँडेर

आफ्नो दे शबाट बािहर िबदे शी दे श टु रोस र िसडोनको क्षेऽमा जान्छन् यो

आधुिनक लेबनान हो। त्यहाँ एक जना अयहू दी वा अन्य जाित मिहलासँग

उनीह को आमनेसामने हुन्छ। ती मिहला कनानी वा मूतीर्पूजा गन क्षेऽमा
रहन्थी। दे हायका पदह मा उनको कथा पढ्नुहोस्। त्यसबेला येशूसँग विरपिर

रहे का उहाँका चेलाह ले त्यस

ीूित झक

दे खाएका िथए। येशूले पिन

उनको कुरा नसुनैजःतै गिर पन्छाएको आभास् िदनुभएको िथयो। तर त्यस

ीले येशूसँग आफ्नो िबन्ती सुनाएको सुनाएनै गिरन्। त्यितमाऽ होइन येशूसँग

हाकाहाकी दोहोरो कुरा पिन गिरन्। यस कथामा येशूले अ लाई कःतो

र्ु ोस्, म ी
तिरका अपनाएर िसकाउनुभएको िथयो भनेर हामीलाई िसकाउँछ? हे नह
१५:२१-२८ "२१ तब येशू त्यहाँबाट िनःकनुभयो, र टु रोस र सीदोनका

इलाकाितर जानुभयो। २२ त्यस इलाकाबाट एउटी कनानी ःऽी आएर

र् ोस्। मेरी
कराउँदै भन्न लागी, 'हे ूभ,ु दाऊदका पुऽ, ममािथ दया गनुह
छोरीलाई भूतले सा॑ै

सताएको छ।' २३ येशूले त्यसलाई केही जवाफ

िदनुभएन। उहाँका चेलाह ले आएर उहाँलाई िबन्ती गरे , 'यसलाई िबदा
गनुह
र् ोस्, िकनभने त्यो कराउँदै हाॆो पिछ लािगरिहछे ।'

२४ उहाँले भन्नुभयो, 'म इॐाएल जाितका हराएका भेड़ाह का िनिम्त

माऽ पठाइएको हुँ।' २५ तर त्यो ःऽी आएर उहाँको अिघ घोप्टो परी र भनी,

'हे ूभ ु, मलाई सहायता गनुह
र् ोस्।' २६ उहाँले भन्नुभयो, 'बालकह को रोटी

िलएर कुकुरह लाई फािलिदनु ठीक हुँदैन।' २७ त्यसले भनी, 'हो ूभ,ु तर
कुकुरह ले पिन त आफ्ना मािलकको टे िबलबाट झरे का टु बाटाबी खान्छन्।'

२८ तब येशूले त्यसलाई जवाफ िदनुभयो, 'ए नारी, ितॆो िवँवास ठू लो रहे छ।

ितमीले इच्छा गरे बमोिजम ितमीलाई होस्।' त्यसकी छोरी त्यही घड़ी िनको

भइहाली।" र मकूर्स ७:२४-३० "२४ त्यहाँबाट उठे र उहाँ टु रोस र

सीदोनका सीमाितर गएर एउटा घरिभऽ पःनुभयो। यो कुरा कसै ले थाहा

नपाओस् भन्ने उहाँ चाहनुहन्ु थ्यो, तर उहाँ गुप्त रहन सक्नुभएन। २५ त्यसै

बेला एउटी ःऽीले उहाँको िवषयमा सुनी र आएर उहाँको पाउमा परी। त्यस

१०१

ःऽीको छोरीलाई अशु
जन्मेकी

एउटी

मीक

आत्मा लागेको िथयो। २६ त्यो िसिरयाको फोिनकेमा
ःऽी

िथई।

त्यस

िनकािलदे ऊन् भनी उहाँलाई िबन्ती गरी।

ःऽीले

आफ्नी

छोरीबाट

भूत

२७ उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो,

'पिहले छोराछोरीह लाई खान दे ऊ, िकनिक छोराछोरीह का रोटी िलएर
कुकुरह लाई फािलिदनु उिचत होइन।' २८ तर त्यसले उहाँलाई भनी, 'हो
ूभ,ु तर कुकुरह ले पिन त छोराछोरीह ले टे िबलमुिन खसालेका टु बाह

खान्छन्।' २९ उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, 'ितमीले यसो भनेको कारण नै ितमी
घर जाऊ। ितॆी छोरीबाट भूत िनःकेर गएको छ।' ३० त्यो घरमा गई र
छोरीलाई खाटमा सुितरहे की भे ाई र त्यसबाट भूतचािहँ िनिःकसकेको िथयो।"

येशू आफ्नो दे शको िसमा पािर टु रोस र िसदोन क्षेऽमा जानुहन्ु छ।

उहाँ त्यस क्षेऽमा जानुभएको िथयो जहाँ िबदे शीह

बःदथे र आवत जावत

गदर्थे। यो सहर समुिको िकनारामा भएकोले व्यापािरक
िथयो। िविभ

जाितका मािनसह

ि कोणले ूख्यात

आउने जाने भएकोले त्यहाँ बेलाबेलामा

जाितय द ा हुन्थ्यो। त्यस सहरमा भएका मीकका मािनसह ले यहू दीह लाई
हे प्दथे। ती यहू दीह

गाउँमा खेतीिकसानी गदर्थे। यहू दीह ले पिन त्यहाँका

बािसन्दाह लाई अन्य जाित र पानी नचल्ने जाित भनेर हे प्दथे।

येशू रहे को आफ्नो घरे ल ु दे श गिललमा रोमको कठपुतली बडा

हािकम हे रोडले शासन गदर्थे। केही समय पिहले बिप्तःमा िदने यूह ालाई

हे रोडले हत्या गरे का िथए। येशूलाई बुझ्ने र उहाँको लआयलाई ूायजसो थाहा

पाउने व्यिक्त बिप्तःमा िदने यूह ा िथयो। यूह ासँग येशूको मन िमल्थ्यो र
एक आपसमा आित्मय ूेम िथयो। येशूको िनिम्त यूह ाको मृत्यु अत्यन्तै

नमज्जा र दु:ख लाग्दो िथयो। त्यितमाऽ नभएर आफ्नै काममा पिन खतरा
परे को उहाँले दे ख्नुभएको िथयो।

केही हदमा येशूलाई यूह ाको मृत्युले तनाव भएको िथयो। त्यसबाट

आराम िलन उहाँ आफ्ना चेलाह साथ ५०दे िख ८० िकलोिमटर याऽा गरे र

िवदे शी क्षेऽ टायर र िसडोनमा गएर एउटा घरमा सुटुक्क पःनुहन्ु छ। उहाँ
त्यहाँ आउनुभएको छ भनेर कसै ले थाहा नपाओस् भ े उहाँको चाहना िथयो

(मकूर्स ७:२४)। तर एक जना

उहाँसँग िबिन्त चढाउँिछन्।

ीले उहाँलाई भे ाइन्। िसधै येशूकहाँ आएर

त्यसबेलाको सं ःकार र ठाउँलको चलन अनुसार कुनै पिन अपिरिचत

ी अपरिचत पु षसँग बोल्ने अिधकार िथएन। अझ ती
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ी यहू दीह ले मन

नपराएका जाित र सं ःकारकी िथइन्। अयहू दीसँग कारोबार गनर् यहू दीह को

फुसर्द िथएन। यसले गदार् येशूको सामु त्यस ि को पहुँच अशोभनीय िथयो।
तर त्यस अनािमका

ीकी आिफ्न छोरी िबरामी िथइन्। आफ्नी छोरी

िनको भएको उनी चाहिन्थन्। येशूको सहायता उनलाई आवँयक भएको

िथयो। त्यसले गदार् चेलाह ले झक मानेपिन आफ्नी छोरीलाई िनको पानर्
येशूसँग िबिन्त गिररिहन्।

येशूले उनलाई वेवाःता गरे कै जःतै भ ुभयो "छोराछोरीह को रोटी
पान्तिरत)। येशूको यो

कुकुरह लाई िदन मनािसब छै न (म ी १५:२६
कटु बचनले उनको

दयमा ठू लो चोट लाग्न सक्थ्यो।

तर अचम्मको कुरो त्यहाँ भयो। एक िबदे शी

ीले अपिरिचत

पु षसँग बोल्नुमाऽ अशोभनीय िथएन उनीसँग दोहोरो कुरा गनुर् झन अचाक्ली

नै िथयो। येशूको कटु वचनलाई िनलेर उनले उहाँसँग हाकाहाकी जवाफसवाल

गिरन्। कुकुरको बारे मा उनलाई थाहा िथयो। यहू दीह ले कुकुरलाई हे प्दथे र

आफ्नो घरमा पाल्दै न पिन। यहू दीह ले आफूलाई र आफ्नो जाितलाई कुकुर
थान्थे। तर सुरो भएर उनले येशूलाई जवाफ िदइन् "हो ूभ ु, तर कुकुरह ले

ु बाट खसेको टु बाटाबी खाने हक छ" (म ी
पिन आफ्नो मािलकको टे बल

१५:२७

पान्तिरत)।
उनले व्यक्त गरे को भावनाले यहू दी र अयहू दी वा अन्य जाितको

बीचमा रहे को येशूले भत्काउन सिजलो भएको िथयो। उनको अनुरोधलाई

ःवीकार गनर् वाध्य नै भएको िथयो। येशूले उनको छोरीलाई त्यितखेरै िनको

पानुभ
र् यो।

"ितॆो चाहना अनुसार होस्" (म ी १५:२८

पान्तिरत)। येशूले

भ ुभएका ती शब्दह लाई हामीले कसरी बुझ्ने? हामीह ले चाहे को अनुसार
भएन भने के गन?
५. बुझ्न सक्ने छाऽ

कनानी आमाकी छोरीलाई िनको पारे को लग ै येशू य शलेममा

फकर्नुहन्ु छ। जसरी बिप्तःमा िदने यूह ाूित हे रोद िचिन्तत िथए भने त्यसबेला

हे रोदसमेत गरे र त्यहाँका शासकवगर्ह
ितनीह ले

उहाँलाई

मन

पराएका

येशूको िबयाकलापूित िचिन्तत िथए।

िथएनन्।

उहाँका

चेलाह

िविप ,

िपछिडएको र समाजले ितरःकृत वगर्का िथए। ितनीह ले आफ्नो दे शको
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सरकार र समाजमा पिरवतर्न भएको ठू लो चाहना गरे का िथए। त्यसले गदार्

येशू र उहाँका चेलाह मािथ ती शासकवगर्ह ले कडा िनगरानी राख्नु
ःवभािवक िथयो।
अन्धकारले

शासन

गरे को

यस

सं सारमा

येशूले

आशा

चाहनुभएको िथयो। अब शिक्तमा रहे का शासक, धमर्का गु ह
तथा सम्प

ल्याउन

र सामिन्त

वगर्ह ले उहाँलाई के गनछन् भनेर उहाँलाई थाहा िथयो। उहाँको

िबयाकलापमा ितनीह ले बन्दे ज लगाउन सक्थ्यो। येशूले आफ्नो लआय पूरा

गरोस् भ े ितनीह को चाहना िथएन।

तर येशूको िभऽी घेरामा रहे का उहाँका बार्ह जना चेला वा छाऽह

उहाँसँग रहन इच्छु क िथए। तर ितनीह

अझै पिन अन्यौलमा िथए। ितनीह

आित्मक पमा अझै अन्धा नै िथए। मकूर्स ८:३१-३८मा चेलाह ले दे ख्न

र्ु ोस् "३१
गार्हो भएको कुरा दे ख्न उहाँले च ुनौित िदनुभएको िथयो। हे नह

'मािनसको पुऽले धेरै दु:ख भोग्नु, र धमर्-गु ह , मुख्य पूजाहारीह

र

शाःऽीह बाट इन्कार गिरनु र मािरनु अिन तीन िदनपिछ जीिवत भई उ नु
आवँयक छ' भनेर उहाँले ितनीह लाई िसकाउन लाग्नुभयो। ३२ यसरी

उहाँले यो कुरा ूंटै भन्नुभयो। तर यो सुनेर पऽुसले उहाँलाई एकाितर लगेर
हकानर् लागे। ३३ तर फकर आफ्ना चेलाह लाई हे री, पऽुसलाई उहाँले यसो
भनेर हप्काउनुभयो, 'ए शैतान, मबाट हिटजा, िकनिक तेरो मन परमेँवरपि

छै न, तर मािनसपि

छ।' ३४ तब उहाँले आफ्ना चेलाह का साथमा भीड़लाई

आफूकहाँ बोलाएर ितनीह लाई भन्नुभयो, 'कोही मािनस मपिछ लाग्ने इच्छा

गदर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस्, र आफ्नो बूस उठाएर मेरो पिछ

लागोस्। ३५ िकनिक जसले आफ्नो ूाण बचाउने इच्छा गदर्छ, त्यसले त्यो

गुमाउनेछ, तर मेरो र सुसमाचारको िनम्ित आफ्नो ूाण गुमाउनेले त्यो

बचाउनेछ। ३६ िकनभने मािनसले सारा जगत् हात पारे र आफ्नो ूाण गुमायो
भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ? ३७ अथवा मािनसले आफ्नो ूाणको स ामा

के िदन सक्छ? ३८ अिन यस व्यिभचारी र पापी पुःतामा जो मदे िख र मेरो
वचनदे िख शमार्उँछ, मािनसको पुऽ पिन आफ्ना िपताको मिहमामा पिवऽ

दू तह सँग आउँदा त्यसदे िख शमार्उनेछ।'"

त्यसकारण जब येशू आउनुभयो उहाँलाई दे खेर पिन कितले िचनेनन्।

उहाँका चेलाह ले उहाँलाई िचनेनन्। शासकवगर्ह ले उहाँलाई िचनेनन्।
ु न्ु थ्यो भनेर दे ख्न सकेनन्।
धमर्का मठाधीस र धमर्ग ु ह ले उहाँ को हुनह
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यःतो पृ भूिममा एक जना मािनस दे खा पछर्न ् जसले उहाँलाई दे ख्न सकेको

िथयो।

ँ ा
एक जना अन्धा र माग्ने बारितमैलाई येशूले कसरी शारीिरक आख

दे ख्न सक्ने गराउनुभएको िथयो। उहाँमािथ येशूले दे खाउनुभएको दया पिन
हे नह
र्ु ोस्। एक जना अन्धो मािनसको चाहनाले येशूलाई प

गरायो

त्यो

पिन

सोच्नुहोस्।

त्यस

मािनसले

ाउन िनणर्य कसरी

िभडलाई

होइन,

अ

मािनसह लाई होइन तर येशूकै पिछ पिछ लागे भनेको पिन सोचनीय छ।
शायद बारितमै येशू उहाँ जहाँ गएपिन वा य शलेममा गएपिन प
होलान्। के दे ख्न सक्ने येशूका चेलाह

ाए

र अन्धो बारितमैको बीचमा कःतो

अन्तर िथयो भनेर मकूर्सले दे खाउन चाहे को िथयो िक? यस कथाले तपाईँ
आफै पिन

सव च्च उत्कृ

महागु को पिछ लाग्नु भनेको के होला भ े पाठ

िसक्नुभएको होला? हे नह
र्ु ोस्, मकूर्स १०:४६-५२ "४६ त्यसपिछ उहाँह
यरीहोमा आउनुभयो, र उहाँ आफ्ना चेलाह

र ठू लो भीड़सिहत यरीहोबाट

िनःकनुहँद
ु ा ितमैको छोरो बारितमै, एक जना अन्धो िभखारी, बाटोको िकनारमा

ु न्ु छ भन्ने सुन्यो,
बिसरहे को िथयो। ४७ जब त्यसले उहाँ नासरतका येशू हुनह

तब कराएर त्यसले भन्न लाग्यो, 'हे येशू, दाऊदका पुऽ, ममािथ दया गनुह
र् ोस्।'
४८ तब धेरैले त्यसलाई चूप लागोस् भनेर हप्काए। तर त्यो झन् चक गरी
कराउन लाग्यो, 'हे दाऊदका पुऽ, ममािथ दया गनुह
र् ोस्।' ४९ तब येशू टक्क

अिड़नुभयो र भन्नुभयो, 'त्यसलाई बोलाओ।' अिन ितनीह ले त्यस अन्धालाई
ु न्ु छ।' ५० अिन
यसो भनेर बोलाए, 'ढाड़स गर,् उ , उहाँले तँलाई बोलाउँदैहन
ु ह

आफ्नो खाःटो फालेर त्यो जु क्क उ

ो र येशूकहाँ आयो।

५१ येशूले

त्यसलाई भन्नुभयो, 'ितमी के चाहन्छौ, म ितॆो िनिम्त के ग ँ?' त्यस अन्धो

मािनसले उहाँलाई भन्यो, 'रब्बी, म

िंट पाऊँ।' ५२ अिन येशूले त्यसलाई

भन्नुभयो, 'ितॆो बाटो लाग। ितॆो िवँवासले ितमीलाई िनको पारे को छ।' तब
तु न्तै त्यसले

िंट पायो, र बाटोमा येशूको पिछपिछ लाग्यो।

बातर्मेले िशशुको नरम कपाल हे न र् चाहे को िथयो, खेतका गहुँह

वा

पहाड आिद हे न र् चाहे को िथयो। तर उसको िनिम्त हे न र्ु भनेको केवल शारीिरक
ंयमाऽ िथएन। यो कथाको सार यथाथर्मा भन भने आित्मक पमा दे ख्ने

खुबी हुन ु हो। महागु

येशूले के

ान िदन खोज्नुभएको िथयो सोमा पःन

सक्ने भएको खुबी त्यस अन्धोमा हुन ु उहाँको िनिम्त मह वपूणर् िथयो। हो,

ँ ाले हे न र् सक्नु एक मह वपूणर् पक्ष हो। यो कुरा येशूलाई थाहा िथयो।
आख
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तर ूत्येक व्यिक्तको गिहरो चाहना वा अन्तआर्त्माले खोजेको कुरा भनेको नयाँ
र उ म जीवन िथयो।
सत्य वा सही वा सक्कली िशक्षा भनेको के हो भनेर म ी ५:१२-

१६ले हामीलाई कसरी िसकाउन खोज्दछ? हे नह
र्ु ोस, "१४ ितमीह
ज्योित हौ। डाँड़ामा बसािलएको सहर लुक्न सक्दै न।

सं सारका

१५ मािनसह ले ब ी

बालेर पाथीले त छोप्दै नन्, तर सामदानमा राख्दछन्, र घरमा हुने सबैको िनिम्त
त्यसले उज्यालो िदन्छ।

१६ यसरी नै ितमीह को ज्योित मािनसह का

ु न
सामुन्ने चम्कोस्, र ितनीह ले ितमीह का सुकमर् दे खून,् र ःवगर्मा हुनह
ु े

ितमीह का िपताको मिहमा ग न्।"
उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत ःटे प्स टु बाइःटको पृ. ५७-

६५को "द टे ःट अभ िडसाइपलिशप।"

जब हामी हाॆो उ म महागु
सत्यतिरकाले िदय भने एलेन जी

येशूको आ ानको जवाफ हामीले

ाइट भ ुहन्ु छ "हामी उहाँको ःव प हुन

ितॄ चाहना गनछ , उहाँको सास हामीले फेनर् चाहने हुन्छ , उहाँको चाहना
गनर् चाहने हुन्छ र

हामीले गन सबै कामले उहाँलाई खुशी पान हुन्छ "

(ःटे प्स टु बाइःट पृ. ५८बाट

पान्तिरत)। जब हामी येशूसँग सहकमीर् भएर

काम गछ तब हामीले गन सबै काम र कतर्व्यह

"अत्यन्तै रमाइलो मानेर

पान्तिरत)। अब आएर, येशूका

गनछ " (ःटे प्स टु बाइःट पृ. ५८बाट

छाऽ तथा छाऽाह ले के िसकुन् जसले गदार् परमेँवरको राज्य ःथापना गनुर्

आउनुभएको उहाँको लआय पूरा हुनसकोस्? त्यो म ी ५-७ अध्यायमा येशूले

डाँडामा िदनुभएको उपदे शमा सं िक्षप्त पमा लेिखएको छ। पढ्नुहोस्।
िचन्तनमनन:
अ.

परमेँवरले आदम र हव्वा र याकूबलाई पिन सम्बोधन गनुभ
र् यो।

येशूले हामीलाई पिन सम्बोधन गनुह
र् न्ु छ। हामीह को गिहरो

ु न्ु छ। बाितर्मैलाई जःतो हामी को
चाहनासँग उहाँ सं वेदनशील हुनह

ह

र

कहाँ

गइरहे काछ

सो

हामीले

सोचोस्

भनेर

चिकत

पानुह
र् न्ु छ। यस पिरूेआयमा हाॆा सन्तान र अ लाई हामीले

बाइबल कसरी िसकाउने? सोच्नुहोस्। हल्का पमा औपचािरकता
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पूरा गनर् वा धमर्को नाउँमा आफू असल छ भनेर दे खाउन पढ्ने
बाइबल पढ्ने र हाॆो जीवनमा पिरवतर्न गन खालको बाइबल
आ.

अध्ययन गनको बीचमा के िभ ता छ?

तपाईँको

जीवनको

याऽाको

बारे मा

गिरने

िचन्तन

केवल

व्यिक्तगतमाऽ हो िक तपाईँले िवँवास गनर् सक्नेिसत छलफल
गदार् उसलाई पिन छु नसक्ने हुने हो? हामी सबै िवँवासीह

भी को शरीर (१ कोरन्थी १२:२७) भएकोले जसरी शरीरका
एक अ

अ सँग छु िटएर बःन सिकन्दै न त्यसरी नै हामी एक

आपसमा आदानूदान गरे रमाऽै येशूसँग सम्पकर् राख्न सक्छ र
उहाँले के चाहनुभएको छ सो िसक्न सक्छ भ े आत्म ान के

इ.

तपाईँमा हुन चाहनुहन्ु छ?

अन्धा बाितर्मक
ै ो कथा हामीले प

। उसले दे ख्न सक्नेिबितक्कै

येशूको पिछ य शलेमको बाटोमा लागेको िथयो। त्यसको अथर्

ँ ा पिन
उसको शारीिरक अन्धोमाऽ होइन आित्मक अन्धोको आख
खोलेको िथयो। यस बाटोमा उसले उ म गु को

ानबुि

र

िशक्षादीक्षा िशक्न पाएको िथयो। ऊपिन येशू जःतै हुन चाहे को,

र् यो सो
उहाँले फेन सास उसले पिन फेनर् चाहे को र उहाँले जे गनुभ

पिन उसले गनर् शायद चाहे को िथयो होला? जसरी येशूले
िदनुभएको डाँडामा िदएको उपदे शह

िसक्दा र त्यस अनुसार

चल्दा येशूले उचाल्नुभएको उच्च आदशर्को जीवन िबताउन हामी

ूस
ई.

िकन हुन्छ ?

यस जीवनमा खराब र असलको बीचमा छु
रहनुपन हुन्छ। असल र खराबलाई कसरी छु

ाउन िनणर्य गिरनै
ाउने? असल के

हो र खराब के हो भनेर हामीले कसरी पिरभाषा िदने? हामीलाई
के थाहा छ भन्दा पिन हामीले थाहा पाएको

कुरा िकन मह वपूणर् छ?
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ानलाई के गन भ े

कथा ६
इनारबाट उ ार
िशलाम्माडोरै राज ६६, भारत
िशलाम्माको

ौीमान

पेट

दुखाएर

वषर्

३०मै

अःपतालमा

दु:खदतिरकाले िछ ै दे हान्त भएको िथयो। िशलाम्मा केवल २० वषर्कीमाऽ
भएकी िथइन्। आफ्नो पाँचवषर्को छोरोसँग एक्लो पारे र उनको ौीमानको

दे हान्त भएको िथयो। उनी ब लोर सहरबाट ३०० िकलोिमटर पर रहे को

बेलारी भ े गाउँमा रहन्थी। अत्यन्तै िनराश भएर उनले आफ्नो सुनको

इयिर , गलामा लाउने माला, नाकमा झुन्

एको सुनको िर

आफ्नी

बिहनीलाई िदइन्। "म कसै लाई भेट्ना जाँदैछु। मेरो छोरो राजुलाई म

नफकर्ु ञ्जेल ःयाहार गनु"र् भनेर आफ्नो छोरालाई बिहनीको काखमा राखेर

घरबाट बािहर िनःकेिक िथइन्। वाःतिवकमा उनी घरमा फिकर्ने योजना

बनाएकी िथइन। उनी िछमेकी गाउँमा गइन् र त्यहाँ भएको इनारमा हाम

फािलन्। तर एकैिछनपिछ कोही त्यस इनारमा पानी िलन आयो। त्यस

इनारमा कसै को शिरर तै िररहे को दे खेर "गुहार, गुहार" भनेर त्यो मािनस

िचच्यायो। गाउँलेह

सबै जना डुगरे र आए। एक जना मािनस डोरीको

सहारमा आफै तल झरे र त्यस अचेत शरीरलाई बाःकेटमा राख्यो। अिन त्यस
शरीरलाई इनारबाट मािथ तान्यो। त्यो शिरर अचेत अवःथामा भएकोले मरे को

जःतै िथयो। तै पिन सास फेिररहे को िथयो। गाउँलेह ले दाउराह

जम्मा गरे र

आगो बनाए। उनलाई न्यानो पारे । उनलाई सुख्खा लुगा लगाइिदए। जब

ँ े तब िरसले च ुरभएका गाउँलेह ले उनलाई ूँनह
उनी ब्युझ

थुूाए। "हाॆो

गाउँमा आएर ितमीले यो िकन गरे को?" एक जनाले सोध्यो। "ितमी आफ्नै

गाउँमानै मनर् सक्थ्यौ" अक ले भन्यो। ितनीह ले िशलाम्मालाई िचने र उनको

छोरो छ भनेर ितनीह लाई थाहा िथयो। "ितॆो आफ्नो छोरा छन्दै िकन

आत्महत्या गनर् खोज्यौ? ितमीसँग खानेकुरा छै न भने मागेर खाएभए हुन्थ्यो
नी" अक ले झकर्र भन्यो। गाउँलेह ले उनलाई उनकै गाउँमा लगे र उनको
िददीको घरमा पुर्याइिदए। तर िशलाम्मा त्यस गाउँमा बःन चाहे की िथइन।

एक मिहनापिछ आफ्नो छोरो िलएर रे ल चढे र ब लोर आइन्। त्यस सहरमा

उनले कसै लाई िचनेको िथएन। उनको न त आफन्त िथयो न त साथीह

िथए। रे लवे ःटे शनमा मािनसह ले गिरब आमा र छोरा दे खेर आफ्नै गाउँमा

फकर्नु भनेर सुनाए। "ितमी भखर्रकी

" एक जनाले भन्यो। "ितॆो छोरो
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छ। ब लोर ितमी जःतोलाई सुरिक्षत ठाउँ होइन" अक ले भन्यो। तर
िशलाम्मा आफ्नो गाउँमा फिकर्ने इच्छा गिरनन्। उनले रे लवेःटे शनमा भएका
मािनसह लाई जवाफ िदइन् "म

ँ
फिकर्ँिदन। मैले सबैलाई छोडर यहाँ आए।

म फिकर्न चाहिन्दन।" एउटा अटोिरक्साले उनलाई सहरका िस मा लग्यो र
एउटा ठू लो भव्य चचर्को सामु उनलाई त्यस िरक्सावालाले झार्यो। त्यस
भवनको अगािड उनी बिसन्,

ँदै आफ्ना भगवानह लाई पुकारे । त्यस भवन

बािहर उनले येशूको फोटो भएको एउटा काडर्लाई दे िखन्। उनी इसाई त
िथइनन् तर त्यो फोटो येशूको भनेर िचिनन्। त्यो फोटो हातमा िलएर "मलाई

सहयोग गनुह
र् ोस्" भिन पुकािरन्। एक िछनपिछ त्यस चचर्को भवनबाट एक

जना मिहला बािहर िनःकेर आइन् र उनलाई भात र तरकारी िदइन्। त्यो
पाएर िशलाम्मा र छोरोले खुशी भएर खाए। "ितमी आफ्नै गाउँमा फकर

जाऊ" त्यस मिहलाले भिनन्। "म िवधवी छु । मेरो छोरो छ। मलाई केही

काम िदनुहोस्" िशलाम्माले त्यस मिहलालाई िबिन्त गिरन्। उनले जवाफ

िदइन् "यहाँ हामीकहाँ धेरैले सहायताको िनिम्त आउँछन्। हामी ितमीलाई केही
गनर् सक्दै न ।" जब ितनीह

मिहलाले

ितनीह लाई

कुराकानी गद िथए तब एक जना बाटो िहँड्ने

िशलाम्मा

िकन

रोइरहे की

भनेर

सोध्यो।

उनको

बेहालको कथा सुनेर िशलाम्मालाई आफ्नो घरमा ल्याइन् र कसै का घरह मा

पालै पालो काम गनर् लगाइन्। उनी सरसफाइ काम गन घरह मा एउटा
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को पाःटरको घर पिन िथयो। ितनीह

तुरन्तै साथी

भइ हाले। "ितमी के लेख्न, पढ्न जान्छ ?" एक िदन पाःटरले िशलाम्मालाई

सोधे। उनले पढ्न लेख्न नजानेको थाहा पाएर पाःटरले िवःतारै उनलाई अझर

िसकाए। अिल अिल गरे र उनले बाइबल पढ्न थािलन्। उनी साबथमा चचर्

जान थािलन्। उनले आफ्नो

दय येशूलाई सुिम्पन्।

केही समयपिछ त्यस पाःटर बम्बे वा मुम्बैमा स वा भए। उनको

ठाउँमा अक पाःटर आए। िशलाम्मालाई ःपेनसर रोड सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

ःकूलमा सरसफाइ गन काममा भनार् गराइ िदए। उनी त्यस ःकूलमा ३४ वषर्

काम गिरन्। उनी सन २००४मा अवकास पाइन्। "म धेरै खुशी छु । म
ँ परमेँवरले मलाई अगुवाइ गनुभ
र् यो। उहाँले नै
अनकङ्टारबाट आएको िथए।

मलाई उहाँको चचर्मा ल्याउनुभयो। म परमेँवरलाई धन्यवाद िदन्छु र उहाँको

ःतुित गछु र् िकनभने उहाँले मलाई आिशष िदनुभएको छ। उहाँले गदार् मेरो

जीवन असल भएको छ" खुशी भएर यस लेखकलाई उनले सुनाइन्।

-लेखक आन्ड्र्यु मेकचेःनी
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