१

गोठालाको अग्नीिशखा

यस अध्यायका मूल पदह : भजन २३, रोमी १२:१८-२१।

यस अध्यायको मूल सार पद: "उहाँले मेरो ूाणलाई पुनजीर्िवत पानुहर् न्ु छ वा नयाँ

जीवन ूदान गनुह
र् न्ु छ। उहाँले आफ्नो नाउँ र मिहमाको िनिम्त मलाई

धािमर्कताको मागर्मा डोर्याउनुहन्ु छ" (भजनसं मह २३:३
ँ ाह
आख

युवती सोफी आफ्नो कोठािभऽ

ँ ु नै आश
ँ ल
ु े िभजेका िथए।
आश

पान्तिरत)।

ँदै जिमनमा लम्पछार पिरन्। उनका

ँदै ँदै आफ्नो ममर् र भावना यसरी

पोखाइन्, "होइन, उसले मलाई यो कसरी गनर् सक्छ र? मेरो बेइज्जत,
ँ उसमा कसरी आउन सक्यो?" सोफीले उनको
अपमान गन आट

दयलाई

िछयािछया गन सन्दे श भखर्र पाएकी िथइन्। आफूले माया गरे को, िव ास
गरे को र भरपरे को व्यिक्तले उनको बारे मा आधारिहन गफह

फैलाइरहे को

िथयो। उनको कामूित डाहा भएर उनको चिरऽमानै हत्या गन खालका झुटो
आरोपह

औ

त्यस साथीले फैलाइरहे को िथयो। अत्यन्तै िनराश र उदासभएर

ानमा उनी लतरम्म लिडन्। तर आफ्नो िशरानीिनर भएको बाइबल

िलइन् र पल्टाउन थािलन्। अचानक उनलाई थाहा भएका पदह मा उनका

ँ ाह
आख

लगाउन थािलन्, "उहाँले मेरो ूाणलाई पुनजीर्िवत पानुह
र् न्ु छ। उहाँले

आफ्नो नाउँको खाितर मलाई धािमर्कताको मागर्मा डोर्याउनुहन्ु छ। मृत्युको

अन्धकारमय घाटी भएर जानुपरे तापिन म कुनै खतरादे िख डराउनेछैन,ँ िकनिक

ु न्ु छ। तपाईंको ल ी र तपाईंको लहुरोले मलाई
तपाईं मेरो साथमा हुनह

सान्त्वना िदन्छन्," (भजनसं मह २३:३-४)।
पदह

"यो त मेरो लािग हुनै सक्दै न!" उनी िचच्याउन थािलन्। तर ती

उनको अगािड आगोको ज्वालाजःतै बिलरहे को िथयो। भजनको

लेखकको गोठालोले आफ्नो लौरोले आफ्ना भडाह लाई कुन िठक बाटोमा

१

िहँड्ने हो त्यसितर डोर्याउँदै िथयो। तर ती बाटोह मा हुरी, बतास, खॐो
ँ खालाह
ढुँ नी बाटोह , भड

िथए जहाँ भडाले अिलकितमाऽ भूल गरे पिन

त्यसबाट खसेर सधको िनिम्त नाश हुन्थ्यो। आफ्नो साथीले िदएको ददर्नाक

धोखा र पीडा के सोफीको िनिम्त अन्धकार घाटी हुनसक्छ र? के परमे रले

ँ ै कुन िठक, धािमर्क र असल बाटोमा
नै उनलाई त्यस खतरानक बाटोमा लिगद

िहँड्ने हो भनेर तािलम िदइरहनुभएको छ त?

यस अध्यायको झलक: तपाईँकै चाहना अनुसार चल्न पाएको समयमा िक
दु:खक

र किठन पिरिःथितमा तपाईँको आित्मक जीवनको वृि

अनुभव गनुभ
र् एको छ?

किहले भएको

१. याऽाको िनिम्त पथ ूदशर्क: गोठालो

"परमूभ ु मेरा गोठाला हुनहु न्ु छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन"

(भजनसं मह २३:१)।

एउटा बालस ितमा केही बालबािलकाह लाई परमे रको बारे मा िचऽ

कोनर् अराएका िथए। सबैले आआफ्नै मनले िचऽह

कोरे । एक जनाले त

एउटा िचऽको बीचमा मुटुको िचऽ कोरे को िथयो। िकन भनेर सोध्दा ूभ ु

ु न्ु छ भनेर सबैको अगािड त्यस सानो बालकले सुनायो। यो कःतो
ूेिमलो हुनह
बालमैऽी सरल जवाफ िथयो!

ु ो बारे मा र उहाँका
सबै कुरा िठक िठक र अनुकुल वातावरणमा ूभक

चाहनाह को बारे मा असल धारणाह

राख्न सिकन्छ। तर जब हामी हुकन्दै ,

जीवनमा सं घषर् गद जान्छ तब हाॆो जीवन किठन, च ुनौितपूणर् र जिटल पिन
गइरहे को हुन्छ। ूभ ुूितको हाॆा धारणाह मा पिन आमूल पिरवतर्न आउन
सक्छ। तर यो याद राख्नु ज री छ: हामी पिरवतर्न हुन्छ

ु न्ु छ। उहाँ किहल्यै पिन हे रफेर हुनह
ु ु
अपिरवतर्नीय हुनह

१:१७)।

तर ूभ ु

(िहॄू १३:८, याकूब

पौरािणक र आधुिनक इॐाएका गाउँबःतीह मा भडा, बःतु आिद

चराउने वातावरण तथा पयार्वरण भएको पाइन्छ। त्यसै लाई मध्यनजर राखेर

कितपयले भजन २३ लाई मािनसह ले आफ्नो ध्यान त्यसतफर् गिहरो गरे र

ु े हामीलाई कसरी हे रचाह गनुह
िदन्छन्। ूभल
र् न्ु छ भ े सन्दे श त्यस भजनमा

केलाएर नै व्याख्या गिरएको छ। पुरानो करारमा होस् वा नयाँ करारमा होस्
गोठालोलाई ूभ ुको ूितकको

पमा िलएको पाइन्छ। यसमा ूभ ु पिरवतर्न

२

ु ु
हुनह

भनेर पिन अचम्मतिरकाले उहाँको िचऽण गरे को पाइन्छ। यस अंशमा

हामीले भजन २३लाई अिलकित िनयालेर हे नछ । तर त्यो भन्दा अिघ
बाइबलका िविभ

लेखकह ले बाइबलभिर भएका गोठाला िप ूभ ुको बारे मा

कसरी िचऽण गिरएको छ सो केही हदमा हे नछ । अ ह

होइन तर ूभ ु

ु न्ु छ भ े आत्म ान ूाप्त गनुर् हाॆो आित्मक िहतको िनिम्त
हाॆो गोठाला हुनह
ज री ठा ु आवँयक छ।
दे हायका िविभ

पदह मा गोठालोको बारे मा िचऽण गिरएका छन्।

ितनीह बाट हामी के िसक्न सक्दछ ? हेनह
र्ु ोस्:

१. यशैया ४०:९-११ "हे, िसयोनलाई शुभ समाचार सुनाउने हो, ितमी अग्लो

ँ ितॆो
पवर्तमा जाऊ। य शलेमलाई शुभ समाचार सुनाउने हो, जोरसग

सोर उचाल, सोर उचाल, नडराऊ। यहू दाका नगरह लाई भन, “हेर,
ितमीह का परमेँवर यही ँ हुनहु न्ु छ!” हेर, परमूभ ु परमेँवर पराबमसाथ

आउँदैहन
र् न्ु छ। हेर, उहाँको इनाम
ु हु न्ु छ, र उहाँको हातले शासन गनुह
उहाँिसतै छ, र उहाँको ूितफल उहाँकै साथमा छ। उहाँले आफ्नो

बगाललाई गोठालाले झ चराउनुहुन्छ। उहाँले थुमाह लाई आफ्नै
ँ ालोमा िलनुहन्ु छ, र ितनीह लाई आफ्नै
अग

दयको निजक बोक्नुहन्ु छ।

उहाँले स-साना बच्चा भएकालाई चािहँ िबःतार-िबःतार डोर्याउनुहन्ु छ।"

२. यिमर्या २३:१-४ "परमूभ ु घोषणा गनुह
र् न्ु छ, “मेरो खकर्का भेड़ाह लाई
नंट गन र छरपंट पान गोठालाह लाई िधक्कार!” यसैकारण आफ्नो

ूजालाई चराउने गोठालाह का िवषयमा परमूभ ु इॐाएलका परमेँवर

यसो भन्नुहन्ु छ: “ितमीह ले मेरो बगाललाई छरपंट पार्यौ र ितमीह ले

ितनीह लाई धपायौ, र ितनीह को हेरचाह गरे नौ। यसैकारण ितमीह को

दुंट कामको िनिम्त म ितमीह लाई दण्ड िदनेछु,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।

“मेरा

बगालका

बाँचेकाह लाई

मैले

ितनीह लाई

धपाएका

सबै

दे शह बाट जम्मा गरे र म आफै ितनीह लाई ितनीह को खकर्मा
फकार्इल्याउनेछु, जहाँ ितनीह
वृि

फलवन्त हुनछ
े न्, र सं ख्यामा ितनीह को

हुनछ
े । म ितनीह मािथ गोठालाह

चराउनेछन्, र ितनीह

खटाउनेछु, जसले ितनीह लाई

न त डराउनेछन्, न तसर्नछ
े न्, न ितनीह मध्ये

कुनै हराउनेछ,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।"

३. इजिकएल ३४:१-२४ "परमूभ ुको यो वचन मकहाँ आयो: “हे मािनसको
छोरो, इॐाएलका गोठालाह का िव

३

मा यो अगमवाणी ितनीह लाई

कहेर भन्: परमूभ ु परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: ‘िधक्कार, इॐाएलका
गोठालाह लाई, जसले

आफ्नै

माऽ

वाःता

भेड़ाह को वाःता गनुपर् न होइन र? ३ ितमीह
लगाउँछौ, मोटा-मोटा पशुह

गदर्छन्!

के गोठालाले

दही खान्छौ, ऊनको वःऽ

माछ , तर बगाललाई चािहँ ितमीह

वाःतै

गदनौ। ितमीह ले दुबल
र् लाई बिलया पारे का छै नौ, िबरामीलाई िनको
पारे का छै नौ, घाइतेलाई मलहमप ी लगाइिदएका छै नौ। ितमीह
ल्याएका

छै नौ, हराएकालाई

खोजेका

बाटो

िबराएकालाई

बाटोमा

यसैले ितनीह

छरपंट भए, िकनिक ितनीह को गोठालो नै िथएन। जब

छै नौ।

ितमीह ले ितनीह लाई िनदर्यता र कठोरतासाथ शासन गरे का छौ।
ितनीह

भेड़ाह

छरपंट भए, तब ितनीह

बाटो िबराएर पहाड़ह

ज ली जनावरका िशकार भए।मेरा

र हरे क अल्गो डाँड़ामा गए। ितनीह

सारा पृथ्वीभिर नै छरपंट भए, र कसैले ितनीह को खोजी अथवा
सोधपूछ गरे न। “ ‘यसकारण हे गोठालाह

हो, परमूभ ुको वचन सुन:

परमूभ ु परमेँवर भन्नुहन्ु छ, जःतो म जीिवत छु , गोठाला नभएका कारण

मेरो बगाल लुिटएर ज ली जनावरह को आहारा भएको छ। िकनभने
मेरा गोठालाह ले मेरा बगालको खोजी गरे नन्, र भेड़ाह को त होइन,
तर आफ्नै माऽ वाःता गरे । यसैकारण हे गोठालाह

हो, परमूभ ुको

वचन सुन: परमूभ ु परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: म गोठालाह का िव

मा

छु , र ितनीह ले मेरो बगालको लेखा िदनुपनछ। म ती गोठालाह लाई
बगालको हेरचाह गनर्देिख हटाइिदनेछु, तािक गोठालाह ले अब आफैलाई

पोःयाउन नपाऊन्। म ितमीह का मुखबाट मेरा बगाललाई बचाउनेछु, र
मेरा भेड़ाह

ितनीह का िनिम्त भोजन हुनछ
े ै नन्।

“ ‘िकनभने परमूभ ु परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: अब म आफैले मेरा

भेड़ाह को खोजी गरे र ितनीह को हेरचाह गनछु । जसरी आफ्नो बगाल

यताउता छरपंट हुँदा गोठालाले भेड़ाह लाई खोज्न जान्छ, त्यसरी नै म

मेरा भेड़ाह लाई खोज्नेछु। अध्ँ यारो धुिम्मएको िदनमा छरपंट भएका

सबै ठाउँह बाट म ितनीह लाई बचाउनेछु।म ितनीह लाई जाित-

जाितह बाट िनकालेर ल्याउनेछु, र दे श-दे शबाट भेला गनछु । म
ितनीह लाई ितनीह को आफ्नै दे शमा ल्याउनेछु। म ितनीह लाई

इॐाएलका पहाड़ह मा, त्यसका खोल्साह मा र दे शका सबै बःतीह मा

चराउनेछु।म ितनीह लाई राॆो चरनमा चराउनेछु, र इॐाएलका अल्गा-

४

अल्गा पहाड़ह

ितनीह का खकर् हुनछ
े न्। त्यहाँ ितनीह

असल खकर्मा

पिल्टबःनेछन्, र इॐाएलका पहाड़ह मा असल चरनमा ितनीह

चनर्

पाउनेछन्। म आफै मेरा भेड़ाह को हेरचाह गनछु , र ितनीह लाई त्यहाँ

सुताउनेछु, परमूभ ु परमेँवर भन्नुहन्ु छ। हराएकालाई म खोज्नेछु, बाटो
िबराएकालाई फेला पारे र म ल्याउनेछु। घाइतेलाई म मलहमप ी

लगाइिदनेछु, िनबर्ललाई बिलयो पानछु । तर मोटा, ताजा र बिलयाह लाई
म नंट पानछु । बगालको हेरचाह न्यायिसत गन गोठालो म हुनछ
े ु। “

‘हे मेरो बगाल, ितमीह लाई चािहँ परमूभ ु परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: म
एउटा भेड़ा र अक भेड़ाको बीचमा, र भेड़ाह

र बाभाह का बीचमा

न्याय गनछु ! के असल चरनमा चनर् पाएर पिन ितमीह लाई पुगन
े ? िकन

ितमीह

बाँकी चरनलाई ितमीह का खु ाले कुल्चन्छौ? के ःवच्छ पानीले

ितमीह लाई पुगन
े ? िकन ितमीह

अ

पानीलाई खु ाले िहलै-िहलो

बनाउँछौ? के मेरो बगालले ितमीह ले कुल्चेको चरन चन, र ितमीह ले

खु ाले िहलै-िहलो बनाएको पानी िपउने? “ ‘यसकारण परमूभ ु परमेँवर
यसो भन्नुहन्ु छ: ‘हेर, म आफै मोटा-मोटा र दुब्ला-दुब्ला भेड़ाह का

बीचमा न्याय गनछु । िकनभने ितमीह ले त दुब्लाह लाई कुमले

घचे दै , सीङले हान्दै , ितनीह लाई धपाइरहेछौ, र छरपंट पािररहेछौ। म
मेरो छरपंट भएको बगाललाई बचाउनेछु, र ितनीह

फेिर किहल्यै

लुिटनेछैनन्। म भेड़ा-भेड़ाको बीचमा न्याय गनछु । म ितनीह को एउटै

गोठालो हुनलाई मेरो दास दाऊदलाई िनयुक्त गनछु । त्यसले ितनीह को

हेरचाह गनछ, त्यो ितनीह को गोठालो हुनछ
े । म परमूभ ु, ितमीह का

परमेँवर हुनछ
े ु , र मेरो दास दाऊदचािहँ ितनीह का माझमा राजकुमार
हुनछ
े । म परमूभ ुले यो भनेको हुँ, " (इजिकएल ३४:१-२४)।

४. यूह ा १०:१-१८ " “साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , जो भेड़ा-गोठको

ढोकाबाट िभऽ पःदै न, तर अक पि बाट चढ़े र पःछ, त्योचािहँ चोर र डाँकू

हो, तर ढोकाबाट िभऽ पःनेचािहँ भेड़ाको गोठालो हो।ढोकेले उसको
लािग ढोका खोिलिदन्छ, र भेड़ाह ले उसको सोर सुन्छन्, र उसले आफ्ना

भेड़ाह लाई

नाउँ

काढ़ी-काढ़ी

बोलाउँछ, अिन

ितनीह लाई

बािहर

लैजान्छ।जब उसले आफ्ना सबै भेड़ाह लाई बािहर िनकािलसक्छ, ऊ
ितनीह का अिगअिग िहँ छ, र भेड़ाह ले उसलाई प

ाउँछन्, िकनभने

ितनीह ले उसको सोर िचन्छन्।तर अपिरिचत व्यिक्तलाई ितनीह

५

प

ाउँदैनन्, तर त्यसदे िख भाग्नेछन्। िकनभने अपिरिचत व्यिक्तको सोर

ितनीह ले िचन्दै नन्।” येशूले ितनीह लाई यो

ंटान्त भन्नुभयो, तर

उहाँले ितनीह लाई भन्नुभएको कुरा ितनीह ले बुझन
े न्। यसकारण

येशूले फेिर ितनीह लाई भन्नुभयो, “साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु ,

भेड़ाह को ढोका मै हुँ। मभन्दा अिघ आउने सबै चोर र डाँकूह

हुन,्

तर भेड़ाह ले ितनीह का कुरा सुनन
े न्। ढोका म नै हुँ, यिद कोही

मािनस मबाट िभऽ पःयो भने त्यो बचाइनेछ, र िभऽ-बािहर आउने-जाने
गनछ, र खकर्मा चनर् पाउनेछ। “चोर त चोनर्, मानर् र नाश पानर् माऽ

आउँछ। म त ितनीह ले जीवन पाऊन्, र त्यो ूशःत माऽामा पाऊन्

ँ
ु े आए।
भन्ने हेतल
म असल गोठालो हुँ। असल गोठालाले आफ्ना
भेड़ाह का

िनिम्त

आफ्नो

ूाण

अपर्ण

गछर्।

भाडाको

मान्छे चािहँ

भेड़ाह को आफ्नै गोठालोजःतो होइन। त्यसले त ब्वाँसालाई आएको

दे खेर भेड़ाह लाई छोडी त्यो भाग्छ, र ब्वाँसाले भेड़ाह लाई गाँजी
लैजान्छ, र िततरिबतर पािरिदन्छ। त्यो भाग्छ, िकनभने त्यो भाडाको

मान्छे हो, त्यसले भेड़ाको केही वाःता गदन। “म असल गोठालो हुँ, म

आफ्ना भेड़ाह लाई िचन्छु , अिन मेरा भेड़ाह ले मलाई िचन्छन्।जसरी

िपताले मलाई िचन्नुहन्ु छ, म िपतालाई िचन्छु , अिन म भेड़ाह का लािग
आफ्नो ूाण अपर्ण िदन्छु । “मेरा अ

भेड़ा छन्, जो यस गोठका

होइनन्। ितनीह लाई पिन मैले ल्याउनुपरे को छ, र ितनीह ले मेरो सोर

सुन्नेछन्, र ितनीह

एउटै बगाल हुनछ
े न्, र एउटै गोठालो हुनछ
े ।िपताले

मलाई यसैकारण ूेम गनुह
र् न्ु छ, िकनिक म आफ्नो ूाण फेिर िफतार् िलने
ु े अपर्ण गछु र्।कसैले मबाट मेरो ूाण िलन सक्दै न, तर म आफ्नै
हेतल

इच्छाले आफ्नो ूाण अपर्ण गदर्छु। आफ्नो ूाण अपर्ण गन अिधकार
मिसत छ, अिन फेिर िलने अिधकार पिन मिसत छ। यो आ ा मैले मेरा
िपताबाट पाएको छु ।”

१ पऽुस २:२१-२५ "िकनिक यसैको िनिम्त ितमीह

बोलाइएका हौ। भींटले

पिन ितमीह का िनिम्त कंट भोग्नुभयो, अिन ितमीह का लािग एउटा उदाहरण
छोिडजानुभयो, र ितमीह

उहाँकै पाइलामा िहँ नुपछर्। “उहाँले कुनै पाप

गनुभ
र् एन, र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाइएन।” ितनीह ले उहाँलाई

अपमान गदार् उहाँले साटो फेनुभ
र् एन। दु:ख भोग्नुहँद
ु ा उहाँले धम्की िदनुभएन।
तर उिचत न्याय गनुह
र् न
े ािथ उहाँले भरोसा राख्नुभयो। हामी पापका लेिख मरे र
ु म
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धािमर्कताको लेिख िजऔ ं भनी उहाँले बूसमा आफ्नै शरीरमा हाॆा पाप

बोक्नुभयो। उहाँकै चोटह

ारा ितमीह

िनको भयौ। िकनभने ितमीह

भेड़ाह झ बरािलरहेका िथयौ, तर अब ितमीह का आत्माको गोठाला र
सं रक्षककहाँ फिकर्आएका छौ।"

हामी भजन २३ हेर । मािथका भावनाह लाई पुि

गनर् गोठालाले

् हेनह
आफ्ना बगाललाई कसरी ःयाहार गछर्न?
र्ु ोस्: भजन २३:२ "उहाँले मलाई

हिरयो खकर्मा लेटाउनुहन्ु छ, र मलाई शान्त पानीको छे उमा डोर्याउनुहन्ु छ।"

भजन २३:३ "उहाँले मेरो ूाणलाई पुनजीर्िवत पानुह
र् न्ु छ वा अिहले नै

पुनजीर्वनको

ूत्याभूित

िदनुहन्ु छ।

उहाँले

आफ्नो

नाउँको

खाितर

धािमर्कताको मागर्मा वा कुन बाटोमा िहँड्ने हो सोितरडोर्याउनुहन्ु छ।"
भजन २३:४

मलाई

"मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानुपरे तापिन म

कुनै खतरादे िख डराउनेछैन,ँ िकनिक तपाईं मेरो साथमा हुनहु न्ु छ। तपाईंको ल ी
र तपाईंको लहुरोले मलाई सान्त्वना िदन्छन्।"

भजनसं मह २३:५ "मेरा शऽुह का सामुन्ने तपाईंले मेरो िनिम्त भोज

तयार पानुह
र् न्ु छ। तपाईंले मेरो िशर तेलले अिभषेक गनुह
र् न्ु छ, मेरो कचौरो भिरएर
पोिखन्छ।

भजनसं मह २३:६ "िनँचय नै तपाईंको भलाइ र क णा मेरो

जीवनभिर मपिछ लाग्नेछ, र परमूभ ुको घरमा म सदासवर्दै वास गनछु ।"

गोठाला िप परमूभले
तपाईँलाई हेरचाह गिररहुनभएको छ र वाःता
ु

गिररहनुभएको छ भ े अवधारणा वा आित्मक
तथा भेदपूणर् छ? िविभ

ान तपाईँको िनिम्त कःतो अथर्

सं घषर्, किठन पिरिःथितको सामना गिररहेका, मान

परमूभ ु नै ितनीह को जीवनबाट िबलाएर गिररहेकाछन् भ े भयाभव अनुभव
गिररहनेह लाई यस भजनमा लेिखएको परमूभ ुको िचऽणलाई सुनाएर कसरी

उत्साह िदन ूयोग गनर् सक्नुहन्ु छ?

२. याऽा गिरने ःथान वा बाटोघाटोह

"उहाँले आफ्नो मिहमा र नाउँको िनिम्त मलाई धािमर्कताको मागर्मा

डोर्याउनुहन्ु छ," (भजनसं मह २३:३
धािमर्कताका बाटोह

पान्तिरत)।

(भजन २३:३) तपाईँको सामु टाढासम्म

फैिलरहे को कल्पना गनुह
र् ोस् । ितनीह को अन्त पिन तपाईँले तत्काल

नदे ख्नुहोला। तपाईँको याऽाको अन्तमा तपाईँ आफ्नै घर आइ पुग्नु हुनेछ,
त्यो घर परमूभ ुको घर हो। किहलेकाही ँ तपाईँ िहँिडरहनुभएको बाटो धिमल्यै

७

भएतापिन त्यस बाटोले तपाईँलाई कताितर लिगरहे को छ के त्यो तपाईँले
महसुस गनर् सक्नुहन्ु छ? कुनै ठाउँह

समथर र सिजलै होला तर कितपय

बाटोघाटोह मा काँडा, ढु ेनी, िसःनो झार, डरलाग्दो खाल्दा खुल्दीह

भएको

तपाईँ पाउनुहन्ु छ। कितपय समयमा त बाटो पिन पहाडको टु प्पोमा िबलाएर

गएको तपाईँ पाउनुहन्ु छ। कुनै बाटोमा िहँड्न सिजलो होला भने कुनै किठन

पिन हुन्छ। जब इॐाएलीह
ितनीह

ूित ा गिरएको दे शमा याऽा गद िथए तब

त्यःतै खालको भूिममा याऽा गरे का िथए। यस भजनमा पिन त्यही

खालका बाटोह को वयान गरे को छ।

परमेँवरको घरमा जान धािमर्कताको बाटोह

अनुभव भजन २३मा भडाह

बाटोह

भएर दाउद जानु पन

ँ उनले तुलना गरे का िथए। ती
जाने बाटोसग

कःता िथए पिहचान गनुह
र् ोस्।

"परमूभ ु मेरा गोठाला हुनहु न्ु छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन।

उहाँले मलाई हिरयो चौर वा खकर्मा लेटाउनुहन्ु छ, र मलाई शान्त पानीको

छे उमा डोर्याउनुहन्ु छ। उहाँले मेरो ूाणलाई पुनजीर्िवत पानुह
र् न्ु छ। उहाँले
आफ्नो नाउँको खाितर मलाई धािमर्कताको मागर्मा डोर्याउनुहन्ु छ। मृत्युको
अन्धकारमय घाटी भएर जानुपरे तापिन

म कुनै खतरादे िख डराउनेछैन,ँ िकनिक तपाईं मेरो साथमा हुनहु न्ु छ।

तपाईंको ल ी र तपाईंको लहुरोले मलाई सान्त्वना िदन्छन्। मेरा शऽुह का

सामुन्ने तपाईंले मेरो िनिम्त भोज तयार पानुह
र् न्ु छ। तपाईंले मेरो िशर तेलले

अिभषेक गनुह
र् न्ु छ, मेरो कचौरो भिरएर पोिखन्छ। िनँचय नै तपाईंको भलाइ र

क णा मेरो जीवनभिर मपिछ लाग्नेछ, र परमूभ ुको घरमा म सदासवर्दै वास
गनछु " (भजनसं मह २३)।
तर ती बाटोह

िकन धािमर्कता, आदशर् वा िठक छन् भनेर लेखकले

पिहल्याउँछन्। त्यसका चार कारणह

असल र िठक बाटोह

छन्। पिहलो, ितनीह

धािमर्कता,

हुन ् िकनिक ितनीह ले िठक गन्तव्य ःथानमा

पुर्याउँछन्। त्यो हो गोठालाको घरमा। दोॐो, ितनीह

िठक बाटोह

हुन ्

िकनभने ितनीह ले िठक व्यिक्तसँग तालमेल गरे र हामीलाई डोर्याउँछन्। त्यो
ु न्ु छ। तेॐो, ितनीह
व्यिक्त हाॆो गोठालो ूभ ु आफै हुनह

आदशर् बाटोह

िठक, असल र

हुन ् िकनभने ितनीह ले हामीलाई गोठालो ूभ ु जःतै िठक हुन

तािलम िदइरहे का हुन्छन्। चौथोमा, ितनीह

िठक बाटोह

हुन ् िकनभने

ितनीह ले हाॆो सत्य गवाहीको जीवनलाई अनुमोदन गिररहे को हुन्छ। जब

८

हामी उहाँका जनह

बाटोह

हुन्छौ तब हामी उहाँको मिहमा गदर्छ । चाहे ती

सिजलो होस्, साँघरु ो होस्, किठन होस्, ितनीह
्
हुन।

धािमर्क बाटोह

िठक, असल,

जब परमूभ ुले हामीलाई डोर्याउनुहन्ु छ तब गन्तव्य ःथानमा पुगेपिछ

हामीलाई चाहे को पोको उहाँले िदने होइन भ े कुराको महसुस गनुर् ज री छ।
हामीलाई अगुवाइ र सुरक्षा िदनेभन्दा बिढ मह व छन्। बाइबलभिर परमूभ ुले

आफ्ना जनह लाई अगुवाइ गनुभ
र् एको हामी पढ्न सक्छ । ितनीह मा

् इॐायलीह को म भूिम याऽामा
अॄाहम, याकूब, जोसेफ, मोशा आिद हुन।
ितनीह ले रातमा आगो र िदनमा बादलले अगुवाइ गरे का िथए। तर जे

भएतापिन परमूभ ुले नै ितनीह लाई अगुवाइ गिररहुनभएको िथयो। आफ्ना

जनह

कुन धािमर्क, िनद ष, शु , असल, िठक बाटोमा िहँड्ने गछर्न ् त्यसबेला

उहाँले ितनीह लाई िनरन्तर पमा धािमर्कतामा तािलम िदइरहनुभएको हुन्छ।
तपाईको

जीवनमा

ूभ ु गोठालोको

ूाथिमकता

भनेकै

तपाईँलाई

धािमर्कताको बाटोमा डोर्याउने हो। यस मािमलामा तपाईँ कितको िववेकशील

ु एकोछ? तपाईँमा भएका किठन, दु:खक
हुनभ

र पीडाले तपाईँको जीवनलाई

कसरी पिरवतर्न गनर् सक्नुहन्ु छ जसले गदार् तपाईँको चिरऽ, चाल, िमजास र
ःवभावबाट येशू ूितिबिम्बत भइरहनसकोस्?

३. अपेक्षा नगिरएको घुमाउरो बाटो १: उपत्यका

"मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानुपरे तापिन म कुनै खतरादे िख

डराउनेछैन,ँ िकनिक तपाईं मेरो साथमा हुनहु न्ु छ। तपाईंको ल ी र तपाईंको
लहुरोले मलाई सान्त्वना िदन्छन्" (भजनसं मह २३:४)।
कितपय मािनसह

सबै कुरा िठक िठक हुनेछ, आफूले चाहे का

आकाँक्षा पूरा हुनेछ, अब मैले येशूलाई िव ास गरे को छु , मलाई कुनै कुराको

घटी, किम र बवार्द सहनुपनछै न भ े अपेक्षा िलएर उहाँलाई िव ास गछर्न,्

जोिशलो भएर बिप्तःमा िलएर चचर्मा सिबय हुन अिघ बढ्नछन्। सबैको
िनिम्त

ती

व्यिक्तह

आदरणीय

र

सम्माननीय

तथा

उदाहरणनीय

पिन

हुनसक्छन्। कितपय समयमा ितनीह को जीवन सुमधुर चालले चल्दा, सबै

बाटोह

हराभरा चौर तथा फूलह ले र मनमोहक नदीह को िकनारमा

िहँडेको जःतै

दे िखन्छ होला। तर आःथा, िव ासको जीवन सध त्यःतो हुन्छ

भ ेछैन भनेर दाउदले जीवनको िततो सत्यलाई खुला पमा िचऽण गरे का

छन्। हामीले िहँड्ने जीवनको उपत्यकामा मृत्यु, खतराका भ्वा

९

परे का

भौगोिलक बनावटह को

पिन हामी नचाहँदा नचाहँदै पिन िहँड्नुपिररहे को

हुन्छ। येशूलाई िव ास गय भन्दै मा त्यःता किठन र खतराको बाटोमा िहँड्न

को चाहन्छन् र? इॐाएलका नदी नालाह मा कितपय समयमा बािढ पिहरो
आउँछन्। मािनसले अपेक्षा नै नगिरएको बेलामा घर खेतह
बगाएर लिगएको हुन्छ। कितपय ठाउँह
ठाडो िभरालो हुन्छन्। ितनीह
जीवनमा िहँड्नुपन बाटोह

पिन ितनीह ले

ती भौगोिलक बनावटह

साँधरु ो र

ु क्तको
अन्धकार पिन हुन्छन्। त्यसकारण ूभभ

मृत्युका छायाँह

हुन्छन् भनेर दाउदले िचऽण गदार्

धेरै गिहरो छायाँ वा अन्धकारको जीवनको पिन सामना गनर् वा
हुन्छ भ े कुरालाई उनले लुकाउँदैन।

हुनपु रे को

तपाईँको आफ्नै जीवनमा जोिखमपूणर् मृत्युको छायाँको उपत्यकामा

जानुपरे का यादह

सम्झनुहोस्। त्यो घुमाउरो र जोिखमपूणर् जीवन कःतो िथयो?

ूभ ु तपाईँको गोठालाको

पमा तपाईँको साथमा रहेतापिन के तपाईँमा केही डर,

ऽास, असुिवधा र सकस पिरिःथितको अनुभव गनुभ
र् एको िथयो िक? यःतो िवषम्

पिरिःथितमा बाइबलका कुन पदह

तपाईँको िदमागमा आएका िथए र ितनीह

तपाईँको ममर्मा झुिण्डरहेका िथए? ती पदह
अ

भएर कसरी बसेका िथए?

तपाईँको िनिम्त अनमोल अच ुक

त्यस खतरात्मक उपत्यकामा भडा कसरी पर्यो होला? के त्यस भडा

आफ्नै चाहनाले गएको िथयो वा गोठाला आफैले उसलाई त्यसितर डोर्याएको

िथयो? अथार्त ् के तपाईँलाई जानाजानी ूभ ु गोठालोले नै त्यस जोिखमबाटमा
लानुभएको िथयो िक? उिचत जवाफ िदनुहोस्।

ु न्ु थ्यो। सन्
इिलजावेथ इिलयोट जो बेिल्जयमका इसाई लेखक हुनह

१९५६मा आफ्नो ौीमान सुसमाचार ूचार गन काममा दिक्षण अमेिरकाको

ःथानीय वािसन्दाले हत्या गरे का िथए। इिलजाबेथले यसरी लेिख्छ, "कितपय

समयमा मृत्युको छायाँमा परे को थुमाले आफूलाई गलत बाटोमा ल्याएको भनेर

सोच्दछ। तर डर, अन्धकार र ऽासबाट आफू अलिगनेछु भ े

ान पाउन

त्यस जोिखमपूणर् बाटोमा िहँड्नु ज री िथयो। त्यसबेला गोठालो उसँगै

हुन्छ।" क्वेःट फर द लभ (माण्ड, िमिशगन, िरभे, १९९६), पृ. २१८बाट
पान्तिरत।

कितपय समयमा तपाईँलाई झुक्याएर गलतबाटोमा लिगरहेको अनुभव

गनुभ
र् एको छ? यःतो समयमा ूभ ुूित तपाईँको जवाफदे िह कःतो िथयो? त्यःतो

जोिखम अवःथामा तपाईँलाई लैजान्दा गोठालो आफै पिन तपाईँलाई गलत
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ु एको छ भनेर गलत सोचमा हामीलाई पानर् कदम चाल्नुभएको
बाटोमा लिगरहुनभ

होिक के तपाईँले सोच्नुभएको छ?

ु को विरपिर
४. घुमाउरो बाटो २: टे बल

"मेरा शऽुह का सामुन्ने तपाईंले मेरो िनिम्त भोज तयार पानुह
र् न्ु छ।

तपाईंले मेरो िशर तेलले अिभषेक गनुह
र् न्ु छ, मेरो कचौरो भिरएर पोिखन्छ"

(भजनसं मह २३:५)।

हामी जितसुकै असल भएतापिन, असल नै हुन खोजेतापिन, कसै को

हानी नोक्सान गनर् नचाहे तापिन, कसै को कुभलो नहोस् सबैको भलो र कल्याण

होस्

भ े

मनिःथित

हामी

लागेतापिन

जीवनको

बाटाघाटोमा

यःता

मािनसह सँग टक्कर िलन पुिगरहे को हुन्छ जसले हाॆो मुख पिन हे न र् चाहँदैन

वा हाॆा शऽुह । ितनीह को अगािड हामी अन्धकार भएर खडा भइरहे का

हुन्छ । हामीले ितनीह लाई शऽु नठानेतापिन ितनीह ले हामीलाई शऽु

ँ ाको छारो पिन हामी भइरहे का हुन्छ । यःतो िततो सत्यसँग
ठान्दछन् र आख
कसरी कारोबार गन? तपाईँको इज्जत, काम, चिरऽ र गलत मूल्या न गन,

हानी नोक्सान गन, दु:ख िदन र नाशै गनर् खोज्नेह लाई कसरी बदला िलने

भनेर के तपाईँ कितपय रातम छटपटाउनुहन्ु छ? िवशेष गरे र कितपय समयमा
इसाईह

नै शऽु भएर हाॆो िबनाश चाहन्छ अ को त कुरै छौड । येशूलाई

िव ास त गन तर यःतो शऽु वा ूित न्दीह लाई कसरी सम्हाल्ने भ े कुरा
कितपयसमयमा किठन त हुन्छ नै।
आफ्नो

तपाईँको जीवनमा कःता खालका शऽुह

भाऊ

खोज्ने,

पद

सम्मानको

िनिम्त

छन्? तपाईँलाई तल झारे र

तानातान

गन

के तपाईँकै

साथीभाइह मा छन् त? ितनीह लाई तपाईँले जित माया गरे पिन, ितनीह को

िहत तपाईँले जित खोजेतापिन र ितनीह लाई तपाईँले जित वाःता गरे तापिन

ितनीह को आफ्नो भाऊ खोज्ने ूवृि ले तपाईँलाई दु:ख िदइरहेका हुन्छन् र

ँ सम्पकर् राख्न नैितक िजम्मेवारी पिन ठान्दै नन्। गैर इसाई जगतमामाऽ
तपाईँसग

होइन, इसाई जगतमा पिन यो िततो सत्य असाध्यै ूचिलत भएको हामी

पाउँछ । यःतो िबषम पिरिःथितमा येशू र पावलका वचनह लाई आत्मसात्

राखेर िव ासमा कसरी अटल भएर बःने? हेनह
र्ु ोस्:

म ी ५: ४३-४८ “ितमीह ले यसो भनेको सुनक
े ा छौ, ‘ितॆो

िछमेकीलाई ूेम गर, र ितॆो शऽुलाई घृणा गर।’ तर म ितमीह लाई भन्दछु ,

आफ्ना शऽुह लाई ूेम गर, र ितमीह लाई सताउनेह का िनिम्त ूाथर्ना गर, र
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ितमीह

ःवगर्मा हुनहु न
ु े आफ्ना िपताका छोराह

हुनछ
े ौ। उहाँले दुंट र

सज्जन दुवैलाई सूयक
र् ो ताप िदनुहन्ु छ, र धमीर् र पापी दुवैलाई वृिंट िदनुहन्ु छ।

ँ ूेम गनह लाई माऽ ूेम गदर्छौ भने ितमीह लाई के
िकनभने यिद ितमीह सग

इनाम छ? के महसूल उठाउनेह ले पिन त्यसै गदनन् र? ितमीह ले आफ्ना

दाजुभाइह लाई माऽ अिभवादन गछ भने अ ह ले भन्दा बढ़ी के गर्यौ र? के
अन्यजाितह ले पिन त्यसै गदनन् र? यसकारण जःतो ितमीह का ःवगर्मा हुनहु न
ु े
िपता िस

हुनहु न्ु छ, ितमीह

पिन त्यःतै िस

हुनपु दर्छ।”

१२:९-२१, " ूेम िनंकपट होस्। जुन कुरा खराब छ,

रोमी

ँ
त्यसलाई घृणा गर। जुन कुरा असल छ, त्यसमा लािगरहो। भातृ-ूेमसग

एकअकार्लाई ूेम गर। आफूलाई भन्दा बढ़ी अ लाई आदर गर। जोशमा पिछ
नहट। पिवऽ आत्मामा ूज्विलत होओ, ूभ ुको सेवा गदरहो। आफ्नो आशामा

आनन्द गर, स ंटमा धैय र् धारण गर, ूाथर्नामा िनरन्तर लािगरहो।सन्तह को
खाँचोमा सहायता दे ओ, अितिथसत्कार कायम राख।

ितमीह को खेदो गनह लाई आशीवार्द दे ओ, नसराप। आनन्द

ँ आनन्द गर।
गनह सग

ँ रोओ।एक-अकार्सग
ँ िमलेर बस, अिभमानी
नेह सग

ँ स त गर। किहल्यै अह ारी नहोओ। कसैलाई खराबको
नहोओ, तर नॆह सग
स ा खराब नगर। जुन कुरा सबै मािनसह का

ध्यान दे ओ।

िंटमा आदरणीय छ, ितनमा

ँ शािन्तमा बस।िूय हो, आफैले
हुन सक्छ भने, सकेसम्म सबैसग

किहल्यै बदला नलेओ, तर परमेँवरको बोधमा छोिडदे ओ। िकनभने, लेिखएको
छ, “बदला िलने काम मेरो हो, म नै बदला िलनेछु,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।ब ,

“ितॆो शऽु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाओ, त्यो ितखार्एको छ भने त्यसलाई

पानी दे ओ। त्यसो गनार्ले ितमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भ ुङ्मो थुपानछौ।”

खराबीबाट परािजत नहोओ, तर खराबीलाई भलाइले िजत।"

ँ ाको छारो बनाउनेह सँग कसरी
शऽु, ूित न् ी वा हामीलाई आख

कारोबार गन भनेर दाउदले रोचक तिरकाले भजन २३:५मा ूःतुत गरे का

छन्। ितनीह

कःतो छन् ितनीह को समःया तपाईँको होइन तर तपाईँको

िनिम्त ूभ ुले के गिररहनुभएको त्यसलाई मध्ये नजरमा राखेर िहँड्नुपदर्छ।
ँ नो आख
ँ ा परमेँवरले भोज तयार पािररहनुभएकोितर िथयो।
दाउदले आफ्
अितथीह

सत्कार गनर् दाउदको सं ःकारमा चलन िवशेष छ। कुनै

सम्माननीय अितिथ पाहुना भएर आयो भने उसको िशरमा घरको मूलीले तेल

लगाइ िदन्थ्यो। अिन उनलाई भोजको भवनमा सत्कार गद लै जान्थ्यो। तेल
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ु र अ रले िमिसएको हुन्थ्यो। अिन त्यस पाहुना खानको अगािड अत्यन्तै
जैतन
रमाएर खानसम्म खान सक्दथ्यो।

हामी अन्धकार र जोिखम पिरिःथितमा गइरहनुपरे तापिन भजन २३:५

अनुसार तीवटा थोकह
ितनीह

ूभ ुले उपलब्ध गराउनुहन्ु छ भनेर कसरी सम्झेर राख्ने?

ु , तेल र कचौरा हुन।
्
टे बल

यस सं सारका भौितक, शारीिरक, रगत, हाड र छाला मािनसह सँग

हाॆो शऽुता होइन न त हुनपु छर् भनेर पावलले यसरी हामीलाई बुझाउन

ु ा र उहाँका शिक्तको सामथ्यर्मा बलवान्
खोज्छन्, "अब अन्त्यमा, ूभम
होओ।िदयाबलसका युिक्तह का िव

मा खड़ा हुन सक्नलाई परमेँवरका

सारा हातहितयार धारण गर।िकनिक हामीह को यु
होइन, तर ूधानताह का िव
सांसािरक शासकह का िव
आित्मक सेनाह का िव

, शिक्तह का िव

शरीर र रगतको िव

, वतर्मान अन्धकारका

र ःवगीर्य ःथानह मा भएका दुं

ाइँका

हो।यसै कारण परमेँवरका सारा हातहितयार

उठाओ, र यसरी खराब िदनको सामना गनर् सक, र सबै काम गरे र खड़ा हुन
सक्ने होओ। यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर, धािमर्कताको छाती-पाता

लाएर खड़ा होओ, र खु ामा िमलापको सुसमाचारका जु ा लाएर तयार

होओ।साथै िवँवासको ढाल उठाओ, जसबाट ितमीह

दुंटका सबै अिग्नबाण

िनभाउन सक्नेछौ। मुिक्तको टोप लगाओ, र पिवऽ आत्माको तरवार लेओ,

जोचािहँ परमेँवरको वचन हो। सारा ूाथर्ना र िनवेदनसाथ सब समय पिवऽ
आत्मामा ूाथर्ना गर। यस उ ेँयले लगनशील र सतकर् भएर सबै सन्तह का

िनिम्त ूाथर्ना गिररहो" (एिफसी ६:१०-१८)। हामीले दे खेका वा नदे खेका
मािनसह

हाॆो शऽु हुन सक्छन्। मन परे पिन मननपरे पिन ितनीह

हाॆा

गोठालोको साथमा िहँड्छ तर दे खेको वा नदे खेको शऽु जो सुकै होस्

ूभ ुले

विरपिर छरिछमेकी, वरपर अझ चचर्मै पिन हुनसक्छन्। य िप, जब हामी
उपलब्ध गराउनुभएको आिशषह बाट त्यसले लुटेर लाग्न सक्दै न।

शऽुह को माझमा वा तपाईँलाई तहसनहस गनर् चाहने इ िमऽह

नै

िकन नहुन ् त्यसबेला ूभ ु तपाईँको सामु कःतो गोठालो भएर उिभरहनुभएको

अनुभव गनुभ
र् एको िथयो िक, सोच्नुहोस्? ती पिरिःथितलाई मनन गदार् जुनसुकै

किठन पिरिःथित वा समःयाह

तपाईँ भोग्न तपाईँमा खुबी वा कला हुनसक्छ।

त्यसको िनिम्त के ूभ ुलाई धन्यवाद निदने त?
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५. याऽाको िनिम्त िनिँचत ूित ा

"िनँचय नै तपाईंको भलाइ र क णा मेरो जीवनभिर मपिछ लाग्नेछ, र

परमूभ ुको घरमा म सदासवर्दै रहनेछु," (भजन २३:६

पान्तिरत)।

कितपय समयमा हाॆा शऽुह , हामीलाई हे प्ने, दवाउने, िथचोिमचो

गन र ितरःकार गनह को बीचमा हुँदा हामी एक्लै भएको महसुस गदर्छ ।

हामी ठू ला ठू ला जमातह कै बीचमा िकन नहुन ् कितपय रहनसहन आिदले

गदार् एक्लोपना महसुस गरे का हुन्छ । सबै रमाहट झमघटमा एक्लो भएको
पाउँदा ूभ ुपिन हामीबाट टाढो नै भएको कितपटक महसुस गदर्छ । उहाँ हाॆो

ु न्ु छ भने त्यःतो अवःथामा हामी पुग्नु नपन हो भनेर हामी िख
साथमा हुनह

पिन हुन्छ । तर त्यस पिरिःथितमा दाउद जो आित्मक जीवनमा एक्लो जीवन
िबताएका िथए, उनको हे न

ि कोण अत्यन्तै फरक िथयो।

दु:खक , किठन र सतावट पिरिःथितमा पिन दाउदले के दुई कुराह

आफू पक्का भएको आत्मसात् गरे का छन्? हेनह
र्ु ोस् " िनँचय नै तपाईंको

भलाइ र क णा मेरो जीवनभिर मपिछ लाग्नेछ, र परमूभ ुको घरमा म
सदासवर्दै वास गनछु ," (भजनसं मह २३:६)। दे हायका पदह

पिन हेनह
र्ु ोस्:

एिफसी १:३-१४ "हाॆा ूभ ु येशू भींटका परमेँवर र िपताको ूशंसा

होस्, जसले हामीलाई ःवगीर्य ःथानह मा हरे क आित्मक आिशष्ले भींटमा

आशीवार्द िदनुभएको छ। उहाँको सामुन्ने पिवऽ र िनंकल

होऔ ं भनेर

सं सारको उत्पि भन्दा अिघबाटै उहाँले हामीलाई च ुन्नुभयो।उहाँको इच्छाको

लआयअनुसार भींट येशू ारा ूेममा उहाँले हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई
ु े िक उहाँले हामीलाई आफ्ना िूय
अिघबाटै िनयुक्त गनुभ
र् एको िथयो, यस हेतल

पुऽमा िस मा िदनुभएको आफ्नो मिहमामय अनुमहको ूशंसा होस्।उहाँको

अपार अनुमहअनुसार भींटको रगत ारा हामी उहाँमा उ ार, हाॆा पापको क्षमा,

पाउँछ , जुन अनुमह उहाँले हामीलाई ूशःत माऽामा िदनुभयो। िकनिक सम्पूणर्
बुि

र आन्तिरक समझमा भींटमा राख्नुभएको उ ँ
े यअनुसार उहाँले आफ्नो

इच्छाको रहःय हामीलाई जान्न िदनुभएको छ, तािक समय पूरा भएपिछ ःवगर् र

पृथ्वीमा भएका सबै थोकह

भींटको अधीनमा आऊन्। उहाँमा, जसले सबै

कुरा आफ्नो इच्छाको योजनाअनुसार पूरा गनुह
र् न्ु छ, आफ्नो अिभूायअनुसार हामी

भींटमा पिहलेदेिख आशा राख्नेह लाई उहाँले आफ्नो मिहमाको ूशंसाको िनिम्त
िजउन सक भनेर उहाँमा नै िनयुक्त गनुभ
र् एको छ र छान्नुभएको छ। ितमीह ,

जसले सत्यको वचन, अथार्त ् आफ्नो मुिक्तको सुसमाचार सुन्यौ, र उहाँमा िवँवास
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गर्यौ, उहाँमा नै ितमीह लाई ूित ा गिरएका पिवऽ आत्माको छाप लगाइएको

िथयो। परमेँवरको आफ्नो सम्पि , अथार्त ् हामीह ले हाॆो पूणर् उ ार
नपाएसम्म उहाँका मिहमाको ूशंसाको िनिम्त पिवऽ आत्मा हाॆो उ रािधकारको
बैना हुनहु न्ु छ।"

२ पऽुस १:१०-११ "यसैकारण भाइ हो, ितमीह को बोलावट र

च ुनाउ िनँचय गनर्लाई अझ जोिशला होओ, िकनिक यी कुरा गनार्ले ितमीह

किहल्यै लो नेछैनौ। िकनभने यसरी हाॆा ूभ ु र मुिक्तदाता येशू भींटको अनन्त

राज्यिभऽ ितमीह लाई भव्य ःवागतसाथ ूवेश िमल्नेछ।" िहॄू ११:१३-१६
"ूित ा गिरएको कुरा ूाप्त नगरी ियनीह

सबै िवँवासैमा मरे , तर टाढ़ै बाट

त्यसलाई दे खेर ःवागत गरी ितनीह ले मािनिलए, िक ितनीह

यस पृथ्वीमा

परदे शी र ूवासी िथए।यःता कुरा भन्ने मािनसह ले आफ्नो िनिम्त एउटा दे श
खोिजरहेका छन् भन्ने कुरा ूंट हुन्छ। जुन दे शबाट ितनीह

िनःकेर गएका

िथए, यिद ितनीह ले त्यही दे शको िवषयमा सोचेका भए ितनीह लाई फिकर्जाने

मौका िमल्ने िथयो। तर ितनीह
इच्छा

्
गछर्न।

यसैकारण

अझ उ म दे श, अथार्त ् एक ःवगीर्य दे शको

परमेँवर

ितनीह का

परमेँवर

भनी

पुकािरनु

शमार्उनुहन्ु न, िकनभने उहाँले ितनीह का िनिम्त एउटा सहर तयार पािरिदनुभएको

छ।"
प

ूभ ुको

किहल्यै

असफल

नहुने

ूेम

र

भलाई

मेरो

जीवनभिर

ाउनेछ भनेर कितपय अनुबादह मा उतािरएका छन्। ती त हामीूित

ूभ ुको ूितव ता नै हौ। तर सु को िबयापदमा ती पदह

अझ जोडिदएर

लेिखएको छ। ूभ ुको भलाइ, सफल ूेम र िहत मेरो जीवनभिर िपछा गनछन्
ु े हाॆो िपछा गन िहॄू भाषाको िबयापद
र खोिजनै रहनेछन् भनेको छ।ूभल

उत्प ी १४:१४, यहोशू १०:१९, र १ शमूएल २५:२९ ःप
प

गरे को छ।

ूभ ुको िहत, भलाइ, किहल्यै असफल नहुने ूेम र क णा तपाईँलाई

ाउँदैछ भ े आत्म ानले तपाईँको िदमागमा कःतो िचऽण भइरहेको छ?

त्यस िकिसमको ूभ ुको ःयाहार र वाःता हामीमा छ भनेर दाउदले भ

अथर् के हो?

खोजेको

जःतोसुकै गिहरो र अन्धकारको बाटोमा हामी िहँड्नुपरे तापिन वा

शऽुह को िनरन्तर ूयासले हामीलाई नाश गनर् खोजेतापिन ूभ ुको भलाइ र
िनरन्तर वा किहल्यै असफल नहुने ूेम हाॆो जीवनको अन्तमा प

ाइनै

रहनेछन् भ े कुरामा कुनै ूँन नै छै न। यिद ती सोचह ले येशूलाई
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कलभिरमा नै सम्हाले भने त्यो हाॆो िनिम्त पिन हो भनेर आत्मसात् गनुर् ज री

छ।

कितपय समयमा हामीलाई ःयाहार गनह को िनयतह मा ू ह

त

उठ्न सक्दछन्। तर ितनीह लाई धािमर्क िस ान्त वा धािमर्क वादह ले

केलाएर ूभ ुले के गनर् सक्नुहन्ु छ भनेर मनमा खेलाउनु आवँयक दे िखन्दै न।
तर दाउदले भजन २३:६मा उल्लेख गरे को अनुसार त्यहाँ लेिखका कुराह मा

ूितव ता जनाइ रहनु, व्यिक्तगत मा त्यो हाॆै लािग हो र सो अ ह लाई

सुनाइ रहँदा हामीमा जोश जाँगर उिब्जरहे को हुन्छ। हाॆो ूभ ुको सत्यतालाई
सुनाउनु हाॆो जीवनमा नै उहाँूितको सत्यतामा जग बसािलराख्नु हो।

हाॆो पिछ उहाँको भलाइ र िनरन्तर ूेम लािगरहेको छ भ े ूभ ुको

बारे मा आत्म ानको ूमाण तपाईँकै जीवनमा कःतो छ? बाइबलबाट त्यो ूमाण

कसरी िलन सक्नुहन्ु छ? यो सत्यलाई अ ह लाई कसरी बाँड्न सक्नुहन्ु छ?
हाॆो िहत, भलाइ हाॆो पिछ िनरन्तर लािगरहेको छ भ े ूमाण के बूसभन्दा
अ

केही होला र?

ँ ार:
उपसह

थप जानकारी: एलेन जी.

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ४, पृ.

१४३को "िमिसनिरज इन होम," र द िडजाएर अभ एजेजको पृ. ४७६-४८४को

"द िदभाइन शेफडर्।"

"जो येशूमा िवजयी जीवन िबताइरहे का हुन्छन् ितनीह को आित्मक

जीवनमा भयानक जिटल पिरिःथित, क

र समःयाह

आउँछन् भ े कुरालाई

मनगढन्ते ठा ुह ु । तर त्यस िवषम पिरिःथितमा ूभ ुितर भएको भरोसा

किहल्यै पिन त्याग्नुहँद
ु ै न। येशूको ःकूलमा अनुशािसत हुन तािलम िलने यो

एक पक्ष हो। हामीमा भएका कचरमचर, अशु ता र फोहरी कुराह

ती अनुभवह
आबमणह

अिनवायर् छ। शऽुका सबै हातहितयार, स

पखािलन

र अ ह का

ूभ ुको सेवकले सामना गनर् धै यध
र् ारण र साहस स य गन पदर्छ।

सै तानले अनेक चितर्कलाह

येशूभक्तका सामु तेःयार्एको िथयो र तेःयार्इनै

रहे को छ। तर ूभ ुको शिक्तले ितनीह लाई हटाउँदै लानुपदर्छ।

"तपाईँ किठन, समःया र पिरिःथितह ितर तपाईँको नजर नराखी

ु न
ूभ ुितर नजर रािखराख्यो भने तपाईँ िवचिलत हुनह
ु ेछैन। येशूको हात

तपाईँितर फैिलएको तपाईँले दे ख्नुहन
ु ेछ। सरल िव ाससाथ तपाईँको हात
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त्यताितर बढाउनुहोस्। उहाँले नै तपाईँलाई अगुवाइ गनर् िदनुहोस्। यिद तपाईँ

उहाँमा भरोसा राख्ने खुबी छ भने तपाईँ आशावादी भएर िजउन सक्नुहन्ु छ।
बनाउन

"येशूबाट बहुआयािमक, सं तिु लत, बिलयो, सुन्दर र जबर चिरऽ
सहयोग

पाउन

सक्नुहन्ु छ।

तपाईँको

ूभ ुको

जीवनमा

चमक

टिल्करहे को छ भने सै तानको अन्धकारले उसलाई छु न सक्दै न। ूभ ुले

तपाईँलाई उहाँको अत्यन्तै उ म उपहार िदनुभएको छ। उहाँले आफ्नै पुऽ

हामीलाई िदनुभएको छ। हामी उकािसउन्, आदशर्वादी होउन् र सक्षम् भएर
उहाँको िस

र िनद ष चिरऽ होउन् भ े ूभ ुको चाहना हो। उहाँको राज्यको

घरमा पःन सक्षम् हुनसकुन् भ े ूभ ुको ितॄ चाहना हो।"-एलेन जी.

मेसेजेज टु यो

िपपुल, पृ. ६३,६४बाट

ाइट,

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

तपाईँको जीवनमा कःता कःता किठन, भयावह र आति त पान

सामना गनुभ
र् एको छ जो तपाईँको िनिम्त येशूको ःकूल

पिरिःथितह

ँ को िहँडाइँमा अनुसािशत
वा उहाँसग

जीवन िबताउन तािलम पो

भइरहेको पाउनुभएको छ र पाइरहनुभएको छ?

आ. कितपय

येशूभक्तह

मािनसह

सं क मा

पिररहेका

हुन्छन्।

ितनीह मा

िवशेष हुन्छन्। गोठाला येशूले अगुवाइ गिररहनुभएको छ

भनेर यिकन भएतापिन ितनीह
ितनीह लाई

तपाईँले

कसरी

अन्धकारमा िहँड्नु पिररहेको हुन्छ।

सहयोग,

सान्त्वना

र

उत्साह

िदन

सक्नुहन्ु छ? आवँयक परे काह लाई तपाईँ र चचर्को हैिशयतले अझ

इ.
ई.

राॆो ध्यान कसरी िदन सक्नुहन्ु छ?

ूभ ुको भलाइ र क णा हाॆो पिछ लािगरहेको छ भ े धारणालाई अझ
कसरी व्याख्या गनर् सक्नुहन्ु छ?

अग्नीपरीक्षामा पनुभ
र् एको येशूको जीवनका अिन्तम क्षणह को सिमक्षा

गनुह
र् ोस्।

येशू

मािनस

भएर

बाइबल

र

एलेन

जी.

ाइटका

पुःतकह बाट महान् सं माम कसरी सहन सक्नुभयो भनेर लेखेका

वचनह

हेनह
र्ु ोस्। हामी नै अिग्नपरीक्षामा पदार् उहाँको उदाहरणले के

िसक्न सक्दछ ?
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कथा १

ूभ ु येशूले ौीमान र ौीमतीलाई पुनःथापना गनुह
र् न्ु छ, बोलिभया
आनाबेल

एक आइतबार आनाबेल िचन्ताले आकुलव्याकुल
ँ ु बहाउँदै भागेकी िथइन्।
भएर आफ्नो घरबाट आश

उनी

बोलिभयाको

कोचाबाम्बाका

यताउती घुमीरहे की िथइन्। उनको

सडकह मा

वैवािहक जीवन

ध्वःत भएको िथयो। उनको घरमा शािन्त िथएन।
उनको ौीमानको िनरन्तर कचकच र झगडा गन

बानीले उनका दुई छोरीह लाई धेरै नराॆो ूभाव

पािररहे को िथयो। उनलाई अस
भएको िथयो।
घरे ल ु िहँसाबाट राहत पाउन आफ्नो ौीमानसँग छु टपाट गनुम
र् ाऽ उपाय भएको
उनलाई महसुस भएको िथयो।

िथइन्।

सहर बजारका सडकह मा अंध्यारो अनुहार िलएर तलमािथ गिररहे की
तर

उनले

अचानक

एउटा

कुराको

याद आयो। सेभेन्थ-डे
एडभेिन्टःटह ले आित्मक च ाइको कायर्बम चलाउँछन् भ े कुरा उनले

सुनेकी िथइन्। उनी र उनको पिरवार अक सम्ूदायको चचर्का सदःयह
िथए। तर त्यसबेला कहाँ जाउँ कहाँ जाउँ भ े पिरिःथितमा आफू पदार्
ःथानीय सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा सहायता खोज्ने िनधो गिरन्।
चचर्मा पाःटरले

भूमिरमा परे की आनाबेला

आनाबेलको कथो धै यत
र् ापूवक
र्
सुने। िनराशको
ँदै आफ्नो बैवािहक जीवन झतिवक्षत भएको र

घरको समःयाको िपर पोखाइन्।

उनको दुखेसो सुिनसकेपिछ पाःटरले उनको

र उनको िनिम्त ूाथर्ना गरे । त्यसपिछ पाःटरले सुनाए, "केवल येशूलेमाऽ

ितॆो वैवािहक जीवनलाई बचाउन सक्नुहन्ु छ।" ूाथर्ना गरे पिछ पाःटरले
आनाबेलको घरमा आउने वचन िदए।
भोिलपल्ट

पाःटर

आनाबेलको

घरमा

गए।

उनले

आनाबेलको

ौीमानसँग वैवािहक जीवनको बारे मा सरसल्लाह िदन आएको भिन उनलाई

सुनाए। उनको ौीमानले िबरोध नगरी समथर्न गरे । आनाबेल, उनको ौीमान

र दुई छोरीह लाई पािरवािरक परामसर्को िनिम्त वैठकमा एकिऽत भए।

्
ूाथर्ना ारा पिहलो परामसर्को ौृ ला सु गिरयो। "हे प्यारो परमेशवर,
हाॆो
घरमा पिरवतर्न ल्याउनुहोस्," भनेर आनाबेलले ूाथर्ना गिरन्। पाःटरको
िनदशनमा पिरवारले बाइबलह

खोले र बाइबल अध्ययन सु
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गिरयो।

भएको

ँ ह
ु
पिहलो ौृ लामा आनाबेलले धेरै आश
बगाइन्। उनी असहाय
महसुस गिरन्। उनलाई थाहा भयो िक उनले आफ्नो जीवन

वचनह

सुिनन् पािरवािरक शान्त हुन असम्भव भएको उनले महसुस गनर्

परमेँवरमा पूरै अपर्ण गनुप
र् छर्। तर जब उनले आफ्नो ौीमानको तोकातोक
थािलन्।

केही िदनपिछ, पाःटर फेिर फक र बाइबल अध्ययन गरे र अझ बिढ
सरसल्लाह िदए। उनले पिरवारसँग ूाथर्ना गरे र आनाबेलको ौीमानसँग

िवगतको

कुरा

िबसर

अिघ

बढ्न

ूोत्साहन

िदए।

उनले

आनाबेलको

ौीमानलाई धै यत
र् ा, सदाशयता र शिहंणुता अपनाउन सल्लाह िदए। "प्यारो

परमेँवर हाॆो घरमा पिरवतर्न ल्याउनुहोस्," भनेर आनाबेलले फेिर ूाथर्ना

गिरन्।

जब पािरवािरक परामसर्का ौृ लाह
समाप्त भयो तब एक जना
छोरीले आफ्नो दय येशूलाई िदन चाहे की र बिप्तःमा पिन िलन चाहे को व्यक्त
गिरन्। पाःटरले पूरै पिरवारलाई एडभेिन्टःट चचर्मा हुने आराधना कायर्बममा
भाग िलन आमन्ऽण गरे । पूरै पिरवार गए। छोरीले पाथफाइन्दडर क्लबमा

पिन सिरक भइन् र बिप्तःमा पिन िलइन्।

अन कोिभड-१९मा महामारी सु भयो। सरकारले सबैलाई तीन
मिहना घरै बःनु र कही ँ नजानु भनेर कडा आदे श जारी गर्यो। घरबाट बािहर

नजाने िनषेध आ ा हटायो तर चचर्ह मा गएर आराधना गनर् त बन्दे ज लािग

नै रहे को िथयो। आराधना सेवाकायर्बमको िनरन्तरता अनलाइनबाट भइरहे को

िथयो। कोिभड-१९को समयमा परमेँवरले आनाबेलका ूाथर्नाह

सु ुभयो।

तब त्यसबेला घरमा केही न केही भयो। दुवै उनी र उनको ौीमानमा ठू लो
पिरवतर्न

आएको

िथयो।

भी ले

साँिच्चकै

ितनीह को

घरलाई

आिशष

िदनुभएको िथयो। आफ्नो घरबाट आततायी भएर भागेको एघार मिहना पिछ
आनाबेल उनको ौीमान र अक छोरीले सँगै बिप्तःमा िलए।

परमेँवरले ितनीह को पिरवारको पुनःथापना गनुभ
र् यो। परमेँवरको

ूेम र दयाको िनिम्त आनावेलले उहाँको ःतुित र धन्यवादको ूशंसा िदिन्छन्।
अ

पिरवारह ले पिन ूाथर्ना ारा पाउने परमेँवरको शिक्तमा भर पनर् उनले

उत्साह िदिन्छन्।

"परमेँवरको िनिम्त केही पिन असम्भव छै न," उनले भिन्छन्। "परमेँवरलाई

पिहलो ःथानमा राख्नुपछर् र उहाँको इच्छामा चल्नुपछर्। परमेँवर िवँवासीलो

ु न्ु छ, र उहाँमािथ भरोसा राख्ने सबैको िनिम्त उहाँ आौय सरण ःथान
हुनह
ु न्ु छ।"
हुनह
-आन्ड्र्यु मेकचेःनी।
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