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िबउ ज तै मिरनु

यस अध्यायका मूल पदह : िफिलप्पी २:५-९, रोमी १२:१,२, १ शमूएल
२:१२-३:१८, १ शमूएल १३:१-१४ र जिकिरया ४:१-१४।

यस अध्यायको मूल सार पद: "साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , गहू ँको दाना

माटोमा परे र मरे न भने त्यो एउटै र त्यितकै रहन्छ। तर त्यो मर्यो भने त्यसले
धेरै फल फलाउँछ।" यूहन्ना १२:२४।

ु ो इच्छामा हामी समिपर्त हुनभ
ु नेको के हो भनेर बुझाउन,
परमूभक

माटोमा गहुँको दाना रोिपएर त्यो मनुर् जःतै हो भनेर समिपर्त जीवनको तुलना
गद िचऽण गनुर्

येशूको िसकाउने रोचक शैली मा ुपदर्छ। ूथमत: दाना

छिरनुपछर् वा खःनुपदर्छ। गहुँको बालामा भएको गहुँ खःन गहुँ आफैको

िनयन्ऽमा खसेको हुँदैन वा कहाँ र कसरी जिमनमा खःने भ े िनणर्य त्यस

गहुँको दानाले गदन। जिमनको वातवारण वा गहुँ खसेको माटो कःतो छ वा
छै न भनेर िनणर्य गन अिधकार गहुँको होइन। तर गहुँ जिमनमा पदार् त्यसको

विरपिर माटोको दवावमा पदर्छ र त्यो िबऊ उकुसमुकस भएर भाग्न सक्दै न।

दोॐो, माटोिभक रहे को िबऊ उॆन पिखर्नपु दर्छ। जब गहुँ र गहुँको

सार माटोमा पदर्छ तब आफ्नो भिवंय के हो भनेर त्यसलाई थाहा हुँदैन।

भिवंयमा उसको जीवन कःतो हुनेछ भनेर त्यसले कल्पना पिन गनर् सक्दै न।
िकनभने यो केवल गहुँको दानामाऽ हो।

तेॐो, त्यहाँ मन ूिबया हुन्छ। जबसम्म गहुँ मदन तबसम्म यो

उिॆएर गहुँको बाला ब

सक्दै न। गहुँ गहुँ नै भएर सुरिक्षत भएर आरामसँग

माटोमा बःदा त्यसको मूल्य हुँदैन। यो मन पदर्छ। त्यसको अथर् आफू पिहला

के िथयो त्यो पिहचान त्यसले त्याग्नुपदर्छ तािक िबऊबाट पिरवितर्त भएर अ

गहुँह

फल्ने िब वा हुन्छ।
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यस अध्यायको झलक: यिद हाॆो िनिम्त परमूभ ुको इच्छा हाॆो उच्च िहतको

िनिम्त हो भनेर थाहा छ त्यसलाई महण गनर् िकन किठन छ? समिपर्त जीवन
हुन ु भनेको

के हो

भनेर येशूले नै

अनुकरणीय उदाहरण ारा

हामीलाई

दे खाउनुभएको छ। तपाईँको आफ्नै जीवनमा गहुँको दानाको िचऽणलाई कसरी

ूयोग गनर् सक्नुहन्ु छ?

१. सेवाह को िनिम्त समिपर्त

िफिलप्पी २:५-११मा हाॆो िनिम्त के मह वपूणर् सन्दे श िदइएको छ?

हेनह
र्ु ोस्, "५ ितमीह मा यःतो मन वा िदमाग होस्, जो भींट येशूमा पिन

िथयो। ६ परमेँवरको ःव पमा भएर पिन उहाँले परमेँवरको बराबरी हुने

कुरालाई एउटा पिबराख्ने वःतुजःतो ठान्नुभएन। ७ तर आफैलाई िर याईकन
कमाराको

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

मािनसजःतै भएर आफैलाई होच्याउनुभयो, मृत्युसम्मै, अथार्त ् बूसको मृत्युसम्मै

आ ाकारी रहनुभयो। ९ त्यसैकारण परमेँवरले उहाँलाई अित उच्च पानुभ
र् यो,

र उहाँलाई त्यो नाउँ ूदान गनुभ
र् यो, जो हरे क नाउँभन्दा उच्च छ, १० िक
ँ ा
ःवगर्मा, पृथ्वीमािथ र पृथ्वीमुिन भएको हरे क ूाणीले येशूको नाउँमा घुड़
टे क्नुपछर्,

११ र हरे क िजॄोले परमेँवर िपताका मिहमाको िनिम्त येशू

भींटलाई ूभ ु भनी ःवीकार गनुप
र् छर्।

वतर्मान मानव सभ्यतामा हामी सबैलाई हाॆा अिधकारह को िनिम्त

माग गदर्छ र लड्छ पिन। त्यो असलै र आफ्नो हकिहतको िनिम्त सं घषर्
पिन गनुप
र् दर्छ। तर जब हामी येशूको भक्त हुन्छ

अनुसार हाॆा अिधकारह

खटाउन चाहनु हुन्छ जसले

ु ो चाहना
त परमूभक

त्याग्नुपन हुन्छ। परमूभ ुको सेवामा उहाँले
गदार् हाॆो सेवाकायर्मा

उहाँको राज्यमा

अनन्तको ूभाव प न्। परमूभ ु र मानव कल्याणको िनिम्त समिपर्त जीवनमा

सिम्मिलत हुन असिजलो र अत्यन्तै कठोर ूिबया वा ूशोिधतमा लाग्नुपन

हुन्छ। त्यसले अिग्नपथमा जानुपन पिरिःथित पिन सृिजन सक्छ।

येशू आफै समिपर्त जीवनको िनिम्त अिग्नपथमा जानु भएको िथयो

(िफिलप्पी २:५-८)। परमूभ ुको चाहनामा आफूलाई सुिम्पन येशूले तीन

कदम चाल्नुभएको िथयो। पावलले िफिलप्पी २:५मा जुन मानिसकता वा

िदमाग येशूका िथयो त्यही िदमाग वा मानिसकता हामीमा हुनपु छर् भनेर हाॆो

िदमागलाई धक्का िदने वा जगाउने अितर् िदन्छन्। (मान आधुिनक भाषामा

येशूको मगज ूत्येक इसाई हुँ भ े दावी गनमा ूत्यारोपण हुनपु छर्-त्यस
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मगजमा हे न, सोच्ने, भावनाह

अ ह

जगाउने आिद अ ह

हुन्छन्। मगनका ती

येशू ारा नै चल्नुपन पावलको धारणा छ-अनुवादक)।

हामीलाई मुिक्त िदन येशूले िपतासमानको ःथान त्याग्नुभयो। अिन

मािनसका िविभ

िसिमतह मा आफूलाई झारे र यस सं सारमा मानव आकार

िलनुभयो (िफिलप्पी २:६,७)।

येशू कुनै महान्, तेजःवीमय, मिहिमत, आदणीर्य र सवर्सम्मानीय व्यिक्त भएर

आउनुभएन तर अ

मानव जाितको सेवा गनर् िवनॆ, दिवने, हे िपने, झुिकने

ु यो (िफिलप्पी २:७)।
सेवक हुनभ

ु एर येशूको जीवन सबै िठक िठक, शािन्तपूण,र्
मानव सेवक हुनभ

सवर्मा े भएर िबताउनुभएन।अझ उहाँको मानव जीवन छोटो िथयो। यस

सं सारमा लामो आयु हुन उहाँ आउनुभएको िथएन तर मृत्यसम्मै आ ाकारी हुन

उहाँ आउनुभएको िथयो। उहाँ गौरवपूण,र् सवर्मा े वा सम्मानसाथ मनुभ
र् एन।
ु यो त्यो पिन रोमी साॆज्यले आिवंकार
अहँ, उहाँ मृत्यसम्मै आ ाकारी हुनभ
गरे को िन ु र मृत्युदण्ड बुसमा टाँिगनु भयो (िफिलप्पी २:८)।
हाॆो जीवनका कुन क्षेऽह

छन् जसले येशूको उदाहरण हाॆो िनिम्त

अनुकरणीय हुन सक्छ? यिद अिधकार र

समानता असल र सुरिक्षत राख्नु त
पदर्छ, तर हामी येशूका अनुयायी भएकोले किहलेकाही ँ ितनीह लाई त्याग्नुपन

तकार्लाई तपाईँले कसरी व्याख्या गनुह
र् न्छ? अब िफिलप्पी २:९ पढ्नुहोस्
जसमा लेिखएको छ, "त्यसै कारण परमेँवरले उहाँलाई अित उच्च पानुभ
र् यो, र
उहाँलाई त्यो नाउँ ूदान गनुभ
र् यो, जो हरे क नाउँभन्दा उच्च छ।"

इच्छामा समिपर्त हुने तकर्मा यस पदलाई हामीले कसरी बुझ्ने?
पिवऽ आत्माबाट

ान

परमूभ ुको

र बु ीको िनिम्त आत्मआलोचना गद यो

ूाथर्ना गनुह
र् ोस्, "मैले के अिधकार अिहले नै पकिड राखेकोछु जसले गदार्

येशूमा पूणर् समिपर्त जीवन िदन बाधा भइरहेको छ जसले गदार् मेरो पिरवार, मेरो

चचर् र

समाजलाई

सेवा

गनर् रोक

लगाइरहेको

छ?

अ ह लाई

अझ

ूभावकारी मा सेवा गनर् के असहज पिरिःथितलाई सहन म कितको रािज छु ?
२. परमूभ ुको इच्छा थाहा पाउनुभन्दा अिघ मृत्यु हुनपु छर्
येशूका पिछ लाग्ने धै रैले िभऽी

ु ो इच्छा र योजनाह
परमूभक

जा

दयदे िख ितनीह को जीवनमा

चाहन्छन्। कितपयले यो पिन भ्न

ु ो इच्छा के हो सो जानेको भएर
िहचिकचाउँदैन "यिद मेर जीवनमा परमूभक

म सबैथोक त्याग्न तयार हुन्थ।"यःतो ूित ा गरे पिछ पिन कितपय समयमा
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उहाँको इच्छाको बारे मा हामी अन्यौल हुन्छ । यस अन्यौलताको कारण रोमी

ु ो इच्छा के हो कसरी थाहा पाउने भनेर
१२:१,२मा पाउन सक्छ। परमूभक
ँ
ँ छन्: यिद तपाईँले
पावलले व्याख्या गद एउटा मह वपूणर् कुरो औल्याउ

ु ो इच्छा जा
परमूभक

चाहनुहन्ु छ भने तपाईँले पिहला त्याग गनुप
र् छर् रे !

रोमी १२:१,२मा लेिखएको छ: "यसकारण भाइ हो, परमेँवरको

कृपालाई ध्यानमा राखी म ितमीह लाई अनुरोध गदर्छु, िक ितमीह को

आित्मक उपासनाको

पमा आ-आफ्ना शरीरलाई पिवऽ र परमेँवरलाई

महणयोग्य हुने िजउँदो बिलको

तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूणर्
महणयोग्य र िस
१.

२.

३.

पमा अपर्ण गर।यस सं सारको ढाँचामा नचल,

पले पिरवितर्त होओ, र परमेँवरको असल,

इच्छा के हो, त्यो ितमीह ले जाँच्न सक।"

हामीसँग परमूभ ुको कृपाको बारे मा सही

ान छ (रोमी १२:१)।

ु ाई मरे को वा शहीद भएको इसाईको काम नभएकोले
परमूभल

उहाँको िनिम्त जीिवत बिलदान वा िजउँद शहीद भएर उहाँलाई
चढाउनुपदर्छ (रोमी १२:१)।

हाॆा िदमाग, मन, मानिसकता पिरवितर्त भएका छन् (रोमी १२:२)।

ु ो इच्छा सही वा सत्य पमा
पिरवितर्त िदमाग वा मानिसकतालेमाऽ परमूभक
बुझ्न

सिकन्छ।

तर

यस

पिरवितर्त

वा

पुन ज्जीिवत

िदमाग,

मन

वा

मानिसकता हामीमा हुन हाॆो पिहलो "म" वा ःवयं लाई मािरनुपदर्छ। हाॆो
िनिम्त येशू दु:ख पाउनुमाऽ पयार्प्त िथएन तर उहाँ मनर् नै परे को िथयो।
तपाई कुन क्षेऽ वा बानीह

छ्न् जुन पूरा पमा मनुर् भएको छै न भनेर

ँ ूाथर्ना गनुह
दे खाउन पिवऽ आत्मासग
र् ोस्। तपाईँ जीिवत बिल हुन पिवऽ

आत्माले तपाईँको जीवनमा के के छन् भनेर दे खाउनुहन्ु छ, तब तपाईँले के
गन?

हाॆो जीवनको कुनै क्षेऽह

छन् जुन ःवाथर् वा ःवयं पूरा

छै न, तब त्यताितर ध्यान लगाउन िदन

ु े कठोर परीक्षाह
परमूभल

मिरएको

आउन

िदनुहन्ु छ। तर, हाॆो दु:खक ले हाॆो पापको सामना गनर्माऽ सहयोग गदन

यसले हाॆो िनिम्त येशूले के त्याग गनुभ
र् यो सोको िभऽी आत्म ानलाई

हामीलाई ूकट गदर्छ। इसाई लेखक इिलजाबेथ इिलयट लेिख्छन्, "हाॆो

दयको िभऽी चाहनालाई समपर्ण गन मनोरथले बूसको बारे मा अझ राॆसँग

बुझ्न म त गदर्छ। हामीह को मुिक्तदाताको अिसिमत क को तुलनामा खास

केही नभएतापिन हाॆो आफ्नै बूसको जीवनले येशूको बारे मा बुझ्न अवसर
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िमल्न सक्दछ र उहाँको क मा हामी पिन सहभागी भएको ूत्याभूित हामी

पाउन सक्दछ। हामीले पाउने कुनै ूकारको दु:खक मा उहाँले उहाँको
क मा सहभागी हुन आ ान गनुह
र् न्ु छ।"-क्वेःट फर द लभ, (माण्ड रािपड,

िमिशगन, फ्लेिम , १९९६), पृ. १८२बाट

पान्तिरत।

रोमी १२:१,२लाई िदमागमा राखेर ूाथर्ना गनुह
र् ोस्। तपाईँ आफै

िजउँदो बिल हुन के के त्याग्नुपछर् सो सोच्नुहोस्। तपाईँको िनिम्त येशूले बूसमा

कःतो दु:ख सहनुभयो तपाईँकै त्याग्ने अनुभवले कसरी सहयोग गदर्छ? यस

आत्म ानले तपाईँ येशू र उहाँको क मा सहभागी हुने पिरिःथितमा तपाईँ कसरी
पनर् सक्नुहन्ु छ?

३. सु

राजी

"तब परमूभ ु त्यहाँ आएर उिभनुभयो, र अिघजःतै बोलाउनुभयो,

“शमूएल, शमूएल।” शमूएलले जवाफ िदए, “भन्नुहोस्, तपाईंको दास सुन्दै छ।” १
शमूएल ३:१०।

के तपाईँले किहलै िदमागमा पिवऽ आत्माको मधुरो र शान्त आवाज

सु ुभएको छ तपाईँले वेवाःता गनुभ
र् एको छ? त्यसको फलःव प सबै थोक

गलत वा गडबड हुन गयो अिन पिछ तपाईँले त्यो आवाजको बारे मा सोच्नुभयो,

ओहो, कःतो रहे छ, मेरो िदमागमा पिहलानै आएको आवाज वा के गनुप
र् छर् र

गनुह
र् ु

ँ भनेर आफूले आफैलाई थाप्लोमा
भ े आवाजलाई मैले िकन सुिनन?

हात राखेर गािलगनुह
र् न्ु छ।

ु ा बृ
शमूएलको कथामा परमूभक

ूधान पूजारी तथा इॐाएलको

न्यायकतार् वा बडा हािकम एली र उनका दुई छोराह

ु ो कुरा
जसले परमूभक

सुनेन ् तर एक जना सानो बालकले सुन्दछन्। के गनुप
र् छर् र के गनुह
र् ु
मािमलामा परमूभ ुले िविभ

भ े

कडा चेतावनीह साथ इॐाएलका अगुवाह लाई

सन्दे श िदनुभएको िथयो। ती सुनेर ितनीह

आफ्नो बाटो सच्याएर िहँड्नु

पदर्थ्यो, तर ितनीह ले पिरवतर्न हुन वेवाःता गरे का िथए।

परमूभ ुलाई सु े र नसु क
े ो बीचमा िभ ता के रहेछ भनेर दे हायका

िववरण हेनह
र्ु ोस "१२ एलीका छोराह

दुंट िथए, परमूभ ुको िनिम्त ितनीह मा

ौ ा िथएन। १३ मािनसह ूित पूजाहारीह ले गनुप
र् न व्यवहारको रीित यःतो

िथयो: जब कुनै मािनसले बिलदान चढ़ाउँथ्यो तब मासु उिम्लरहँदा पूजाहारीको

सेवक िऽशूल िलएर आउँथ्यो, १४ र िऽशूलले कराही वा ताप्के वा तसला वा

ख कँ ु लोमा भएको मासु घोच्थ्यो, र त्यसरी आएको जितचािहँ पूजाहारीले लाने
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गथ। शीलोमा बिलदान चढ़ाउनलाई आएका सबै इॐाएलीह िसत ितनीह ले

त्यःतै व्यवहार गथ। १५ बोसो जलाउन अिघ नै पूजाहारीको सेवक आएर

बिलदान चढ़ाउने मािनसलाई भन्थ्यो, “पूजाहारीको लािग पकाउनलाई मलाई मासु

दे ऊ। अिघबाटै
िलन्छन्।”

ँ ै नन्, केवल काँचो मासु माऽ
उमालेको मासु ितनी िलद

१६ “पिहले बोसो जलाउन दे ऊ, र ितमीले मागेको जित लैजाऊ” भनी

यिद कुनै मािनसले जवाफ िदयो भने त्यस सेवकले यसो भन्थ्यो, “होइन, त्यो

मलाई अिहले नै दे ऊ, नऽता म जबरदःती खोसेर लैजानेछु।” १७ ती जवान

मािनसह को पाप परमूभ ुको

िंटमा सा॑ै ब ता भयो, िकनभने ितनीह ले

परमूभ ुको बिलदानलाई अवहेलना गरे ।

१८ तर बालक शमूएल मलमलको एपोद लगाएर परमूभ ुको सेवामा

िनरन्तर लािगरहे। १९ हरे क साल ितनकी आमाले ितनलाई एउटा सानो कुतार्
ँ वािषर्क बिलदान चढ़ाउन जाँदा शमूएलको िनिम्त त्यो
बनाइन्, र ितनका पितसग

लिगिदिन्थन्। २० एलीले एल्काना र उनकी पत्नीलाई आशीवार्द िदएर भन्थे,

“ितमीले मागेको यस छोराको स ामा परमूभ ुले ितमीलाई यस ःऽीबाट
छोराछोरीह

िदऊन्।” त्यसपिछ ितनीह

आफ्नो घर फकर्न्थे। २१ परमूभ ुले

हन्नाहमािथ अनुमह गनुभ
र् यो, र ितनी गभर्वती भएर तीन छोरा र दुई छोरी
जन्माइन्। उता बालक शमूएल परमूभ ुको सामुन्ने ब न लाग्यो।
२२ एली अब सा॑ै वृ

भएका िथए, र उनका छोराह ले सारा

इॐाएलमािथ कःतो व्यवहार गदर्छन् भनी उनले सुन।
े भेट हुने पालको ढोकामा

ँ सहवास गरे का कुरा पिन उनले सुन।
सेवा गन ःऽीह सग
े २३ यसकारण

उनले ितनीह लाई भने, “ितमीह

िकन यःतो काम गदर्छौ? ितमीह

दुंट

व्यवहार गदर्छौ भन्ने कुरा म सबै मािनसह का मुखबाट सुन्दै छु। २४ होइन,
मेरा छोरा हो, जे म सुन्दै छु, परमूभ ुका मािनसह का बीचमा फैिलएको यःतो
कुरो असल छै न। २५ यिद मािनसले मािनसको िव

मा पाप गर्यो भने

परमेँवरले हःतक्षेप गनुह
र् ोला। तर यिद मािनसले परमेँवरको िव

मा पाप

गर्यो भने त्यसको पक्षमा कसले बोिलिदने?” यी सबै कुरा सुने तापिन ितनीह ले

आफ्ना िपताका कुरामा ध्यान िदएनन्, िकनभने ितनीह लाई मान परमूभ ुको

इच्छा िथयो। २६ अिन बालक शमूएल कदमा तथा परमूभ ु र मािनसह का
िनगाहमा ब दै गए।

२७ अब परमेँवरका एक जना दास एलीकहाँ आएर उनलाई भने,

“परमूभ ु यसो भन्नुहन्ु छ: ‘के मैले आफूलाई ितॆो िपताको घरानाकहाँ िमौमा
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ितनीह

फारोको दासत्वमा हुँदा ूकट गरे को िथइन?ँ २८ मैले इॐाएलका सबै

कुलह मध्ये ितॆा िपतालाई मेरो पूजाहारी हुन, मेरो वेदीका खु िकलामा उक्लन

धू प बाल्न र मेरो सामु एपोद लगाउन छान। इॐाएलका सबै अन्न-बिल ितॆा

ँ २९ िकन ितमीह
िपताका घरानाको िनिम्त अलग पिन गिरिदए।
िदएका मेरो वासःथानको िनिम्त बिलदानह

मैले आदे श

र भेटीह लाई अनादर गछ ?

ितमीले मेरो ूजा इॐाएलले चढ़ाएका सबै बिलदानको असल भागलाई आफ्नो

्
िनिम्त राखी िकन ितॆा छोराह लाई मलाई भन्दा बढ़ी सम्मान गछर्स?’

३० “त्यसकारण परमूभ ु, इॐाएलका परमेँवर भन्नुहन्ु छ: ितॆो

पिरवार र ितॆफ

िपताको पिरवारले सधभिर मेरो सामुन्ने सेवा गनछौ भनी मैले

ूित ा गरे को िथए’ँ । तर अब परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: ‘अब यःतो हुनछ
े ै न।
मलाई आदर गनलाई म आदर गनछु , र मलाई ितरःकार गनह

तुच्छ

ठािननेछन्। ३१ समय आउँदैछ, जब ितॆो र ितॆा पिरवारको बल यसरी
घटाइिदनेछु िक ितॆा वंशमा कोही वृ

मािनस हुनछ
े ै न। ३२ मेरो वासःथानमा

ितमीले स ंट दे ख्नेछौ। इॐाएलको िनिम्त भलो गिरनेछ, तापिन ितॆो पिरवारमा

अब उूान्त किहल्यै कुनै वृ

मािनस हुनछ
े ै न। ३३ मेरो वेदीको सेवाबाट मैले

ँ ामा आस
ँ ु र
कसैलाई छो छु भने ितॆा आख

राख्नेछु, र ितॆा सबै सन्तानह

दयमा शोक पानर्लाई माऽ बचाएर

जीवनको चरम अवःथामा मनछन्।

३४ “ ‘ितॆा दुई छोराह का दुदर्शा ितॆो िनिम्त एउटा िचन्ह हुनछ
े ।

होप्नी र पीनहास दुवै एकै िदनमा मनछन्। ३५ म मेरो िनिम्त एउटा िवँवासी

पूजाहारी िनयुक्त गनछु , जसले मेरो मनमा र

दयमा भएको कुराअनुसार गनछ।

त्यसको पिरवारलाई िःथर गराउनेछु, र त्यसले मेरो अिभिषक्त मािनसको सामु
पुःत सम्म सेवा गनछ। ३६ ितॆा पिरवारमा जीिवत रहने हरे कले एक टुबा

चाँदी र एक गाँस रोटी पाउनलाई ितनको सामु गएर नॆतापूवक
र् झुक्नेछ र
िबन्ती गनछ, “मलाई कुनै पूजाहारी पदमा िनयुक्त गनुह
र् ोस् र मिसत खानलाई
भोजन होस्’।” १ शमूएल २:१२-३६ र " १ अब बालक शमूएल एलीको

अधीनमा परमूभ ुको सेवा गदर्थे। त्यस बेला परमूभ ुको वचन िवरलै सुिनन्थ्यो,

अिन दशर्न पिन उःतो िदइँदैनथ्यो। २ एक रात एली आफ्नो िनयिमत ठाउँमा

ँ ा धिमला भइसकेका िथए, र ितनले राॆरी दे ख्न
पिल्टरहेका िथए। एलीका आख

सक्दै नथे। ३ शमूएलचािहँ परमेँवरको सन्दूक भएको परमूभ ुको मिन्दरमा

४ तब परमूभ ुले
ँ
शमूएललाई बोलाउनुभयो। शमूएलले जवाफ िदए, “म यही छु ।” ५ अिन दगुरेर
सुितरहेका

िथए।

परमेँवरको

ब ी

िनभेको

िथएन।

एलीकहाँ गएर ितनले भने, “तपाईंले मलाई बोलाउनुभयो। म यहाँ छु ।” तर
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ँ ँ, मैले तल
ँ ाई बोलाइन।
ँ जा, गएर सुत।”
् तब ितनी गएर सुते।
एलीले भने, “अह
६ परमूभ ुले फेिर शमूएललाई बोलाउनुभयो। अिन ितनी उठे र एलीकहाँ गए र

ितनले भने, “म यहाँ छु । तपाईंले मलाई बोलाउनुभयो।” एलीले भने, “मेरो छोरो,

ँ ाई बोलाइन।
ँ जा, गएर सुत।”
्
मैले तल
७ अब शमूएलले अझसम्म परमूभ ुलाई

िचनेका िथएनन्। परमूभ ुको वचन ितनलाई ूकट गिरएको िथएन। ८

परमूभ ुले ितनलाई तेॐो पल्ट बोलाउनुभयो, र एलीकहाँ गएर ितनले भने, “म
यहाँ छु । तपाईंले मलाई बोलाउनुभएको हो।” तब परमूभ ुले यस बालकलाई

बोलाइरहनुभएको

रहेछ

भनी

एलीले

बुझ।
े

९

उनले

शमूएललाई

भने,

“ढिल्कबस्, र यिद उहाँले फेिर बोलाउनुभयो भने यसो भन्नू, ‘परमूभ ु, भन्नुहोस्,

तपाईंको दास सुन्दै छ’।” तब शमूएल गएर आफ्नो ठाउँमा ढिल्कए। १० तब

परमूभ ु त्यहाँ आएर उिभनुभयो, र अिघजःतै बोलाउनुभयो, “शमूएल, शमूएल।”

शमूएलले जवाफ िदए, “भन्नुहोस्, तपाईंको दास सुन्दै छ।”

११ अिन परमूभ ुले शमूएललाई भन्नुभयो, “हेर, म इॐाएलमा चाँड़ै

केही गनछु , र त्यसले गदार् सुन्नेह

सबैका कान झिन्कनेछन्। १२ जब त्यो

िदन आउनेछ तब मैले एली र त्यसका पिरवारको िव

मा भनेको हरे क कुरो

सु दे िख आिखरसम्मै म पूरा गनछु । १३ मैले त्यसलाई भनेको िथए,ँ िक म
त्यसका पिरवारको सध इन्साफ गनछु , िकनभने परमेँवरको िव

मा त्यसका

छोराह ले आफूलाई घृणाःपद बनाएका जानेर पिन त्यसले ितनीह लाई रोकेन।
१४ यसकारण एलीका पिरवारको िव

मा मैले यो शपथ खाएको छु , ‘एलीका

घरानाको पाप कुनै पिन बिलदान वा भेटीले मेिटनेछैन’।”

१५ शमूएल

िबहानसम्मै सुितरहे। त्यसपिछ ितनले परमूभ ुको भवनका ढोकाह

खोले।

त्यस दशर्नको िवषयमा एलीलाई भन्न ितनी डराए, १६ तर एलीले शमूएललाई

बोलाएर भने, “हे मेरो छोरो शमूएल।” ितनले भने, “म यहाँ छु ।” १७ एलीले

ँ ाई के भन्नुभयो? मलाई त्यो नलुकाई भन्। उहाँले तल
ँ ाई
सोधे, “परमूभ ुले तल

भन्नुभएका सबै कुरामा एउटै कुरा लुकाइस् भने पिन परमेँवरले तिँ सत
कठोरतासाथ व्यवहार ग न्।” १८ यसैले शमूएलले उनलाई सबै कुरा
बताइिदए, केही कुरा पिन लुकाएनन्। एलीले भने, “उहाँ परमेँवर हुनहु न्ु छ,

उहाँको

िंटमा जे कुरो ठीक छ, सो ग न्।” १९ जसै शमूएल ब न लागे,

ँ हुनभ
ु यो, र उहाँका वचनह मा एउटै पिन अपूणर् रहेन। २०
परमूभ ु ितनीसग
अिन दानदे िख बेशबासम्मका सारा इॐाएलले शमूएल परमूभ ुका अगमवक्ता

भएछन् भनी मान्यता िदए। २१ परमूभ ु शीलोमा दे खा पदरहनुभयो, र त्यहाँ
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उहाँले आफ्नो वचन ारा आफूलाई शमूएलकहाँ ूकट गनुभ
र् यो।" १ शमूएल
३।

कुराह

एलीले

ु ो इज्जत राख्नुभन्दा एलीका छोराह को िदमागमा अक
परमूभक

ु े के गरे को चाहनुहन्ु थ्यो सो गरोस् भनेर
घुिमरहे का िथए। परमूभल

सुने पिन उनले

ितनीह लाई कजाएनन्। र उनका छोराह ले

ु ो चाहना अनुसार अनुशासनमा बसेर समिपर्त जीवन िबताउन चाहे का
परमूभक
िथएनन्। तर ितनीह को तुलनामा बालक शमूएल कःतो फरक िथयो!

अमेिरकाको ूख्यात ूचारक चालर् ःटानलीले परमूभ ुको आवाज सु

िदमागलाई खुला राख्ने बानी बसाल्नुपछर् भ ुहन्ु छ। उनले त्यस बानीलाई

"ततःथमा सनु"र् भ ुहन्ु छ। उहाँले भ ुहन्ु छ, "केवल जानकारी वा सूचना
िदनमाऽ पिवऽ आत्माले काम गनुह
र् ु । जब उहाँले बोल्नु हुन्छ तब त्यसको
जवाफ हामीबाट आउन अपेक्षा गनुह
र् न्ु छ। जब हामीले काम गन योजनामा

त्यस योजनाको ठू लो भागमा हामी समय िबताउँछ त्यो समयको बरबाद हो

ँ
भनेर उहाँले औल्याउनु
हन्ु छ र त्यसको िबपिरत के गनुप
र् न हो सो उहाँले

सल्लाह िदनुहन्ु छ। जब त्यसो हुन्छ, उहाँ च ुपचाप बःनुहन्ु छ। हामी ततःथ
भएको उहाँ चाहनुहन्ु छ अथार्त ् िठक र बेिठकको बीचमा हामी उिभरहे का छ

ु न्ु छ। अिन उहाँलाई सु
भनेर हामी महसुस गरोस् भनेर उहाँ पिखर्नह

हामी

राजी हुनेछ र उहाँको वचन पालन गनर् हामी तयार हुनेछ ।"- द वन्दरफुल

िःपिरत

िफल्द

१७९,१८०बाट

लाइफ,

पान्तिरत।

नाशिभल,

टे नःसी,

थोमास,

१९९२,

पृ.

"ततःथ हुन राजी" भनेर ःटानली भ भ
ु एको अथर् के हो? जब तपाईँ

परमूभ ुको आवाज सु

चाहनुहन्ु छ तर त्यो सु

बाधा िदन तपाईँमा के होला,

ु यो भने उहाँको
जसले तपाईँलाई ततःथमा राख्नबाट रोक्दछ? अिन ततःथ हुनभ

आवाजलाई पिहल्याउन सक्नुहन
े र मा
ु छ

तयार हुनहु न
े ? तपाईँको जीवनमा
ु छ

के पिरवतर्न ल्याउनु पछर् जसले परमूभ ुको आवाज सु े खुबी बढाउनुहन्ु छ र

उहाँको िनदशनमा जाने तपाईँले ठोस िनणर्य गनर् सक्ने हुन्छ?

४. आत्मभरोसा, आत्मिनभर्र वा आफ्नै िनणर्य माऽ िठक हो भनेर चल्ने ूवृि

ु ो वचनूित श ा गर्यो भन्दै मा हब्वाले अदनको बगचामा
परमूभक

पाप गरे का िथएनन्। के िठक र के बेिठक छ सो िनणर्य गनर् आफूसँग माऽ

चािहने माऽामा बुि

ान छ भनेर आत्मिव ास गनुर् नै उनको समःयाको

ु ो वचनलाई वेवाःता गरे र हामी आफ्नै
केन्ििवन्दु िथयो। जब परमूभक
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िनणर्यमा चल्छ तब धेरै खालका समःयाह को आउन िदन हामी ढोका खुला
गदर्छ ।

आत्मभरोसा वा आफू नै िठक छु भनेर आत्मिव ास गन कदमह

राजा सावलले दे खाएका छन्। त्यसले गदार् उनको जीवनमा धेरै दु:खद
ु ो राजा
घट्नाह को सामना गनुप
र् रे का िथए। शमूएलले दाउदलाई परमूभक

हुन अिभषेक गरे का िथए (१ शमूएल १०:८)। अिन शमूएलले सावललाई

िवशेष र ःप

िनदशनह

िदएका िथए (१ शमूएल १०:८), तर शमूएलले

त्यसको सरासर वेवाःता गरे का िथए।

आफ्नो पतनलाई िनम्त्याउन सावलले के कदम चालेका िथए? हेनह
र्ु ोस्,

" १ शाऊल राजा हुँदा तीस वषर्का िथए। उनले इॐाएलमा बयालीस वषर् राज्य
गरे ।

२ शाऊलले इॐाएलका तीन हजार मािनसह लाई च ुने– दुई हजार

ँ िमकमाशमा र बेथल
ँ
उनीसग
े को पहाड़ी दे शमा िथए, र एक हजार जोनाथनसग

बेन्यामीनको िगबामा िथए। बाँकी मािनसह लाई चािहँ उनले घरमा पठाइिदए।

३ जोनाथनले िगबामा भएको पिलँती चौकीमािथ आबमण गरे , र त्यसको खबर

पिलँतीह का बीचमा फैिलयो। शाऊलले “सबै िहॄूह ले सुनून”् भनेर दे शको

चारै ितर तुरही फुक्न लगाए। ४ यसैले “शाऊलले पिलँती चौकीमािथ आबमण

गरे छन्, र अब पिलँतीह ले इॐाएललाई घृणा गछर्न”् भनी सारा इॐाएलीह ले
सुन।
े तब उनको आ ानलाई सुनरे ितनीह
५ पिलँतीह

िगलगालमा शाऊलकहाँ भेला भए।

इॐाएललाई आबमण गनर् जम्मा भए। उनीह िसत तीन हजार

रथ र छ हजार रथ चालक तथा समुिको िकनारका बालुवा जितकै अनगन्ती

पैदल-िसपाहीह

िथए। उनीह ले उक्लेर बेथ-आवनको पूविर् तर िमकमाशमा

छाउनी हाले। ६ इॐाएलीह
यसैले ितनीह

घोर स ंटमा परे , िकनभने ितनीह

सा॑ै पेिलए।

ओड़ार र झाड़ीह मा, च ानका बीच-बीचमा, र खाड़लह

इनारह मा लुके। ७ कोही िहॄूह

र

यदर्न नदी पार गरे र गाद र िगलादका

िजल्लाह मा पिन भागे। तर शाऊलचािहँ िगलगालमा नै बिसरहे र उनका पिछ

लागेका सबै मािनसह

डरले काँप्न लागे। ८ शमूएलले ठहराएअनुसार शाऊल

सात िदनसम्म पिखर्रहे, तर शमूएल िगलगालमा आएनन्। मािनसह
ह न लागे। ९ यसकारण उनले भने, “होमबिल र मेलबिलह

शाऊलदे िख

यहाँ मकहाँ

ल्याऊ।” तब उनले नै होमबिल चढ़ाए। १० शाऊलले बिलदान चढ़ाइसकेका

माऽ िथए, तब शमूएल आइपुग।
े शाऊल ितनलाई भेट गनर्लाई गए। ११

शमूएलले भने, “यो तपाईंले के गनुभ
र् यो?” शाऊलले जवाफ िदए, “मािनसह
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मबाट हिटरहेका मैले दे ख, र तपाईंले ूित ा गनुभ
र् एको समयमा तपाईं पिन

आउनुभएन, र पिलँतीह
गर िक पिलँतीह

िमकमाशमा जम्मा हुँदैिथए, १२ अिन मैले यही िवचार

मेरो िव

मा िगलगालमा आउनेछन्, र मैले परमूभ ुका

ँ यसैले म आफैले यो होमबिल चढ़ाउन
िनगाहको िनिम्त िबन्ती गरे को छै न।

बाध्य भएको अनुभव गर।” १३ शमूएलले शाऊललाई भने, “तपाईंले मूखर् काम

गनुभ
र् यो। परमूभ ु तपाईंका परमेँवरले तपाईंलाई िदनुभएको आ ा तपाईंले
पालन गनुभ
र् एन। यिद तपाईंले पालन गनुभ
र् एको भए त उहाँले तपाईंको राज्य

इॐाएलमािथ सधको िनिम्त िःथर गराउनुहन
ु िे थयो। १४ तर अब तपाईंको राज्य

िनरन्तर

रहनेछैन।

परमूभ ुले

आफैले

चाउनुभएको

एक

जना

मािनस

खोज्नुभएको छ, र ितनलाई नै आफ्ना ूजाका अगुवा हुनलाई िनयुक्त गनुभ
र् एको

छ, िकनभने तपाईंले परमूभ ुको आ ापालन गनुभ
र् एन।” १ शमूएल १३:१-

१४।

सावल राजा हुनेिवि क्कै उनी आफू को न कोको भनेर अिभमानी हुन

थालेर उनी आत्मिनभर्र, आत्मभरोसा वा आफ्नै खु ामा उिभने मानवीय अहँताले

रन्थिन थाले। तब उनको पतन हुन उनले नै तीन कदमह
कदमह

आफै नराॆो नभएतापिन ितनीह ले ल्याउने दु:खका तत्वह

िकनभने ती कदमह

ौृ लाव
१.

चाले। ती

परमूभ ुबाट ःवतन्ऽ भएर चालेका िथए। हे नह
र्ु ोस्,

पमा उनले चालेका कदमह :

आफ्ना सै िनकह

िथए,

छिरएको र शमूएलको अनुपिःथितलाई,

सावलले

भने, "मैले दे ख" (१ शमूएल १३:११)। सावल अत्यन्तै दवावमा िथए
ँ ाले के भइरहे को िथयो त्यसको मूल्या न उनले गरे का
र आफ्नै आख
िथए।

२. "मैले दे ख"बाट "मैले भन" भनेर सावल एक कदम अिघ बढे ।
इॐाएलमािथ िफिलःतीह ले िजत्नेछन् (१ शमूएल १३:१२) भनेर
ँ ाले जे दे खे त्यसले
महसुस उनले गरे का िथए। उनले आफ्नै आख

उनको सोचलाई आकार िदएका िथयो। परमूभ ुसँग ूाथर्ना नै नगिर

त्यो पिरिःथितको अनुमान आफैले गरे का िथए।

३. "मैले भने"बाट अक कदम चालेर "मैले महसुस गर" भने। उनको

अिधकारभन्दा बािहर गएर बेदीमा बिल चढाए (१ शमूएल १३:१२)।
सावलले जे सोचे अव उनका भावनाह को आकृित ब
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पुगे।

हामी सबैले कुनै न कुनै समयमा आफ्नै बलबुि

वा आफैमा िनभर्र भएर यी

ँ ाले जे दे खेकाछ
चालेका छौ: हाॆै मानवीय आख

कदमह

त्यसमा हामी

भरपदर्छ । त्यसले हाॆै सोचिबचारितर डोर्याउँछ, अिन त्यसले हाॆा मानवीय

भावनाह मा भर पनर् अगुवाइ गदर्छ।
सावललाई

आफ्नै

िनणर्यमा

जान

सोच्नुहोस्। उनको कानमा परमूभ ुका ःप
नसु

कमीह

उनले कठोर

िकन

िनदशनह

सिजलो

भएको

होला?

गुि रहेतापिन त्यसलाई

दय सृजना गरे का िथए। हामी कम्जोरी छ , हामीमा

छन्, हामीमा अपूणर्

ानह

छन् भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै पिन

परमूभ ुसँग ूाथर्ना नगिर हामी आफैमा िकन भरपिररहन्छ ? हाॆा सोचिबचार,

िव ा, खुबी, भावनाह मा भन्दा परमूभ ुका आ ा वा िनदशनह मा भर पनर् र
भरोसा राख्न िसक्न के गनुप
र् छर् होला?
५. िबकल्पह

जब आफ्नै बाहुबल, बुि

र अहं वा आत्मभरोसामा भर पछ तब

ु ा भर पनर् बाधा ल्याउँछ भनेर अगािड हे र्य । त्यितमाऽ होइन
परमूभम
ु ो िबकल्पमा अ
परमूभक

मािनसह , अ ह को सोचिबचार र थोकह मा

पिन भरपनर् सम्भव छ। जब कसै लाई िदक्क लाग्छ, उदािसन हुन्छ ितनीह

पसलमा गएर आफूलाई खुशी पान कुराह

िकन्छन्। जब कोही आफूमा

नपुग भएको वा कसै ले भाऊ निदएको अनुभव गछर् तब ऊ ूख्यात हुन िविभ

उपायह मा लाग्छन्, जःतै राजनीित, गायक, िफल्मका पाऽ, खेल, फेसबुकको

लत, िफिलम हे न,र् धन कमाउने होडवाजीमा लाग्ने आिद। जब कोही आफ्ना
वैवािहक जीवनमा खटपट हुन्छ तब अ

चाहे को हुन्छ।

व्यिक्तितर लागेर रमाइलो गनर्

हामीले ूयोग गन कितपय थोकह ले हामीलाई भएको चाप वा

दवाबबाट उन्मुिक्त पाउन सहयोग गनर् सक्छ। तर ती सबै थोकह ले
समःयाह
कसरी

समाधान गछर् भ े छै न न त अक पल्ट त्यही समःया आउँदा

राॆोसँग

सम्हाल्ने

िसकाउँदछ।

भनेर

केवल

ु ो
परमूभक

अपार

सहयोगलेमाऽ समःयाह बाट हामीले राहत पाउन सक्छ । मानवीय समःया
ु ा भर पनुक
भनेकै परमूभम
र् ो स ा अ

िवकल्पह मा भरपनुर् हो।

परमूभ ुको िवकल्पमा हामीले तीन कुराह मा भरपनर् सक्दछ

१. हामीलाई परमूभ ुको ताजा आत्म ान पाउन मानवीय तकर् र िवगतको
अनुभवलाई ूयोग।
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ु ो समाधानको आवँयकता भएको बेलामा समःयाह लाई हाॆो
२. परमूभक
िदमागबाट हटाउन खोज्नु।

ु ो शिक्त,
३. जब हामीलाई परमूभक

ानको आवँयकता पछर् तब त्यसलाई

पन्छाउँदै वाःतिवकताबाट भाग्न खोज्नु।

जब हामी िवकल्पह को खोिज गन ूलोभनमा पछ तब हामी केमा ध्यान

केिन्ित हुनपु छर् भनेर अगमवक्ता जकिरयाको नीितले सहयोग गनर् सक्छ। धेर
वषर्को िनवार्सनपिछ, यहू दीह

आिखरमा बेिबलोनबाट आएका िथए। ितनीह

तुरन्तै मिन्दरको पुनिनमार्ण सु

िखलाफमा धेरै िवरोधीह

गरे का िथए। तर त्यहाँ त्यस िनमार्णको

खडा भएका िथए (एळा ४-६मा त्यसको िववरण

पाइन्छ)। तर जिकिरया ये बाबललाई उत्साह िदन यो सन्दे श िदएका िथए।
मिन्दरको पुनिनमार्णको िनिम्त य बाबेलले नेतूत्व गरे का िथए।

जकिरया ४ पढ्नुहोस्। जकिरया ४:६मा परमूभ ुले भ भ
ु एको अथर् के

हो? मिन्दरको पूरा िनमार्ण कायर्मा पिवऽ आत्माले कसरी ूभाव पानुह
र् न्ु छ?

हामीले गन व्यवहािरक काम र

पिवऽ आत्माको बीचमा के सम्बन्ध छ भनेर

त्यसले हामीलाई कसरी िसकाउछ?

हेनह
र्ु ोस् " १ जसरी कोही मािनसलाई

िनिाबाट जगाइन्छ तब मिसत कुरा गन ती ःवगर्दूतले आएर मलाई त्यसरी
जगाए। २ ितनले मलाई सोधे, “ितमी के दे ख्छौ?” मैले जवाफ िदए,ँ “जम्मै

सुनको एउटा सामदान म दे ख्तछु । त्यसको टुप्पामा एउटा बटुको छ।
त्यसमािथ सात वटा ब ी छन्, र टुप्पामा भएको ूत्येक ब ीमा सात वटा नली

ू का
गाँिसएका छन्। ३ त्यसको छे उमा दुई वटा जैतन

दािहनेपि

र अक

त्यसको दे ॄेपि

छन्।”

खह , एउटा बटुकाको

४ तब मिसत कुरा गन ती

् ५ ितनले जवाफ िदए, “यी के
ःवगर्दूतलाई मैले सोध, “हे मेरा ूभ ु, यी के हुन?”

ँ ँ, जािन्दनँ मेरा ूभ ु।” ६ यसैले
हुन ् भनी ितमी जान्दै नौ?” मैले जवाफ िदए,ँ “अह

ितनले मलाई भने, “य बाबेलको िनिम्त परमूभुको यो वचन छ: ‘न त बलले न

शिक्तले, तर मेरो आत्माले,’ सवर्शिक्तमान् परमेँवर भन्नुहन्ु छ। ७ “ए शिक्तशाली

पवर्त, तँ के होस् र? य बाबेलको सामुन्ने तँ मैदान हुनछ
े स्। अिन उहाँले िशर-

ढु ालाई ‘परमेँवरले यसलाई आिशष् िदऊन्!’ भन्ने जयजयकारका साथ िनकाल्नु

हुनछ
े ’।” ८ तब परमूभ ुको यो वचन मकहाँ आयो: ९ “यस मिन्दरको जग
य बाबेलका हातले बसालेका छन्, त्यसैका हातले त्यो िसद्ध्याउनेछन्। तब

ितम ले जान्नेछौ िक सवर्शिक्तमान् परमूभ ुले मलाई पठाउनुभएको हो। १०

“साना कुराह को िदनलाई कसले तुच्छ ठान्छ? य बाबेलको हातमा ितनीह ले
साहुल दे ख्दा मािनसह

रमाउनेछन्। “(यी सात वटा ब ीचािहँ परमूभ ुका
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ँ ा हुन,् जसले सारा पृथ्वीमा यताउता हेिररहन्छन्।)” ११ तब मैले
आख
ःवगर्दूतलाई सोध, “यस सामदानको दािहने र दे ॄेपि

ू का
भएका यी दुई जैतन

् १२ फेिर मैले ितनलाई सोध, “यी दुई जैतन
ू का हाँगा के
खह चािहँ के हुन?”

हुन,् जो ती दुई सुनका नलीह का छे उमा छन् र जस ारा सुनको तेल
खिनन्छ?” १३ ितनले जवाफ िदए, “यी के हुन ् भनी ितमी जान्दै नौ?” मैले भन,

ँ ँ, म जािन्दन,ँ मेरा ूभ ु।” १४ तब ितनले भने, “यी दुईचािहँ सारा पृथ्वीका
“अह
परमूभ ुको सेवा गनर् अिभषेक भएकाह

्
हुन।”

मिन्दरको िनमार्णमा उठे का िवरोधीह लाई परमूभ ुले रोक्नुभएन। ती

िविोह ले ल्याएका तनाव र दवावह बाट पिन हरण गिरिदनुभएन। तर जब

हामीले

काम

गनिशलिशलामा

िवरोधह

आउँछ

तब

त्यस

िबरोधलाई

ु ा भर पनर् िसकाउन अिग्नज्वालाई उहाँले ूयोग गनर् सक्नुहन्ु छ।
परमूभम
तब तनाव र दवावह

आउँछन तब तपाईँको पिहलो ूितिबया के

हुन्छ वा त्यसलाई साम्य पानर् के कदम चाल्नु हुन्छ? टे िलिभजन, मोबाइल,
फेसबुक? ूाथर्ना? वा परमूभ ुमा पूरा समपर्ण? तपाईँको जवाफले तपाँई केमा

पिरवतर्न भएको आवँयकताको महसुस गनुह
र् न्ु छ?
उपसं हार:

थप जानकारी: िददीमा एलेनको पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस, ५७५-५८०को "एली
एण्ड सन्स," र पृ. ६१६-६२६को "िूजमशन अभ सावल।"
हामीह का आफ्नै

मारिदन्छ तब

भावना र महत्वाकाँक्षाह लाई जब त्याग्छ वा

परमूभ ुको इच्छामा हामी समिपर्त हुनसक्छ । यसले गदार्

ु ो
अ ह को सेवा गनर् िन ाथर् भावना जाग्दछ। िबना त्याग र परमूभक

आवाजलाई िनरन्तर पमा सु े बानी भएन भने हामी परमूभ ुको िनिम्त िजउन

ु ो इच्छामा इमान्दार र सही पमा समिपर्त हुन
सक्दै न । जब हामी परमूभक

हामी आफैमा भरपन र परमूभ ुको वचन र शिक्तको िवकल्पमा अकको वचन
र शिक्त ूवृि को खतराको महसुस गन पदर्छ। इसाई जीवनको सारा
ु ो इच्छामा समपर्ित हो। िविभ
केन्ििवन्दु नै परमूभक

किठन पिरिःथितह

आउन िदएर उहाँमािथ भरोसा राख्न हामीलाई िसकाउन सक्नु हुन्छ।

"पौरािणक इॐाएलको ूत्येक बाबु र आमाको ध्यान सरल पमा

एलीको वेवािःतर तािनएको िथयो। छोराह ूित उनको अपिवऽ ःनेह र
कजाउन नचाहने ःवभावले उनले ितनीह को ॅ

गरे का िथए। दुवै बाबुआमा र छोराछोरीह
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चिरऽको पापको कटानी

जो दु काममा सलं घ्न हुन्छ,

ु ो अगािड दोषी ठहिरन्छ। परमूभक
ु ो वचनलाई वेवाःता गरे र
परमूभक
चल्नेह

कुनै बिल पा भेटीलाई उहाँले ःवीकार गनुह
र् ु ।"-चाइल्ड गाइडेन्स,

पृ. २७६बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:

अ. हाॆा पापह को िनिम्त येशूले पत्यारै गनर् नसिकने गरे र आफूलाई

कितको होच्याउनुभएको िथयो र झुक्नुभएको िथयो। येशूको यस
कदमले अ ह को भलाइको िनिम्त ःवाथर् त्याग र आफूलाई इन्कार

कितको गनुप
र् न रहेछ भनेर हामीलाई िसकाउँदछ। हुन त, येशूले

गनुभ
र् एको जःतो हामी काम गनर् सक्दै न न त हामी येशू नै ह न त
हामी उहाँको ूितिलपी ह , उहाँको अनुसरण गनुप
र् न नीित सध हाॆो
सामु खडा भइरहेको हुन्छ।

हाॆो आफ्नै पिरिधमा, बूसमा येशूले

दे खाउनुभएको अपर्णता र ःवाथर्त्यागको नीित कसरी दे खाउन सक्षम्
आ.

हुन सक्छ ?

कितको िनिम्त पिछ के हुनछ
भिन थाहै नपाइ परमूभ ुमा अिपर्त
े

ु नेको डरलाग्दो हुन सक्छ। परमूभ ुमा भन्दा आफैमा भरपन
हुनभ

मािनसह लाई तपाईँले कःतो सरसल्लाह िदनुहन्ु छ? भिवंय थाहा नहुने
र भिवंयलाई िनयन्ऽण गनर् नसक्दा आउँदा डरह मा पिररहेका

मािनसह लाई ितनीह को डर हटाउन तपाईँले के सहयोग गनर्

सक्नुहन्ु छ?

इ. परमूभ ुको इच्छामा समिपर्त हुन मुिँकल पिररहेका िनिम्त ूाथर्ना गनर्
केही समय िबताउनुहोस्। ितनीह को सम्पूणर् जीवनको साथर्कता
परमूभ ुमा समपर्ण गनुर् र हाॆो उ म िहत उहाँलाई थाहा छ भ े

ान

ितनीह मा होस् भनेर ितनीह को िनिम्त ूाथर्ना गनुह
र् ोस्। परमूभ ुको

ूेम र उहाँले उपलब्ध गराउन चाहनुभएको आिशषह लाई अ ह लाई
सुनाउन परमूभ ुले तपाईँलाई कसरी ूयोग गनर् िदनुहन्ु छ?
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कथा १२

परमेँवरमामाऽ भर पनु,र् ॄािजल
मारसेलो

ूभ ु येशूलाई आफ्नो

दय िदएदे िख

भएको

िथयो।

मारसेलोलाई सबै
जःतो

कुरो िठक िठक

भएको

अिन

उनले काम गन कपडा कारखानालाई

अक व्यवःथापक समूहले िनयन्ऽणमा

िलयो। अिन त्यसले गदार् उनको काम

धरापमा

परे को

िथयो।

नयाँ

व्यवःथापक सिमतीले हप्ताको कामको घन्टा कम गिरयो र सबैले शिनबार
थप काम गनुप
र् छर् भ े िनयम बनायो। मारसेलोले साबथमा काम गन िनयत

राखेको िथएन। तीन वषर् अिघ उनी र उनकी ौीमती सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

चचर्मा सिरक भएपिछ ूत्येक साबथ िवँवाससाथ पालना गिररहे का िथए।
मारसेलोले व्यवःथापकसँग आफूलाई शिनबार छु ी िदन अनुरोध गरे ,
तर उनको अनुरोधलाई अँवीकार गिरयो। सबै कमर्चारीह

काम गनुप
र् न नयाँ

तािलकामा सही गनर् लगाएर तर मारसेलो माऽ एक जना िथए जसले त्यसमा
सही गरे न। त्यसले गदार् आफू काम छोड्नुपन पिरिःथित उनले दे खे र
अिनिँचत भिवंयले उनको िदमागलाई अन्धकार बनायो। अब कामबाट
िनकािलयो भने आफू के गन भ े िचन्ता उनले गनर् थाल्यो। आिखरमा िचन्ता

गरे र केही फाइदा नहुने दे खेपिछ उनको मािमला परमेँवरलाई नै सुिम्पने
िनणर्य गरे । उनको िनिम्त परमेँवर नै लडुन ् भ े उहाँको हातमा आफ्नो

जीवनको समःया सुम्पे। जब त्यो िनणर्य उनले गरे तब उनका शािन्त छायो।
परमेँवरले उनलाई त्याग्नुह ु भ े कुरामा उनी िनिँचत भयो।

जब कम्पनीले नयाँ िनयम लागु गिरयो तब उनी अिग्नपरीक्षामा परे ।

पिहलो हप्तामा उनी हप्ताभरी काम गरे तर साबथमा चचर् गए, तर उनका
साथीह

शिनबार पिन काम गद रहे ।

जब उनी काममा सोमबार फक उनलाई कामबाट अझै िनकालेको

रहे नछ भनेर छक्क परे । जब िदनह िबत्यो तब उनलाई के हुने रहे छ भ े
कुरो उनलाई थाहा भएन। जब तलब िलयो तब उनको तलब कािटएको
उनले थाहा पाए। कम तलबमा मारसेलो उनी र उनकी ौीमतीले कसरी

जीिवका िनवार्ह गन उनलाई थाहा भएन। अझ समःया जिटल बनाउन उनकी

ौीमती दुई िजउ भएकी िथइन्।
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अब

काम

गन

कम्पनी

उनलाई

रमाइलो

हुन

छा

ो।

अझ

नरमाइलो बनाउन उनका सहकपीर्ह ले उनलाई िजःक्याउन थाले र भने,
ु न्ु छ, तपाईँ अल्छी हुनह
ु न्ु छ।" अझ अक ले यो च ुनौित
"तपाईँ बहुला हुनह

िदयो, "तपाईँको परमेँवरले तपाईँलाई के गद रहे छ हे र ।" तर सबै थोक
परमेँवरमा छोड्ने िनणर्य मारसेलोले फेिर गरे । मिहन मिहनासम्म उनी र
उनकी ौीमती िवँवासमा नै िजएर बसे। चचर्का साथी र आफन्तह ले

उनलाई आपतकािलन सहयोग गरे का िथए। तर आिथर्क भार खप्न गार्हो

भइरहे को िथयो। य िप जेभएतापिन सबै थोक परमेँवरको हातमा सुिम्पने र

उहाँूित बफादार भएर बःने अडानमा उनी लािगरहे ।

केही समयपिछ मारसेलोका सहकमीर्ह ले उनलाई िजःक्याउन छोडे।
परमेँवरूित उनको बफादािरता र लगनशीलताूित ितनीह ले सराहना गनर्

थाले। ितनीह ले उनलाई सहयोग पिन गनर् थाले। एक िदन उनका

साथीह लाई व्यवःथापकलाई मासलोले शिनबार काम नगरे पिन पूरा तलब
पाओस् भनेर िबिन्तपऽ चढाए, तर त्यसको जवाफ ितनीह ले पाएन।

त्यसरी नै दुई वषर् िबत्यो, परमेँवरले मारसेलो र उनको पिरवारलाई
त्याग्नुभएको िथएन। भजनसँमहमा लेखेको यो वचन उनमा पूरा भएको उनले
महसुस गरे , " म जवान िथए,ँ अब म वृ
भएको छु , तर धमीर् जनह

ँ "
त्यािगएका वा ितनका सन्तानले मागेर खानुपरे को मैले किहल्यै दे खेको छै न।
भजन ३७:२५।

परमेँवरलाई इज्जत िदएकोले उहाँले मारसेलोलाई पिन सम्मान

गनुभ
र् यो। एक िदन उनले व्यवःथापकबाट अपेक्षा नगिरएको पऽ पाए।
आफूह ले उनलाई अन्याय गरे को र उनको तबलको सोधभनार् िदने िनणर्य
त्यसमा लेिखएको िथयो। त्यसको साथै साबथमा परमेँवरको आराधना गन

उनको अिधकारलाई ितनीह ले सम्मान गन पिन िनणर्य गरे को त्यस पऽमा
िथयो। मासलो र उनकी ौीमतीले त्यो पऽ पाएपिछ ितनीह

हषर्ले भाविवभोर

भए। परमेँवरले ितनीह को ूाथर्ना सु ुभएकोमा ितनीह ले उहाँलाई धन्यवाद

िदए।

मासलो त्यस कम्पनीमा अक

१४ वषर्सम्म काम गरे । उनले यो गवाही

िदन्छन्, "परमेँवरको सेवा गनुर् दामी रहे छ भनेर म अठौटसाथ भ

सक्छु ।

परमेँवरको अनुमहले त्यस कम्पनीमा मैले छाप छोड्न पाएकोमा परमेँवरको
कारणले हो भनेर म ठोकुवा गनर् चाहन्छु । उहाँूित म बफादार भएकोले र

मेरा अनुभवह ले

धेरै सहकमीर्ह ले परमेँवरको बारे मा िसक्न पाएका िथए।

मेरो परमेँवरले के गनर् सक्दोरहे छ भनेर ितनीह ले दे खेका िथए।"
-आन्ड्र्यु मेकचेःने
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