२

आउनेवाला
अिग्नपरीक्षाह

यस अध्यायका मूल पदह : १ पऽुस ४:१२-१९, १ पऽुस ५:८-११, रोमी
१:२१-३२, यिमर्या ९:७-१६ र २ कोरन्थी १२:७-१०।

यस अध्यायको मूल सार पद: "िूय हो, ितमीह लाई पारख गन अिग्नमय
परीक्षा ितमीह मािथ आइपदार् केही अनौठो कुरा भएजःतै ितमीह

छक्क

नपर। तर भींटका कंट-भोगमा सहभागी हुँदा रमाओ, तािक उहाँको मिहमा
ूकट हुँदा ितमीह

४:१२-१३।

पिन अत्यन्तै आनिन्दत र हिषर्त हुन सकोस्।" १ पऽुस

रासानयीक ूयोगशालामा रसायनका िविभ

पदाथर्ह

एउटा सानो

भाँडोमा रािखन्छ। अित त्यस भाँडोलाई अत्यिधक ताप वा आगो बालेर
तताइन्छ। जब त्यो भाँडो तात्दै जान्छ तब त्यहाँ भएका पदाथर्ह

िक त

पिग्लन्छ वा टु बाटु बा भएर टिल्कन्छ वा िवःतारै िझरिझर भएर चलमलाउँछ

वा तेिजलो भएर जल्दछ। तर त्यस भाँडोमा के पदाथर्ह

छन् ती पदाथर्ह को

ःवभाव अनुसार त्यसको अवःथा पिरवतर्न हुन्छ। त्यस भाँडोलाई व्याख्या गनर्
यथाथर्मा मूचा, कुिल्हया वा अग्नीकुण्ड जःता शब्दह

ूयोग गदर्छन्।

आगोले तताएर िभऽी पदाथर्ह लाई पोल्ने, उमाल्ने, पगाल्ने (सोनारले

सुनलाई पगािलएको जःतै ), िझरिझर पान र चम्काउने भाँडोलाई शब्दकोशमा

यसरी व्याख्या गिरएको छ: (१) कुनै भाँडो जसमा पदाथर्ह

हालेर पगाल्न

अत्यिधक तापबम िलन सक्ने, (२) अत्यन्तै कठोर परीक्षा (३) अग्नीपथ (४)

अग्नीशाला (५) त्यो ःथान, भाँडो वा पिरिःथित हो जहाँ सबै शिक्त वा
उजार्ह

एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छन् र एक आपसमा अन्तिबर्या गदर्छन्।

त्यसको नितजाले त्यो पदाथर्मा िविभ

ूभावह ले गदार् त्यसमा भएको बःतु

१८

पिरवतर्न वा अक

मौलाउन सक्दछ।

प िलन सक्दछ वा अक भएर िवकास हुन सक्छ वा

ताितने वा तताउने त्यस िकिसमको भाँडो वा पिरिःथितह

बुझ्न सक्य भने हाॆा आित्मक जीवनमा कःता ूिबयाह

हामीले

खप्नु पन रहे छ

भनेर खुलःत हुन्छ। हामीले अपेक्षा नगरे तापिन अचानक दवाव र जीवनका

िविभ

ूयोगशालामा हामीलाई पारे को हुन्छ। आगोको मुःलोमा हामीलाई

पादार् हामी पिरवतर्न हुन्छ , अक व्यिक्तत्व र आमूल
गरे र हाॆै चिरऽमा हामीले नसोचेको भन्दा अक

िवकास हुन्छौ र िवशेष

प िलएर बढ्न थाल्दछ ।

जब हामी अिग्नपरीक्षामा पदर्छ त्यस बेला ूभ ु आफैले हाॆो जीवनमा कसरी

काम गिररहनुभएको छ भनेर आत्म ान ूाप्त गनुर् आवँयक छ। अिन त्यस
िवषम, अिग्नमय पिरिःथितलाई कसरी सामना गन भ े उच्च धारणालाई हाॆो

िदमागमा रािखरहने कला हुन्छ। यस अध्यायमा यही िवषयबःतु समेितएको

छ।

यस अध्यायको झलक: हाॆो जीवनमा कःता कःता किठन पिरिःथितह
आउँछन् जसले हामी पिरवतर्न हुन अनुभव िदलाएको हुन्छ?

१. अचम्मह

"िूय

वा अपेक्षा नगिरएका जाँिचने अनौठा ूिबयाह
िमऽह

हो, ितमीह लाई

पारख

गन

अिग्नमय

परीक्षा

ितमीह मािथ आइपदार् र महासंकटमा पिररहनुपदार् केही अनौठो कुरा भएजःतै
ितमीह

छक्क नपर।" १ पऽुस ४:१२।

येशूलाई नै िव ास गन, उहाँमािथ िन ा र आःथा गनह लाई पिन

अपेक्षा नगिरएका पिरिःथितह , पीडादायी अनुभवह
वा अनौठो परीक्षाह

र जािचने अनेक अचम्म

आउँछन् भनेर पऽुसले त ठोकुवा नै गरे का छन्। तपाईँ

चढ्नु भएको कार वा बस बाटोबाट अचानक खःछ, तपाईँले आफ्नो काम
गुमाउनुभयो भनेर तपाईँलाई चिकत पान पऽ पिन िमल्न सक्दछ। डाक्टरले

तपाईँको रोगको बारे मा गिम्भर नितजा सुनाउँछन्। अझ तपाईँले माया गनले

तपाईँलाई ग ारी वा धोखा िदएको पिन अनुभव गनर् सक्नु पन हुन्छ। ती सबै
पीडादायी भएतापिन जे जे पिरिःथितह

तपाईँले सामना गनुह
र् न्ु छ ती सबै

तत्कालै समयको िनिम्त नैराशमय, अनौठो, अनावँयक र ूभ ुले ती सबै िकन
आउनिदनुभयो भनेर उदािसन अवःथामा पिन तपाईँ पनर् सक्नुहन्ु छ।

हामीमा आउने केही अिग्नपरीक्षा वा पीडादायी, भयाभव र आततायी

पिरिःथितह लाई नौलो, अचम्म मा ुह ु

भ े िवषय यस अध्यायमा हे नछ ।

१९

१ पऽुस ४:१२दे िख सु

गर । यहाँ "अचम्म", "अनौठो" वा

"अचाक्लीलाग्दो" भ े शब्द पौरािणक मीक भाषाबाट उतािरएको हो। ती
सबैको मूल अथर् ितनीह

"अपिरिचत", "िवदे शी" र "परदे शी" पिरिःथितह

्
हुन।
इसाई जीवनमा आउने अनेक

पिरिःथितह

र मृत्युको सामनाह

हुन ् भनेर र ितनीह

क ह

परीक्षा, अिग्नहोम, दु:खक , िवषम

नौलो र अनावँयक पमा आइपरे का

हामीलाई नाश गनर् वा सो र पानर् आएको हुन ्

भ े धरापमा नपनर् आफ्ना िूय पाठकह लाई नसोच्न पऽुसले आमह गदर्छन्।

ब

ितनीह

गनपदर्छ।

साधारण अनुभवह

हुन ् र ितनीह

आउन हामीले अपेक्षा

"अिग्नपरीक्षा" वा "आगोको ज्वालामा पनु,र् " भ े शब्द मीक भाषामा

"जिलरहे को ठाउँ" भनेर उल्लेख गिरएको छ। अक

अनुवादमा यसलाई

दनदन जिलरहे को भ ी पिन भिनन्छ। ती सबै आततायी पिरिःथितह

हामीलाई

ु ािथको भरोसा
ितखानर् र खानर् आएका हुन ् तािक हाॆो आःथा, िन ा र ूभम
अटल होउन् भ े पऽुसले आफ्नै अनुभवबाट ूःतुत गदर्छन्।

१ पऽुस ४:१२-१९ पढ्नुहोस् यहाँ पऽुसले के समसामयीक र

सान्दिभर्क सन्दे श अिहलेमाऽ होइन तत्कािलन क

भोिगरहेका येशूभक्तह लाई

िदएका िदएका िथए? हेनह
र्ु ोस्, "िूय हो, ितमीह लाई पारख गन अिग्नमय
परीक्षा ितमीह मािथ आइपदार् केही अनौठो कुरा भएजःतै ितमीह

छक्क

नपर। तर भींटका कंट-भोगमा सहभागी हुँदा रमाओ, तािक उहाँको मिहमा
ूकट हुँदा ितमीह
ितमीह

पिन आनिन्दत र हिषर्त हुन सक। यिद भींटको नाउँमा

िनिन्दत भयौ भने ितमीह

धन्यका हौ। िकनभने मिहमाका र

परमेँवरका आत्मा ितमीह मािथ रहनुहन्ु छ। तर ितमीह मध्ये कसैले पिन

हत्यारा, वा चोर, वा खराबी गन, वा अकार्को कुरामा हात हाल्नेले झ दु:ख

नभोग। तर कसैले भीिंटयान भएको कारण दु:ख भोग्दछ भनेता उसले लाज

नमानोस, तर त्यही नाउँमा उसले परमेँवरलाई मिहमा दे ओस्।िकनभने न्याय
परमेँवरकै पिरवारबाट सु

हुने समय आएको छ, र यिद यो हामीबाट सु

हुन्छ भनेता परमेँवरको सुसमाचार नमान्नेह को अन्त्य कःतो होला? अिन,

ँ हुन्छ भने अधमीर् र पापीको गित के हुन?े ”
“यिद धमीर् जनको उ ार किठनसग

यसकारण

परमेँवरको

इच्छाबमोिजम

दु:ख

भोग्नेह ले

भलाइ

्
ितनीह ले आफ्ना आत्मा िवँवासयोग्य सृिंटकतार् कहाँ सुम्पून।"

२०

ग न्

र

हामीले येशूलाई िव ास गरे पिछ, दु:खक

र परीक्षाह

आउँदैनन्,

शरीर ःवःथ नै भइरहन्छ, कुनै आिथर्क, सामािजक, पािरवािरक र व्यिक्तगत

समःयाह को

सामना

गनुप
र् दन

भनेर

कितपयले

अत्यिधक

जोड

र

अितसरलीकण वा अत्यन्तै हल्का पमा सोच्दछन् र नयाँह लाई उ ेिजत र
जोिशलो पिन बनाउँछन्। जब हामीले सोचेको भन्दा फरक पिरिःथितमा हामी
पदर्छ

तब हामीलाई अचम्म लागेकै लागेको हुन्छ। तर एउटा कुरालाई

ु न्ु छ भ े कुरा
आत्मसात् गिरराख्नु अत्यन्तै ज री छ: ूभ ु असल हुनह

वाःतिवक त छन् नै,

तर उहाँलाई धिमल्याउने र हामीलाई िशकारी ठा े

अन्धकारको खराबशिक्त सै तानको अिःतत्वपिन वाःतिवकनै छन्। यो कुनै
मनगढन्ते, धािमर्क पुराण व दशर्न िव ाको मन्थन होइन। तर ूायजसो सबै
ूभ ुको बाकसमा थुूाउँछ

असल थोकह

भने नराॆो थोकह

सै तानको

बाकसमा हाल्दछ । तर हाॆो जीवन त्यःतो सरल छै न। ूभ ुको वा सै तानको

बाकस वा पोकोमा भएका थोकह लाई हाॆो भावना र ममर्लाई ूयोग गरे र

ितनीह लाई िठक वा बेिठक भनेर ठम्याउने क्षमता हामीमा छै न। कितपय
समयमा ूभ ुसँग िहँड्दा हामीमा धेरै च ुनौित, समःया र जिटल पिरिःथितह

आउँछन्। कितपय समयमा ूभ ुको पिछ िकन लाग्ने, येशूलाई नै िव ास गरे र

िकन िहँड्ने वा उहाँको चालमा िकन िहँड्ने ब

सै तानको पिछ लागे सबै िठक,

रमाइलो, रमझम र फिलफाप भइ हाल्छ नी र भइपिन रहे को हामी दे ख्दछ ।
अय्यूब धािमर्क, िसधा, िनद ष र धमर्परायण व्यिक्त त ूभ ुलाई यो ू

िसधै

ु ोस्, र हातले मुख छोप्नुहोस्। जब
गरे का िथए, "मलाई हे नह
र्ु ोस्, र अवाक् हुनह

म यो सम्बन्धमा सोच्दछु , म ऽासले भिरन्छु , र मेरो सारा शरीर नै थरथर

काम्छ। “दुंटह

िकन िचरञ्जीवी हुन्छन्? वृ ावःथा र शिक्तमा िकन

ब दै रहन्छन्? आफ्ना छोराछोरीह लाई आफ्ना विरपिर राॆरी ःथािपत भएका,

र

ितनीह का

सन्तानलाई

फिलफाप

भएका

ितनीह

दे ख्न

पाउँछन्।

ितनीह का पिरवारह

सुरिक्षत र डरबाट ःवतन्ऽ हुन्छन्। परमेँवरको

जाँदैनन्,

गाईह

न्यायको दण्ड ितनीह मािथ पदन। ितनीह का बहर िमिसन्छन् र खेर
ितनीह का

छोराछोरीह

ब्याउँछन्

ितनीह

तुिहँदैनन्।

ितनीह का

थुमाह झ खेल्न कु छन र ितनीह का स-साना नानीह

उृन्छन्। खजड़ी र वीणािसत ितनीह

ितनीह

तर

नाच्दै

आनन्द मनाउँछन्, र बाँसरु ीको सोरमा

रमाउँछन्। सम्पन्नतामा नै ितनीह को जीवन िबत्छ, र शािन्तिसत

िचहानमा जान्छन्। तापिन ितनीह

२१

परमेँवरलाई भन्छन्, ‘हामीलाई

छोिड़िदनुहोस्!’ हामी तपाईंका मागर्ह
हामी उहाँको आराधना गर ?
अय्यूब २१:५-१५।

उहाँको

जान्न चाहन्न । सवर्शिक्तमान् को हो र

उहाँसँग ूाथर्ना गरे र हामीले के पाउँछ र?"

यथाथर्मा येशूलाई िव ास गदार्, उहाँको बारे मा सुससमाचार सुनाउँदा,
िनिम्त

कुनै

कायर्क्षऽ
े मा

र

ँ
उहाँसग

उिभने

ँ
आट

अिग्नपरीक्षाह को सिमक्षा पऽुसले गरे का िथए। तर अ ह
दु:खक

गदार्

आउने

कारणले पिन

र परीक्षा त आउँछनन। जब सामना नै गनर् नसक्ने पिरिःथितह

ँ
ँ दै
कसैलाई आउँछन् तब अत्यन्तै कुशल भएर १ पऽुस ४:१२-१९लाई औल्याउ

उसलाई सम्झाउन ूयत्न गन ूितव तामा तपाईँ कसरी रिहरहने?
२. सैतानका अिग्नवाणह

"सचेत रहो, िःथरिच , शीलवान, गिम्भर, खबरदारी हो, सावधानी र

जागा रहो, िकनभने ितमीह को शऽु िदयाबलस सैतानले कसलाई भे ाऊँ र

खाइहाँल ु भनी गजर्ने िसं हझ ितमीह लाई खोिजिहँिडरहेको छ।" १ पऽुस ५:८
पान्तिरत।

पऽुसले व्यक्त गरे का ती वचनह को अथर् तपाईँको िनिम्त कःतो छ?

हामी सबैलाई त्यस पदमा के सन्दे श छ? तपाईँ आफै पिन गिम्भर भएर ती

वचनलाई िदमागमा कसरी घुसाउनुभएको छ वा घुसाउन ूयास गनुह
र् न्ु छ?

तपाईँले आफ्नो जीवनलाई िनयाल्नुहोस्। कितपय कुराह
आउँदा ितनीह लाई कसरी गिम्भर पमा िलनुभएको छ?

तपाईँको जीवनमा

के तपाईँले भोकाएको िसं हलाई किहल्यै दे ख्नु भएको छ? यो

डरलाग्दो हुन्छ। यसले बाटोमा जे पायो त्यसलाई िटपेर खाइ िदन्छ। सै तान
पिन त्यही तिरकाले आफ्ना िशकारह लाई आबमण गनर् खोिजरहे को हुन्छ।

जब हामी हाॆा विरपिर हे छ तब उसको चाहना नै सबैलाई मान लआय भएको

हामी पाउँछ । मृत्यु, आत , दु:खक

र महामारी जःता तत्वह ले सबैको

नैितक र जीवनका मूल्यमान्यताह लाई बग्ँ याइरहे का छन् र लुिटरहे का छन्।
सै तानका चितर्कलाह लाई कुनै उपन्यास, दन्तकथा, मनको कुरो हो, यो

केवल पुराण वा दशर्नको कुरामाऽ हो भनेर पन्छाउने अिधकार ूभ ुको वचनले

हामीलाई िदइएको छै न। दे िखने भौितक तत्व जःतै
कामह बाट हामी कही,ँ कहाँ पिन लुक्न सक्दै न ।

नदे िखने सै तानका

सैतानको आबमण र उसका स अ दे िख हामी कसरी जोिगएर बःने?

हेनह
र्ु ोस् " सचेत रहो, जागा रहो, ितमीह को शऽु िदयाबलस कसलाई भे ाऊँ र
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खाइहाँलू भनी गजर्ने िसं हझ खोिजिहँ छ।िवँवासमा दि॑ला भएर त्यसको िवरोध

गर, िकनिक सं सारभिर नै ितमीह का दाजुभाइह ले पिन यःतै कंटको अनुभव
गिररहनुपरे को छ। सबै अनुमहका परमेँवरले भींटमा आफ्नो अनन्त मिहमाको

िनिम्त ितमीह लाई बोलाउनुभएको छ। ितमीह ले केही बेर कंट भोगेपिछ
उहाँले नै ितमीह लाई फेिर नयाँ पानुह
र् न
र् न
र शिक्तशाली
े , िःथर गनुह
े
ु छ
ु छ

पानुह
र् न
े । उहाँलाई नै पराबम र शिक्त सदासवर्दा भइरहोस्। आमेन।" १
ु छ
पऽुस ५:८-११।

सैतानका

ती

आबमणह

तपाईँ

येशूभक्तह मा

आइपदार्

ूभ ुले

तपाईँह लाई के गछु र् भनेर वाचा िदनुभएको छ? "सबै अनुमहका परमेँवरले

भींटमा आफ्नो अनन्त मिहमाको िनिम्त ितमीह लाई बोलाउनुभएको छ।
ितमीह ले केही बेर कंट भोगेपिछ उहाँले नै ितमीह लाई फेिर नयाँ पानुह
र् न
े ,
ु छ

िःथर गनुह
र् न
र् न
े र शिक्तशाली पानुह
े ।" १ पऽुस ५:१०।
ु छ
ु छ
येशूबारे मा ूचारूसार गदार् र हजार

मािनसह

चाहे यहू दी वा

अन्यजाित वा िवदे शीह को बीचमा खुलेआम पमा ूचारूसार र िव ासमा

जिन्मन्दा त्यसदे िख आबोिसत भएर अनेक धािमर्क, सामािजक, पािरवािरक र

तत्कािलन िव साॆाज्य रोमलाई नै ूयोग गरे र येशूूितको अिःतत्व नै धरासयी

बनाउन सै तानले खोिजरहे को िथयो। अिहले पिन, सै तानले िविभ

सामािजक,

धािमर्क, आिथर्क तथा राजनैितक तत्वह लाई एकिऽत गद येशूका जनह लाई

अनेक

तिरकाले हमला गिररहे को छ। िन:सन्दे ह, हाॆो त्यस परमशऽुको

ु वँयक छ, तर हामी किहल्यै
वाःतिवकता र शिक्तूित सजग र सावधानी हुनआ

ु न्ु दै िकनिक सै तानलाई येशूलाई परािजत
पिन हतोत्साह, िनराश र उदास हुनह

गनुभ
र् एको छ। ऊ हािरएको शऽु हो। जबसम्म हामी येशूको सम्पकर्मा रहँछ

र िव ास ारा उहाँलाई पकिड राख्छ तबसम्म सै तानले हामीलाई हराउन पिन
सक्दै न। बूसले गदार् येशूले पाउनुभएको िवजय हाॆो पिन हो।
कितपय तिरकाह

ूयोग गरे र सैतानले दु:ख, पीडा िदन खोजेको

सोच्नुहोस्। हामी पापमय सं सारमा छ र सैतानले सारा जीवनलाई तहसनहस
पानर् भरमग्दुर ूयास गिररहेको छ। सैतानले ल्याउने त्यस आततायी पीडाको

सामना गन पिरवेशमा १ पऽुस ५:८-११लाई कसरी िदमागमा राख्ने?
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३. पापका अिग्नपरीक्षाह
िव

"परमेँवरको बोध ती मािनसह का सारा भिक्तहीनता र दुंटताको

ःवगर्बाट ूकट भएको छ, जसले सत्यलाई ितनीह का ई रहीन र अधमर्

ूवृि ले दबाइराखेका छन्।" रोमी १:१८।

हामीले जे गरे तापिन त्यसको ूितिबया वा नितजा भोग्नै पदर्छ,

अनुवभ गन पदर्छ। तपाईँ आइिःबम िलएर घाममा उिभनुभयो भने त्यो

पिग्लन्छ नै। जे काम गछ त्यसको कुनै न कुनै तिरकाले असर पादर्छ।

हामी जितसुकै असल काम गनर् सुरे पिन वा फरक कामै गनर् चाहे तापिन पापकै
पकडमा हामी चल्नुपन वाध्य भइरहे को हुन्छ र पापकै चलखेलमा हामी

हुन्छ । जे रोप्छ

त्यही फलाउँछ ।

ु एर
ःवगर्मा ूभ ु िबराजमान हुनभ
तर पापलेचािहँ आफ्नै

मािनसह लाई नराॆो काम गनर् उहाँ उक्साउनुह ु

चितर्कला दे खाएर मािनसह लाई तहसनहस पानर् खोिजरहे को हुन्छ।

ु ाई पन्छाएर िहँड्न सक्छ
कितपय समयमा हामी ूभल

भन्छ ।

ँ ा पिन
पापको ज्यादितमा हामी पनुर् आवँयक छै न भनेर ढु क्क भएर आख
िचम्लन खोज्दछ । तर यथाथर्मा यो किहल्यै पिन होइन। पापको पिरणाम

हुन्छ भनेर पावलले ःप

पादर्छ। त्यो असर अनन्त समयसम्म पीडादायी

भइरहनेमाऽ होइन त्यसको आततायी असर अिहले पिन हामीले भोिगरहे का
हुन्छ ।

नितजाह

कुन ूिबयामा मािनसह

पापको दायरामा पिररहेका हुन्छन् र त्यसको

् पावलले व्यक्त गरे का यी शब्दह
के के हुन?

ूाथर्नापूवक
र् केलाएर

पढ्नुहोस् र आफ्नै िनँकषर् िनकाल्नुहोस्। पापका कदमह

नितजाह मा ध्यान िदनुहोस्।
रोमी

१:२१-३२

"िकनिक

परमेँवरलाई

िचनेर

र ितनीह का

पिन

ितनीह ले

परमेँवरलाई िदनुपन मिहमा िदएनन्, न त धन्यवाद नै चढ़ाए, तर ितनीह

आफ्ना िवचारमा बेकम्मा भए, र ितनीह को मूखर् मन अझ अध्ँ यारो भयो।

बुि मान् छु भन्ने दाबी गरे तापिन ितनीह

मािनस, चराच ु
परमेँवरको
ितनीह का

मूख भए, र ितनीह ले िवनाशी

ी, चारखु े जनावर र घॐने जीवह का मूितर्का

मिहमा

साटफेर

गरे ।

यसकारण

परमेँवरले

ँ अिवनाशी
पसग

ितनीह लाई

दयका कामवासनाको अशु तामा छोिडिदनुभयो, िक ितनीह ले

आपसमा आफ्ना शरीरको अनादर ग न्।िकनिक ितनीह ले

परमेँवरको

ँ साटे र सदासवर्दाका परमधन्य सृिंटकतार्लाई त्यागेर ब
सत्यतालाई झूटसग
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सृिंट

गिरएका

थोकह को

पूजा

र

सेवा

गरे ।

यसैकारण

परमेँवरले

ितनीह लाई लाजमद कामुकताको िनिम्त छोिडिदनुभयो। ितनीह का ःऽीह ले

आफ्ना ःवाभािवक व्यवहारलाई अःवाभािवक व्यवहारमा पिरवतर्न गरे , र त्यसरी

नै ःऽीतफर्को ःवाभािवक व्यवहार त्यागेर एक-दोॐातफर् कामुकताको जलनमा
पु षह ले पु षह िसतै िनलर्ज्ज काम गरे , र आफ्नै शरीरमा आफ्ना कसूरको

उिचत दण्ड भोगे। यसरी ितनीह ले परमेँवरलाई मान्यता िदन नचाहेका हुनाले

परमेँवरले ितनीह लाई ॅंट मनका अवःथामा अनुिचत आचरणको िनिम्त

त्यािगिदनुभयो वा छोिडिदनुभयो। ितनीह
इबीले भिरएका छन्। ितनीह
हुन्छन्, र ितनीह

सबै िकिसमका बदमाशी, दुंटता, लोभ,

डाह, हत्या, झझगड़ा, छल, बदख्वाइँले भिरएका

कुरौटे , र बदनाम गन, परमेँवरलाई घृणा गन, ढीट, अह ारी,

अिभमानी, दुंट कुरा रिचिहँ ने, आमा-बुबाको आ ापालन नगन, ३१ मूख,र्

िवँवासघाती, िनदर्यी र बूर हुन्छन्। यःता काम गनह

भन्ने परमेँवरको धािमर्क-िवधान जान्दाजान्दै पिन ितनीह

मृत्युको योग्य हुन्छन्
यी काम गन माऽ

ँ पूणर् सहमत पिन हुन्छन्" (रोमी १:२१-३२)।
होइनन्, तर यःता गनह सग
मािनसह

त्यस अधमर् काममा पिररहनुको कारण ूभ ुको बोधले हो

ु ो िरस भनेको ल मािनसह
भनेर रोमी १:१८मा उल्लेख गिरएको छ। ूभक

पापी भयो अब म ितनीह लाई बोध दे खाउँछु, दु:खिदन्छु र क
अवँय होइन। मािनसह

िदन्छु भनेको

ु े हःतक्षेप गनुह
जे गनर् चाहन्छ त्यसलाई ूभल
र् ु ।

उनीह ले ःवइच्छालाई ूयोग गरे र के नितजा िलन चाहन्छन् त्यही नितजामा

उहाँले छोड्नुहन्ु छ। इसाईह लाई पिन ितनीह को कारणले दु:ख, पीडा,
समःया ल्याउँछ भने उहाँले जिहले पिन तुरन्तै हःतक्षेप गनुह
र् ु

कारणले िनम्त्याएका नितजाह लाई उहाँले हटाउनुह ु ।

र हाॆै पापको

पाप कितको नराॆो

र त्यसको ज्यादित कितको छ भनेर हामीले बुझोस् भनेर नै हाॆा कामका
पिरणामह

नितजाह

धेरै पल्ट भोग्न उहाँले हामीलाई छोड्नुहन्ु छ।

ूभ ुका नैितक व्यवःथा, दश आ ाह लाई कुल्चेर िहँड्दा त्यसका
कःतो हुन्छन्? तपाईँले जानेकै ःवाःथ िनयम वा ःवःथ रहने

नीितह लाई तोडेर वा वेवाःता गरे र चल्दा तपाईँलाई के हुन्छ? हाॆो भौितक

शरीर पिन ूभ ुको घर वा वासःथान वा पिवऽ मिन्दर हो। यिद ःवःथ

जीवनशैलीलाई वेवाःता गरे र खानिपनमा जथाभावी गरे र िहँ
गरे न वा शरीरको माग िवपिरत अित धेरै काम गिरर
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वा कसरतह

भने त्यो पिन ूभ ुको

िब

मा पाप हो भनेर बाइबलले खुलःत बनाएको छ। त्यही पापको नितजाले

हामीमा अनेक अिग्नवाणह

हामीले नै िभऽाइरहे का हुन्छ ।

तपाईँको जीवनमा तत्कालै केही गनुभ
र् एको छ जसको नितजा त्यितखेर

नै भोग्न वाध्य हुनपु रे को िथयो? तपाईँको त्यस पापबाट के पाठ िसक्नुभयो?

त्यःतो नहोस् भनेर तपाईँको आित्मक, भौितक र मानिसक जीवनशैलीलाई

कसरी पिरवतर्न गनर् खोज्न चाहनुहन्ु छ?
४. अिग्नपरीक्षाह ले ल्याउने शु ता

"यसैकारण सवर्शिक्तमान् सारा जगतक परमूभ ु यसो भन्नुहन्ु छ: “हेर,

म ितनीह लाई खारे र जाँच्नेछु, िकनिक मेरो ूजाकै छोरीको पापको कारण म

अ

के गनर् सक्छु र?" यिमर्या ९:७।
"यिद

ूभ ुको

आत्माले

तपाईँको

िदमागमा

हािलिदनुहन्ु छ तब ती वचनह ले तपाईँलाई असहज, िच

केही

वचनह

दुखाइरहे को हुन्छ

भने ितनीह मा केही छन् जसले तपाईँलाई खारे र तपाईँमा नहुनपु न कुरालाई

उहाँले मानर् चाहनुहन्ु छ"-ओसवाल्ड चाम्बस्, माइ अटमोःट िहज हाइजेःट
(युिरचिभल, ओहायो: बारबोर, १९६३), पृ. २७१बाट

पान्तिरत।

यिमर्या र ओसवालाडका कथनह लाई तपाईँले कसरी बुझ्नुभएको छ?

अिग्नपरीक्षाको िःथितमा तपाईँ पनुभ
र् एर तपाईँलाई शु

भोग्नुपदार् तपाईँको आफ्नै अनुभव कःतो भएको िथयो?

गन बममा तपाईँले पीडा

यिमर्या ९मा ूभ ुले यहू दा र य शलेमलाई पोल्नुहन
र् न
े , खानुह
े र
ु छ
ु छ

अिग्नहोममा हाल्नुहन
र् एको छ। त्यसका के दुई कारणह
े भनेर खुलासा गनुभ
ु छ

छन् (यिमर्या ९:१३,१४)? यस खालको खािरनु कसरी हुन्छ? (यिमर्या
ँ ा आस
ँ क
ु ो फुहारा
९:१५,१६)? हेनह
र्ु ोस्, "मेरो िशर पानीको मूल र मेरो आख

भए त, मेरो ूजाका मािरएकाह का िनिम्त म रातिदन

याऽीह

ँ म भूिममा
नेिथए।

बःनका िनिम्त मेरो एउटा बःने ठाउँ भए त, म आफ्नो ूजालाई छोड़े र

ितनीह बाट

टाढ़ा

ँ
जानेिथए।

िकनिक

िवँवासघातीको एक जमात। “ितनीह

् दे शमा ितनीह
तयार गछर्न।

ितनीह

सबै

व्यिभचारी

हुन,्

झूट बोिलहाल्नलाई आफ्नो िजॄो धनुझ

सत्य ारा िवजयी हुँदैनन्। ितनीह

एक पापदे िख

अक पापितर लम्कन्छन्, अिन मलाई िचन्दै नन्,’ परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। “आफ्ना

िमऽह दे िख होिशयार बस। आफ्ना दाजुभाइमािथ पिन भरोसा नराख। िकनभने
हरे क दाजुभाइ छली छ, र हरे क िमऽ नै झूटा दोष लगाउँदै िहँ छ।िमऽले

िमऽलाई छल गछर्, र कसैले पिन सत्य कुरा बोल्दै न। ितनीह ले आफ्नो

२६

िजॄोलाई झूट बोल्न िसकाएका छन्, र ितनीह

पाप गदार्गदार् थिकत भएका

छन्। ितमी छलह का बीचमा बःछौ। आफ्नो छलमा ितनीह

मलाई िचन्न

् परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। यसैकारण सवर्शिक्तमान् परमूभ ु यसो
इन्कार गछर्न,”

भन्नुहन्ु छ: “हेर, म ितनीह लाई खारे र जाँच्नेछु, िकनिक मेरो ूजाकै पापको

कारण म अ

के गनर् सक्छु र? ितनीह को िजॄो िवषालु काँड़ हो, त्यसले

छलको कुरा बोल्दछ। हरे कले आफ्नो िछमेकीिसत मुखले त मेलको कुरा
दयमा चािहँ त्यसको िव

गदर्छ, तर

ढुकेर पासो थाप्दछ।के यसैको िनिम्त

म ितनीह लाई दण्ड निदऊँ?” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। “के यःतो जाितलाई म दण्ड

निदऊँ?”

पहाड़ह का िनिम्त म

न्छु

र िवलाप गछु र्, म भूिममा भएका

खकर्ह का िनिम्त म िवलाप गछु र्। ती उजाड़ पािरएका छन्, त्यसबाट भएर

ँ ै न। आकाशका
कोही पिन याऽा गदन, र गाई-गो ह को सोर त्यहाँ सुिनद
पन्क्षीह

भागेका छन्, र पशुह

गइगएका छन्। “म य शलेमलाई भत्केको

थुूो, ःयालह को ओड़ार तुल्याइिदनेछु। म यहू दाका नगरह लाई उजाड़-ःथान

तुल्याइिदनेछु,र त्यहाँ कोही पिन बःन सक्नेछैन।” यो बुझ्ने कुन यःतो बुि मान्

मािनस होला? कसलाई परमूभ ुले िसकाउनुभएको छ र त्यसले यो बुझाउन
सक्छ? कोही त्यसमा भएर जान नसक्ने गरी िकन दे श म भूिमजःतै नाश र
उजाड़ भयो? परमूभ ुले भन्नुभयो, “िकनभने मैले ितनीह का सामुन्ने राखेका मेरो

व्यवःथालाई ितनीह ले त्यागे। ितनीह ले मेरो आ ापालन गरे का छै नन्, र मेरो

व्यवःथाबमोिजम ितनीह

िहँड़ेका छै नन्। त्यसको स ा ितनीह

आफ्ना

दयको हठमा िहँड़ेर ितनीह का िपता-पुखार्ह ले िसकाएअनुसार बाल दे वताका

पिछ लागेका छन्।” यसकारण सवर्शिक्तमान् परमूभ ु, इॐाएलका परमेँवर यसो

भन्नुहन्ु छ: “हेर, म यस ूजालाई ऐरे ल ु खुवाउनेछु, र िपउनलाई िवषालु पानी

िदनेछु। न त ितनीह ले न ितनीह का िपता-पुखार्ह ले जानेका जाितह का

बीचमा म ितनीह लाई छरपंट पानछु , र ितनीह लाई नंट नपा ञ्जेल तरवार
िलएर म ितनीह लाई खे नेछु।” सवर्शिक्तमान् परमूभ ु यसो भन्नुहन्ु छ: “अब

िवचार गर! िवलाप गन ःऽीह लाई बोलाओ, ितनीह मध्येका सबैभन्दा िनपुण
िवलाप गनह लाई बोलाइपठाओ।ितनीह

चाँड़ै आऊन्, र हाॆा िनिम्त िवलाप

ँ ाभिर आस
ँ ु हुँदैन, र हाॆा परे लाबाट आस
ँ क
ु ो धारा
गिरिदऊन्, जबसम्म हाॆा आख

ँ ै छ: ‘हामीह
छु दै न।िसयोनबाट िवलापको सोर सुिनद

भय ! हामीह

कःतो िकिसमले नंट

लाजले भ ुतुक्क भय ! हामीले हाॆो दे श छो नैपछर्, िकनभने हाॆा

२७

घरह

नंट भए’।” अब हे ःऽी हो, परमूभ ुको वचन सुन, उहाँको मुखको वचन

सुन्न ितमीह का कान खोल। ितमीह का छोरीह लाई शोक गनर् र एक-

अकार्लाई िवलाप गनर् िसकाइदे ओ। हाॆा बालकह लाई गल्लीदे िख, र हाॆा

जवानह लाई चोकह दे िख मृत्युले नाश गरे को छ। त्यो हाॆा झ्यालह सम्मै

चढ़े र आएको छ र हाॆा िकल्लाह िभऽ पसेको छ। ितिमले भन्, “परमूभ ु यो

घोषणा गनुह
र् न्ु छ: ‘मािनसह का लाश बारीका मलझ, बाली का नेह का पछािड़
छोिड़एका दानाझ पिड़रहनेछन्, र कसैले ितनलाई बटुल्नेछैन’।” परमूभ ु यसो

भन्नुहन्ु छ: “बुि मान् मािनसले आफ्नो बुि मा घमण्ड नगरोस्, अथवा बिलयो

मािनसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस्, अथवा धनी मािनसले आफ्नो धनमा

घमण्ड नगरोस्, तर जसले घमण्ड गछर् त्यसले यस िवषयमा घमण्ड गरोस्: ‘म
परमूभ ुलाई जान्दछु र िचन्दछु , र उहाँ त्यही परमूभ ु हुनहु न्ु छ, जसले पृथ्वीमा
दया, न्याय र धािमर्कताको व्यवहार गनुह
र् न्ु छ। िकनभने ियनैमा म ूसन्न हुन्छु ,”

परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। परमूभ ु घोषणा गनुह
र् न्ु छ: “समय आउँदैछ, जब म शरीरको

माऽ खतना भएकाह

तर यथाथर्मा बेखतना भएका सबैलाई दण्ड िदनेछु– २६

अथार्त ् िमौदे श, यहू दा, एदोम, अम्मोन, मोआब र म भूिम र टाढ़ा-टाढ़ाका
ठाउँह मा बःने सबैलाई। िकनिक यी सबै जाितह

इॐाएलका सारा घरानािसत पिन
जब

ु े
ूभल

आफ्ना

साँच्चै नै बेखतनाका हुन,् र

दयमा बेखतना भएकाह

जनह लाई

खानुह
र् न्ु छ,

हाल्नुहन्ु छ र परीक्षा गनुह
र् न्ु छ तब ती ूिबयाह

्
हुन।”
यिमर्या ९।

ितखानुह
र् न्ु छ,

अिग्नहोममा

ूचण्ड, कठोर, सख्त, उम र

जबरजःत पिन हुनसक्छन्। यःता खालका परीक्षा र खान कामह
कारणह

तीन

हुनसक्छन्। पिहलो त, हामी पीडाको अनुभव गदर्छ तािक हामीमा

त्यःतो पिरिःथित वा वातावरण होस् जसले गदार् पापूित हाॆो ध्यान जाओस् र

पापको ज्यादितलाई िच सकोस्। " “ितमीले ितनीह का चाल जाँच्न र हे न र्
भनी मैले ितमीलाई धातु जाँच गन र ितनीह लाई चािहँ नपगालेको कच्चा

ँ
धातुझ बनाए।
ितनीह
् ितनीह
हुन।

सबै अपवाद गद यताउता िहँ ने कठोर बागीह

काँसा र फलाम भइगएका छन्। ितनीह

सबै ॅंट चालको

काम गदर्छन्। २९ आगोले भःम हुने पदाथर्लाई भःम पानर् खलाँती खू ब

जोरिसत फुिकन्छ। तर सफा गन काम व्यथर्मा भइरहन्छ। दुंटह को छनोट

ु े
भएको छै न।ितनीह लाई खोट लागेका चाँदी भिनन्छ, िकनभने परमूभल
ितनीह लाई

इन्कार

गनुभ
र् एको

छ” (यिमर्या

६:२७-३०)।

त्यसकारण

ु ाई िव ास गछु र् भ े
हामीलाई ध्यानमा ल्याउन पापको अन्धकारको शिक्त ूभल
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जनह मा कितको रहे छ भनेर दे खाउन नै ती ूचण्ड, सख्त र कठोर ूिबया

उहाँले आउन िदनुहन्ु छ। दोॐोमा, हामीमा पापको िनिम्त बेदना, सन्ताप,

दा ण, दु:ख र मािमर्क िवरहको अनुभव गदर्छ तािक पाप कःतो रहे छ भनेर

ःप

पमा हे न र् सिकनेहन्ु छ । तेॐोमा, हामी अ ह भन्दा, समाज, सभ्यता,

रहनसहनको िबपिरत चल्न खोज्दा िनराश, हतोत्साह र िनरथर्कको अनुभव

गदर्छ । हाॆो जीवनलाई हामीलाई प्यारो लाग्ने थोकह लाई जानाजानी

त्याग्नुपदार् किठन र असहज हुन जान्छ।

ँ सं घषर् गिररहनुभएको छ? यिद तपाईँलाई
तपाईँ आफै कुन पापह सग

अिहले नै खानर् चाहनुहन्ु छ भनेर उहाँले कसरी गनुह
र् न्ु छ होला? तर ूभ ुले त्यस
ूचण्ड ूिबया तपाईँको िनिम्त चाल्नुभन्दा पिहले तपाईँ आफैले पापलाई कसरी
सम्हाल्नुपदर्छ? इॐाएलका पापह लाई उहाँले कसरी सम्हाल्नुभएको िथयो?

५. ूभ ुमािथको आःथा, िन ा र भरोसामा पिरपक्व बनाउन अिग्नपरीक्षाह

"ूशःत आत्म ान वा ूकाशह को कारण घमण्डले म ब ता नफुलूँ

भनेर मलाई सताउन र घमण्डबाट रोक्नलाई सैतानको दूत, अथार्त ् एउटा काँढ़ो
मलाई कचकच गराउन मेरो शरीरमा िदइयो।" (२ कोिरन्थी १२:७)।

कुनै पिन िव वा काट्न र िछमल्ने काम धेरै फरक हुन्छ। हामीलाई

मन नपन िब वाह

हामी काटे र िमल्काउँछ , आगोमा हाल्छ

वा मल

बनाउँछ । तर जब कुनै िब वा िछमल्छ र हाँगालाई काँटछाँट गछ तब
त्यस िब वा अझ राॆोसँग फलोफुलोस र बढोस् भ े चाहन्छ । दुवै ूिबयामा

ितखो किचको आवँयक हुन्छ। छाँटकाट वा िछमल्ने काममा िव वाका

कचीले कािटन्छ। यसो हे दार् कुशल बगचेले त्यसलाई नाश गनर्

भागह

खोजेको जःतो दे िखन्छ। आित्मक पिरवेशमा ॄश
ु िवल्कसन लेखकले यसरी
व्यक्त गदर्छन्, "के तपाईँले ूभ ुबाट अत्यन्तै ूशःतमाऽामा आिशषह को

िनिम्त ूाथर्ना गिररहनुभएको छ तािक उहाँले तपाईँलाई उहाँको पुऽ जःतो

बनाउन सकुन्? यिद तपाईँको जवाफ हो भनेर िदनुहन्ु छ भने तपाईँमा भएका

अनावँयक

आित्मक,

भौितक

र

मानिसक

भ ुत्लाह

काट्न

माग

गद

ु न्ु छ"- िसबेट अभ भाइन (िसःटरस, ओिरगान: मिल्टनोमाह, २००१), पृ.
हुनह
६०बाट

पान्तिरत।

आफ्नो शरीरमा भएको काँडा के होला भनेर धेरै मािनसह

मान्दै सोच्दछन। पावलले के भ

ःवभािवक

हो।

उनमा

अचम्म

खोजेको हो भनेर खुल्दुली सबैलाई लाग्नु

शऽुह को

िनरन्तर

२९

आबमण

र

आफ्नै

इसाई

िव ासीह ले िव ासमा ग ार गरे कोदे िख िलएर राॆोसँग बोल्न सक्ने खुबी

ँ ामा समःया पिन भएको दे िखन्छ। अचम्म
उनमा नहुनपु िन हो। उनको आख

तिरकाले आफ्नो दुखेसो व्यक्त गरे र पावलले भन्दछ यो काँडा त मलाई नै
झुन्

ाइ िदएको छ।

मलाई नै िदएको भनेर पावलले भ क
ु ो अथर् के हो? कसले उनलाई

त्यो आततायी काँडा िदयो त? तर पावलकै फाइदाको िनिम्त त्यो काँडा ूभ ुले
कसरी ूयोग गनुभ
र् यो?

यो सोच्नुहोस् पावलको काँडाको िनि त लआय छ: ूशःत आत्म ान

वा ूकाशह को कारण घमण्डले म ब ता नफुलूँ भनेर मलाई सताउन र

घमण्डबाट रोक्नलाई शैतानको दू त, अथार्त ् एउटा काँडा मेरो शरीरमा िदइयो"
(२ कोिरन्थी १२:७)।

पढ्नुहोस्: " ूशःत आत्म ान तथा ूकाशह को कारण घमण्डले म

ब ता नफुलूँ भनेर मलाई सताउन र घमण्डबाट रोक्नलाई शैतानको दूत, अथार्त ्
एउटा काँडा मेरो शरीरमा िदइयो। यो मबाट हटोस् भनेर मैले तीन पल्ट

ूभ ुिसत िबन्ती गरे । ९ तर मलाई उहाँले भन्नुभयो, “मेरो अनुमह तेरो िनिम्त
पयार्प्त छ, िकनभने मेरो शिक्त दुबल
र् तामा नै िस
शिक्त ममा वास गरोस् भनेर म ब

यसकारण

भींटको

खाितर

हुन्छ।” यसकारण भींटको

मेरो दुबल
र् तामा बढ़ी खुशीसाथ गवर् गनछु ।

दुबल
र् ताह मा, बदनामीह मा, किठनाइह मा,

सतावटह मा, आप ह मा म सन्तुंट रहन्छु । िकनिक जब म दुबल
र् छु , तब म

शिक्तशाली छु " (२ कोिरन्थी १२:७-१०)। पावलले उनको काँडालाई कसरी

सम्हाले? के पावलको कमजोरीले उनमा अ

केही आित्मक फाइदा उठाउन

सकेका िथए त? तपाईँको आफ्नै जीवनमा अनेक काँडाह

होला

वा

ितनीह ले

घोिचरहेका

होलान्।

तर

पावलको

बोिकरहनुभएको

ँ सामना गनर् तपाईँलाई कसरी हौशला िमल्न सक्दछ?
काँडाह सग

अनुभवले

ती

तपाईँको आित्मक िवकास, समृिध्द र उत्थान ूभ ुले चाहेको भन्दा

कसरी फरक हुनसक्छन्? तपाईँको जीवनमा कुन पक्षह

छन् असल, िठक,

धमर्परायण र आित्मक फिलफापको िनिम्त िवकासको आवँयक भएको िथयो सो

सोच्नुहोस्। तपाईँलाई छाँटकाँट गरे र कुन् आित्मक गुण र आदशर्ह

जीवनमा ूभ ुले ूगित गनुभ
र् एको तपाईँ चाहनुहन्ु छ?

३०

तपाईँको

उपसं हार:

थप जानकारी: एलेन जी.

ाइट, साइनस् अभ टाइमस्, नभेम्बर १८, १९०३,

"इफेक्टु यल ूेयर", एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ४को पृ. १११८२ र
माइलाइफ टु डेको, पृ. ९२को "गड पिमर्टस् शायल टु प्युरोफाइ मी।"
दय वा मनका कुराह

""जसले मािनसह का

ितनीह का चिरऽ, आिनवानी र िनयतह

पढ्नुहन्ु छ उहाँलाई

ती मािनसह लाई भन्दा बिढ थाहा

छ। कितपयसँग आफैमा बुि , दक्षता, अनुभिू त, बल र शिक्तह

छन् जुन

िठकसँग िनदिशत गिरयो भने ूभ ुको कामको ूगितको िनिम्त उपयोग हुनसक्छ

भनेर

उहाँले

ूभ ुले

दे ख्नु हुन्छ।

भएकाह लाई िविभ

नै

िविभ

ूितभा,

खुबी

र

दक्षता

ओहोदाह मा रािखिदनुहन्ु छ। ितनीह लाई िविभ

फरक पिरिःथितह मा पानुह
र् न्ु छ तािक ितनीह ले आफ्नै चिरऽका खोटह

र

िचनुन जुन ितनीह को आत्म ान, िववेक र बुि बाट लुकाइएको हुन्छ।

ितनीह लाई ती कमजोरीह

सच्याउन उहाँले अवसरह

कामको िनिम्त योग्य बनाउनुहन्ु छ। ितनीह
दु:खक

र अिग्नज्वालाह

शु , िनद ष होस् भनेर ूायजसो

ितनीह मािथ आबमण गनर् उहाँले अनुमित

िदनुहन्ु छ।" द िमिन ी अभ िहिल , ४७१बाट

िचन्तनमनन:
अ.

िदनुहन्ु छ, र उहाँको

हाॆा पापका पिरणामह

पान्तिरत।

हामीले भोिगरहनुपदार् हाॆो िनिम्त धेरै किठन

हुन्छ। हामी सोध्छ "के अब ूभ ुसँग फेिर िठक भएर चल्न सकँ ु ला?"
त्यःतो पिरिःथितमा ूभ ुका के ूित ाह

छन् जसले तपाईँलाई होशला

र लगनशीलता कायम गद आित्मक जीवनलाई ूगितशील बनाउँदै

जान सक्नुहन्ु छ? यही ू

तपाईँलाई कसैले सोध्यो भने तपाईँले के

जवाफ िदनुहन्ु छ? हेनह
र्ु ोस् पावलको भनाइ रोमी ५:१-११ "यसैकारण
ँ हाॆो
िवँवास ारा धमीर् ठहिरएर हाॆा ूभ ु येशू भींट ारा परमेँवरसग

िमलाप भएको छ। उहाँ ारा हामीले यस अनुमहमा िवँवास ारा ूवेश
पाएका छ । यस अनुमहमा हामी खड़ा छ , र परमेँवरका मिहमाको

सहभागी हुने हाॆो आशामा हामी रमाउँछ । यित माऽ होइन, तर हामी
आफ्नो स ंटमा रमाउँछ , यो जानेर िक स ंटले सहनशीलता उत्पन्न

गराउँछ, सहनशीलताले चिरऽ, र चिरऽले आशा उत्पन्न गराउँछ।

आशाले हामीलाई िनराशा गराउँदैन, िकनिक हामीलाई िदइएका पिवऽ

आत्मा ारा परमेँवरको ूेम हाॆा

३१

दयमा खन्याइएको छ। िकनिक

हामी दुबल
र् हुँदा नै भींट अधमीर्ह का िनिम्त ठीक समयमा मनुभ
र् यो।

धािमर्क मािनसको िनिम्त मनर् तयार हुने कोही िबरलै पाइएला, कतै

ँ गरी पिन हाल्ला। तर
असल मािनसको िनिम्त कसैले मन आट

परमेँवरले हाॆा िनिम्त उहाँको ूेम यसैमा दे खाउनुहन्ु छ, िक हामी

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

धमीर् ठहिरएका हुनाले झन् बढ़ी हामी परमेँवरको बोधबाट उहाँ ारा
बचाइनेछ ।

िकनिक

हामी

शऽु छँदै

उहाँका

पुऽको

मृत्यु ारा

ँ हाॆो िमलाप भएको िथयो भने, झन् बढ़ी अब उहाँसग
ँ ै
परमेँवरसग

िमलाप भएका हुनाले भींटको जीवन ारा हामी बचाइनेछ । यित माऽ

होइन, तर हाॆा ूभ ु येशू भींट ारा परमेँवरमा हामी रमाउँदै पिन छ ,
आ.

ँ िमलाप ूाप्त भएको छ।"
उहाँ ारा अब हामीलाई परमेँवरसग

ूभ ुकै आदे श जे हुन्छ त्यो उहाँका भक्तह को िनिम्त हुन्छ भ े एलेन

जी.

ाइटको धारणाको अथर् के हो? तपाईँले अपेक्षा नगरे का क

घट्नाह

र

तपाईँमा पर्यो भने ूभ ुको चाहना रहेछ भनेर तपाईँले कसरी

थाहा पाउने? तपाईँकै जीवनमा ूभ ुले कःता कःता चालह

चल्नुभयो

जसले तपाईँलाई आदशर् व्यिक्त बनाउन सहयोग गरे को छ? ूभ ुको

इच्छा भनेर मन्थन गन्थन गिररहनेह लाई तपाईँले कसरी सहयोग गनर्

इ.

सक्नुहन्ु छ?

यिद अिहले नै तपाईँलाई कुनै व्यिक्तको बारे मा थाहा छ जो

अिग्नज्वालामा पिररहेको छ? कसरी त्यो ज्वाला ल्यायो भ े कुरामा के

तपाईँलाई सरोकार छ र? अथार्त ् जुन कारणले त्यो व्यिक्त होिमन
ई.

पुिगरहेतापिन त्यस व्यिक्तूितको ूितिबया तपाईँको के छ?

दिक्षण अमेिरकामा एक जना सुसमाचार ूचारक अत्यन्तै दु:खक

र

िततो परीक्षामा परे का िथए। त्यसपिछ उनी युरोपमा सरे र कसैलाई

यो सुनाए, "मेरो लास त दिक्षण अमेिरकामै छोडे।" त्यसको अथर् के
हो? कुनै न कुनै तवरले हाॆो लास कतै िकन छोड्नु पदर्छ?

दु:खक , परीक्षा, अिग्नज्वालाह को भूिमका के हुन्छ यिद हाॆो लास
उ.

छोड्नुपछर् भने?

चचर्को है िशयतले कुनै अःपताल वा ःथानमा तपाईँ जानुहोस् जहाँ

दु:खक

र पीडा जुनसुकै कारणले भोिगरहेतापिन मािनसलाई सान्त्वना,

उत्साह, आशा, सहायता र खुशी पानर् सक्नुहन्ु छ।

३२

कथा २
महामारीको समयमा आँचयर् काम, बोलिभया
िग्वलेम
कोिभड-१९ले

गदार्

बोलिभयामा

भएको िथयो। सबै चचर्ह
भाइरस

फैिलएला

लक

डाउन

बन्द भएको िथयो।

भनेर

चचर्को

सबै

िबयाकलापह मा बन्दे ज लगाएको िथयो। तर
बोलिभयको

सबभन्दा

ठू लो

दोॐो

सहर

एले

आल्टोमा िवँवासीह को साना साना समूहह

घरे ल ु स ितको िनिम्त भेला हुन थालेका िथए।

तै पिन यस महामारीमा मािनसह ले परमेँवरको
आराधना कसरी गनर् सिकन्छ भनेर िग्वलेम िदलै देिख ूाथर्ना गद िथए। जब

िग्वलेम ले ूाथर्ना गद िथए तब एउटा िबचार उनको मगजमा आयो। सहर
छोडेर टाढा सुनसान ठाउँमा आराधना कायर्बम

िकन सं चालन नगन भनेर

उनले सोच्न थाले। धेरै ूाथर्ना गरे पिछ चचर्का धेरै सदःयह

िमलेर सहरका

विरपिर रहे का धेरै पहाडह मा एउटा पहाडमा परमेँवरको आराधना गन

िनणर्य उनले गरे । समूहले एउटा पहाडमा जाने िनणर्य गर्यो। ितनीह को

आयमारा भाषामा त्यस ठाउँलाई "वाना कुटा" वा "सुख्खा तलाउ" भन्छ। यो

एउटा िहँउको पहाडको फेदीमा छ।
पिहलो

िवँवासीह

साबथमा

िनराश

आठ

भएनन्।

जना

ितनीह

भेला

भए।

आराधनाको

िनिम्त

पु ष

िवँवासीह

हरे क

साबथ

िनरन्तर पमा भेला भए। तर जब ितनीह ले ूाथर्ना गरे र आराधना गरे
मािनसह

धमाधम आउन थाले। तीन मिहनापिछ आराधना गनह

बाट १०० जना भए। एडभेिन्टःटह माऽ होइन अ

आठ जना

चचर्का मािनसह

पिन

सेवा आराधना गनर् आउन थाले। िचसो, जाडो र थकाइले पु ष र मिहला,
जवान र बालबािलकाह

पिन दुई िकलोिमटर पहाडमािथ चढे र परमेँवरको

आराधना गनर् थाले। जब ितनीह

मनमा रािखर रहे , "हामी िहँड्दै

पहाड चढ्दै गथ एउटा कुरो ितनीह ले

ु न्ु छ।"
गर । परमेँवर हामीसँग हुनह

ितनीह ले पहाडमािथ परमेँवरको ध्यान गरे , ूाथर्ना गरे र उपवास बसे।
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ँ ा टे केर ूाथर्ना गद परमेँवरमा ितनीह
त्यस पहाडमा घुड

आनन्द मनाउन

थालेका िथए।

ूत्येक साबथ पहाडमा मािनसह

भेला भएर आराधना गदार् सबैले

धेरै आिशष पाएको अनुभव गरे का िथए। िबमार र बेरोजगारको पिरिःथितमा

सं घषर् गदार् गद पिन धेरैले परमेँवरलाई खोज्दै िथए। जब हरे क साबथ
ँ ाह मा आश
ँ ह
ु
आराधना पिछ पहाडबाट ओल तब धेरैका आख

हुन्थ्यो।

ु न्ु छ भ े ितनीह को िवँवास िथयो। ितनीह को
परमेँवर नै िनयन्ऽणमा हुनह
बीचमा परमेँवरले ठू ला ठू ला कामह

गनुह
र् न
ु ेछ भनेर उहाँमािथ भरोसा राखेका

िथए। िफिलप्पी ४:१९,२० पढे र ितनीह ले एक आपसलाई उत्साह िदएका
िथए, "मेरा परमेँवरले आफ्नो मिहमामा उहाँको सम्पि अनुसार ितमीह को

हरे क खाँचो भींट येशूमा पूरा गिरिदनुहन
ु ेछ। अब हामीह का परमेँवर र
िपतालाई सदासवर्दा मिहमा होस्। आमेन। जब महामारी कम हुँदै गयो तब

अनन्तको

पहाडमािथ

सुसमाचारको

ूचारका

कमी

आएन।

त्यस

महामारीमा

भएको अचम्मको आराधना सेवाकायर्मा १३ जनाले आफ्नो

त्यस
दय

ूभ ुलाई िदएर बिप्तःमा िलए। आज त्यस पहाडमा भेला हुने िवँवासी समूह

्
सहरको एउटा हल भाडामा िलएर ूत्येक साबथ ूभ ुको आराधना गछर्न।
त्यहाँ ५० जना भन्दा बिढ मािनसह

आराधनाको िनिम्त ूत्येक साबथ भेला

हुन्छन्।

३२-२

