९

तिु त र प्रशंसाको जीवन

यस अध्यायका मूल पदह : िफिलप्पी ४:४-७, यहोशू ५:१३-६:२०, भजन
१४५, ूेिरत १६:१६-३४ र २ इितहास २०:१-३०।

यस अध्यायको मूल सार पद: "ूभ ुमा सध आनन्द गर। म फेिर पिन भन्दछु ,
आनन्द गर।" िफिलप्पी ४:४।

जब हामी खुिशयालीमा छ , मन हषर्भइरहेको हुन्छ र सबै थोकह

आनन्दले भिरएको हुन्छ तब त्यसबेला ूभ ुमा खुशी भएर िचच्याउन सिजलो
हुन्छ। तर हामीले चाहेका अनुसार काम भएन, खराबह

आइपर्यो, हामीले

कल्पना नगरे को पिरिःथितमा हामी होिमय भने खुशी भएर कसरी उिृने? तर,
समयभन्दा ूितकूल समयमा ूभ ुको

यही नै हामीलाई आवँयकता छ। अ

ःतुित गदार् हाॆो िव ास र आःथाले हामीलाई सम्हाली राख्न सहयोग गदर्छ।
हाॆो अत्यन्तै अन्धकार वातावरणलाई ःतुितूशंसाले पिरवतर्न गनर्

सक्दछ। हाॆा विरपिरका वातावरणह
तर

ूभ ुको

ःतुितले

हामीलाई

पिरवतर्न हुन्छ भ

पिरवतर्न

गनर्

खोजेको त होइन

सक्दछ।

हाॆा

विरपिर

रहे काह लाई पिन यसरी पिरवतर्न गनर् सक्छ िक कुनै पिन च ुनौतीह को
सामना गनर् हाॆा ःतुित र ूशंसाले बल िदन सक्छ।
ःतुित र ूशंसा गनुभ
र् नेको िव ास कसरी सिबय भएको छ भनेर

दे खाउँदछ। ूभ ुको ःतुित गनर् सधै ःवभािवक हुन्छ भ े छै न। तर जब हामी

ःतुित र ूशं सालाई व्यवहारमा उताछ तब त्यसलाई हाॆो जीवनको ःवभावको

भाग बनाउँछ । यसले हाॆो आित्मक जीवनलाई पिरवतर्न गनर् सक्छ र

सै तानका कदमह सँग िभड्न पिन सक्ने हुन्छ ।
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यस अध्यायको झलक: ःतुितूशंसा भनेको के हो? किठन पिरिःथितमा
ःतुितूशंसा गिरन्दा त्यो शिक्तशािल आित्मक अ

िकन हुनसक्छ? हामीलाई र

हाॆा वरपिरका पिरिःथितह लाई ूाथर्ना र ःतुितले कसरी पिरवतर्न ल्याउन
सक्छ?
१. ूशंसाको ढाँचा
िफडोर डोःटोियभःकी (१८२१-१८८१) इसाई पिरवारमा जन्मेका
सको महान् सािहत्यकार िथए।

स अनक

राजनैितक उथलपुथलमा

लािगरहे को िथयो। राज्यबाट नै धेरै मािनसह को हत्या गिरएका िथए। त्यही

बममा उनलाई पिन मृत्युदण्ड सुनाइएको िथयो। तर त्यो कायर्न्वयन नगिर

चार वषर्सम्म साइबेिरयाको कठोर िहँउको राज्यमा बन्दी बनाएको िथयो।
झ्यालखानामा आफ्नो कठोर जीवनको अनुभवको बारे मा यसरी लेखेका िथए,
"अन्तको समयसम्म तपाईँ बाँच्नुहन्ु छ भनेर िव ास गनुह
र् ोस्। सबै मािनसह

तपाईँबाट िततरिबतर भएतापिन र तपाईँ एकमाऽ िन ामा अिडग हुनवाध्य

भएतापिन तपाईँको भेटी ल्याउनुहोस्, तपाईँको एक्लोपनामा ूभ ुको ूशं साको
भेटी ल्याउनुहोस्।"

येशूको धुरन्धर र धरोहर पावले िव ासै गनर् नसिकने गिर दवाव र

ूितरोधह को सामना गनुप
र् रे को िथयो।

आफ्ना जाित यहू दी, तत्कािलन

िव साॆाज्य रोम र किठत इसाईह बाट नै अनेक

मानिसक, भौितक र

आित्मक यातना उनले भोगेका िथए। उनको जीवनका अिन्तम क्षणह

बुर र

िनर ुस सॆात िनरोको हुकुममा रोमको झ्यालखाना मृत्युदण्डको फैसला पाएर
थुिनएको

िथयो।

कालो,

िचसो

बःनुपरे तापिन उनी उदािसन र िख

र

अन्धकार

िथएन। ब

झ्यालखाना

छटपिटएर

१०००िकलोिमटर रहे का

मीसको िफिलप्पीमा रहे का येशूभक्तह लाई बढो उत्सुकतासाथ हौशला र
उत्साह िदन पऽ लेखेका िथए!

रोमको कालो कोठरीमा िनरोको तरवार हानको िनिम्त पिखर्रहेका

पावलले िफिलप्पीको पऽ लेखेका िथए। त्यसतो आततायी पिरिःथितमा पावलले

िव ासीह लाई उत्साह िदने िचठी कसरी लेख्न सकेको होला? त्यस पऽमा

ूभ ुको शान्तको कसरी उपभोग गन भनेर उनले लेखेका िथए। िफिलप्पी ४
पढ्नुहोस्। िवशेष गरे र पद ४-७मा ध्यान िदनुहोस्, "१ यसकारण मेरा भाइह ,
म ितमीह लाई माया गदर्छु, र ितमीह को चाहना गदर्छु, ितमीह
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मेरा आनन्द

र मुकुट हौ। मेरा िूयह , यसरी नै ूभ ुमा िःथर रहो। २ म इयोिदया र

सुन्तुखेलाई ूभ ुमा एउटै मनका होओ भनेर आमहपूवक
र्
िबन्ती गदर्छु। ३
िवँवासी सहकमीर्, म ितमीलाई पिन अनुरोध गदर्छु, िक यी ःऽीह लाई मदत

ँ र मेरा
गर, िकनिक ियनीह ले मेरो साथसाथै सुसमाचारको काममा क्लेमेससग

अ

ँ पिरौम गरे का छन्, जसका नाउँ जीवनको पुःतकमा
बाँकी सहकमीर्ह सग

छन्। ४ ूभुमा सध आनन्द गर। म फेिर पिन भन्दछु , आनन्द गर। ५

ितमीह को सहनशीलता सबै मािनसह लाई थाहा होस्। ूभु निजकै हुनहु न्ु छ।
६ कुनै कुरामा िचिन्तत नहोओ, तर हरे क कुरामा ूाथर्ना र िनवेदन ारा
धन्यवादसिहत ितमीह का िबन्ती परमेँवरमा जाहेर होऊन्, ७ र समझले नै

िभयाउन नसिकने परमेँवरको शािन्तले ितमीह का

येशूमा रक्षा गनछ।

दय र ितमीह का मनलाई

८ अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय

छ, जे कुरो न्यायस त छ, जे कुरो शु

छ, जे कुरो ूेम-योग्य छ, जे कुरो

कृपामय छ, यिद केही ौे ंठता, ूशंसाको योग्य केही छ भने यी नै कुराका

िवचार गर। ९ ितमीह ले जुन कुरा मबाट िसक्यौ, र महण गर्यौ र सुन्यौ र

ँ हुनहु न
ममा दे ख्यौ, त्यही गर, र शािन्तका परमेँवर ितमीह सग
े । १० म
ु छ

ूभ ुमा सा॑ै आनिन्दत छु , िक अब धेरै िदनपिछ मूित ितमीह को वाःता फेिर

पलाएको छ। ितमीह

साँच्चै मेरो िनिम्त िचिन्तत िथयौ, तर ितमीह लाई मौका

िमलेन। ११ खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, िकनभने जुनसुकै
पिरिःथितमा भए पिन त्यसमा सन्तुंट रहन मैले िसकेको छु । १२ कसरी
होिचन र कसरी ब न म जान्दछु । पिरपूणत
र् ामा होस् वा भोकप्यासमा होस्,

ूशःततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै पिरिःथितमा सन्तुंट रहने रहःय मैले

िसकेको छु । १३ जसले मलाई शिक्त िदनुहन्ु छ, उहाँमा नै म सब कुरा गनर्
सक्छु । १४ तापिन मेरो कंटमा ितमीह
ितमी

िफिलप्पीह

आफै

पिन

सहभागी भयौ, सो असल गर्यौ। १५

जान्दछौ, िक

सुसमाचारको

सु मा

म

माकेडोिनयाबाट िबदा हुँदा, िदने र िलने काममा, ितमीह बाहेक कुनै मण्डलीको
ँ भएको िथएन, १६ िकनभने थेसलोिनकेमा पिन ितमीह ले
सहभािगता मसग

मलाई एक पटकभन्दा बढ़ी नै मेरो िनिम्त सहायता पठायौ। १७ मैले भेटी

खोजेको होइन, तर म त ितमीह मा यःतो फलको आशा राख्छु , जो ितमीह कै

िहसाबमा जम्मा हुँदैजाओस्। १८ मैले पाउनुपनभन्दा बढ़ी नै पाएको छु ।

इपाृोिडटस ारा पठाइिदएका ितमीह को मीठो बाःना भएको, र परमेँवरलाई
मनपद र महणयोग्य बिलदान पाएर म तृप्त भएको छु । १९ मेरा परमेँवरले
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आफ्नो मिहमामा उहाँको सम्पि अनुसार ितमीह को हरे क खाँचो भींट येशूमा
पूरा गिरिदनुहन
े । २० अब हामीह का परमेँवर र िपतालाई सदासवर्दा
ु छ

मिहमा होस्। आमेन। २१ भींट येशूमा हरे क सन्तलाई अिभवादन दे ओ।
ँ
मसग
हुने भाइह ले

ितमीह लाई अिभवादन पठाएका छन्। २२ सबै

सन्तह ले र िवशेष गरी कैसरका घरानाकाह ले ितमीह लाई अिभवादन

ँ होस्।"
पठाएका छन्। २३ ूभ ु येशू भींटको अनुमह ितमीह को आत्मासग

सबै कुरो िठक, अनुकूल वातावरण, रमाइलो क्षणह मा आनिन्दत हुन ु

र खुशीले गदगद हुन ु सिजलो छ। तर जुनसुकै पिरिःथित र समयमा आनन्द
मनाउनु र खुशीको िमजासलाई आफ्नो

दयमा सजाउनु भनेर पावलले आमह

गदर्छन्। सांसािरक र ूभ ुलाई िव ास नगनह को िनिम्त यो अनौठो कुरो हो।
यिद पावलको आमहलाई अक्षरस वा वाःतिवक पमा िलने हो भने हाॆो िनिम्त
दुई िनणार्यत्मक धारणाह लाई अ ाल्नुपन हुन्छ।

ूथम्, यिद हामी सध खुशी र आनन्दको मुिा वा िमजासमा हुनपु छर्

भने खुशी हुनपु न पिरिःथितमा हामी नपरे तापिन आनिन्दत भइरहनुपदर्छ।
दु:खक ,

सतावटमा

पिन

हाॆो

िभऽी

दयमा

आनन्दको

मुहान

उिलर्रहनुपदर्छ। दोॐो, यिद हामी सध आनन्द हुनपु न हो भने हामी आनन्द
हुन मननपराएको बेलामा पिन आनिन्दत हुनपु दर्छ रे ।

खुशी, आनन्द र ूभ ुको ूशंसा हामीमा ःवाभािवकै नभएतापिन ती

सकारात्मक मनिःथितमा हामी रहनुपदर्छ भनेर पावलले हामीलाई आ ान
गदर्छन्। सं सारको िनिम्त यःतो आ ान तकर्िहन र हाःयाःपद दे िखन्छ। अझ
बहुला भयो िक के हो भनेर पिन कितपयले सोच्न सक्छन्। तर िव ासीको

जीवनमा खुशी हुने कुनै कारणनै नभएतापिन हामीलाई खुशी र आनन्द हुन
ु ो ःतुित र ूशं सा गनुर् नै
बोलाइएको छ। अक शब्दमा भ े हो भने ूभक

हामीमा भएको िव ास र िन ाको उपज हो। िव ास कुनै पिरिःथित वा

अनुकूल वातावरणमा भरपदन ब

हामीमा भएको ूभ ुको सत्य

ानमा

आधािरत हुन्छ। त्यसरी नै हामीलाई राॆो भएको समयमा ूशं सा गन होइन,
ब

हामीलाई ूभ ुको सत्यतालाई िचनेको र उहाँको ूित ालाई आत्मसात् गनर्

सकेकोले नै हामी उहाँको ःतुित र ूशं सा गदर्छ । अचम्म कुरो त यो छ,

यही खालको िव ासले नै हाॆा सोच, िबचार, भावनाह
आकृित बन्दछ।
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र पिरिःथितह को

झ्यालखानामा जःतो मृत्युशैयामा तरवारको मारको िनिम्त पिखर्रहेको

ु नेको के हो? तपाईँ
समयमा पिन ूभ ुको सत्य थाहा पाएर आनन्द हुने खुबीहुनभ

आफैलाई ूभ ुको बारे मा के छ सोको सूची बनाउनुहोस्। ती सूचीलाई हेरेर

ूभ ुलाई धन्यवाद र ःतुित चढाउनुहोस्। यसले तपाईँको भावनालाई कसरी असर
पानर् सक्छ र तपाईँको पिरिःथितलाई हेन

ि कोणलाई कसरी पिरवतर्न गनर्

२. ूाथर्ना ारा जीवनमा ठ

भत्काउनु

सक्छ?

र

ाएका पखार्लह

एउटा कहावत छ "कुनामा र

लगाउनु।" कोही मािनस कोठामा

लगाउँदा लगाउँदै कोठाको कुनामा आइपुग्छ। अिन त्यस कुनामा र

लगाएपिछ त्यस ठाउँबाट िनःकन िक त ताजा र लाई कुल्चेर िनःकनुपछर् िक
त र

सुकेपिछमाऽ त्यस कुनाबाट िनःकन सिकन्छ।
किहलेकाही ँ हाॆो िव ासले हामीलाई कुनामा पछारे को जःतो हुन्छ।

हामीले नै लगाएको िव ासको र ले हामीलाई धरापमा पादर्छ। हामीले

पिरिःथितलाई हे दर्छ । िकत ूभ ु, हाॆा आःथाका िव ाह लाई त्याग्दछ िकत
असम्भव दे िखने कुराह लाई िव ासगनर्मा कर लगाउँछ।
ूभ ुले

ितनीह

इॐाएलीह लाई

िविभ

कुनाह मा

ल्याउनुभएको

िथयो।

४० वषर्सम्म म भूिममा भ तािरएका िथए। ूभ ुले ितनीह लाई हिरयो,

रमणीय उपत्यकाितर ितनीह लाई डोयार्उनुभएन। अन्तमा आएर बिलयो
िकल्ला नै िकल्ला र पखार्ल भएको यिरहो सहरमा ल्याउनुभयो। छलाख जित
इॐाएलीह लाई त्यस सहरलाई उि कै गएर हमला गिर कब्जा गर भनेर

आदे श िदनुभएन। तर कुनै पिन मानवीय योजनाको िबपिरत त्यस सहरको

विरपिर च ुपचाप छ िदन घुम्न आदे श िदनुभयो। अिन सात िदनमा ितनीह
तुरही फुकेर िचच्याउनु रे , अिन ितनीह ले त्यो सहर कब्जा गन छ रे !
दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। ूभ ुले इॐाएलीह लाई के िसकाउन ूयास

गनुभ
र् एको िथयो? हेनह
र्ु ोस्, "१ यदर्न वािर पिँचम तीरका एमोरीह का सबै

राजाह ले र समुिको निजकका कनानीह का सबै राजाह ले, इॐाएलीह का
िनिम्त ितनीह

पार नत ञ्जेल परमूभ ुले यदर्न नदीको पानी सुकाउनुभयो भन्ने

कुरा जब सुन,े तब इॐाएलीह को डरले गदार् उनीह को

दय काम्न लाग्यो र

उनीह मा इॐाएलीह को सामना गन साहस रहेन। २ त्यस बेला परमूभ ुले
यहोशूलाई भन्नुभयो, “पत्थरका कदर्ह

बनाएर फेिर दोॐो पल्ट इॐाएलीह लाई
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् ३ तब यहोशूले पत्थरका कदर्ह
खतना गर।”

बनाएर िगिबयथ-हाअरालोथमा

इॐाएलीह को खतना गरे । ४ यहोशूले खतना गराउनुपरे को कारण यही िथयो,

िक जित जना मािनसह , अथार्त ् यो ाह
सबै

िमौबाट

िनःकेपिछ

उजाड़-ःथानको

िमौदे शबाट आएका िथए, ितनीह
याऽामा

मिरसकेका

िथए।

५

िमौदे शबाट जित िनःकेर आएका िथए, ती सबैको खतना भएकै िथयो। तर

िमौदे शबाट िनःकेपिछ उजाड़-ःथानको याऽामा जन्मेका जित कसैको पिन
खतना भएको िथएन। ६ इॐाएलीह ले परमूभ ुका आ ा नमानेका हुनाले
िमौदे शबाट िनःकेर आएका सारा मािनसह , अथार्त ् यो ाह

ितनीह

नंट नभएसम्म

उजाड़-ःथानमा चालीस वषर् िहँ दै रहेथे। िकनभने ितनीह का िपता-

पुखार्ह लाई दूध र मह बहने दे श िदनेछु भनी ूित ा गनुभ
र् एको दे श म

र् एको िथयो। ७ यसकारण
ितनीह लाई दे ख्न िदन्नँ भनेर परमूभ ुले ूण गनुभ
ितनीह को ःथानमा उहाँले फेिर उत्पन्न गराउनुभएको सन्तान यहोशूले खतना

गराए, िकनिक ितनीह

याऽामा खतना नपाएका हुनाले बेखतनाका िथए। ८

अिन सबै मािनसह को खतना भइसकेपिछ ितनीह

िनको नहोउञ्जेल छाउनीमा

आफ्ना-आफ्ना ठाउँमा बसे। ९ अिन परमूभ ुले यहोशूलाई भन्नुभयो, “आजको

िदन िमौको िनन्दा ितमीह बाट मैले गुड़ाइिदएको छु ।” यसकारण त्यस ठाउँको
नाउँ आजको िदनसम्म िगलगाल भिनन्छ। १० जब इॐाएलीह

िगलगालमा

छाउनी खड़ा गरी बसे, तब ितनीह ले चौध िदनको साँझमा यरीहोको मैदानमा
नै िनस्तार-चाड़ मनाए। ११ िनःतार-चाड़को भोिलपल्ट, त्यही िदन ितनीह ले

त्यस दे शको उब्जनीबाट अखिमरी रोटी र भ ुटे को अन्न खाए। १२ ितनीह ले
त्यस दे शको उब्जनीको अन्न खाएको भोिलपल्टदे िख नै मन्न थािमयो, र
त्यसपिछ इॐाएलीह लाई मन्न किहल्यै पिन िमलेन। तर त्यस साल ितनीह ले

कनान दे शको अन्न खाए। १३ यहोशू यरीहोको निजक हुँदा ितनले आफ्ना
ँ ा उठाएर हेरे, र आफ्नो सामुन्ने हातमा ना ो तरवार िलएका एक जना
आख

मािनस उिभरहेका रहेछन्। यहोशू उनीकहाँ गएर, “तपाईं हामीपि
हाॆा शऽु हुनहु न्ु छ?” भनेर सोधे।

हुनहु न्ु छ िक

१४ अिन उनले भने, “होइन, तर परमूभ ुको फौजको कप्तान भएर म

यहाँ आएको हुँ।” तब यहोशूले जिमनमा घोप्टो परे र दण्डवत् गरे , र उनलाई

भने, “मेरा ूभ ु, आफ्नो दासलाई के भन्नुहन्ु छ?” १५ अिन परमूभ ुका फौजका
कप्तानले यहोशूलाई भने, “ितॆो खु ाबाट जु ा फुकाल्, िकनिक ितम

उिभएको

ठाउँ पिवऽ छ।” अिन यहोशूले त्यसै गरे ।" यहोशू ५ र "१ त्यस समय
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इॐाएलीह को कारणले यरीहो िबलकुल थुिनएको िथयो। कोही िभऽ-बािहर गनर्

पाउँदैनथ्यो। २ तब परमूभ ुले यहोशूलाई भन्नुभयो, “हेर,् यरीहो, त्यहाँका राजा र

वीर यो ाह समेत मैले १ त्यस समय इॐाएलीह को कारणले यरीहो िबलकुल

थुिनएको िथयो। कोही िभऽ-बािहर गनर् पाउँदैनथ्यो।

२ तब परमूभ ुले यहोशूलाई भन्नुभयो, “हेर,् यरीहो, त्यहाँका राजा र

वीर यो ाह समेत मैले ितॆो वशमा पािरिदएको छु । ३ सबै सशःऽ लड़ाकुह

र्
त्यस सहरलाई घेरेर एक चोिट घुमेर जाओ। छ िदनसम्म ितमीह ले यसै गनू।

४ सात जना पूजाहारीह
िलएर िहँडून,् र सात

सात वटा भेड़ाका सीङका तुरही सन्दूकको अिगअिग

िदनमा ितमीह

त्यो सहर सात चोिट घुम्नू, र

पूजाहारीह ले तुरही फुकून्। ५ अिन जब ितनीह ले भेड़ाका सीङका तुरही धेरै

बेरसम्म फुक्लान्, तब ितमीह ले तुरहीको आवाज सुन्ने िबि कै सबै जना ठू लो
सोरले कराऊन्। अिन सहरको पखार्ल फेदसम्मै ढल्नेछ, र हरे क मािनस आफ्नो

अिग सीधै बढ़े र जाऊन्।” ६ यसकारण नूनका छोरा यहोशूले पूजाहारीह लाई
बोलाएर भने, “करारको सन्दूक उठाओ, र सात जना पूजाहारी भेड़ाका सीङका

्
७ अिन ितनले
सात वटा तुरही िभरे र परमूभ ुका सन्दूकको अगािड़ िहँडून।”

मािनसह लाई भने, “अगािड़ बढ़े र सहरको चारै ितर घुमेर जाओ। हितयार
्
बोक्नेह चािहँ परमूभ ुको सन्दूक अिग अिग िहँडून।”
८ यहोशूले यी कुरा

मािनसह लाई भिनसकेपिछ सात जना पूजाहारी भेड़ाका सीङका सात वटा तुरही

बोकेर परमूभ ुको अगािड़ िहँड़े र आफ्ना तुरही फुक्दै अिग ब न लागे।

परमूभ ुका करारको सन्दूकचािहँ ितनीह को पिछ लाग्यो। ९ हितयार बोक्ने

मािनसह चािहँ तुरही फुक्ने पूजाहारीह का अगािड़ िहँड़े, र पछािड़काह चािहँ

सन्दूकको पिछ िहँड़े, अिन पूजाहारीह

तुरही फुक्दै िहँड़े। १० तर यहोशूले

मािनसह लाई यसो भनेर अ॑ाए, “जुन िदनसम्म म ितमीह लाई कराउने आ ा
िदन्न,ँ ितमीह

नकराउनू, ितमीह को सोरै पिन नसुिनओस्, ितमीह का मुखबाट

पिन केही वचन निनकाल्नू। मैले कराउनू भनेपिछ माऽ कराउनू।” ११ यसरी

ितनले परमूभ ुको सन्दूकलाई सहरको विरपिर एक चोिट घुमाए, र ितनीह
छाउनीमा आए, र त्यही ँ वास बसे। १२ यहोशू िबहान सबेरै उठे , र

पूजाहारीह ले परमूभ ुको सन्दूक उठाए। १३ ती सात जना पूजाहारीह ले

भेड़ाका सीङका सात वटा तुरही बोकेर परमूभ ुका सन्दूकको अिगअिग तुरही
बजाउँदै िहँ दै रहे। हितयार िभन मािनसह
िहँ नेह

ितनीह का अिग लागे, र पछािड़

परमूभ ुका सन्दूकको पिछ लागे। पूजाहारीह चािहँ तुरही फुक्दै
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िहँड़े। १४ यसरी दोॐो िदन पिन ितनीह

सहर एक चोिट घुमरे छाउनीमा

फक। छ िदनसम्म ितनीह ले यसै गरे । १५ सात िदन िबहान िझसिमसेमै
ितनीह

उठे , र त्यही रीितले सहर घुमे, केवल त्यस िदन ितनीह ले सात चोिट

सहर घुमे। १६ सात
मािनसह लाई

चोिट जब पूजाहारीह ले तुरही फुके, तब यहोशूले

भने, “कराओ, िकनभने

परमूभ ुले

ितमीह लाई

यो

सहर

िदनुभएको छ। १७ यो सहर र यसमा भएका सबै थोक नाशको िनिम्त
ँ भएका
परमूभ ुमा अपर्ण गिरएको छ। राहाब वेँया र त्यसका घरमा त्यससग

माऽ बाँच्नेछन्, िकनभने हामीले पठाएका जासूसह लाई त्यसले लुकाएकी िथई।

१८ तर नाशको िनिम्त अपर्ण गिरएका कुराह बाट ितमीह

अलग रहनू, नऽता

त्यही अिपर्त कुराह बाट िलएर ितमीह ले आफैमािथ नाश ल्याउनेछौ, र

इॐाएलीह को छाउनीलाई ौािपत तुल्याउनेछौ र यसलाई स ंटमा पानछौ।
१९ तर सबै सुन, चाँदी र काँसाका र फलामे भाँड़ाह

परमूभ ुको िनिम्त पिवऽ

छन्। ितनीह लाई परमूभ ुको भण्डारमा जानुपनछ।” २० जब पूजाहारीह ले
तुरही फुके, तब मािनसह

ितनीह

कराए, र तुरहीको आवाज सुिनने िबि कै जब

ठू लो सोरले कराए, त्यो पखार्ल फेदै सम्म घलर्म्म ढल्यो, अिन हरे क

मािनस आफ्नो सीधै अिग बकयो। ितनीह

सबै सहरमा पसे, र त्यो कब्जा गरे ।

२१ अिन ितनीह ले त्यो सहर परमूभ ुमा अपर्ण गरे , र सहरिभऽ रहेका पु ष,
ःऽी, जवान, बूढ़ा, र गो , भेड़ा र गधा सबैलाई तरवारले नाश गरे ।" यहोशू
६:१-२१।

वाःतिवक कुरो त ठू लो ःवरले िचच्याउँदा त्यसको थकर्ले पखार्लह

भित्कने होइन। जब ूभ ुले इॐाएलीह लाई िचच्याउ भ ुभयो तब त्यही
खालको िचच्याहत दाउदले भजन लेखेका िथए, "हे सारा पृथ्वी, आनन्दसाथ

परमेँवरको जयजय गर। उहाँका नाउँको मिहमाको ःतुित गाओ, उहाँको
ूशं सालाई मिहिमत तुल्याओ।" भजनसं मह ६६:१-२। यो त ःतुित ूशं साको
िचच्याहत िथयो। छ िदनसम्म भयानक पखार्लह

दे खेपिछ ती पखार्लह लाई

ँ ितनीह मा भएको िथएन।
भत्काएर यिरयो सहर िलन सक्छ भ े आट

यस धारणालाई बुझ्न िहॄू ११:३०ले हामीलाई कसरी सघाउँछ?

हेनह
र्ु ोस, "सात िदनसम्म पिरबमा गरे पिछ िवँवासैबाट यरीहोका पखार्लह
ढले।"

तपाईँको जीवन कुनै नयाँ काम गनर् ूभ ुले थाल्न चाहनुहन्ु छ भने उहाँले

तपाईँलाई यिरयोमा ल्याउन सक्नुहन्ु छ। हामीह कै शिक्त र रणनीितले हामीमा
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िज े शिक्त हुँदैन भनेर उहाँले हामीलाई िसकाउन आवँयक हुनसक्छ। हामी जे

गछ ूत्येक थोक हामीभन्दा बािहरबाटआउनुपछर्। हाॆो अगािड जे भएतापिन र

जितसुकै असम्भव दे िखएतापिन हाॆो काम भनेको ूभ ुको ूशंसा गनुर् हो। उहाँ

नै हामीलाई चािहने ूत्येक थोकको ॐोत हुनहु न
ु हु न्ु छ। यसैलाई िव ास, िन ा र

आःथालाई ूयोग गरे र दे खाउनु भनेको हो।
३. ूशंसाको जीवन

असल पिरिःथितह मा पिन ूभ ुको

ःतुित र

ूशंसा गनुर् हामीलाई

ःवाभािवक हुनपु छर् भ े छै न। तब झन खराब र किठन पिरिःथितमा कितको
गाह होला? तर ूितकूल वा खराब समयमा पिन उहाँको ःतुित गनुर्

भनेर

हामीलाई आ ान गिरएको छ। कुनै िनि त समय, वातावरण, ःथान र
मािनसह को बीचमा ःतुित गन बानीलाई पिरवतर्न गिर जहाँ पिन जुनसुकै

ु ो ूशं सा गन बानी बसाल्नुपदर्छ।
पिरवेशमा जो भएतापिन नभएतापिन ूभक

ूशं सा र ःतुित कुनै िवशेष कामले गदार् वा कामको िनिम्त नभएर

हाॆो

भजन १४५मा दाउदले ूभ ुको ूशंसा र ःतुित िदनुपन कारणह

िकन

जीवनशैलीको एक भाग हुनपु दर्छ।

छन् भनेर ूःतुत गदर्छन्। त्यस भजनमा लेिखएका शब्दह

हाॆै लािग हो

र्ु ोस् " १ हे परमेँवर मेरा राजा, म
भनेर कसरी ूितव ता जनाउने? हेनह

तपाईंको नाउँ उच्च पादर्छु, म तपाईंका नाउँको सदासवर्दा ूशंसा गनछु । २
ूितिदन म तपाईंको ूशंसा गनछु , र सदासवर्दा म तपाईंका नाउँको ःतुित गनछु ,

३ परमूभ ु महान् हुनहु न्ु छ र ूशंसाको अित योग्य, र उहाँको महानता अगम

छ। ४ एक पुःताले अक पुःतालाई तपाईंका कायर्को ूशंसा गनछ, ितनीह ले

तपाईंका शिक्तशाली कायर्ह को घोषणा गनछन्। ५ ितनीह ले तपाईंको ऐँवयर्
ू र् कायर्ह मािथ
र तेजःवी वैभवको वणर्न गनछन्, र म तपाईंका आँचयर्पण
िचन्तन गनछु । ६ मािनसह ले तपाईंको महान् कामह का शिक्तको िवषयमा
चचार् गनछन्, र म तपाईंका महान् कायर्ह को घोषणा गनछु । ७ ितनीह ले
तपाईंको

ूच ुर

भलाइमा

आनन्द

मनाउनेछन्, र

तपाईंका

धािमर्कताको

जयजयकार गनछन्। ८ परमूभ ु अनुमही र िटठालु हुनहु न्ु छ, बोध गनर्मा िढलो

र अित क णामय हुनहु न्ु छ। ९ परमूभ ु सबैमािथ भलो हुनहु न्ु छ। र आफ्नो

समःत सृिंटमािथ दया राख्नुहन्ु छ। १० तपाईंले सृिंट गनुभ
र् एका सबै थोकले, हे

परमूभ ु, तपाईंको ूशंसा गनछन्, र तपाईंका पिवऽजनह ले तपाईंको ःतुित
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गनछन्। ११ ितनीह ले तपाईंको राज्यका मिहमाको चचार् गनछन् र तपाईंका
शिक्तको बखान गनछन्, १२ िक सबै मािनसह ले तपाईंका शिक्तशाली कायर्ह

् १३ तपाईंको
थाहा पाऊन्, अिन तपाईंका राज्यको मिहमापूणर् वैभव दे खून।

राज्य अनन्तको राज्य हो, र तपाईंका ूभ ुत्व पुःत -पुःत सम्म रिहरहनेछ।
परमूभ ु आफ्ना सबै ूित ाह मा िवँवसनीय हुनहु न्ु छ, र आफूले रचेका सबै
थोकूित

कृपामय

िदनुहन्ु छ, दिबएकाह

हुनहु न्ु छ।

१४

लड़े काह

सबैलाई

परमूभ ुले

सहारा

ँ ाले
सबैलाई उठाउनुहन्ु छ। १५ सबै ूाणीह का आख

तपाईंितर हेदर्छन्, अिन तपाईंले ितनीह को भोजन ठीक समयमा िदनुहन्ु छ।१६
र् न्ु छ।
तपाईंले आफ्नो मु ी खोल्नुहन्ु छ, र सबै ूाणीह का मनोरथ सन्तुंट पानुह

१७ परमूभ ु आफ्ना सबै मागर्मा धमीर् हुनहु न्ु छ, र आफूले रचेका सबै थोकूित
कृपालु हुनहु न्ु छ। १८ परमूभ ुलाई पुकार गनह

सबैका निजक उहाँ हुनहु न्ु छ,

सबैका निजक ज-जसले उहाँलाई सत्यतामा पुकादर्छन्।१९ उहाँको भय
मान्नेह

सबैका मनोरथ उहाँले पूरा गनुह
र् न्ु छ, उहाँले ितनीह को पुकार

सुन्नुहन्ु छ, र ितनीह लाई बचाउनुहन्ु छ। २० उहाँलाई ूेम गन सबैलाई

परमूभ ुले रक्षा गनुह
र् न्ु छ, तर सबै दुंटह लाई उहाँले नाश गनुह
र् न
े । २१ मेरो
ु छ

मुखले परमूभ ुको ूशंसामा बोल्नेछ। ूत्येक ूाणीले सदासवर्दा उहाँको पिवऽ
नाउँको ूशंसा ग न्।"

िबलायतको िव िवख्यात ूचारक चालर्स हाडन ःपजर्नले ःतुित र

ूशं सामा आधािरत ूािक्टस अभ ूेज भ े पुःतक लेखेका िथए। भवन

२४५को पद ७मा आधार बनाएर त्यो पुःतक उनले लेखेका िथए र यस छोटो

पदबाट तीन मह वपूणर् बःतुह

हाॆो जीवनमा ःतुित र ूशं सा कसरी िनमार्ण

ँ
छन्।
गन भनेर उनले तीनवटा िवषयबःतु औल्याएका

१. जब हामी विरपिर हेदर्छ तब ःतुितूशंसालाई व्यवहारमा उतादर्छ । यिद
ूभ ुको महानता, मिहमा, गौरब, ूेम र क णालाई हाॆा विरपिर दे ख्न

ु े
सकेन भने उहाँको ःतुित ूशं सा गन कुनै कारण हामी दे ख्नछ
े ै नौ। ूभल

सृि

गनुभ
र् एको ूाकृितक सम्पदामा के सौन्दयर्ता छ जुन उहाँको ूशंसा

ु न्ु छ जुन
गनर् हामीलाई उचाल्दछ? आित्मक सं सारमा तपाईँले के दे ख्नह

ूशं सायोग्य छ, जःतै युवायुवतीह

जीवन पिरवतर्न गिर िव ासमा अिघ

बिढरहे का छन्?
२. हामीले जे दे िखरहे काछ त्यो दे खेर सिम्झय भने ूशं सा र ःतुित गनर्
उक्साउँछ। यिद हामी ूशं साको वातावरणमा रहन चाहन्छ भने ूशंसा
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गनुप
र् न कारणह
सिम्झन

सक्छ

सोच्नै पदर्छ। ूभ ुको बारे मा के महान् थोकह
जसले

गदार्

उहाँको

भलाइ

र

सत्यतालाई

हामी
हाॆा

िदमागह बाट िचप्लन िद ? होला कुनै नयाँ रीित वा ूितकह लाई
िनमार्ण गरे र उहाँलाई याद गिररहने बानी बसाल्न सहयोग गदर्छ।

३. जब हामी ूशं सा र ःतुितको बारे मा चचार् गछ तब ूशंसा र ःतुितलाई
व्यवहारमा उतािररहे का हुन्छ । हामीह को िदमाग खेलाएर, िदमागमा
अनेक िव ा र दशर्नह
तर

हाॆो

दयबाट

घुसाएर ूशं सा गन बािन्क बनाउने होइन।
र

मुखबाट

ःफूतर्

भएर

ूशं सा

र

ःतुित

िनकाल्नुपदर्छ। हाॆा विरपिररहे काले त्यो सु ै पदर्छ। मुखबाट नै

ूभ ुको ूशंसा गनुप
र् न कारणह

के के छन्? यस खालको ःतुित

ूशं साले तपाईँलाईमाऽ होइन अ ह लाई पिन कःतो असर पानर्
सक्दछ?

ँ ाह लाई ध्यान िदएर िचन्तनन गनुह
र् ोस्। तपाईँको
मािथका ितन बुद
जीवनमा ःतुितूशंसाको बािनबसाल्न के गनुप
र् दर्छ?
४ मनै छु ने गरे र ूभ ुको िनिम्त गवाही ब ु
ःतुित ूशं सा सु ेह मा चिकत पान ूभावह

भएको िववरण ूेिरतको

पुःतकमा िदएको। हे नह
र्ु ोस् उदाहरणमा, " १६ जब हामी ूाथर्ना गन ठाउँमा

गइरहे का िथय , तब जोखना हे न आत्मा भएकी एउटी कमारी केटीसँग हाॆो

भेट भयो, जसले जोखना हे रेर त्यसका मािलकह का िनिम्त धेरै कमाइ

गिरिदन्थी। १७ त्यो पावल र हाॆा पिछपिछ लागी, र यसो भन्दै िचच्च्याई,
“यी मािनसह

सव च्च परमेँवरका सेवकह

् ियनीह ले ितमीह लाई
हुन।

्
मुिक्तका बाटोको घोषणा गछर्न।”
१८ त्यसले धेरै िदनसम्म यसो गिररही।

तब पावलले िझजो मानेर फनक्क फकीर् त्यस दुंटात्मालाई भने, “येशू भींटको

नाउँमा म तँलाई त्यसबाट िनःकने आ ा गदर्छु।” अिन त्यो दुंटात्मा त्यही
घड़ी िनिःकहाल्यो।
१९ तर त्यसका मािलकह ले ितनीह का कमाइका आशा िवफल
भएको दे खेर पावल र िसलासलाई समातेर बजारको चोकमा शासकह कहाँ

तान्दै लगे। २० अिन ितनीह लाई सहरका हािकमह कहाँ ल्याएर भने, “यी
मािनसह

यहू दी हुन,् ियनीह ले हाॆो सहरमा गोलमाल मच्चाउँछन्। २१

ियनीह ले यःता-यःता ूथाह

िसकाउँछन् जो हामी रोमीह लाई महण गनर्
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वा पालन गनर् न्यायस त छै न।”
जाइलागे। सहरका हािकमह ले

२२ तब भीड़ह

िमलेर ितनीह मािथ

ितनीह का वःऽ च्यातेर फािलिदए, र

ितनीह लाई छड़ी लगाउने आ ा िदए। २३ उनीह ले ितनीह लाई िनकै

छड़ी

लगाएपिछ

ितनीह लाई

झ्यालखानमा

हािलिदए, र

झ्यालखानका

हािकमलाई यी कैदीह लाई कड़ा िनगरानीमा राख्ने हुकुम िदए। २४ यःतो

हुकुम पाएर उनले ितनीह लाई झ्यालखानको िभऽी भागमा लगी ितनीह का

खु ामा िठँगुरो ठोकेर रािखिदए। २५ तर आधा रातितर पावल र िसलास

ूाथर्ना गद परमेँवरका भजन गाइरहे का िथए, र अ

कैदीह ले सो सुिनरहे का

िथए। २६ तब एक्कािस एउटा ठू लो भचालो गयो, र झ्यालखानका जगह
हिल्लए, र तु न्तै जम्मै ढोकाह

उियए, र सबैका बन्धनह

ँ े, र झ्यालखानका ढोकाह
झ्यालखानका हािकम िनिाबाट ब्यूझ

कैदीह

खुले। २७

उयेका दे खेर

सबै भािगसके भन्ठानेर उनले अपहत्या गन िवचारले आफ्नो तरवार

थुते। २८ तर पावलले चक सोरले यसो भन्दै कराए, “तपाईंले आफूलाई केही
नोक्सानी नगनुह
र् ोस्, िकनिक हामी सबै यही ँ छ ।” २९ तब ब ी मागेर उनी
हामफाल्दै िभऽ आए, र डरले काम्दै पावल र िसलासका अगािड घोप्टो परे ।
३० ितनीह लाई बािहर ल्याएर उनले भने, “उ ार पाउनलाई मैले के

गनुप
र् छर्?” ३१ अिन ितनीह ले भने, “ूभ ु येशू भींटमा िवँवास गनुह
र् ोस्, र
तपाईंले उ ार पाउनुहन
ु ेछ– तपाईं र तपाईंका पिरवारले।” ३२ ितनीह ले

उनलाई र उनको घरमा भएका जित सबैलाई ूभ ुको वचन सुनाए। ३३ तब
रातको त्यही घड़ी उनले ितनीह लाई लगेर घाउ धोइिदए। अिन उनी र

उनका पिरवारले तु न्तै बिप्तःमा िलए। ३४ त्यसपिछ ितनीह लाई घरमा
ल्याएर ितनीह का सामने भोजन रािखिदए, र परमेँवरमा िवँवास गरे भन्ने
कुरामा उनका सारा पिरवारसँग उनी आनिन्दत भए।" ूेिरत १६:१६-३४।

रोमको उपिनबेश मीकको िफिलप्पी सहरमा ूभ ुको बारे मा ूचार गनर्

पावल र साइलस पुगेका िथए। दु

आत्माले एक जना केटीलाई आफ्नो

कब्जामा राखेको िथयो। त्यस केटीले मािनसह को जोखना हे रेर उनको

मािलकलाई धेरै धन आजर्न गराउँथी। जब पावलले उनबाट दु आत्मा

ँ ले उ ेिजत भएर िवदे शी धमर्
िनकािलयो तब उनकी मािलक र सहरको िभड
ल्याउने भनेर पावल र िसलासमािथ िनमर्म आबमण गरे का िथए। कुनै
खोजिनित नै नगिर पावल र िसलासलाई िफिलप्पी सहरको नगर ूमुखले

ितनीह लाई िपट्दै ना ो बनाउँदै झ्यालखानमा िठँगुरोमा राखेर थुिनिदए।
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ितनीह को पीडादायी घाऊह मा मलमप ी लगाउने कोही पिन िथएन।
अत्यन्तै

शारीिरक

क

र

यातना

िदएर

ितनीह लाई

कालकोठरीमा िसबीले बाँधेर थुनी िदएका िथए। तर जब अ
िथए पावल र साइलस ूाथर्ना र ःतुित गनर् थाले।

झ्यालखानाको
कैदीह

सुन्दै

ितनीह को त्यो ःतुित र ूाथर्नाले झ्यालखाननै हिल्लएको िथयो।

भ ुकम्पमा सबै भागे भनेर ऽाही ऽाही भएर झ्यालखानाको हािकमले आत्महत्या

गनर् खोजेको िथयो। पावल र साइलसमा सताउन र िपट्न त्यस हािकमको

पिन ूमुख हात िथयो। पावलले आफूलाई नमानुर् िकनुभने कुनै पिन भागेको

छै न भनेर िचच्याएपिछ त्यस हािकम ब ी िलएर पावल र िसलासकहाँ आए।
अिन थरथर काम्दै पावल र िसलासको अगािड घोप्टो पदर्छन्। "तब ब ी
मागेर उनी हामफाल्दै िभऽ आए, र डरले काम्दै पावल र िसलासका अगािड
घोप्टो परे । ३० ितनीह लाई बािहर ल्याएर उनले भने, “ हजुरह , उ ार
पाउनलाई मैले के गनुप
र् छर्?” ूेिरत १६:२९-३०।

यस घट्नामा झ्यालखानको हािकमले आफ्नो मुिक्तको आवँयकता

भएको कसरी र िकन महसुस गरे ? कैदीह

नभाग्न पावल र सैलासले के

भूिमका खेलेका होलान्? यस रोमी हािकम र उनका सबै पिरवारले येशूलाई
िव ास गनर् पावल र साइलसको भूिमका के िथयो होला?

हामीह को ःतुित र ूशं साले हाॆा विरपिररहे का मािनसह

जीवनलाई

पिरवतर्न गिर ितनीह लाई अनन्त जीवनमा ूवेश गराउन सिकन्छ भ े धारणा
चिकत पान भनेर ठा ुपदर्छ। यिद कालकोठरीमा अ
पीडा

कैदीह

जःतै आफ्नो

द
ँ ै गुनासो र गनगन गद ऐय्या आथ्था भनेर पावल र साइलस बसेभने

त्यस रात कुनैले मुिक्तपाउने अवसर होला त?

त्यसपिछ झ्यालखानको हािकम र पिरवारलाई के भयो सो हामीलाई

थाहा छै न। तर रोममा बन्दी बिनएर बसेका पावलले िफिलप्पीह लाई लेखेको

पऽ त्यस झ्यालखानको हािकमले पिछ पढ्दा के भयो होला? " २९ िकनभने

भींटको िनिम्त ितमीह लाई यो िदइएको छ, िक ितमीह ले उहाँमािथ िवँवास

गनुर् माऽ होइन, तर उहाँको खाितर दु:ख पिन भोग्नुपछर्, ३० र त्यही स षर् जो
ितमीह ले ममा दे ख्यौ र मसँग छ भनी अिहले सुन्दछौ, त्यसै मा ितमीह

लागेका छौ।" िफिलप्पी १:२९-३०। यिद ितनीह ले त्यो पढे भने र
पावलको क ले ितनीह लाई ल्याएको आनन्दलाई सम्झे ितनीह को
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दयमा

गीत गुि एको होला, जुनसुकै पिरिःथितमा पिन िन ावान हुने ितनीह

ूितव

भएका होलान्।

तपाईँको

दयबाट िनिःकएको ःतुितूशंसाले कसलाई ूभािवत पारे को

होला? ूभ ुको ूशंसा गनर् अझ धेरै ूयास गनुह
र् ोस्। िकनभने त्यसले अ लाई

कःतो ूभाव पाछर् भ े कुरामा तपाईँलाई थाहै नहोला।
५. िजत्ने अ ह

यो पढ्नुहोस् " १५ ितनले भने, “हे यहू दा र य शलेमका सबै

बािसन्दा र राजा यहोशापात सुन्नुहोस्, परमूभ ु तपाईंह लाई यही भन्नुहन्ु छ:

‘नडराओ, यस ठू लो सैन्यदलदे िख नआि ओ। िकनभने लड़ाइँ परमूभ ुको हातमा
ँ यु
छ, ितमीह का हातमा होइन। १६ भोिल उनीह सग

गनर् िनःक। उनीह

जीजको उकालोबाट भएर आउँछन्। ितमीह ले उनीह लाई य एलको उजाड़-

ःथानमा भएको खोलाको पल्लो छे उमा भे नेछौ। १७ यो लड़ाइँ ितमीह ले
ल नुपनछै न। ताँतीमा

ढ़ भएर पिखर्बस। परमूभ ुले ितमीह का उ ारको

काम गनुभ
र् एको ितमीह

दे ख्नेछौ। नडराओ, न त आि ओ। भोिल उनीह को

सामना गनर् ितमीह

िनिःकआओ। िकनभने परमूभ ु ितमीह तफर् हुनहु न
े ’।”
ु छ

१८ यहोशापात भूइँमा घोप्टो परे , र यहू दा र य शलेमका सबै

बािसन्दाह

परमूभ ुको सामुन्ने दण्डवत् गनर् घोप्टो परे । १९ तब कहात र

कोरहका वंशका कोही लेवीह

खड़ा भए, र चक सारे ले परमूभ ु इॐाएलका

परमेँवरको ूशंसा गरे । २० तब ितनीह
ःथानमा गए। ितनीह

िबहान सबेरै उठे र तकोको उजाड़-

िनःकेर जाँदा खड़ा भएर यहोशापातले भने, “हे यहू दा र

य शलेमका बािसन्दा हो, मेरो कुरा सुन। परमूभ ु ितमीह का परमेँवरको
िवँवासमा ितमीह

ःथीर भइरहो, र उहाँले ितमीह लाई थािमराख्नुहन
े ।
ु छ

उहाँका अगमवक्ताह मािथ िवँवास गर, र ितमीह को फिलफाप हुनछ
े ।” २१
मािनसह िसत सल्लाह गरे पिछ ितनले कित जनालाई परमूभ ुको ःतुितगान र

उहाँका पिवऽताको ूतापको ूशंसा गनर् सेनाको अिगअिग गएर गाउनलाई

िनयुक्त गरे । अिन ितनीह ले यसो भनेर गाए, “परमूभ ुलाई धन्यवाद दे ओ,

िकनभने उहाँको ूेम अनन्तकालसम्म रिहरहन्छ।” २२ ितनीह का ूशंसाको

ँ यु
चक आवाज सुिनने िबि कै परमूभ ुले यहू दासग

गनर् आएका अम्मोनी,

मोआबी र सेइर पवर्तका मािनसह लाई अलमल्याइिदनुभयो, र उनीह
भए। २३ अम्मोनी र मोआबीह

पराःत

सेइर पवर्तका मािनसह का िव
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मा

उनीह लाई
मािनसह लाई

खतम
नाश

गनर्

र

नाश

गनर्

गिरसके, तब

उठे ।

उनीह ले

जब

उनीह ले

आपसमा

नै

सेइरका

एक-अकार्लाई

अन्धाधुन्ध आबमण गनर् लागे। २४ जब यहू दाका मािनसह

उजाड़ःथानमा

भएको अल्गो ठाउँमा आइपुगे र शऽुको सैन्य-दललाई हेरे, तब त्यहाँ ितनीह ले

उनीह लाई भूइँमा मािरएर पिड़रहेका दे खे, अिन उनीह मध्ये एउटै पिन
उम्केको िथएन। २५ जब यहोशापात र ितनका मािनसह
गनर् आए, तब ितनीह ले असं ख्य सामानह , लुगाफाटाह

लूटका माल जम्मा

र बहुमूल्य थोकह

लानै नसक्ने गरी लुटेर लगे। ितनीह ले तीन िदनसम्म लूटका माल जम्मा गरे ,
िकनभने ती त्यित धेरै िथए। २६ चौथो िदन ितनीह

बराकाहको बसीमा भेला

भए। ितनीह ले त्यहाँ परमूभ ुको ूशंसा गरे का हुनाले आजको िदनसम्मै

त्यसको नाउँ त्यही छ। २७ त्यसपिछ यहू दा र य शलेमका सबै मािनसह

यहोशापातलाई अिग लाएर िवजयको साथ सहरमा फक, िकनभने परमूभ ुले
ितनीह का शऽुमािथ ितनीह लाई िवजयी तुल्याउनुभएको िथयो। २८ ितनीह
वीणा, िसतार र तुरही बजाउँदै य शलेममा पसेर परमूभ ुको मिन्दरिभऽ गए।
२९ परमूभ ुले नै इॐाएलका शऽुह का िव

मा यु

गनुभ
र् यो भनी

सुनरे सबै दे शका राज्यह मा परमेँवरको भय फैिलयो। ३० यहोशापातको

राज्यमा शािन्त भयो, िकनभने परमेँवरले ितनलाई चारै ितर िवौाम िदनुभयो।
३१ यसरी यहोशापातले यहू दामािथ राज्य गरे । राजग ी आरोहण गदार् ितनी
पतीस वषर्का िथए, र ितनले य शलेममा पच्चीस वषर् राज्य गरे । ितनकी

आमाको नाउँ अजूबा िथयो, र ितनी िशल्हीकी छोरी िथइन्। ३२ ितनी आफ्ना
िपता आसाका चालमा िहँड़े, र तीबाट तकनन्। परमूभ ुको

िंटमा जे कुरा

असल िथयो त्यही ितनले गरे । ३३ तर डाँड़ाह का पूजा गन थानह
हटाएनन्, र

मािनसह ले

आफ्ना

पुखार्ह का

परमेँवरमािथ

आफ्नो

ितनले
मन

लाएनन्।" २ इितहास २०:१५-३३।
अ

ु ो बारे मा जय गाउनु शऽुसँग लड्न शिक्तशाली
ःतुित ूशं सा र ूभक

रहे छ भनेर यहोशापातले प ा लगाएका िथए। उनीसँग यु

शऽुले सै िनकका िवशाल दलह

गनर् उनको

आइरहे को छ भनेर उनले थाहा पाए। तर

उनले तुरन्तै आफ्ना सारा सै िनकह लाई जम्मा गरे र शऽुसँग कसरी सं माम

गन भनेर रणनीित बनाएनन्। शऽु आउँदैछन् के गन भनेर िवचिलत नभएर
उनले ूभ ुसँग सोध्ने िनणर्य गरे का िथए। यहू दाका मािनसह

य शलेममा

उपवास बःन आएका िथए तब ितनीह लाई पिरिःथितको वाःतिवकतालाई
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असहाय भएर सुनाएका िथए, "हाॆो दे शलाई आबमण गनर् आइरहे को यो ठू लो
सै न्य-दलको सामना गनर् हाॆो केही शिक्त छै न। हामीले जे गनुप
र् न हो सो
ँ ा तपाईंितर उठाउँछ ।” २ इितहास
हामी जान्दै न , तर हामी आफ्ना आख

२०:१२।

आउँछन्

जब तपाईँलाई आबमण गनर् कोही ठू लो सैिनक वा गुण्डाह

भने मानवीय ूवृि

अनुसार तपाईँको ूितिबयो के हुन्छ? यहोशापातले के गन

िनणर्य गरे , हेनह
र्ु ोस् फेिर, २ इितहास ३०:३-१२। यःतो आततायी र मािनसको

िदमागलै भ्याउन नसक्ने डरलाग्दो पिरिःथितलाई कसरी सम्हाल्ने भनेर त्यसबाट
तपाईँ िसक्न सक्नुहन्ु छ?

ूभ ुको आत्मा यहासेलमािथ आउँदा उनी िनडर भएर यो घोषणा गरे ,

"यो लड़ाइँ ितमीह ले ल नुपनछै न। ताँतीमा

ढ़ भएर पिखर्बस। परमूभ ुले

र् एको ितमीह
ितमीह का उ ारको काम गनुभ

दे ख्नेछौ। नडराओ, न त

आि ओ। भोिल उनीह को सामना गनर् ितमीह

िनिःकआओ। िकनभने

ु न
परमूभ ु ितमीह तफर् हुनह
ु ेछ’।” २ इितहास २०:१७। त्यसपिछ ितनीह

ूभ ुको आराधना गरे ितनीह ले चक सारे ले परमूभ ु इॐाएलका परमेँवरको

ु े यु
ूशं सा गरे ।२ इितहास २०:१९। ितनीह को िनिम्त ूभल

ितनीह ले भगवान भरोसा भनेर हात बाँधेर बसेन। ितनीह

गन भएतापिन

गएर शऽुसँग

िभड्नु नै परे को िथयो।
यो यु

त असाधारण नै मा ु पदर्छ। यहोशापातले क्वायर वा स ीत

टोली खडा गरे । जब ितनीह

शऽसँग िभड्न लम्के तब ितनीह

हताश

िनराश भएर होइन ूभ ुको ःतुित गु ाउँदै अिघ बढे । " २२ ितनीह का
ु े यहू दासँग यु
ूशं साको चक आवाज सुिनने िबि कै परमूभल

गनर् आएका

अम्मोनी, मोआबी र सेइर पवर्तका मािनसह लाई अलमल्याइिदनुभयो, र उनीह

पराःत भए। २३ अम्मोनी र मोआबीह
उनीह लाई

खतम

गनर्

र

नाश

सेइर पवर्तका मािनसह का िव
गनर्

उठे ।

मािनसह लाई नाश गिरसके, तब उनीह ले

जब

उनीह ले

आपसमा नै

अन्धाधुन्ध आबमण गनर् लागे। २४ जब यहू दाका मािनसह

मा

सेइरका

एक-अकार्लाई
उजाड़ःथानमा

भएको अल्गो ठाउँमा आइपुगे र शऽुको सै न्य-दललाई हे रे, तब त्यहाँ

ितनीह ले उनीह लाई भूइँमा मािरएर पिड़रहे का दे खे, अिन उनीह मध्ये एउटै
पिन उम्केको िथएन। २५ जब यहोशापात र ितनका मािनसह

जम्मा गनर् आए, तब ितनीह ले असं ख्य सामानह , लुगाफाटाह
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लूटका माल
र बहुमूल्य

थोकह

लानै नसक्ने गरी लुटेर लगे। ितनीह ले तीन िदनसम्म लूटका माल

जम्मा गरे , िकनभने ती त्यित धेरै िथए। २६ चौथो िदन ितनीह

बराकाहको

बसीमा भेला भए। ितनीह ले त्यहाँ परमूभ ुको ूशंसा गरे का हुनाले आजको
िदनसम्मै त्यसको नाउँ त्यही छ। २७ त्यसपिछ यहू दा र य शलेमका सबै

मािनसह

यहोशापातलाई अिग लाएर िवजयको साथ सहरमा फक, िकनभने

ु े ितनीह का शऽुमािथ ितनीह लाई िवजयी तुल्याउनुभएको िथयो।
परमूभल
वीणा, िसतार र तुरही बजाउँदै य शलेममा पसेर परमूभ ुको

२८ ितनीह

मिन्दरिभऽ गए।" २ इितहास २०:२२-२८।
त्यही

ु ो ूित ामा िव ास गरे र जब अिघ बढे तब उहाँले
ितनीह ले ूभक

क्षणमा

ितनीह को

िनिम्त

हःतक्षेप

गनुभ
र् एको

िथयो।

ु ो
परमूभक

ःतुितगान र उहाँका पिवऽताको ूतापको ूशं सा गनर् थालेपिछ ितनीह सँग ूभ ु

ु एको िथयो।
सिरक हुनभ

२ इितहास २०:१-३० फेिर पढ्नुहोस्। ूभ ुसँग िहँड्ने बममा त्यस

कथामा तपाईँले समयसापेिक्षत के आित्मक नीितह

पाउन सक्नुहन्ु छ? िवशेष

गरे र भीषण पिरिःथितमा के गनुर् पछर् भनेर त्यस कथाले तपाईँलाई बताउछ?
उपसं हार:

थप जानकारी: िददीमा एलेन, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस पृ. १९०-२०३ को

"यहोशापात" र त्यही पुःतकको पृ. ४८७-४९८को "द फल अभ जेिरको"

पढ्नुहोस्।

"त्यसकारण ूभ ुको अतुलनीय ूेमको बारे मा ःतुित र ूशं सा

दय र

ँ बूसबाट
ओठह बाट उच्चारण गनर् हामीले हामीलाई नै िशिक्षत बनाऔ।

आउने चिम्कलो ज्योितिभऽ गुटमुिटएर बःन र आशामा बाँिचरहन हाॆा

ँ हामी ःवगर्का महाराजाका छोराछोरीह
आत्माह लाई िशिक्षत बनाऔ।
भनेर

हामीले

छोराछोरीह

किहल्यै

पिन

नभ ुल ।

हामी

सारा

जगतको

ह

मािलकका

ह । शान्तभएर हाॆा सबै जीवन उहाँमा थन्काउनु हाॆो िवशेष

अवसर हो।" िमिन ी अभ िहिल , पृ. २५३बाट

पान्तिरत।

"जब म उहाँको आराधना, उपासना र अितूशंसा गरे र उहाँको

गिरमामय अिःतत्वलाई बढाउँछु तब तपाईँह

गदर्छु। तपाईँह
सै तानका

पिन मसँग त्यही गनर् आमह

ु ो ूशं सा गनुह
अन्धकारमा पनुभ
र् एतापिन ूभक
र् ोस्। तपाईँह

ूलोभनह ,

परीक्षा

र

पासोमा
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परे तापिन

उहाँको

ःतुित

ु ा सध आनन्द गर, फेिर पिन आनन्द गर।"
गनुह
र् ोस्।पावलले भन्दछन्, "ूभम
जब तपाईँ ूभ ुमा आनन्द गनुह
र् न्ु छ के तपाईँमा र तपाईँको पिरवारमा
अन्धकार, िवरक्तता र िख ता आउन सक्छ र? अहँ, ब

यसले घामको

िकरण तपाईँको मुहार र जीवनमा चिम्कनेछ। मिहिमत िसं हासनबाट तपाईँले
अनन्त ज्योितका िकरणह

जम्मा गनुह
र् न
ु ेछ र तपाईँका विरपिररहे काह मा

तपाईँले छनुह
र् न
ु ेछ। यस गिरमामय काममा लाग्न म तपाईँह लाई हािदर्क
आमह गदर्छु। तपाईँमा भएको िकरण तपाईँको बाटोमा र जीवनमा माऽ होइन

विरपिर तपाईसँग पिरिचत हुनेह को माझमा पिन फैलाउनुहोस्। तपाईँको

जीवनको लआय यो हुन िदनुहोस्: तपाईँको विरपिर रहे का मािनसह

र

तपाईँको सम्पकर्मा आएका मािनसह को जीवनलाई अझ राॆो बनाउने,

ँ
ँ ने,
ितनीह लाई उचाल्ने, ितनीह को उ ित गन, ःवगर्को मिहमाितर औल्याउ
सं सारको धनसम्पि

भन्दा अनन्तको दौलतको पिछ लगाउन, अमर सम्पि ितर

ँ ा लगाउन िदने कायर्मा तिल्लन हुने ूितव ता। ूभ ुका दौलतह
आख

नास नहुनेभएकोले

किहल्यै

त्यताितर तपाईँको माऽ होइन तपाईको सम्पकर्मा आएको

ूत्येक मािनसलाई डोयार्उनुहोस्।" टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली २, पृ.
५९३, ५९४बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

इसाईह को जीवनमा ःतुित र ूशंसाको जीवन िबताउन तपाईँ
रहनुभएको समूदाय वा समाजको भूिमका के हुन सक्छ? तपाईँको

साबथको कायर्बमह मा ःतुित कसरी गिरएको छ? यसले गदार् के
िव ासीह को दु:ख, क

आ.

र आघातमा सहयोग हुनसक्छ र? यिद

भएन भने के गिरनुपदर्छ?

तपाईँ

अन्धकारमा

पनुभ
र् एतापिन

वा

परीक्षामा

पिररहनुभएतापिन

ूभ ुको ूशंसा गनुर् रे ! त्यसको अथर् के हो? तपाईँको ःतुित र
ूशंसाले त्यसबाट राहत िदन सक्दछ?

इ.
ई.

िव ासीह को जीवनमा ूशंसा र ःतुितले कसरी ूभाव पारे भ े
गवाहीह

बाँड्न िदनुहोस् ।

कुनै भजन छा ह
ु ोस् त्यसलाई ध्यान िदन केही समय िबताउनु

होस्। यसले ःतुितको बारे का के भन्छ? तपाईँकै िव ास र
आःथामा ःतुित, ूशंसा र भजनले कसरी ूभाव पारे को छ?
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कथा ९
आलोचकबाट चेला, ॄािजल
ॄे नो
ॄे नो ॄािजलको सालभादोर भ े गाउँमा हुकको
िथयो। उनको पिरवारमा इसाई धमर् र टु नामुना
गन

ःथानीय

धमर्को

िमसावट

िथयो।

ॄे नो

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकूल पढ्न भनार् भयो।

ःकूलमा बाइबल क्लास हुन्थ्यो। त्यसबेला एक
जना िशक्षकले उसको िदमागमा बाइबल पढ्ने
इच्छा जगाइ िदयो।

तर जब ॄे नो युवाअबःथामा पुग्यो तब ऊ िबिोही भएर िनःक्यो। ःकूलको

पिरसरबाट बािहर गएर पाटीर् र रक्सी खान थाल्यो। ःकूलको िनयमूित

उनलाई िरस उठ्न थालेको िथयो। ःकूलले जे कुरामा पिन बन्दे ज लगाएको
जःतो उसलाई भएको िथयो। केटीह ले इयिर

लाउन पाउँदैनथ्यो। केटीह

िमिनःबट लगाउन पाउँदैनथ्यो। ितनीह ले न मा पािलस पिन लगाउन

पाउँदैनथ्यो। अझ ःकूलको चचर्मा केटाह
त

उनलाई

अचाक्ली

नै

भएको

िथयो।

केटीसँग बःन पिन नपाउने। यो
इसाईह ले

अपनाउने

िविभ

व्यवहािरक नीितिनयमह ले उनलाई कुनै अथर् लागेको िथएन। ःकूलका

अिधकारीह सँग पिन उसको कचकच हुन्थ्यो।

जसोतसो उसले एडभेिन्टःट ःकूलमा हाइःकूलको अध्ययन िसध्यायो।

त्यसपिछ चचर् पिन जान छो

ो र बाइबल पिन पढ्न छो

ो। ऊ चचर्को

घोरिबरोधी र आलोचक हुन पुग्यो। उसले फूितर् लगाएर आफ्ना साथीह लाई
भन्थ्यो, "म जहाँ पिन जान तयार छु तर चचर्माचािहँ होइन।"
उसले

नबुझेको

बाइबलका

अं शह लाई

िलएर

परमेँवरसँग

हाकाहाकी ूँन गनर् थालेको िथयो। उसले चचर्को बदनाम गनर् थाल्यो र

उसको एडभेिन्टःट केटी साथी पिन उसँग िदक्क भएर उसलाई छो

ो।

हाइःकूल िसध्याएको पाँच वषर्पिछ एक िदन उसको हाइःकूल साथी

िभक्टोरले आफ्नो बिप्तःमामा सिरक हुन िनम्तो िदयो। आफ्नो साथीले

बिप्तःमा िलएको िदन ॄे नोको िनिम्त कोशेढु ा भएको िथयो। बिप्तःमा पिछ

िभक्टोरले एडभेिन्टःट पाःटरसँग ॄे नोको िचनापचीर् गरायो। पाःटरले तुरन्तै
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ॄे नो र िभक्टोरको िनिम्त ूाथर्ना गरे । त्यसपिछ ॄे नोलाई पाःटरले प्यारोसाथ
अं कमाल गरे चचर्को आराधना कायर्बममा आउन अनुरोध गरे । बिप्तःमापिछ
ॄे नो सोचमग्न भयो। पाःटरको ूाथर्ना र न्यानो अिभभादनले उसको

दय

छोएको िथयो। ऊ चचर्मा फिकर्न चा ो।
तब साबथको आराधनामा ॄे नो चचर्मा फक्य । त्यहाँ उसले पिहलो

पल्ट परमेँवरलाई भे ायो। पाःटरका ूवचनह ले उसले परमेँवरको ूेम
भेटेको िथयो। उसले भी को बारे मा, उहाँको अनुमह र सुसाचारको बारे मा

झन झन िसक्न थाल्यो। ॄे नोको
नकारत्मक सोचह

ानचक्षु उघािरएको िथयो, र वष को

िबलाएर गयो। चचर्का अ

सदःयह ले पिन उसलाई

न्यानो र ूेिमलो व्यवहार गरे को उसले महसुस गर्यो। उसलाई निचनेतापिन
चचर्का सदःयह ले उसलाई न्यानो अिभवादन िदएको िथयो। ती सदःयह मा
साबथ ूवचनमा िसकाएको परमेँवरको ूेम ूितिबिम्बत भएको उसले अनुभव
गर्यो।

चचर्मा फकको केही समयमा नै ॄे नोले पाःटरसँग बाइबल अध्ययन

गनर् थाल्यो। अिन कोिभड-१९को महामारीको बीचमा िवशेष साबथको िदनमा
उसले बिप्तःमा िलयो।

अब उसले बुझ्यो िक उसको साथीको बिप्तःमाको िदनमा उसलाई
िकन बोलायो। त्यसले गदार् उसको जीन्दगी सधको िनिम्त पिरवतर्न भयो।
"भी ले मेरो जीवन पूरै पिरवतर्न गनुभ
र् यो। छोटो समयमा नै म

आलोचकबाट येशूको चेला ब

पुग। मेरो आफ्नै कुनै असल कामले होइन

तर परमेँवरको चाहना असल, िस

र रमाइलो छ।" ॄे नोले आफ्नो हषर्

पोखायो।

- आन्ड्र्यु मेकचेःनी
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