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येशक
ू ो गवाही िकन हुने?

यस अध्यायका मूल पदह : याकूब ५:१९,२०, लूका १५:६, सपिनयाह

३:१७, यूह ा ७:३७,३८, १ ितमोथी २:३,४ र २ कोरन्थी ५:१४,१५।

यस अध्यायका मूल सार पद: “3 यो राॆो कुरो हो र हाॆा मुिक्तदाता

परमेँवरले पिन यही ःवीकानुह
र् न्ु छ िक 4 सबै मािनसह

पाउन् र सत्यको

ितमोथी 2:3-4

ू ् वा उ ार
बाँचन

ानलाई राॆरी िचनून ् भन्ने नै उहाँको इच्छा छ।" (1

पान्तिरत)।

सारा सं सारका मािनसह ूित परमेँवरको यो अत्यन्तै गिहरो चाहना
वा चासो छ। उहाँ चाहनुहन्ु छ सं सारका सबै मािनसह

जोसुकै भएतापिन ितनीह

होऊन्,

उहाँको

अनुमहलाई

परमेँवरले
ःवीकार

जहाँ रहे तापिन वा

दे खाउनुभएको ूेमूित जवाफदे ही

ग न्,

उहाँको

पिवऽ

आत्मा ारा

ितनीह को जीवनमा आमूल पिरवतर्न वा कायापलट आओस् र उहाँको ःवगर्को
राज्यमा सहभागी भई मुिक्त पाऊन्। शैतानको पासोबाट हामीलाई उम्काएर
हामीलाई मुिक्त िदलाउने जःतो परमेँवरको महान् चाहना अ

कुनै पिन

छै न। उहाँको ूेमको कुनै िसमा छै न। उहाँको दयालाई नाप्न सिकँदै न।
उहाँको क णा अिसिमत छ। हामीलाई िदनुहन
ु े उहाँको क्षमाशीलता किहल्यै

पिन िसि दै न। उहाँको शिक्त अपार र अनन्तको छ। उहाँ मािनसह को
ु न्ु छ। ितनीह
दशर्न वा आिवंकार गिरएका दे वीदे वताह भन्दा िवपरीत हुनह
मािनसह बाट धमर्को नाउँमा त्याग, बिल र ितनीह

िर ो हुन माग गदर्छन्

भने हाॆो परमेँवरले हाॆो िनिम्त अत्यन्तै ठू लो त्याग गनुभ
र् यो र हाॆो िनिम्त

ु यो। हामीले जितसुकै मुिक्त चाहे को चाहना गरे तापिन वा
उहाँ आफै बिल हुनभ

ःवगर् जाने िभऽी इच्छा गरे तापिन हामी मुिक्त पाउन सक भ े चाहना हाॆो

१

भन्दा परमेँवरको नै धेरै छ। यस मािमलामा पावल भन्दछन् ““3 यो राॆो
कुरो हो र हाॆा मुिक्तदाता परमेँवरले पिन यही ःवीकानुह
र् न्ु छ िक 4 सबै

मािनसह

ू ् वा उ ार पाउन् र सत्यको
बाँचन

उहाँको इच्छा छ।" (1 ितमोथी 2:3-4

ानलाई राॆरी िचनून ् भन्ने नै

पान्तिरत)। यस सं सारमा शिक्त

जमाइरहे को शैतानको पञ्जाबाट तपाईँले र मैले मुिक्त पाऔ ं भ े उहाँ िभऽी
दयदे िख चाहनुहन्ु छ।

गवाही िदनु वा साक्षी बक्नुको अथर् येशूको बारे मा अ लाई जानकारी

िदलाउनु हो। हामीले िदने गवाहीमा दे हायका िवषयह

समावेश हुनपु छर्:

हामीले पापबाट उ ार पाउन उहाँले के गनुर् भयो, येशूलाई िवँवास गरे पिछ

हाॆो जीवनमा कःतो आमूल पिरवतर्न आयो र परमेँवरको वचनमा उहाँको
चिरऽको सौन्दयर्ता र िमठासपनलाई व्याख्या गरे को जानकारी। परमेँवरको
ु न्ु छ भनेर
गवाही िकन िदने र िदन िकन आ ुरी हुन्छ त? जब उहाँ को हुनह

हामी बुझ्छ , हाॆो जीवनमा उहाँको अचम्मको अनुमह र ूेमको शिक्तको
अनुभव हामी गछ तब हामी च ुप लागेर बःनै सक्दै न । उहाँको िनिम्त हामीले

साक्षी िकन बक्ने? जब परमेँवरले मािनसह लाई मुिक्त िदने काममा हामी
पिन सहभागी हुन्छ

तब उहाँको अनुमहले उ ार पाएर उहाँको ूेममा

र् न
ितनीह को जीवन पिरवितर्त वा कायापलट भएको दे ख्छ तब उहाँले गनुह
ु े
आनन्दमा हामी पिन िभिऽएका हुन्छ ।

१. मुिक्तको िनिम्त अवसरह

उपलब्ध गराउने

ूत्येक िदन परमेँवर मािनसह ले उहाँलाई िचनून ् भ े अबसरह

उपलब्ध गराउनुहन्ु छ। ती मािनसह

् उहाँको
जो सुकै होऊन् वा जहाँ रहू न।

पिवऽ आत्मा ारा मािनसह को अन्तरआत्मा, िववेक वा चेतनामा परमेँवर

बोिलरहनुभएको हुन्छ। ूाकृितक सौन्दयर्ता र ूकृितमा भएका जिटल वा
ारा उहाँले आफूलाई मािनसह समक्ष ूकट गनुह
र् न्ु छ।

कम्प्लेक्स ःवभावह

यस जगतको िबशालता, व्यविःथत र सं तिु लत सं रचनाले अनन्त परमेँवरको
बारे मा बोल्दै उहाँको अिसिमत

उहाँ हाॆो िविभ

ान र अिसिमत शिक्तको बारे मा वणर्न गदर्छ।

अवसर र सं योग ारा हामीलाई उहाँितर ता

मािनसह को
मिहमाले र िविभ
उहाँको ूेमको ःप

चाहनुहन्ु छ।

दयमा पिवऽ आत्माको ूभावले, ूकृितमा भएको

अवसरह

ारा परमेँवरले आफूलाई ूकट गनुभ
र् एतापिन

र् एको
ूकट येशूको जीवन र सेवाकायर् ारा ूकट गनुभ

२

छ। जब हामी अ लाई येशूको बारे मा सुनाउँछ तब त्यसबेला ितनीह

मुिक्त

पाउन चाहन्छन् िक चाहदै नन् भ े िनणर्य गन अत्यन्तै उ म अवसर हामी
ितनीह लाई उपलब्ध गराइरहे का हुन्छ ।

ँ तुलना गरे र लूका १९:१० पढ्नुहोस्। यस
याकूब ५:१९,२०सग

सं सारमा येशू भी

आउनुको लआय के िथयो भनेर लूकाले कसरी उल्लेख

ँ
गदर्छन्? पापको भूमरीमा हराइरहेकाह लाई उ ार गनर् हामी येशू भी सग

कसरी सहभागी हुनसक्छ ? हेनह
र्ु ोस्

मािनसको पुऽ हराएकालाई खोज्न र

बचाउन आएको हो।" (लूका १९:१०) र "१९ मेरा भाइ हो,

यिद

ितमीह मध्ये कोही सत्यबाट बरािलएर जाँदा कसैले त्यसलाई िफराएर ल्यायो

भने, २० त्यसले जानोस् िक जसले एक जना पापीलाई त्यसको कुमागर्बाट
फकार्एर

ल्याउँछ,

त्यसलाई

मृत्युबाट

ढाक्नेछ।" (याकूब ५:१९-२०)।
याकूबको भनाइ ःप

बचाउनेछ,

र

असं ख्य

पापलाई

छ। उनी भन्दछन् "यिद कुनै पापीलाई उसको

गलत बाटोबाट ठीक बाटोमा ल्याइयो भने उसलाई मृत्युको पासोबाट उ ार

गिरनेछ" (याकूब ५:२०

पान्तिरत)। यसको बारे मा अझ िवःतृत व्याख्या

रोमीह को पुःतकमा गिरएको छ। रोमी १ र २ अध्यायमा पावलले अयहू दी
वा अन्य जाित र यहू दीह को िबषयमा आफ्नो ःप

धारणा राख्दछन्।

अन्यजाित वा अयहू दीह लाई ूकृितबाट परमेँवरको बारे मा ूकट गिरएको

दे खाइएको छ भने िविभ

भिवंयवाणी र परमेँवरको वचनबाट यहू दी वा

इॐाएली जाित वा रा लाई उहाँले आफूलाई ूकट गनुभ
र् एको छ। तर ती दुवै

समूह येशू भी िबना मुिक्तको बाटोबाट हराइरहे का वा बरािलरहे का हुन्छन्
भनेर पावल िजिकर गदर्छन्। मुिक्त भनेको मािनसह को धमर्कमर् ारा होइन
तर िवँवासबाट र अनुमहलेमाऽ पाइन्छ भनेर रोमी ३-५ अध्यायमा पावल
उल्लेख गदर्छन्। रोमी १० अध्यायमा पावलले आफ्नो अडान यसरी िलएका

छन् "जसले ूभ ुको नाउँ िलन्छ त्यो मािनसले उ ार पाउँछ" (रोमी १०:१३
पान्तिरत) साथै उनी ःप

ँ
ँ छन् िक कसै ले येशूको नाउँ िलन
पमा औल्याउ

सक्दै न वा उहाँलाई िवँवास गनर् सक्दै न जबसम्म ितनीह ले उहाँलाई िवँवास
गदनन् र जबसम्म ितनीह ले येशूको बारे मा सुन्दै नन् तबसम्म ितनीह ले

उहाँलाई िवँवास गनर् सक्दै नन् र जबसम्म कसै ले उहाँको बारे मा बोल्दै नन्
तबसम्म ितनीह ले सु
योजनामा

परमेँवर

सक्दै नन् (रोमी १०:१४,१५

र

हराइरहे का

वा

३

मुिक्तको

पान्तिरत)। मुिक्तको

बारे मा

वेवाःता

गन

मािनसह लाई सुसमाचारको मिहमासाथ जोड्ने डोरी हामी नै ह भनेर ूत्येक

येशूभक्तले ःवीकानुर् ज री छ।

जब हामी मािनसह को सामु परमेँवरको बारे मा गवाही िदन्छ तब

ितनीह लाई केवल मुिक्त पाउने मौकामाऽ िदइरहेका हुँदैन

तर ितनीह ले

मुिक्त पाउने उ म अवसर हामीह लाई िदइरहेका हुन्छ । मानव जाितलाई

शैतानको पासोबाट उम्काएर परमेँवरको मुिक्तको योजनामा सहभागी गराउन

हामी येशूभक्त ह वा इसाई ह भनेर दावी गनह को भूिमका के ? यो पिन

सोच्नुहोस्, िक तपाईँकै मुखबाट सुसमाचारको बारे मा कितले सु
२. येशूलाई ूस

पाएका छन्?

पानुर्

"आजको िदन तपाईँलाई कःतो लािगरहे को छ, के आज तपाईँको

सबैथोक ठीक छ?" भनेर कसै ले तपाईँलाई सोधे को छ? त्यही ूँन तपाईँले

परमेँवरलाई सोध्नुभयो भने के होला? "हे , ूभ ु तपाईँको िदन कःतो भइरहे को
छ?" त्यितवेला तपाईँले पाउनुहन
ु े जवाफ कःतो होला भनेर के तपाईँले

किहल्यै सोच्नुभएको छ? हुनसक्छ तपाईँको ूँनको जवाफमा उहाँले भ ु
होला? "मेरा िदनह

हजार मािनसह

अत्यन्तै किठन भइरहे का छन्। शरणाथीर् िसिबरमा

िचसोले कठयाङमीरहे का, भोकले बालबालीकाह

रोइरहे का

ँ ाबाट आश
ँ ु बिगरहे का छन्। म सं सारमा खचाखच भिररहे का
कुराले मेरा आख
सहरह का सडकह मा घुम्छु । त्यहाँ भएका घरबार िवहीन, असहाय, क ाल

र अनाथह लाई दे खेर मेरो मन रोइरहे को छ। घरे ल ु िहं सा, मिहलाह ूित

गिरएको दुव्यर्वहार र गिरब बालबालीकाह लाई यौन शोषणको िनिम्त बेचेको

दे ख्दा मेरो मन िछयािछया हुन्छ। लडाईँ नै लडाईँले तहसनहस भएका
रा ह , ूाकृितक ूकोपले ल्याएका िवध्वंसह

र मृत्युको मुखमा पुगेका

रोगले िपिडत भएका मािनसह को िचत्कार सुिनरहनुपदार् मेरो मन धु धु

रोइरहे को छ" भनेर परमेँवरले जबाबफ िदनुहँद
ु ा के तपाईँ फेिर यो ूँन

ँ गनर् सक्नुहन्ु छ र? "हे ूभ ु, तपाईँको
सोध्ने आट

दय ूश

पान अ

केही

कुरा छन् त? तपाईँको मन खुशीपान कुनै गीत गाउन सिकन्छ र? तपाईँलाई
आनन्द पान केही कुरा छन् त?"
दे हायका कथाह

पढ्नुहोस् र ती कथाह को अन्त्य कसरी भएका

छन् त्यसले तपाईँलाई परमेँवरको बारे मा के बताउला? हेनह
र्ु ोस्, लूका १५ "१

कर उठाउनेह

र पापीह

सबै उहाँको वचन सुन्नलाई उहाँको निजक

४

ँ
आइरहेका िथए। २ "यस मािनसले त पापीह लाई महण गदर्छ, र ितनीह सग
खानपान गछर्" भनी फिरसीह
ितनीह लाई यो

र शाःऽीह

गनगनाउन लागे। ३ तब उहाँले

ंटान्त भन्नुभयो: ४ "ितमीह मध्ये कुन मािनस होला, जसको

एक सय भेड़ामध्ये एउटा हराउँदा उनान्सयलाई वनमै छोड़े र हराएको भेड़ा

नपाउञ्जेल त्यसको खोजी गदन? ५ हराएको भेड़ा भे ाएपिछ रमाउँदै त्यसलाई

आफ्नो काँधमा राख्छ,

६ र घरमा आएर उसले

आफ्ना िमऽह

र

ँ रमाओ, िकनभने मैले
िछमेकीह लाई बोलाउँछ, र ितनीह लाई भन्छ, "मसग

आफ्नो हराएको भेड़ा पाएको छु ।"

७ म ितमीह लाई भन्दछु ,

यसरी

पँचा ाप गनुर् नपन उनान्सय धािमर्क जनह का लािग भन्दा पँचा ाप गन एक
जना पापीको लािग ःवगर्मा अझ बढ़ी आनन्द हुनछ
े । ८ "कुन ःऽी होली
जसको दश चाँदीका िसक्कामध्ये एउटा हरायो भने ब ी बालेर उसले त्यो

ँ खोिज्दन? ९ हराएको िसक्का पाएपिछ
नपाउञ्जेल घर बढ़ािरकन मेहनतसग
उसले आफ्ना िमऽह

र िछमेकीह लाई बोलाएर भन्छे ,

ँ रमाओ,
"मसग

िकनभने मैले मेरो हराएको िसक्का पाएकी छु ।" १० म ितमीह लाई भन्दछु ,

यसरी नै पँचा ाप गन एक जना पापीको लािग परमेँवरका ःवगर्दूतह का
सामुन्ने आनन्द हुन्छ।" ११ उहाँले भन्नुभयो,

"कुनै मािनसका दुई छोरा

िथए। १२ कान्छाचािहँले बाबुलाई भन्यो, "िपताज्यू, मेरो भागमा पन धन-

सम्पि को िहःसा मलाई िदनुहोस्।" तब ितनले आफ्नो सम्पि
बाँिड़िदए। १३ धेरै िदन िबत्दा निबत्दै सबै धन-सम्पि

टाढ़ा दे शमा गयो, र त्यहाँ भोग-िवलासमा आफ्नो सम्पि
सबै

ितनीह लाई

बटुलेर कान्छो छोरो

उड़ायो। १४ त्यसले

िपयाँपैसा खचर् गिरसकेको िथयो। त्यसै बेला त्यस दे शमा ठू लो अिनकाल

्
परयो,
र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। १५ त्यो गयो, र त्यस दे शको एक

जना नागिरककहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा

ँ रु ह
सुग

चाहन्थ्यो,

ँ रु ले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भनर्
चराउन पठायो। १६ सुग
अिन कसैले त्यसलाई केही िदँदैनिथयो। १७ जब त्यसको चेत

खुल्यो, त्यसले भन्यो, "मेरा बाबुका धेरै ज्यालादारी चाकरह

भरपेट खाएर

उबान गछर्न,् तर मचािहँ भोकले मिररहेछु। १८ म उठे र आफ्ना बाबुकहाँ
जानेछु, र उहाँलाई भन्नेछु, 'बुबा, मैले ःवगर्को िव

मा र तपाईंको

िंटमा

ँ
पाप गरे को छु । १९ अब उूान्त म तपाईंको छोरो भिनने योग्यको छै न।
मलाई तपाईंका ज्यालादारी चाकरह मध्ये एउटासरह तुल्याउनुहोस्।" २० तब

त्यो उठे र आफ्ना बाबुकहाँ गयो। तर त्यो धेरै टाढ़ा छँदा त्यसका बाबुले

५

ँ ालो हालेर
त्यसलाई दे खे, र ितनी दयाले भिरए, र दौड़े र गई त्यसलाई अग
त्यसलाई च ुम्बन गरे । २१ "छोराले ितनलाई भन्यो,
िव

मा र तपाईंको

ँ "
योग्यको छै न।

"बुबा,

मैले ःवगर्को

िंटमा पाप गरे को छु । म फेिर तपाईंको छोरो भिनने

२२ तर बाबुचािहँले आफ्ना कमाराह लाई भने,

"झ ै

ँ
सबैभन्दा असल वःऽ ल्याएर यसलाई पिहराइदे ओ। यसको हातमा औठी,
र
खु ामा जु ा लगाइदे ओ,

२३ र पुःटाइराखेको पशु मार,

र हामी खाएर

आनन्द मनाऔ ं। २४ िकनिक यो मेरो छोरो मरे को िथयो, फेिर जीिवत भएको
छ, हराएको िथयो, र पाइएको छ।" तब ितनीह

२५ "त्यस बेला ितनको जेठो छोरो खेतमा िथयो,

आनन्द मनाउन लागे।
र त्यो घरको निजक

आइपुग्दा त्यसले नाचगानको आवाज सुन्यो। २६ त्यसले चाकरह मध्ये

एउटालाई आफूकहाँ बोलाएर "यो के भइरहेछ? " भनेर सोध्यो। २७ उसले

त्यसलाई भन्यो, "तपाईंका भाइ आइपुग,े र तपाईंका िपताले पािलराखेको मोटो

र् यो। िकनिक उहाँले ितनलाई सकुशल र ःवस्थ फिकर्आएका
पशु मानुभ

भे ाउनुभयो।" २८ तर त्यो िरसायो, र िभऽ जान मानेन, र त्यसको बाबुले

बािहर गएर त्यसलाई मनाउन लागे। २९ तर त्यसले बाबुलाई भन्यो,

र्ु ोस्,
"हेनह

यितका वषर् मैले तपाईंको सेवा गिररहेछु,

किहल्यै उल्ल न गिरन,ँ

अिन तपाईंको आ ा

ँ आनन्द मनाउन
तापिन मैले आफ्ना साथीह सग

तपाईंले मलाई एउटा पाठो पिन किहल्यै िदनुभएन। ३० तर तपाईंको सम्पि

ँ उड़ाउने यो तपाईंको छोरो आउँदाचािहँ तपाईंले पािलराखेको मोटो
वेँयाह सग
पशु त्यसको िनिम्त मानुभ
र् यो।" ३१ तब ितनले त्यसलाई भने, "छोरा, ितमी

ँ सधभिर छँदैछौ, अिन मेरो सबै सम्पि
त मसग

ितॆै हो। ३२ तर हामीले

आनन्द मनाउनु र खुशी हुन ु उिचत िथयो, िकनिक यो तेरो भाइ मरे को िथयो,
फेिर जीिवत भएको छ, हराएको िथयो, र पाइएको छ।"

ु रीमा रमाएर नाश
जब परमेँवरलाई िवँवास नगिर आफ्नै पापको भम

हुन चाहने उहाँबाट हराइरहे को मािनस भे ाइन्छ त्यसवेला सारा ःवगर्मा
खुिशयाली हुन्छ। रोगव्याधी, ूाकृितक र मानवीय कारणले सन्तापमा पिररहने

र मृत्युको पखार्इमामा रहे का मािनसह ले भिरएरहे को यो सं सारमा जब कसै ले
सुसमाचार सुनाउँछ भने त्यितवेला परमेँवरको
अ लाई सुनाउँदा परमेँवरको

दय खुशी हुन्छ। येशूको ूेम

दयमा अत्यन्तै आनन्द आउँछ भ े आत्म ान

कसै ले बुझ्न सक्यो भने त्यो नै गवाही िदनुपन ूेरणाको अत्यन्तै महान् ॐोत

हुन सक्छ। जब जब हामी परमेँवरको ूेमलाई अ को सामु कुनै न कुनै

६

तिरकाले ूकट गछ
रमाउँदछन्।

तब तब ःवगर्का जीवह

आनन्दसाथ गीत गाएर

जुनवेला हामी परमेँवरले िदनुहन
ु े मुिक्तको अनुमहलाई ःवीकाछ

त्यसबेला परमेँवरको ूितिबया कःतो रहला? हेनह
र्ु ोस्, सपन्याह ३:१७

"परमूभ ु ितॆो

परमेँवर

ितमीिसत

हुनहु न्ु छ।

उहाँ

बचाउनलाई

सामथीर्

हुनहु न्ु छ। उहाँ ितमीिसत अत्यन्तै आनिन्दत हुनहु न्ु छ। उहाँले आफ्नो ूेममा
ितमीलाई शान्त पानुह
र् न
े ।"
े । गीत गाएर उहाँ ितॆो वारे मा रमाउनुहन
ु छ
ु छ
तपाईँ यो

ँय कल्पना गनुह
र् ोस्। तपाईँको गवाहीले कुनै पु ष वा

ी वा केटा वा केटीले येशूलाई आफ्नो व्यिक्तगत मुिक्तदाता भनेर महण गय

रे ! र सारा ःवगर् नै खुशीको गीतले गुञ्जयमान भयो र हाॆा शिक्तशाली

ु यो।भने यस
मुिक्तदाता त्यस व्यिक्तको कारणले गदार् गीत गाएर आनिन्दत हुनभ
दु:खद, उदािसन र कहालीलाग्दो सं सारमा तपाईँको गवाहीले परमेँवरको
दयमा ल्याउने आनन्दको

कुरा अ

ान तपाईँले थाहा पाउन सक्नुजःतो आनन्दको

के हुन सक्ला?

३. िदएर बढ्नु

ु इॐाएल दे शमा एउटा समुि छ। त्यसलाई
मध्यपूव र् एिशयाली मुलक

डेड सी अथार्त ् मृत सागर भिनन्छ। त्यो सागरलाई सं सारको सबभन्दा तल्लो
भाग वा तह भनेर मािनन्छ। यो समुिी सतह भन्दा १,३८८ िफट तल छ।
त्यही रा मा जोडर्न वा यदर्न नदी पिन छ। यो नदी गािललको समुिबाट बहे र
आउछ। त्यस समुिबाट आएको हावा जोडर्न उपत्यकामा बहन्छ र त्यो बहदै
ँ ाट त्यो हावा गायब हुन्छ।
बहदै मृत सागरमा पुग्छ र त्यहीब
अत्यन्तै तातो र सुख्खा हावापानी, चक घाम / म भूिमको कारणले
गदार् मृत सागरको पानी तुरन्तै बाफ भएर उड्छ। मृत सागर नुनै नुनभएको र

त्यसको ३३.७ ूितशत पदाथर् खिनज पदाथर् भएको कारणले त्यहाँ ताजा पानी
पाइदै न। त्यहाँ कुनै माछा र समुिमा पाइने िब वा पिन पाइदै न। समुिमुिन

केवल केही माइबोब वा शुआम जीव र
परजीवह

ँ ाले नदे िखने बाक्टे िरया वा
आख

माऽ पाइन्छन्।

हामीले आफूलाई जितसुकै इसाई वा येशूभक्त भनेर दावी गरे पिन यिद

हामीमा भएको परमेँवरको अनुमह अ को जीवनमा बहाउन सकेन भने हामी

पिन मृत सागर जःतै हुन्छ । यिद हामी येशूलाई माया गछ र िवँवास गछ

७

भने हाॆो

दय र जीवन पिन अ को िनिम्त बिहरहने

ु ँद
हुनपु छर्। हाॆो जीवन जिमरहने ताल जःतो हुनह
ु ै न।
येशूको

जब

जीवनबाट

आउने

जीिवत,

ताजा

सिजव नदी जःतै
र

ःवच्छ

पानी

िवँवासीह को जीवनमा बहन्छ वा बहन िदनुहन्ु छ तब त्यसको ःवभािवक

नितजा के हुन्छ? हेनह
र्ु ोस्, यूह ा ७:

३७-३९ “37 चाडको आिखर र

ू े उिभएर सबैले सुन्ने गरी भन्नुभयो,
सबैभन्दा मुख्य िदनमा येशल
ितखार्उनेह

"ितमीह मध्ये

जित छौ, मकहाँ आएर िपओ। 38 धमर्शाःऽले भनेजःतै ममािथ

िवँवास गन मािनसको

दयबाट जीवन िदने खोलाह

बिगरहनेछन्।" 39 यो

कुराचािहँ येशूले आफूमािथ िवँवास गन जितले पाउने पिवऽ आत्माको बारे मा

भन्दै

हुनहु न्ु थ्यो

िकनभने

त्यस

बेलासम्म

येशू

ःवगर्मा

नफिकर्नुभएकोले

परमेँवरले पिवऽ आत्मालाई पठाउनुभएको िथएन।" र लूका ६:३७-३८ "37
अ लाई दोष नलगाओ अिन परमेँवरले पिन ितमीह लाई दोष लगाउनुहन
े ै न।
ु छ
अ को गल्ती खोज्ने नगर ।अिन परमेँवरले पिन ितमीह को गल्ती

खोज्नुहन
े ै न। अ लाई माफ दे ओ अिन परमेँवरले पिन ितमीह लाई माफी
ु छ

िदनुहन
े । 38 अ लाई दे ओ अिन परमेँवरले पिन ितमीह लाई िदनुहन
े ।
ु छ
ु छ
उहाँले त खाँदीखाँदी झुसी पारे र िदनुहन
े । जुन नापले ितमीह
ु छ

अ लाई

िदन्छौ, त्यही नापले ितमीह ले पिन पाउनेछौ।"

“हाॆो सहायतािबना नै परमेँवरले अ लाई उ ार गनर् सक्नुहन्ु छ।

तर हामीमा येशूको जःतो चिरऽ वा ःवभावको िबकास गनर् हामीले उहाँसँग
सहभािग भएर काम गन पछर्। उहाँको आनन्दमा हामी सहभािगहुन र उहाँको

त्याग र बिलदानलाई ःवीकार गद उहाँलाई िवँवास गरे र मुिक्त पाउँदा खुशी
र् न
हुनेह को आनन्द दे ख्न पाउनु ितनीह को मुिक्तको िनिम्त उहाँले गनुह
ु े

पिरौममा हामीले सहभािग हुनै पछर्।"-एलेन जी
पृ. १४२बाट

पान्तिरत।

“जुन मािनसले पापमािथ िबजय ूा

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,्

गछर् उसले आफूह लाई लुकाइ

राख्न सक्दै न। पापमािथ िबजय पाएर िजउने महान् काम ूा
मुिक्तको िनिम्त तीॄ चासो दे खाइरहनै पछर्।"-एलेन जी
अभ िबि यन एजुकेशन, पृ. २०७बाट

गिररहन अ को

ाइट, फन्डामेन्टल

पान्तिरत।

हाॆो जीवनमा येशूले जे गनुभ
र् यो सो कुरा अ लाई बाँड्दा हामी

आफैमा पिन आित्मक जीवनको िबकास हुँदै जान्छ। येशूले हाॆो िनिम्त जे जे

गनुभ
र् यो सो थाहा पाउँदा पाउँदै पिन हामीमा के ःवाथर् लुकेको हुन्छ जसले

८

अ लाई सो कुरा बाँड्नबाट हामीलाई रोिकराखेको हुन्छ? परमेँवरले िस मा
हामीलाई िदनुभएको आिशष अ लाई बाँड्नु पदन र? यिद हामीमा भएको

आःथा वा येशूको जीवनलाई हामीमै गुम्ःयायौ वा िसिमत गय

भने हाॆो

आित्मक जीवन पिन मृत सागर वा जमेको ताल जःतै हुनेछ।

अ लाई येशूको बारे मा गवाही िदँदा तपाईँले कःतो अनुभव गनुर् भएको

ँ ूाथर्ना गनुर् वा अ को आवँयकतामा
छ? त्यो गवाही िदनु भनेको अ सग

ँ ै िहँड्ने
सहयोग गनुर् पिन हो। ती अनुभवह ले तपाईँको आःथा र ूभ ुसँग सग
खुबीमा कसरी ूभाव पारे को छ?

४. येशूको िनदशनूित बफादार हुन ु

यिद कोही येशूूितको िन ामा बफादार भई रहन चाहन्छ भने उहाँको

इच्छामा समिपर्त भएर बःनु पिन ज री हुन्छ। यसको अथर् उहाँका आ ा वा
पालना गनर् ज री हुन्छ। जब परमेँवरबाट टाढा भइरहे का वा

िनदशनह

हराइरहे काह ले मुिक्त पाऊन् भनेर उहाँको

दय धडकीरहन्छ तब त्यस

धड्कनसँग उहाँूितको िन ा वा आःथामा रहनेह को

दयको धड्कन पिन

जोिडन जान्छ। उहाँले जुन कुरालाई ूाथिमकता िदनुभएको हुन्छ त्यसै मा

उहाँूित िन ाराख्नेह ले पिन ूाथिमकता िदँदछन्।
परमेँवरको सदाशयी

दय कःतो छ भ े िवषयमा दे हायका केही

पदह ले के भन्दछ? मािनसह ूित उहाँको ूाथिमकता कःतो छ? हेनह
र्ु ोस्, १
ितमोथी २:३-५ "३ हाॆा मुिक्तदाता परमेँवरको

िंटमा यो असल र

महणयोग्य छ। ४ सबै मािनसह ले मुिक्त पाऊन् र ितनीह

सत्यको

ानमा

आऊन् भन्ने इच्छा उहाँ गनुह
र् न्ु छ। ५ िकनिक परमेँवर एउटै हुनहु न्ु छ,

परमेँवर र मािनसह का बीचमा मध्यःथ पिन एउटै हुनहु न्ु छ

मािनस, भींट

येशू। ६ उहाँले सबैका छु टकाराका मोलको िनिम्त आफैलाई सुिम्पिदनुभयो,

जुन कुराको गवाही ठीक समयमा िदइयो।" र २ पऽुस ३:९ "आफ्नो

ूित ाको बारे मा ूभ ु िढलो गनुह
र् न्ु छ भन्ने कसै-कसैको भनाइ भए तापिन उहाँ

िढलो गनुह
र् न्ु न, तर कोही पिन नंट नहोस्, तर सबै जनाले पँचा ाप ग न्

भन्ने इच्छा गरे र ूभ ु ितमीह ूित धैयव
र् ान् हुनहु न्ु छ।"

सं सारमा जन्मेका ूत्येक मािनसले मुिक्त पाऊन् भ े परमेँवरको तीॄ

अिन

ठू लो

चाहना

छ।

मािनसह ले

मुिक्त

ूाथिमकताजःतो महत्वको िवषय यस सं सारमा अ

९

पाऊन्

भ े

मह वपूणर्

कुनै छै न। सबैले मुिक्त

पाऊन् वा शैतानको पासोबाट उ ार पाऊन् र सत्य आत्म ानमा आऊन् भ े
परमेँवरको गम्भीर चाहना हो (१ ितमोथी २:४)। सबैले

प ाताप ग न्

तािक कोही पिन नाश नहू न ् भनेर उहाँ धै यध
र् ारण गरे र पिखर्रहनुभएको छ (२
पऽुस

३:९)।

परमेँवरको

चाहनालाई

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट

बाइबल

कमेन्टरीले उल्लेख गरे को शब्द बुलोमाइ (boulomai) हो। त्यसले िदमागको
िनयतलाई सम्बोधन गदर्छ। त्यसको अथर् 'इच्छा' वा 'िभऽी चाहना' हो।

कमेन्टरीले एउटा सानो शब्द "तर"लाई अथर्पूणर् ढं गले ूःतुत गदर्छ। मीक

भाषामा यो "तर" भ े शब्द आला (alla ) हो। यसले परमेँवरको ःवभावलाई

मािनसले गन गलत व्याख्याको िबपरीत कुरालाई बुझाउँदछ। िकनभने कितपय

मािनसह ले "कोही कोही मािनसह

नाश होऊन् वा सत्य

ानमा नआऊन्

भ े उहाँको चाहना हो" भनेर परमेँवरको सदाशयताूित िहलो
गिररहे का

बाइबल

हुन्छन् (एसिडए

कमेन्टरी,

ठे ली

७,

ाप्ने काम
पृ.

६१५बाट

पान्तिरत)। उहाँको ूेम, अनुमह र सत्यको गवाही िदने भी को लआयसँग

सामेल हुन उहाँले ूत्येक येशूभक्तलाई िनदशन िदनुभएको छ। उहाँमा भएका
ती ूेम, अनुमह र सत्य सद्गुणह

्
उिब्जएका हुन।

मानव जाितले मुिक्त पाऊन् भ े इच्छाबाटै

ँ
यशैया ४९:६सग
ूेिरत १३:४७ पढ्नुहोस्। सु मा यो अंशले

कसलाई सम्बोधन गरे को हो? तर पावलले त्यसलाई कसरी ूयोग गरे का िथए?

हेनह
र्ु ोस्, ूेिरत १३:४७ "िकनिक ूभ ुले हामीलाई यःतो आ ा िदनुभएको छ,
'पृथ्वीको पल्लो छे उसम्म मुिक्त पुर्याउन मैले ितमीलाई अन्यजाितह का िनिम्त

ज्योित हुन िनयुक्त गरे को छु '।" र यशैया ४९:६ "उहाँ भन्नुहन्ु छ: 'याकूबका

कुलह लाई फेिर पुनःथार्पन गनर् र इॐाएलको बाँकी भागलाई फेिर फकार्ई

ल्याउन ितमी मेरो सेवक हुने कुरो ितॆो लािग अित सानो कुरो छ। पृथ्वीको

पल्लो छे उसम्म ितमीले मेरो उ ार पुर्याऊ भनी अन्यजाितह कहाँ एउटा ज्योित
पिन म ितमीलाई बनाउनेछु।'"

पुरानो करारमा लेिखएका भिवंयवाणीह को अथर् कितपय समयमा

एक भन्दा बढी लाग्दछ। पावल त्यो भिवंयवाणी पिहला इॐाएली वा यहू दी

जाितलाई िदइएको िथयो भनेर ःवीकादर्छन्, अिन त्यो भिवंयवाणी येशूमा लागु

भएको िथयो भनेर पिन भन्दछन् (यशैया ४१:८, यशैया ४९:६ र लूका
२:३२)।

अिन

अन्तमा

आएर

नयाँ

करारमा

रहे का

येशूका

चचर्

वा

िव ासीह लाई त्यस भिवंयवाणीले सम्बोधन गरे को िथयो भ े पावलको

१०

िजिकर छ। येशूूित िन ावान छु भनेर दावी गन चचर् वा िवँवासीह ले

येशूको िनदशन वा आ ालाई वेवाःता गनुर् वा यो काम हाॆो होइन िमशन
कमर्चारीको हो भनेर पन्छाउने कुराले "इसाई वा येशूका भक्त" भनेर दावी

गनह को अिःतत्वको अवमूल्यन गनर्सक्छ।र सं सारमा येशूभक्तह ले येशूको
शुभसन्दे श बाड्ने िवषयलाई नै
जब

समम

चचर् वा

अथर्हीन बनाउन सक्छ।
ःथानीय

चचर् वा

कुनै

िवँवासीको

ध्यान

आफैमामाऽ केिन्ित हुन्छ र चचर्को अिःतत्वलाई वेवाःता गिरन्छ तब चचर् वा
हामीमाझ कःतो खतरा उत्प

हुनसक्छ?

५. ूेमबाट उत्ूेिरत हुन ु

"हामीले िकन येशूको गवाही वा उहाँको साक्षी हुनपु छर्" भ े िवषयमा

हामीले हे य । हामीमा भएको आःथाको िवषयमा अ लाई सुनाउँदा यस

सं सारमा परमेँवरको लआयमा उहाँसँगै सहकायर् गरे र चल्दा हामीलाई कःतो
आउँछ

आनन्द

भ े

कुरा

हामीले

यस

अध्यायमा

बुझ्य ।

जब

हामी

परमेँवरको ूेमको गवाही िदन्छ तब मािनसह ले उहाँबाट पाउने मुिक्तमा

सहभागी हुने ठू लो अवसर पाउँनेछन् िकनभने हामीबाट नै उहाँको अनुमह र

सत्यलाई ितनीह ले ःप

पमा दे ख्न पाएका हुन्छन्।

फेिर सुसमाचारको ूचारमा लागेरमाऽै हामी सं त ु

भएर बःनु पिन

मनािसव हुँदैन। िकनभने जब हामी सुसमाचार सुनाउँछ वा उहाँको गवाही

िदन्छ तब हामीमा हुनपु न आित्मक िबकास हुन सहयोग िमलोस् भ े पिन

परमेँवरको चाहना हो। त्यसको अथर् यो हो िक सुसमाचार ूचारूसारमाऽ
गन

तर

त्यसको

ममर्लाई

हामीले

व्यवहारमा

लागु

गरे न

वा

हाॆो

आित्मक ानको क्षमतामा िवकास गरे न भने हामीलाई केही लाभ हुँदैन। जब
येशूले हाॆो व्यिक्तगत र आित्मक जीवनमा िदनुभएको आिशष अ लाई
सुनाएन र अ को सेवा गरे न भने त्यसले हामीमा हुनपु न सच्चा र पिरपक्व

आित्मक जीवनलाई नै िनमोठी िदन्छ वा दवाइिदन्छ।

जब हामी येशूको िनिम्त गवाही बन्छ वा उहाँको गवाही िदन्छ तब

हाॆो

दय सबै मािनसह ले मुिक्त पाऊन् भ े परमेँवरको

दयसँग हाॆो

चाहाना िमिलरहे को हुन्छ। गवाही िदनु भनेको उहाँको िनदशनको पालना गनुर्
हो। अब हामी सबै खालका गवाहीह , सबभन्दा ठू लो ूेरणा, जोश, वा
उत्साह िदने तत्व के के हुन ् भनेर केलाउनेछ ।

११

सुसमाचार ूचार गदार् पावलले धेरै दु:ख, क , परीक्षा र सं घषर्ह को

सामना गनुर् परे को िथयो। तर उनी हताश वा िनराश भएर सुसमाचार सुनाउने

लआयमा िबचिलत भएनन्। येशूको गवाही हुन र सुसमाचार ूचार गन जोश,
ूेरणा र साहस पावललाई कहाँबाट आयो? त्यही जोश, ूेरणा र साहस येशूको
सेवागदार् हामीमा िकन आउदै न? हेनह
र्ु ोस् २ कोरन्थी ५:१४-२० "१४ भींटको

ूेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ, िकनभने हामीलाई यो िनँचय छ, िक सबैका
िनिम्त एक जना मनुभ
र् एको हुनाले सबै मरे । १५ उहाँ सबैका िनिम्त मनुभ
र् यो,
तािक बाँच्नेह

ू ,्
अब उसो आफ्नै िनिम्त बाँच्ने होइन, तर उहाँको िनिम्त बाँचन

जो ितनीह का खाितर मनुभ
र् यो, र फेिर जीिवत पारी उठाइनुभयो। १६ यसरी
अब उूान्त हामी कसैलाई मािनसको
एक समय मािनसको

िंटकोणले हेदन । हामीले भींटलाई

िंटकोणले हेरेका िथय , तर अब उूान्त उहाँलाई त्यसरी

हेनछै न । १७ यसकारण कोही भींटमा छ भने त्यो नयाँ सृिंट हो। पुरानो
िबितगएको छ, हेर, नयाँ आएको छ। १८ यो सब परमेँवरबाट भएको हो,

ँ
जसले हामीलाई भींट ारा आफूसग
िमलापमा ल्याउनुभयो,
िमलापको सेवा िदनुभयो,

र हामीलाई

ु एर परमेँवरले
१९ अथार्त ् ःवयम् भींटमा हुनभ

ँ िमलापमा ल्याउँदैहन
सं सारलाई आफूसग
ु हु न्ु थ्यो। ितनीह का अपराधका लेखा

निलएर िमलाप गराउने कामको सन्दे श उहाँले हामीलाई सुिम्पिदनुभएको छ।
२० यसकारण हामी भींटका राजदूतह

ह , र परमेँवरले हामी ारा अनुरोध

गिररहनुभएको छ। भींटकै पक्षमा हामी ितमीह लाई िबन्ती गदर्छ ,
ितमीह

ँ िमलापमा आओ।"
परमेँवरसग

भी को ूेमले नै पावललाई जोिशलो, ूेरणादायी र उत्साही बनाएको

िथयो। हामी नै जीवनमा कितपय कुराह
अ

िक

गछ जुन ूेमको कारणले नै गछ

कारणले होइन। जब िक पावल ःप

पमा यसरी व्यक्त गदर्छन्

"भी को ूेमले नै हामीलाई वाध्य बनाउँछ वा घचेट्डछ" उनले अनन्त

सत्यको िनिम्त बोिलरहे का िथए। "वाध्य" भ ुको अथर् "जबरजःती" नभएर
"उत्सािहत बनाउनु, जोिशलो बनाउनु, धकेल्नु, उक्साउनु, बसमा राख्नु वा

अत्यन्तै ूेिरत हुन"ु हो। यसले गदार् पावलको िबयाकलाप र गवाही िदने

जोशलाई भी को ूेमले नै िनयन्ऽण गरे को िथयो। आफ्नो लआयमा िबचिलत
नभई एउटै िदमाग वा द िच

भएर त्यसबेलाको भूमध्यसागरमा रहे का

रा ह मा पावलले मुिक्तको योजना बाँडेका िथए।
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"मािनसको
गन सबै कामह

दयमा ूेमले राज गनपछर्। पक्का अथार्त पाको इसाईले

उसमा भएको येशूूितको गिहरो ूेमले नै अिभूेिरत हुनपु छर्।

येशूभी ूितको ःनेह, प्यार, माया आिदले िवँवासीको

दयमा जरा गािडयो भने

आफ्ना िवँवासी भाइबिहनीह ूित िनःवाथर् चासो दे खाउन सिकन्छ।"-एलेन
जी

ाइट, एडभेिन्टःट होम, पृ. ४२५बाट
जब

साचो पमा िच

हामीमा

भी को

िबशाल

पान्तिरत।

वा

अिसम

त्याग

र

बिललाई

सक्ने खुबी हुन्छ वा महसुस गनर् सक्छ तब उहाँले हाॆो

िनिम्त के गनुभ
र् यो सो कुरा अ लाई बाँड्न हामी िजम्मेवारी हुन्छ ।
सारा जगत र नक्षऽह

सृि गनुह
र् न
र् एको
ु े परमेँवरनै हाॆो िनिम्त बुसमा मनुभ

िथयो। यो अचम्मको ूेम र सत्यले हामीूित हुनपु न परमेँवरको ूेमलाई कसरी
जागृत गराउने र अ लाई पिन उहाँको ूेम बाँड्न िकन उत्सािहत नगन?
उपसं हार
थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत द आक्टस अभ द आपोःटलसको

पृ. ९-१६को "गडस पप ज फर िहज चचर्" र द िडजाएर अभ एजेजको पृ.
८२२-८२८को "गो िटच अल नेशनस्।"

येशूको िनदशन अनुसार उहाँको मृत्युपिछ उहाँका चेलाह

पावलको पहलमा धेरै मािनसह
चचर् भवनह

र ूेिरत

इसाई भएका िथए। नयाँ करारको सु मा

नभएतापिन धेरै मािनसह

िनजी घरह मै परमेँवरको सेवाकायर्

गदर्थे। त्यसबेला भेला भएका येशूका िवँवासीह लाई नै चचर् भनेर सम्बोधन
गिरन्थ्यो। ितनीह को आय आजर्न गन आ आफ्नो जे जःतो कामह

भएतापिन अ लाई सुसमाचार सुनाउने ितनीह मा जोिशलो िजम्मेवारी िथयो।
समय िबत्दै जाँदा कितपय चचर् वा िवँवासीह ले आफ्नो अिःतत्वलाई गुमाउने
खतराको सामना गनुप
र् रे को िथयो। त्यस खतरालाई मध्यनजर गद एलेन जी
ाइट यसरी व्याख्या गिछर्न,् "जब य शलेमका चचर्मािथ सतावट आयो तब

त्यसको नितजाले सुसमाचारको काम गनर् झन ठू लो शिक्त पाएको िथयो।

परमेँवरको वचनको सेवामा सफलता नै सफलता िमलेको िथयो। तर कितपय

समयमा येशूका चेलाह

ये शलेममा नै अलमिलएर बःलान भ े खतरा बढे को

िथयो। सं सारतफर् फकर्नु येशूको आदे श िवपरीत िथयो। दु

वा शैतानसँग

मुकािबला गनर् उसको शिक्तलाई वेवाःता नगिर परमेँवरको िनिम्त जोिशलो
भएर सेवा गनुप
र् दर्छ। शऽुको आबमणबाट य शलेममा रहे को चचर्लाई सुरक्षा
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िदने काम मह वपूणर् छ भनेर ती चेलाह ले ठानेका िथए। येशूका नयाँ
िवँवासीह लाई िशक्षादीक्षा िदएर सुसमाचार नसु ेह लाई सुसमाचार सुनाउने

अिभभारा िदनुको स ा आफूले जे गिररहे का िथए त्यसै मा सं त ु

भइरहने खतरा

ती चेलाह मा िथयो।"-आक्टस् अभ आपोःटल्स, पृ. १०५बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन्:
अ·

मािथ िदइएका एलेन जी

ाइटको भनाइलाई ध्यान िदएर

पढ्नुहोस्। त्यसमा िबशेष गरे र अिन्तम हरफ हे नह
र्ु ोस्। हामीमा
पिन त्यही खतरा उत्प

हुन निदन िकन होिशयार हुनपु छर्? हाॆो
भएको

अगािड सुसमाचार सुनाउने काममा जिटलता उत्प

पिरूेआयमा हामी आफ्नै घेरामा िसिमत रहे र सं त ु
िकन दु:खपूणर् र गलत छ?
आ·

सुसमाचारका पुःतकह

हुने मनिःथित

िकन एकै खालको आदे शमा िसिमत

भएको होला? हे नह
र्ु ोस्, म ी २८:१८-२० "१८ तब येशू
ितनीह कहाँ आएर भन्नुभयो, 'ःवगर् र पृथ्वीमा समःत अिधकार
मलाई िदइएको छ। १९ यसकारण जाओ,

जाितह लाई चेला बनाओ,

र सबै दे शका

िपता र पुऽ र पिवऽ आत्माको

नाउँमा ितनीह लाई बिप्तःमा दे ओ,

२० मैले ितमीह लाई

आ ा गरे का सबै कुरा पालन गनर् ितनीह लाई िसकाओ। हे र,

म युगको अन्त्यसम्म सध ितमीह का साथमा छु ।'", मकूर्स
१६:१५,१६ "१५ अिन उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, 'सारा

सं सारमा गएर सारा सृिंटलाई सुसमाचार ूचार गर। १६

िवँवास गन र बिप्तःमा िलनेले उ ार पाउनेछ, तर िवँवास

नगन दोषी ठहिरनेछ।", लूका २४:४६-४९ "४६ उहाँले

ितनीह लाई भन्नुभयो, 'यसो लेिखएको छ, िक भींटले दु:ख

भोग्नु र तेॐो िदनमा मृतकबाट जीिवत हुनपु छर्,
य शलेमबाट

सु

गरे र

सबै

जाितह लाई

४७ अिन

उहाँको

पँचा ाप र पाप-क्षमाको ूचार हुनपु छर्। ४८ ितमीह
कुराका

साक्षी

हौ।

ितमीह कहाँ पठाउँछु,
ितमीह

४९

हे र,

म

मेरा

िपताको

नाउँमा
यी नै
ूित ा

तर मािथबाट शिक्त ूाप्त नग ञ्जेल

यही सहरमा बिसरहो।" र यूह ा २०:२१ "२१ तब
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येशूले फेिर ितनीह लाई भन्नुभयो, 'ितमीह लाई शािन्त! जसरी

िपताले

मलाई

पठाउँदछु ।"

पठाउनुभयो,

पिहलो

त्यसरी

शतािब्दका

म

पिन

िवँवासीह को

ितमीह लाई
िनिम्त

त्यो

आदे शको अथर् के िथयो र बतर्मान समयमा हाॆोलािग के
इ·

हुनपु छर्?

पक्का वा असली आित्मक जीवनको स ामा गवाही िदने र
परमेँवरको िनिम्त सेवाकायर् गन प ितमाऽ असल मा

सिकन्छ

र? अ लाई सुसमाचार सुनाए पुिगहाल्छ िन वा चचर्को कमर्चारी
भएर सेवा गरे पुिगहाल्छ िन । िकन व्यिक्तगत आराधना वा

बाइबल अध्ययन गरे र आित्मक हुन ु ज री छ र? भ े धरापबाट
हामी कसरी सचेत रहने?

ई·

गवाही िदँदा र सेवा गदार् तपाईँको आफ्नै आित्मक जीवनको

िबकास हुने कुरालाई तपाईँले कसरी सोच्नुभएको छ? यस
मािमलामा तपाईँ आफैले के िसक्नुभयो र अ लाई के िसकाउन

उ·

सहयोग गनर् सक्नुहन्ु छ?

यस सं सारमा जन्मेका ूत्येक व्यिक्तलाई परमेँवरले व्यिक्तगत
पमै

ूेम

गनुह
र् न्ु छ

भ े

िदनुहोस्। यसलाई तपाईँले

अचम्मको

आत्म ानलाई

ध्यान

कसरी बुझ्नु भएको छ? यस

जगतका सत्यह मध्ये यस सत्यले तपाईँको जीवन शैलीमा कःतो
असर पानुप
र् छर्?
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एयरपोटर्मा भएको रोकावट
-ग्लेन अनर्फोडर् लाई
न्यायको िदनमा केवल एउटै माऽ ूँन

सोिधनेछ।जब म अमेिरकाको अिरगन राज्यको
पोटर्ल्यान्ड

एयरपोटर्मा

अन्तराि य

िबमानबाट

ँ
ओलर्दै िथए तब मैले त्यही ँ ूँन सुनेको िथए।
त्यसवेला

अध्यागमन

अिफसरले

मेरो

नवको पासपोटर् हे द मलाई सोधे, “तपाईँ यहाँ

आउनुको योजनाह

के के छन्?"

ँ
“म साथीलाई भेट्न आएको हुँ ," मैले जवाफ िदए।

“तपाईँलाई साथीको ठे गाना थाहा छ ?" उनले सोधे।

“अहँ मलाई थाहा छै न। तर मेरो साथीले मलाई एयरपोटर्मा िलन

ँ मलाई साथीको ठे गाना थाहा नभएको कुराले
आउँदैिछन्" मैले जवाफ िदए।

ती अध्यागमनका अिफसर मेरो जवाफूित त्यित सं त ु

भएनन्। र उनले

मलाई फेिर सोधे, “तपाईँले ती साथीलाई कहाँ भेट्नुभयो?" “लण्डन कलेजको
ँ
बािहरी पिरसरमा" मैले जवाफ िदए।

“लण्डनमा तपाईँले के पढ्नुभयो?" उनले सोधे।

ँ
“धािमर्क दशर्न अथार्त ् िथयोलोजी" मैले जवाफ िदए।

त्यस अध्यागमन अिफसरले मेरो अनुहार िनयालेर हे रे।

ु न्ु छ?" उनले सोधे।
“के तपाईँ िवँवासी हुनह
ँ
“हजुर" मैले जवाफ िदए।

ए, अिन तपाईले कसरी मुिक्त पाउनुभयो त ?" उनले सोधे।

मेरो मुखबाट जवाफ िनिःकयो, “िकनभने मेरो िनिम्त येशू मनुभ
र् यो।"

“सही जवाफ" उनले भने “ अब तपाईँ अमेिरका जान सक्नुहन्ु छ।"
मुःकुराउदै म अमेिरका िछरे ।

जब म सुटकेस िलने ठाउँ तफर् िहँिडरहे को िथए ँ तब ती अध्यागमन

िवभागका अिफसरसँग भएको कुराकानी मेरो िदमागमा गुिन्जरअयो। न्यायको

िदनमा केवल एउटमाऽ ूँन सोिधनेछ: “तपाईँले िकन मुिक्त पाउनुभयो?"

त्यसको जवाफ १ यूह ा ५:९-१३मा छ। जहाँ यसरी लेिखएको छ “9
मान्छे ले िदएको साक्षीमा हामी िवँवास गदर्छ । तर परमेँवरले िदनुभएको
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साक्षी अझ बिलयो छ। परमेँवरले नै आफ्नो पुऽको बारे मा साक्षी िदनुभएको
छ। 10 त्यसो हुँदा परमेँवरको पुऽमािथ िवँवास गनको आफ्नै

दयिभऽ

यही साक्षी हुन्छ। तर परमेँवरमा िवँवास नगनचािहँ परमेँवरको साक्षीलाई

नै झू टो सम्झन्छ िकनभने उसले

पुऽको बारे मा परमेँवरले

िदनुभएको

साक्षीलाई नै पत्याउँदैन। 11 साक्षी यही हो: परमेँवरले हामीलाई अनन्त

जीवन िदनुभएको छ र यो जीवनको मुहान् उहाँका पुऽमा छ। 12

परमेँवरको पुऽ हुनेसँग जीवन हुन्छ, पुऽ नहुनेसँग जीवन हुँदैन।
जीवन पाएका छौ भनी ितमीह लाई िनरन्तर पमा

13 अनन्त

थाहा होस् भनेर नै

परमेँवरका पुऽमा िवँवास गन ितमीह लाई यो लेख्दै छु ।" ( पान्तिरत)।

तपाईँले मुिक्त िकन पाउनुभएको छ? मुिक्त पाएको कुरालाई ढु क्क

भएर तपाईँ िवँवासका साथ जवाफ िदन सक्नुहन्ु छ “िकनभने येशू मेरो िनिम्त
मनुभ
र् यो।" त्यसको जवाफमा तपाईँले यी िमठा वचनह

सु

सक्नुहन
ु ेछ “सही

जवाफ।अब ितमी ःवगर्को राज्यमा पःन सक्नेछौ।"
-------------------------------------------------------------------------------------------

यस कथाका लेखक ५५ वषीर्य ग्लेन अनर्फोडर् लाइ हुनहु न्ु छ। उहाँ

नव ओःलो अःटमाकार् सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकूलको िशक्षक हुनहु न्ु छ। उहाँ

िबटाल सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को सदःय र भूतपूव र् युवा पाःटर हुनहु न्ु छ।
उक्त चचर्मा भएको युवा सामूदाियक भवनको िनमार्ण गनर् सन् २०१७ मा ते॑

साबथ ःकुल भेटीको केही भाग पठाइएको िथयो।
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