८

येशूलेझै परोपकार गनुर्

यस अध्यायका मूल पदह : म ी ५:१३,१४, िफिलप्पीह लाई २:१५, मकूर्स
१२:३४, एिफसी ४:१५, म ी ४:२३-२५ र म ी २५:३१-४६।

यस अध्यायको मूल सार पद: "जब उहाँले िभडलाई दे ख्नुभयो तब उहाँको
ितनीह मािथ क णाले भिरयो िकनिक ितनीह

िथए। ितनीह

िभऽी

गोठालािबनाका भडाह

दय

थिकत िथए र जताततै छिरएका

जःतै िथए (म ी ९:३६

पान्तिरत)।

दयदे िख नै येशूले मािनसह ूित चासो राख्नुभएको िथयो।

उहाँमा आफ्नो भन्दा पिन ितनीह

ूितको चासो बढी िथयो। उहाँको सम्पूणर्

जीवन मािनसह मा केिन्ित िथयो। उहाँ कुनै कोठामा बसेर दया र क णाको

ूवचन िदने व्यिक्तत्व नभएर व्यिक्तगत

पमै मािनसह ूित क णा दे खाएर

सेवा गनुह
र् न्ु थ्यो। उहाँले वरपर रहे का मािनसह को शारीिरक, मानिसक र
आित्मक तथा भावनात्मक आवँयकताह

ितनीह का

दयह

पूरा गनुभ
र् एको िथयो। जसले

उहाँले िसकाउनुहन
ु े आित्मक सत्यह

सु

खोिलएका

आत्माले

सताइएका

ँ ा
िथए। जब उहाँले कु रोग लागेको मािनसलाई िनको पानुभ
र् यो, अन्धाका आख

खोिलिदनुभयो,

बिहरालाई

मािनसह लाई

ती

कायर्ले ितनका

दयह

दु

िनको

पानुभ
र् यो,

आत्माबाट

उ ार

दु

गनुभ
र् यो,

भोकाएकाह लाई

खुवाउनुभयो र आवँयकतामा परे काह को सेवा गनुभ
र् यो। ती सवै परोपकारीय
छोइएका िथए र ितनीह

पिरवतर्न भएका िथए ।

येशूमा भएको सच्चा र इमान्दािरतापूणर् चासो ितनीह मा पिन भएकोले

नै ितनीह

उहाँले िसकाउनुभएको आित्मक सत्य सु

तयार भएका िथए।

"यिद कोिह िव ासी, मािनसह का माझ सही र सफलतापूवक
र् जान चाहन्छन्
भने उसले येशूको तिरका वा शैली िसक्नु वा अपनाउनु ज री हुन्छ।
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मािनसह को िहत तथा परोपकारी भएर नै भी

मािनसह को बीचमा घुलिमल

ु यो, ितनीह को आवँयकतामा सेवा गनुभ
हुनभ
र् यो र ितनीह को िवँवास
िजत्नुभयो। अिन उहाँले भ ुभयो, 'मेरो पिछ लाग।'-एलेन जी

िमिन ी अभ िहिल , पृ. १४३बाट

ाइट, द

पान्तिरत। सुसमाचारको ूचारमाऽ होइन

तर त्यसलाई व्यवहारमा उतािरएको िथयो । जब हामी अ को सेवामा खिटन
समिपर्त हुन्छ

तब हामी येशूकोझ जीिवत गवाही हुन्छ । यसबाट हामीले

बोलेका वचनलाई पिन सत्य ूमािणत गदर्छ। यो नै हामीले िदने ूभावकारी
गवाहीको ूमाण हुनेछ।
१. मािनसह ूित येशूको धारणा

येशूले जिहलै पिन अ मा भएका असल गुणह को खोिज गनुह
र् न्ु थ्यो।

मािनसह मा भएका सबभन्दा असल ःवभाव वा गुण उहाँ दे खाउनुहन्ु थ्यो।
उहाँका िवरोधी धमर्ग ु

वा पिण्डतह

उहाँको िबयाकलापूित धेरै आप ी

जनाउँथे र उहाँको आलोचना गदर्थे। उहाँलाई गिरने आलोचनाह मध्ये एउटा

ूमुख आलोचना िथयो "ल, उहाँ त पापीह सँग घुलिमल गनुह
र् न्ु छ र
ितनीह सँगै खानिपन गनुह
र् न्ु छ!" (लूका १५:२

पान्तिरत)। धमर्ग ु

तथा

्
िवश्वास नगन अन्य
तत्कालीन धमर् वा परम्परामा नचल्ने र परमेशवरलाई

जातका मािनसह सँग उहाँले उठबस गनुभ
र् एकोले धमर्का ती मितयारह ले

ँगको
्
येशूूित घोर आप ी जनाएका िथए। पारःपिरक सम्बन्ध र परमेशवरस

सम्बन्धभन्दा धमर्, परम्परा, िरितिथितमा ती पिण्डतह को चासो िथयो अथार्त ्
मािनस भन्दा िरितिरवाज र धमर् ितनीह को िनिम्त ठू लो िथयो। जब येशूले यो

भ ुभयो "म त धमार्त्माह लाई होइन पापीह को िनिम्त आएको हुँ तािक
ितनीह ले पश्चाताप ग न्" (म ी ९:१३
यहू दी धमर्का सं रक्षक भनेर दावी गनह

पान्तिरत) तब ती धमर्ग ु

वा

चिकत भएका िथए।

धमर् भनेको चाल चलन िरततिथितमा रहनु हो । अन्य जाित, परदे शी

र अछु तो र सवर्साधारण वा आफ्नो ःतरमा नरहे का मािनसह बाट अलिगनु हो
भ े धमर्का शा ी, फारसी, सदुकी र पिण्डतह को मान्यता िथयो। पापले

दुिषत भएका कुनै थोक वा व्यिक्तबाट अलग रहने ती धमर्ग ु ह को नीित
िथयो। यो सं सार सपर्बाट िनिःकएको िवषजःतै पापले गदार् िवषाक्त वा ूदुिषत

भएको खाल्डोमा येशू पःनुभएको िथयो। जहाँबाट मािनसह लाई उ ार गनर्
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सिकयोस्।

ितनीह बाट

अलग

हुने

होइन

भ े

उहाँको

नीित

िथयो।

अन्धकारमा कैद भएको यो सं सारमा येशू ज्योितको िकरण भएर चिम्कनुभएको
िथयो (यूह ा ८:१२)।

येशूले म ी ५:१३-१६मा उहाँका भक्त वा अनुयायीह

दुई गुण वा

ँ
ःवभाव भएका हुन ् भनेर उहाँले कसरी औल्याउनु
भएको िथयो? येशूले ती दुई

ँ ै अ
िचऽणह लाई िकन ूयोग गनुभ
र् यो होला? ती पदह सग

दे हायका पदह

पिन पढ्नुहोस्, यूह ा १:९, यूह ा १२:४६ र िफिलप्पीह लाई २:१५:
“ितमीह

"१३

पृथ्वीका नून हौ, तर नूनको ःवाद गयो भने त्यो केले फेिर नुिनलो

पािरने र? त्यो त बािहर फािलन र मािनसका खु ाले कुल्चनबाहेक अ

कामको हुँदैन।

लुक्न सक्दै न।

१४ “ितमीह

केही

सं सारका ज्योित हौ। डाँड़ामा बसािलएको सहर

१५ मािनसह ले ब ी बालेर पाथीले त छोप्दै नन्, तर

सामदानमा राख्दछन्, र घरमा हुने सबैको िनिम्त त्यसले उज्यालो िदन्छ।

१६

यसरी नै ितमीह को ज्योित मािनसह का सामुन्ने चम्कोस्, र ितनीह ले

ितमीह का सुकमर् दे खून,् र ःवगर्मा हुनहु न
ु े ितमीह का िपताको मिहमा ग न्।"

(म ी ५:१३-१६), यूह ा १:९ "हरे क मािनसलाई

ान ूदान गन साँचो

ज्योित सं सारमा आउँदैहन
ु हु न्ु थ्यो।", यूह ा १२:४६ "म सं सारमा ज्योित भएर

आएको

छु ,

तािक

ममािथ

िवँवास

गन

अन्धकारमा

नरहोस्।"

र

िफिलप्पीह लाई २:१४-१५ "१४ गनगन अथवा वाद-िववाद नगरी सबै काम
गदजाओ, १५ िक ितमीह चािहँ िनद ष र सुधा भएर टे ढ़ा र बरािलएका पुःताको

बीचमा परमेँवरका िनंखोट सन्तान होओ, जुन पुःताको बीच सं सारमा ितमीह
ताराह झ चम्कन्छौ।"

पौरािणक सं सारमा नुन एक अत्यन्तै महत्वपूणर् िचज िथयो। त्यो धेरै

मूल्यवान् पिन िथयो। रोमीह को राज्यमा नुनलाई पैसाको
गिरन्थ्यो।नुन भएको घरलाई धना

घरको

पमा ूयोग

पमा मािनन्थ्यो। नुन ठू लो

धनको ूतीक िथयो। खानालाई ःवाद िदन र खानालाई सुरिक्षत राख्न वा

निबमनबाट जोगाउन मािनसह

नुनलाई नै ूयोग गदर्थे। येशूले "ितमीह

पृथ्वीका नुन हौ" भनेर उहाँका अनुयायीह लाई सम्बोधन गनुभ
र् यो। यसको
मतलव सं सारको धनी वा अत्यन्तै शिक्तशाली, बलबान र धनी मािनसह
भ ु

भएको

होइन

।

यस

सं सारमा

भएका

आिवंकारह , राजनैितक पमा शिक्तशालीहुन,ु

१२२

उपलब्धीह ,

हुन ु

िव ानका

ान वा दशर्नमा उच्च सम्मान

पाउनु र धनसम्पि को अबर्पितहुन ु भन्दा परमेँवरको राज्यको िनिम्त ूभाव
पान समिपर्त इसाई हुन ु भनेर येशूले भ ु भएको िथयो। र ती नुन जसले

ूेम,

िनँवाथर्ता र सेवाभावलाई जनाउदछ।अिन जहाँ ती नुन जःतै गुिनला मािनह

हुन्छन् ितनले समम समाज र रा लाई नै ूेम र सेवा ारा भी को गवाही

िदनेछन् ।

दोॐो िचऽणमा येशूले आफ्ना भक्तह लाई भ ुभयो "ितमीह

यस

सं सारका ज्योित हौ" (मि

५:१४)। याद गनुह
र् ोस्, ब ी वा ज्योितले

अन्धकारबाट

तर

अन्धकार हटाउँछ भ े होइन। तर यो अन्धकारमा चिम्कन्छ। ब ीले
अलग

गदन

यसले

अन्धकारलाई

छे ड्दछ।

यसले

अन्धकारलाई नै चम्काइ िदन्छ। येशूका भक्तह ले यस सं सारमा भएका

अन्धकारलाई छे ड्ने काम गदर्छन्। ितनीह

रहे का छरिछमेक वा गाउँ,

सहरह मा ब ी वा ज्योित भएर चम्कन्छन् र परमेँवरको मिहमा गदर्छन्।

यूह ा १७:१३-१८ पढ्नुहोस् । येशूले यस सं सारबाट अलग र

सं सारबाट हटे र बस भ क
ु ो तात्पयर् के हो? के सं सारबाट अलिगनु र हटे र बःनु
भनेको

एउटै हो त? उहाँका चेलाह

सं सारमा रहू न ् तर सं सारको नहोऊन्

भनेर उहाँले ूाथर्ना गनुक
र् ो आसय के िथयो? हामी आफैले त्यो ममर्लाई कसरी
बुझ्ने? हेनह
र्ु ोस् "१३ “तर अब म तपाईंकहाँ आइरहेछु। सं सारमा हुँदा यी कुरा

म बोल्दछु , िक ितनीह मा मेरो आनन्द पूरा होस्। १४ मैले ितनीह लाई
तपाईंको वचन िदए,ँ तर सं सारले ितनीह लाई घृणा गर्यो, िकनिक ितनीह

ँ
सं सारका होइनन्, जसरी म सं सारको होइन।
१५ तपाईंले ितनीह लाई

सं सारबाट लैजानुहोस् भनी म ूाथर्ना गिदर्न,ँ तर ितनीह लाई दुंटबाट सुरिक्षत

रािखिदनुहोस्। १६ ितनीह

ँ
सं सारका होइनन्, जःतो म पिन सं सारको होइन।

१७ ितनीह लाई सत्यमा पिवऽ पािरिदनुहोस्, तपाईंको वचन सत्य हो। १८

जसरी तपाईंले मलाई सं सारमा पठाउनुभयो, मैले पिन ितनीह लाई सं सारमा

पठाएको छु ।" (यूह ाको िवचारमा सं सारबाट अलग हुन ु भनेको के रहेछ अथार्त ्
सं सार भनेको मािनसह बाट अलग भएर बःनु हो त? हेनह
र्ु ोस् "१५ सं सारलाई

वा सं सारमा भएका कुनै पिन थोकलाई ूेम नगर। यिद कुनै मािनसले

सं सारलाई ूेम गदर्छ भने िपताको ूेम त्यसमा हुँदैन। १६ िकनिक सं सारमा

ँ ाको अिभलाषा, जीवनको शेखी
भएका सबै थोक, अथार्त ् शरीरको अिभलाषा, आख

् १७ सं सार िबितजान्छ र
िपताबाट आएका होइनन्, तर सं सारबाट आएका हुन।
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त्यसको अिभलाषा पिन िबितजान्छ, तर परमेँवरको इच्छा पूरा गनचािहँ सधको
िनिम्त रहन्छ।"-अनुवादकको थप)।

२. येशूले मािनसह ूित गनुभ
र् एको व्यवहार

मािनसमा लुकेर रहे को सबभन्दा असल गुण बािहर ल्याउनु येशूको

लआय िथयो। च ुनौितपूणर् र असमान्य पिरिःथितमा पिन उहाँले क णा र अनुमह

दे खाउनुभएको

िथयो।

जब

मािनसह ले

येशूका

वचनह

सुने

तब

मािनसह को ूितिबयाका िवषयमा लूकाले आफ्नो सुसमाचारको पुःतकमा

यसरी लेखेका छन् "सबैले उहाँको सराहना गरे , र उहाँको मुखबाट िनःकेका

कृपापूणर् वचन सुनेर छक्क परे , र ितनीह ले भने, “ियनी योसेफका छोरा

होइनन् र?” (लूका ४:२२) त्यःतै यहू ा भन्छन् "िकनभने व्यवःथा मोशा ारा

िदइयो, अनुमह र सत्यताचािहँ येशू भींट ारा आए।" (यूहन्ना १:७)। जब
येशू मािनसह को सामु जानुभयो तब सबैले उहाँलाई हात फैलाएर ःवागत
गरे का िथए। जब उहाँले कृपालु र क णामय वचनह
उहाँलाई सु

चाहने मािनसह का

िबदे शी रा

दयह

छोइएको िथयो।

बोल्नुभयो तब

रोमले इॐाएल दे शलाई कब्जा गरे र शासन गरे को िथयो।

इॐाएलको शऽु रा

िथयो। एक जना रोमी कप्तान येशूकहाँ

गन यहू दी जाितका एक जना धमर्ग ु

वा शा ी अथार्त पिण्डत पिन येशूकहाँ

आपसमा िमल्दै नथे। तैपिन जब ितनीह

येशूकहाँ आए तब उहाँले ितनीह लाई

यथाथर्मा त्यो रा

आएर िवशेष अनुरोध गरे का िथए। अिन येशूूित घोर आप ी जनाउने र िबरोध

एक िवशेष अनुरोध सिहत आएका िथए। ती दुवै वगर्का मािनसह

एक

कःता आशापूणर् वचन िदनुभएको िथयो? हेनह
र्ु ोस्, म ी ८:५-१३ "५ येशू

कफनर्हम
ु मा पःनुहँद
ु ा एक जना कप्तान उहाँकहाँ आएर िबन्ती गनर् लागे।
ितनले भने, ६ “हे ूभ ु, मेरो नोकर पक्षाघातले सा॑ै दु:ख पाएर घरमा ओ

ान

परे को छ।” ७ उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “म आएर त्यसलाई िनको पानछु ।”

८ तर कप्तानले भने, “हे ूभ ु, तपाईंलाई मेरो घरमा ःवागत गन योग्यको म

ँ तर वचन माऽ बोिलिदनुहोस्, र मेरो नोकर िनको हुनछ
छै न।
े । ९ िकनिक म
पिन अिधकारीह का अधीनमा छु , अिन मेरो अधीनमा िसपाहीह

छन्। म एक

जनालाई ‘जा” भन्छु , अिन त्यो जान्छ, र अकार्लाई ‘आइज’ भन्छु , अिन त्यो

आउँछ। मेरो कमारालाई ‘यसो गर’् भन्छु , अिन त्यसले त्यो गछर्।”

१०

ितनको कुरा सुनरे येशूले आँचयर् मान्नुभयो, र उहाँको पिछ आउनेह लाई
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भन्नुभयो, “साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , इॐाएलमा पिन यित ठू लो िवँवास मैले
ँ
भे ाएको छै न।

११ म ितमीह लाई भन्दछु , पूव र् र पिँचमबाट धेरै जना

ँ ःवगर्का राज्यको भोजमा बःनेछन्।
आउनेछन्, र अॄाहाम, इसहाक र याकूबसग
१२ तर राज्यका सन्तान बािहरी अन्धकारमा फािलनेछन्। त्यहाँ मािनसह
नेछन् र दा॑ा िक नेछन्।”

१३ तब येशूले कप्तानलाई भन्नुभयो, “जाऊ,

जःतो ितमीले िवँवास गरे का छौ, त्यःतै ितमीलाई होस्।” अिन त्यो नोकर

त्यही घड़ी िनको भयो।" र मकूर्स १२:२८-३४, िवशेष गरे र पद ३४ हेनह
र्ु ोस्

"२८ शाःऽीह मध्ये एक जना आए, र ितनीह लाई आपसमा िववाद गिररहेका
सुन।
े येशूले मािनसह लाई ठीक जवाफ िदनुभएको दे खेर ितनले उहाँलाई सोधे,

ू े जवाफ िदनुभयो, “सबैभन्दा
“सबै आ ाह मा मुख्यचािहँ कुन हो?” २९ येशल

मुख्यचािहँ यो हो: ‘हे इॐाएल सुन,् परमूभ ु हाॆा परमेँवर एउटै परमूभ ु
हुनहु न्ु छ। ३० ितमीले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई ितॆो सारा

दयले, ितॆो

् ३१ दोॐोचािहँ
सारा ूाणले, ितॆो सारा समझले, र ितॆो सारा शिक्तले ूेम गर।’
् योभन्दा ठू लो
यो हो, ‘ितमीले आफ्नो िछमेकीलाई आफूलाई जःतै ूेम गर।’

आ ा अक छै न।” ३२ त्यस शाःऽीले उहाँलाई भने, “गु ज्यू, तपाईंले ठीक

भन्नुभयो, परमेँवर एउटै हुनहु न्ु छ, उहाँबाहेक अक कोही छै न। ३३ उहाँलाई

सारा

दयले, सारा समझले, सारा शिक्तले ूेम गनु,र् र िछमेकीलाई आफूलाई

जःतै ूेम गनुर् सबै होमबिल र बिलदानह भन्दा उ म हो।”

३४ ितनले

बुि मानीसाथ जवाफ िदएका दे खेर येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “ितमी परमेँवरको

राज्यदे िख टाढ़ा छै नौ।” त्यस समयदे िख उहाँलाई ूँन गन कसैको िहम्मत

भएन।

जुन जवाफ येशूले रोमी सेनापितलाई िदनुभयो त्यो बािन्तकारी जवाफ
िथयो। पेशामा िसपाही ँ भए पिन त्यो िवदे शी रोमी हािकमको जितको िवँवास
ँ ाई
इॐाएली यहू दीह मा पिन नभएको भनेर येशूले सराहना गदार् ती िसपाहील

कःतो भयो होला? फेिर यहू दी शा ीलाई येशूले "ितमी परमेँवरको राज्यबाट

टाढा छै नौ" भन्दा उनले के सोचे होलान्? मािनसह मा हुने सबभन्दा असल
गुण बािहर िनकाल्ने खुबी येशूमा िथयो। मािनसह को

दयमा सुसमाचारको

िनिम्त ढोका खोल्न ितनीह मा भएका गुणह को ूशंसा अथार्त ् सराहना गनुर्

कितपय समयमा सान्दिभर्क हुन्छ। तपाईँको विरपिर रहे का मािनसह मा

भएका असल गुण, चिरऽ, ःवभाव आिदको कदर गन वा सराहाना गन बानी

१२५

बसाल्नुहोस्। मािनसमा भएका ती गुणह
तािरफ गनुह
र् ोस् ।

असल छन् भनेर तपाईँले ितनको

ँ घुलिमल हुन
हामीमा भएको िवँवास अ लाई बाँड्न र मािनसहर सग

हामीमा हुनपु न मह वपूणर् नीित तथा गुणका िवषयमा दे हायका पदह ले के
भन्छ? हेनह
र्ु ोस्, यशैया ४२:३ "फुटे को िनगालो ितनले भाँच्नेछैनन्, र िधपिधप
भइरहेको सलेदो ितनले िनभाउनेछैनन्। ितनले िवँवःततामा न्याय गनछन्।",

ँ बुि मानीसाथ
कलःसी ४:५,६ "५ समयको सदुपयोग गद, बािहरकाह सग

व्यवहार गर। ६ नूनले ःवािदलो पारे जःतो ितमीह को बोलीवचन सध कृपालु
होस्, तािक ूत्येकलाई कसरी जवाफ िदनुपन हो, सो ितमीह

जान।" र एिफसी

४:१५ "ूेमिसत सत्य बोल्दै हरे क कुरामा हामी उहाँसम्मै, अथार्त ् भींटसम्मै
ब दै जाऔ ं, जो िशर हुनहु न्ु छ।"

यिद हाॆो बोली तथा व्यवहारले हौशला, कृपा तथा ूेमको अनुभिू त

िदन सकेमा त्यसले मािनसह को जीवनमा ठू लो ूभाव पानर् सक्छ। येशूको

बारे मा यशैयाले यो भिवंयवाणी गरे का िथए "उनले फुटे को िनगालो भाँच्नेछैनन्

वा "िधपिधप बिलरहे को सलेदो वा सनपाट िनभाउने छै नन्।"

अथार्त येशू

ु न्ु थ्यो िक िवँवासमा भखर्र आएको मािनसलाई
यित दयालु र क णामयी हुनह
अनावँयक

पमा हुनसक्ने िच

ु न्ु थ्यो ।
दुखाइका िवषयमा होिशयार हुनह

हाॆा सोधाइ वा ूँन गराइ मह वपूणर् हुन्छन्।अझ िव ास तथा

अनुमहका िवषयमा हामीले मािनसह लाई भनेका कुरा झनै मह वपूणर् हुन्छन्।
कितपय मािनसह

"सत्य भनेको सत्य हो। मान्छे ले महण गरोस् वा नगरोस्

हाॆो सुनाउने कतर्व्य हो सुनाइहािलयो " पिन भन्छन् , यो भनाइ िकन गलत

छ?

३ येशूले मािनसह लाई िनको/ ःवःथ वनाएर सेवा गनुभ
र् यो:
भाग १

भाषणह

सुसमाचार ूचार गनुर् भनेको केवल येशूको िवषयमा कण्ठ गरे र
िदनु वा िविभ

लेख्य साममीह बाट रहर लाग्दा सन्दे शह

मािनसह माझ ूःतुत गनर्माऽ होइन। हो, हामीले सुनाउनु पन सुसमाचार

नअिड्कन फरर भ

सक्नुपछर् र अ

साममीह बाट असल सं देशह

िनकाले

ौोताह को मन िजतनु त पछर् नै। हामीले सुसमाचार सुनाउँदा ूभावकारी

ढ ले सुनाउनुपछर्, त्यसमा दुईमत छै न। तर यो पिन याद गनपछर् िक, हाॆो
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दै िनक जीवनमा भेिटएका ती मािनसह
हुन सक्छन्, ती खाचोह

िविभ

आवँयकता र खाचोमा भएका

शारीिरक, मानिसक, भावनात्मक वा आित्मक हुन

सक्छ। हामी ारा नै येशू भी ले ितनीह को आवँयकता पिरपूितर् गनर्

चाहनुहन्ु छ। जब एक्लोपना वा िनयाॐोले िपरोिलएका, दु:खक , शोक,

अफसोच,

दयका पीडाले

मिलरहे का मािनसह ूित हामी चासो दे खाउँछ ,

तब ितनीह ले चाहे का आनन्द, आशा र सपनाह का सम्वन्धमा हामीले पिन

सहमित जनाउनै पछर्।तबमाऽ ितनीह ले आफूूित चासो राख्ने िमऽको

पमा

हामीलाई पाउनेछन्। यसरी हामी ारा येशूले ितनीह को जीवनमा िदयो
बािलिदनुहन्ु छ।

मान्छे का आवँयकताह लाई येशूले यसरी सेवा गनुभ
र् एको िथयो िक

आिखरमा ितनीह को गिहरो तथा िभऽी आवँयकताकै लािग उहाँ बुसमा पनुर्
भएको िथयो। कितपय समयमा मािनसह

मानिसक र भावनात्मक पमा यसरी

अलमिलरहे का हुन्छन् िक ितनका समःयालाई आफू ःवयं बाट टान सिक

मनिःथितमा ितनीह

भ े

पुगेका हुन्छन्। च ुरोट, खैनी, रक्सी आिद खान हुँदैन

भ े थाहा पाउँदा पाउँदै पिन त्यो बानीलाई कसरी छोड्ने होला भनेर कितपय
मािनसह

सं घषर् गिररहे का हुन्छन्, कोही आफ्नो मोटोपनालाई कसरी घटाउने

होला भ े िचन्तामा रहे का हुन्छन्, कोही कःतो सं तिु लत खान खाने होला भ े

सोचमा पिररहे का हुन्छन् र कोही आफूमा भएको तनावलाई घटाउने ूय मा

हुन्छन् । कसै लाई खानेकुराको आवँयकता छ भने कसै लाई सुत्नेबःने

ठाउँको आवँयकता होला त कसै लाई औषधीउपचारको आवँयकता पिन

भएको

हुनसक्छ।

पिरवार

नभित्कयोस्

आवँयकता पिन भएको हुनसक्छ।
ती सबै आवँयकताह

भनेर

कसै लाई

सरसल्लाहको

मानव जीवनमा भइपिरआउने आवँयकताह

् तर ती मध्ये सबभन्दा मह वपूणर् आवँयकता भनेको परमेँवरसँगको
हुन।
व्यिक्तगत सम्बन्धको हो ।

जीवन भनेको सं सारमा जन्मने, काम गन अिन

मन माऽ नभएर जीवनको अनन्तको मूल्य

छ भ े महसुस गराउनु हो। यो

टु टे, फुटे को अन्धकारपूणर् सं सारमा परमेँवरसँगको िमलाप नै हाॆो मौिलक

तथा पिहलो आवँयकता हो।

ँ को
दे हायका कथामा येशूले शारीिरक ःवाःथ्यको लािग परमेँवरसग

िमलाप िकन आवँयक छ भ े दे खाउनुभएको िथयो? हेनह
र्ु ोस्, म ी ९:१-८ "१
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त्यसपिछ

येशू

डु ामा

चढ़े र

आउनुभयो। २ मािनसह ले

पािर

खाटमा

जानुभयो, र
पिॐरहेको

उहाँको

आफ्नो

एक जना

सहरमा

पक्षाघाितलाई

उहाँकहाँ ल्याए। येशूले ितनीह को िवँवास दे खेर पक्षाघातीलाई भन्नुभयो,

“छोरा, साहस गर। ितॆा पाप क्षमा भए।” ३ शाःऽीह मध्ये कितले आपसमा

भने, “ियनी परमेँवरको िनन्दा गदछन्।” ४ येशूले ितनीह को िवचार बुझेर
भन्नुभयो, “ितमीह

िकन आफ्ना

दयमा दुंट िवचार गदर्छौ? ५ िकनिक के

भन्नु सिजलो छ, ‘ितॆा पाप क्षमा भए’ भन्नु िक ‘उठ र िहँड़’ भन्नु? ६ तर

मािनसको पुऽलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गन अिधकार छ भनी ितमीह ले जान्न

सक।” तब उहाँले त्यस पक्षाघातीलाई भन्नुभयो, “उठ, ितॆो खाट बोक, र घर
जाऊ।” ७ अिन त्यो उ
दे ख्यो, तब ितनीह

ो, र आफ्नो घरितर लाग्यो। ८ जब भीड़ले यो

भयभीत भए, र मािनसह लाई यःतो शिक्त िदनुहन
ु े

परमेँवरको ूशंसा गरे ।" र बा॑ वषर्सम्म रगत बग्ने व्यथाले मंत भएकी

मकूर्स ५:२४-३४ "२४ एउटा ठू लो भीड उहाँको पिछ लाग्यो, र मािनसह

ी

उहाँको विरपिर ठे लमठे ला गनर् लागे। २५ अिन बा॑ वषर् अिघदे िख रगत बग्ने

रोग भएकी एउटी ःऽी त्यहाँ िथई। २६ त्यसले धेरै वै ह का हातबाट अनेक

ँ भएका सारा धन-दौलत खचर् गरे र पिन िनको नभई ब
कंट पाएर आफूसग

झन् खराब हालतमा पुगक
े ी िथई। २७ येशूको िवषयमा त्यसले सुनक
े ी िथई, र
भीड़को पिछिल्तरबाट आएर उहाँको वःऽ त्यसले छोई। २८ िकनिक त्यसले

मनमनै भनी, “मैले उहाँको वःऽ माऽ छोए ँ भने पिन म िनको हुनछ
े ु ।” २९
अिन तु न्त त्यसको रगत बग्ने बन्द भइहाल्यो, र आफ्नो शरीरको रोग िनको

भएको त्यसले थाहा पाई। ३० आफूबाट शिक्त बािहर िनःकेको झ ै येशूले

थाहा पाएर भीड़मा पिछिल्तर फकर सोध्नुभयो, “कसले मेरो वःऽ छोयो?” ३१
चेलाह ले उहाँलाई भने, “भीड़ले ठे लमठे ला गरे को त तपाईंले दे ख्नुभएकै छ, र

पिन तपाईं भन्नुहन्ु छ “कसले मलाई छोयो?” ३२ उहाँलाई छु ने को हो भनी
उहाँले चारै ितर हेन र् लाग्नुभयो। ३३ तब आफूलाई जे भएको िथयो सो थाहा

पाएर त्यो ःऽी डरले काम्दै आएर येशूको अिग घोप्टो परी, र उहाँलाई सबै

सत्य कुरा भिनिदई। ३४ तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, “ए छोरी, ितॆो

िवँवासले ितमीलाई िनको पारे को छ। शािन्तसाथ जाऊ। ितॆो रोग िनको

होस्।”
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येशूले च ाइको काम गनुह
र् ँद
ु ा त्यहाँ केवल भावानात्मक र शारीरीक

च ाइमाऽ

भएको

पूणःर् वाःथ्यको

िथएन।

ूत्याभूित

पापले

येशूले

गदार्

क्षतिबक्षत

मािनसह लाई

िदन

भएको

जीवनलाई

चाहनुभएको

िथयो।

आित्मक ःवःथ्यिबना केवल शरीरमाऽ ःवःथ हुन ु येशूको िनिम्त पूणर् कायर्

िथएन। हाॆो शारीिरक र मानिसक अवःथा माऽ ःवःथ नभई हाॆो आित्मक
जीवनपिन ःवःथ भएको उहाँ चाहनुहन्ु छ। तािक हामीले यस सं सारमा
शारीिरक मानिसक र आित्मक

पमै पूणत
र् ा ूाप्त गरे र अनन्तसम्म त्यही

िःथितमा िजएको उहाँ चाहानुहन्ु छ। येशूले िनको पानुभ
र् एका र लाजरस जःता

मृत्युबाट ब्युिँ तएका मािनसह

पिन आिखरमा मरे का िथए। त्यसकारण

ितनीह को सही र वाःतिवक आवँयकता भनेको यस सं सारमा ःवःथ जीवन

जीउनु माऽ नभएर आित्मक पमा पिन ःवाःथ्यलाभ गरे र जीउनु िथयो, होइन
र?

हामी

हाॆा

समाजमा

रहेका

मािनसह ूित

चासो

दे खाउँछ

िक

दे खाउदै न त्यस िवषयमा हाॆो चचर्ले के गिररहेको छ? जुन समाजमा तपाईँ
हुनहु न्ु छ त्यस समाजमा तपाईँ हुन ु भएको कारणले त्यो समाजलाई फाइदा
भएको छ भनेर भ

सक्नुहन्ु छ?

४. येशूको िनको पान वा ःवःथ बनाउने सेवा:
भाग २

येशूले मािनसह समक्ष पुग्न आफ्नो सेवाकायर्मा तीन तिरकाह

अपनाउनुभएको िथयो। ती तिरकाह

नै उहाँको सेवाकायर्को आधार िथयो।

मािनसका आवँयकताह मा उहाँले कसरी सेवा पुर्याउनुभयो? उहाँले गनुभ
र् एको

कामले ितनीह को जीवनमा कःतो ूभाव पारे को िथयो? हेनह
र्ु ोस्, म ी ४:२३-

२५ "२३ अिन येशू ितनीह का सभाघरह मा िसकाउँदै, राज्यको सुसमाचार

ूचार गद, र मािनसह मा भएका हरे क िकिसमका रोग र शारीिरक दुबल
र् ता

िनको पाद सारा गालीलभिर घुम्नुभयो। २४ उहाँको कीितर् िसिरयाभिर िफँिजयो, र
िबरामीह , अथार्त ् िविभन्न ूकारका रोग र पीडाले सताइएका, भूत लागेका, र
छारे रोग लागेका, र पक्षाघात भएकाह

सबैलाई मािनसह ले उहाँकहाँ ल्याए।

उहाँले ितनीह लाई िनको पानुभ
र् यो। २५ अिन गालील, डेकापोिलस, य शलेम,

यहू िदया र यदर्न पािरदे िखका ठू ला भीड़ह
९:३५-३६ "३५ येशू समःत सहरह

उहाँको पिछ लागे।" र म ी

र गाउँह ितर ितनीह का सभाघरह मा

१२९

िशक्षा िदँदै, राज्यको सुसमाचार ूचार गद र हरे क िकिसमका रोग र दुबल
र् ताह

िनको पाद िहँ नुभयो। ३६ तर भीड़ह लाई दे खेर उहाँको
िनिम्त दयाले भिरयो। िकनभने ितनीह
असहाय भएका िथए।"

तिरकाह

येशूले

मािनसह को

सेवा

दय ितनीह का

गोठालािवनाका भेड़ाह जःतै है रान र

गनुह
र् ँद
ु ा

उहाँले

आफ्नो

सेवामा

तीन

अपनाउनुभएको िथयो: िसकाउनु, ूचार गनर् र िनको पानुर् वा ःवःथ

बनाउनु। यिद हामी अथर्पूणर् र लआयपूणर् जीवन िबताउन चाहन्छ भने उहाँले
हामीलाई अनन्तको नीित सुनाउनुभएको छ। उहाँले भ ुभयो, "म आए ँ तािक

ितनीह मा जीवन होस् र त्यो अझ धेरै ूसःत वा पूणम
र् ाऽामा होओस्" (यूह ा

१०:१०

पान्तिरत)। उहाँको

सेवाकायर्मा उहाँले अत्यन्तै अनुमह ूकट

गनुभ
र् एको िथयो। अिहलेमाऽ होइन अनन्त जीवनसम्मै हामीलाई अथर्पूण,र्
साथर्क र ूच ुरमाऽामा आनन्दको जीवन िबताउने शिक्त िदन येशू आउनुभएको
ँ ै हँद
िथयो। (अथार्त ् मरे पिछ होइन अिहले ज्यूद
ु ा नै ःवगर्को ूत्याभूित हामीले
पाउन् सक भ े येशूको चाहना िथयो-अनुवादकको थप िवचार)।

उहाँले िदनभरी नै िबरामीह लाई िनको पानुभ
र् एको र दु आत्माह लाई

िनकाल्नुभएको िथयो भनेर मकूर्स १:३२-३९मा बताइएको छ। येशू रातभिर
ँ ह
ूाथर्नामा लािगरहनुहँद
ु ा भोिलपल्ट िबहान अझ धेरै िभड

उहाँकहाँ आए र

िनको पािरिदन अनुरोध गरे । तर उहाँले सबैलाई िनको पानुभ
र् एन ब

अक

सहरितर जानुभयो। िकन होला? हेनह
र्ु ोस् िवशेष गरे र मकूर्स १:३२-३९ "३२
त्यो साँझ घाम डुबप
े िछ मािनसह ले उहाँकहाँ िबरामीह

र भूत लागेकाह

जम्मैलाई ल्याए। ३३ सारा सहर नै घरको ढोकामा जम्मा भएको िथयो। ३४

अनेक िकिसमका रोगले मःत भएका धेरै िबरामीह लाई उहाँले िनको पानुभ
र् यो,

र धेरै भूतह लाई िनकाल्नुभयो, तर भूतह ले उहाँलाई िचनेका हुनाले उहाँले
ितनीह लाई बोल्न िदनुभएन। ३५ िबहान उज्यालो हुनभन्दा धेरै अिघ उठे र
उहाँ बािहर एकान्त ठाउँमा जानुभयो, र त्यहाँ ूाथर्ना गनुभ
र् यो। ३६ िसमोन र

ँ हुनह
ितनीसग
े

उहाँलाई खोज्दै गए। ३७ उहाँलाई भे ाएपिछ ितनीह ले भने,

“आओ, हामीह

निजकका अ

“सबैले तपाईंलाई खोिजरहेका छन्।” ३८ तब उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो,

सहरह मा जाऔ ं, र त्यहाँ पिन म ूचार गनर्

पाऊँ, िकनिक यसैको िनिम्त म आएको हुँ।” ३९ अिन सारा गालीलमा
ितनीह का सभाघरह मा ूचार गद र भूतह लाई िनकाल्दै उहाँ िहँ नुभयो।"
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यो कथा अत्यन्तै गहन छ। एकिदन अिघ येशूले िभडलाई िनको

पानुभ
र् यो तर अक िदन उहाँ िभडलाई छोडेर अन्तै जानुभयो। ती िभड त

उहाँले िनको पािरिदनु होला भनेर उहाँकहाँ आएका िथए।तर त्यसो िकन भयो

त भ े सवालको जवाफ उहाँले नै गनुभ
र् एको हामी पाउँछ । यस सं सारमा उहाँ
आउनुको मुख्य कारण सुसमाचार सुनाउनु िथयो वा परमेँवरको ूेमको

िवषयमा सुनाउनु िथयो। उहाँ कुनै चमत्कार गरे र मािनसलाई िनको पािर

ूख्यात ब
मािनसह

वा लोकिूय हुन आउनुभएको िथएन। उहाँ केवल शारीिरक पमा

ु ु थ्यो। उहाँ परमेँवरको पुऽ
िनको होऊन् भ े चाहनामा हुनह

ु न्थ्यो जो यस सं सारमा मािनसह लाई पापबाट उ ार गनर् आउनुभएको
हुनह
िथयो। शारीिरक रोगह

िनको पानर्मा माऽ उहाँ सं त ु

ु एको िथएन।
हुनभ

उहाँले ूदान गनुह
र् न
ु े अनन्त जीवनको उपहार ितनीह ले पाऊन् भ े येशूको
ितॄ चाहना िथयो। यस सं सारमा उहाँ आउनुको कारण ःप

पमा यी

शब्दह ले बताउछन् "मािनसको पुऽ हराएकाह लाई खोज्न र उ ार गनर्

आएको हो" (लूका १९:१०

पान्तिरत)। त्यसकारण उहाँले गनुभ
र् एको

ूत्येक च ाइमा परमेँवरको चिरऽ ूकट गिरएको िथयो। मािनसह ले

दु:खक बाट राहत पाऊन् र ितनलाई अनन्त जीवन पाउने अवसर िमलोस् भ े
कुरा येशूले उहाँको ूत्येक कामबाट दे खाउनुभएको िथयो।

ु एको छ भने के येशूले
तपाईँ गिरव हुनहु न्ु छ र िबमारले मंत हुनभ

ूित ा गनुभ
र् एको ूसःत जीवन जीउने कुरा तपाईँको जीवनमा सं भव छ त? के

येशूले मािनसह लाई शारीिरक भन्दा पिन अ

नै गिहरो आिशस ूदान

गनुभ
र् एको िथयो वा िदने चाहना गनुभ
र् एको िथयो ? साच्चै नै के मािनसह को

ँ ै ितनलाई
शारीिरक र मानिसक तथा भावानात्मक आवँयकताको सेवासग

आित्मक सत्यताितर डोर्याउने व्यवहािरक नीितह
५. येशूको मुख्य चासो
म ी

२४मा

येशूले

चेलाह समक्ष

हामी अपनाउन सक्छ त?

य शलेम

सहर

ध्वःत

हुने

भिवंयवाणी गनुभ
र् एको िथयो। अिन उहाँले आफू आउनुभन्दा अिघ युगको
अन्तमा हुने िविभ

गनुभ
र् एको िथयो।

चिरऽ वा गुणह

भिवंयवाणीका तीनवटा अतीर्कथाह

म ी २५मा उल्लेख

येशूको मिहिमत आगमनको िनिम्त पिखर्रहने मािनसह को
कःतो हुनपु छर् भनेर ितनको

परे खा वा वयान पिन ती

अतीर्कथाह मा येशूले बताउनुभएको छ। दस कन्याको कथाले उहाँलाई
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पिखर्रहने मािनसह

अथार्त सक्कली, िवँवासीह

पिवऽ आत्माले भिरएका

हुन्छन् भन्दछ। परमेँवरले हामी ूत्येकलाई कुनै न कुनै दक्षता, ूितभा वा

िसप िदनुभएको छ। त्यसलाई हामीले िवँवास र मेहनतसाथ ूयोग गर्य िक
गरे न

भ े कुरा दस िसक्काको कथाले बताउँदछ। परमेँवर हाॆो सामु

आएका मािनसका आवँयकताह लाई हामीले कुन हदसम्म सम्वोधन गरे उ

िक गरे न ।साथै हामीले सच्चा इसाई चिरऽ दे खाएर सेवा गय िक गरे न भ े
कुरा भडा र वाभाह को अतीर्कथा ारा ूकट गनुह
र् न्ु छ।

म ी २५:३१-४६ पढ्नुहोस्। त्यसमा सत्य येशूभक्तह

कःता हुन्छन्

भनेर येशूले कसरी व्याख्या गनुभ
र् एको छ? येशूलाई िवँवास गनले कुन कुन
क्षेऽमा सेवा गदार्रहेछन् भनेर उक्त अतीर्कथा ारा कसरी खुलासा गनुर् भएको छ?

ँ आफ्नो मिहमामा
हेनह
र्ु ोस् "३१ “जब मािनसको पुऽ सारा ःवगर्दूतह सग
आउनेछ, तब ऊ आफ्नो मिहमामय िसंहासनमा बःनेछ। ३२ र उसको सामुन्ने

सबै जाितह

भेला हुनछ
े न्, र जसरी गोठालाले भेड़ा र बाभालाई छु ट्

ाउँछ,

त्यसरी नै उसले ितनीह लाई एउटालाई अकार्बाट अलग गनछ। ३३ उसले

भेड़ाह लाई आफ्नो दािहनेपि , र बाभाह लाई दे ॄेपि

राख्नेछ। ३४ “तब

राजाले आफ्ना दािहनेपि काह लाई भन्नेछ, ‘आओ, मेरा िपताका धन्यका हो!

सं सारको उत्पि दे िख ितमीह का िनिम्त तयार गिरएको राज्यलाई अिधकार

गर। ३५ िकनभने म भोकाएको िथए,ँ ितमीह ले मलाई खान िदयौ। म
ितखार्एको िथए,ँ ितमीह ले मलाई िपउन िदयौ। म परदे शी िथए,ँ ितमीह ले

मलाई आौय िदयौ। ३६ ना ै िथए,ँ ितमीह ले मलाई वःऽ लगाइिदयौ।

िबरामी िथए,ँ ितमीह

आयौ।’

मलाई हेन र् आयौ। झ्यालखानमा िथए,ँ ितमीह

मकहाँ

३७ “तब धमीर्जनह ले उनलाई जवाफ िदनेछन्, ‘हे ूभ ु, किहले

हामीले तपाईंलाई भोकाउनुभएको दे ख्य , र खान िदय ? अथवा ितखार्उनुभएको

दे ख्य , र िपउन िदय ? ३८ किहले हामीले तपाईंलाई परदे शी दे ख्य , र तपाईंलाई

आौय िदय ? अथवा ना ो दे ख्य र वःऽ लगाइिदय ? ३९ र किहले हामीले
तपाईंलाई िबरामी वा झ्यालखानमा दे ख्य , र तपाईंकहाँ आय ?’

४० “तब

राजाले ितनीह लाई जवाफ िदएर भन्नेछन्, ‘साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु ,

ितमीह ले यी मेरा भाइह मध्ये सबैभन्दा सानामा एक जनालाई जे-जित गर्यौ,
त्यो

ितमीह ले

मलाई

नै

गर्यौ।’

४१

“त्यसपिछ

उनले

दे ॄेपि का

मािनसह लाई भन्नेछन्, ‘ौािपत मािनस हो! मबाट दूर होओ, र िदयाबलस र
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त्यसका दूतह का लािग तयार गिरएको अनन्तको आगोमा जाओ। ४२ िकनभने
म भोकाएको िथए,ँ ितमीह ले मलाई खान िदएनौ। ितखार्एको िथए,ँ ितमीह ले

मलाई िपउन िदएनौ। ४३ म परदे शी िथए,ँ ितमीह ले मलाई आौय िदएनौ।
ना ो िथए,ँ र ितमीह ले मलाई वःऽ लगाइिदएनौ, िबरामी र झ्यालखानमा िथए,ँ र
ितमीह

मलाई हेन र् आएनौ।’ ४४ “ितनीह ले पिन यसो भनेर जवाफ िदनेछन्,

‘ूभ ु, किहले हामीह ले तपाईंलाई भोकाएको वा ितखार्एको दे ख्य , परदे शी वा

ना ो वा िबरामी दे ख्य , वा झ्यालखानमा दे ख्य , र तपाईंको सेवा गरे न ?’ ४५
“तब उनले ितनीह लाई जवाफ िदनेछन्, ‘साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , यी

सबैभन्दा सानाह मध्ये एक जनालाई जे-जित गरे नौ, त्यो ितमीह ले मेरो िनिम्त
गरे नौ।’ ४६ “तब ियनीह

अनन्त दण्डको भागी हुनछ
े न्, तर धमीर् जनह

अनन्त जीवनमा ूवेश गनछन्’।”
हुन

आवँयकताह

त

आवँयकताह

ती

अतीर्कथाह मा

मािनसह को

येशूका सच्चा भक्तह ले

भन्दा पिन अ

वाःतिवक

पूरा गिरिदएतापिन ती भौितक

नै महत्वपूणर् खाचो मािनसमा िनिहत हुन्छ

भनेर केलाउने खुबी हामीमा हुनपदर्छ। मानव ूाणीमा सं त ु

िबताउने इच्छाह

सं सारका पाहुनाह

भौितक

भएर सुखी जीवन

हुन्छन् (यूह ा ६:३५, यूह ा ४:१३,१४)। हामी सबै यस
ह ।जो असली घरमा जान आतुर छ ।जहाँ हामी को ह

भ े हाॆो असली पिहचान येशूमाफर्त पाउनेछ

(एिफसी २:१२,१३,१९)।

जबसम्म हामीलाई उहाँको धािमर्कताको पोशाकले ढाक्दै न तबसम्म हामी
आित्मक पमा ना ो नै रहन्छ (ूकाश ३:१८, ूकाश १९:७,८)।
मानव

जाितको

अवःथा

नैराँयतामा

छ

भनेर

पुरानो

करारका

अगमवक्ताह ले बयान गरे का छन् (यशैया १:५, यिमर्या ३०:१२-१५)।
पापको रोग घातक हुन्छ तर अगमवक्ताह

ँ
ँ छन्
त्यसको उपचारतफर् औल्याउ

"परमूभ ु परमेँवरले भ ुभयो 'तर म ितमीलाई फेिर ःवःथ बनाउनेछु, र ितॆा

घाऊह

म िनको पानछु ,’"

(यिमर्या ३०:१७

पान्तिरत)। हाॆो आित्मक

ु न्ु छ।
ूाणलाई घातक बनाउने पापी रोगको अच ुक औषधी नै येशू हुनह
भडा र वाभाह को अतीर्कथाले

हामीलाई हाॆा विरपिर रहे का

मािनसह को भौितक आवँयकताूित सं वेदनशील हुन िसकाउँदछ। उक्त

कथाले हामीलाई मािनसको भौितक आवँयकतामाऽ होइन तर ितनीह को
िभऽी ममर्ूित पिन सं वेदनशील हुन सचेत गराइएको छ। त्यस कथामा
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मान्छे को

आत्माले

मागेको

अत्यन्तै

गिहरो

आवँयकताको

सेवा

येशूले

गनुभ
र् एको दे खाउँछ। येशूले हामीलाई उहाँसँगै साझेदार भएर हाॆा विरपिर

रहे का मािनसह को सेवा गनर् आ ान गनुह
र् न्ु छ।तर हामी भने ःवाथीर् र
आफ्नैमाऽ भाऊ खोज्ने जीवन जीउँछ र अ को भौितक, शारीिरक, मानिसक,

वौि क र आित्मक आवँयकतालाई वेवाःता गछ र अनन्त जीवन गुमाउने

जोिखममा पदर्छ । आफूसँग भएका भन्दा बढी अ लाई िदने मािनसह लाई
ितनका मािलकले ँयावासी िदएका र अनन्त राज्यमा ूवेश गनर् ःवागत गरे को

िवषय उक्त अतीर्कथाले बताउँछ। तर आफूमाऽ हािलमुहाली गनर्खोज्ने

ँ ा िचम्लने मािनसह लाई
ःवाथीर्पनाले िभजेका र अ को आवँयकताूित आख

ितनका मािलकले दोषी ठहर्याएको कुरालाई पिन त्यस अतीर्कथाले बताउँदछ।
उपसं हार:

थप जानकारी "धेरै मािनसह मा परमेँवरूितको आःथा र िवँवास छै न र
मािनसूितको भरोसा पिन गुमाएका छन्। तर ितनीह

मािनसको सहानुभिू त र

सहयोगलाई सराहना गदर्छन्। जब कसै ले िनःवाथीर् भावनाले कुनै सम्मान वा

ूशंसा नखोजी मािनसह को सेवा गछर् मािनसह को घरमा राहत पुर्याउँछ,

िबरामीको सेवा गछर्, भोकाएकाह लाई ख्वाउँछ, ना ोलाई लुगा िदन्छ,

शोकमा परे काह लाई सान्त्वना िदन्छ तब उसका कोमल

दयले ूेम र

दयाको ॐोत परमेँवरलाई नै दे ख्छ।अिन यःता मािनस जो मानवमाऽकै िहत
िचताउने दू तझ दे िखन्छन्। ितनले मािनसका

दयह

छोएका हुन्छन्।

ितनीह को मनमा कृत ता र आभार उॆन्छ। ितनमा परमेँवरूितको आःथा
वा िवँवास बल्दछ। अिन परमेँवरले ती मािनसह लाई वाःता गनुभ
र् एको
ितनीह ले दे ख्नेछन् ।र ितनीह

हुन्छन्।"-एलेन जी

खोिलएका परमेँवरका वचन सु

ाइट, द िमिन ी अभ िहिल , पृ. १४५बाट

येशूको ूेरणामा िनःवाथर्पूवक
र् सेवा गनार्ले मािनसका

तयार

पान्तिरत।

दयह

खुला

हुन्छन्, एक आपसमा भएको पूवार्मह तोिडन्छ र सुसमाचार सु े वातावरणको

सृजना हुन्छ। चौतफीर् ूेम र सेवाका लािग येशूको शरीर पी चचर् समाजमा

खिटएको

हो।

उहाँको

नाउँले

समाजमा

ूभाव

पानर्

येशू

हामीलाई

ँ ाको अिभलाषा, जीवनको सेखी र शारीिरक
खटाउनुहन्ु छ। सं सारमा भएका आख

वा भौितक लोभको ूदुषणबाट हामी बच्नै पछर् र ितनीह ूित होिसयार

हुनैपदर्छ (यो खतरा वाःतिवक छ र हाॆो चचर्को िनिम्त यो धिम्कपूणर् पिन
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छ)। तै पिन मािनसह

जहाँजहाँ छन् त्यहाँत्यहाँ हामीले पुग्नैपन दे िखन्छ।

परमेँवरले हामीलाई ूयोग ग न् भ े चाहना हामीमा हुनपु दर्छ। मािनसह
जहाँजहाँ छन् त्यही ँ हामी पुगेको परमेँवर चाहानुहन्ु छ।
िचन्तनमनन्:
अ.

मािनसह मा हुने पूवार्महलाई तोड्न र ितनीह लाई आित्मक सत्यह

सुनाउन ितनको मनको ढोका खोल्न येशूकोझ क णामय सेवाकायर्
िकन ूभावकारी हुन्छ? येशूले जःतै िनँवाथीर् भावनाले अ को सेवा
गनर् सक्य

वा अ ूित चासो दे खाउन सक्यौ भने हामी कःतो

ूभावकारी गवाही ब

सक्छ होला, कल्पना गनुह
र् ोस्।

आ. कितपय समयमा तपाईँले सत्य र सही कुरा पिन खराब शैली वा ढं गले
बोल्नुहँद
ु ा तपाईँको

खो बोलीले बोल्नु भएको कारण तपाईँलाई

प ाताप भएको कुनै घट्ना याद छ? उक्त गिल्तले तपाईँलाई के
ँ
िसकायो ? के तपाईँले बोल्नुभन्दा पिहले सोच िवचार गरे र, शािन्तसग

इ.

बोल्नु पनरहेछ भ े महसुस गनुभ
र् यो?

येशूले कितपयको रोगलाई िनको पानुभ
र् यो र कितपय मरे काह लाई
िबउँताउनुभयो र ती िबउँितएकाह

पिछ मरे का िथए, ितनको बारे मा

सोच्नुहोस्। हाॆा विरपिर रहेका मािनसह को सेवा गन काममा हामी
ई.
उ.

सतकर् रहनुपछर् भ े िवषयमा त्यसले के िसकाउँछ?

अिहले नगिरएका तर तपाईँको समाजमा गनपन के सेवा छन् जुन

तपाईँको चचर्ले गनर् सक्छ?
हामीले

मािनसका

आवँयकताह ूित

सं वद
े नशील

आित्मक सेवा गन अवसरको सृजना कसरी गन?
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भएर

ितनको

कथा ८
सुडानमा मनपन िचसो पेयपदाथर् अचम्म तिरकाले पाइनु
-ग्लेन िमशेल
सुडान अिृकी दे शमा पदर्छ। यो दे श

गृहयु को चपेटामा छ। एडभेिन्टःट डेभलोपमेन्ट
एजेन्सीमा काम गिररहे का सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

जोडीको

िनिम्त

सुडान

च ुनौितपूणर्

दे श

भएको

िथयो। मे मिहनादे िख सेप्टे म्बर मिहनासम्म त्यहाँ
अत्यन्तै गमीर् हुन्छ। त्यसताका त्यहाँको तापबम
१०२-१०८ फारे नहाइट वा ३९-४२ सेिल्सयस सम्म पुग्छ। िदनभरीको काम

र थकानले गदार् मेरी ौीमती सुजान िचसो िपउन मन पराउँिथन्।

ँ
एक िदन कामबाट घर फकपिछ म सुजानसँग भान्सा कोठामा गए।
ँ के
ु िनर बिसरहे को िथए।
उनी खाना तयार पािररहे की िथइन् म चाही ँ टे बल

िपउने <भनेर सुजानले मलाई सोिधन्। "ितमीसँग के छ?" भनेर मैले सोध।

हात कम्मरमा राखेर उनले मलाई भिनन् "मसँग फान्टा,

टिबयर अथार्त ्

एडभेिन्टःटले िपउनुहन
ु े पेय पदाथर् र ःूाइट छ।" "ओहो, मलाई ःक्वटर् मन
पछर्" अमेिरकामा पाइने मेरो मन पन पेय पदाथर्लाई मैले सम्झ। अमेिरका
छोडेदेिख नै मैले यो िपउने कुरा दे खेको िथइँन।

"मसँग ःक्वटर् छै न" सुजानले भिनन्। उनलाई पिन गमीर् भइरहे को

िथयो।अिन म भान्सा कोठाको भ ुईँमा लड र बाच्चाले झ हात खु ा बजाद

ँ त्यसको केही
"मलाई ःक्वटर् चािहन्छ, ःक्वटर् चािहन्छ" भन्दै म िचच्याए।
अथर् पिन िथएन िकनभने हामीसँग ःक्वटर् नै िथएन। मेरो ठ

ौलीले हामी मरी

मरी हाँसेका िथय । त्यो हाँसोले हाॆो िदनभरीको थकान हराएको िथयो।

दुई घन्टापिछ एक जना साथी हाॆो घरमा आए। उनी सुडानमा

् उनी सुडानको
अमेिरकी सरकारको अन्तराि य िबकास सं ःथामा काम गिथर्न।

् युएसएडको सहयोगबाट धेरै आसा पिरयोजना
राजधानी खाटुर्ममा काम गिथर्न।

चलेको िथयो। त्यसको िनिम्त उनले सम्पकर्-अिधकारी भएर काम गिरन्।
उनैको आिधकािरक ठे गानामा हाॆा िच ीह

आउँथे। त्यसै मा अमेिरकाबाट

आएको कपालको िनिम्त साममीह को बाकस हामीलाई ल्याइिदएकी िथइन्।
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बाकस पाउनेिबि क्कै हतारमा मैले त्यो बाकस च्यात। मलाई थाहा िथयो िक

अमेिरकाका साथीह ले मन पन चकलेट मेरी ौीमतीलाई पठाउँनेछन्। जब
मैले त्यो बक्सा खोल त्यहाँ त्यही चकलेटह

दे ख। चकलेट पाकेटको मुनी

कपाल नुहाएपिछ लगाउने दुई बोटल झोल िथयो। त्यहाँ अ

कुरा पिन केिह

भए झ मैले महसुस गर। तल खोतल्दै जाँदा एउटा ठू लो ःक्वटर्को बोटल
भेट।

अमेिरकाबाट मैले कसै सँग पिन िपउने कुरा मागेको िथइँन। तर

सुडानको गमीर् मौसममा परमेँवरले हाॆो लािग िवशेष मनपन िपउने थोक

पठाउनुभयो। सुजानसँग त्यो िपउने कुरा मागेको केही हप्ता अिघदे िख नै त्यो

ःक्वटर् खाटुर्ममा आएको िथयो। वाःतवमा हाॆो सानोितनो कुरालाई पिन
परमेँवरले वाःता गनुह
र् न्ु छ। उहाँ हामीलाई िदन मनपराउनुहन्ु छ। "िदनु नै
जीउनु हो" (एलेन जी

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, पृ. ६२३)। परमेँवरले

यो ूित ा गनुभ
र् एको छ, "जसले परमेँवरको खोजी गछर् उसलाई असल

कुराको किहल्यै पिन अभाव हुनेछैन" (भजन ३४:१०)। जुनवेला म घुक्यार्एर
बालक जःतै भ ुईँमा लडेर िचच्याइरहे को िथए ँ त्यसवेला परमेँवर हाँःनुभयो

होला र यसो भ ु भयो होला, "पखर् ितॆो िनिम्त म केिह खानेकुरा

पठाउनेछु।"
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