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येशतफ
ू तफर् मािनसह को मन
िज ने वातावरणको सज
ृ ना

यस अध्यायका मूल पदह : यूह ा ४:२७-३०,३९-४२, म ी १५:२१-२८,
२ थेःसोिलिनकी १:१-४, रोमी १५:७, एिफसी ४:३२ र १ पऽुस ३:१५।

यस अध्यायको मूल सार पद: "तर ितॆो ूभ ु परमेँवरलाई मानेर ितॆो
दयलाई

पिवऽ वा चोखो राख। ितमीह मा भएका आशाको िवषयमा कसैले

सोधपूछ गरे त्यसको जवाफ िदन सध तत्पर बस, तर त्यो काम नॆता र

ौ ासाथ गर।" (१ पऽुस ३:१५
त्यःतै

पान्तिरत)।

हामी येशूको जीवनी जित पढ्छ त्यित उहाँले मािनसह लाई जःताको

महण

गनुभ
र् एको

र

सकारात्मक

ूभाव

पारे र

मािनसह को

मन

िजत्नुभएको उहाँको खुबीदे खेर हामी अचम्ममा पनछ । धमर्को खोल ओढे र

मािनसलाई भन्दा धमर् वा धािमर्क परम्परालाई ूाथिमकता िदने धािमर्क गु

र

पिण्डत तथा अगुवाह को उहाँले घोर ॅत्सना गनुभ
र् एको िथयो। तर पापसँग
सं घषर् गिररहे का, आफूले गरे का अपराध तथा िहनताबोधले आफैलाई अपराधी

ठानेर िवरहमा जलेका, समाज, धमर् र पिरवारले अव यो खतम भयो भन्दै दोषी
ठहर्याइएका मािनसह लाई उहाँको अनुमह र क णाले छोपेको िथयो। अित

नै अघोरी पापीह ूित पिन उहाँको क्षमाशीलता, दया र क णाले छोएको
िथयो। उहाँको सदाशयता र क्षमाशीलता यित गिहरो िथयो िक ितनीह को

पापभन्दा पिन त्यो गिहरो िथयो। उहाँको ूेमको कुनै सीमा नै िथएन।

येशूले किहल्यै पिन आफ्नो भाऊ खोज्नुभएन। उहाँले अिलकित पिन

घमण्ड गनुभ
र् एन न त आफूलाई अ भन्दा ठू लो वा उच्च नै ठा ुभयो। हरे क
मािनस परमेँवरको ःव पमा सृि

भएको उहाँले दे ख्नुभएको िथयो। पापले

गदार् पितत भइरहे का मािनसह लाई बचाउने आफ्नो लआयबाट उहाँ किहल्यै
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ु एन। कुनैपिन मािनस उहाँको ूेमको पहुँचभन्दा बािहर
पिन िबचिलत हुनभ
िथएन। जितसुकै तल खसेका मािनसह लाई पिन उहाँको अनुमहले मािथ

उठाउदथ्यो। उहाँको सम्पकर्मा आएका जोसुकै मािनसलाई पिन उहाँले आदर
र् एको
नै गनुभ
र् एको िथयो। ितनीह को योग्यता अनुसार ितनलाई कदर नै गनुभ

िथयो। उहाँले परमेँवरको राज्यको िनिम्त ूभाव पािर नै रहनुभयो िकनिक

उहाँलाई मािनसह ूित िवँवास िथयो। उहाँको उपिःथितमा ितनीह को जीवन

पिरवतर्न भएको िथयो। िकनिक ितनीह ूित उहाँले गिहरो चासो राख्नुभएको

िथयो। समाजबाट ितरःकृत भएका, अलिगएका वा िकनारा लगाएका र
िहनताबोधले मःत भएका मािनसह

जब उहाँको सम्पकर्मा आए तब ितनीह

मािथ उठे र उहाँले चाहनुभएको ःथानह मा ितनीह

ितनीह

ःथािपत भएका िथए।

सुीन वा माथी उठ्न सक्छन् भ े िवँवास येशूमा िथयो।

मािनसह ूित येशूको मनिःथित र चासो कित गिहरो िथयो भ े कुरा

यस अध्यायमा हामी केलाउने छ र मािनसह ूितको उहाँको नीितह लाई

हाॆो जीवनमा कसरी ूयोग गन भनेर पिन यस अध्यायमा हामी िसक्नेछ ।
१. सुसमाचारूित आकिषर्त वा ूेिरत गराउनु

दे हायका पदह ले येशू र यहू दी तथा पानी नचल्ने सामरी जाित साथै

ँ उहाँको अन्तिबयाले सुसमाचार सबै खालका मािनसह को
चिरऽिहन मिहलासग

िनिम्त खुल्ला छ भ े सत्यलाई उघारे को छ। मािनसह ले अपेक्षा नगरे का ठाउँ

र व्यिक्तले उहाँको सुसमाचारलाई खुला िदलले ःवीकार गरे का िथए भ े

ज्वलन्त उदाहरण ती पदह मा िदएको छ ।हेनह
र्ु ोस्, "४ उहाँलाई सामिरया

भएर जानुपथ्य । ५ र उहाँ सामिरयाको सुखार भिनने नगरमा आइपुग्नुभयो। यो

नगरचािहँ याकूबले आफ्ना छोरा योसेफलाई िदएका जिमनको निजकै पथ्य । ६

त्यहाँ याकूबको इनार िथयो। येशू याऽाले थाक्नुभएको हुनाले त्यस इनारको
छे उमा बिसरहनुभएको िथयो। ूाय: मध्यान्ह भएको िथयो।

७ एउटी सामरी

ःऽी पानी भनर् त्यहाँ आई। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, “मलाई पानी िपउन
दे ऊ।” ८ उहाँका चेलाह

सहरमा खानेकुरा िकन्न गएका िथए। ९ तब सामरी

ःऽीले उहाँलाई भनी, “तपाईं यहू दी भएर म सामरी ःऽीको हातबाट कसरी पानी

ँ केही सम्बन्ध राख्दै नन्।) १० येशूले
िपउनुहन्ु छ?” (यहू दीह ले सामरीह सग
ँ
त्यसलाई भन्नुभयो, “ितमीले परमेँवरको वरदान र ितमीसग
पानी माग्ने
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व्यिक्तलाई िचनेकी भए ितमीले उसलाई माग्नेिथयौ, र उसले ितमीलाई िजउँदो
पानी िदनेिथयो।” ११ त्यस ःऽीले उहाँलाई भनी, “हजूर, तपाईंिसत उघाउने
भाँड़ो छै न, र इनार पिन गिहरो छ। तब तपाईंले कहाँबाट त्यो िजउँदो पानी
ल्याउनुहन्ु छ? १२ के तपाईं हाॆा पुखार् याकूबभन्दा ठू ला हुनहु न्ु छ? उनले

हामीलाई यो इनार बनाइिदए, र उनी आफैले, उनका सन्तान र उनका

गाईबःतुले यही इनारको पानी िपए।” १३ येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, “यो पानी

िपउने ूत्येक फेिर ितखार्उनेछ, १४ तर जस-जसले मैले िदने पानी िपउँछ त्यो

किहल्यै ितखार्उनेछैन। जुन पानी म त्यसलाई िदनेछु, त्यो त्यसमा अनन्त

जीवनको िनिम्त उिॆरहने पानीको मूल बन्नेछ!” १५ त्यस ःऽीले उहाँलाई

भनी, “हजूर, मलाई त्यही पानी िदनुहोस्, र म ितखार्उनेछैन,ँ र यहाँ पानी भनर्
आइरहनुपदन” १६ येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, “जाऊ, ितॆो ौीमान्लाई बोलाएर

ल्याऊ।” १७ त्यस ःऽीले भनी, “मेरो ौीमान् छै न।” येशूले ितनलाई भन्नुभयो,

“ितॆो ौीमान् छै न भनी ितमीले ठीकै भन्यौ, १८ िकनभने ितॆा पाँच जना

ँ छ, त्यो ितॆो ौीमान् होइन।
ौीमान् भइसकेका छन्, र जो अिहले ितमीसग

ितमीले यो साँचो भनेकी हौ।” १९ त्यस ःऽीले उहाँलाई भनी, “हजूर, तपाईं

अगमवक्ता हुनहु न्ु छ भनी म थाहा पाउँछु। २० हाॆा पुखार्ह ले यस डाँड़ामा

आराधना गरे , अिन तपाईंह

भन्नुहन्ु छ, िक आराधना गन ःथान य शलेम हो।”

२१ येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, “ए नारी, मलाई िवँवास गर, त्यो बेला आउँदैछ,

जब ितमीह
ितमीह

न त यस डाँड़ामा, न य शलेममा िपताको आराधना गनछौ। २२

जे आराधना गदर्छौ सो जान्दै नौ। हामी जे आराधना गदर्छ

सो

जान्दछ , िकनभने मुिक्तचािहँ यहू दीह बाट आउँछ। २३ तर बेला आइरहेछ, र
् आराधकह ले िपतालाई आत्मा र सत्यतामा
त्यो बेला अिहल्यै हो, जब सचचा
आराधना गनछन्। िकनिक आराधना गन यःतै आराधकह लाई नै िपताले

खोज्नुहन्ु छ। २४ परमेँवर आत्मा हुनहु न्ु छ, र उहाँका आराधकह ले आत्मा र
सत्यतामा आराधना गनुप
र् छर्।” २५ त्यस ःऽीले उहाँलाई भनी, “म जान्दछु , िक

मसीह आउनुहन्ु छ (जसलाई भींट भिनन्छ), र जब उहाँ आउनुहन्ु छ, तब उहाँले

ँ
नै हामीलाई सबै कुरा बताउनुहन
े ।” २६ येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “ितमीसग
ु छ

बोल्ने, म उही हुँ।” २७ त्यित नै बेला उहाँका चेलाह

आए, र उहाँलाई एउटी

ँ कुरा गिररहनुभएको दे खेर छक्क परे , तर “तपाईं के चाहनुहन्ु छ?” अथवा
ःऽीसग
ँ िकन बातिचत गदहुनहु न्ु छ?” भनेर कसैले सोधेनन्।
“तपाईं त्यस ःऽीसग
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तब त्यो ःऽी आफ्नो गामो छोड़े र नगरितर गई, र मािनसह लाई भनी, २९
“आओ, एक जना मािनसलाई हेर, जसले मैले गरे का सबै काम मलाई

बताइिदनुभयो। कतै उहाँ नै भींट त हुनहु न्ु न?” ३० तब ितनीह

नगरबाट

िनःकेर उहाँकहाँ गए। ३१ यसै बीचमा चेलाह ले उहाँलाई यसो भनेर िबन्ती

गरे , “रब्बी, भोजन गनुह
र् ोस्।” ३२ तर उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “मिसत
खानलाई भोजन छ, जो ितमीह लाई थाहा छै न।” ३३ यसकारण चेलाह ले

आपसमा भने, “के कसैले उहाँलाई भोजन ल्याइिदयो िक कसो?” ३४ येशूले

ितनीह लाई भन्नुभयो, “मलाई पठाउनुहन
े ो इच्छाअनुसार गनु,र् र उहाँको काम
ु क
पूरा गनुर् नै मेरो भोजन हो। ३५ के ितमीह

भन्दै नौ, ‘अझ चार मिहना बाँकी

ँ ा
छ, तब बाली का ने बेला आउँछ?’ म ितमीह लाई भन्दछु , आफ्ना आख
उचालेर खेतबारी हेर, बाली कटनीको िनिम्त पािकसकेको छ। ३६ जसले बाली

का छ त्यसले ज्याला पाउँछ, र अनन्त जीवनको लािग फल बटुल्छ, र छन र

कटनी गन एकसाथ रमाउँछन्। ३७ िकनिक ‘एक जनाले छछर्, र अकार्ले

कटनी गछर्,’ भन्ने वचन यसैमा सत्य हुन्छ। ३८ मैले ितमीह लाई त्यहाँ

कटनी गनर् पठाए,ँ जहाँ ितमीह ले पिरौम गरे का छै न । अ ह ले पिरौम

गरे का छन्, र ितनीह को पिरौमका फल ितमीह ले पाएका छौ।” ३९ “मैले

जे गर उहाँले मलाई सबै भिनिदनुभयो” भन्ने त्यस ःऽीको गवाहीले गदार् त्यस

नगरका सामरीह मध्ये धेरैले उहाँमािथ िवँवास गरे । ४० यसकारण जब
सामरीह

ँ बःन िबन्ती गरे ,
उहाँकहाँ आए, तब ितनीह ले उहाँलाई ितनीह सग

र उहाँ दुई िदन त्यहाँ बःनुभयो। ४१ अिन उहाँका वचनको कारण अ

धेरैले

उहाँमािथ िवँवास गरे । ४२ त्यस ःऽीलाई ितनीह ले भने, “अब ितमीले भनेका
कुराले गदार् हामीले िवँवास गरे का होइन , तर हामी आफैले सुनक
े ा कारणले
साँच्चै उहाँ सं सारका मुिक्तदाता हुनहु न्ु छ भनी हामीले जानेका छ ।”
पानी नचल्ने

अछु त र तल्लो जात भिनएको दे श सामिरयाका

मािनसह ले सुसमाचार महण गलार्न ् वा गनुप
र् छर् भ े ती चेलाह को मनमा

किहल्यै पिन परे को िथएन न त अपेक्षा नै गरे का िथए। िविभ

धािमर्क िशक्षा,

परम्परा र आराधना गन कुरा उठाएर यहू दीह सँग सामरीह को िनरन्तर पमा
न्

हुन्थ्यो। ितनीह को बीचमा भएको शऽुता धेरै दशक अिघदे िखकै िथयो।

जब य शलेममा मिन्दरको िनमार्ण भयो तब सामरीह ले पिन उक्त िनमार्ण
कायर्मा साथ िदने योजनाकासाथ ूःताव गरे का िथए। तर क र यहू दीह ले
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उक्त ूःतावलाई अःवीकार गरे र मिन्दर बनाउने पुिनत कामको अवसरवाट
सामरीह लाई पन्छाइ िदए। ती सामरीह ले परमेँवरलाई नमा े अ

जाित

तथा सं ःकारका मािनसह सँग िववाहवारी चलाएका िथए साथै परमेँवरको
आराधना गन िविधूित ितनीह

क र िथएनन्। य शलेमको मिन्दर बनाउने

काममा आफूह लाई नसमेटेकोमा ती सामरीह ले िगिरिजम पहाडमा आफ्नै

ु न्ु थ्यो
मिन्दरको िनमार्ण गरे । जब येशू गािललमा जान सामिरया भएर जाँदै हुनह

तब

चेलाह

त्यहाँबाट

नभई

अन्तै बाट

जान

चािहरहे का

िथए

िकनिक

ितनीह को िनिम्त सामिरया यःतो सहर िथयो जहाँ सुसमाचार सुनाउनै नसिकने
तथा सामरीह

येशूको

सुसमाचार सु

योग्यका छै नन् भ े ितनीह को सोच िथयो।

ि कोण चेलाह को भन्दा फरक िथयो। ितनीह ले नदे खेको

कुरा पिन येशूले दे ख्नुभएको िथयो। सुसमाचार महण गनर् तयारी
मािनसह

दय भएका

सामिरयामा िथए भ े िदव्य ान येशूमा िथयो। जब इनारमा पानी

िलन आएकी

ीको बारे मा सु मा लेख्दा यूह ाले यसरी लेखेका छन् "उहाँले

यहू दीया छोड्नुभयो र गािललतफर् फेिर जानुभयो। तर उहाँ सामरीया भएर

जानु आवँयक िथयो" (यूह ा ४:३,४

पान्तिरत)। सामिरया भएर येशू जानु

आवँयक िथयो िकनिक यहू दीले पत्यारै नगरे का सामिरयामा सुसमाचार सु

तयार भएका मािनसह

छन् भ े

ान पिवऽ आत्माले उहाँलाई दे खाउनु

ँ ालाई पिवऽ आत्माको िदव्य ान ारा अिभषेक
भएको िथयो। जब हाॆो आख
गिरन्छ तब हामी ती ठाउँह मा सुमाचार सुनाउन जान तयार हुन्छ र त्यहाँ

सम्भाव्यताह

खोज्न थाल्दछ । जहाँ मािनसह ले सुसमाचार सुनाउन ूाय

असम्भव ठानेका हुन्छन्। अ का लािग उजाड वा काँडैकाँडा भएको खेतपिन
परमेँवरको राज्यको िनिम्त धेरै कटनी हुन सक्ने सम्भाव्यता हामी दे ख्न

सक्छौ तर हामीले पिवऽ आत्माको आवाजलाई पिहल्याउन र मा

तयार हुन

सक्नुपदर्छ।

सामिरयामा येशूले गनुभ
र् एको सेवाकायर् र सुसमाचार ूचारको आिखिर

नितजा के िथयो? हेनह
र्ु ोस्, ूेिरत ८:४-१७ "४ तब ती छरपंट भएकाह ले
चारै पि

गएर वचन ूचार गरे । ५ िफिलपचािहँ सामिरयाको एउटा सहरमा गएर

ितनीह लाई भींट ूचार गरे । ६ िफिलपले भनेका वचन सुनरे अिन ितनले
गरे का िचन्हह

दे खेर, भीड़ले एक मनका भई ितनका कुरामा ध्यान िदए। ७

िकनिक धेरै जनाबाट अशु

आत्माह

ठू लो सोरले िचच्च्याउँदै िनःकन लागे, र
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धेरै जना पक्षाघातका रोगीह

र ल ड़ाह

िथयो।

नै

सहरमा ज्यादै आनन्द भयो।
त्यसले

अगािडदे िख

पिन िनको पािरए। ८ यसरी त्यस

९ िसमोन नाउँ भएको एक जना मािनस त्यहाँ
त्यस

सहरमा

जादूगरी

गरे र

सामिरयाका

मािनसह लाई आँचयर्चिकत पारे को िथयो, र आफूलाई मै हुँ भनी ठान्दिथयो।
१० त्यस मािनसलाई सानादे िख ठू लासम्म सबैले यसो भनेर मान्थे, “यो मािनस
परमेँवरको त्यो शिक्त हो, जसलाई महाशिक्त भिनन्छ।” ११ ितनीह ले

त्यसलाई मान्थे, िकनभने धेरै समयदे िख त्यसले आफ्नो जादूगरीले मािनसह लाई

आँचयर्चिकत पािरराखेको िथयो। १२ तर जब ितनीह ले परमेँवरको राज्य र

येशू भींटको नाउँको सुसमाचार सुनाउने िफिलपका कुरामा िवँवास गरे , तब
पु ष र ःऽीह ले बिप्तःमा िलए। १३ िसमोन आफैले पिन िवँवास गर्यो।
ँ लािगर ो, र िचन्हह
त्यसले बिप्तःमा िलयो, र त्यो िफिलपसग

र ठू ला-ठू ला

अचम्मका काम गरे को दे खेर त्यसलाई आँचयर् लाग्यो। १४ सामिरयाका

मािनसह ले परमेँवरको वचन महण गरे भन्ने सुनरे य शलेममा रहेका

ूेिरतह ले पऽुस र यूहन्नालाई ितनीह कहाँ पठाए। १५ उनीह

त्यहाँ आएर

ितनीह ले पिवऽ आत्मा पाऊन् भनेर ितनीह का िनिम्त ूाथर्ना गरे । १६

िकनिक त्यितञ्जेलसम्म ितनीह मध्ये कुनैमािथ पिन उहाँ आउनुभएको िथएन।
ितनीह को बिप्तःमा ूभ ु येशूको नाउँमा माऽ भएको िथयो। १७ तब

उनीह ले आफ्ना हात ितनीह मािथ राखे, र ितनीह ले पिवऽ आत्मा पाए।"
परमेँवरको सत्य वचनलाई सुनाउने अवसरलाई छोडे र अन्यऽ बाटो
भएर चेलाह
सामरी

ीको

जान्थ्ये होलान्। ितनीह ले दे खेनन् तर येशूले दे ख्नुभयो। त्यस

दयमा पिवऽ आत्माले काम गनुभ
र् एर उनमा सुसमाचार महण

र् एको िथयो। ितनले
गन वातावरण बनेको िथयो भ े रहःय येशूले पिहचान गनुभ

नाटकीय पमा

येशूलाई

िवँवास

गनर्

पुगेको

घट्नाले

सहरका

धेरै

मािनसह लाई ूभाव पारे को िथयो। साच्चै नै जब हामी सुसमाचार ूचार गछ

वा गवाही िदन्छ तब त्यसको नितजा वा ूभाव हामी तु न्तै नदे ख्न सक्छौ।
तर सुसमाचार सु

तयार भएका मािनसह को

दयमा हामीले सुसमाचारको

िबऊ रोपेका हुन्छ । एक िदन त्यो सुसमाचारले परमेँवरको मिहमाको िनिम्त
कटनी वा फसल ल्याउनेछ भ े कुरामा हामी िवँवःत हुनैपदर्छ।

बाःतवमा हाॆो वचन र हाऊभाऊ, चालचलन वा िबयाकलापले

अ लाई कसरी ूभाव पाछर् भ े िवषयमा हामी अनिव
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हुन सक्छौ। त्यसले िक

त असल िक त खराब ूभाव पारे कै हुन्छ। त्यसकारण हामीले अ को सामु के

बोल्ने कसरी बोल्ने अथवा कःतो व्यवहार गन भ े कुरामा हामी सध चनाखो
हुनै पदर्छ।
२. हाॆो मनिःथित वा मनोवृि को समायोजन गन

अ लाई ूभाव पान कुरा ूायजसो हाॆो मनिःथित वा खुबीमा

भरपछर्। जब हामी कसै सँग बोल्छ तब हाॆो पाराले अ लाई आकिषर्त गछर्

िक गदन भ े दे खाउँदछ। यिद हामी

खो भएर अ को आलोचना गछ वा

अ को राॆो पक्षलाई नहे िर खािल दुवल
र् पक्षलाई माऽ को

िमलाप गदन

ाउछ र कसै िसत

भने त्यसले मािनसह लाई हामीबाट टाढै राख्दछ। तपाईँले

जितसुकै सत्य बोलेर ूभ ुको िनिम्त गवाही िदए वा सुसमाचार सुनाउनुभए

तापिन यिद तपाईँको िदमागमा कसै ूित पूवार्मह छ भने तपाईँको अनुहारले

तपाईँलाई सु े व्यिक्तलाई खासै मन पराउनुभएको छै न भ े दे खाउँछ र अन्तत
तपाईँको वचन फलदायी नहुन सक्छ।
यिद हामी हाॆो वचन सु े मािनसह ूित सकारात्मक छ
उनीह मािथ हाॆो िवँवास छ भनेर हामीले दे खाउन सक्य

र

भने ितनीह

हामीूित आकिषर्त हुनसक्छन्। अ लाई बलजफ्ती नगन, दवाव निदने र

आफ्नो कुरामा माऽ िढपी नगन मािनससँग िमऽताको सम्बन्ध सृिजत हुन्छ।

अ ूित हामीले लिचलो हुनपु छर् तािक ितनीह पिन हामीूित लिचलो होऊन्।

र् एको छ "म अब
यस सन्दभर्मा येशूले एक सुन्दर नीित ूःतुत गनुभ
ितमीह लाई मेरा दास वा चाकरह

भिन्दँन, िकनभने दास वा चाकरह लाई

आफ्नो मािलकले के गछर् सो थाहा हुँदैन। म ितमीह लाई िमऽ भनेर
सम्बोधन गदर्छु िकनिक मैले मेरा िपताबाट जे जे सुन मैले ितमीह लाई थाहा

िदएको छु ।" (यूह ा १५:१५
साथी िस
शोकह

वा गल्ती नै

नगन

पान्तिरत)। यस सं सारमा भएका कुनैपिन

भ े हुदैनन्।ब

आफूमा भएका आनन्द र

आपसमा खुला पले बाँड्दछन् र एक आपसलाई ःवीकार गदर्छन्।
दे हायका पदह मा दुई

ीह को बारे मा बताइएको छ। ती

ँ येशू
फरक फरक पिरिःथितमा िथए। एक जनासग

ीह

खो हुन ु भएको िथयो भने

ँ कोमल भएर दे खाउनुभएको िथयो। तर दुवैसग
ँ उहाँले मुिक्त र
अकीर्सग

अनुमहको हात फैलाइरहनुभएको िथयो भनेर ती िववरणह ले तपाईँलाई आभास्
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िदन्छन्? हेनह
र्ु ोस्, म ी १५:२१-२८ "२१ तब येशू त्यहाँबाट िनःकनुभयो, र
टुरोस र सीदोनका इलाकाितर जानुभयो। २२ त्यस इलाकाबाट एउटी कनानी

र् ोस्।
ःऽी आएर कराउँदै भन्न लागी, “हे ूभ ु, दाऊदका पुऽ, ममािथ दया गनुह
मेरी छोरीलाई भूतले सा॑ै सताएको छ।” २३ येशूले त्यसलाई केही जवाफ

िदनुभएन। उहाँका चेलाह ले आएर उहाँलाई िबन्ती गरे , “यसलाई िबदा
गनुह
र् ोस्, िकनभने त्यो कराउँदै हाॆो पिछ लािगरिहछे ।” २४ उहाँले भन्नुभयो,

“म इॐाएल जाितका हराएका भेड़ाह का िनिम्त माऽ पठाइएको हुँ।” २५ तर

त्यो ःऽी आएर उहाँको अिघ घोप्टो परी र भनी, “हे ूभ ु, मलाई सहायता
गनुह
र् ोस्।”

२६ उहाँले भन्नुभयो, “बालकह को रोटी िलएर कुकुरह लाई

फािलिदनु ठीक हुँदैन।” २७ त्यसले भनी, “हो ूभ ु, तर कुकुरह ले पिन त

आफ्ना मािलकको टे िबलबाट झरे का टुबाटाबी खान्छन्।” २८ तब येशूले
त्यसलाई जवाफ िदनुभयो, “ए नारी, ितॆो िवँवास ठू लो रहेछ। ितमीले इच्छा

गरे बमोिजम ितमीलाई होस्।” त्यसकी छोरी त्यही घड़ी िनको भइहाली।" र
मकूर्स १४:३-९ "३ उहाँ बेथािनयामा िसमोन कु रोगीको घरमा खान बःनुहँद
ु ा

एउटी ःऽी िवशु

जटामसीको बहुमूल्य अ र िस मरमरको शीशीमा िलएर

आई, र त्यो शीशी फुटाएर त्यो सुगिन्धत जटामसीको अ र उहाँको िशरमा

खन्याई। ४ तर कोही-कोहीले िरसाउँदै आपसमा भन्न लागे, “यो सुगिन्धत अ र
िकन यसरी नोक्सानी गरे की? ५ िकनिक यो अ र तीन सय चाँदीका

िसक्काभन्दा बढ़ीमा िबबी गरे र गरीबह लाई त्यो पैसा िदन सिकन्थ्यो।” अिन
ितनीह ले त्यस ःऽीलाई झपारे । ६ तर येशूले भन्नुभयो, “छोिडदे ओ, िकन
ितमीह

गरीबह

ियनलाई सताउँछौ? ियनले मूित असल काम गरे की िछन्। ७ िकनभने
ँ सध हुन्छन्, र इच्छा लागेको कुनै पिन समय ितमीह
त ितमीह सग

ँ ८
ितनीह को भलाइ गनर् सक्छौ। तर म त सध ितमीह का साथमा हुँिदन।
यी ःऽीले जे गनर् सिक्थन् त्यही गरे की िछन्। ियनले मेरो शरीरको दफनको
िनिम्त अिघबाटै सुगिन्धत अ र घसेर तयार पारे की िछन्। ९ साँच्चै, म
ितमीह लाई भन्दछु , सारा सं सारमा जहाँ-जहाँ यो सुसमाचार ूचार गिरन्छ, यी
ःऽीले जे गरे की िछन् ियनको सम्झनाको लािग यो कायर्को वणर्न गिरनेछ।”
म ी १५मा उल्लेख गिरएकी

ी कनानी िथइन् (उनी आधुिनक

लेबनानकी िथइन् र त्यो दे श मूितर्पूजकह को िथयो। ित

ी यहू दी िथइनन्

तर िबदे शी र अन्य जाितकी िथइन्। यहू दीह ले त्यस जाितका मािनसलाई
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ीले येशूसँग आफ्नी छोरीलाई

तल्लो जात भनेर हे प्दथे)। जब सु मा ती

िवषेक पािरिदन अनुरोध गिरन् तब उहाँले नसुने झ गनुभ
र् यो। तर येशूूित

उनको आःथा वा िवँवासको कारणले उनले आफ्नो अनुरोध जारी रािखन्।
अिन आिखरमा उनको िढपीकै कारण

गिरिदनुभयो। अिन येशूले ती िबचरी कनानी
िक उनको दे शमा रहे का कुनै पिन

उनको चाहनालाई येशूले पूरा
ीलाई यसरी सम्बोधन गनुभ
र् यो

धमर्ग ु ह ले त्यसरी सम्बोधन गरे का

िथएनन् न गनर् नै सक्थे। सबैले सु े गरी ती

ीको िवँवासलाई सराहना गद

भ ुभयो "हे नारी, ितॆो िवँवास महान् छ!" (म ी १५:२८

पान्तिरत)।

अन्य धमर् गु ह ले भन्दा ती नारीलाई उहाँले अत्यन्तै ूशंसा गनुभ
र् एको

िथयो। ( अझ चेलाह को िनिम्त त्यो ूसं सा च ुनौितपूणर् िथयो-अनुवादकको
िवचार)। येशूको त्यो िमठो वचन सुनेपिछ ती नारीको

दय खुशीले गदगद

ूभावले गदार् अिहले लेबनानमा ५० ूितशतमाऽ इसाईह

छन् तर त्यसभन्दा

भयो होला र उनको जीवन पिन पिरवतर्न भयो होला? (मुसलमानह को

पिहले धेरै िथए। सायद ती

ी येशूको िनिम्त ूभाकारी गवाही बनेकी

िथइन्।र यहू दीह ले िबदे शी वा अन्य जाित भनेर कहलाइएको लेबनानमा
इॐाएलमा

भन्दा

धेरै

अनुवादकको िटप्पणी)।
अब दोॐी

मािनसह

अझै

पिन

येशूलाई

ँ ती
ीको कथामा जाऔ।

िवँवास

ी यहू दी

गदर्छन्-

िथइन् जसले

अत्यन्तै महँगो अ रले येशूको पाऊ धोएकी िथइन्। तर उनी मािनसह को
बीचमा चिरऽहीन नारी भनेर िचिनिन्थन्। उनी िविभ

राप र चापको कारण

वेँयावृित वा िजऊ माःने पेशामा लाग्न व्याध्य भएकी िथइन्। तर येशूले

उनलाई क्षमा िदनुभएपिछ उनमा आमूल पिरवतर्न आएको िथयो र उनी नयाँ

भएकी िथइन्। जब अ ले उनको आलोचना गरे तब येशूले उनको तािरफ

गनुभ
र् यो र उनको काममा उहाँले सहमित जनाउनुभयो। उहाँले सबैको सामु यो
घोषणा गनुभ
र् यो "यस सारा सं सारमा जहाँपिन यो सुसमाचार ूचार गदार् यी
ीले जे गिरन् त्यो पिन सुनाइनुपछर्। उनको ःमरणको िनिम्त उनले गरे को

काम अ लाई सुनाइयोस्" (मकूर्स १४:९

पान्तिरत)।

भखर्रै

बारे मा

हामीले

दुईटी

नारीह को

प

।

त्यहाँ

कःतो

सकारात्मक मिनिःथित वा िदमागी सोच िथयो जसले अ को मन िजितयो?
दै िनक जीवनमा तपाईँको सम्पकर्मा आएका मािनसह ूित तपाईँको मनिःथित वा
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िदमाग कसरी चलाउन वा समायोजन गनर् सक्नुहन्ु छ जसले गदार् ितनले तपाईँका

कुराह

्
सुनून?

३. सुसमाचारको सत्यलाई मायालु र िमलनसार भएर ूःतुत गन

कसै लाई साथी बनाउँदैमा हाॆो िमऽताले ऊ िवँवासी बन्छ भ े

हुँदैन। हामीसँग धेरै साथीह

होलान्, कितपय समयमा ितनीह सँग हाॆो र

हामीसँग ितनीह को भेटहुँदा रमाइलो होला र सँगै समय िबताउन इच्छु क
ु न्ु छ र उहाँले हाॆो
होऔला, तर ितनीह लाई हाॆो िनिम्त येशू को हुनह

जीवनलाई

कसरी

पिरवतर्न

गनुभ
र् यो

भनेर

सुनाएन

भने

त्यो

िमऽताले

गलार्न ् नै

तर

हामीलाई

ितनीह लाई अनन्त राज्यमा सहभागी गराउन कमै अवसर िमल्न सक्छ।
हामीसँगै

साथीह

रहँदा

रमाइलो

महसुस

त

मािनसह कासामु केवल रमाइलो ब माऽ परमेँवरले हामीलाई बोलाउनुभएको

होइन। हो, साथी बनायौ भन्दै मा ती साथीह

येशूकहाँ आउँछन् भ े त हुँदैन

तर कसै सँग साथी नब े, ितनीह सँग टाढै
पिरिःथितले धेरै मािनसह

बःने वा िमलनसार नहुने

भी बाट अलगै भइरहने िःथितलाई टे वा िदन

सक्दछ।

"सत्यलाई मायालु वा ूेिमलो तिरकाले बताउनुपछर्" भनेर ूेिरत
पावललले हामीलाई याद िदलाएका छन् (एिफसी ४:१५
बोिलचालीमा हामी सत्यलाई माया

गन मािनसह

पान्तिरत) अथार्त ्

ह भ े दे खाउनुपछर् ।साथै

सत्यलाई जबरजःती होइन मायालुभएर बाँड्न सक्नुपछर्। जब हामी कसै सँग
िमऽताको सम्बन्ध गाँःछ तब हामी एक आपसमा कितपय िवषयमा सहमत
हुन्छ , कितपय कुराह

सहजै ःवीकादर्छ तर जब जब उिचत समय आउँछ

तब तब ितनीह को िबयाकलाप, आिनबानी वा क्षमताको तािरफ गदर्छ ।
कितपय मािनसह

अ को केवल काँडा वा नराॆो बानीितरमाऽ ध्यान िदँन्छन्

तर हामीचािहँ येशूका भक्त भएको है िसयतले हामीमा अ का असल वा

सबलपक्षह

हे न बानी हुनपु दर्छ।

२ थेःसोिलिनिक १:१-४ पढ्नुहोस्। यसमा पावलले थेःसोिलिनकीका

िवँवासीह मा भएका खास गुण वा ःवभावह को तािरफ गरे का िथए। हेनह
र्ु ोस्,

"१ पावल, िसलास र ितमोथीबाट, परमेँवर हाॆा िपता र ूभ ु येशू भींटमा

थेसलोिनकीह को मण्डलीलाई: २ परमेँवर िपता र ूभ ु येशू भींटबाट
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ितमीह लाई अनुमह र शािन्त। ३ भाइ हो, ितमीह का िनिम्त परमेँवरलाई
सध धन्यवाद चढ़ाउन हामी बाध्य छ । यो योग्य पिन छ, िकनिक ितमीह को

िवँवास ूशःत गरी वृि

भइरहेछ, र एक-अकार्ूित ितमीह

हरे कको ूेम

बिढ़रहेछ। ४ यसकारण ितमीह का सबै सतावट र ितमीह ले सिहरहेका
कंटह का बीचमा ितमीह का िःथरता र िवँवासको िनिम्त परमेँवरका

मण्डलीह का माझमा हामी ज्यादै गवर् गछ ।"

अ को आलोचना माऽ गन बानी, अ को गल्तीलाई माऽ दे ख्ने वा
को

आफूमाऽ राॆो

ाउने ःवभाव वा चिरऽले कसै लाई पिन फाइदा गदन ब

छु भ े मपाईँत्वलाई फुलाइिदन्छ।

तर ूेिरत पावल त्यःता बानी वा मनिःथितको िबपरीत िथए। उनले
सेवा गरे का चचर्का िवँवासीह मा भएका सकारात्मक गुणह

हे न उनको

बानी िथयो। कसै ले गल्ती गरे वा कुबाटोमा लागे वा येशूको चालमा निहँडेमा
ँ ा िचम्लेका
ितनीह लाई उनले सम्झाएका िथए तर ितनीह को पापूित आख

िथएनन्। तर आफूले ःथापना गरे का चचर्ह को उत्थानूित उनको िवषेश
ध्यान गएको िथयो। िवँवासीह लाई उत्साह िदन ितनीह ले गरे को काम र

ितनीह मा भएका गुणह ूित आफू आकिषर्त भएको कुरा वताएका िथए।

मािनसह सँग कसरी सकारात्मक सम्बन्ध राख्ने भ े िवषयमा एलेन जी

ाइटले

व्यक्त

गनुभ
र् एको

भावना

अत्यन्तै

उल्लेखनीय

छ

"यिद

हामी

परमेँवरको अगािड नॆ वा कोमल भय , अ सँग दयालु, मायालु, कोमल
मनका भएर, िस ता, क णा र अ को दु:ख बुझ्ने बानी बसाल्न सक्य भने
अिहले एक जनामाऽ सत्यितर फकका भएपिन सो आचारणका कारण सय
मािनसह

सत्यितर फकर्नेछन्"-टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ९, पृ.
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पान्तिरत।

मािथ एलेन जी

ाइटले व्यक्त गनुभ
र् एको भनाइूित एकपटक ध्यान

िदनुहोस्। तपाईँको चचर्का हरे क सदःयले दया, िस ता, क णा, कोमलता र

अ को दु:ख बुझ्नु पछर् भ े कुरालाई बुझक
े ा छन्? यिद यी सवै कुरालाई बुझ्न

सिकयो भने तपाईँको चचर् कःतो हुन्थ्योहोला? तपाईँले आफ्नै

दयमा हेनह
र्ु ोस् र

ँ िबकास गनर् आवँयक दे ख्नह
ु न्ु छ ?
तीमध्ये कुन गुण वा ःवभाव अझ राॆोसग

१४६

४. ःवेिच्छक

पमा येशूलाई महण वा ःवीकार गिरनु पदर्छ ।

दे हायका केही पदह

पढ्नुहोस्। तपाईँको वचनलाई कसैले सहमित

वा ःवीकार कुन आधारमा गछर्? कसैको मनिःथित वा िवचारलाई सहमितमा

ल्याउन कुन मूल नीित अपनाउनुपदर्छ? रोमी १५:५-७ "५ िःथरता र

उत्साहका परमेँवरले ितमीह लाई भी

ँ एक भएर एक-अकार्सग
ँ एक
येशूसग

िच का भई िजउन दे ऊन्, ६ िक एकै मनका भएर एउटै सोरले हाॆा ूभ ु येशू
भींटका परमेँवर र िपताको मिहमा ितमीह

परमेँवरका

मिहमाको

िनिम्त

भींटले

गनर् सक।

ितमीह लाई

७ यसकारण

महण

गनुभ
र् एबमोिजम

ितमीह ले पिन एउटाले अकार्लाई महण गर।" र एिफसी ४:३१-३२ "३१
सबै तीतोपना, बोध र िरस, होहल्ला र िनन्दा, सबै िकिसमका डाहसमेत
ितमीह ले त्यािगदे ओ। ३२ जसरी परमेँवरले भींटमा ितमीह लाई क्षमा
गनुभ
र् यो, त्यसरी नै एउटाले अकार्लाई क्षमा गरे र ितमीह

एक-अकार्ूित कोमल

मनका र दयालु होओ।"

एक अक लाई कसरी महण गनर् वा ःवीकार गनर् सिकन्छ।अथार्त ्

िमलापमा आउन चािहने नीितह

मािथका पदह मा पावलले ूःतुत गरे का

छन्। येशू भी ले हामीलाई क्षमा िदनुभयो र हामी ूत्येकलाई उहाँले महण

गनुभ
र् एको कारणले हामी पिन एक आपसमा क्षमा िदने र महण गन हुनपु दर्छ?

येशूले

हामीलाई

ःवीकार

र् एकोले
गनुभ

वा

हामीलाई

उहाँको

मायामा

गाँःनुभएकोले नै हामी पिन एक आपसमा त्यसै गनर् सक्छ । हामीमा कमी

कमजोरी होलान् तै पिन हामीलाई जःताको तःतै येशूले महण गनुह
र् न्ु छ। त्यही
नीित हामीले पिन अपनाउनुपदर्छ।
यस

सोच्नुहोस्।

िवषयमा
तपाईँले

एकपटक
गनुभ
र् एको

गिहिरएर
केही

सोच्नुहोस्।

कामको

बारे मा

सम्वन्धमा पिन सोच्नुहोस्।यस िवषयमा यिद तपाईँमा केिह

तपाईँको
वा

बारे मा

आिनबानीका
किम कमजोरी

छन् र त्यो कुरा अ ले थाहा पाए भने कःतो नमज्जा होला वा तपाईँलाई
र् ोस्।
नमज्जा लाग्ला एकपटक िवचार गनुह

य िप तपाईँले येशूलाई िवँवास ारा महण गनुभ
र् एको छ। तपाईँको

बारे मा कितपयलाई थाहा नहोला तर उहाँलाई तपाईँको बारे मा सबै कुरा थाहा
छ। हो, तपाईँको बारे मा ती सबै कुराह

उहाँलाई थाहा भएर पिन उहाँ

र् ो पछािड
तपाईँलाई महण गनुह
र् न्ु छ, तपाईँलाई महण गनुक
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तपाईँ असल,

ु एकोले होइन तर उहाँ ूेिमलो पम र हुन ु भएको कारणले
भलाद्मी, धमीर् हुनभ
गदार् हो।

त्यसै ले अब तपाईँमाचािहँ अ ूित कःतो मनिःथित हुनपु छर् त? वा

अ लाई हे न र महण गन कःतो बानी हुनपु छर्?

यो अवधारणा कितपयलाई बुझ्न गा॑ो छ। कसै लाई सच्चा

दयले वा मन

खोलेर महण गनुर् वा ःवीकानुर् भनेको ितनीह लाई जःताको त्यःतै ःवीकानुर्
हो। ितनीह

ःतरसँगिमल्ने

हामी जःतै
भएमाऽ

भएमा वा हाॆो ःवभाव वा िशक्षादीक्षा र

ितनीह सँग

िमल्ने

वा

साथी

ब े

भ े

होइन।

ितनीह मा पापी ःवभाव वा आिनबानी भएतापिन ितनीह को तहमा हामीले

ितनीह सँग िमऽता गाँःनुपछर्। यो कुरा किहल्यै निबस िक सबै मािनसह
परमेँवरको ःव पमा सृि

् "हामी पापी छँदै येशू मनुभ
भएका हुन।
र् एकोले" र

"परमेँवरसँग येशूले िमलाउनुभएकोले" र हामी उहाँको शऽु भएकै बेलामा

उहाँले हामीलाई क्षमा िदनुभएकोले हामी पिन अ लाई क्षमा िदनसक्छ र

अ लाई महण वा ःवीकार गनर्सक्छ । हाॆो नीित वा ःवभावको आधारमा
र् एको ूेमको
होइन तर हामीूित येशूको ूेम, क्षमा र उहाँले हामीलाई गनुभ

आधारमा हामी पिन अ लाई येशूले जःतै व्यवहार गनर् सक्छ र ःवीकानर्

सक्छ (रोमी ५:६-११ "६ िकनिक हामी दुबल
र् हुँदा नै भींट अधमीर्ह का

िनिम्त ठीक समयमा मनुभ
र् यो। ७ धािमर्क मािनसको िनिम्त मनर् तयार हुने

ँ गरी पिन
कोही िबरलै पाइएला, कतै असल मािनसको िनिम्त कसै ले मन आट

हाल्ला। ८ तर परमेँवरले हाॆा िनिम्त उहाँको ूेम यसै मा दे खाउनुहन्ु छ, िक
हामी पापी छँदै भींट हाॆा िनिम्त मनुभ
र् यो। ९ यसकारण उहाँको रगत ारा

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

िकनिक

हामी

शऽु

छँदै

उहाँका

पुऽको

मृत्यु ारा

परमेँवरसँग हाॆो िमलाप भएको िथयो भने, झन् बढ़ी अब उहाँसँगै िमलाप

भएका हुनाले भींटको जीवन ारा हामी बचाइनेछ । ११ यित माऽ होइन, तर

हाॆा ूभ ु येशू भींट ारा परमेँवरमा हामी रमाउँदै पिन छ , उहाँ ारा अब

हामीलाई परमेँवरसँग िमलाप ूाप्त भएको छ।"

जब हामी कसै लाई जःताको त्यःतै ःवीकार गछ

र ितनीह ूित

हामी वाःता वा चासो राखेर सम्बन्ध ःथापना गछ तब त्यो व्यिक्तसँग िबःतारै
ूेमपूवक
र्
मायालु तिरकाले परमेँवरको सत्य वचनह
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बाँड्न सक्ने हुन्छ ।

यिद हाॆो जीवनले येशूको िमठासपनलाई अ समक्ष बाँड्न सकेन भने हामीले

ूेमलाई वेवाःता गरे का हुन्छ । त्यसै ले हामीले जीवन पिरवतर्न गन र
अनन्तका सत्यह

हाॆा िमऽह लाई बाँड्नैपछर्।

येशूको नीित "जे मनलाग्यो त्यही गन" कदापी होइन। अथार्त, ठीकै

ु न्ु छ त्यःतै नै म तपाईँलाई ःवीकार गिररहन्छु वा
छ तपाईँ जःतो हुनह

तपाईँको गलत जीवनशैली वा मनिःथतलाई पिन ःवीकाद म पिन तपाईँजःतै

येशूको नीित त, "ितमीले जे गर्यौ त्यसलाई

गिररहन्छु ।"भ े होइन । ब

क्षमा िदन म तयार छु र ितॆो जीवनलाई पिरवतर्न गन शिक्त म ितमीलाई
िदन चाहन्छु ।" भ े चाही ँ हो । त्यसै ले मायालु तिरकाले येशूको आत्माले
ूेिरत भएर बाइबलको सत्यलाई नॆतापूवक
र् ूःतुत गनर् सक्य भने माऽ हामी
मािनसह को

दय

िजत्न

सक्छौ

र

ितनीह को

जीवन

पिन

पिरवतर्न

हुनसक्छ।
व्यिक्तको पापी ःवभाव वा आिनबानीलाई ःवीकार नगिर व्यिक्त

ँ िमलाप वा सं गतगन
ःवयमलाई कसरी ःवीकार गनर् सिकन्छ? मािनसह सग

िसलिसलामा ितनीह ले गिररहेका पाप वा गलत िबयाकलापह लाई ठीक छै नन्

है

भनेर

कसरी

थाहा

िदने?

(अथार्त ्

"तपाईँको

बानीलाई

होइन

तपाईँलाईचािहँ म मन पराउँछु" भ े आभास् ती मािनसह लाई कसरी िदने?)

तर

५. िमलनसार भएर ूेमपूणर् तिरकाले सत्यलाई ूःतुत गनुर्

कसैले कसै लाई गरे को ूेममा यिद िहत वा भलाई भएन भने त्यो ूेम

साचो हुदैन। ूेमले जिहले पिन अ को िहत खोज्दछ। सत्य र ूेमको बीचमा

र् भने नॆ, कोमल
िबमित हुँदैन। कुनै पिन सत्यलाई कसै को सामु ूःतुत गनुछ

र ःनेह दे खाएर ूःतुत गनुप
र् दर्छ। यिह नै ूेमको सही पिरभाषा हो। यिद हामी
कसै लाई सत्यको बारे मा भ

चाहन्छ

भने हामीले उहाँलाई नै केन्ििवन्दु

बनाएर सम्बोधन गनुप
र् दर्छ िकनिक येशूले भ ुभयो "बाटो, सत्य र जीवन म नै

ु न्ु छ (ूेिरत ४:१२)।
हुँ" (यूह ा १४:६)। येशूमाऽ मुिक्तको बाटो हुनह

उहाँकै अनुमहले हामीलाई मुिक्त िदन्छ तािक हामी उहाँको सत्यलाई जा

ँ ूेमिबनाको सत्य वा धमर्ले
सक र उहाँको जःतै जीवन हामी पिन िजऔ।
मािनसलाई क र बनाउँछ र आित्मक जीवनलाई िनम्

ाइ िदन्छ। त्यःतै

सत्यिबनाको ूेमले मािनसलाई भावुकमाऽ बनाउँछ र मािनसको सव च्च िहत
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भन्दा भावनालाई केन्ििवन्दु बनाइिदन्छ। जसले गदार् मािनस कुनै ठोस आधार

र अथर्पूणर् जीवनमा नभई

ऊ अिनिँचतताको सागरमा भ तािरन पुग्छ। जब

ूेमपूवक
र्
सत्यलाई ूःतुत गिरन्छ तब त्यसले सक्कली इसाई जीवनितर

डोर्याउँछ जसले उसको जीवनप ित, लआय, आित्मयता, िदशा र सोचमा
ःप ता ल्याउँदछ।

बाइबलको सत्यलाई नॆताका साथ मािनसह कोमाझ जःताको तःतै

ूःतुत गनुप
र् छर् भनेर दे हायका पदह ले हामीलाई िसकाउँदछ। हेनह
र्ु ोस्, १ पऽुस
३:१५ "भींटलाई ूभ ु मानेर ितॆो

दयमा उहाँको ौ ा गर। ितमीह मा

भएका आशाको िवषय कसैले सोधपूछ गरे त्यसको जवाफ िदन सध तत्पर बस,

तर त्यो काम नॆता र ौ ासाथ गर।", २ ितमोथी ४:२ "वचन ूचार गर,
समय र बेसमयमा तत्पर बस, अतीर् दे ऊ, हप्काऊ, उत्साह दे ऊ र धैयम
र् ा र िशक्षा
िदने कुरामा नच ुक।" र िततस ३:३-११ "३ िकनभने हामी पिन एक पल्ट

मूख,र् अटे री, बरािलएका, िकिसम-िकिसमका कामवासना र सुख-िवलासमा फसेका,
े ष र डाहमा िदन िबताउने, मािनसबाट घृिणत भएका, एउटाले अकार्लाई घृणा

गन िथय । ४ तर जब परमेँवर हाॆा मुिक्तदाताको भलाइ र ूेम ूकट भयो,

५ तब हामी आफैले धािमर्कतामा गरे का कामबाट होइन, तर उहाँको आफ्नै

कृपाअनुसार पुनजीर्वनको ःनान ारा र पिवऽ आत्मा ारा भएको नवीकरणबाट

उहाँले हामीलाई मुिक्त िदनुभयो, ६ जो उहाँले हाॆा मुिक्तदाता येशू भींट ारा

हामीमािथ ूशःत गरी खन्याउनुभयो, ७ तािक उहाँको अनुमहले धमीर् ठहिरएर
हामी अनन्त जीवनको आशा राख्ने उ रािधकारी बन्न सक । ८ यो भनाइ
पक्का छ। म चाहन्छु िक ितमीले यी कुराह मा जोड दे ऊ, तािक ितनीह

जसले परमेँवरमा िवँवास राखेका छन् आफूलाई असल काममा कायम राख्न

होिशयार रहू न,् िकनिक यी कुरा मािनसह का लािग उ म र लाभदायक छन्।
९ तर मूखर् वाद-िववाद, वंशावली, फूट र व्यवःथासम्बन्धी झगड़ाह बाट अलग

बस, िकनिक ती बेफाइदा र व्यथर्का हुन्छन्। १० फूट ल्याउने मािनसलाई
ँ अ
चािहँ एक वा दुई पल्ट चेताउनी िदएपिछ त्यससग

कुनै सरोकार नराख,

११ यो जानेर िक यःतो मािनस ॅंट र पापी हो। त्यो आफै दोषी ठहिरएको
छ।"

नयाँ करारका लेखकह मा सत्यूित ःप

अडान िथयो। ूेम गन वा

माया गन नाउँमा ितनीह ले सत्यलाई किहल्यै पिन िगराएका िथएनन्।

१5०

ितनीह ले ूेम र सत्यलाई, अनुमह र व्यवःथालाई, क णा र इमान्दािरतालाई
सौन्दयार्त्मक तिरकाले उचालेका िथए। यिद कसै ले तपाईँको िवँवास र
तपाईँमा भएको आशाको बारे मा सोध्छन् भने नॆभएर ौ ापूवक
र्
जवाफ

िदनुहोस् भ े पऽुसको आमहलाई आत्मसात् गनर् ज री छ (१ पऽुस
३:१५)। त्यसको अथर् तपाईँ आफै के िवँवास गनुह
र् न्ु छ ? िकन िवँवास

ु एको छ भ े िवषयमा ःप
गनुह
र् न्ु छ ? वा तपाईँ िकन येशूको अनुयायी हुनभ

हुनपु दर्छ। यिद तपाईँ अ ले भनेको भरमा वा अ को लहै लहै मा लागेर

िवँवास गनुर् भएको भए तपाईँ परिनभर्र भएर चल्नुभएको छ। अिन तपाईँ के
िवँवास गनुह
र् न्ु छ र िकन गनुह
र् न्ु छ सो व्याख्या गन खुबी तपाईँमा हुँदैन। फेिर

र् एको सबै थोकको जवाफ
यसको अथर् यो होइन िक तपाईँले िवँवास गनुभ

तपाईँमा हुनपु छर् । र अ लाई तपाईँको िव ासको बारे मा िसकाएर िवँवास
िदलाउन वा तपाईँको िवँवास वा िशक्षादीक्षा अ लाई पिन

िसकाउन

सक्नुपछर्। तर त्यसको अथर् सत्यलाई नॆता, ौ ापूवक
र् र अ लाई कदर गद
ूःतुत गनुर् पछर्। तपाईँले ूःतुत गनर् खोज्नुभएको सत्यको महानताूित तपाईँ

सं वेदनशील हुनपु छर्। यिद नॆ भएर िज ी नगरी , म माऽ ठीक छु भनेर

जबरजःती नगरी तपाईँको आःथाको व्याख्या गनर् सक्नुभयो भने तपाईँको कुरा

सु

मािनसह

राजी हुनेछन्।

ु ितमोथीलाई यसरी सल्लाह िदन्छन् "वचन
पावल आफ्नो युवा धमर्पऽ

ूचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस, अतीर् दे ऊ, हप्काऊ, उत्साह दे ऊ र
धै य र् र सहनशील भएर िसकाऊ।" (२ ितमोथी ४:२)।
पावलको सल्लाह केवल ितमोथीको लािगमाऽ होइन हाॆालािग पिन हो।

हामीलाई पिन सकेसम्म नॆ र कोमल तिरकाले सत्यलाई ूेमले बुनेर ूःतुत
गनर् आ ान गिरएको छ।

ु यो" भनेर सोध्यो भने
यिद तपाईँलाई कसैले "तपाईँ िकन इसाई हुनभ

त्यसको जवाफ कसरी िदनुहन्ु छ र िकन िदनुहन्ु छ?
उपसं हार:

थप जानकारी: "येशू भी मा गोठालाको जःतो कोमलता छ, बाबुआमाको

जःतो ःनेह छ र क णामय मुिक्तदाताको अतुलनीय वा कसै सँग दाँज्नै नसिकने
अनुमह छ। जब उहाँ आिशषह

ूःतुत गनुह
र् न्ु छ तब ती आिशषह
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अत्यन्तै

आकषर्क हुन्छन्। उहाँले आिशष वा वचनह

ूःतुत गनुह
र् ु

केवल सूचनाको

पमामाऽ

तर अत्यन्तै आकिषर्त तिरकाले ूःतुत गनुह
र् न्ु छ र ौोताह

ती

आिशषलाई आफ्नो बनाउन उत्सािहत हुन्छन्। त्यसरी नै हामी उहाँका
सेवकह ले पिन हाॆो मुखबाट उच्चारण नै गनर् नसिकने अनुमहको बरदान
मािनसह सामु ूःतुत गनुप
र् छर्। येशूको अचम्मको ूेमले मािनसका

पिग्लन

दयह

सक्छन्। तर केवल सुख्खा िशक्षा वा ूचारूसार वा िस ान्तमाऽ

औपचािरकता पूरा गनर्कै लािगमाऽ सुनाएर त्यसले नितजा िदन सक्दै न। "१

ितमीह का परमेँवर भन्नुहन्ु छ, मेरो ूजालाई सान्त्वना, सान्त्वना। २ िवनॆ

भएर य शलेमलाई भन। त्यसको दासत्वको सेवा पूरा भएको छ, त्यसका
पापह

क्षमा गिरएका छन् अिन त्यसले परमूभ ुको हातबाट आफ्ना सबै

पापका िनिम्त दोब्बर पाएको छ भनी त्यसलाई घोषणा गर। ३ कसै ले

बोलाइरहे को एउटा आवाज सुिनन्छ: “म भूिममा परमूभ ुको िनिम्त बाटो तयार
गर। उजाड़-ःथानमा हाॆा परमेँवरको िनिम्त मूलबाटो समतल बनाऊ। ४
हरे क उपत्यका अल्गो बनाइनेछ, हरे क पवर्त र डाँड़ा होच्याइनेछ। बा ोटे ढ़ो
ु ो
जग्गा सीधा बनाइनेछ, र खाल्टाखुल्टी समतल बनाइनेछ। ५ अिन परमूभक

मिहमा ूकट गिरनेछ, र सारा मानव-जाितले त्यो एकैसाथ दे ख्नेछन्, िकनिक
ु ो मुखले नै भनेको छ।” ६ एउटा आवाजले भन्छ, “करा।” अिन
परमूभक

मैले भने, “म के भनेर कराऊँ?” “सबै ूाणी घाँसजःतै हुन,् र ितनका सबै गौरव

घाँसको फूलजःता। ७ घाँस ओइलाउँछ, फूल झिरहाल्छ, िकनभने परमूभ ुको

सास तीमािथ फुिकन्छ। िनँचय नै मािनसह
ओइलाउँछ, फूलह

रहनेछ।”

्
घाँस नै हुन।
८ घाँस

झिरहाल्छ, तर हाॆा परमेँवरको वचन सधभिर अटल

९ िसयोनलाई शुभ समाचार सुनाउने हो, ितमी अग्लो पवर्तमा

जाऊ। य शलेमलाई शुभ समाचार सुनाउने हो, जोरसँग ितॆो सोर उचाल, सोर

उचाल, नडराऊ। यहू दाका नगरह लाई भन, “हे र, ितमीह का परमेँवर यही ँ

ु न्ु छ!” १० हे र, परमूभ ु परमेँवर पराबमसाथ आउँदैहन
ु न्ु छ, र उहाँको
हुनह
ु ह

हातले शासन गनुह
र् न्ु छ। हे र, उहाँको इनाम उहाँिसतै छ, र उहाँको ूितफल
उहाँकै साथमा छ। ११ उहाँले आफ्नो बगाललाई गोठालाले झ चराउनुहन्ु छ।

ँ ालोमा िलनुहन्ु छ, र ितनीह लाई आफ्नै
उहाँले थुमाह लाई आफ्नै अग

दयको

निजक बोक्नुहन्ु छ। उहाँले स-साना बच्चा भएकालाई चािहँ िबःतार-िबःतार
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डोर्याउनुहन्ु छ।" (यशैया ४०:१,९-११)" -एलेन जी
अफ एजेज,् पृ. ८२६,८२७बाट

ाइट, द िडजाएयर

पान्तिरत।

िचन्तनमनन्:
अ.

यो दुभार्ग्यपूणर् हो िक कितपय समयमा अ को गल्ती, दोष वा
ँ
औल्याएर
आफू सं त ु

कमजोरीह
आ.

हुन खोिजन्छ। त्यो दुभार्ग्य हाॆो

नहोस् भ का लािग हामी कसरी चनाखो हुन?
े
एउटा

ान्तको बारे मा सोच्नुहोस्: कुनै मान्छे भखर्रै मलामी गएर

फकर्न्छ र यःतो िवचार व्यक्त गदर्छ "मेरी काकी ःवगर् जानुभयो र

अिहले मलाई हेिररहनुभएको छ यसमा मलाई खुशी लागेको छ।
यसले मलाई सान्त्वना िदएको छ।" यस अध्यायमा हामीले छलफल
गरे अनुसार उसको भावनालाई तपाईँ कसरी जवाफ िदनुहन्ु छ? अथार्त

हाॆो िवँवास अनुसार मािनस मरे पिछ के हुन्छ भ े िशक्षा जितसुकै
मह वपूणर् भएतापिन उक्त पिरिःथितमा त्यस िबषयमा बाइबल अध्ययन

इ.

िदन िकन उपयुक्त हुँदैन?

अ लाई गवाही िदने काममा वा सुसमाचार सुनाउने काममा दे हायका

भनाइलाई सोच्नुहोस्: " कसैकसैमा यिद अ को खराबीलाई हेन बानी
छ भने उक्त बानीले ती मािनसह मा खराबीकै िबकास हुने गदर्छ।

अ को खराबी वा कमजोरी हेन बानीले गदार् हामी पिन उसको खराबी

वा दोषकै ःव पमा पिरवतर्न हुन्छ । तर जब हामी येशूलाई हेन बानी
बसाल्दछ , उहाँको ूेम र िस

अथार्त ् पिरपक्व चिरऽको बारे मा चचार्

गछ तब हामी पिन उहाँकै ःव पमा पिरवतर्न हुन्छ । जब हामी

उहाँले राख्नुभएको उच्च आदशर्लाई ध्यान िदने वा सोच्ने गछ तब

त्यसले हामीलाई शु

र पिवऽ वातावरणतफर् डोयार्उँदछ। त्यितमाऽै

्
होइन उक्त बानीले हामीलाई परमेशवरक
ै सिमपमा ल्याउँदछ। जब
हामी त्यःतो पुिनत वातावरणमा रहने मनिःथित वा आदत बसाल्छ

तब जितपिन मािनस हाॆो सम्पकर्मा आउँछन् वा हाॆो सम्बन्धमा
रहन्छन्

तब

ितनमा

हामीबाट

फैिलएको हुन्छ।"-एलेन जी

्
परमेशवरको

ज्योित

वा

चमक

ाइट, गःपल वकर्सर्, पृ. ४७९बाट

पान्तिरत।
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कथा ९
िफनल्याण्डमा वोिलएको साहसपूणर् बोली
- आन्ड्र्यु मेकचेःनी
युरोपको

ःवीडेनमा

रहे का

हाॆा

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट काका र काकीलाई भेटेपिछ उ ाइस वषीर्य

ु रीले आफ्नो जीवनको बारे मा सोच्न थाल्यो।
िसमो भेकाभओ
िफनल्याण्डको त्यो युवकले तीन वषर् अिघ समर क्याम्पमा
परमेँवरसँग आफूले गरे को ूित ा सिम्झयो। आफू ूित ा
अनुसार नचलेको हुनाले परमेँवर मसँग खुशी हुन ु भएको

छै न होला भ े उसले सोचेको िथयो। साथै मैले परमेँवरको अनुमहलाई पिन

गुमाए ँ भनी उसले सोचेको िथयो।

एक रात िसमो आफ्नो घर पछािडको बगचामा गयो र उसले

ँ ा टे केर
बगचाको बीचमा घुड

ँदै ूाथर्ना गर्यो, "यिद तपाईँले मलाई महण

गनुभ
र् यो भने आजकै रात म तपाईँलाई मेरो
िदनुभएको

छ

र

तपाईँको

अनुमह

दय िदनेछु। तपाईँले मलाई क्षमा

ममा

अझै

कायम

छ

भ े

मलाई

दे खाउनुहोस्। आकाशबाट तारा खसाएर भएपिन मलाई तपाईँको अनुमह
दे खाउनुहोस्।"
ूाथर्ना गरे पिछ जब िसमो उिभयो तब एउटा ठू लो तारा आकाशबाट
खसेको उसले दे ख्यो।
एकिदन िसमो आफ्नो दे श िफनल्याण्ड फिकर्यो। उसको पिरवार तथा
िछमेकीह

दू धको डेरीमा काम गथ।िसमोले परमेँवरलाई प

ाउने िनणर्य

गरे को कुरा त्यहाँ सबैले थाहा पाए। त्यस कुरालाई कसै कसै ले ठ ाको

पमा

पिन िलए। आफ्नो िवँवासलाई सधै कायम राख्नेछु भनेर पिन िसमोले

सोच्यो। एक िदन साँझपख िसमोसँग गाई दुिहरहे को वेलामा दूध चेक गन

सरकारी जाँचकीको भेट भयो। िसमोले येशूलाई िवँवास गनर् थालेको कुरा
उनले सुनेकी िथइन्। अिन उसलाई व्यङ्ग्य गद उनले भिनन् "सानो चराले
ितॆो बारे मा के के कुराह
इसाई त भएन िन ! अ

फैलाइरहे को छ िन। ितमी ःवीडेनमा बःदा कतै

साथीह सँग नाचगान तथा िसनेमा हे द रमाइलो गनर्
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ितमीलाई मन लाग्दै न र? सं सारमा पाइने मोजमज्जा र खुिशयालीबाट िकन
टाढा भएर बाँच्ने?"
ती मिहलालाई हे रेर िसमोले भन्यो, "िूय साथी, आज म तपाईँलाई

चाहन्छु िक मैले ःवीडेनमा येशूलाई मेरो व्यिक्तगत मुिक्तदाताको
पमा पाए। उहाँले मलाई जहाँ जहाँ लानुहन्ु छ म त्यही ँ त्यही ँ जानेछु।"

यो भ

उसले यो कुरा भिन नसक्दै खेतबारीको घर अथार्त ् गाई गोठबाट आएको ठू लो
िबःफोटनको आवाजले त्यो घरलाई नै हल्लाइ िदयो। िसमोले दुिहरहे को गाई
पिन अचानक भ ुईँमा पछािरएर मय । अ

गाईह

पिन बमेल्ती भए। एक

िछन त त्यो घरमा स ाटा छायो अथार्त ् सुनसान भयो। गाईह

बाँ बाँ गरे र

कराउन थाले।
त्यसै वेला सानो गल्फ बल जऽै च

ा

िसमो र गाईको बीचैमा

खसेको िथयो। िसमोले रबरको जु ा अथार्त ् बुट लगाएको िथयो त्यसै ले त्यो

िबजुलीको झट्काबाट ऊ बाँच्यो। जाँचकी मिहला भने भईँु मा ढिलन्। उनको

अनुहार नै पहलो भएको िथयो। उनको जाँच्ने यन्ऽ उनको हातबाट खसेर
गोबरको खाल्डोमा पुगेको िथयो। आिखरमा उनले सुःतरी बोिलन्।

"िसमो, मैले जे बोल त्यसको िनिम्त मलाई माफ गर है " उनीबाट

िसमोूित दुव्यर्वहार भएको िथयो। "जब ूकृितले आफ्नो शिक्तलाई ूदशर्न
गदर्छ तब हामी धुलो जितकै हुन्छ । ितमी ितमीले रोजेको बाटोमै लािग
बस।" एक िछन रोिकएर उनले सोिधन् "ितमीले रोजेको बाटोमा म पिन

कसरी िहड्न सक्छु ?"

त्यिहँ बेलादे िख िसमोले आफ्नो आःथाूित किहल्यै पिन शमार्उिदन भनेर ूण

गरे को िथयो। त्यस रात उसले आफ्नो कोठामा यसरी ूाथर्ना गर्यो, "मेरो

सम्पूणर् दय र जीवन तपाईँ नै िलनुहोस्। तपाईँ जहाँ जहाँ लानुहन्ु छ म त्यही ँ
त्यही ँ जान सकँ ु ।"
--------------------------------------------------------------------------

८४ वषीर्य िसमो भेहकाभुओरीले अिहले अवकाश भएका छन्। उनले

िफनल्याण्डमा धेरै वषर्सम्म पाःटर तथा चचर्को अगुवा भएर सेवा गरे का िथए।
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