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उ धृत गिरएका छन्।

भूिमका
परमेँवरको िनिम्त साथी बनाउनु: परमेँवरको लआय तथा उहाँको चाहना
अ लाई सुनाउँदा हुने आनन्द

कितपय समयमा एउटा िवशेष सोच वा िवचारलाई हाॆो िदमागमा

पःन िदँदा त्यसले हाॆो जीवनमा अत्यन्तै गिहरो ूभाव पानर् सक्दछ र हाॆो

जीवन नै पिरवतर्न हुन सक्छ। धेरै वषर् अिघ म सुसमाचार ूचारको िनिम्त
ँ
आफूलाई समिपर्त गन मेरा केही सहकमीर्ह को भेलामा सामेल भएको िथए।
त्यहाँ िविभ

िवषयह मा छलफल भएको िथयो। आफूले पाएको िवँवास

अ लाई कसरी सुनाउने, कसरी गवाही िदने र सुसमाचार कसरी ूचार गन
भ े िवषयह मा िवचारिवमसर् भएको िथयो। एक जना मेरा िमऽले आफ्नो यो

भावना व्यक्त गरे , "मािनसह ूित परमेँवरको चाहना वा लआय सुनाउने मूल

काम परमेँवरको हो। पापले मःत भएको यस महलाई उ ार गनर् उहाँले

ःवगर्का सबै ॐोतह लाई पिरचालन गिररहनुभएको छ। हाॆो काम भनेको

यस सं सारमा आशारिहत जीवनमा भ तािररहे काह लाई उहाँको उ ार गन
काममा खुशी र ःवेच्छाले साथ िदनु हो।" जब मैले यो भावना सुन तब मैले

मेरो काँधमा बोकेको भािर चटक्कै हलुका भएको महसुस गर। मािनसलाई

मुिक्त िदने वा उ ार गन काम मेरो होइन। यो त परमेँवरको काम पो हो

त। उहाँले गिररहनुभएकै काममा साथ िदनु मेरो िजम्मेवारी हो भ े मह वपूणर्
ान मैले त्यस भेलामा

ँ
पाए।

यस सं सारमा जन्मेका मािनसह को लआय केवल यही ँ सं सारसम्म

माऽ लिक्षत नभएर अनन्त समयसम्म सु:ख, शािन्त र पापबाट मुिक्त पाओस्
भ े उहाँको उ ेँय ूत्येक मािनसको

दयमा

गिररहनुभएको छ भ े धारणा बाइबलभिर ःप

राख्ने काम उहाँ आफैले

पमा व्यक्त गिरएको छ।

राजा सोलोमन यस मािमलामा यसो भन्दछन् "मािनसह का

दयमा अनन्त

जीवनको चाहना उहाँले रािखिदनुभएको छ अथार्त ् उहाँले हरे क कुरालाई

आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनुभएको छ। उहाँले मािनसका

पिन रािखिदनुभएको छ।" (उपदे शक ३:११)।

दयमा अनन्तता

जब यस सं सारमा कोही व्यिक्त जन्मन्छ भने परमेँवरले उसको

जीवनको सं रचनामा एउटा थोक पिन सृजना गिरिदनुभएको हुन्छ। त्यो हो,
अनन्त जीवन वा अजम्मरी जीवनको चाहना उसको िभऽी अन्तरिववेकमा
उहाँले

रािखिदनुभएको

हुन्छ।

चौथ

शताब्दीका

ूख्यात

इसाई

धमर्ग ु

अगिःटनले एक पटक भनेका िथए, "ूभ ु, तपाईँको िनिम्त हामीलाई सृि
गनुभ
र् एको हो। जबसम्म तपाईँमा हामी िवौाम पाउँदैन तबसम्म हाॆा

दयले

किहल्यै पिन आराम पाउनेछैनन्।" यस सं सारमा जिन्मने ूत्येक व्यिक्तको

ु न्ु छ भनेर यूह ाले आफ्नो सुसमाचारको
दयमा चिम्कने ज्योित येशू हुनह

पुःतकमा लेखेका छन् (यूह ा १:९)। हामी ूत्येक मािनस नर वा नारी
परमेँवरकै ःव पमा सृि

भएको हुँदा उहाँ हामीमा रहने अत्यन्तै ठू लो योजना

उहाँले रािखिदनुभएको छ (मान

हामी उहाँको माइितघर-अनुवादकको थप

िटप्पणी)। त्यितमाऽ नभएर उहाँले उहाँको पिवऽ आत्मा हामीमा पठाउनुभएर
उहाँितर हामीलाई ता

ूयास गनर् लगाउनुहन्ु छ।

ूत्येक मािनसको िववेकमा िठक काम गन चाहना र पाप गनर् नचाहने

ःवभाव पिवऽ आत्माले नै अगुवाइ गनुर् भएको हुन्छ। अ को भलो गन, दया
वा क णा दे खाउने र िन ाथर् हुने ूत्येक मािनसको त्यो चाहना पिवऽ
आत्माले नै उसको चेतनामा पिहले नै रािखिदनुभएको हुन्छ। उहाँकै ूेरणा ारा

ूत्येक मािनस असल, दयालु र िन ाथीर् हुन चाहे को हुन्छ। हामीले पूरा
नबुझेतापिन वा महसुस नगरे तापिन ूत्येक मािनसको जीवनलाई पिवऽ आत्माले

येशूितर तािनरहे कै हुन्छ (यूह ा १६:७-१५)। तर मािनसको जीवनलाई
नभइनहुने सबभन्दा उत्कृ

ु न्ु छ।
वा उ म उपहार येशू आफै हुनह

जब मानव जाित पापको नैराँय जीवनमा हराइरहे को िथयो र अनन्त

मृत्युको िनिम्त दोषी ठहर्याइएको िथयो तब परमेँवर ारा ूेिमलो कदम

चािलएको िथयो। लूका यो व्यक्त गदर्छन् "मािनसको पुऽ हराएकाह लाई

खोज्न र उ ार गनर् आउनुभएको हो" (लूका १९:१०

पान्तिरत)। यसमा

पावल ूेिरत थप्दछन् "हामी पापी छदै परमेँवरले हामीूित उहाँको आफ्नै

र् यो, हाॆो िनिम्त येशू भी
ूेमलाई ूदशर्न गनुभ

मनुभ
र् यो" (रोमी ५:८

पान्तिरत)। हाॆो मुिक्तको िनिम्त वा पापबाट राहत िदएर अनन्त जीवनमा

सहभागी गराउने पिहलो कदमनै परमेँवरले चाल्नुभएको िथयो। भी ले

ःवगर्को मिहमा, गौरब र यश छोड्नुभयो र पापै

पापको अन्धकारमा

हराइरहे को सं सारलाई उ ार गन लआय िलएर उहाँ यस सं सारमा आउनुभयो।

हामीले साना बालकले जःतै एक कदम परमेँवरितर चाल्नुभन्दा अिघ

उहाँले हामीितर भव्य कदम चालेर आउनुभएको िथयो। हामीले हाॆो जीवन
उहाँमा समपर्ण गनुभ
र् न्दा अिघ नै उहाँले आफ्नो मृत्यु ारा हामीलाई अनन्त

ु एको िथयो। हामी उहाँका
जीवन उपलब्ध गराउन उहाँ हामीमा समिपर्त हुनभ
शऽु, िवरोधी, उहाँका नाउँ नै सु

गरे र उहाँलाई हे प्ने मािनसह

हामी उहाँबाट तिकर्य , हाॆो िप

नचाहने र उहाँको अिःतत्वलाई अःवीकार

ु न्ु थ्यो।
िथय तर उहाँ हाॆो िहतै षी साथी हुनह

ुँ उहाँतफर् फकार्य तर उहाँले उहाँको मुहार

हामीितर फकार्उनुभयो। हामीले उहाँलाई वाःता गरे न र उहाँको उपासना गनर्

केवल थोरै समय त्यो पिन िहिच्कचाएर िदय तर उहाँले हामीलाई अित धेरै

वाःता र माया गनुभ
र् यो।

लूका १५मा हामीूित परमेँवरको वाःता, िहत र ूेम कितको रहे छ

भनेर झल्काउन केही अतीर्कथाह

उल्लेख गिरएका छन्। ितनीह मा एक

जना असल गोठालोले कसरी आफ्नो हराएको भडालाई नभे ाउँञ्जेल खोजेथ्यो,
आफूले दाइजोको

पमा पाएको चाँदीको एउटा िसक्का हराउँदा मिहलाले

धुईँधुईँित खोजेकी र बाबुको ूेमदे िख िदक्क मानेर घरबाट भागेर हराइएको
छोरालाई भेट्न हतािरदै दौगुरेर गएको बाबुको कथाह

छन्। हामीूित

परमेँवरले चाल्नुभएको कदमको ूशं सा र सराहना गद एलेन जी

ाइट यःतो

अचम्मको ध्यानिदनुपन भावना व्यक्त गिछर्न ् "यस सं सारको जग बसाल्नुभन्दा

अिघ नै मुिक्तको महान् योजना बनाइएको िथयो। शैतानको पासोमा परे का

मािनसलाई िफरौती अथार्त ् रकम िदएर अचम्म तिरकाले उ ार गनर् केवल येशू

भी माऽ एकलै उिभनुभएको िथएन। सं सारको सृि

िपता

र

येशूको

पिरष

बसेको

िथयो।

परमेँवरूित ग ारी वा िवँवासघात गय

त्यस

गनुभ
र् न्दा अिघ परमेँवर

बैठकमा

यिद

मािनसले

भने परमेँवर िपताको समान

ु एको भी ले अपराधी वा दोषी मािनसको ःथान आफूले िलने र त्यस
हुनभ

मािनसमा बिळनुपन न्यायको दण्ड आफूमा पान भ े सम्झौता गिरएको

िथयो।"-द एडभेिन्ट िरभ्यु एण्ड साबथ हे राल्ड, नभेम्बर १५, १८९८बाट
पान्तिरत।

एलेन जी

ाइटले व्यक्त गनुभ
र् एको भावनालाई एकिछन गिहिरएर

सोच्नुहोस्। ूभ ु येशूको लआयमा हामी समावेश भएर उहाँसँगै सहकायर् गन

आ यर्जनक अवसर र भव्य िजम्मेवारी हामीमा छ भ े ूत्येक येशूभक्तले

सोच्नुपन कुरालाई कतर्व्य ठा ुपदर्छ तािक भी को अनन्त आनन्दमा सबै

जनाले सहभागी हुने मौका पाऊन्। यही िवषयबःतुलाई समेटेर यो अध्ययन
पुःतक तयार पािरएको छ।

ु
माकर् िफन्ले सं यक्त
राज्य अमेिरकाको कनेिक्टकटको बािसन्दा हुनहु न्ु छ।
उहाँ अन्तराि य जगतकै ूख्यात सुमाचार ूचारक हुनहु न्ु छ। उहाँ सन्
ु एको िथयो। आफ्नो
२००५-२०१०सम्म जनरल कन्फरे न्सको उपाध्यक्ष हुनभ
कामबाट पूणर् अवकास पाएपिछ उहाँ जनरल कन्फरे न्सको अध्यक्षको सहायक
ु एको िथयो। पाःटर माकर् िफन्ले र उहाँकी ौीमती अरनेिःटनका ितन
हुनभ
छोराछोरीह छन् र पाँच नाितनाितनाह छन्।
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अःथायी पाना
सुझाव: ऽैमािसक अध्ययन असोज ९, २०७५ (सेप्टे म्बर २५,
२०20) पिछ आफ्नो इच्छा अनुसार यो पाना च्याित िदनुहोला।

ु ादे िख शुबबार बेलक
ु ासम्मको
ूत्येक अध्याय शिनवार बेलक
अध्ययन ितिथ तोिकएको छ। त अनुसार जब यो अध्ययन चचर्मा

िसकाउनु पदार् ूत्येक शुबबार सम्म अध्ययन गरे को अध्याय

शिनबार िबहान अथार्त साबथमा िसकाउनु होला। याद गनुह
र् ोस्,
यस अध्ययन पुिःतकालाई बाइबलको हःतपुिःतकाको

पमा

उपयोग गनुर् हुन सुझाव गिरन्छ। अ लाई बाइबल सम्वन्धी
िशक्षा िदनु यो अत्यन्त उपयोगी ौोत हो।
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