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आ था अथार्त ् िव वासको
करार

यस अध्यायका मूल पदह : गलाती ६:१४, रोमी ६:२३, १ यूह ा

५:११,१३, रोमी ४:१-७, लेबी ७:१८, लेबी १७:१-४ र रोमी ५:१।

यस अध्यायको मूल सार पद: "परमेँवरको

िंटमा व्यवःथाबाट कोही मािनस

धमीर् ठहिरँदैन भन्ने कुरा ूत्यक्ष छ। िकनभने “धमीर्चािहँ िवँवास ारा नै

िजउनेछ” (गलाती ३:११)।

येशूको जन्मको सात शताब्दी पिहले िमसमा एक ूख्यात पौरािणक

लेखक होमर िथए। उनले ूख्यात दुई पौरािणक काल्पिनक कथाह

लेखेका

् ओडःसी एक महान् यो ा िथयो
िथए। ितनीह मा ओडःसी र इिलयाद हुन।

जसले शवाय सहरलाई शोजन यु मा कब्जा गरे को िथयो। यो सहर आधुिनक
टकीर्मा िथयो। त्यस सहर कब्जा गरे पिछ आफ्नो पुख ली घर इथाका जुन
िमकमा िथयो फकर्ने ूयासको बममा दश वषर् याऽा गरे को िथयो। त्यो याऽा

धेरै लामो, च ुनौितपूणर् र किठन िथयो। उसको लआयमा पुग्नुभन्दा अिघ उसले

अनेक जोिखमह को सामना गनुप
र् रे को िथयो। ितनीह मा जहाजको दुघट्
र् ना,

सै िनक िविोह, आिँ ध र हुरीबतास, राझस तथा असाधारण अिजबह
वाधाह

िथए। आिखरमा ओडःसीले धेरै दु:खक

र अनेक

पाएकोले उसले पाउनुपन

दु:ख पुग्यो भनेर दे वीदे वताह ले त्यस थिकत यो ा वा वीर सै िनकलाई आफ्नो

घर र पिरवारकहाँ फकार्उन मञ्जुर गरे । उसले गरे का भूल र अपराधह को

ूायिँचत उसले भोगेका दु:खक ले नै पुग्यो भनेर ती दे वीदे वताह ले मञ्जुर
गरे का िथए।

केही हदमा भन भने हामी पिन ओिडसस् जःतै छ । हामी हाॆो

जानुपन ःवगर्को घरमा जान लामो याऽा गिररहे काछ । तर ओडिसस र

हामीमा मह वपूणर् वा िनणार्यक िभ ता छ। हामी परमेँवरले जुटाइराख्नुभएको
घरमा पुग्न हाॆो कुनै पिन दु:खक ले पुर्याउँदैन। हामीले पाएको क
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पुग्यो

भनेर त्यस दु:खको कमाइले ःवगर्को घरमा हामी पुग्न सक्दै न । ःवगर् र

पृथ्वी बीचको दुरी वा खाल्दो धेरै महान् छ जसले गदार् हाॆो पाप, अधमर् र

गल्तीको लािग कुनै पिन ूायिँचतको कामले पून र् सक्दै न वा ःवगर्मा

पुर्याउँदैन। यिद हामी घरमा पुग्य भने केवल परमेँवरको अनुमहलेमाऽ पुग्न

सक्छ ।

यस अध्यायको झलक: मुिक्त िकन उपहार हुनै पछर्? िकन परमेँवरको

बराबरीमा जो हुनहु न्ु छ उहाँलेमाऽ हाॆो मुिक्तको िनिम्त जमानत हुनसक्छ वा
मुिक्तको मोल ितनर् सक्छ? िवँवास तथा आःथाको ूितिनिधत्व गन अॄाहम

िकन असल उदाहरण ब

पुगेका िथए? हामीलाई धािमर्कता "खिनएको" वा

"हाॆो पक्षमा पािरएको" भ ुको अथर् के हो? बुस ारा उपलब्ध भएका
ूित ाह र आशालाई हाॆो आफ्नै भने कसरी दावी गनर् सक्छ ?
१. कल्भरीको बारे मा पुनिवर्चार वा सिमक्षा

वाःतिवकमा हे न हो भने पुरानो करारमा मोशाको करारको मुिन ूाप्त

हुने मुिक्तको बाटो पिन नयाँ करारको मुिन ूाप्त हुने मुिक्तको बाटोभन्दा

फरक िथएन। येशूभन्दा अिघ लेिखएको पुरानो धमर्शा मा होस् वा येशूपिछ

लेिखएको नयाँ धमर्शा मा होस्, वा पुरानो करारमा होस् वा नयाँ करारमा होस्
मुिक्त भनेको केवल िवँवासकै आधारमामाऽ उपलब्ध भएका िथए र छ पिन।

यिद धमर्कमर् वा कामिबयाबाट मुिक्त पाउने भए मुिक्त हामीूित ऋणी हुने
िथयो

वा

सृि कतार्ले

हामीलाई

िदन

वाध्य

हुनपरे को

हुन्थ्यो।

पापको

गिम्भरतालाई नबुझ्नेलेमाऽ हामीलाई उ ार गनर् परमेँवरको दाियत्व हो वा
ु न्ु छ भनेर ठानेको हुन्छ। तर त्यसको
उहाँ हामीलाई मुिक्त िदन बन्धनमा हुनह

िबपिरत त्यहाँ कुनै दाियत्व छ भने त्यो दाियत्व हामीमािथ नै छ िकनभने

हामीले परमेँवरको व्यवःथालाई उल न गरे का िथय । तर पाप गदार् हामीमा

परे को भारको दाियत्व वा ऋण हामी आफैले कुनै पिन हालतमा पूरा गनर्

सक्दै न वा ितनर् सक्दै न । तर भाग्यवस येशूले त्यो दाियत्व महण गनुभ
र् यो वा
हाॆो पापको ऋण ितरी िदनुभयो।
"मािनसको

महानता पु ष र

बदलीमा ःवगर्को राजा मनुभ
र् एर उहाँको महान् त्यागको

ीले पूरा बुझ्न सिकएपिछमाऽ मुिक्तको योजनाको गिरमाको

ठू लो मह व हुन जान्छ। जब येशूभक्तले कलभरीको सिमक्षा वा त्यहाँ येशूले

सहनुभएको क को बारे मा पुनिवर्चार गनर् सक्छ तब उसको

पिवऽता र जीिवत भावनाह

दयमा कोमल,

जाग्नसक्छ। परमेँवरूित र थुमाूितको ूशं सा
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ितनीह का

दयह मा

र

ओठह मा

गुिञ्जरहनेछ।

कलभरीमा

भएका

ँयह लाई िदमागमा ताजा राख्न सके अहं कार, घमण्ड र ःवाथर्लाई अिघ

सान ूवृि

कसै को िदमागमा फुलाइ राख्न सक्दै न। यस सं सारको कुनै पिन

धन नाश हुन लागेको मािनसको िनिम्त उ ार गनर् पयार्प्त छै न। जब येशू

बुसमा झुिण्डनुभयो तब पापी सं सारको िनिम्त भी ले दे खाउनुभएको ूेमलाई
कसले नाप्न सक्छ र? पापको दोषले म
उहाँले ठू लो क

र सार्है ठू लो छ।

भएको मािनसका पापह को िनिम्त

पाइरहनुभएको िथयो। यो ूेम नाप्न नसक्ने, अनन्त, अिसम

"मृत्युभन्दा उहाँको ूेम बिलयो छ भनेर येशू भी ले दे खाउनुभएको

िथयो। मािनसको मुिक्तको िनिम्त उहाँले आफ्नो काम सम्प

गिररहनुभएको

िथयो। अन्धकारको शिक्तसँग उहाँको सं घषर् घनघोर भएतापिन त्यस सं घषर्को

बीचमा उहाँको ूेम बढ्दै बढ्दै बिलयो हुँदै गएको िथयो। उहाँको िपताको
अनुहार लुिकएको उहाँले सहनुभयो। त्यो उहाँलाई यःतो अस

भएको िथयो

िक िभऽी आत्मादे िख नै उहाँले यो िचत्कार गनुभ
र् यो: 'मेरा परमेँवर, मेरा

परमेँवर, तपाईँले मलाई िकन त्याग्नुभयो?' उहाँको हातले हाॆो िनिम्त मुिक्त

उपलब्ध गराउनुभयो। मािनसको मुिक्तको िनिम्त मोल ितरे र िक ुभएको

ु न्ु थ्यो तब
िथयो। जब येशूले आफ्नो ूाण त्यागको महान् सं घषर् गद हुनह
उहाँको मुखारबाट िनःकेका आिशषमय वचनह
'अब िसि यो।'

"कलभरीका

सारा सृि मा गुिञ्जएको िथयो:

ँयह ले गिहरोभन्दा गिहरो भावनाह को माग गदर्छ।

ु यो भने तपाईँ क्षमा योग्यको
यिद यस िवषयमा तपाईँ उत्साह र जागृत हुनभ

ु न
हुनह
ु ेछ। अित उच्च महामिहम, िनद ष येशू सं सारका पापका भारह को बोझ

ु एको कुरा हामीह को सोच र
बोक्नुभएर पीडादायी मृत्यु सहनु उहाँ वाध्य हुनभ

कल्पनाले किहल्यै पिन पूरासँग बुझ्न सक्नेछैन । त्यःतो अचम्मको ूेमको

लम्बाई, चौडाई, उच्चाई र गिहराईलाई हामीले किहल्यै पिन थाहा पाउन
सक्दै न । कसै सँग दाँज्न नसिकने मुिक्तदाताको ूेमको गिहराईको बारे मा ध्यान

गिररहने बािन हाॆो िदमागमा रिहरहनुपदर्छ, हामीह को ूाणलाई त्यसले
छु नुपछर् र पगाल्नुपदर्छ, हामीह को ःनेहलाई पिरशु

पानुप
र् छर् र उचाल्नुपदर् छ

र हाॆो सबै चिरऽलाई नै पूरै पिरवतर्न गनुप
र् दर्छ।"-एलेन जी
टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली २, पृ॰ २१२,२१३बाट
एलेन जी

पान्तिरत।

ाइट,

ाइटले मािथ व्यक्त गनुभ
र् एको भावनाह लाई िदलोज्यान

िदएर ूाथर्ना गनुह
र् ोस्। ती भावनाह लाई िदमागमा राखेर गलाती ६:१४
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पढ्नुहोस् र तपाईँले आफूलाई नै सोध्नुहोस्, कुन तिरकाह

ारा मैले भी को

बुसको मिहमालाई उचाल्न सकँ ु ? हेनह
र्ु ोस्, "हाॆा ूभ ु येशू भींटको बूस
कुनै पिन कुरामािथ घमण्ड गन कुरा मदे िख दूर रहोस्, जस ारा

बाहेक अ

मचािहँ सं सारको लेिख, र सं सार मेरो लेिख बूसमा झुण्

२. करार र बिल

"१८ ितमीह

जान्दछौ, िक आफ्ना िपता-पुखार्बाट आएका व्यथर्का

कुराह दे िख, सुन वा चाँदीजःता नाश हुने थोकह
छु ट्

ाइएको छ।"

ारा दाम ितरी ितमीह

ाइएका होइनौ, १९ तर िनंखोट र िनंकल

अनमोल रगत ारा दाम ितरी छु ट्

थुमाको जःतो भींटको

ाइएका छौ। २० उहाँ सृिंटभन्दा

ु एको िथयो, तर ितमीह का खाितर समयको अन्त्यमा
अगािडदे िख नै िनयुक्त हुनभ
ु यो। २१ उहाँ ारा परमेँवरमािथ ितमीह को भरोसा छ, जसले
ूकट हुनभ

भींटलाई मृतकबाट जीिवत पारे र मिहमा िदनुभयो, तािक ितमीह को िवँवास र
आशा परमेँवरमा रहोस्" (१ पऽुस १:१८-२१)।

अनमोल रगत ारा दाम ितिर हामीलाई छु टाएको हो भनेर पऽुसले

भनेको अथर् के हो?

हाॆो िनिम्त हाॆो पापलाई चोख्याउन भी को मृत्युलाई पऽुसले

िफरौती ितरे को वा बन्दकलाई मुक्त गनर् मोल ितरे को भनेर आफ्नो धारणा

राख्दछ। पौरािणक कालमा कुनै पिन दासलाई मुक्त गनुर् परे त्यसको मोल
ूायजसो आफन्तले ितरी िदन्थ्यो। पैसा ितरे पिछ मािलकबाट दास ःवतन्ऽ
हुन्थ्यो। यही धारणालाई पऽुसले मनमा राखेका िथए जब उनले उक्त पद

लेखे। त्यसको िबपिरत येशूले हामीलाई कुनै मािनसको दासत्वबाट होइन तर

पाप र त्यसको अिन्तम नितजा जुन अनन्त मृत्यु हो, ितनीह बाट हामीलाई
ःवतन्ऽ गनुभ
र् एको िथयो। उहाँले ितनुभ
र् एको मोल कुनै पिन पैसाले होइन तर

आफ्नै "अमूल्य रगत" िथयो। उहाँ हाॆो बदलीमा र ःवइच्छाले कलभरीमा
मनुभ
र् एको िथयो। फेिर यो पिन, सबै करारह को

जग िथयो: यो िबना करार

बेकारको र अथर्िहन हुन्थ्यो। उहाँलाई िवँवास गन वा उहाँमािथ आःथा राखेर

उहाँको

बाटोमा

िहँड्नेलाई

उहाँले

िदनुहन
ु े

अनन्त

जीवनको

कारोबारमा येशूको मृत्युिबना पूरा हुने िथएन वा चल्ने िथएन।
दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। ितनीह

सबैमा केही साझा सन्दे श छ?

हेनह
र्ु ोस्, रोमी ६:२२,२३ "२२ तर अब ितमीह

परमेँवरका

सेवकह

भएका

छौ, अिन
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उपहारको

ितमीह ले

पापबाट मुक्त भई

पाउने

ूितफलचािहँ

पिवऽकरण हो, र त्यसको अन्त्यचािहँ, अनन्त जीवन। २३ िकनिक पापको
ज्याला मृत्यु हो, तर परमेँवरको िस को वरदान भींट येशू हाॆा ूभ ुमा अनन्त

जीवन हो" ( पान्तिरत), १ यूह ा ५:१०-१३ "१० जसले परमेँवरका पुऽमा
िवँवास गछर्, त्यसको

दयमा यस कुराको गवाही हुन्छ। परमेँवरमा िवँवास

नगनले उहाँलाई झूटा तुल्याएको हुन्छ। िकनिक परमेँवरले आफ्ना पुऽको

िवषयमा िदनुभएको गवाहीमा त्यसले िवँवास गरे को हुँदैन। ११ गवाहीचािहँ
यही हो, िक परमेँवरले हामीलाई अनन्त जीवन िदनुभयो, र यो जीवन उहाँका

ँ पुऽ हुनहु न्ु छ, त्यससग
ँ जीवन छ, जससग
ँ परमेँवरका
पुऽमा छ। १२ जससग

ँ जीवन हुँदैन। १३ ितमीह ले अनन्त जीवन पाएका छौ
पुऽ हुनहु न्ु न, त्यससग

भन्ने

कुरा

जान

भन्ने

ु े
हेतल

ितमीह लाई यो पऽ लेख्दै छु।"

परमेँवरका

पुऽको

नाउँमा

िवँवास

गन

हामीसँग अब अनन्त जीवनको ूित ा छ िकनभने परमेँवरको

व्यवःथाको मयार्दालाई उल्लङ्घन गिरएर हामीले भत्काएको अनन्त जीवन
उहाँलेमाऽ ममर्त गनर् सक्नुहन्ु छ। कसरी त? िकनभने सृि कतार्को माऽै

धािमर्कता र अनन्तको मूल्यमान्यतालेमाऽ हामीले व्यवःथालाई उल्लङ्घन
गरे को ऋण ितनर् सक्छ । पापले गदार् परमेँवरको अबहे लना गनुर् कितको

गिम्भर रहे छ भनेर त्यसले दे खाउँदछ। नऽभने परमेँवरको नैितक व्यवःथा वा

दश आ ाको गिम्भरतालाई मेट्न कुनै मरणशील, अःथाई र सृि

गिरएको

व्यिक्तले त्यस आ ाको मयार्दालाई उल्लङ्घन गरे को दण्ड ितनर् सक्छ भने

त्यस नैितक व्यवःथाको अथर् नै के रअयो र? बाइबल धमर्शा ले यो दावी
गदर्छ िक कोही व्यिक्त जो परमेँवरकोमाऽ बराबरीमा जसको जीवनको
अिःतत्व कसै बाट निलएको र नआएको र अनन्त छ उनलेमाऽ परमेँवरको

नैितक व्यवःथा वा दश आ ालाई हामीले उल्लङ्घन गदार् हामीले ितनुप
र् न

ऋण ितनुभ
र् एर हामीलाई पापबाट मुक्त गनर् गनर् सक्छ। करारमा िदएका
ूित ाह

यसरी नै पूरा हुन्छ; यसै बाट नै अनन्त जीवनको ूित ा हामीमा छ

त्यो पिन अिहले नै; यसरी नै हाॆो पाप र मृत्युको ऋणलाई येशूको रगतबाट

िफरौती ितनुभ
र् एर हामीलाई पाप र अनन्त मृत्युबाट मुक्त गनुभ
र् एको छ।

यो सोच्नुहोस् कुनै बालकले िचऽकला म्युिजयममा राम्ॄान्ड जःताको

ँ
कर डौको मूल्य पन िचऽलाई मसीले भिरएको बलुन फ्याँकेर त्यसलाई नराॆोसग

ँ भएका सबै
िबगारी िदयो रे । बाबुआमाले आफूह सग

ौीसम्पि

बेचे पिन

ितनीह ले त्यस िचऽको मोल ितनर् सक्दै नथे। यस िचऽणमा तपाईँले के बुझन

सक्नुहन्ु छ जुन पापले गदार् गिम्भर नोक्सान ल्याएको िथयो र त्यसलाई ममर्त

१6५

गनर् हामी कितको िनिरह वा असहाय छ र िकन परमेँवर आफैलेमाऽ हाॆो

पापको ऋण ितनर् सक्नुहन्ु छ?

३. अॄाहमको िवँवास: भाग १

"उनले (अॄाहमले) परमेँवरको वचनमा िवँवास गरे ; र त्यो नै

उनको िनिम्त धािमर्कतामा गिनयो" (उत्पि

१५:६

पान्तिरत)।

बाइबलमा भएका सबै कथनह मा यो एउटा अत्यन्तै उल्लेखनीय

भएको पाइन्छ। यसमा बाइबलीय धमर्को िनणार्यत्मक सत्यलाई ःथापना गनर्

सहयोग

गदर्छ।

धािमर्कता

वा

िनद ष

िवँवासबाटमाऽ हुन्छ भनेर यसले ःप

सािबत

हुने

ूिबया

केवल

पमा दावी गरे को छ। यो पिन

पावलले रोमीह लाई यसबारे लेखेकाभन्दा शताब्दीय पिहले लेिखएको िथयो।
अदनको बगचादे िख अिहले र पिछसम्म मुिक्त भनेको िवँवासबाटमाऽ पाइन्छ

भनेर उपयुक्त
र् कथनले ूमािणत गदर्छ।

अॄाहमको िवँवास कित महान् िथयो भनेर थाहा पाउन कुन

सन्दभर्मा त्यो व्यक्त गिरएको िथयो सो थाहा पाए पुग्छ। आफ्नो वृ ावःथा र
ौीमतीको गभर्वती हुने समय धेरै वषर् नािघसकेको अवःथामा परमेँवरले

उनलाई पुऽ िदन्छु भ े ूित ालाई मानवीय िहसाबमा असम्भब भएतापिन

उनले उक्त ूित ामा िवँवास

गरे का िथए। यो यःतो खालको िवँवास वा

आःथा हो जुन आफूले केही गनर् नसिकने अवःथामा हुन्छ भनेर महसुस गनर्
सक्नु नै आफूलाई पूरै त्यस बचनमा समिपर्त हुन माग गिरएको िथयो। यःतो
खालको िवँवासमा परमेँवरमा पूरै भरोसा राख्न आवँयकता भएको हुन्छ र

यस खालको िवँवासको नितजाले परमेँवरको आ ाकारी हुन िसकाउँछ। यो
नै अॄामको िवँवास िथयो जसले गदार् उनी धािमर्कतामा वा धमीर्मा गिनन

पुिगयो।

अॄाहम धािमर्कतामा गिनए वा धािमर्कता उनमािथ भयो भनेको अथर् के

हो? के परमेँवरको धािमर्कता जःतै अॄाम आफै धमीर् िथए त? उनी धमीर्
ठहिरएको केही समयपिछ उनले के गरे जसले गदार् उनी धमीर्मा ग
उनको खास आफ्नै धािमर्कता आजर्न गरे र धमीर् भएका िथएनन्?

पुगे जुन

परमेँवरमािथ आःथा, भरोसा, िवँवास राखेर र उहाँका वचन पालन

गरे र अॄाहम िजएतापिन उनको जीवन िस

िवँवास र िस

आ ाकारी

िथएन। समय समयमा उनले दुवै पक्षह मा कमजोर भएको उनले दे खाएका

िथए। (यस खालको मािमलामा लागेको तपाईँले कोही िच ुभएको छ?)। यी
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ँ
ँ छ, त्यो हो: जुन धािमर्कताले
सबै कुराह ले एउटा िनणार्यक िवषयलाई औल्याउ

हामीलाई मुिक्त िदन्छ त्यो धािमर्कता हामीलाई सुिम्पएको छ। यो धािमर्कता

धािमर्क दशर्नको अनुसार हाॆो सबै दोषह

हटाएर िनद ष ठहर्याइको भ े

अथर् लाग्छ। त्यसको वाःतिवक अथर् यो हो िक हामी किमकमजोरी र
दोषह ले भिरएतापिन परमेँवरको नजरमा हामी धमीर् भनेर घोषणा गिरनु हो।

हामी धमीर् नभएतापिन ःवगर्को परमेँवरले हामी धमीर् ठहिरएको हे नभ
र्ु एको

हो। यही काम परमेँवरले अॄामलाई गनुभ
र् यो र यही काम उहाँले सबैलाई
गनुह
र् न
ु ेछ जो उहाँमा अॄाहामको िवँवास आफूमा रहे र आउँदछ (रोमी

४:१६)।

रोमी ४:१-७ हेनह
र्ु ोस् जुन पावलले उत्पि

१५:६को सन्दभर्मा ूयोग

गिरएका िथए। तपाईँले आफ्नै शब्दह मा ती भनाईह लाई उतानुह
र् ोस् र
ितनीह ले तपाईँलाई के भिनरहेको छ के तपाईँले िवँवास गनुभ
र् एको छ?

हेनह
र्ु ोस्, "१ अब, शरीरअनुसारका हाॆा पुखार् अॄाहामको सम्बन्धमा हामी के

भन त? २ यिद अॄाहाम काम ारा धमीर् ठहिरएका भए उनलाई घमण्ड गन
केही ठाउँ रहनेिथयो, तर परमेँवरको अगािड त होइन। ३ िकनिक पिवऽ-

शाःऽले के भन्छ? “अॄाहामले परमेँवरमािथ िवँवास गरे , र त्यो उनको िनिम्त

धािमर्कता गिनयो।” ४ अब काम गनले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर
त्यो उसको पाउने हक हो। ५ जसले कमर्चािहँ गदन, तर भिक्तहीनलाई धमीर्
ठहराउनुहन
ु े परमेँवरमािथ भरोसा राख्तछ, त्यःतो मािनसको िवँवास धािमर्कता

गिनन्छ। ६ परमेँवरले कमर्िवना नै धािमर्क गन्नुहन
ु े मािनसलाई यी वचन ारा
दाऊदले धन्यका भन्छन्, ७ “ितनीह

भएका छन्,

र जसका पापह

धन्यका हुन,् जसका अपराधह

क्षमा

ढािकएका छन्। ८ त्यो मािनस धन्यको हो,

जसको पापको लेखा परमूभ ुले िलनुहन्ु न" (रोमी ४:१-८)।
४. अॄाहमको िवँवास: भाग २
उत्पि

१५:६लाई

हामीले

िविभ

भाषाको

अनुवादह मा

हे न र्

सक्छ । "गिनयो" भ े शब्द िहॄू भाषामा च्यासब chasab हो। त्यसको अथर्

धािमर्कता उसमा जम्मा गिरयो, उसको िहसाबमा रािखयो वा उसमा सािरयो
भ े बुझाउँछ।

मोशाले लेखेका अ

िकताबह मा पिन त्यही शब्द ूयोग गिरएको

छ। जो वःतु वा मािनस िथएन तर त्यो भयो भनेर मािननु वा ठहर्याउनु भ
बुझाउन त्यो शब्द ूयोग गिरएको पाउँछ । उदारणमा उत्पि
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३१:१५मा

राहे ल र िलयाहले आफूह लाई ितनीह का बाबुले अपिरिचत ठानेका वा

अपिरिचतमा गिनएका वा मानेका महसुस गिरएका िथए। ितनीह
छोरीह

उनका

नै िथए। लेबीह लाई िदइने दशाँश मकै नै नभएपिन खलाको अ

भनेर मािनएको िथयो (गन्ती १८:२७,३०)।

बिलको सन्दभर्मा गिनएको, मा ु वा लेखा रािखएको वा ठािननु भनेर

दे हायका पदह ले कसरी व्यक्त गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्, लेबी ७:१८ "मेलबिलको
मासुबाट पिसर्पल्ट कसैले खायो भने त्यो मासु महणयोग्य हुनछ
े ै न, न त त्यो
चढ़ाउनेको िनिम्त चढ़ाइएको गिननेछ, तर त्यो अशु

ठहिरनेछ, र त्यो खाने

व्यिक्त आफू दोषी बन्नेछ।" र लेबी १७:१-४ "१ परमूभ ुले मोशालाई

भन्नुभयो, २ “हा न, त्यसका छोराह

र सबै इॐाएलीह लाई भन्: ‘परमूभ ुले

आ ा गनुभ
र् एको यही हो: ३ इॐाएलीह मा जसले छाउनीिभऽ वा बािहर साँढ़े,

भेड़ाका बच्चा िक बाभा जे मालार्, ४ र भेट हुने पालको ढोकामा परमूभ ुका

पिवऽ वासःथानको सामुन्ने बिल चढ़ाउनलाई ल्याउँदैन, त्यस मािनसलाई रगतको

दोष लागोस्। त्यसले रगत बगाएको छ। त्यो आफ्ना मािनसह बाट बिहंकृत
होस्।"

िक

जेम्स अनुवादमा इम्प्युटेड imputed भनेर िहॄू भाषाको च्यासब

chasab लाई अनुवाद गिरएको छ। त्यसको अथर् "दोष लाग्नेछ" हो। यिद

कुनै बिल ("शािन्तको

भेटी") तीन िदनिभऽ खाइएनभने त्यसको मान्यता

हराउँथ्यो र भेटी चढाउनेलाई त्यसको फाइदा नभएको गिनन्थ्यो (लेबी ७:१८

वा दोष लाग्ने िहॄू भाषाको च्यासब)। िहॄू ७:१८मा बिलभेटी पापीको िनिम्त
महण योग्य भएको

वा उसको फाइदाको िनिम्त गिनएको भ े दे खाउँछ (लेबी

१७:१-४सँग तुलना गनुह
र् ोस्)। यस खालको व्यिक्त परमेँवरको सामु धमीर्
भएर खडा भएको दे खाइएको िथयो। वाःतिवकमा त्यो व्यिक्त अधमीर् नै

िथयो।

हामी जितसुकै पापी भएपिन, हामीमा जितसुकै कमीकमजोरी भएतापिन

हामीले जितसुकै गल्ती गरे तापिन, हामीमा जितसुकै दोष भएतापिन हामी
परमेँवरको सामु धमीर् ठहिरन सक्छ , धमार्त्मामा गिनन सक्छ

वा हाॆो

िहसाबमा धमीर् हुनसक्छ भ े अचम्मको आत्म ानलाई केही समय ध्यान गरे र
िबताउनुहोऊस्। यसको अथर् के हो तपाईँले आफ्नै शब्दह मा लेख्नुहोस्।

हामीले कुनै असल काम वा धमर्कमर्ले होइन तर येशू भी ले हाॆो

िनिम्त के गनुभ
र् यो त्यसमा िवँवासगदार् हामी धमीर् ठहिरन्छ भनेर घोषणा गिरने

महान् सत्य नै "िवँवास ारा धािमर्कता" वाक्यको मूख्य अथर् हो। तर िवँवास
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आफैले हामीलाई धमीर् ठहर्याउने होइन तर िवँवास त्यो

साधन हो जसबाट

हामी धािमर्कताको उपहार पाउँदछ । इसाई दशर्नको सौन्दयर्ता, रहःय र
मिहमाको सार नै यो हो। हामी इसाई भएर येशूका अनुयायी भएको है िशयतले

जे िवँवास गछ

त्यो सबैको मह वपूणर् जग नै यस अचम्मको धारणामा

गािडएको छ। िवँवास ारा परमेँवरको नजरमा हामी धमीर् ठािनएको हुन्छ ।
सबै कदमह

जुन हामी चािलन्छ अथार्त ् आ ापालन, पिवऽता, शु ता, चिरऽ

िनमार्ण, ूेम आिद त्यही िनणार्यक सत्यबाट उिॄएको हुनपु दर्छ।
"म धमीर् ठहिरएको अनुभव गनर् सकेको

छै न" भनेर कसैले तपाईँलाई

सोध्छ र इसाई हुन चाहन्छ भने तपाईँले त्यसलाई कसरी जवाफ िदने?
५. ूित ाह मा िबौाम वा भरोसा
एउटा

ूख्यात

क्याथोिलक

चचर्मा

उच्च

ओहोदाको

कािडर्नल

बेलािमर्नको बारे मा कथा छ। उनी रोमन क्याथोिलक धमर्को ठू लो पक्षपाती
िथए तर उनको जीवनभिरनै धािमर्कतामाऽ रािखएर वा

सािरएर मािनसलाई

िनद ष ठहर्याइको भ े सन्दे शूित घोर सं घषर् गरे का िथए। जब उनी

मृत्युशैयामा िथए उनको अगािड बुसको ूितमा ल्याइएको िथयो र सन्तह को
धािमर्कतामा आःथा राखेर मरे पिछ मुिक्त पाउनुमा िवँवःत हुन उनका

सहयोगी धमर्ग ु

अथार्त ् फादरह ले उनलाई

अनुरोध गरे । बेलामार्इनले भने,

"यी सबै थोक मबाट हटाउनुहोस्। येशूले गनुभ
र् एको सबै धािमर्क कामह मा
नै भरोसा राख्नु मेरो लािग सुरिक्षत छ भनेर म ठान्दछु ।"
कितपय मािनसह

आफू मन बेलामा आफ्नो जीवनलाई पछािड

फकर हे दर्छ र पिवऽ परमेँवरबाट पाउने मुिक्तको िनिम्त आफूले गरे का सबै

काम, धमर्कमर्बाट आिदबाट आजर्न गनर् खोज्नु कःतो बेकारको रहे छ भनेर

महसुस गनर् पुगेका हुन्छन् र ितनीह लाई येशूको धािमर्कताको आवँयकता

कितको रहे छ भनेर पिन महसुस गदर्छन्।

तर हाॆो िनिम्त खुशीको खबर त यो छ िक अिहले नै परमेँवरबाट

सुरिक्षत भएको अनुभव गनर् हामी मृत्युसम्म आउन पिखर्नपु दन। सबै करार नै

अिहले नै परमेँवरका ूित ाह मा सुरिक्षत भएको आधार मा ुपदर्छ। ती

ूित ाह

भोिलका िनिम्त नभएर अिहले नै हाॆो िनिम्त हो। यिद ितनीह लाई

आत्मसात् गनर् सकेको भए हाॆो
हुन सिकन्छ।

बतर्मान जीवन अथर्मूलक र अझ उपयोगी
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ध्यान

दे हायका पदह

िदनुहोस्।

हेनह
र्ु ोस्। ती पदह

ँ को
परमेँवरसग

तपाईँको

पिछ सोिधएका ूँनह लाई

करारको

सम्बन्धलाई

मजबुत

पािरराख्न, िदनिदनै बढ्दै जान र ती करारलाई रािखराख्ने सन्दभर्मा ूत्येक
ूँनको जवाफ िदनुहोस्: भजन ३४:८ (तपाईँले परमेँवरको भलाईको ःवाद

कसरी पाउनुहन्ु छ?) "परमूभ ुलाई पारख गरे र हेर, िक उहाँ कित भला

हुनहु न्ु छ। उहाँमा शरण िलने मािनस धन्यको हो।", म ी ११:३० (येशू
भी ले हाॆो लािग के गनुभ
र् यो जसले गदार् जुआ हलुको हुन जान्छ?) "२८ “हे

सबै थाकेका र बोझले दिबएका हो, मकहाँ आओ, म ितमीह लाई िवौाम

ँ िसक, िकनभने म िवनॆ र
िदनेछु। २९ मेरो जुवा आफूमािथ लेओ, र मसग
कोमल

दयको छु , अिन ितमीह ले आफ्ना आत्मामा िवौाम पाउनेछौ। ३०

िकनिक मेरो जुवा सिजलो छ, र मेरो भारी हलुको छ” (म ी ११:२८-३०),

ँ िनद ष ठहिरनुको भूिमका के छ?) "१ यसैकारण
ु ग
रोमी ५:१ (शािन्त हुनस
ँ हाॆो िमलाप
िवँवास ारा धमीर् ठहिरएर हाॆा ूभ ु येशू भींट ारा परमेँवरसग

भएको छ। २ उहाँ ारा हामीले यस अनुमहमा िवँवास ारा ूवेश पाएका छ ।
यस अनुमहमा हामी खड़ा छ , र परमेँवरका मिहमाको सहभागी हुने हाॆो

आशामा हामी रमाउँछ । ३ यित माऽ होइन, तर हामी आफ्नो स ंटमा

रमाउँछ , यो जानेर िक स ंटले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, ४ सहनशीलताले

चिरऽ, र चिरऽले आशा उत्पन्न गराउँछ। ५ आशाले हामीलाई िनराशा
गराउँदैन, िकनिक हामीलाई िदइएका पिवऽ आत्मा ारा परमेँवरको ूेम हाॆा

दयमा खन्याइएको छ" (रोमी ५:१-५) र िफिलप्पी २:७,८ ( येशू भी को

अनुभवले तपाईँले के फाइदा पाउनुभयो?) "७ तर आफैलाई िर याईकन
कमाराको

प धारण गरे र, तथा मनुंय भएर जन्मनुभयो। ८ ःव पमा

मािनसजःतै भएर आफैलाई होच्याउनुभयो, र मृत्युसम्मै, अथार्त ् बूसको मृत्युसम्मै
आ ाकारी रहनुभयो।"
र

ूाथर्ना पूवक
र् तपाईँले आफ्नो जीवनको लेखाजोखाको सिमक्षा गनुह
र् ोस्

आफैलाई सोध्नुहोस्, मैले अिहले के गिररहे को छु जसले गदार् मेरो सम्बन्ध

परमेँवरसँग मजबुत भइरहे को छ, र केले बाधा वा नोक्सान पुर्याइरहे को छ?

त्यसलाई परवतर्न गनर् मैले के गनुप
र् छर्?
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उपसं हार:

"पापी मािनस धमीर् भएको अवःथामा पुग्न केवल िवँवासबाटमाऽ सम्भव छ।

िवँवासै ारा उसले भी का धािमर्क कायर्ह लाई परमेँवरको सामु ल्याउन
सक्छ,

अिन

लेख्नुहन्ु छ।

पापीको

मािनसको

लेखामा

परमेँवरले

असफलता,

उहाँका

किमकमजोरीको

पुऽको

आ ाकािरता

बदलीमा

भी को

धािमर्कतालाई ःथानान्तरण गिरएको हुन्छ। परमेँवरले त्यस पापीलाई महण

गनुह
र् न्ु छ, क्षमा िदनुहन्ु छ, िनद ष ठहर्याउनुहन्ु छ जो पँचाताप र िवँवास गरे र
उहाँकहाँ आउँछ। अिन

उहाँले त्यस पापीलाई आफ्नै पुऽ जःतै ूेम गनुह
र् न्ु छ

र ऊ धमीर् भएको व्यिक्तलाई जःतै उहाँलले व्यवहार गनुह
र् न्ु छ। यसरी नै

िवँवासलाई धमीर् भनेर गिनएको हुन्छ।"-एलेन जी
बुक १, पृ॰ ३६७बाट

पान्तिरत।

ाइट, सेलेक्टे ड मेसेजेज,्

"जब पँचाताप र िवँवास ारा येशू भी लाई हाॆो मुिक्तदाता भनेर

महण गछ तब परमेँवरले हाॆा पापह लाई क्षमा िदनुहन्ु छ र परमेँवरको

व्यवःथा उल्लङ्घन गदार् पाउनुपन दण्ड हटाइएको हुन्छ। परमेँवरको सामु

पापी िनद ष भएर उिभन्छ; अिन परमेँवर िपता र पुऽको आत्मा ारा ःवगर्मा

उसलाई स ितमा सामेल गराएको हुन्छ।
"अिन अक

काम पिन बाँिक नै हुन्छ र त्यो चाही ँ ूगितशील

ःवभावको छ। पाप क्षमा भएको वा परमेँवरको सामु िनद ष ठहिरएको व्यिक्त
सत्य ारा शु

हुनपु दर्छ। यो पिन िवँवासै ारा ूाप्त हुन्छ र पूरा हुन्छ।

िवँवास ारा हामीमा भएको भी को अनुमहलेमाऽ चिरऽ पिरवतर्न हुनसक्छ वा

उसको जीवनको नयाँ युगको सु

मेसेजेज,् बुक ३, पृ॰ १९१बाट

हुनसक्छ।"-एलेन जी

पान्तिरत।

ाइट, सेलेक्टे ड

िचन्तनमनन:
अ.

जीिवत आःथा वा िवँवास र मुदार् आःथा तथा िवँवासको बीचमा के
िभ ता छ? (हेनह
र्ु ोस्, "१४ मेरा भाइ हो, यिद कोही मािनसले “मिसत

िवँवास छ” भन्छ, तर कामचािहँ गदन भने, यसबाट के लाभ? के
त्यसको िवँवासले त्यसलाई बचाउन सक्छ र? १५ यिद कोही भाइ वा

बिहनी झुऽे-झाॆे छ, र त्यसलाई िदनहुँको भोजनको अपुग छ, १६ र

ँ जाऊ, न्यानो गरी बस,
ितमीह मध्ये कसैले त्यसलाई, “शािन्तसग

पेटभिर खाऊ” माऽ भन्छ, तर त्यसको शरीरलाई चािहने कुराह चािहँ

िदँदैन भने, त्यसबाट के लाभ हुन्छ र? १७ यसरी िवँवास पिन काममा
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ूकट हुँदैन भने त्यो िवँवास मृत हो।
“ितमीिसत िवँवास छ, मेराचािहँ कामह

१८ तर कसैले भन्ला,

छन्।” कामिवनाको ितॆो

िवँवास मलाई दे खाऊ, र मैले गरे को काम ारा म आफ्नो िवँवास
ितमीलाई दे खाउनेछु। १९ ितमीह

िवँवास गदर्छौ िक परमेँवर

एउटै हुनहु न्ु छ। त्यो असल हो। भूतात्माह

पिन िवँवास गछर्न ् र

थरथर काम्छन्। २० मूखर् हो, कामिवनाको िवँवास व्यथर् हुन्छ भन्ने

कुराको ूमाण चाहन्छौ? याकूब २:१४-२०)। जीिवत िवँवास अथार्त
परमेँवरूितको आःथालाई पावलले कसरी पिरभािषत गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्,
"तर

अब

अनन्तका

परमेँवरको

आ ाअनुसार

अगमवक्ताह का

ु े िक सबै
लेखाइ ारा ूकट गिरएको र जनाइएको छ, यस हेतल

जाितह ले िवँवास ग न् र आ ापालन ग न्" (रोमी १६:२६)।

परमेँवरमािथको िवँवास वा आःथालाई जगाई राख्न के मूल शब्द
ूकट गिरएको छ?

आ. कितपय मािनसह ले यो िववाद गरे को कसरी तपाईँले जवाफ िदनुहन्ु छ
(यो िववाद केही तकर्युक्त छै न भ

पिन िमल्दै न) िक यिद धािमर्कता

हामीमािथ खिनएर मुिक्त पाउँछ जुन हामी आफैमा भएको धािमर्कता

होइन तब हामीले जे गरे तापिन वा जे काम गरे तापिन त्यसको केही

इ.

मतलब छ र?

"उहाँको

िूय पुऽ ारामाऽै हामीलाई परमेँवरले महण गनुह
र् न्ु छ, र

यिद हामीले कुनै असल काम गछ भने त्यो उहाँको पाप क्षमा िदने

ूेमले काम गिरएर वा घचेिटएर हो। तर हामीह को असल कामले

हामी धमीर् ठहिरन गएको हुँदैन र हाॆो मुिक्तको िनिम्त त्यसमा
सहभािग

हुन

हामीह को

असल

कामको

दावी

गनुर्

बेकारको

छ।॰॰॰िवँवासीले आफ्नो असल काम वा धमर्कमर् परमेँवरको सामु

तेर्ःयाएर मुिक्तको लािग दावी वा िबिन्त गनर् सक्दै न।"-एलेन जी
ाइट, सेलेक्टे ड मेसेजेज,् बुक ३, पृ॰ १९९बाट

जी

ाइटले व्यक्त गनुभ
र् एको कथनलाई

पान्तिरत। एलेन

मनमा राखेर इसाई अनुभवमा

असल कामले िकन िनणार्यक भूिमका खेल्न सक्दछ?
सारांश: पुरानो

करार, नयाँ करार: व्यवःथा उल्लङ्घन गदार् हामीले ितनुप
र् न

ऋण येशूले ितरी िदनुभयो, जसले गदार् हामी परमेँवरको नजरमा धमीर् ठहिरएर
उिभन सक्छ ।
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कथा १२
बीउको शिक्त
फ्लोरे िन्सयो भाजक्वेज, ६१, मेिक्सको
फ्लोरिन्सयो केवल चार वषर्को माऽ बालक िथयो। मेिक्सको दे शमा
रहे को हजुरआमाको खेतबारीमा काम गदर्थ्यो। उसले धान, आभाकाडो, कोको
िसमी र गुलाफका फूलह रोप्दथ्यो। उसले दुई जना काका र सात वषर्को
िछमेकी

केटो आन्टोिनयोलाई सहयोग गद िथयो। आन्टोिनयो शिनबार काम
नगरे को फ्लोरे िन्सयोले महसुस गर्यो। आन्टोिनयोले उसका काकाह सँग

आएर शिनबार ज्याला निलएको पिन थाहा पाएको िथयो। आन्टोिनयो

शिनबारको घाम अःताएपिछमाऽ आएको उसले दे खेको िथयो। एक िदन

फ्लोरे िन्सयोले शिनबारको िदन िकन काममा नआएको भनेर सोध्यो। "मैले
बाइबलमा पढे को िथए,ँ " आन्टोिनयोले जवाफ िदयो। "परमेँवरले भ ुभएको

छ िक हामी शिनबार काम गनुह
र् ु । यो िदन त उहाँको रे !" फ्लोरे िन्सयोले
आन्टोिनयोको कुरालाई िवँवास गर्यो िकनभने ऊ अ केटाह जःतै िथएन।
ऊ िमलसनसार, दयालु, राॆो िमजासको िथयो र बाइबल पढ्थ्यो। उसका सबै

साथीह मा आन्टोिनयो सबभन्दा निजकको िथयो। केही िदनपिछ कामबाट
फुसर्द भएको बेलामा आन्टोिनयोले फ्लोरे िन्सयोलाई उसँग चचर् जाने हो िक
भनेर सोध्यो। "ितमी मसँग चचर् आउँछौ?" दुवैजना गुिलयो मकैको शबर्त

िपउँदै गरे को बेलामा सोध्यो। "बालबािलकाह को िनिम्त िवशेष कायर्बम छ।

हामी दुवैजना िमलेर बाइबल पढ्न सक्छ । ितमीले नयाँ साथीह

बनाउन

सक्छौ।" "म पिन जान चाहन्छु " फ्लोरे िन्सयोले जवाफ िदयो। तर ऊ गएन।
उसको

हजुर

आमा

एडभेिन्टःटलाईह लाई

अक

मन

चचर्की

पराएकी

िथइन्

िथइनन्।

र

उनले

सेभेन्थ-डे

शिनबार काम नगरे कोले

एडभेिन्टःटह अल्छी छन् भनेर उनले सोचेकी िथइन्। तर आन्टोिनयोले केही
िदनपिछ आफूसँग चचर् आउन फ्लोरे िन्सयोलाई भन्यो।
फ्लोरे िन्सयो जान

चाहे को

िथयो

फ्लोरे िन्सयोलाई

तर

चचर्मा

उसको

आउन

हजुरआमाले
अनुरोध

जान

गद

िदएन।

रअयो।

एक

आन्टोिनयोले

मिहनापिछ

फ्लोरे िन्सयोले मौका पायो। एक शिनबार िबहान हजुर आमा आभाकाडो र
गुलाफको फूलह बेच्न बजारमा गएकी िथइन्। त्यसै बेला ऊ आन्टोिनयोसँग
चचर्मा गयो। उसलाई चचर् धेरै रमाइलो लाग्यो। मािनसह
उसले बालस ित िवशेष गरे र मनपरायो।

िमलनसार िथए।

जब ऊ घरफिकर्यो, ढोकामा हजुरआमा पिखर्रहे की िथइन्। "तँ कहाँ
गइस्?" उनले सोिधन्। डराउँदै त्यस सानो बालकले जवाफ िदयो "म
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ँ " हजुरआमा िरसले आख
ँ ै
आन्टोिनयोसँग एडभेिन्टःट चचर्मा गएको िथए।

दे िखन। "त्यो चचर्लाई मलाई मन पदन। त्यहाँ नजाऊ। यिद ितमी त्यस

चचर्मा गएन भने म ितमीलाई जाँड िकिन्दन्छु ।" तर फ्लोरे िन्सयो शिनबार
साथीसँग चचर् गइर ो। जब हजुरआमा खेतबारीको सामान बेच्न बजार जान्थी

तब ऊ चचर्मा जान्थ्यो। हजुरआमा फिकर्नुभन्दा अिघ ऊ घर फकर्न्थ्यो। िदई
वषर्सम्म यसरी नै चिलरअयो। तब आन्टोिनयो आफ्नो पिरवारसँग अक सहरमा

सर्यो। साथी नभएकोले फ्लोरे िन्सयो चचर् जान छो

ो। उसले नराॆो

साथीह को स तमा लाग्न थालेकोले नराॆो बानीह िसक्न थाल्यो। ऊ ९
वषर् हुँदा धेरै जाँड खान थालेको िथयो। उसको हजुरआमाले रोकेन। अिन

जाँड खाने बानीले गाँजा र कोकेन लागुपदाथर्ह पिन खान थाल्यो।
तर हजुरआमाको खेतबारीमा काम गिररहे को बेलामा आन्टोिनयोले

फ्लोरे िन्सयोको मनमा परमेँवरको बीउ रोपेको मरे को िथएन। धेरै वषर्सम्म
कुलतमा लागेर स षर् गिररहे को बेलामा परमेँवरसँग रोएर ूाथर्ना गर्यो, "ूभ ु

मलाई सहायता गनुह
र् ोस्। मलाई िनको पानुह
र् ोस्।" त्यही ूाथर्ना उसले एक
वषर्सम्म गिररअयो। तब एक िदन अचानक, जाँडरक्सी िपउने, च ुरोट िपउने र
अ

लागुपदाथर्ह खाने चाहना उसको मनबाट िबलाएर गयो। ४५ वषर्को
उमेरमा ऊ कुलतबाट मुक्त भएको िथयो। उसको ूाथर्ना परमेँवरले
सु ुभएकोले ऊ धेरै खुशी भयो। उसले आफ्नो दयलाई येशूलाई िदयो र

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलएर त्यही चचर्मा जान थाल्यो।
आफू चार वषर्को हुँदा आन्टोिनयोले के भनेको िथयो त्यसले गदार्
आफू एडभेिन्टःट भएको उसले यस लेखकलाई सुनायो: एडभेिन्टःट चचर्ले

बाइब अनुसार चल्छ र

ितनीह ले परमेँवरको सबै दश आ ाह

पालन

ु एको छ र
गछर्न ् त्यसमा साबथ पिन। आज फ्लोरे िन्सयो ६१ वषर्को हुनभ

उसको जीवनमा मादकपदाथर् र लागुपदाथर्बाट परमेँवरले कसरी छोडाउनुभयो
सो सुनाउन मन पराउँछन्। उनको व्यिक्तगत गवाहीले २० जना मािनसह ले
येशूलाई महण गरे का छन् र उनीसँग बाइबल अध्ययन गिररहे काछन्।
ु न्ु छ," फ्लोरे िन्सयोले
"हामीसँग शिक्तशाली परमेँवर हुनह

भने।

"उहाँको शिक्तलाई हामीले वणर्न गनर् सक्दै न । तर उहाँको शिक्तले मेरो
जीवन पिरवतर्न भएको छ।"

ूःतोता-आन्ड्र्यु मेक्चेःनी
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