!

पत्रस
ु लाई भे नह
ु ोस ्

यस अध्यायका मूल पदह : लूका ५:१-११, म ी १६:१३-१७, म ी

१४:२२-२३, लूका २२:३१-३४,५४-६२ र गलाती २:९, ११-१४।

यस अध्यायको ःमरण गनुप
र् न मुख्य पद: “जब पऽुसले हुरी बतास

दे खे, तब उनी डराए। उनी डुब्न थाले। अिन उनी िचच्याएर कराए, “ूभ ु!
मलाई बचाउनुहोस्!" त्यि खेरै येशूले आफ्नो हात फैलाउनुभयो र उनलाई

पबनु भयो। “ितॆो िवँवास अत्यन्त सानो छ !" उहाँले भ भ
ु यो। “ितमीले

मलाई िकन शङ्का गर्य ?" (म ी १४:३०,३१
पऽुसले दुई पऽह

िचिनएको छ। येशूलाई प

वा पुःतकह

पान्तिरत)।

लेखे जुन १ र २ पऽुस भनेर

ाउने अनुयायीह मध्ये उनी पिन ूथम िथए।

येशूको सम्पूणर् सेवाकालमा पऽुस उहाँसँगै िथए। येशूका चेलाह मा पऽुस

ूथम चेला िथए जसले येशूको िर ो िचहान दे खेका िथए। त्यसकारण येशू

सँगसँगै रहे र पऽुसले धेरै कुराह को अनुभव गरे का िथए जसले गदार् ती दुई

ूभावकारी पऽह

लेख्न सक्षम हुन पुगेका िथए। पऽुसले २ पऽुस १:१६मा

यसरी ठोकुवा गरे र लेख्दछन्, “िकनिक हामीले ितमीह लाई हाॆा ूभ ु येशू
भींटको

महाशिक्त

र

आगमनको

समाचार

िदँदा

धू तत
र् ासँग

रिचएका

दन्त्यकथाह को हामीले अनुसरण गरे न , तर उहाँको वैभव ूत्यक्ष दे ख्ने हामी
साक्षी ह ।" र ती पऽह
िथयो।

लेख्न पिवऽ आत्माले पऽुसलाई अगुवाइ गनुभ
र् एको

येशूको बारे मा लेखेका चारै वटा सुसमाचारका पुःतकह मा पऽुसको

बारे मा बारम्बार उल्लेख गिरएको पाइन्छ। पऽुसका िजत र हार, उनको बल

र कमजोरीह लाई ती पुःतकह मा लेिखएका िववरणह बाट हामी जानकारी

ु न्ु थ्यो तब पऽुस अ
पाउँछ । जब येशू यस सं सारमा हुनह

चेलाह का िनिम्त

ु यो र ःवगर्मा
ूायजसो उहाँका ूवक्ता भएर बोल्दथे। जब येशू पुन त्थान हुनभ
जानुभयो तब येशूका ूथम िवँवासीह को झुण्डमा पऽुस लोकिूय अगुवा हुन

पुगेका िथए। ूेिरतको पुःतक र गलातीको पुःतकमा पऽुसको बारे मा चचार्

गिरएको छ।

पऽुसको एक िवशेष गुण िथयो, त्यो िथयो कसरी भ ुल गन। फेिर आफूले

गरे का भ ुलह को माफी कसरी पाउने त्यो पिन उनलाई थाहा िथयो।

1

िवँवाससाथ नॆ भएर अिघ बढ्दा गल्तीह बाट माफी पाइन्छ भनेर पिन
उनलाई थाहा िथयो। पऽुसले व्यिक्तगत

पमै परमेँवरको अनुमहको अनुभव

गरे का िथए। हामीले पिन त्यही अनुमहको अनुभव गनर् आवँयक छ। त्यसै ले

गदार् ूत्येक येशूभक्तको िनिम्त पऽुसका आवाजह

अझै ूभावकारी सािवत

भइरहे को छ।

१. “मबाट हट्नुहोस्! " (लूका ५:१-९)

पऽुस को िथए? जब हामी नयाँ करारका ूथम ितनी पुःतकह मा

उनलाई भेट्छ तब उनी के गिररहे का िथए अथार्त ् उनको व्यवसाय के िथयो?

उनी गिलिलको समुिमा माछा माद िथए (म ी ४:१८, मकूर्स १:१६ र लूका

५:१-११)।

लूका ५:१-९को ८पदमा उल्लेख गरे को अनुसार पऽुसले येशूलाई

सम्बोधन गदार् उनी कःतो मािनस िथए भनेर हामीलाई िचनाउँछ? त्यसको अथर्
पऽुसका शब्दह ले उनको आित्मक अवःथाको बारे मा हामीलाई सही जानकारी

कसरी िदन्छ? हेनह
र्ु ोस्, “1 मािनसह

परमेँवरको वचन सुन्न उहाँका चारै पि

ठे लमठे ला गिररहेका िथए, अिन उहाँ गनेसरे त झीलको िकनारमा उिभरहनुभएको
िथयो।

2

उहाँले

झीलको

िकनारमा

दुई

जालहारीह चािहँ डु ा बािहर बसी आफ्ना जालह

वटा

डु ा

दे ख्नुभयो, तर

धोइरहेका िथए। 3 ती

दुईमध्ये एउटा डु ाचािहँ िसमोनको िथयो। त्यसमा चढ़े र उहाँले डु ालाई
िकनारबाट अिल पर लैजान लाउनुभयो। उहाँले डु ामा बसेर भीड़लाई िशक्षा

िदन लाग्नुभयो। 4 बोिलसक्नुभएपिछ, उहाँले िसमोनलाई भन्नुभयो, "गिहरोितर

लगेर माछा पबनलाई आफ्ना जाल हान।" 5 तर िसमोनले भने, "गु ज्यू,

हामीले

रातभिर

मेहनत

गरे र

पिन

केही

फेला

पारे न , तापिन

तपाईंको

वचनअनुसार म जाल हान्नेछु।" 6 अिन जब त्यसो गरे , तब ितनीह ले एक
थुूो माछा पबे, र ितनीह का जाल फा न लागे। 7 ितनीह ले अक डु ामा

भएका साझेदारह लाई आएर सहायता गनर् इशारा गरे , र आएर ितनीह ले दुवै
डु ा माछाले भरे , यहाँसम्म िक डु ाह

डुब्न लागे। 8 तब यो दे खेर येशूको

पाउमा घोप्टो परी िसमोन पऽुसले भने, "हे ूभ ु, मबाट जाइजानुहोस्, िकनभने म
पापी मािनस हुँ।" 9 यितका माछा पबेको दे खेर ितनी र ितनको साथमा हुनह
े

सबैले सा॑ै अचम्म माने।10 त्यसै गरी जिब्दयाका छोराह
पिन छक्क परे । ितनीह

याकूब र यूहन्ना

ँ
िसमोनसग
साझेदार िथए। येशूले िसमोनलाई

भन्नुभयो, "नडराऊ, अब उूान्त ितमीले मािनसह लाई पबनेछौ।"

२

येशूको ूभाव पऽुसमािथ ठू लो भएको हुनसक्छ। येशूको बारे मा

उनलाई जे थाहा िथयो त्यसले पिन उहाँमािथ ूभाव पारे को हुनसक्छ। अचम्म

तिरकाले माछा पिबनुभन्दा पिहले जलाहारीह लाई कुनै िनिँचत ठाउँमा गएर
ितनीह को जाल फ्याँक भनेर अर्हाउनुहन्ु छ। येशूले अर्हाउनुभएको कुरामा

पऽुसलाई केही आनाकानी भएको िथयो। पऽुस र उनका सहकमीर्ह ले

रातभर माछा पबन खोजेका िथए। ितनीह को जालमा एउटा माछा पिन
परे को िथएन। तै पिन पऽुसले िहचिकचाउँदै येशूलाई भन्दछन्, “तर तपाईँले

भ ुभएकै कारणले म जालह

फ्याँक्छु ।" (पद ५)। त्यसको अथर् पऽुसलाई

येशूको बारे मा केही न केही जानकारी भइसकेको हुनपु छर्। येशूको बारे मा

ु न्दा
केही थाहा पाएर नै उहाँले अर्हाउनुभएको काम गदर्छन्। यस घट्ना हुनभ
अिघ पऽुसले येशूसँग केही समय िबताएका िथए भ े एथे

ूमाण दे खाउँछ।

लूका ५:३ले सायद बताउँछ िक पऽुसले येशूको वचन मा

तयार भए। अचम्म तिरकाले माछाह
िथयो भनेर लूका ५:३ले

िकन

पिबनुभन्दा पिहले त्यहाँ के भएको

बताउँछ। “पऽुको डु ामा येशू चढ्नुहन्ु छ।

डुङ्गालाई अिल पर लान येशूले पऽुसलाई अर्हाउँछन्। आफ्नो डुङ्गामा बसेर

येशूले िसकाउनुभएका कुराह ले गदार् पऽुसले उहाँको वचन पालन गनर् राजी
भएको हुनपु छर्।

अिन येशूले अचम्मको काम गनुह
र् न्ु छ। उहाँको िनदशनमा जाल हान्दा

धेरै माछाह

् त्यसले गदार् येशूको बारे मा केही िवशेष कुराको
त्यसमा पछर्न।

् उहाँ पिवऽ हुनभ
ु एको आभास् पऽुसले पाउँछन्। त्यो
अनुभव पऽुसले गछर्न।
् आफू पापी भएको पऽुसले
पिवऽता आफुमा नभएको पऽुसले अनुभव गछर्न।

दे ख्दछन्। सावर्जिनक पमा नै आफ्नो बारे मा उनले सत्य बोल्दछन्। सबैको
सामु पऽुसले आफू पापी भएको ःवीकादार् उनको

दय येशूूित कःतो खुला

रहे छ भनेर बताउँछ। पऽुसको िभिऽ मनशाय बुझेर नै येशूले उनलाई आफ्नो
पिछ लाग्न आअवान गनुह
र् न्ु छ। हो, पऽुसले भ ुल गछर्न,् उनमा कमजोरीह

छन्। तर उनी आित्मक व्यिक्तत्व भएको मािनस िथए। अिन ूभ ुको पिछ
लाग्न उनी तयार िथए। येशूको िनिम्त जुनसुकै मोल च ुकाउन पिन उनी तयार

भएका िथए।

ँ
लूका ५:११मा एक मह वपूणर् नीितलाई औल्याएको
छ। जब

ितनीह को जालमा माछा त

भिरएको िथयो ितनीह

उहाँको पिछ लाग्न सबै

थोक छोड्न तयार भएका िथए। हामीबाट उहाँूित कःतो बफादािरताको अपेक्षा

उहाँले गनुह
र् न्ु छ भनेर उपरोक्त घट्नाले हामीलाई कसरी बताउँछ? हेनह
र्ु ोस,

३

याकूब र यूहन्ना पिन छक्क परे ।

“10 त्यसै गरी जिब्दयाका छोराह
ँ साझेदार िथए।
िसमोनसग

ितनीह

येशूले

िसमोनलाई

भन्नुभयो,

"नडराऊ,

अब

उूान्त

मािनसह लाई पबनेछौ।" 11 अिन जब ितनीह ले आफ्ना डु ाह
ल्याए, ितनीह ले सबै थोक त्यागे, र उहाँको पिछ लागे।"
२. येशू, भी

ितमीले

पाखामा

नै हुनहु न्ु छ भनेर पऽुसले ःवीकार गदर्छन् (म ी १६:१३-१७)

म ी १६:१३-१७मा घिटरहेको घट्नामा के भइरहेको छ? त्यहाँ

पऽुसले ःवीकार गरे का िनणार्यक शब्दह को मह व के छ? हेनह
र्ु ोस्: “13 येशू
कैसिरया

िफिलप्पीको

ु मा
मुलक

आउनुभएपिछ, उहाँले आफ्ना

चेलाह लाई

सोध्नुभयो, "मािनसह ले मािनसको पुऽलाई को हो भनी भन्छन्? 14 ितनीह ले

जवाफ िदए, "कसैले बिप्तःमा-िदने यूहन्ना, कसैले एिलया, र कसैले यिमर्या वा

अगमवक्ताह मध्ये कुनै एक जना हुन ् भनी भन्छन्।" 15 उहाँले ितनीह लाई
के भन्छौ, म को हुँ? 16 िसमोन पऽुसले जवाफ िदए,

सोध्नुभयो, "ितमीह

"तपाईं भींट हुनहु न्ु छ, जीिवत परमेँवरको पुऽ।" 17 येशूले ितनलाई भन्नुभयो,

"योनाको छोरो िसमोन, ितमी धन्य हौ। िकनभने मािनसबाट ितमीलाई यो ूकट
भएको होइन, तर ःवगर्मा हुनहु न
र् एको हो।"
ु े मेरा िपताले ूकट गनुभ

यहाँ सुरो भएर पऽुसले येशूमाथी आफ्नो आःथालाई ूकट गदर्छन्।

म ी १६:२०को अनुसार येशूका अ
भ े

ःवीकारलाई समथर्न गरे को ःप

ु न्ु छ
चेलाह ले पिन येशू मसीह हुनह

गरे को छ। यस समय के भयो सो

येशूको काममा िनणार्यक िबन्दु पुगेको दे खाउँछ। तै पिन पऽुससमेत गरे र अ

चेलाह ले येशूको बारे मा धेरै जा ु बाँकी नै िथयो।

“यस पृथ्वीमा येशूले राजकुमार भएर शासन ग न् भ े अपेक्षा

चेलाह ले गरे का िथए। येशूले आफ्ना सही योजनाह

धेरै समयसम्म गोप्य

राख्नुभएको िथयो। तर येशू सध नीच र अपिरिचत भएर बःनुहन
ु ेछैन भ े

कुरामा चेलाह

िवँवःत िथए। उहाँले आफ्नो राज्य ःथापना गन समय

निजक आइरहे को िथयो। तर येशूूित यहू दी धमर्का अगुवा, पुजारी र

धमर्ग ु ह को िवरोध किहल्यै पिन साम्य हुनेिथएन। आफ्नै जात तथा रा ले

येशूलाई

ितरःकार

गन

िनिँचत

िथयो।

ठहराउनेिथयो। र उहाँलाई अपराधीको
भयानक िबपतह

येशूलाई

फटाहा

भनेर

दोषी

पमा बुसमा टाँिगने िथयो। तर ती

येशूमािथ आइ पनछ भ े कुरो चेलाह ले किहल्यै पिन

४

सोचेका िथएनन्।“-एलेन जी
पान्तिरत।

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् पृ. ४१५बाट

ु न्ु छ भनेर चेलाह ले महण गरे का िथए। त्यस
तै पिन येशू मसीह हुनह

ःवीकारोिक्त पिछ चेलाह लाई आफू दु:खक

पाउने र मृत्यु हुन आवँयक

भएको कुराको बारे मा येशूले िसकाउन थाल्नुभयो (म ी १६:२१-२३)। तर

यो िशक्षालाई पऽुसले पचाउन सकेन। त्यःतो कुरा नगनर् पऽुसले येशूलाई

हकानर् समेत पुगेका िथए। तर येशूले पऽुसितर फकर भ ुहन्ु छ, “ए, शैतान

मबाट हिट जा!" येशूको कायर्कालभिर कुनै मािनसलाई कठोर बचन बोल्ने

बममा यो एकदम कठोर िथयो। तर पऽुसकै भलाइको िनिम्त येशूले ती
बचनह

बोल्नुभएको िथयो। पऽुसले िभिऽ

उनले व्यक्त गरे का िथए।
उदा

दयबाट के चाहे का िथए सो

आफूले चाहे को आफ्नै ःवाथीर् भावनालाई पऽुसले

पारे का िथए। त्यसकारण, पऽुसलई िठक ठाउँमा त्यसै बखत ल्याउन

येशूले चाहनुभएको िथयो। (यथाथर्मा, शैतान पऽुसको माध्यमबाट बोिलरहे को

िथयो। त्यो पऽुसले थाहा पाउँछ)। येशूलाई गन सेवामा दु:खक
हुनपु छर्

भ े

पऽह माफर्त

कुरालाई

पऽुसले

िसक्न

ज री

त्यो तथ्यलाई िसकेका िथए भनेर ःप

िथयो।

पऽुसले

समावेस

पमा दे खाउँछन्।

आफ्ना

ँ तपाईँको
तपाईँको जीवनमा परमेँवरले के गनर् चाहनुहन्ु छ त्योसग

चाहना बािझएको कितपटक अनुभव गनुभ
र् एको छ? त्यस पिरिःथितमा तपाईले
कसरी िनणर्य गन?

३. पानीमा िहँड्नु (म ी १४:२२-३३)

म ी १४:२२-२३मा अत्यन्त सान्दिभर्क घट्ना उल्लेख गिरएको छ।

त्यस घट्नाको अत्यन्त उल्लेखनीय सन्दे श के छ?

ँ को हाॆो दै िनक
येशूसग

िहँडाइमा त्यस कथाको ममर्ले के हामीलाई पिन सहयोग गछर् त? हेनह
र्ु ोस, “22

उहाँले भीड़लाई िबदा गनुह
र् ँद
ु ा चेलाह लाई डु ामा चढ़ी उहाँभन्दा पिहले पािरपि

जान लाउनुभयो। 23 भीड़लाई िबदा गिरसक्नुभएपिछ उहाँ एक्लै ूाथर्ना गनर्

डाँड़ामा उक्लनुभयो। साँझ पदार् उहाँ एक्लै त्यहाँ हुनहु न्ु थ्यो। 24 तर डु ा
त्यित बेलासम्म िकनारदे िख समुिमा धेरै टाढ़ा पुिगसकेको िथयो। अिन हावा

उल्टो बहेको हुनाले डु ा छालको चपेटमा परे को िथयो। 25 िबहान तीन

बजेितर उहाँ समुिमािथ िहँ दै ितनीह कहाँ आउनुभयो। 26 जब चेलाह ले

उहाँलाई समुिमािथ िहँिड़रहनुभएको दे खे, तब डराएर ितनीह ले भने, "यो त भूत

हो! " र ितनीह

डरले िचच्च्याए। 27 तर येशूले झ ै ितनीह लाई यसो

५

भन्नुभयो, "साहस गर, म नै हुँ, नडराओ।" 28 पऽुसले उहाँलाई भने, "हे ूभ ु,

तपाईं नै हुनहु न्ु छ भने, मलाई तपाईंकहाँ पानीमािथ आउने आ ा िदनुहोस्।" 29

उहाँले भन्नुभयो, "आऊ।"

पऽुस डु ाबाट ओलर येशूकहाँ जानलाई पानीमािथ िहँ न लागे। 30

तर बतास जोड़ले चलेको दे खेर ितनी डराए, र जब डुब्नै लागे तब ितनले

िचच्च्याएर भने, "हे ूभ ु, मलाई बचाउनुहोस्।" 31 तब येशूले झ ै हात पसारे र
ितनलाई समाितहाल्नुभयो, र ितनलाई भन्नुभयो, "ए अल्पिवँवासी, िकन शङ्का
गर्यौ? 32 जब उहाँह

डु ामा पःनुभयो तब बतास थािमयो। 33 डु ामा

हुनह
े ले उहाँलाई दण्डवत् गरे , र भने, "साँच्चै तपाईं परमेँवरका पुऽ

हुनहु न्ु छ।"

येशूले पाँच हजार भन्दा बेसी िभडलाई पेटभरी रोटी र माछा

खुवाउनुहन्ु छ। यस अचम्म चमत्कारले येशूको उल्लेखनीय शिक्तलाई उहाँका

चेलाह ले अनुभव गदर्छन्। ूाकृितक सं सारमािथ येशूको साँिच्चकै ूभ ुत्व

भएको ितनीह ले दे ख्दछन्। येशूमा त्यस आँचयर् काम पऽुसले दे खेको
कारणले त्यो शिक्त आफूमा पिन पिॐनेछ भनेर

उनी िनिँचत भएका िथए।

त्यसकारण उनी सुरो भएर पानीमा िहँिडरहनुभएको येशूलाई अनुरोध गदर्छन्,
ु न्ु छ? यिद हुनह
ु न्ु छ भने मलाई पिन पानीमा
“हे , ूभ ु के तपाईँ साँिच्चकै हुनह

िहँड्न बोलाउनुहोस्।" (म ी १४:२८

पान्तिरत)।

यित बेलासम्म पऽुसले आफ्नो आःथा तथा िवँवासलाई उल्लेखनीय

पमा येशूलाई दे खाएका िथए।
आफूमािथ

व्यक्त

गरे को

पऽुसको

िवँवासलाई

येशूले

ःवीकार

गनुह
र् न्ु छ। डु ाबाट झरे र पानीमा नै िहँड्न उहाँले पऽुसलाई अर्हाउनुहन्ु छ।

उहाँको कुरालाई पऽुसले मान्छन्। डु ाबाट तल झनुर् पऽुसको िवँवासको

अक कदम िथयो। शान्त सागरमा पऽुस िहँड्नु त आफ्नै ठाउँमा छ तर उनी

हुरी बतास चिलरहे को बीचमा पानीमा िहँड्न थालेका िथए।

ँ ा निझक्नु भ े िशक्षा यस कथाले हामीलाई
येशूबाट हामीह को आख

बराबर िसकाउँदछ। तर त्यो भन्दा अझ बेसी रहःय त्यस कथामा लुकेको

छ। पऽुसलेयेशूलाई िवँवास गरे को कुरा कुनै शङ्का छै न। उहाँमािथ भएको

िवँवासले गदार् नै उनले सुरो भएर येशूसँग आफू पिन पानीमा िहँड्न अनुमित

माग्छन्।अिन येशूमािथ िवँवास भएकै कारणले येशूले जे भ ुभयो सो गनर्

पऽुसलाई बल िमल्छ। तर हुरीबतासले गदार् उनी डराउँछन् र डुब्न थाल्छन्।

६

िकन त? पऽुस डराएतापिन के येशूले उनलाई पानीमा तै िरएर राख्न

सक्नुह ु थ्यो त? सक्नु हुन्थ्यो! तर आफू नीिरह वा असहाय भएको िबन्दुलाई
महसुस गराउन येशूले पऽुसलाई समय िदनुहन्ु छ। पऽुस जो िक समुिमा पौिड

खेलेर हुकको मािनस डुब्नुपदार् आफू िनसहाय भएको अनुभव गदर्छन् र
िचच्याउँछन्, “हे ूभ ु! मलाई बचाउनुहोस्! (म ी १४:३०

पान्तिरत)। अिन

येशूले आफ्नो हात अिघ बढाउनुहन्ु छ। पऽुसले जे अनुरोध गर्यो त्यही येशूले

गनुह
र् न्ु छ। बाइबलले ःप

पमा यसरी उल्लेख गदर्छ: “तु न्तै येशूले आफ्नो

हात बढाएर पऽुसलाई पबनुहन्ु छ।" (म ी १४:३१

पान्तिरत)। ूकृितमािथ

रजाईँ गन येशूले पऽुसलाई नसमाती पानीमा त्यसै तै िरराख्न सक्नुहन्ु थ्यो। तर
डुब्न लागेको पऽुसलाई येशूले समात्नुहन्ु छ र पानीबाट िनकाल्नुहन्ु छ। यसले

गदार् पऽुसले येशूमािथ भरपनुर् कितको आवँयक रहे छ भनेर उहाँको पबाइले

उनलाई महसुस गराउँछ।
हो, सु

सु मा सुसमाचार सुनेर ठू लो िवँवाससाथ हामी अिघ

बढ्छ । अिन हामीह को ूभ ुको शिक्तमा हामी भरोसा राख्न सक्ने हुन्छ ।
तर किहले काही ँ हामीह को अवःथा डरलाग्दो हुन्छ। अिन येशूले पऽुसलाई

भ ुभएका वचनह लाई हामीले याद गनुर् ज री छ: “ितॆो िवँवास त कित

थोरै छ! ितमीले मलाई िकन शङ्का गर्यौ?" (म ी १४:३१

पान्तिरत)।

४. आफ्नो ूभ ुलाई इन्कार गनुर् (लूका २२:३१-३४, ५४-६)

पऽुसको कमजोरीबाट हामीले के िसक्न सक्छ ? हेनह
र्ु ोस्, लूका

ँ ःतै
२२:३१-३४, ५४-३६ “31 "िसमोन, िसमोन, हेर, शैतानले ितमीलाई गहुज

िनफन्ने अनुमित मागेको छ, 32 तर मैले ितॆो िवँवास नडगमगाओस् भनेर

ितॆो िनिम्त ूाथर्ना गर, र फेिर ितमी मतफर् फकपिछ ितॆा भाइह लाई िःथर
ँ झ्यालखानमा र
गराऊ।" 33 अिन पऽुसले उहाँलाई भने, "हे ूभ ु, म तपाईंसग

मृत्युसम्मै जान तयार छु ।" 34 अिन उहाँले भन्नुभयो, "पऽुस, म ितमीलाई

भन्दछु , ितमीले मलाई िचिन्दनँ भनेर तीन पल्ट अःवीकार नग ञ्जेल आज भाले

बाःनेछैन... 54 ितनीह ले येशूलाई पबेर लगे, र उहाँलाई ूधान पूजाहारीको

ँ नको
घरमा ल्याए। तर पऽुस टाढ़ै बाट उहाँको पिछपिछ लागे। 55 त्यहाँ आग

बीचमा आगो बालेर मािनसह

जम्मा भएर बिसरहेका िथए। पऽुस पिन

ँ ै बसे। 56 एउटी नोकनीर्ले आगोको उज्यालोमा ितनलाई बिसरहेका
ितनीह सग

ँ ै िथए।" 57 तर पऽुसले
दे खेर िनयालेर हेरी, र भनी, "यी मािनस पिन ितनीसग

ँ " 58 केही बेरपिछ
यसो भनेर इन्कार गरे , "ए नारी, म उहाँलाई िचिन्दन।

७

अक ले ितनलाई दे खेर भन्यो, "ितमी पिन ितनीह मध्येकै हौ।" तर पऽुसले

ँ " 59 ूाय: एक घण्टा िबतेपिछ अक एक
जवाफ िदए, "ए मािनस, म होइन।
ँ ै िथए, िकनिक ियनी
जनाले जोड िदएर यसो भन्यो, "िनँचय नै यी मािनस ितनीसग

पिन गालीली नै रहेछन्।" 60 तर पऽुसले भने, "ए मािनस, ितमी के भिनरहेछौ,

ँ " ितनी बोल्दाबोल्दै भाले बाःयो। 61 अिन ूभ ुले फकर पऽुसलाई
म जािन्दन।
हेनभ
र्ु यो। "आज भाले बाःन अिघ ितमीले मलाई तीन पल्ट इन्कार गनछौ" भनी

भन्नुभएको ूभ ुको वचन पऽुसलाई याद भयो। 62 र ितनी बािहर िनःकेर

धु धु

रोए।"

जे िठक छ त्यही गनर् पऽुस चाहन्थे। साँिच्चक्कै भ े हो भने अ

चेलाह भन्दा उसले बिढ साहस दे खाएका िथए। येशूलाई के गनछ भनेर
प ा लगाउन उहाँलाई पबेपिछ उहाँको पिछ पिछ पऽुस लागेका िथए। तर

उहाँको पिछ लाग्ने बममा आफ्नो असली पिहचान उनले लुकाउने िनणर्य
गरे का िथए। यो गलत िनणर्यले उनले जे असल र िठक गनुप
र् न हो त्यो बाटो

उनले छोडेका िथए। त्यसले गदार् येशूलाई िचनेको छै न भनेर उनले ितन
पटक अःवीकार गदर्छन्। येशूले पऽुसलाई अगािड नै चेतावनी िदनुभएको
िथयो िक उनले िठक त्यसै गनछन्।

जे गलत छ त्यसमा लाग्नु कित भयानक छ भनेर दु:खदायी तिरकाले

त्यस कथामा पऽुसले हामीलाई िसकाउँदछ।

इसाई इितहास िहलै िहलोले भिरएको छ। जब इसाईह ले जुन ्

मह वपूणर् सत्यह लाई त्याग्दछन् तब त्यसबाट भयानक नितजाह

िनःकेको

दे खाइएको छ। कितपय समयमा डरले गदार् अ लाई त्यािगन्छ र अ को

पिछ केवल आधामाऽ गइन्छ। यो जीवनको चब हो। कुनै बेला हामीले

छोड्नुपछर् र कुनै बेला िलन पिन जा ु पछर्। तर सत्यको िनिम्त हामी अिडग
भएर बःन ज री छ। जसरी कितपय मािनसह

आफूलाई नसुहाउने अिलकित

केही भयो िक आफूले िसकेका मह वपूणर् िवँवासह

त्यागेर अक बाटो

लाग्छन् त्यःतो किहल्यै नहुन हामी येशूभक्तह ले िसक्नुपछर्। सत्यको िनिम्त

जुनसुकै मोल च ुकाउन पिन हामी तयार रहन िसक्नुपछर्। ूकाश १४:१२मा
उल्लेख गिरएको छ: "12 परमेँवरका आ ाह

पालन गन र येशूमािथ

िवँवास राख्ने सन्तह को धै य र् धारण यसै मा छ। 13 अिन ःवगर्बाट आएको
यःतो आवाज मैले सुन, "यो लेख: अब उूान्त ूभ ुमा मनह

्
धन्यका हुन।"

आत्मा भन्नुहन्ु छ, "हो, ितनीह ले आफ्नो-आफ्नो पिरौमबाट आराम पाउनेछन्,
िकनिक ितनीह का काम ितनीह का पिछ लाग्नेछन्।"

८

जुन िठक िथयो त्यसलाई त्याग्न गेतसमनीमै पऽुसले सु

भनेर एलेन जी

गरे का िथए

ाइटले हामीलाई भ ुहन्ु छ। ूाथर्ना गनुक
र् ो स ा उनी

सुत्दछन्। त्यसकारण जे आउने िथयो त्यसको सामना गनर् पऽुस आित्मक

पमा तयार िथएनन्। पऽुस ूाथर्नामा तिल्लन हुनपु थ्य । अिन उनले “आफ्नो

ूभ ुलाई

िचिँ न्दन

पान्तिरत।

भ े

िथएन।"-द

िडजाएर

एजेज,्

अभ

पृ.

७१४बाट

हो, पऽुस नराॆोसँग असफल हुन्छ। उनको असफलता र कमजोरी

अित ठू लो िथयो। तर परमेँवरको सदाशयता, क णा, क्षमाशीलता र दया त्यो

भन्दा अझ धेरै ठू लो छ। “जब पाप ब

ब

ो त्यहाँ परमेँवरको अनुमह पिन झन

ु े पऽुसालाई क्षमा
पान्तिरत)। त्यसले गदार् ूभल

ो" (रोमी ५:२०

िदनुहन्ु छ। उहाँको सदाशयताको कारण पऽुस सु का इसाई चचर्का अत्यन्त

महान् अगुवा यो ाह मा एक हुन पुगेका िथए। परमेँवरको शक्तशाली अथार्त ्

ूभावकारी

अनुमहको

उल्लेखनीय पाठह
असफलताह

ज्वलन्त

उदाहरण

बनेका

पऽुसबाट

हामीले

धेरै

िसक्नु ज री छ। हामीह मा जितसुकै कमीकमजोरी र

भएतापिन िवँवाससाथ येशूभक्तको जीवनलाई जोडकातोडले अिघ

बढाइरहनु अत्यन्त आवँयक भएको हामी सबैले महसुस गनुप
र् छर्।

हो, क्षमा पाउनु भनेको के रहे छ भनेर पऽुसलाई थाहा छ।

सुसमाचारको अथर् के हो सो उनले आफ्नै व्यिक्तगत जीवनमा अनुभव

गदर्छन्। आफू कितको पापी रहे छु भनेर पऽुसले अनुभव गदर्छन्। तर

परमेँवरको ूेम र अनुमह पापीह तफर् कितको गिहरो र महान् छ भनेर पिन
पऽुसले अनुभव गदर्छन्।

जसरी पऽुसले येशूलाई िनराशमा पानुह
र् ँद
ु ा पिन उहाँले उनलाई क्षमा

िदए त्यसरी नै हामीह को जीवनमा कसैले गलत काम गरे र धोका िदयो भने

त्यसलाई क्षमा िदन हामीले कसरी िसक्ने?
५. चचर्को अगुवाको

पमा पऽुस (गलाती १:१८,१९)

ु न्ु थ्यो तब पऽुस ूायजसो १२ चेलाह का
जब येशू यस सं सारमा हुनह

अगुवा र सम्बाददाता भनेर िचिनएका िथए। जब म ीले चेलाह को नाउँ

लेख्दछन् तब उनले पऽुसलाई अमज पिङ्क्तमा राखेका िथए (म ी १०:२)।

सु को चचर्को नेतत्ृ व पऽुसले नै गरे का िथए। र येशूलाई धोका िदने यहू दा

इःकिरयोतीको ठाउँमा अक चेला च ु

पऽुसले नै सुझाव िदएका िथए।

९

पेिन्तकोसको

समयमा

िभडह लाई

सम्हालेर

आफ्ना

जनह लाई

परमेँवरले पिवऽ आत्मा खन्याउनुभएको छ भनेर व्याख्या गरे का िथए (ूेिरत

२:१४-३६)। जब मरे काह लाई येशूले उठाउनुहन
ु ेछ भनेर ूचार गदार्

पऽुसलाई पबेका िथए। मूल पुजारी र यहू दी धमर्ग ु ह लाई िनडर भएर
पऽुसले सम्बोधन गरे का िथए (ूेिरत ४:१-१२)।

कनिलयसलाई येशूलाई महण गराउन पऽुसले नै अमज भूिमका

खेलेका िथए। गैर यहू दी अथार्त ् िबदे शीह मा कनिलयस ूथम िथयो जो
येशूको अनुयायी बनेको िथयो (ूेिरत १०:१-४८)। पावलले येशूलाई आफ्नो

मुिक्तदाता भनेर महण गरे पिछ उनलाई भेट्न जानेमा पऽुस िथए (गलाती

१:१८)। पिछ पावलले चचर्का बिलया अगुवाह को नाउँ िदएका िथए:
पऽुस, याकूब जो येशूका भाइ िथए र यूह ा जो येशूका िूय चेला िथए
(गलाती २:९)।

पऽुसले सु को चचर्को नेतत्ृ व गरे का िथए भ े कुरामा सबैको ःप

धारणा छ। दे हायका पदह ले हामीलाई पऽुसको बारे मा के बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्:

ँ भेट गनर् म य शलेम
गलाती १:१८,१९ “18 तब तीन वषर्पिछ केफाससग

ँ पन्ी िदनसम्म बस। 19 तर ूभ ुका भाइ याकूबलाई बाहेक
गए,ँ र उनीसग
अ

ँ
कुनै ूेिरतलाई मैले भेिटन।
20 परमेँवरको सामु म ितमीह लाई

िवँवास िदलाउन चाहन्छु , िक म जे लेख्तछु त्यो झूटो होइन।", गलाती २:९
“9 याकूब, केफास र यूहन्ना, जो मण्डलीका खम्बाह

िथए, ितनीह ले ममािथ

भएको अनुमह थाहा पाएपिछ मलाई र बारनाबासलाई स ितको दािहने हात

िदए। हामी अन्यजाितह कहाँ जाने र उनीह चािहँ खतनाकाह कहाँ जाने भन्ने

िनँचय गरे ।..11 तर जब केफास एिन्टओिखयामा आए, तब मैले उनलाई

खुल्लमखुल्ला िवरोध गर। िकनिक उनी दोषी िथए। 12 याकूबले पठाएका
मािनसह

जब ितनीह

आउनभन्दा अिघ उनले अन्यजाितह का साथमा खाने गदर्थे। तर

आइपुगे तब उनी अन्यजाितह बाट पिछ हटे र अलग भए, िकनिक

उनी खतनाका दलदे िख डराएका िथए। 13 अ

बाँकी यहूदीह ले पिन त्यःतै

कपटपूणर् काम गरे । यहाँसम्म, िक ितनीह को कपटपूणर् व्यवहारले गदार्

बारनाबास पिन भ केर गए। 14 तर जब सुसमाचारको सत्यताबमोिजम
ितनीह

नचलेका मैले दे ख, तब ितनीह

सबैका सामुन्ने मैले केफासलाई भन,

"तपाईं यहू दी भईकन यहू दीजःतो नभई अन्यजाितह जःतै चल्नुहन्ु छ भने,

अन्यजाितह लाई यहू दीजःतै िजउन कसरी कर लाउनुहन्ु छ? "

1०

चचर्को सु वातमा ूायजसो इसाईह मा सबै जना यहू दी िथए।

ितनीह ले येशूलाई प

ाएतापिन मोशाको व्यवःथामा अिडग रहन धेरै ूयास

गरे का िथए (ूेिरत २१:२०)। ती यहू दी इसाईह को सामु अन्य जाितह
अछु त िथए र ितनीह सँग िमलेर खानिपन गनुर् नराॆोको
यहू दी जातभन्दा बािहरका अ

जाितह

पमा िलइन्थ्यो।

व्यवःथा अनुसार अशु

छन् वा

म्लेच्छ हुन ् भनेर यहू दी इसाईह ले िवँवास गदर्थे। जब य शलेममा

ितनीह

रहे का याकूबले केही यहू दी इसाईह
ितनीह को भनाई नखान पऽुसले अ

िथयो।

आिन्टयोक शहरमा पठाउँछन् तब

जाितह सँग खानिपन गनर् रोक्दछन्।

पावलको िनिम्त यःतो आचरण सुसमाचारमािथ सरासर हमला गरे को

पऽुस दुईमुखे भएको पावलले

दे ख्दछन्।

अिन पऽुसले

व्यवहारलाई च ुनौित िदन पावल डराएका िथएनन्। साँिच्चकै भन

गरे को
भने

पऽुसलाई सम्झाउने बममा इसाई आःथाको मूल िशक्षालाई व्यक्त गन अवसर

पावलले ूयोग गरे का िथए। त्यो िशक्षामा यो छ िक धमर् वा व्यवःथाको

िविधलाई पालन गरे र मुिक्त पाइन्दै न तर िवँवास ारा माऽ मुिक्त पाइन्छ
(गलाती २:१४-१६)।

ूभ ुले पऽुसलाई आफ्ना चेला ब

कमजोरीह

िथए जुन ् सच्याउन आवँयक िथयो। हामीह मा भएको कमजोरी

ँ ठ
वा िचिप्लने बानीलाई अ ले औला
उपसं हार:
थप

चु भ
ु एतापिन उनमा घिटकमी र

जानकारी:

एलेन

जी.

ाउँदा त्यसलाई हामीले कसरी पचाउने?

ाइटको

द

िडजाएर

अभ

एजेजको

पृ.

२४४-२५१को “द कल बाइ सी", र पृ. ३७७-३८२को “अ नाइट अन द
लेक" पढ्नुहोस्।

ु न्दा अिघ उनी धेरै सुरो िथए र
“पऽुसको ठू लो पतन हुनभ

हुकुम चलाउने खालका मािनस िथए। अ ले के गनुप
र् छर् सो भ

उनलाई मन

पदर्थ्यो। के भ ुपछर् सो िबचारै नगिर उनले बोल्दथे। अ ले भ ुल गर्यो भने

तुरन्तै सच्च्याउने बानी उनको िथयो। तर पिवऽ आत्माले उनलाई पिरवतर्न

गनुभ
र् एको िथयो। जब पिवऽ आत्मा उनमािथ खिनयो तब सोच्दै नसोिचकन

सुरो भएर बोल्ने उनको बानीमा भारी पिरवतर्न आएको िथयो। नयाँ पऽुस िभ ै

भएको िथयो। पुरानो जोश जाँगर नयाँ पऽुसमा अझै केही बाँकी नै िथयो। तर

अब येशूको अनुमहले उनको सोचाइलाई पिरचािलत गरे को िथयो। नसोची
काम गन खालको पऽुस अब किहल्यै पिन भएन। आफ्नो आत्मिवश्वासमा

घमण्ड गनर् उनले छोडेका िथए। पिहलाको जःतो अहम्ले अब उनी भिरएका

1१

िथएनन्। ब

उनी शान्त ःवभावका भए। उनका भावना र िबयाकलापलाई

उनले काबुमा राख्न सक्नेभएका िथए। उनी त्यो व्यिक्त हुन पुगे जो जिहले

पिन िसक्न तयार िथए। उनको पिरवितर्त जीवनले येशूका पाठा र भडाह लाई

ु े।"-एलेन जी
ख्वाउन उनी सक्षम् हुनपु ग
५, पृ. ३३४,३३५बाट

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली

पान्तिरत।

पऽुसको ःवभावमा हामी सबै सहभागी हुन सक्छ , सक्दै न

त?

आफ्नो िवँवासको िनिम्त को िनडर भएर उिभएन त? र साथै आफ्नो
कमजोरीपनामा को नराॆोसँग िचिप्लएन त?
िचन्तनमनन:

अ.

डराएको बेलामा पऽुस येशूबाट फकर्न्छन्। तैपिन

चचर्मा

िवँवासलाई अिडग बनाएर राख्नेमा पऽुसले अमज भूिमका

खेलेका िथए। परमेँवरको अनुमहको बारे मा त्यस तथ्यले

हामीलाई के बताउँछ? पऽुस फेिर परमेँवरकहाँ िफतार्

आउन सकेको िथयो भ े कुराबाट हामीले के पाठ िसक्न

सक्छ ? इसाई भनेर दावी गनले पिन असफलताको बाटो वा

नराॆो बाटोमा पदार् त्यःता मािनसह लाई हामीले कःतो

व्यवहार गनुप
र् छर् भनेर पऽुसको पिरवतर्नले हामीलाई के
आ.

िसकाउँछ?

सत्यलाई त्याग्दा हुने खतराको बारे मा सोच्नुहोस्। कुनै कुरा
सम्हालेर राख्ने र कुनै त्याग्नुपन कुराको बीचमा भएको

िभ तालाई हामीले कसरी िच ?
े चचर्को इितहासमा सत्यलाई

छोड्ने मािनसह को केही उदाहरणह

के तपाईँलाई थाहा

छ? परमेँवरमािथ िवँवास वा सत्यिन ालाई छोड्दा नराॆो

गित कसरी हुन जान्छ? ितनीह बाट हामीले के पाठ िसक्न
इ.

सक्छ ?

पऽुसले केही पाठह
उनका

भ ुलह लाई

किठन तिरकाह बाट िसकेका िथए।

िनयालेर

तिरकाले िसकेका पाठह

हेनहर्ु ोस्।

पऽुसले

गार्हो

ँ कसरी िसक्ने?
हामीले सिजलोसग

1२

र

गिरएको मलामी: भाग १

ँ कुरा गिररहेकी मैले सुन, तर
एक िदन मेरी बिहनीले उनकी साथीसग

यो भएकै घट्ना हो।" त्यस साथीले भन्दै िथइन्। त्यो मािनस मरे को िथयो,

अिहले त ऊ िजउँदै छ।" मरे को मािनस कसरी िजउँदो भयो होला!" मैले

छक्क पद सोच। तब मैले मेरी बिहनी र उनको साथीको निजकै आएर
िचच्याए,ँ त्यो किहल्यै पिन हुन सक्दै न!"

"यो साँिच्चक्कै भएको हो," मेरी बिहनीले मलाई िवँवास िदलाउन

भिनन्, त्यो मािनस मरे को िथयो, तर अिहले िजउँदै छ।"

बाइबलको समयमा परमेँवरले मरे को मािनसलाई िजिवत पानुभ
र् एको त मलाई

थाहा िथयो। तर त्यस खालको अचम्मको काम अिहलेको जमानामा हुनग
े रे को
ँ ा टे केर ूाथर्ना गर,
छै न। तर कतै भएको छ र? येशूको चेला थोमाले जःतै घुड

"हे ूभ ु, यिद त्यो मािनस मरे को िथयो र िजउँदो साँिच्चक्कै भएको भए मेरै
ँ ाले म दे ख्न सकँ ु । अिन म िवँवास गनछु " (यूह ा २०:२४
आख

पान्तिरत)।

अिन केही समयपिछ मरे को मािनस फेिर िजिवत भएको घट्नाको

बारे मा मैले िबस।

जब मैले हाइःकुलको पढाई सक तब कलेज जानुभन्दा पिहले ग्लोबल िमसन

ँ
पाइिनएर भएर सुसमाचार ूचारसेवामा भाग िलन मैले िनबेदन िदए।

ग्लोबल िमसन पायोिनएर िमसनमा काम नगन व्यिक्त हो जसलाई

चचर्ले छान्दछ र उसलाई अिलकित माऽ खचर् िदइन्छ। त्यसलाई नयाँ

मािनसह को बीचमा सेवा गनर् र अनन्तको सुसमाचार ूचार गनर् िनयुक्त
गिरन्छ। येशूूितको भिक्तलाई उसले नमुनाको

मािनसह को बीचमा र नयाँ ठाउँमा स ित सु

पमा ूःतुत गनुप
र् छर्। नयाँ
गन त्यस पायिनएरको िवशेष

काम हो।
पायिनएर

कामको

िसलिसलामा

मलाई

अिृका

महादे शको

एक

अनकन्टार र दुगम
र् क्षेऽमा काम गनर् खटाइयो। त्यो ठाउँ नाइजेिरयाको केन्ि
भाग िथयो जहाँ बािहरका मािनसह

एडभेिन्टःट िबँवासीह

कमै जान्थे र त्यहाँ कुनै पिन सेभेन्थ-डे

िथएनन्। एउटा गाउँमा एउटा कोठा भाँडामा िलएर

ँ हेलमेल गनर् थाल र कसै कसैलाईत
त्यहाँ बस। अिन िबःतारै मािनसह सग
साथीह

ँ त्यहाँका बािसन्दाह ले मूतीर्पूजा गदर्थे। येशूको बारे मा
पिन बनाए।

कुरा गदार् कसै कसैले सु

थालेका िथए। एक जना ओन-ओजो नाउँ गरे की

१

ँ मैले
युवतीले त जीिवत परमेँवरको बारे मा िसक्न चासो दे खाइन्। अिन उनीसग

बाइबल अध्ययन गनर् थाल।

एक िदन िबहानै अचानक एक जना केटा मेरो कोठामा आएर िचच्याए,

ओन-ओजो मिरन् ! उनी िहजो राित मिरन् ! उनको पिरवारले तपाईँलाई आउन
अनुरोध गरे का छन् िक तपाईँले आएर उनलाई िचहानमा गािड िदनुहोस्!"

म त अक्कमक्क पर। हतपत जुता लगाएर म ओन-ओजोको घरमा

ँ जब म त्यहाँ पुग, ओन-ओजोलाई त परालमा सुताइरािखएको िथयो।
दगुद गए।
उनको हात र खु ा परालले बाँिधएका िथए। उनलाई गाड्न सबै जना तयार
िथए। म उनको निजक गएर उनलाई हेर र सोच "होइन, ियनले त िहजोमाऽ

ँ बाइबल पढे की िथइन्। ियनी कसरी मिरन् र?" उनको पाखुरालाई मैले
मसग
ँ त्यो िचसो र कडा िथयो।
छोए।

उनलाई गाड्नुभन्दा पिहले मैले उनको िनिम्त ूाथर्ना गनर् उनको

ँ अनुमित माग। जब म उनको शरीरको छे उमा रािखएको चकटीमा
पिरवारसग

ँ ा टे केर ूाथर्ना गनर् थाले तब त्यसबेला त्यस कोठामा किरब २०
बस र घुड
जना मािनसह ले मलाई उत्सुकतापूवक
र् हेिररहेका िथए। मेरै ूाथर्ना गर, "हे

परमेँवर िपता, ओन-ओजोलाई फेिर

नयाँ जीवन िदनुहोस् तािक उनले आफ्ना

मािनसह लाई तपाईँ नै सवर्शिक्तमान परमेँवर हुनहु न्ु छ भनेर िसकाउन्।"

म एक घन्टा जित उनको िनिम्त ूाथर्ना गिररहे को िथए,ँ उनको

शरीरमा पिसनाका थोपाह

दे िखन थािलयो। मैले उनको पाखुरामा मेरो हात

राख। उनी न्यानो भएको महसुस गर। मलाई हौसला जाग्यो र उनको िनिम्त
ूाथर्ना गिररह। अिन ओन-ओजोले हाँ

ुँ गिरन्।

२

