१

ितमीह मेरो िनि त
साक्षीह हनेछौ

यस अध्यायका मूल पदह : ूेिरत १:६-८, लूका २४:२५, लूका २४:४४४८, व्यवःथा १९:१५, ूेिरत १:९-२६ र िहतोपदे श १६:३३।

यस अध्यायको मूल सार पद: "जब पिवऽ आत्मा ितमीह मा आउनेछ तब

ितमीह ले शिक्त पाउनेछौ। अिन ितमीह

र सं सारको

पान्तिरत)।

य शलेम, सारा यहू िदया र सामिरया

सबै कुनाकाप्चाह मा मेरा साक्षीह

हुनछ
े ौ" (ूेिरत १:८

जुन लआय िलएर यस पृथ्वीमा येशू आउनुभएको िथयो त्यो काम

उहाँले िसध्याउनुभएको िथयो। अब परमेँवरले पिवऽ आत्मा पठाउनुहन
ु ेछ।
उहाँले चेलाह लाई अनेक िकिसमका िचन्ह र आँचयर् कामह

सम्प

गराउनुहन
ु ेछ।

पिवऽ

आत्माकै

त्यस

शिक्त ारा

गनर् शिक्त
सं सारको

कुनाकाप्चासम्म सुसमाचार सुनाउने लआयमा चेलाह लाई अिधकार िदइनेछ।

मानव चोला िलएर चेलाह सँग यस सं सारमा येशू सधभिर रहन सक्नुह ु थ्यो।
जब येशूले मानव चोला िलएर आउनुभयो तब शारीिरक

पमा जगतव्यापी

सुसमाचार सुनाउने लआयमा आफूलाई िसिमत पानुभ
र् एको िथयो। त्यितमाऽ

नभएर उहाँ ःवगर्मा उिक्लएर जानु र त्यहाँ उहाँलाई उच्च ःथानमा आसीन
गराउन आवँयक भएको िथयो। उक्त ूिबया सकेपिछमाऽ पिवऽ आत्मा
उहाँको ूितिनिध भएर यस सं सारमा आउनु सक्नुहन्ु थ्यो।
येशूको पुन त्थान नहुञ्जेल उपयूक्त
र्
कुराह

चेलाह लाई ःप

पमा

थाहा िथएन। जब ती चेलाह ले सबै थोक छोडेर येशूको पिछ लागेका िथए

ु न
तब ितनीह ले यो सोचेका िथए िक उहाँ राजनैितक अगुवा हुनह
ु ेछ जसले

ितनीह को दे शमा शासन गिररहे का िवदे शी रोमी सेनाह लाई धपाएर ःवतन्ऽ

पानुह
र् न
ु ेछ अथार्त ् ितिनह ले ःवतन्ऽ सेनानीको
दाउद

राजाको

ग ीमा

बसेर

गुमाएका

पमा उहाँलाई हे रेका िथए।

िवगतका

इॐाएलको

मिहमाको

पुनःथापना येशूले गनुह
र् न
ु ेछ भनेर ितनीह ले आशा राखेका िथए। त्यो भन्दा

फरक सोच ितनीह को मनमा घुसेकै िथएन।

आफू कुनै राजनैितक ःवतन्ऽ सेनानी नभइ सं सारलाई पापको

बन्धनबाट मुक्त गराउन आउनुभएको कुरा चेलाह ले थाहा पाउन् र त्यसलाई

कायार्न्वन गनर् के हुनपु छर् भनेर अिन्तम आदे श सिहतको िवषय बःतु ूेिरत

1

अध्याय १को हो। येशू ःवगर्मा जानुभएको र पेिन्टकोःटको अनुभवको िनिम्त
चेलाह ले आफूह लाई कसरी तयार पारे भ े िवषयलाई यस अध्यायले
समेटेको छ।

१. इॐाएलको पुनःथापना

पुरानो करारमा मसीह वा उ ारकतार्को आगमनको बारे मा दुई

ूकारका भिवंयवाणीह

छन्। राजिकय

पमा उ ारकतार्को

पमा उहाँ

आउनुभएर सदाको िनिम्त उहाँ शासन गनुह
र् न
ु े भनेर अपेक्षा गिरएको एक

भिवंयवाणी छ भने (भजन ८९:३,४,३५-३७, यशैया ९:६,७, इजिकएल

३७:२५, दािनएल २:४४ र दािनएल ७:१३,१४) अक मािनसह को पापको

िनिम्त मनुह
र् न
ु े मसीहको भिवंयवाणी (यशैया ५२:१३-५३:१२, दािनएल
९:२६)। दुवै भिवंयवाणीह

एक आपसमा बािझदै नन्। ती भिवंयवाणीह ले

मसीहको कामको दुई ूमुख पक्षह लाई एकपिछ अक गरे र औल्याउँछन्:

ूथमत:

उहाँले

दु:खक

पाउनुपन

१७:२४:२५,२५:२५,२६)।

र

पिछ

उहाँ

राजा

ु न
हुनह
ु े

(लूका

ूथम् शताब्दीका यहू दीह ले अपेक्षा गरे को मसीह केवल एक

पक्षीयमाऽ

िथयो।

उहाँ

राजकीय

सम्मानका

साथ

आउनुभएर

केवल

यहू दीह लाई माऽ रोमको राजनैितक दवावबाट ःवतन्ऽता िदनुहन
ु ेछ भ े

तत्कालीन यहू दीह को धारणा िथयो। तर यस धारणाले दु:ख पाएर पापको

िनिम्त मनुप
र् न मसीहलाई ओझेलमा पारे को िथयो।
सु

सु मा येशूका चेलाह ले पिन राजनैितक मसीहको बारे मा आशा

ु न्ु छ भनेर ितनीह ले िवँवास
राख्दै येशूलाई पछ्याएका िथए। येशू मसीह हुनह

त गरे का िथए (म ी १६:१६,१७) र उहाँले राजग ी सम्हालेपिछ उहाँको

दायाँ र बायाँ रहे र हतार्कतार् को हुने भ े िवषयमा आपसी िववाद पिन
ितनीह ले गरे का िथए (मकूर्स १९:३५-३७, लूका ९:४६)। बारम्बार येशूले

ती चेलाह लाई उहाँको मृत्युको बारे मा सम्झाउँदापिन त्यसको अथर्को बारे मा
ितनीह ले बुझ्न सकेका िथएनन्। त्यसकारण जब येशूको मृत्युभयो तब
चेलाह को सपना भताभ ुङ्ग भयो र ितनीह
भएर

अलमलमा परे । ितनीह

िनराश

भूिमगत पिन हुन पुगेका िथए। ितनीह ले आफ्नै शब्द यसरी उल्लेख

ु ोला भनेर हामीले आशा
गरे का छन्, "इॐाएललाई मुक्त गन उहाँ नै हुनह

गरे का िथय " (लूका २४:२१

पान्तिरत)।

२

ूेिरत १:६मा चेलाह ले येशूलाई ूँन गरे का िथए जुन ूँनले

ितनीह ले अझै पिन बुझक
े ा िथएनन् भन्ने कुरा ःप

पादर्छ भने ूेिरत १:७मा

र्ु ोस्:
ितनीह को ूँनको जवाफ येशूले कसरी िदनुभयो भनेर बताइएको छ। हेनह

"६ यसकारण जब ूेिरतह

भेला भए, तब ितनीह ले उहाँलाई सोधे, “हे ूभ ु, के

तपाईंले इॐाएल राज्यको पुनःथार्पन गिरिदनुहन
े ?” ७ उहाँले ितनीह लाई
ु छ
भन्नुभयो, “िपताले आफ्नो अिधकार ारा तोक्नुभएको बेला वा समय जान्ने

ितमीह को काम होइन।"

येशूको मृत्युले चेलाह को आशामा ठू लो धक्का पारे को िथयो भने

उहाँको पुन त्थानले ितनीह ले अपेक्षा गरे का राजनैितक आशालाई झन

िशखरमा पुर्याएको िथयो। येशूको पुन त्थानपिछ उहाँले मसीहको राज्य

अन्तमा ःथापना गनुह
र् न
ु ेछ भ े ितनीह को आशा ःवभािवकै भएको दे िखएको
िथयो।

तर येशूले ितनीह को जवाफ िसधा पमा िदनुभएन। िछ ै

हुने

र् एको िथएन
राज्यको पुनःथापनाको आवधारणालाई येशूले अःवीकार त गनुभ
तर तत्कालै हुनेछ भनेर पिन उहाँले ःवीकार गनुभ
र् एको िथएन। ितनीह को
ूँनको जवाफ ठाडो निदइ ितनीह लाई असिजलोमा पारे तापिन परमेँवरले

गनुह
र् न
ु े कामको समयको जवाफ उहाँमा नै हुनेछ भनेर येशूले ितनीह लाई

सम्झाउनुभएको िथयो। परमेँवरको िदमागमा के चिलरहे को छ सो थाहा

पाउने

क्षमता

वा

खोज्नुभएको िथयो।

अिधकार

मानव

जगतमा

छै न

भनेर

येशूले

बुझाउन

चेलाह को वाःतिवक समःया के िथयो भनेर लूका २४:१३-३५ले

र्ु ोस्। बाइबलले के िसकाउँदछ
कसरी खुलाएको छ? िवशेष गरे र पद २५ हेनह
त्यसमा िवँवास नगिरकन हामीले जे चाहन्छ

त्यसलाई िवँवास गनर् िकन

सिजलो छ? त्यस धरापबाट हामी कसरी उम्कने? हेनह
र्ु ोस्, "१३ त्यही िदन
उहाँका चेलाह मध्ये दुई जना य शलेमबाट ूाय: एघार िकलोिमटर टाढ़ाको

इम्माउस नाउँको एउटा गाउँितर गइरहेका िथए। १४ घटे का सबै घटनाह बारे

ितनीह

आपसमा बातिचत गदिथए। १५ ितनीह

आपसमा बातिचत गद र

बहस गिररहेको बेला येशू आफै निजक आएर ितनीह का साथ लाग्नुभयो, १६

ँ ा उहाँलाई िचन्न नसक्ने तुल्याइएका िथए। १७ उहाँले
तर ितनीह का आख
ितनीह लाई सोध्नुभयो, “ितमीह
ितनीह

िहँ दै आपसमा के बहस गिररहेका छौ?”

उदास भएर टक्क अिड़ए। १८ ती दुईमध्ये क्लेओपासले उहाँलाई

जवाफ िदए, “य शलेम घुमिफर गरी आउने भएर पिन िहजोआज त्यहाँ के

३

घिटरहेछ तपाईंलाई थाहा छै न?” १९ उहाँले ितनीह लाई सोध्नुभयो, “कुन
कुरा?” ितनीह ले जवाफ िदए, “येशू नासरीको बारे मा, उहाँ एक जना अगमवक्ता

हुनहु न्ु थ्यो, र परमेँवर र सबै मािनसह का सामुन्ने काम र वचनमा शिक्तशाली

हुनहु न्ु थ्यो। २० तर मुख्य पूजाहारीह

र हाॆा

शासकह ले

उहाँलाई

मृत्युदण्डको िनिम्त सुिम्पिदए, र उहाँलाई बूसमा टाँग।
े २१ इॐाएलको उ ार
गन उहाँ नै हुनहु न्ु छ भन्ने हामीले चािहँ आशा गरे का िथय । यी सब कुरा

छोड़े र, यो घटना घटे को आज तेॐो िदन हो। २२ यसबाहेक हामी मध्येका
कोही-कोही ःऽीह ले हामीलाई चिकत बनाएका छन्। ितनीह

आज िबहान

सखारै िचहानमा गए, २३ र येशूको शरीर भे ाएनन्। ितनीह ले आएर

हामीह लाई सुनाए, ‘हामीले ःवगर्दूतह लाई दे ख्य , जसले येशू जीिवत हुनहु न्ु छ

भने।’ २४ हामीह मध्येका कोही-कोही िचहानमा गए, र ती ःऽीह ले जे भनेका

िथए, त्यःतै भे ाए, तर उहाँलाई चािहँ दे खेनन्।”

२५ उहाँले ितनीह लाई

भन्नुभयो, “ए अबूझ मािनस हो, ितमीह का दय यित सुःत भएको छ, िक
अगमवक्ताह ले भनेका कुराह िवँवास गदनौ! २६ के भींटले यी कंटह

भोग्नु र आफ्नो मिहमामा ूवेश गनुर् आवँयक िथएन र?” २७ तब मोशा र सबै

अगमवक्ताह बाट सु

कुराह को

गरे र उहाँले धमर्शाःऽमा आफ्नो िवषयमा लेिखएका

अथर् ितनीह लाई खोिलिदनुभयो। २८ ितनीह

जुन गाउँमा

गइरहेका िथए त्यसको निजकै पुग।
र् यो।
े उहाँ अझै पर जान चाहने जःतो गनुभ

ँ ै बःनुहोस्, िकनिक
२९ तर ितनीह ले उहाँलाई यसो भनेर कर लाए, “हामीसग
ँ बःनलाई
साँझ पनर् लाग्यो, र िदन धेरै ढिल्कसकेको छ।” अिन उहाँ ितनीह सग
ँ खान बःनुभयो उहाँले रोटी िलएर
घरिभऽ पःनुभयो। ३० जब येशू ितनीह सग

आशीवार्द िदनुभयो, र भाँचेर ितनीह लाई िदन लाग्नुभयो। ३१ तब ितनीह का
ँ ा खुले, र ितनीह ले उहाँलाई िचने। अिन उहाँचािहँ ितनीह का
आख

िंटबाट

ँ बाटोमा बातिचत
अिल्पनुभयो। ३२ ितनीह ले आपसमा भने, “उहाँ हामीसग

गनुह
र् ँद
ु ा, र हामीलाई धमर्शाःऽको अथर् खोिलिदनुहँद
ु ा के हाॆो
भएको िथएन र?” ३३ ितनीह

दय ूज्विलत

त्यित नै बेला उठे र य शलेममा फक, र एघार

ँ जम्मा भएकाह लाई भेटे, ३४ र ितनीह लाई यसो भने,
चेला र ितनीह सग

र् एको हो रहेछ।”
“ूभ ु साँच्चै नै जीिवत भई उ नुभएछ र िसमोनकहाँ दे खा पनुभ
३५ ितनीह ले बाटोमा भएका कुराह
उहाँलाई िचने, सो बताइिदए।"

र रोटी भाँच्दाखेिर कसरी ितनीह ले

४

२ सुसमाचार फैलाउने चेलाह को अिभयान

भिवंयवाणीको बारे मा अनुमान गिररहनुको स ा ितनीह ले के गनुप
र् छर्

भनेर ितनीह बाट अपेक्षा गिरएको छ? हेनह
र्ु ोस् ूेिरत १:८ "तर पिवऽ आत्मा
य शलेममा,

ितमीह मा आउनुभएपिछ ितमीह ले शिक्त पाउनेछौ, र ितमीह

सारा यहू िदयामा, सामिरयामा र पृथ्वीको अिन्तम छे उसम्म मेरा साक्षी हुनछ
े ौ।”

चेलाह ले चाल्नुपन अिभयान वा लआयमा सं लग्न हुन उक्त पदमा

चारवटा तत्वह

छन्:

१. पिवऽ आत्माको बरदान। परमेँवरका जनह को बीचमा परमेँवरको

ु एको िथयो। तर भिवंयमा पिवऽ
आत्मा जिहले पिन सिबय हुनभ
आत्माले िवशेष ूकारको

भूिमका खेल्नेछन् भनेर

अगमवक्ताह ले

उल्लेख गरे का िथए (यशैया ४४:३, योएल २:२८,२९)। पिवऽ
आत्माले येशूलाई आफैलाई अिभषेक गनुभ
र् एकोले यस सं सारमा उहाँको

ु एको िथयो (लूका ४:१८-२१)
कायर्कालमा पिवऽ आत्मा सिबय हुनभ

तर औपचािरक पमा जबसम्म उहाँ ःवगर्मा स-सम्मानसाथ आसीन

ु एन तब सम्म मानव क्षेऽमा पिवऽ आत्माको कामको उद्घाटन
हुनभ
गिरएको िथएन (यूह ा ७:३९, ूेिरत २:३३)।

२. साक्षी वा ूत्यक्षदशीर्ह को भूिमका। अ
बारे मा साक्षी िदन चेलाह

कुनै मािनसह भन्दा येशूको

पूणर् पमा योग्य िथए (ूेिरत १:२१,२२,

४:२०, १ यूह ा १:१-३)। त्यसको फलःव प येशूसँग ितनीह को

३.

िवशेष अनुभव सं सारलाई सुनाउन ितनीह लाई आदे श िदइएको िथयो।

सुसमाचार सुनाउने ितनीह को अिभयान वा लआयमा ितनीह को

योजना। येशू को हुनहु न्ु थ्यो भनेर साक्षी िदने काम चेलाह ले पिहले
य शलेमबाट सु
सं सारको

गनुप
र् थ्य । त्यहाँबाट यहू िदया, सामिरया र अन्तमा

कुनाकाप्चामा

गएर

सुनाउनुपथ्य ।

यहू दी

धािमर्क

र

सांःकृितक क्षेऽको केन्ििवन्दु य शलेम िथयो। त्यही ठाउँमा येशूलाई

महाअिभयोग लगाएर दोषी ठहर्याइएको िथयो र बुसमा टाँिगएको
िथयो। यहू िदया र सामिरया य शलेमको िछमेकी सहरह

िथए जहाँ

येशूले आफ्नो सेवाकायर् गनुभ
र् एको िथयो। तर आफ्नो दे श र त्यस
क्षेऽको विरपिरमाऽ चेलाह ले आफूह लाई िसिमत राख्नुहन्ु दै नथ्यो।

येशूको बारे मा सुसमाचार सुनाउने अिभयान िसिमत क्षेऽ वा जाितबाट

बािहर गएर िवँवव्यापी हुनपु दर्थ्यो।

५

४. सुसमाचार सुनाउने अिभयान वा लआयलाई तयारी गनर् जानकारी। पुरानो
परमेँवरितर आकिषर्त हुनपु थ्य

करारका रा ह

यसरी लेिखएको छ:"

(यशैया २:१-५मा

१ आमोजका छोरा यशैयाले यहू दा र य शलेमको िवषयमा दे खेका कुरा
यही हो:

२ पिछल्ला िदनमा परमूभ ुको मिन्दर बसािलएको पवर्त सबै पवर्तह भन्दा
मुख्य

पमा ःथापना हुनेछ। डाँड़ाह भन्दा मािथ त्यो उच्च उठाइनेछ,
र सबै जाितह त्यही ँ ओइिरएर आउनेछन्।

ु ो पवर्त, याकूबका
३ धेरै मािनसह ले आएर भन्नेछन्, “आओ, हामी परमूभक
परमेँवरको

भवनमा

जाऔ ं।

उहाँले

हामीलाई

आफ्नो

िसकाउनुहन
े , तािक हामी उहाँको बाटोमा िहँ न सक ।” व्यवःथा
ु छ

मागर्

ु ो वचन य शलेमबाट िनःकनेछन्।
िसयोनबाट र परमूभक

४ उहाँले जाितह का बीचमा इन्साफ गनुह
र् न
ु ेछ, र उहाँले धेरै मािनसह का
झगड़ा िमलाइिदनुहन
ु ेछ। ितनीह ले आफ्ना तरवारह

िपटे र िछमल्ने हँिसया बनाउनेछन्। जाित-जाितह ले

फाली र भालाह
एक-अकार्को िव

५

तालीम िलनेछन्।

हे

याकूबका

अ

योनालाई

िबदे श

तर अपवादको
सामान्यत: अ

मा तरवार चलाउनेछैनन्, न त ितनीह ले लड़ाइँ गनर्

घराना, आओ, हामी

इॐाएलीह

िपटे र हलोका

परमूभ ुको

ज्योितमा

िहँड़ ")।

रा ह मा परमेँवरलाई लाने काम सुिम्पएको िथएन।
पमा वा किहलेकाही ँ यःतो हुनसक्थ्यो। त्यो िथयो
िननवेमा

गएर

दे शका मािनसह

सुसमाचार

सुनाउने

काम।

तर

इॐाएलितर नै परमेँवरको बारे मा

आकिषर्त हुनपु थ्य । तर अब सुसमाचार सुनाउने रणनीित चेलाह को

हकमा फरक भएको िथयो। आफ्नै दे शमा बसेर सुसमाचारको जग
बसाल्नुको स ा सं सारका कुनाकाप्चाह मा गएर परमेँवरको ूेम र
पापबाट उ ार गनर् येशूले गनुभ
र् एको कामको बारे मा सुनाउने अिभभारा
ती चेलाह लाई िदइएको िथयो।

चेलाह ले ूचार गन सन्दे शको मूल भाग के िथयो? हेनह
र्ु ोस्: लूका २४:४४-

ँ
हुँदा मैले बोलेका
४८ "४४ उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “ितमीह सग

वचनह

यी नै हुन,् अथार्त ् मोशाको व्यवःथा, अगमवक्ता र भजनका पुःतकमा

मेरो िवषयमा लेिखएका सबै कुरा पूरा हुनप
ै छर्।” ४५ तब धमर्शाःऽ बुझ्नलाई
उहाँले ितनीह को समझ खोिलिदनुभयो। ४६ उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो,

६

“यसो लेिखएको छ, िक भींटले दु:ख भोग्नु र तेॐो िदनमा मृतकबाट जीिवत

हुनपु छर्, ४७ अिन य शलेमबाट सु

गरे र सबै जाितह लाई उहाँको नाउँमा

पँचा ाप र पाप-क्षमाको ूचार हुनपु छर्। ४८ ितमीह
हौ।"

यी नै कुराका साक्षी

आफू पुन त्थान भएको चािलस िदनसम्म (ूेिरत १:३) येशूले

चेलाह लाई परमेँवरको राज्यको बारे मा धे रै आत्म ानका सत्यह को व्याख्या

गनुर् भएको हुनसक्छ। ूेिरत १:६ अनुसार अझ ितनीह ले कितकुरा नबुझेका

िथए। भिवंयवाणीह को बारे मा ितनीह लाई जानकारी त िथयो तर अिहले
येशूले गदार् ती भिवंयवाणीह

नयाँ तिरकाले हे न र् सकेका िथए। बुस र िर ो

िचहानले गदार् भिवंयवाणीह को अथर् नयाँ तिरकाले बुझ्न सकेका िथए (ूेिरत

३:१७-१९मा यसरी बुझाइएकोछ: "१७ अब भाइ हो, मलाई थाहा छ, िक

तपाईंह ले अजानमा त्यसो गनुभ
र् यो, र तपाईंका शासकह ले पिन त्यसै गरे ।

१८ उहाँका भींटले दु:ख भोग्नुपछर् भनी परमेँवरले सबै अगमवक्ताका

र् यो। १९ यसकारण
मुखबाट भन्नुभएको अगमवाणी उहाँले यसरी पूरा गनुभ

पँचा ाप गनुह
र् ोस् र फकर्नुहोस्, िक तपाईंह का पाप मेिटऊन्, र परमूभ ुको

उपिःथितबाट आनन्दको समय आओस्")
३. उहाँ फेिर आउनुहन
े
ु छ

लूकाले येशू आकाशितर उिक्लनुभएको ूभावकारी

पमा िचऽण गरे का

छन्। त्यसबेला दुई ःवगर्दूतह ले ितन छक्क पिररहेका चेलाह लाई सम्बोधन
गरे का िथए। हेनह
र्ु ोस्, ूेिरत १:९-११ "९ उहाँले यो कुरा भन्नुभएपिछ,

ितनीह ले हेदार्हेद उहाँ उँभो उचािलनुभयो, र बादलमा उहाँ ितनीह का

िंटबाट

ु यो। १० जब ितनीह ले उहाँ जाँदैगनुभ
लोप हुनभ
र् एको एकटक आकाशितर

हेिररहेका िथए, तब अचानक सेतो पोशाक लाएका दुई जना मािनस ितनीह का
निजक खड़ा भए। ११ ितनीह ले भने, “गालीलका मािनस हो, ितमीह

िकन

आकाशितर हेद उिभरहेका छौ? यही येशू, जो ितमीह बाट ःवगर्मा लिगनुभयो,

अिहले जसरी ितमीह ले उहाँलाई ःवगर्मा जानुभएको दे ख्यौ, त्यसरी नै उहाँ फेिर
आउनुहन
े ।”
ु छ

दुई ःवगर्दूतह को अथर् के हो? हेनह
र्ु ोस् व्यवःथा १९:१५

"कसैको दोष वा अपराधमा एउटा माऽ साक्षीको बयानको आधारमा कसैलाई

दण्ड निदनू। दुई वा तीन साक्षीको बयान ारा माऽ अिभयोग कायम गनर्
सिकन्छ।"

येशू ःवगर्मा उिक्लएर जानुभएको िववरण लूकाले छोटकरीमा िदएका

ु को डाँडामा चेलाह लाई आिशष िदँदै गदार् (लूका २४:५१)
छन्। उहाँ जैतन

७

उहाँ

आकाशितर

उिक्लनुभएको

िथयो।

जुन ्

पमा

येशू

आकाशितर

ँ ाका लािग अदभूत िथयो। य िप उहाँ
ँय मानव आख

उिक्लनुभयो त्यो

उिक्लनुहँद
ु ा ःवगर्का के के तत्वह

समावेश भएका िथए सो मािनसको ना ो

ँ ाले दे ख्न सिकँदै नथ्यो। येशू पृथ्वी छोड्दै हुनह
ु न्ु थ्यो र मािनसह को
आख

ँ ाकै अगािड ूत्यक्ष पमा उिक्लनुभएको िचऽण त्यो भन्दा अ
आख
के हुन सक्थ्यो र !

ूभावकारी

बाइबलभिर परमेँवरले अलौिकक वा िदब्यशिक्त ारा काम गनुभ
र् एको

िववरण पाउँछ । येशू आकाशमा उड्नुभएको पिन परमेँवरकै अलौिकक

शिक्तको काम िथयो। ूेिरत १:९मा "उहाँलाई लै जानुभयो" भनेर उल्लेख

गिरएको मीक शब्द इपाथ (eparthe) हो। नयाँ करारमा केवल एक
ठाउँमामाऽ यो मीक शब्दलाई ूयोग गिरएको छ तर मीक भाषाको पुरानो
करारमा यो शब्द धेरै पल्ट ूयोग गिरएको छ। त्यस शब्दले परमेँवरको

कामह लाई बताउँछ। जसरी परमेँवर आफैले येशूलाई मृत्युबाट बौरी

उठाउनुभयो त्यसरी नै उहाँ आफैले येशूलाई ःवगर्मा लानुभयो भ े अथर् त्यस

शब्दले गलाउँछ (ूेिरत २:२४,३२, रोमी ६:४,१०:९)। जब येशूलाई

बादलले छोप्यो तब दुई मािनसह

चेलाह को साथमा दे खा परे भनेर केवल

लूकालेमाऽ उल्लेख गरे का छन्। ःवगर्दूतह

ितनीह को चहिकलो पोशाकमा

िथए भ े कुरा अन्य िववरणसँग िमल्दछ (ूेिरत १०:३०, यूह ा २०:१२)।
जसरी येशू मािथ आकाशमा लै जानुभयो त्यसरी नै उहाँ आकाशबाटै ओल्हर

आउनुहन
ु ेछ भनेर ती दू तह ले चेलाह लाई िवँवःत गराएका िथए। फेिर
ँ ा अगािड आकाशमा उिक्लनुभयो भनेर
लूकालेमाऽ ती सबै चेलाह कै आख

ठोकुवा गरे का िथए । (ूेिरत १:९

पान्तिरत)।

यसरी ूत्यक्ष पमा येशू उिक्लनुभएको िचऽणले उहाँको आगमनपिन

आकाशबाट सबैले दे ख्ने गरे र आउनुहन
ु ेछ भ े ूित ाको ूत्याभूित िदँदछ।

ँ ाले दे ख्ने गरे र तेजःवीमय तिरकाले आउनुहन
ूत्येकको आख
ु े येशू (ूकाश
ँ ाऽ वा कसै को िनिम्तमाऽ
१:७) कुनै रहःयमय वा गोप्य तिरकाले कहीम
आउने होइन (लूका ९:२६, २ थेःसोिलिनकी १:७)। उहाँ आउनुहँद
ु ा एक्लै

होइन तर ःवगर्दूतह को साथमा आउनुहन
ु ेछ। त्यसले गदार् उहाँको दोॐो
आगमनको

मिहमा

र

तेजःवी

तिरकाले

आउनुहन
ु ेछ

उिक्लनुभएको भन्दा चक सौन्दयर् र आकिषर्त हुनेछ।
येशूको

हामीह को

दोॐो

दयमा

आगमनको

कसरी

वाःतिवकता

चिरताथर्

८

र

गिरराख्ने?

जुन ् उहाँ

ूित ालाई

ःवगर्मा

हामीह ले

हामीह को

नैितक

िबयाकलापमा, आिथर्क कारोबारमा र जीवनमा िदने ूाथिमकतामा र सबै
क्षेऽह मा उहाँको आगमनको महान् सत्यले कसरी ूभाव पानुप
र् छर्? सोच्नुहोस्।

४. पेिन्टकोःटको िनिम्त तयारी

आफू दोॐो पल्ट आउने समय तोक्ने बाध्यताको बन्धनमा येशूले

आफूलाई पानुभ
र् एन। "तपाईँ किहले आउनुहन्ु छ?" भ े चेलाह को जवाफमा

येशूले यो भ ुभएबाट समय तोक्ने बाध्यता उहाँलाई नभएको दे खाउँछ, "७
उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “िपताले आफ्नो अिधकार ारा तोक्नुभएको बेला

वा समय जान्ने ितमीह को काम होइन। ८ तर पिवऽ आत्मा ितमीह मा
आउनुभएपिछ ितमीह ले

शिक्त पाउनेछौ, र ितमीह

य शलेममा, सारा

यहू िदयामा, सामिरयामा र पृथ्वीको अिन्तम छे उसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ।”

(ूेिरत १:७) तर येशूको जवाफले ःवभािवकै

पमा यो दे खाउँछ िक उहाँको

आगमन त्यसबेला हुन्छ जब चेलाह ले सारा सं सारमा गएर सुसमाचार ूचार

् त्यस मािमलामा येशूले ःप
गन लआय पूरा गछर्न।

पमा म ी २४:१४मा

भ ुहन्ु छ "अिन राज्यको यो सुसमाचार सारा सं सारमा सबै जाितह का लािग
गवाहीको िनिम्त ूचार गिरनेछ, त्यसपिछ अन्त्य आउनेछ।" ूेिरत १:११मा
ःवगर्दूतह ले भनेका " “गालीलका मािनस हो, ितमीह

िकन आकाशितर हे द

उिभरहे का छौ? यही येशू, जो ितमीह बाट ःवगर्मा लिगनुभयो, अिहले जसरी
ितमीह ले

उहाँलाई

ःवगर्मा

जानुभएको

दे ख्यौ, त्यसरी

नै

उहाँ

फेिर

आउनुहन
ु ेछ” वचनह ले पिन परमेँवरको राज्य किहले आउँछ भनेर भिनएको
छै न तर उहाँको आगमन धेरै टाढा छै न भ े आभासचाही ँ िदइएको छ।
त्यसलाई नै मध्यनजरमा राखेर चेलाह

य शलेममा अत्यन्त आनन्द मानेर

फकका िथए (लूका २५:५२)। अपेक्षा नगरे को समयमा येशूको दोॐो

आगमन हुने तर समय निजिकँदै छ भ े आभासले ितनीह को लआयलाई थप
उत्साह ूदान गरे को हुनपु छर्। जब ूेिरतको पुःतकको अध्ययन जािर राख्नेछ
तब त्यो अवधारणालाई खुलाउँदै गएको हामीले पाउनेछ ।

पेिन्टकोःटको समयमा जम्मा भएका चेलाह को बीचमा के भएको

िथयो र पिवऽ आत्माको आगमनको िनिम्त ितनीह

िथए? हेनह
र्ु ोस्: "१२ तब ितनीह

कसरी तयार भइरहेका

ू भिनने पहाड़बाट य शलेम फक।
जैतन

य शलेमदे िख त्यो पहाड ूाय: एक िकलोिमटर जित टाढ़ा पछर्। १३ सहर
िभऽ

पसेपिछ

ितनीह

मािथल्लो

तलाको

आफू

बःने

कोठामा

उक्ले।

ितनीह चािहँ पऽुस, यूहन्ना, याकूब, अिन्ियास, िफिलप र थोमा, बारथोलोमाइ र

९

म ी, अल्फयसको छोरो याकूब र उमपन्थी दलको िसमोन र याकूबको छोरो
यहू दा िथए। १४ कित जना ःऽीह

भाइह का साथ ियनीह

र येशूकी आमा मिरयम अिन उहाँका

सबै एक मनका भएर िनरन्तर ूाथर्ना गिररहन्थे।"

(ूेिरत १:१२-१४)।

य शलेममा भएको दुई तलाको कुनै व्यिक्तको घरको मािथल्लो

तलामा चेलाह

ु डाँडाबाट फकपिछ जम्मा भएका िथए। त्यस तलालाई
जैतन

ल्यािटन भाषामा िसनाक्युलम (cenaculum) वा पाहुनाकोठा भिनन्छ। कितपय

येशूका मिहला चेलाह

(लूका ८:१-३, २३:४९,२४:१-१२), येशूकी आमा

िथए। येशूका भाइह

(मकूर्स ६:३) भ ाले युशूफ र मिरयमका येशूपिछका

मिरयम र उहाँका भाइह पिन चेलाह सँग एकै मनका भएर जम्मा भएका
छोराह

(म ी १:२५, लूका २:७) हुनसक्छन्। तर युशूफको पिहलो

िववाहबाट जन्मेका छोराह

पिन भएको अनुमान गिरन्छ। युशूफकी पिहली

ौीमतीको दे हान्त भएकोले उनले मिरयमलाई दोॐो िववाह गरे को हुनसक्छ।

ती मिहलाह

पिन चेलाह सँग जम्मा भएको हुँदा ितनीह

छक्क परे का

हुनसक्छन् िकनभने येशूका पिरवारह ले उहाँूित त्यःतो िवँवास राखेको

आभास चेलाह ले पाएका िथएनन् (मकूर्स ३:२१मा त त्यस पिरवारले येशूको
िदमाग खुःक्यो भनेको िथयो भने यूह ा ७:५मा उहाँका भाइह ले उहाँलाई

िवँवास गदनथे भनेर खुलाएर नै उल्लेख गिरएको छ)। य िप येशूको
पुन त्थान र िवशेष

पमा याकूबको अगािड येशू दे खा पनुभ
र् एकोले (१

कोरन्थी १५:७) येशूको पिरवारमा पिन उहाँूितको धारणामा पिरवतर्न आएको

हुनपु छर्। पिछ आएर इसाई िवँवासीह को नेतत्ृ वमा पऽुसको ठाउँ याकूबले

िलएका िथए (ूेिरत १२:१७,१५:१३,२१:१८ र गलाती २:९,१२)।

येशूूित अगाध आःथा राख्न पुगेका िवँवासीह को िनरन्तर ूाथर्ना

(ूेिरत १:१४) र िनरन्तर पमा मिन्दरमा गएर परमेँवरको ःतुित गनर् (लूका
२४:५३) ितनीह ले एक आकार्मा आफ्ना भूलह

पँचाताप गरे का िथए र पापह

ःवीकार गरे का िथए,

पन्छाएका िथए भ े बुझाउँछ। पिवऽ

आत्माको लग ैपिछ येशूको दोॐो आगमन हुनेछ भ े मनिःथितमा ितनीह

पुगेपिन आित्मक पमा ितनीह

सबै एक भएर तालमेलमा लागेका िथए।

त्यही एकजुट भएर ूाथर्नामा लािगरहँदा त्यहाँ पिवऽ आत्मा आउने वातावरण

बनेको िथयो।

1०

हामीह को दै िनक िबयाकलाप वा िनणर्य गन कुरामा हामी कसरी

लाग्न सक्छ जसले गदार् हाॆो जीवनमा पिन पिवऽ आत्मालाई ःवागत गनर्

योग्यका हुन्छ ?
५. बा॑ ूेिरत

येशूको जीवन, मृत्यु र पुन त्थानपिछ ूाय १२० जनाबाट इसाई

समुदाय सु भएको िथयो (ूेिरत १:१५)। ितनीह को ूथम ूशासिनक काम

भनेको येशूलाई ग ारी गन यहू दा इःकिरयोतको ठाउँमा अक ूेिरत िनयुक्त

गनुर् िथयो।

यहू दाको ठाउँ िलने ूेिरत वा अगुवा चेलाको योग्यता के कःतो हुनपु छर्

भिन अपेक्षा गिरएको िथयो? र ती योग्यताह

िकन मह वपूणर् मािनएका िथए?

हेनह
र्ु ोस्, ूेिरत १:२१,२२ "२१ यसैकारण हाॆा साथमा रहने मािनसह मध्ये

यःतो एक जना छान्नु आवँयक छ, जुन व्यिक्त ूभ ु येशू हाॆा बीचमा रही
ँ िथयो, २२ अथार्त ् यःतो व्यिक्त जो यूहन्नाको
िभऽ-बािहर गनुह
र् ँद
ु ा सध हामीसग

ँ िथयो।
बिप्तःमादे िख िलएर उहाँ हामीबाट उँभो लिगनुभएको िदनसम्म हामीसग

ँ सग
ँ ै उहाँको पुन त्थानको साक्षी हुनपु छर्।”
त्यो मािनस हामी सग

अगुवा चेला वा ूेिरत हुन येशूको पुन त्थानको ूत्यक्षदशीर् हुन ु

आवँयक िथयो (ूेिरत ४:३३मा उल्लेख गिरएको छ "ती ूेिरतह ले बड़ो

शिक्तसाथ ूभ ु येशूको पुन त्थानको गवाही िदन्थे, र ितनीह

सबैमािथ ठू लो

ु न्ु छ भनेर दे खाउने ूभावकारी
अनुमह रहे को िथयो")। येशू मसीह हुनह

िनणार्यक ूमाण नै उहाँको पुन त्थान िथयो। त्यो नै सारा इसाई आःथाको
बिलयो जग िथयो।

तर कसलाई िनयुक्त गन भ े िनणर्य गनुर् परे को िथयो। जो व्यिक्त

येशूको कायर्कालभिर उहाँ र चेलाह सँग सँगसँगै िहँडेका िथए त्यो नै योग्यको

हुनपु छर् भनेर चचर्ले िनणर्य गरे को िथयो। पिछ आएर पावलले

पिन आफू

ूेिरतह मा एक हुने योग्यता भएको दावी गरे का िथए। पावल येशूसँग यस

सं सारमा सँगसँगै निहँडेतापिन दमःकसको बाटोमा येशूसँग उनको जम्का भेट

भएको िथयो जसले गदार् उनी पिन येशूको पुन त्थानको ूत्यक्षदशीर्मा आफू
ग

पुगेको भनेर दावी गरे का िथए (१ कोरन्थी ९:१)। आफू समयमा

नजन्मेतापिन (१ कोरन्थी १५:८

पान्तिरत) अ

कुनै ूेिरतह भन्दा आफू

ूेिरतमा गिनन कम योग्यता नभएको उनले िजिकर गरे का िथए (१ कोरन्थी

९:२, गलाती २:६-९)। ूािविधक र आिधकािरक तवरले हे दार् केवल बा॑

1१

जना र पावललाईमाऽ "ूेिरत" भ े नामाङ्करण गिरने भएतापिन साधारण

िहसाबले सबै िवँवासीह ले आफूह लाई परमेँवरको दू त वा सन्दे शवाहक

भनेर भन्न सक्छन्। गःपल वकर्सर् वा सुसमाचार ूचारकह लाई परमेँवरका

दूत भनेर सम्बोधन गनर् सिकन्छ िकनभने ूेिरतह को काम नै सुसमाचार ूचार

गनुिर् थयो (ूेिरत १३:४,१४ र गलाती १:१९)।

जब यहू दाको ठाउँ िलन गोला हािलयो तब म ीयासको नाउँमा पर्यो।

त्यो कसरी भयो त? हेनह
र्ु ोस् ूेिरत १:२१-२६ "२१ यसैकारण हाॆा साथमा

रहने मािनसह मध्ये यःतो एक जना छान्नु आवँयक छ, जुन व्यिक्त ूभ ु येशू
ँ ु ा सध हामीसग
ँ िथयो, २२ अथार्त ् यःतो
हाॆा बीचमा रही िभऽ-बािहर गनुहर् द

व्यिक्त जो यूहन्नाको बिप्तःमादे िख िलएर उहाँ हामीबाट उँभो लिगनुभएको

ँ िथयो। त्यो मािनस हामी सग
ँ सग
ँ ै उहाँको पुन त्थानको साक्षी
िदनसम्म हामीसग

हुनपु छर्।” २३ ितनीह ले दुई जना, अथार्त ् बारसाबास भन्ने योसेफ, जसको

कुलनाउँ युःतस िथयो, र मितयासको नाउँ ूःताव गरे । २४ ितनीह ले यसरी
ूाथर्ना गरे , “सबै मािनसका

दयको कुरा जान्नुहन
ु े ूभ ु, यी दुईमध्ये तपाईंले

कसलाई च ुन्नुभएको छ सो हामीलाई दे खाउनुहोस्, २५ र त्यो यस सेवा र

ूेिरतको काममा ूवेश गनर् सकोस्, जुन सेवाबाट यहू दा भ केर आफ्नो िनज
ठाउँमा मर्यो।” २६ अिन ितनीह ले ती दुईका बीचमा गोला हाले, र

ँ ितनको गणना भयो।"
मितयासको नाउँमा पर्यो, र एघार ूेिरतह सग

िच ा वा गोला हालेर मितयासलाई च ु े िनणर्य गनुर् आँचयर्पूणर्

हुनसक्छ तर कुनै पिन िनणर्य गदार् गोला हाल्ने त्यसबेलाको समाजमा

मािनएको ूथा िथयो (लेबी १६:५-१०, गन्ती २६:५५लाई त्यस चलनको

नमुनाको

पमा िलन सिकन्छ)। फेिर कसलाई ूेिरत भनेर च ु े भ े

छलफलमा पिहला दुई उमेदवारह

पिन त्यितकै योग्यका िथए। ितनीह

पिन

येशू र चेलाह सँगसँगै िहँडेका िथए। त्यसकारण ती कुनै नव आगन्तुक वा
भरखरै इसाई भएका िथएनन्। ूेिरतलाई च ु

िवँवासीह ले

दयदे िख एक

भएर ूाथर्ना गरे का िथए। ितनीह ले यो िवँवास गरे का िथए िक ितनीह को

चाहनामा परमेँवरको चाहनाको ूितिबिम्बत होस् (िहतोपदे श १६:३३मा
उल्लेख गिरएको छ "िच ा त हािलन्छ, तर त्यसको ूत्येक िनणर्य परमूभ ुबाट

नै हुन्छ)। ितनीह ले गरे को िनणर्यूित कसै ले पिन ूँन उठाएको ूमाण
छै न। पेिन्टकोःटको अनुभव पिछ अब कसै लाई पिन िच ा वा गोला हालेर

येशूका चेला वा सुसमाचार सुनाउने दू त भनेर िनयुक्त गनुर् आवँयक भएन
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िकनभने पिवऽ आत्माकै िसधै अगुवाइमा त्यो हुन थालेको िथयो (उदाहरणमा

ूेिरत ५:३,११-१८,१३:२ र १६:६-९)।

यिद कसैले तपाईँलाई यो सोध्यो भने कसरी जवाफ िदने, "मेरो

जीवनमा परमेँवरको चाहना के हो मैले कसरी थाहा पाउने?" त्यसको जवाफ
तपाईँले कसरी िदनुहन्ु छ र िकन?

उपसं हार:

थप जानकारी: "पेिन्टकोःट र येशूको दोॐो आगमनका अन्तरकालभिर
िवँवब्यापी त्यस सुसमाचारले भिरनु आवँयक छ तर चचर्लाई त्यस लआयमा

्
पुरयाउने
कुनै िनजी चाहना नभएर पिवऽ आत्माको शिक्तले भिरएर त्यो काम
सम्प

गनुप
र् छर्। येशूको ूथम आगमनमा उहाँले कुन काम िस

गनुभ
र् यो,

मािनसह लाई पापबाट फकर पँचाताप गनर् आ ान गनर् र उहाँको आगमनको

िनिम्त तयार हुने घोषणा गनर् भी का चेलाह

वा अनुयायीह को काम हो

भनेर सिम्झनुपछर्। सारा सं सारभिर (ूेिरत १:८) र युगको अन्तसम्म येशूको

साक्षी हुने ूत्येक व्यिक्त जो आफूलाई इसाई भनेर दावी गछर् त्यसको
िजम्मेवारी वा कतर्व्य हो। दुवै काम सम्प

नहुञ्जेल च ुप लागेर बःने

अिधकार हामीलाई छै न।"-जोन आर. डब्ल्यु. ःटट, द मेसेज अभ आक्टस्: द

िःपिरट, च चचर् एण्ड द वल्डर्, (डाउनरस् मोभ: इन्टरभसीर्टी, १९९०), पृ.
४४बाट

पान्तिरत।

"सारा सं सारमा गएर िसकाऊ, सुसमाचार ूचार गर भ े मुिक्तदाताको

आदे श तत्कालीन चेलाह लाई माऽ होइन सबै िवँवासीह को िनिम्त पिन

हो। सं सारको अन्तसम्म रहने येशूको सबै िवँवासीह

समावेश भएका छन्। केवल अिभषेक गिरएका पाःटरह

त्यस आदे शमा

वा (गःपल

वकर्सर्ह )को माऽ सुसमाचार ूचार गन वा िसकाउने काम हो भनेर
ितनीह मािथमाऽ भरपनुर् िवँवासीह को ठू लो भूल हुनेछ। सबै जना जसलाई
परमेँवरबाट ूेरणा िदइएको छ ितनीह लाई सुसमचार सुनाउने िजम्मेवारी

बोकाइएको हुन्छ। सबै जना जो भी बाट जीवन पाएका छन् ितनीह लाई
ितनीह को मानव बन्धुह लाई मुिक्त िदलाउन खटाइएको छ। त्यही कामको
िनिम्त चचर्को सं ःथा ःथापना गिरएको िथयो। ूत्येक िवँवासी जो बिप्तःमाको

समयमा पिवऽ सपथ खान्छ त्यो मािनसले भी को सहकमीर् भएर काम गन
बाचा गरे को हुन्छ"-एलेन जी
पान्तिरत।

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, पृ. ८२२बाट
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िचन्तनमनन:

अ.

ूेिरत

१:७ले

मकूर्स

१३:३२लाई

सम्झना

गराउँछ,

'

(सं सारको अन्त हुन)े त्यो िदन र घन्टा कसैलाई थाहा छै न।

न त ःवगर्मा हुने ःवगर्दूतह लाई न त पुऽलाई तर परमेँवर
िपतालाई माऽ थाहा छ" ( पान्तिरत)। एलेन जी
भन्दिछन्,
किहल्यै

"समयको

पिन

सन्दे श

आधारमा
फेिर

परमेँवरका

िदइनेछैन।

ाइट

जनह लाई

पिवऽ

आत्मा

खन्याइनुहन
ु े काममा र येशूको आगमनको समयको बारे मा

हामी कसैले पिन िनिँचत समय थाहा पाउनेछैन ।"-सेलेक्टे ड

मेसेजज्, ठे ली १, पृ. १८८बाट

पान्तिरत। उनी थिप्छन्:

"कुनै पिन व्यिक्त जसले येशूको आगमनको िवषयमा िलएर

समय, िदन, घन्टा र वषर् ठम्याएर ूचार गनर् खोज्छ

परमेँवरले उसलाई किहल्यै पिन निदइएको िजम्मा बोकेको

ठहछर्।"-एडभेन्ट िरभ्यु एण्ड सबाथ हेराल्ड, सेप्टे म्बर १२,

१८८३बाट

पान्तिरत। एलेन जी

ाइटले व्यक्त गनुभ
र् एको

भावना हाॆो िनिम्त वतर्मान पिरवेशमा िकन मह वपूणर्

आ.

इ.

मा प
ु छर्?

कसैले यो भनेको िथयो, "परमेँवरलाई विकलह

भन्दा

साक्षी बक्नेह को धेरै आवँयकता छ।" यसबारे तपाईँ के

भ ु हुन्छ?

सु को चचर्को ूाथर्ना के िथयो? चेलाह ले गरे का ूत्येक
िनणर्यको पछािड ूाथर्ना गरे का िथए भ े शब्दह

के

सं योगमाऽ िथए त? हेनह
र्ु ोस् (ूेिरत १:२४,८:१४-१७,

९:११,१२,१०:४,९,३०: १३:२,३)। हामीह कै जीवनमा
ूाथर्नाको भूिमका के छ?
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कथा १

२० दु

शी-ऊ नोह, ५५

आत्माह ले सताइएको दिक्षण कोिरया

शी-ऊ नोह दिक्षण कोिरयाको डएगु भ े ठू लो सहरमा बःदथी। सानै

उमेरदे िख उनलाई टाउको दुख्ने रोगले सताएको िथयो। जब उनी ठू ली भइन्
जसोतसो गरे र उनले कलेजमा उच्च िशक्षा हािसल गिरन्। अिन

िववाह पिन

गिरन् र सानी छोरी पिन पाइन्। तर टाउको दुख्ने रोगले सताएको हुँदा

उनलाई धेरै गार्हो भएको िथयो। उनी एक पिछ अक अःपतालमा जचाउन

गइन् तर कुनै पिन डाक्टरले उनलाई िनको पानर् सकेनन्। आफूले बु

धमर्

मानेको हुनाले िवहारमा गएर िभक्षुणी भए ँ भने टाउको दुख्ने रोग िनको होला
भनेर उनले सोिचन्। तर त्यो रोगले गदार् िभक्षुह
जिहले पिन उनलाई घरमा पठाउने गथ।

उनीदे िख िदक्क भएर

शी-ऊ नोह झाँबी तथा टु नामुना गनकहाँ गइन्। झाँबीले असल र

खराब आत्मासँग सम्पकर् राख्दछ भनेर िवँवास गिरन्थ्यो।

अिघल्लो रात

भूतआत्मा बालक उनको शरीरमा पःयो भनेर झाँबीले उनलाई भन्यो। त्यो

भूतआत्मा उनको दाजुको हो भनेर पिन भन्यो। उनको दाजु टाउकोमा चोट

लागेर मरे कोले उसको आत्मा शी-ऊमा पःयो भनेर झाँबीले सम्झायो।

शी-ऊको दाजु िथयो जो उनको जन्मभन्दा पिहले नै मरे को िथयो।

त्यसकारण आफ्नो दाजुको बारे मा उनलाई खास केही थाहा िथएन। माइतमा

आफ्नी आमालाई सोध्दा उनको दाजु टाउकोमा चोट लागेर मरे को िथयो भनेर
आमाले भिनन्।

अब के गन भनेर शी-ऊले झाँबीकहाँ गएर सोिधन्। झाँबीले भने

िक उनी पिन झाँबी हुनपु छर्

र भूतआत्मा ारा उनलाई िनयन्ऽण गनर्

िदइनुपछर्। यिद उनले झाँबी हुन अःवीकार गिरन् भने उनकी सानी छोरी
पिन भूतआत्माले सताइनेछे।

शी-ऊ झाँबी भइन्। भूतआत्माले आफूलाई िनयन्ऽण गरोस भनेर

उनले सय िदनसम्म मन्ऽ जप्नुपछर् र उनले, उनको ौीमान र झाँबी
र् छर् भनेर झाँबीले भन्यो। हरे क रात ितन
जिन्मएको पहाडमा ितथर्याऽा गनुप

घन्टा र हरे क िबहान दुई घन्टा मन्ऽ उच्चारण गदर्िथन्, र आफ्नो शरीरलाई
शु

पानर् ूत्येक िदन िचसो पानीले नुहाउँदिथन्।
तर

भूतआत्माह ले

त्यसो

गदार्

उनमाथी

एक

भूतआत्मामाऽ

होइन

२०वटा

सताउन थाले। भूतआत्मालाई पूजा गनर् उनले २०वटा
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मिन्दरह

बनाइन्। बीस वषर्सम्म उनले झारफूक गिरन्, िबरामीह को

रोगह लाई िनको पािरन् र मरे का आत्माह ले उनलाई िनयन्ऽण गरे ।
हे दार्खेिर उनको काम असलै दे िखन्थ्यो। यिद कोही पेट दुख्ने

िबरामी

उनकहाँ आयो भने उनलाई पेट दुखेको छ भनेर ऊ बताइिदन्थी। यिद

कसै को मुटु दुख्ने रोग छ भने उसको मुटु दुख्ने रोग छ र त्यसलाई िनको

पानर् जन्तर बाँधीिदन्थी, तन्ऽमन्ऽ र झारफुक गथीर् र जोखना पिन हे थीर्। अिन

िबरामी पिन िनको हुन्थे।

झाँबी काम गरे र शी-ऊले धेरै पैसा कमाइन् तर उनी खुशी

िथइनन्। उनको टाउको दुख्ने रोग त िनको भयो तर उनको शरीर जताततै

दुख्न थाल्यो र मानिसक

पमा िबरामी भएर बहुलाउन थािलन्। उनी यःतरी

बहुलाउन पिन थािलन् िक घरमा के भइरहे को छ सोको वाःता समेत गनर्
छोिडन्। त्यसले गदार् उनको ौीमान र छोराछोरीह ले उनलाई छोिडिदए।
त्यसपिछ धेरै पल्ट आत्महत्या गनर् पिन उनले कोिशश गिरन्।

अिन एक िदन कसै ले उनलाई पछािड कारबाट ठोिकिदयो। त्यसले

गदार् उनी एक मिहनासम्म अःपतालमा भनार् हुनपु र्यो। त्यो दुघट
र् नाले उनलाई
अकमक पार्यो। अ को भिवंयचाही ँ भ सक्ने आफ्नो दुभार्ग्यचाही ँ िकन भ

नसकेको होला भनेर ितनले अचम्म मािनन्।

"बीस वषर्सम्म मैले सेवा गरे को दे वताह ले मलाई िकन बचाएनन्?

यिद ती दे वताह ले मलाई सुरिक्षत राखेनन् भने ितनीह लाई मैले कसरी
िवँवास गन?" भनेर सोच्न थािलन्।

अिन मन्ऽ जपेर ूाथर्ना गद ती दे वताह मािथ िवँवास बिलयो होस्

भ े चाहना गिरन् तर केही पिन भएन। अिन उनले पूजा गनर् मिन्दरह मा

आगो लगाइ िदइन् र ती दे वताह को सेवा नगन भनेर सबैको सामु
भिनिदइन्। तब ती २०वटा दु

आत्माह ले पिन उनलाई त्यागी िदए।

अब दे वताह लाई पूजा गन मिन्दर त छै न तर उनको जीवन खल्लो

भएको महसुस गिरन् र मनमा डर लाग्न थाल्यो। उनले पूजा गरे को

दे वताह भन्दा अ

कोही शिक्तशाली दे वता छ िक भनेर उनी सोच्न थािलन्।

उनले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट मिहलाले येशूको बारे मा सुनाएकी सिम्झन्। अिन

आफूलाई सहायता गनर् उक्त मिहलासँग अनुरोध गिरन्।
एडभेिन्टःट

मिहलाले

शी-उनलाई

एक

जना

अवकास

पाएको

पाःटरसँग भेट गराइन्। त्यस पाःटरले उनलाई बाइबल िसकाउन थाल्यो।
जब मािनस मरे पिछ के हुन्छ भ े िशक्षा उनले पाइन् तब आफूले त शैतानको
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पो पूजा गिररहे की रहे छु भनेर थाहा पाइन्। उनले येशूलाई महण गिरन् र सन्

२०१६मा बिप्तःमा पिन िलइन्।

शैतानलाई उनको जीवनमा फेिर बास गनर् निदने िनणर्य उनले

गिरन्। येशूले लूका ११:२४मा भ ुभएको कुरालाई मनमा रािखन्। येशूले
भ ु भएको िथयो, "जब मािनसबाट एउटा दु

आत्मा बािहर िनःकन्छ तब

बािहर गएर आफू पःन ठाउँ खोज्छ तर भे ाउँदैन। अिन उसले भन्छ "म जुन
घरबाट िनःकेको िथए ँ त्यही घरमा पःनेछु।" शी-उनले ूत्येक िबहान ूाथर्ना

गिछर्न ् र बाइबल पिढ्छन्। ूथम पटक उनले शािन्त र आनन्दको अनुभव

गनर् पाइकी िछन्।

एक िदन येशूले दु

आत्माह ले सताएको मािनसबाट ती आत्माह

िनकािलिदनुभएको िथयो। येशूको पिछपिछ लाग्न त्यस मािनसले अनुरोध गरे को
िथयो तर येशूले उसलाई आदे श िदनुभयो, "आफ्नो घरमा फकर् र परमेँवरले
ितमीूित

कःतो

महान् क णा

दे खाउनुभएकोछ

सो

ितॆो

साथीह लाई

सुनाऊ।" (मकूर्स ५:१९)। त्यसरी नै शी-उनले कोिरयाभिर एडभेिन्टःट
र् एको क णा र दयाको बारे मा
चचर्ह मा गएर उनीमािथ परमेँवरले गनुभ

सुनाउँिछन्। र उनको कथा सुन्दा अचम्मै लाग्दछ।

्
(यस कथाको लेखक ब्या जु ली हुन।
उनी दिक्षण कोिरयाको युिनयन
कन्फरे न्समा साबथ ःकुल र पसर्नल िमिनःशीको िनदशक हुनहु न्ु छ)।

-कोिरयाका

मािनसह

कोिरयाको बारे मा जानकारी:
िकम्चीलाई

मन

पराउँछन्।

यो

परम्परादे िख

मनपराइएको गुन्िक
हो। बन्दाको गुन्िक,
मुलाको गुन्िक
र काँबोको
ु
ु
ु
गुन्िक
ु आिदह
छन।

्
हुन।
२५० थरी भन्दा बेसी सबैलाई मनपन गुन्िकह

-कोिरयाका मािनसह ले प ाको स ामा भईँु लाई तातो बनाउँछन्। त्यसलाई

अन्डोल वा तातो ढु ा भिनन्छ। घरको जिमनमुिन च ुल्हो बनाएर पाइपह बाट

तातो पठाउँछन्। यो पुरोनो ूािविधक िविध हो। अिहले पिन ९०ूितशत भन्दा

्
बेसी कोिरयाका मािनसह ले यो ूयोग गछर्न।

-नम्बर "४" कोिरयाका मािनसह को िनिम्त अपसकुन नम्बर हो। िबजुलीको

भर्या ह मा चौथो तलामा अक्षर एफ रािखएको हुन्छ वा चार तला भनेर

उल्लेख नगिरएको पिन हुन्छ।
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