सु को चचर्मा भएका
एकताको अनभ
ु व

५

यस अध्यायका मूल पदह : ूेिरत १:१२-१४, ूेिरत २:५-१३, ूकाश

१४:१२, ूेिरत २:४२-४७, ूेिरत ४:३२-३७, ूेिरत ५:१-११ र २ कोरन्थी
९:८-१५।

यस अध्यायको मूल सार पद: "ितनीह

ूेिरतह का िशक्षा, स ित र रोटी भाँच्न

र ूाथर्नामा िनरन्तर पमा भिक्तसाथ लािगरहन्थे" (ूेिरत २:४२
हामीह को सत्य येशूमा भएका आित्मक अनुभवह

पान्तिरत)।

एक आपसमा

बाँिडयो भने चचर्मा एकता हुन्छ। येशूले भ ुभयो, "बाटो, सत्य र जीवन म नै

हुँ। म ारा बाहे क कोही मािनस पिन िपताकहाँ आउन सक्दै न" (यूह ा
१४:६)। जब हामी आित्मक याऽामा सं गसं गै िहँड्छ
आत्म ानले

गदार्

पाएका

अनुवभह ले

िवँवासीह को बीचमा अत्यन्त मजबुत सतस

सुसिज्जत

र एक आपसमा

भएर

चल्दछ

तब

वा स ितमा टाँिसएर बःदछ ।

अठा॑ शताब्दीमा अमेिरकाको िविलयम िमलर भ ेले येशूको दोॐो आगमनको

ितिथ तोकेका िथए। जब त्यस ितिथमा येशूको आगमन भएन तब कितपय

इसाईह

िनराश भएका िथए। ितनीह मध्ये एउटा झुण्ड बाइबल अध्ययन

गरे र यस सं सारमा येशू तत्कालै नआउनुभएको कारण प ा लगाइरहे को िथयो।
िविलयम िमलरको आ ानमा लागेका मािनसह लाई एडभेिन्टःट भनेर सम्बोधन

गिरएको िथयो। सु

िथयो र आित्मक

सु का एडभेिन्टःटह को एक आपसमा गिहरो मेलिमलाप

पमा एक आपसमा जोिडएका िथए। सन् १८४४मा येशूको

दोॐो आगमन नहुँदा िनराश भएका केही एडभेिन्टःटह को एक साझा लआय
िथयो येशूको आगमन नहुँदा त्यसको कारण प ा लगाउने। त्यही अनुभवले

एडभेिन्टःट चचर्को जन्म भयो। त्यसबाट नै येशू आउनुभन्दा ःवगर्मा भइरहने
न्याय र येशूको आगमन भन्दा पिहले हुने वा भइरहने िविभ

खोल उघानर् थािलएको िथयो।

येशू ःवगर्मा जानुभएपिछ चेलाह

तर ितनीह

सत्य

ानह को

हताश िनराश वा िबचिलत भएनन्

िमलेर परमेँवरको वचन अध्ययन गनर् थाले, ूाथर्ना र स ितमा

एक हुन थाले। िविभ

पृ भूिमबाट आएपिन येशूमा एक हुने र एक आपसमा

तालमेल गरे र चल्ने चेलाह को ूितव ता हामी सबैको िनिम्त अनुकरणीय

७०

उदाहरण ब

पुगेको छ। आित्मक याऽामा एक भएर हातेमालो गरे र चलेको

येशूका चेलाह को अनुभव केवल इितहासको पानामा माऽ नथन्क्याएर अिहले
हामीमा पिन हुन सम्भव छ।
"यिद सामुिहक

पमा परमेँवरको आराधना गिरन्छ भने घरे ल ु

स ितको पिन अत्यन्त मह व छ भनेर म अझै जोड िदन चाहन्छु ।...येशू भी

र एक आपसमा टाँिसने आित्मक अनुभवको िबकल्प अ
िवँवास

गछु र्

भ े

ूत्येक

व्यिक्तमा

यो

आित्मक

छै न। येशूलाई
बौि क

ान

हुनैपछर्।...मािनसह लाई येशूकहाँ ल्याउने पिहलो काम त येशू ूभ ुकै हो।

अिन येशूलाई िवँवास गन ती मािनसह लाई आफ्नो शरीर िप थलोमा सध
एक पारे र राख्नुहन्ु छ। त्यो थलो हो, चचर्।"-रोबटर् जी. रे बनर्, ओ कम,

लेटअस विशर्प, (माण्ड रािपडस्: बेकर बुक हाउस, १९८०), पृ. ९१बाट
पान्तिरत।

१. तयारीका िदनह

ु न्ु थ्यो र
आफ्नो मन समयको अन्तसम्म येशू चेलाह को साथमा हुनह

आफू ःवगर्मा गएतापिन ितनीह लाई एक्लै वा टु हरु ो छोड्ने छै न ् भनेर

ितनीह लाई बचन िदनुभएको िथयो। येशू ःवगर्मा जानुभएपिछ उहाँको
बदिलमा ऽीएक परमेँवरको अक व्यिक्तत्व पिवऽ आत्मा ितनीह सँग रहन र

ितनीह को सेवाकायर्मा साथ िदन उहाँले पठाउँछु भनेर ूित ा गनुभ
र् एको

िथयो। जसरी येशू ितनीह सँग हुँदा ितनीह ले सान्त्वना र हसौला पाएका

िथए त्यसरी नै पिवऽ आत्माले ितनीह लाई सरसल्लाह, सान्त्वना र हौसला
िदनु हुनेछ भनेर येशूले ितनीह लाई वचन िदनुभएको
िसकाउनुभएको धेरै िशक्षादीक्षाह

िथयो। येशूले

र उहाँले के गनुभ
र् एको िथयो सो पिवऽ

आत्माले सम्झाउनु हुनेछ (यूह ा १४:२६)। अझ धेरै सत्य आत्म ानह

प ा लगाउन पिन पिवऽ आत्माले अगुवाइ गनुह
र् न
ु ेछ भनेर येशूले भ ुभएको

िथयो (यूह ा १६:१३)। येशूले चेलाह लाई पिवऽ आत्मा पठाउनुहन
ु े ूित ा

उहाँ ःवगर्मा जानुभन्दा अिघ फेिर दोहोर्याउनुभएको िथयो। उहाँले भ ुभयो,

"केही िदनमा नै ितमीह लाई पिवऽ आत्माले बिप्तःमा िदनुहन
ु ेछ...जब पिवऽ
आत्मा ितमीह मा आउनुहन्ु छ तब ितमीह ले शिक्त पाउनेछौ" (ूेिरत १:५,८
पान्तिरत)। य शलेममा, यहू िदयामा, सामिरयामा र पृथ्वीका अन्तसम्म

येशूको गवाही हुन पिवऽ आत्माले शिक्त सम्प
ूित ा िथयो (ूेिरत १:८)।

७१

गराउनुहन
ु ेछ भ े येशूको

चेलाह

पिवऽ आत्माको िनिम्त दश िदनसम्म पखर बसेका िथए। ती

दश िदनमा ितनीह ले के गरे ? हेनह
र्ु ोस् "१२ तब ितनीह

ू भिनने
जैतन

पहाड़बाट य शलेम फक। य शलेमदे िख यो पहाड ूाय: एक िकलोिमटर जित
मािथल्लो तलाको आफू बःने

टाढ़ा पछर्। १३ सहर िभऽ पसेपिछ ितनीह

कोठामा उक्ले। ितनीह चािहँ पऽुस, यूहन्ना, याकूब, अिन्ियास, िफिलप र थोमा,

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

अिन उहाँका भाइह का साथ ियनीह
गिररहन्थे।" (ूेिरत १:१२-१४)।
दश िदनसम्म चेलाह

र येशूकी आमा मिरयम

सबै एक मनका भएर िनरन्तर ूाथर्ना

ितॄ पमा आित्मक तयारीमा लागेका िथए

भनेर हामीले कल्पना गनर्सक्छ । येशूसँग रहे का िदनह को सम्झना गद,

उहाँका काम, िशक्षा र अनेक अचम्मका कामह को बारे मा याद गद चेलाह

एकजुट भएर बसेका िथए। मान ती िदनह
िदनह

िथए। ितनीह

सबै जना एक भएर ूाथर्ना र िबन्तीह

टबाइरहे का िथए (ूेिरत १:१४)।
"येशूले

ितनीह को आित्मक िवौामका

गनुभ
र् एको

ूित ालाई

पिखर्रहे को

बेलामा

परमेँवरमा

चेलाह

एक

आपसमा कोमल भएर सच्चा पँचाताप गिररहे का िथए र येशूूित ितनीह ले

दे खाएका अिबँवासलाई ितनीह ले ःवीकार गिररहे का िथए। येशूको मृत्युअिघ
उहाँले बोल्नुभएका वचनह लाई याद गद ती वचनह को पूरा अथर् ितनीह ले

बुझ्दै िथए। ितनीह को िदमागमा रािखएका सत्यह लाई सम्झना गद एक

आपसमा दो॑ोयाइ ते॑याइ छलफल गिररहे का िथए। येशूलाई कितपय समयमा

गलत सम्झेकोमा ितनीह

येशूका

अचम्मका

िदनह

एक आपसमा िधक्काद िथए। नाटकीय शैलीमा
एक

पिछ

अक

खेिलरहे का िथए। जब ितनीह ले येशूको शु

ँय

ितनीह को

मगजमा

र िनंखोट जीवन, पिवऽ

जीवनको बारे मा िचन्तनमनन गिररहे का िथए त्यसबेला यिद ितनीह ले येशूको

ूेिमलो ःवभाव ितनीह को जीवनबाट दे खाउन सकेको भए ितनीह को किठन
पिरौम, त्याग आिद कुनै ठू लो कुरो हुने िथएन भनेर ितनीह ले सोिचरहे का
िथए। यिद िवगतका ितन वषर्ह

फेिर दोहोिरएको भए ितनीह ले कःतो

फरक ढ ले चल्ने िथए भनेर छातीमा हात राखेर एक आपसमा गनगन

गिररहे का िथए। यिद ितनीह ले ूभ ुलाई एक पटक फेिर दे ख्न पाएको भए
ितनीह ले उहाँलाई गिहरो

पमा ूेम गरे र दे खाउने ूयास गन िथए।

येशूलाई बारम्बार आफूह को वचन र अिवँवास ारा िच

७२

दुखाएकोमा

दयदे िख दु:ख व्यक्त गिररहे का िथए। तर ितनीह लाई क्षमा िदइएको कुरा

सम्झेर ितनीह ले सान्त्वना पाइरहे का िथए। सारा सं सारको अगािड येशूको

नाउँ िनडर भएर घोषणा गरे र येशूलाई ितनीह ले दुखाएको िच

गरे र

दे खाउने

ितनीह ले

िभ ताह लाई पन्

ितनीह

िनणर्य

िथए।...आफू

गरे का

ूायिँचत

आफूमा

भएका

ाएर, आफूह को भाऊ खोज्ने चाहनालाई थन्क्याएर

इसाई स ितमा निजक भएका िथए।"-एलेन जी

अभ आपोःटल्स, पृ. ३६,३७बाट

पान्तिरत।

ाइट, द आक्टस्

यिद तपाईँको आित्मक याऽाको जीवन फेिर दोहोिरयो भने तपाईँलाई

के गन इच्छा छ? िवगत जीवनमा गरे का कुराह को बारे मा पछु तो गद नयाँ

िदनह मा के असल गन ूितब ता दे खाउन चाहनुहन्ु छ?
२. बाबेलको धरहरादे िख पेिन्टकोःटसम्म

येशू ःवगर्मा उक्लनुभएपिछ दश िदनसम्म चेलाह को आित्मक तयारी

पिछ पेिन्टकोःटमा भएको घट्नाले त्यो तयारीको अन्त भएको िथयो।
चेलाह को बीचमा पिवऽ आत्मा खिननुभन्दा अिघ ितनीह
एक ठाउँमा बिसरहे का िथए भनेर ूेिरत २:१ले बताउँछ।

एकै मनका भएर

पुरानो करार वा पौरािणक इॐाएलमा तीन मुख्य चाडह

िथए जसमा

ूत्येक यहू दी पु ष भाग िलन वाध्य हुन्थे। पेिन्टकोःटको चाड पिन त्यसमध्ये

एक मुख्य चाड िथयो।

िनःतार चाडको पचास िदन पिछ पेिन्टकोःटको चाड

मनाइन्थ्यो (यो शब्द मीक भाषाको पेिन्टकोःट- pentekoste बाट आएको हो,

जसको अथर् पचास िदन हो)। यो चाडमा मींम ऋतुमा काटे को बािलबाट
अगौटे

फल अथार्त ् सु को काटे को बालीको ूथम भाग इॐाएलीह ले

परमेँवरलाई धन्यवादको भेटी ःव प चढाउँथे ।
येशूको

समयमा

पेिन्टकोःटको

चाड

केवल

धन्यवादको

भेटी

चढाउनेमाऽ नभएर िसनै पहाडमा परमेँवरले मोशालाई िदनुभएको व्यवःथाको
(ूकाश १९:१) सम्झनामा पिन उत्सब मनाइएको हुनसक्थ्यो। यसरी येशूसँग

सम्बिधत इसाई सन्दे शमा परमेँवरको व्यवःथाको मह वको पोकोले पिन

िनरन्तरता पाएको दे ख्दछ । जसजसले परमेँवरको व्यवःथाको उल न गछर्न ्
र उहाँको मृत्युले गदार् उपलब्ध गराइएको र पँचाताप गनले पाउने पापको

क्षमाको त्यही पोकोमा समावेश भएको हुन्छ। त्यसकारण, युगको अन्तमा
परमेँवरमािथको िवँवास तथा आःथामा अडान
र सुसमाचारको

ममर् हुने

िनणार्यक

तत्वह

७३

राख्नेह को चिरऽमा व्यवःथा
समाबेश

भएकोमा

अचम्म

मा ुपदन: "सन्तह को धै यत
र् ा यसै मा छ: जसले परमेँवरका आ ाह

गछर्न ् र जसमा येशूको िवँवास छ" (ूकाश १४:१२

पालन

पान्तिरत। कुनै

नेपाली बाइबल अनुवादमा येशूमा िवँवास भिनएको छ। तर यो अनुवाद केही

हदमा फरक छ िकनभने येशूमा िवँवास राख्नु र येशूमा भएको जःतो िवँवास
हुन ु भ े भाषाको अथर् िभ ै हुन्छ-अनुवादकको िटप्पणी)। जब परमेँवरले
िसनैको पहाडमा दश आ ाह

िदनुभएको िथयो त्यसबेला िविभ

असाधारण

घट्ना घटे का िथए (ूःथान १९:१६-२५, िहॄू १२:१८)। त्यसरी नै जब
पेिन्टकोःटको समयमा पिवऽ आत्मा खिनए तब त्यसबेला पिन असाधारण

घट्ना घटे को िथयो। "अचानक ःवगर्बाट आवाज आयो। त्यो आवाज अत्यन्त

शिक्तशाली हावाको वेग जःतो िथयो। चेलाह

एक भएर बिसरहे को कोठामा

त्यो आवाज भिरएको िथयो। अिन त्यहाँ आगोका िजॄाह

जःता दे खा परे ।

त्यहाँ बिसरहे का ूत्येकको िशरमा त्यो आगोको िजॄो पर्यो। अिन ितनीह
पिवऽ आत्माले भिरए र ितनीह ले िविभ

आत्माले

ती

पान्तिरत)।

भाषाह

बोल्ने

भाषाह

शिक्त

िदनुभएको

बोल्न थाले िकनभने पिवऽ
िथयो

"(ूेिरत

२:२-४

त्यस अचम्मको घट्नाको अथर् के हो? हेनह
र्ु ोस्: "५ ःवगर्मिु न भएको

हरे क दे शबाट ईँवरभक्त यहू दीह

त्यस बेला य शलेममा बसेका िथए। ६

तब यो आवाज सुनरे भीड जम्मा भयो। ितनीह

हरे कले आफ्नो-आफ्नो भाषामा ितनीह

आँचयर्चिकत भए, िकनिक

बोिलरहेका सुन्यो। ७ ितनीह

आँचयर्चिकत भए, र अचम्म मानेर भन्न लागे, “के यी बोल्नेह
होइनन् र? ८ त कसरी ितनीह

सुन्छ ? ९ हामीह

सबै गालीलीह

हरे कले हाॆा आफ्ना मातृभाषामा बोलेको हामी

यहाँ पाथीर्ह , मादीह

र एलामीह , र मेसोपोटािमयाका,

यहू िदयाका, कापाडोिकयाका, पोन्टस र एिशयाका बािसन्दाह

छ । १० अिन

िृिगया, पामिफिलया, िमौ र कुरे नीमा पन िलिबयाका कितपय क्षेऽह
रोमबाट आएका यहू दी र यहू दी मत मान्नेह

र अरबीह

कायर्ह को

सबै

दुवै छ , ११ बेटका बािसन्दाह

र

पिन छ , अिन हामी आ-आफ्ना भाषामा परमेँवरका महान्

चचार्

ितनीह ले

गिररहेका

सुन्दै छ ।” १२

ितनीह

सबै

आँचयर्चिकत भए र अन्योलमा परे र एउटाले अकार्लाई यसो भन्न लागे, “यसको

अथर् के हो?” १३ तर अ ह ले हाँसो गरे र भने, “ितनीह
मातेका छन्।” ूेिरत २:५-१३।
पेिन्टकोःट

नयाँ रक्सी खाएर

खुिशयालीको चाड िथयो। परमेँवरले ूसःत आिशष

िदनुभएकोले उहाँूित आभारी भएर धन्यवाद िदँदै त्यो पवर् मनाइन्थ्यो।

७४

रमाइलो गरे र चाड मनाउने भएकोले यहू दीह ले चेलाह को बोलीलाई गलत

सम्झेका िथए। ितनीह ले भने "ए, ियनीह

त रक्सीले पो माि रहे का छन्!"

(ूेिरत २:१३-१५)। त्यसबेला परमेँवरको आँचयर् काम चेलाह को बीचमा
भएको िथयो। ितनीह ले अन्य भाषाह

वचनह लाई िविभ

बोल्ने बरदान र ितनीह ले बोलेका

भाषाका मािनसह ले आआफ्नै भाषामा सु

सफल भएका

िथए (अथार्त ् अन्य भाषा बोल्ने बरदान त कसै मा होला तर यिद अ ले त्यो

बुझ्न सकेन भने त्यसको अथर् केही हुँदैन। यस बारे पावलले ःप

व्याख्या १

कोरन्थी १४मा गदर्छन्)। रोॆी साॆाज्यमा रहे का सं सारका िविभ

यहू दीह

येशू भी
िथए।

भाषा बोल्ने

य शलेममा पेिन्टकोःटको चाड मनाउन आएका िथए। ितनीह ले

ु न्ु छ भ े सन्दे श आआफ्नै भाषामा सुन्ने अवसर पाएका
मसीह हुनह

(पऽुसले यहू दीह को ूितिबयालाई कसरी जवाफ िदए सो पढ्नु पिन

उपयुक्त दे िखन्छ: "१३ तर अ ह ले हाँसो गरे र भने, “ितनीह

नयाँ म ले

मातेका छन्।” १४ तर पऽुसले एघार जनासँग खड़ा भएर उच्च ःवरमा

ितनीह लाई भने, “यहू िदयाका मािनस हो, र य शलेमका जम्मै बािसन्दाह ,
तपाईंह लाई यो कुरा थाहा होस्, र मेरा कुरा सुन्नुहोस्। १५ िकनभने

तपाईंह ले ठान्नुभएझ ियनीह

मातेका छै नन्, िकनिक अिहले िबहानको नौ

माऽ बजेको छ। १६ तर योएल अगमवक्ता ारा भिनएको कुरा यही हो, १७
‘आिखरी

िदनह मा

मािनसह मािथ

यःतो

मेरा

आत्मा

हुनेछ

भनी

परमेँवर

खन्याइिदनेछु, र

भन्नुहन्ु छ, म

ितमीह का

सबै

छोराह , र

ितमीह का छोरीह ले अगमवाणी बोल्नेछन्, र ितमीह का युवकह ले दशर्न
दे ख्नेछन्, र ितमीह का बूढ़ापाकाह
िदनमा

ःवप्नदशीर् हुनछ
े न्। १८ हो, म आफ्ना

मेरा

आत्मा

खन्याइिदनेछु, र

दास-दासीह मािथ

ती

ितनीह ले

पृथ्वीमा िचन्हह

दे खाउनेछु, अथार्त ् रगत, आगो, र धू वाँको मुःलो। २०

अगमवाणी बोल्नेछन्। १९ मािथ आकाशमा म अचम्मका काम र तल
परमूभ ुको महान् र गौरवमय िदन आउन अगािड सूय र् अन्धकारमा र चन्ि

ु ो नाउँ िलनेछ, त्यसले
रक्तमा पिरवतर्न हुनेछन्। २१ अिन जसले परमूभक

उ ार पाउनेछ।’ २२ “इॐाएलका मािनस हो, यी कुरा सुन्नुहोस्, नासरतका
येशू

यःता

व्यिक्त

अचम्मका कामह

ु न्ु थ्यो, जसलाई
हुनह

र िचन्हह

परमेँवरले

शिक्तशाली

कामह ,

ारा तपाईंह का सामुन्ने ूमािणत गनुभ
र् यो।

तपाईंह लाई थाहै छ िक परमेँवरले तपाईंह का बीचमा यी कामह

उहाँ ारा गनुभ
र् एको हो। २३ परमेँवरले ठहराउनुभएको िनिँचत योजना र

७५

पूव र् ानअनुसार पबाउ पनुभ
र् एको ियनै येशूलाई अधमीर् मािनसह का हात ारा
तपाईंह ले

बूसमा टाँगेर मानुभ
र् यो। २४ उहाँलाई परमेँवरले मृत्युको

पीडाबाट छु टकारा िदएर जीिवत पानुभ
र् यो। िकनिक मृत्युको अधीनमा उहाँ
भइरहनु असम्भव िथयो, २५ िकनिक दाऊदले उहाँको िवषयमा भन्दछन्, ‘मैले

ूभ ुलाई सध मेरो सामने दे ख, िकनभने म नडगमगाऊँ भनेर उहाँ मेरो
ु न्ु छ। २६ यसकारण मेरो
दािहनेतफर् हुनह

दय आनिन्दत र मेरो िजॄो हिषर्त

भयो। यसबाहे क मेरो शरीरले पिन आशामा िजउनेछ। २७ िकनिक तपाईंले

मेरो ूाणलाई पातालमा छो नुहन
ु ेछैन, न त तपाईंले आफ्ना पिवऽ जनको शरीर

कुहुन िदनुहन
ु ेछ। २८ तपाईंले मलाई जीवनको मागर्ह
मलाई आफ्नो उपिःथित ारा आनन्दले ग ग

बताउनुभयो, तपाईंले

पानुह
र् न
ु ेछ।’ २९ “भाइ हो, हाॆा

पुखार् दाऊदको िवषयमा म तपाईंह लाई िनँचयतासाथ भन्न सक्छु , िक उनी

मरे र गािडए, अिन आजको िदनसम्म उनको िचहान छँदैछ। ३० यसकारण

एक

अगमवक्ता

भएका

हुनाले, उनले

जान्दिथए

िक

परमेँवरले

शपथ

खानुभएको िथयो िक उनकै सन्तानबाट उनको िसं हासनमा एक जनालाई
परमेँवरले

बसाल्नुहन
ु ेछ।

३१

अिघबाटै

यो

दे खेर

उनले

भींटको

पुन त्थानको िवषयमा भने िक उहाँ न पातालमा छोिडनुभयो, न त उहाँको

शरीर नै कु ो। ३२ ियनै येशूलाई परमेँवरले जीिवत पानुभ
र् यो। यस कुराका

हामी सबै साक्षी छ । ३३ यसै कारण परमेँवरको दािहने बाहुलीपि

उहाँ

उच्च पािरनुभयो, र िपताबाट पिवऽ आत्माको ूित ा पाउनुभयो, र उहाँले यो
खन्याइिदनुभएको हो, जे तपाईंह

दे ख्नु र सुन्नुहन्ु छ। ३४ िकनिक दाऊद त

ु े मेरा ूभ ुलाई भन्नुभयो,
ःवगर्मा चढ़े नन्, तर उनी आफैले भन्दछन्, ‘परमूभल

ितमी मेरो दािहने हातपि

बस

३५ जबसम्म म ितॆा शऽुह लाई ितॆा

ँ ’ ३६ “त्यसैकारण इॐाएलको सारा पिरवारले यो
खु ाको पाउदान तुल्याउँिदन।

पक्का गरी जानोस्, िक येशू, जसलाई तपाईंह ले बूसमा टाँग्नुभयो, परमेँवरले
उहाँलाई ूभ ु र भींट बनाउनुभयो।” ३७ यो कुरा सुनेर ितनीह को

िछयािछया भयो, अिन पऽुस र अ

दय

ूेिरतह लाई ितनीह ले भने, “ए भाइ हो,

हामीले के गन?” ३८ पऽुसले ितनीह लाई भने, “पँचा ाप गर, र ितमीह का
पाप-क्षमाको िनिम्त येशू भींटको नाउँमा ितमीह

ूत्येकले बिप्तःमा लेऊ, र

ितमीह ले पिवऽ आत्माको वरदान पाउनेछौ। ३९ िकनिक ूित ा ितमीह का

िनिम्त, ितमीह का सन्तानको िनिम्त र टाढ़ा-टाढ़ामा रहे का सबैका िनिम्त हो,

ूत्येक जसलाई ूभ ु हाॆा परमेँवरले बोलाउनुहन्ु छ।”
कुराह

४० अ

धेरै

ारा उनले ितनीह लाई गवाही िदए, र यसो भनेर अतीर् िदए, “यस दुंट

७६

पुःताबाट ितमीह ले आफैलाई बचाओ।” ४१ तब जस-जसले उनको कुरा

महण गरे ितनीह ले बिप्तःमा िलए, र त्यसै िदन ूाय: तीन हजार मािनसह

ितनीह को सं ख्यामा थिपए।" ूेिरत २:१३-४१।)
िविभ

दे शबाट आएका िविभ

मातृ भाषाह

बोल्ने यहू दीह को

ूितिबयालाई पिन िवशेष अथर्मा िलनुपदर्छ। बाबेलको धरहराको कारण एकै

जात भएका मानव जगत सं सारमा फैिलएर जातजाित बनेको त्यस तथ्यले

बुझाउँछ। चेलाह को माझमा परमेँवरले गनुभ
र् एको काम अनुमहको िथए।
सारा जातजाित र िविभ

भाषाह

बोल्ने मािनसह लाई एउटै मानव जातको

मानव ूाणीमा बाँध्ने परमेँवरको योजना त्यस घट्नाले दे खाउँदछ। सारा
सं सारमा परमेँवरको चचर्ले खेल्ने भूिमकाले पिन त्यही ममर्लाई बुझाउँछ।

बाबेलको धरहराले गदार् िततरिबतर भएका मािनसह लाई चचर्को माध्यम ारा

िवँवव्यापी पमा एक बनाउने परमेँवरको योजनालाई हामीले साकार पानुर्
ज री छ।

३. स ितमा एक भएर भेला हुने

पऽुसले यहू दीह लाई येशूको बारे मा ूवचन िदएपिछ मुिक्त पाउन

पँचाताप गनुह
र् ोस् भनेर आ ान गरे का िथए। त्यसको ूितउ रमा तीन हजार
यहू दीह ले पुरानो करारको भिवंयवाणी पूरा गनर् येशू आउनुभएको िथयो भनेर

ःवीकार गद बिप्तःमा िलने िनणर्य गरे का िथए। ती सबै मािनसह का

परमेँवरले काम गिररहनुभएको िथयो। धेरै यहू दीह

दयमा

टाढा टाढा दे शह बाट

य शलेम आएका िथए। ितनीह मा कितपयले येशूलाई भेट्ने आशा गरे को

हुनसक्छन्। कितपयले येशूलाई दे खेको र परमेँवरबाट िदइने मुिक्तको बारे मा

उहाँले सुनाउनुभएको वचनह

सुनेको हुनपु छर् तर उहाँलाई महण गरे र उहाँको

पिछ लाग्ने िनणर्य नगरे को हुनसक्छन्। पेिन्टकोःटको समयमा परमेँवरले

अचम्मकासाथ चेलाह को जीवनमा हःतक्षेप गनुभ
र् एको िथयो र ितनीह लाई
येशूको पुन त्थानको गवाही हुन ूयोग गनुभ
र् एको िथयो। अब येशूको नाउँमा

क्षमा पाइन्छ र मुिक्त पाइन्छ भनेर यहू दी जनसमूहले ःप

सकेका िथए (ूेिरत २:३८)।

येशूका सु का चेलाह

पमा थाहा पाउन

र बिप्तःमा पाएका नयाँ यहू दी िवँवासीह

िमलेर एक नयाँ समाज गठन गरे का िथए। त्यस समाजमा अचम्म तिरकाले
सत्स

अथार्त ् स ित गनर् एकताको सृजना भएको िथयो। त्यस एकतालाई

कायम राख्न ितनीह ले के गरे ? अथार्त ् हामी सबै येशूका िवँवासी ह र हामी

७७

एक हुनपु छर् भनेर सारा सं सारलाई दे खाउन ितनीह ले कःतो सिबयता दे खाएका

िथए? हेनह
र्ु ोस्, ूेिरत २:४२-४७ "४२ ितनीह

ूेिरतह का िशक्षा, स ित र

(परमेँवरूित ौ ा) उत्पन्न भयो, र ूेिरतह

ारा धेरै अचम्मका काम र

थोक साझा िथए। ४५ ितनीह ले आफ्ना सम्पि

र मालसामान बेिचकन जस-

रोटी भाँच्न र ूाथर्नामा भिक्तसाथ लािगरहन्थे। ४३ हरे कको

िचन्हह

भए। ४४ िवँवास गनह

दयमा भय

जित सबै एकसाथ बःथे, र ितनीह का सबै

जसलाई जे-जे कुराको खाँचो पथ्य सबैलाई ती बाँिड़िदन्थे। ४६ ितनीह

एकै

मनका भई मिन्दरमा एकसाथ उपिःथत हुन्थे, र घर-घरमा रोटी भाँच्थे, र

ितनीह

खुशी र शु

दयले िमलीजुली खान्थे, ४७ र परमेँवरको ूशंसा गद,

र सबै मािनसह बाट शुभेच्छा पाउँदै बःथे। उ ार पाउनेह लाई ूभ ुले िदनिदनै
ितनीह को सं ख्यामा थिपिदनुहन्ु थ्यो।

येशूलाई िवँवास गन समाजका नयाँ िवँवासीह को पिहलो काम

ूेिरतह को िशक्षादीक्षामा लाग्न रािजभएको िवषयलाई उल्लेखनीय मा ुपछर्।
कुनै पिन नयाँ िवँवासीले अध्याित्मक िवकास र िवँवासमा अटल भइरहन
बाइबलले िसकाएका िशक्षाह

उहाँका चेलाह

िसक्नु र िसिकरहनु अत्यन्त ज री छ।

येशूले

वा उहाँलाई िवँवास गन जोसुकैलाई पिन यो आदे श

िदनुभएको िथयो "मैले जे जे कुराह

गएर िसकाऊ" (मि
बारे मा सबै थोकह

२८:२०

ितमीह लाई िसकाए ँ सो सारा सं सारमा

पान्तिरत)। नयाँ िवँवासीह ले येशूको

चेलाह बाट सु

समय िदएका िथए। येशूको जीवन,

उहाँको सेवाकायर्, उहाँका िशक्षाह , उहाँका कथाह , उहाँका ूवचनह
उहाँका अचम्मका कामह

ितनीह ले सु

र

पाएको हुनपु छर्। येशूको सम्पूणर्

िबयाकलाप िहॄू धमर्शा मा अगमवक्ताह ले लेखेकै अनुसार पूरा हुनआएको

हो भनेर ती चेलाह ले व्याख्या गरे र ितनीह लाई िसकाएको हुनपु छर्।

येशूमािथको िवँवासमा एक भइरहने ूथम् मह वपूणर् तत्व बाइबलको िशक्षा

िसिकरहने चाहना हो।

ती िवँवासीह ले ूाथर्ना गनर् समय पिन िबताएका िथए। साथै

ितनीह ले एक आपसमा िमिलजुली खाना पिन खाएका िथए। ूेिरत २:३६
अनुसार ूभ ु भोजमा ितनीह ले भाग िलइरहे का िथए िक एक आपसमा खाना

बाँडेर खाएका िथए भ ेचािहँ ःप

छै न। एक आपसमा स ित गरे र समय

िबताए भनेर भ ुको अथर् नयाँ समाजले िनयिमत पमा वा बारम्बार एकजुट
भएर बसेका िथए भन्ने बुिझन्छ । ितनीह ले

य शलेमको मिन्दरमा र एक

आपसको व्यिक्तगत घरघरमा िमिलजुिल समय िबताएका िथए। य शलेमको
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मिन्दर अझै पिन परमेँवरको आराधना गन यहू दीह को आःथाको केन्ि

भइरहे को

येशूका

िथयो।

चचर्का

ूथम

िवँवासीह को

बीचमा

घिन ,

सौहािपूणर् र भाइचाराको सम्बन्ध िथयो। ितनीह ले सँगसँगै खाए र ूाथर्ना

गरे । िवँवासीह को समाजलाई जगाइ राख्न ूाथर्ना अत्यन्त मह वपूणर् र
नभैनहुने तत्व हो। यिद कुनै पिन येशूभक्तले आफ्नो आित्मक जीवन
बचाइराख्न चाहन्छ र साथै आित्मक पमा पिरपक्व हुन चाहन्छ भने ूाथर्नामा

लािगरहनु अत्यन्त ज री छ। नयाँ इसाई समाजले एक आपसमा िमलेर

परमेँवरको आराधना गनर् समय िबताएका िथए। चेलाह बाट िसक्ने ूिबया,

ूाथर्ना गन ूिबया, घरे ल ु स ित गिर िमिलजुिल खाना खाने ूिबया र

परमेँवरको आराधना गन ूिबया ितनीह ले िनरन्तर पमा गिररहे भनेर
हामीलाई बताइएको छ।

िनरन्तर पमा िमिलजुिल स ित गन बािनले य शलेममा अ सँग पिन

नयाँ सम्बन्ध राख्ने ूिबयाको सृजना भएको िथयो। सबै मािनसह ले नयाँ

िवँवासीह लाई मन पराए भनेर ूेिरत २:४७मा बताइएको छ। नयाँ
िवँवासीह को जीवनमा पिवऽ आत्माले काम गनर् िदइएकोमा समाजमा
ितनीह को ूभाव ठू लो परे को िथयो भ ुमा श ा छै न। पिवऽ आत्माले ूेिरत

ु न्ु छ भ े सत्य गवाही सबै
जीवन ती िवँवासीह ले िबताउँदा येशू मसीह हुनह
मािनसह ले ितनीह बाट दे ख्न पाएका िथए।

एक आपसमा एक हुने एकता, स ित, िमिलजुिल ूाथर्ना गन र येशूको

लािग गवाही हुने सु का चचर्का िवँवासीह को उदाहरणबाट तपाईँको ःथानीय
चचर्ले के िसक्न सक्दछ?

४. उदारता र लोभ

पेिन्टकोःटको अनुभव पिछ येशूका चेलाह

र अ

िवँवासीह को

िमिलजुिल एक भएर स ितमा जुटेका िथए। केवल ूाथर्ना गन वा स ित
गनमाऽ

नभएर

ितनीह मा

एक

आपसको

खाँचोूित

सं वेदनशील

भएर

पारःपिरक सहयोगको भावना पिन ःव:त जागेको िथयो। "४४ अब िवँवास

गनह

जित सबै एकसाथ बःथे, र ितनीह का सबै थोक साझा िथए। ४५

ितनीह ले आफ्ना सम्पि

र मालसामान बेिचकन जस-जसलाई जे-जे कुराको

खाँचो पथ्य सबैलाई ती बाँिड़िदन्थे।" (ूेिरत २:४४-४५)। येशूलाई िवँवास
गर्यो भन्दै मा आफ्ना सरसामानह

बेचेर एक आपसमा बाँड्नुपछर् भ े कर त

िथएन। तर त्यसबेला येशूभक्तह ले जे गरे त्यो एक आपसमा स ित गदार्

७९

ितनीह मा एक आपसूितको ूेम जागेको िथयो र सबैको सहयोगको िनिम्त
सामानह

बेचेर बाँडेका िथए। ितनीह को एकता कितको बिलयो रहे छ भनेर

त्यसले ूतआय पमा दे खाएको िथयो। यो एक आपसमा आवँयक कुराह

बाँड्ने चलन केही समयसम्म रअयो। ूेिरत ४ र ५ अध्यायमा त्यसको बारे मा

अझ िवःतृत िववरण िदइएको पाइन्छ। यो चलन नयाँ करारको अ

ठाउँह मा पिन भएको पाउँछ । त्यसको बारे मा हामी हे नछ ।

यही सन्दभर्मा बारनाबासलाई पिहलो पल्ट पिरिचत गराएको पाइन्छ। उनी

धनी भएको दे िखन्छ र उनको जमीन िथयो अथार्त ् उनी जिमन्दार िथए।
िवँवासीह को िहतको िनिम्त उनले आफ्नो सम्पि

बेचेका िथए र पैसाचाही ँ

ूेिरतह कहाँ ल्याएका िथए (ूेिरत ४:३६,३७)। बारनाबासको उदाहरणबाट
सबैले पाठ िसक्नुपन भनेर बाइबलमा िचऽण गिरएको छ।

ूेिरत ४:३२-३७ र ५:१-११मा दुई समूहका मािनसह को बारे मा

ँ हनिनया र सिफराको
िचऽण गिरएको छ। बारनाबासको चिरऽ र मनिःथितसग

तुलना गनुह
र् ोस्। यी दम्पि को िनयतमा कःतो खोट दे िखयो? हेनह
र्ु ोस्: "३१
ितनीह ले ूाथर्ना गिरसकेपिछ ितनीह

ितनीह

भेला भएको ठाउँमा कम्प भयो, र

सबै जना पिवऽ आत्माले भिरए, र ितनीह ले साहसिसत परमेँवरको

वचन बोले। ३२ िवँवास गनह को समूह सबै एकै

दय र एकै आत्माका

भएका िथए, र ितनीह मध्ये एउटाले पिन आफ्नो धन-सम्पि को केही थोक यो

मेरो आफ्नो हो भनी भन्दै न िथयो, तर ितनीह का सबै थोक साझा िथए। ३३
ती ूेिरतह ले बड़ो शिक्तसाथ ूभ ु येशूका पुन त्थानको गवाही िदन्थे, र ितनीह

सबैमािथ ठू लो अनुमह रहेको िथयो। ३४ ितनीह मध्ये कसैलाई केही कुराको

खाँचो पदनथ्यो, िकनिक जित जना जग्गाजिमन िक घरका मािलक िथए,
ितनीह ले ती बेचेर त्यसको मोल ल्याउँथे, ३५ र ूेिरतह का चरणमा

रािखिदन्थे, र जस-जसलाई जे-जे कुराको खाँचो पथ्य , सो हरे कलाई बाँिड़िदन्थे।

३६ अब साइूस दे शको लेवी कुलका योसेफ, जसलाई ूेिरतह ले बारनाबास

भनी नाउँ राखेका िथए (जसको अथर् उत्साहको पुऽ हो), ३७ उनले आफ्नो

जिमन बेचे र त्यो रकम ल्याएर ूेिरतह का चरणमा रािखिदए।" (ूेिरत
४:३१-३७) र "१ तर हनिनया नाउँका कोही एक जना र ितनकी पत्नी

सफीराले एक टुबा जिमन बेचे, २ र त्यसको मोलबाट ितनकी पत्नीकै
ँ राखे, र केही िहःसा ल्याएर ूेिरतह का
जानकारीमा केही िहःसा आफूसग
ँ झूट बोल्ने
चरणमा रािखिदए। ३ तर पऽुसले भने, “ए हनिनया, पिवऽ आत्मासग

ँ राख्ने कुरा शैतानले कसरी
र जिमनको िबबीको मोलबाट केही िहःसा आफूसग

८०

ितॆो मनमा भिरिदयो? ४ त्यो िबबी नभइञ्जेल के त्यो ितॆो आफ्नै िथएन? र

त्यो िबबी भएपिछ पिन त्यो ितॆै अिधकारमा िथएन र? यःतो काम गन िवचार
ितॆो

दयमा कसरी आयो? ितमीले मािनसह लाई त होइन, तर परमेँवरलाई नै

ढाँटेका छौ।” ५ यो कुरा सुनरे हनिनया भूइँमा लड़े र ितनले ूाण त्यागे। यो
सुन्नेह

सबैमािथ ठू लो डर छायो। ६ तब जवानह ले उठे र ितनलाई लुगाले

बे॑े र बािहर बोकी लगे, र गािडिदए। ७ जे भइसकेको िथयो सो थाहा नपाई

ूाय: तीन घण्टापिछ ितनकी पत्नी पिन िभऽ आई। ८ पऽुसले त्यसलाई सोधे,
“मलाई भन, ितमीह ले जिमन त्यि मै बेचेका हौ?” अिन त्यसले भनी, “ज्यू,

त्यि मै।” ९ तर पऽुसले त्यसलाई भने, “ितमीह ले ूभ ुका आत्माको परीक्षा

गनर् कसरी िमलेर मतो गर्यौ? हेर, ितॆा पितलाई गा नेह

ढोकामै छन् र

ितनीह ले ितमीलाई बोकेर बािहर लैजानेछन्।” १० अिन तु न्तै त्यो उनका
पाउनेर लड़ी र ूाण त्याग गरी। जब जवानह

िभऽ आए, त्यसलाई मिरसकेकी

दे खेर बािहर बोकेर लगे, र त्यसको पितको निजकमा गािड िदए। ११ सारा
मण्डलीमािथ र यी कुरा सुन्ने सबैमािथ ठू लो डर छायो।" (ूेिरत ५:१-११)।

पिवऽ आत्मासँग ढाँट्नु ितनीह को ठू लो पाप िथयो। त्यितमाऽ

नभएर हनिनया र सिफराले लोभ र लालच पिन दे खाए। जब कोही येशूलाई

िवँवास गछु र् भनेर दावी गछर् तर त्यो दावी गनले लोभ र ःवाथीर्पना दे खाउन

थाल्यो भने एक आपसको भाइचारा ूेम र स ित पिन टु ट्दछ। लोभ, लालच,

ःवाथीर्पना र फटाही गन बानी येशूभक्तमा हुन ु भनेको पाप हो। सु को चचर्मा

कःतो खालको सकारात्मक आत्मीय स ित िवँवासीह को बीचमा िथयो भ े
ज्वलन्त उदाहरण बारनाबासमा दे िखन्छ भने हनिनया र सिफराको उदाहरण

त्यसको िठक िबपरीत। इसाई समाजमा पिन िवँवासीह को िहतको िनिम्त

आफूलाई सुम्पने गुण भएका मािनसह माऽ होइन ःवाथीर्, आफ्नो भाऊ खोज्ने

वा

ढाँट्ने

मािनसह

पिन

छन्

भनेर

लूकाले

नलुकाइकन

लेख्दछन्। (यसको अथर् चचर्मा दुई थरीका मािनसह
सु को चचर्को इितहासले हामीलाई बताउँछ)।

ःप

पमा

िथए र छन् भनेर

दश आ ाको अिन्तम आ ामा लोभ र लालचको बारे मा उल्लेख

गिरएको छ (ूःथान २०:१-१७)। यो आ ा अ

नौ आ ाह भन्दा फरक

छ। मािनसह ूित परमेँवरको इच्छा वा चाहना मािनसह ले अ
नमान्दा ितनीह ले गन उल न ूत्यक्ष

आ ाह

पमा दे िखन्छ भने अिन्तम आ ाचािहँ

अ ले नदे ख्ने गरे र अूत्यक्ष पमा उल न गिरएको हुन्छ।

दयमा लोभ

पोषाइ राख्नु भनेको मािनसले दे ख्ने गरे र गिरने पाप होइन, तर िबचार वा
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िववेकमा चल्ने ूिबया हो। लोभ र त्यसको िमऽ ःवाथीर्पना दे िखने पाप
होइन। तर त्यसले मािनसको पापी अवःथालाई दे खाउँछ। जब ःवाथर् भावले

ूेिरत भएर कसै ले काम गछर् भने त्यसले मािनसको िभऽी भावलाई दे खाउँदछ,
जसरी हनिनया र सिफराले दे खाएका िथए। यथाथर्मा भ े हो भने अिन्तम

आ ा अधमर् वा दु ताको जरा हो जुन आ ालाई सबै आ ाह ले दोष िदँदछ।

अथार्त ् सबै आ ाह

नमा े वा मा

नचाहने कारण अिन्तम आ ाको कारणले

हो। हनिनया र सिफराको लोभले शैतानको ूभाव हुन िदन ढोका खुलाएको
िथयो। त्यसले गदार् ितनीह

परमेँवरलाई ढाँट्न अमसर भए। यहू दाले पिन

येशूलाई गरे को व्यवहारबाट उसको लोभको फल िथयो भ
हामीह को

जीवनमा

खेिलरहने

लोभलालचलाई

सिकन्छ।
कसरी

जरै देिख

उखाल्ने? परमेँवरलाई ूशंसा र धन्यवाद िदने बानी नै यस दु लाई उखाल्ने
औषधी कसरी हुनसक्छ?

५. गिरबह लाई याद गनुर्

सु का चचर्मा एकताको गुण ूत्यक्ष पमा कसरी दे खाइयो भन्दा

िवँवासीह ले आफूसँग भएका ॐोतह

एक आपसको भलाईको िनिम्त बाँडेका

िथए। ूेिरतको पुःतकको सु मा िवँवासीह ले दे खाएका उदार चिरऽलाई

िनरन्तरता िदन पावलले पिन उनले ःथापना गरे का चचर्का िवँवासीह लाई
पिन अनुरोध गरे का िथए। उनले माकोडोिनया र अिखयामा चचर्ह

ःथापना

गरे का िथए। जब य शलेममा अिनकाल भयो तब त्यहाँका गिरबह लाई

सहयोग गनर् ती चचर्का िवँवासीह ले चन्दा श लन गनर् पावलले आ ान
गरे का िथए (ूेिरत ११:२७-३०, गलाती २:१०, रोमी १५:२६ र १ कोरन्थी

१६:१-४)। ती
अयहू दीह

िथए।

चचर्का िवँवासीह
तै पिन

यहू दीह

य शलेममा

भएका

िथएनन् ब
यहू दी

अन्य जाित वा

जातका

िवँवासी

भाइबिहनीह ूित ितनीह को माया छ र भलो चाहन्छन् भनेर ितनीह सँग

ऐक्यब ता जनाउन ती चचर्ह ले उदारतासाथ ितनीह लाई चािहने उपहारह
पठाएका िथए। य शलेमका यहू दी इसाई िवँवासीह

र माकोडोिनया र

आिथर्क

ती

अिखयामा भएका िवँवासीह को बीचमा सांःकृितक, भौगोिलक, जातीय,
आिद

िभ ता

िथयो।

मािनसह ले पाएको हुनाले ितनीह
ितनीह ले दे खाएका िथए। अ

तर

एउटै

सुसमाचार

दुवै

समूहका

येशू भी मा एक भएको ूत्यक्ष पमा

िवँवासीह को आवँयकताूित सं वेदनशील

भएर ितनीह को खाँचो टािरिदनु भनेको ती िवँवासीह को बीचमा कःतो
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एकता िथयो भनेरमाऽ दे खाएको िथएन तर एकतामा रिहरन र त्यसलाई बल
पुर्याउन आफूसँग भएका ॐोतह
कोरन्थी

ितनीह ले अ

चचर्का

बाँड्न आवँयक भएको दे खाएको िथयो।

िवँवासीह

ूायजसो

अयहू दीह

िथए।

यिद

िवँवासीह लाई उदारता दे खाए भने त्यसको पिरणाम के हुनछ
े

भनेर पावलले २ कोरन्थी ९मा कसरी व्यक्त गरे का िथए? िवशेष गरे र ८-१५
हेनह
र्ु ोस्: "१ सन्तह का िनिम्त िदइएको भेटीको िवषयमा ितमीह लाई लेिखरहन

मलाई आवँयक छै न। २ िकनभने म ितमीह को तत्परता जान्दछु । यसको

िवषयमा माकेडोिनयाका मािनसह का सामुन्ने ितमीह को गवर् गद मैले भनेथ,

िक

पोहोर

सालदे िख

अखैया

तयारी

भइरहेको

छ।

ितमीह को

जोशले

ितनीह मध्ये धेरैजसोलाई उ ेिजत पारे को छ। ३ तर यस िवषयमा ितमीह का

लािग हामीले गवर् गरे को व्यथर् नहोस्, र मैले भनेअनुसार ितमीह
भनेर म भाइह लाई पठाइरहेछु। ४ यिद कोही माकेडोिनयाकाह

तयार रहो

ँ आए
मसग

र ितमीह लाई तयार भे ाएनन् भने हामी शमर्मा पनछ , र ितमीह लाई पिन
कम्ती शमर् हुँदैन, िकनभने हामीले ितमीह मािथ ठू लो भरोसा राखेका िथय । ५

यसकारण ितमीह ले ूित ा गरे का भेटीको ूबन्ध अिघबाटै िमलाउनका िनिम्त

मभन्दा अिघ भाइह लाई ितमीह कहाँ पठाउन मैले आवँयक ठान। यसैले यो

भेटी करकापले होइन, तर राजीखुशीले िदइएको भेटीको

पमा तयार होस्। ६

ँ छनले
तर कुरा यही हो, िक थोरै छनले थोरै नै कटनी गछर्, र ूशःतसग
ँ
ूशःतसग
कटनी गछर्। ७ अिन हरे क मािनसले आफ्नो मनमा स ल्प

गरे बमोिजम दे ओस्, इच्छा नभई होइन, न त करकापमा परे र। िकनभने

खुशीसाथ िदनेलाई परमेँवरले ूेम गनुह
र् न्ु छ। ८ परमेँवरले ितमीह लाई हरे क
आिशष् ूशःत माऽामा िदन सक्नुहन्ु छ, तािक ितमीह िसत सध नै हरे क कुरा

ूशःत होस्, र हरे क असल कामको िनिम्त ितमीह ले ूशःत माऽामा िदन
सक। ९ यसरी लेिखएको छ, “उसले छछर्, र गरीबह लाई िदन्छ, उसको

धािमर्कता सदासवर्दै रिहरहन्छ।” १० छनलाई बीउ र खानलाई भोजन िदनुहन
े े
ु ल

ितमीह लाई बीउ िदनुहन
े , र त्यसमा वृि
ु छ

गराउनुहन
े , अिन ितमीह का
ु छ

धािमर्कताको फसल बढ़ाउनुहन
े । ११ ितमीह को ठू लो उदारताको िनिम्त
ु छ
हरे क कुरामा ितमीह

धनी तुल्याइनेछौ, जुन उदारताले हामी ारा परमेँवरमा

चढ़ाउने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ।

१२ यस सेवाको कामले सन्तह को

अभाव पूरा हुन्छ। त्यित माऽ होइन, परमेँवरूित धेरै धन्यवादका भावना उलर

आउँछन्। १३ सेवाको यस जाँचअन्तगर्त ितमीह ले भींटको सुसमाचार

ःवीकार गन आफ्नो भावना आ ाकािरता ारा तथा ितनीह
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र अ

सबैका

िनिम्त ितमीह ले उदार-िच ले िदएको भेटी ारा परमेँवरको मिहमा हुनछ
े ।
१४ परमेँवरको असीम अनुमह ितमीह मा रहेको हुनाले ितनीह ले ितमीह को

तृंणा

् १५ उहाँको वणर्न गनर्
गछर्न,् र ितमीह का िनिम्त ूाथर्ना गछर्न।

नसक्ने वरदानको िनिम्त परमेँवरलाई धन्यवाद होस्।"

जुन एकताको अनुभव सु का चचर्का िवँवासीह को बीचमा भएको

िथयो त्यही अनुभव अिहले पिन हामीले गनर् सक्छ । िवँवासीह को िहत
िचताउने श ल्प िबना एकता आफै हुँदैन। सु का चचर्का अगुवाह ले

ितनीह को सेवाकायर्ले भी मा हुनपु न एकताूित जोड गरे का िथए। जसरी घर

सम्हािलराख्न भनेर घरको ौीमान् र ौीमती तथा छोराछोरीह को बीचमा सध
एक भइरहने श ल्प हुन्छ र त्यसको िनिम्त सध िबयाशील हुन्छन्, त्यसरी नै

चचर्को पिरवारमा पिन त्यही खालको भावना हुनपु छर्। येशू भी मा हामी एक

छ भनेर दे खाउन र एक आपसमा हौशला िदन िवँवासीह ले ूत्यक्ष पमा
िविभ

तिरकाह बाट दे खाउन सक्दछन्।

सु का चचर्का िवँवासीह िबच एकता दे खाउन िविभ

तत्वह ले

भूिमका खेलेका िथए। ितनीह मा, एक आपसमा िमलेर गन ूाथर्ना, आराधना,

स ित, साझा लआय र परमेँवरको वचनको अध्ययन िथए। सारा सं सारमा

सुसमाचार फैलाउने ितनीह को कतर्व्य हो भनेरमाऽ ितनीह ले बुझेका िथएनन्

तर िवँवासमा आउनेह लाई एक आपस िमलेर माया, हे रचाह र सरोकार
दे खाउनुपन ितनीह को कतर्व्य हो भनेर बुझेका िथए। आफ्नो ःथानीय चचर्मा
गिरने स ितमामाऽ नभएर चचर्का िविभ

समूदाय र भौगोिलक

ि कोणले

टाढा टाढा रहे का िवँवासीह लाई उदारता दे खाउनुपछर् र पारःपिरक सहयोग
गनुप
र् छर् भनेर ितनीह ले बुझेका िथए।

"िवँवासीह ले दे खाएका उदारताले यो दे खाएको िथयो िक ितनीह ले

पाएको परमेँवरको अनुमह व्यथर् भएन। पिवऽ आत्माले
दयलाई शु

मािनसह को

पान ूिबया बाहे क मािनसह को बीचमा िनःवाथीर् भएर उदारता

दे खाउने मन अ बाट कहाँ हुनसक्छ र? जुन उदारता िवँवासीह ले एक

आपसमा दे खाए त्यसले

िवँवासीह को र िवँवास नगनह को नजरमा

परमेँवरको अनुमहको चमत्कार दे खाइएको िथयो।"-एलेन जी

आक्टस् अभ आपोःटल्स, पृ. ३४४बाट

पान्तिरत।

ाइट, द

अ लाई उदारता दे खाउँदा तपाईँ र तपाईँको चचर्ले गरे को अनुभव

गरे को फाइदा िविभ

तिरकाले कसरी गनुभ
र् एको छ? अथार्त ् अ लाई िदँदा

कःतो खालका आिशषह को अनुभव तपाईँ र तपाईँको चचर्ले गरे को छ?
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उपसं हार:

ाइट ारा िलिखत द आक्टस् अभ आपोःटल्सको पृ.

थप जनाकारी: एलेन जी

३५-४६को लेख "पेिन्टकोःट।"

"जब पिवऽ आत्मा येशूका चेलाह मा खिनए (ूेिरत २:४४, ४५ र

ूेिरत ४:३२-३५) ितनीह मा उदार हुने ःवभाव पिन एक हुन गएको िथयो।
येशूको सुसमाचारलाई

दयदे िख िवँवास गनह

एकै मन र एकै आत्मा

भएका िथए। ती सबै एकै साझा चासोले बशमा पारे का िथए- ितनीह लाई
िजम्मा िदइएको सुसमाचार सुनाउने लआय। त्यसले गदार् ितनीह को जीवनमा

लोभ लालच वा आफ्नो भाऊ खोज्ने ूवृि ले ठाँउ पाएन। आफ्ना िवँवासी

पिरवारह ूितको ूेम र आफूह लाई सुिम्पएको कामूित ितनीह को ूेम यित

ठू लो िथयो िक ितनीह ले जीवनमा आफ्नो पैसा र सम्पि को मायालाई
पन्छाएका िथए। पृथ्वीमा हुने धनसम्पि भन्दा मािनसह को मूल्य अित उच्च
भएको ितनीह को िबयाकलापले ूमािणत गरे को िथयो।

"जब िवँवासीको जीवन परमेँवरको आत्माले बशमा राख्दछ तब

अिहले र सध िवँवासीह को बीचमा त्यही खालको प्यार, जोश र सहयोगी
भावना भइरहनेछ। जो िवँवासीह को
ितनीह

दयमा येशूको ूेम ारा भिरन्छ

उहाँको अनुकरणीय उदाहरणमा िहँड्नेछन्, जो हाॆो लािग उहाँ गिरब

ु यो र उहाँको गिरबताले हामी धनी भय । जब येशूलाई माया गन
हुनभ

िवँवासीह ले धन कमाउँछन्, समय पाउँछन् र ूित ा पाउँछन् वा ूभाव िदने

अवसर पाउँछन् ती सबै परमेँवरका बरदानह
सबै बरदानह

हुन ् भनेर ःवीकादर्छन्। ती

आफ्नो भाऊको िनिम्त होइन तर सुसमाचार ूचारको ूगितको

िनिम्त ूयोग गनर् िदइएका हुन ् भनेर महसुस गदर्छन्। यस खालको मनिःथित

सु का चचर्का िवँवासीह को िथयो। त्यही खालको मनिःथित आजको चचर्मा

हुनेछ जब यसका सदःयह

पिवऽ आत्माको ूभावमा यस सं सारूितको माया

ँ ाको लालच, जीवनको शेखी
र मोह त्याग्दछन् (अथार्त ् सं सारले िसकाउने आख
र शरीरको दानवी चाहना)। ितनीह का जनह ले सुसमाचार सुनोस् भनेर
ितनीह ले त्याग गदर्छन्। जब िवँवासीह को बीचमा त्यागको भावना जाग्छ
तब िसकाइएका सत्यह

जी

ौोताह को बीचमा अत्यन्त ूभािवत हुनेछ।"-एलेन

ाइट, द आक्टस् अभ आपोःटल्स्, पृ. ७०,७१बाट

८५

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ)

सु का

चचर्का

िवँवासीह को

रिहरहन के के तत्वह

बीचमा

एकताको

शुऽमा

अध्यायमा समावेश भए फेिर

पढ्नुहोस्। ती तत्वह ले गदार् सु का चचर्ह मा एकै मन

हुने भावना सृिजएको िथयो। आज हामी चचर्को है िशयतले

त्यही तत्वह लाई कसरी जगाइ राख्न सक्छ ? अथार्त ् जुन
कुराह

आ)

सु का चचर्का िवँवासीह को बीचमा िथए, के आज

त्यसको अभाव भइरहेको छ त?

य शलेमका

चचर्का

गिरबह लाई

िवदे शी

चचर्ह

ारा

उदारतासाथ िदइएको सहयोग नयाँ करारको उदाहरणलाई के

आज

पिन

समाजमा अ

उतानर्

सिकन्छ?

गिरबतामाऽ

सामािजक िवषयबःतुह

होइन,

हाॆो

पिन छन् जसलाई

ध्यान िदन ज री छ। गिरबलाई उकाःन र अ

आधारभूत

आवँयकताह को पिरपूितर् गनर् हामीह को ःथानीय चचर्ह

इ.

कसरी सं लग्न हुन सक्छन्? ।

हनिनया र सिफराको दु:खदायी कथाबाट हामीले के पाठ

िसक्न सक्छ ? जब दुई जनाको मृत्यु भयो तब त्यहाँ

िवँवासीह को बीचमा ठू लो ऽास छाइएको िथयो भनेर ूेिरत

५:५ र ५:११मा बताइएको छ। त्यसको मह वपूणर् अथर् के
हो?

सारांश: पिवऽ आत्मा भव्य पमा खिनने ूित ाले गदार् येशूका चेलाह

िभऽी

दयदे िख तयार भएका िथए। त्यसले गदार् सु का चचर्ह मा ितगितमा
ूगित
ु

भएको िथयो। ितनीह िबच एक आपसमा मन िमलेर गरे को स ित र साझा

िवँवासले गदार् पेिन्टकोःटको घट्नाको िनिम्त पिवऽ आत्माले ितनीह को

दय तयार पानर् सिजलो भएको िथयो। पेिन्टकोःटको अनुभव पिछ नयाँ

समाजका सदःयह को जीवनमा आमूल पिरवितर्त जीवन िबताउन पिवऽ
आत्माले िनरन्तर पमा काम गद रहे । त्यसको फलःव प िवँवासीह को
बीचमा उदारता दे िखएको िथयो र चचर्को

ूगित पिन रफ्तारमा बढे को िथयो।

८६

कथा ५
परमेँवरको िनिम्त उड्ने
ड्वेन हािरस, ३९ िफिलिप्पनस्
अमेिरकाको सै िनक हवाइजहाज चलाउने पाइलटको काम छोडेर
िफिलिप्पनःमा िमसन पाइलट हुने भ े कुरा ड्वेन हािरसले किहल्यै पिन

कल्पना नै गरे को िथएन।

एक िदन आफ्नो घरमा आगलागी भएर उसको सवर्ःव नाश भयो।

ड्वेन अमेिरकाको मोन्टाना राज्यमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट पिरवारमा हुकको
िथयो। सानैदेिख उसलाई हवाईजहाजह ूित मोह िथयो। आफू ठू लो भएपिछ
िमसन पाइलट हुने सपना उसले दे खेको िथयो। आफ्नो हाइःकूलको अध्ययन

पिछ निजकैको राज्य वािश टनमा रहे को चचर्ले चलाएको वाला वाला कलेजमा
पढ्न भनार् भए। त्यहाँ त्यस कलेजले हवाइजहाज चलाउन िसकाउने क्लासमा
पढ्न उसले आफ्नो नाउँ पिन लेखायो।
एक वषर्पिछ ड्वेन आफ्नै राज्य मोन्टानामा हवाइजहाज ममर्त गन

लाइसेन्स पाए र पिछ पाइलट नै हुने लाइसेन्स पायो। उसले िबमेको हवाइ
जहाज िकन्यो र त्यसलाई ममर्त गरे र चलायो। पिछ सै िनक राि य सुरक्षा

िनकायमा काम गनर् भनार् भयो। त्यसले उसलाई हे िलकप्टर चलाउन िसकाउने
ःकुलमा पठायो। इसाई अनुभवमा ऊ न त तातो िथयो न त िचसो नै िथयो।

एक िदन उसको नातेदारले अमेिरकामा घुम्न आएका िमसन
ँ
पाइलटसग उसलाई िचनजान गराए। ड्वेन आफ्नो हवाइ जहाज उडाएर अक
राज्य केन्टु कीमा िमसन पाइलटसँग भेट्न गयो। त्यससँग िफिलिप्पनसमा
हे िलकप्टर चलाएर परमेँवरको िनिम्त काम गनर् छलफलको लािग गएको
िथयो।

तर िमसन पाइलटलाई भेट्नुभन्दा एक रात अगािड उसको दीिदले

उसलाई फोन गरे र भिनन् िक आफ्ना आमाबाबु रहे को घर जलेर खरानी
भयो। कसै लाई केही भएन तर त्यहाँ उसको सबै कुरा ःवाहा भयो। उसको
दामी खेलौनाह , डुबल्ु की मान औजार र िहँउमा खेल्ने बोडर्ह आगोले ध्वःत

पार्यो।

तै पिन ड्वेन आि एर घरमा नफिकर् त्यस िमसन पाइलटसँग अक
िदन छलफल गनर् गयो। उसले सोच्यो, "मेरो सबै सांसािरक कुराह जसले

परमेँवरबाट टाढा राखेको िथयो परमेँवरले हटाउनुभयो।" िमसन पाइलटितर

फकर उसले आफ्नो वचन िदयो, "यिद म आफ्नो सै िनक कामबाट छु ट्न पाए
िफिलिप्पनसमा केही न केही काम गनछु ।"

८६-१

नयाँ ूाथिमकताह
आफू कामबाट कसरी छु ट्ने भ े कुरा उसलाई थाहा िथएन। उसले

सै िनक काममा छ वषर् काम गनर् सम्झौता गरे को िथयो। अब चार वषर् बाँिक
िथयो। आफ्नो कामबाट छु ट्न उनले ूाथर्ना गनर् थाल्यो।

"जब मेरो घर जल्यो तब मेरो जीवनको ूाथिमकता के हो भनेर
सोच्न थाल। यस सं सारमा हामीले जम्मा गरे का भौितक कुराह
ःवगर्को

अगािड केही पिन होइन भनेर मैले महसुस गनर् थाल। मेरो र अ को
मुिक्तमाऽ मुख्य कुरा रहे छ भनेर मैले सोच" ड्वेनले भन्यो।

उसको जीवनमा पिहलो पल्ट उसले बाइबल पढ्न थाल्यो।

"जब मैले बाइबल पढ्न थाल तब परमेँवरले मलाई बदल्न

थाल्नुभएको िथयो" उनले भन्यो। ड्वेनले आफ्नो काममा साबथमा पिन काम

गनुप
र् थ्य । धेरै मिहनासम्म उसले ूाथर्ना गर्यो तब उनलाई साबथको िब मा
कसै सँग सम्झौता गनर् नसिकने िनँकषर् िनकाल्यो। ूत्येक मिहनाको शुबबार,

शिनबार र आइतबार सै िनक अभ्यासमा सबै सै िनकह ले भाग िलनुपदर्थ्यो।
आफूले चार वषर्सम्म साबथको आ ालाई उल्ल न गरे को महसुस गर्यो।
आफ्नो टोलीको हािकमसँग शुबबार र आइतावार हवाइजहाज
उडाउने र शिनबारको स ा अ कुनै िदन उडाउने अनुमित उसले माग्यो।
टोलीको हािकमले उसको अनुरोधलाई िःवकृित िदएन। जेभएतापिन जब अक
अभ्यासमा आफू शिनबार नआउने िनणर्य हािकमलाई सुनायो।

सेनाको कमान्डरले कठोर भएर जवाफ िदए "म ितमीलाई कुनै बहानामा

अभ्यासबाट छु ि

अत्यन्त िश

िदन सिक्दन।"

भएर ड्वेनले जवाफ िदए, "तपाईँले के गनुप
र् छर् सो गनुर् होस् र

म के गनुप
र् छर् सो म गनछु ।"
सै िनक हािकमले उसलाई

के गन सो उनलाई थाहा भएन।
अिहलेसम्म ड्वेन किहल्यैपिन आफ्नो अभ्यासमा गएल भएको िथएन र कुनै

कसुर गरे को िथयो। उसको रे कडर् धेरै राॆो िथयो। तर सै िनक हािकमको
कुरा नमान्दा ड्वेनले सजायँ भोग्नु पदर्थ्यो।

धेरै मिहनासम्म ड्वेन शुबबार र आइतबारमाऽ सै िनक अभ्यासमा
आयो। उसले िनरन्तर पमा ूाथर्ना गिररअयो "हे ूभ ु तपाईँले मलाई कहाँ
राख्न चाहनुहन्ु छ त्यहाँ राख्नुहोस्। यिद यही ँ काम गरे र मेरो समय िबताउने

भए िठकै छ। यिद िफिलिप्पन्समा जान तपाईँ खटाउनुहन्ु छ भने पिन िठकै
छ।"

८६-२

परमेँवरले ूाथर्नाको जवाफ िदनुभयो।

केही िशप नलागेपिछ सै िनक कमान्डरले एक िदन ड्वेनलाई आफ्नो
अिफसमा बोलायो।
"मैल मेरो हािकमसँग ितॆो बारे मा कुरा गर। ितॆो िब मा

हामीह को ॐोत र समय व्यथर् खचर् नगनर् िनणर्य हामीले गर्य । ितॆो रे कडर्
राॆो छ। त्यसकारण ितमीलाई ससम्मान सै िनक कामबाट हटाउने िनणर्य
हामीले गर्य " अत्यन्त िश

भएर त्यस टोलीको हािकमले उनलाई भने।

ड्वेनले अत्यन्त अचम्म मान्यो। परमेँवरलाई धन्यवाद िदएर आफ्नो सै िनक

कायार्लयबाट बािहर िनःक्यो र तुरन्तै िफिलिपन्समा जाने तरखर गर्यो। अिन
सबै कुरा िठक िठक हुन आए। केही मिहनािभऽै कसै ले उसलाई हे िलकप्टर

िक

पैसा िदयो। आफूले बचाएको पैसा उनले खचर् गर्यो। अपेक्षा नै नगरे का

ठाउँह बाट सहायताह

आउन थाले। जहाजलाई िबना कर िफिलिप्पन्समा

पठाउन पिन सहायता आयो।

"परमेँवरले सबै थोक िठक िठक पानुभ
र् यो। मेरो कामको िनिम्त
मैले चन्दा पिन उठाउने ूयास गिरन"ँ खुशी भएर ड्वेनले भन्दछ।
आज ३९ वषर्को ड्वेन आफ्नो ौीमती वेन्डीसँग िफिलिप्पन्समा काम
गदर्छन्। वेन्डीलाई िफिलिप्पन्समा नै भेटेका िथए। ितनीह
िफिलिप्पन्स
ु न्ु छ। ितनीह ले
एडभेिन्टःट मेिडकल एिभयशन सिभर्सेसका िनदशकह हुनह

चचर्लाई हवाईजहाजको माध्यमबाट र ःवाःथ सम्बन्धी काममा सहयोग गरे र
सुसमाचार सुनाउन टे वा पुर्याउँदछन्।
"दश वषर् भयो म यहाँ आएको परमेँवरले हामीलाई चािहएको

आवँयकता

मिहनामिहनामा

पुर्याइरहनुभएको

छ।

हामीले

हामीह को

कामलाई अझ िबःतार गनर् सक्ने भएका छ " परमेँवरूित आभारी भएर
ड्वेनले भन्यो।

सै िनक िजम्मेवारीबाट सरसम्मान अवकास पाएर अिहले परमेँवरको

िनिम्त हवाइजहाज चलाउने काम िलइरहे को छ। ड्वेनको िनिम्त रोमी ८:२८
कुनै आदशर्को ूित ा नभएर वाःतिवक भएको अनुभव भएको छ। त्यसमा

लेिखएको छ "हामीलाई थाहा छ िक जसले परमेँवरलाई ूेम गछर् उसको
िनिम्त

सबै

थोक

राॆैको

लािग

हुन्छ।

परमेँवरको

सहभागीहुनेह लाई सबै थोक असलै हुन्छ" ( पान्तिरत)।
"परमेँवरले

आफ्नो

काममा

मलाई

लगाउन

सबैबाट

उ ेँयमा
सहायता

जुटाउनुभएको छ। उहाँको ूित ालाई हामीह ले पकिड राख्न ज री छ"
ढु क्क भएर ड्वेन हािरस बताउँछ।

लेखक: आन्ड्र्यु मेकचेःनी
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