२

अ को मन िज ने गवाही

यस अध्यायका मूल पदह : मकूर्स ५:१५-२०, मकूर्स १६:१-११, ूेिरत
४:१-२०, १ यूह ा १:१-३, गलाती २:२० र ूेिरत २६:१-३२।

यस अध्यायको मूल सार पद: “हामीले दे खेका र सुनक
े ा कुराह
सक्दै सक्दै न " (ूेिरत ४:२०)।

हामी नबोली

व्यिक्तगत गवाहीमा अत्यन्तै अपूव र् शिक्त हुन्छ। जब हाॆा

दयह

भी को मायाले न्यानो पादर्छ र उहाँको अनुमहले पिरवतर्न हुन्छ तब हामी

सक्ने हुन्छ । येशूले अ को िनिम्त के
गनुभ
र् यो त्यो सुनाउन सिजलै होला तर उहाँले हाॆो जीवनमाचाही ँ के गनुभ
र् यो त
ँ
त्यो सत्य सुनाउनुचाही हाॆालािग महत्वपूणर् हुन्छ।
उहाँको बारे मा केही न केही भ

व्यिक्तगत अनुभवसँग िववाद गनर् त्यित सिजलो छै न। धमर्को बारे मा,

तपाईँको आित्मक

ान वा दशर्नको बारे मा, तपाईँको अनेक िव ाको बारे मा र

बाइबललाई व्याख्या गन तपाईँको खुबीको बारे मा मािनसह ले वादिववाद गनर्
सक्लान्। तर जब कसै ले यो भन्छ, “म नैराँय र अथर्हीन जीवन िबताइरहे को

ँ तर अिहले आशा पाएको छु । "म मैले गरे को पापको दोषले भिरएको
िथए।

िथए ँ अिहले ममा शािन्त छाएको छ। सं सारमा बेकारमै जन्मेको रहे छु भनेर म

उदास िथए ँ तर अिहले िजउनुको अथर् अिन लआय पाएको छु " भ े सुसमाचारको

व्यिक्तगत गवाहीले परमेँवरलाई िवँवास नगन वा नािःतकलाई पिन ूभाव
पादर्छ।

कुनै कुनै मािनस पावल जःतै नाटकीय ढं गले येशूलाई िवँवास गनर्

पुग्ला जसरी उनले दमःकसको बाटोमा अनुभव गरे का िथए। तर ूायजसो

जब कसै ले येशूको अद्भूत र िमठासपूणर् ूेम आफूमा िदनिदनै बिढरहे को

महसुस

गिररहन्छ,

उहाँको

अचम्मको

अनुमहूित

१६

गिहरो

सराहना

वा

रःवाःवादन गदर्छ र उहाँले िस मा उपलब्ध गराउनुभएको मुिक्तूित महान्

कृत ता ूकट गदर्छ तब त्यो व्यिक्तले परमेँवरमा सधै िभिजरहने इच्छा
गिररहे को हुन्छ।

जीवनमा नै

भी ले केवल बािहिर पमा माऽ होइन तर हाॆो सम्पूणर्

आमूल पिरवतर्न ल्याउनुहन्ु छ। (यिद उहाँले हाॆो बािहरी

आिनबानीमाऽ सुधानुह
र् न
ु े भए त उहाँको आवँयकता नै हुने िथएन िकनभने

बानी

व्यवहार

।-अनुवादकको

सुधानर् त

िटप्पणी)।

िवँवमा

धेरै

सं सारको

सुधार

गृहह

आशारिहत

नै

भूमरीमा

पयार्

हुन्थे

पिररहे का

मािनसह लाई तपाईँको गवाहीको असाध्यै खाचो छ र ितनीह मा पिन त्यःतै

ँ ा िचम्लेर बःनु हामी
होस् भ े उहाँको तीॄ चाहना छ। (यस वषयूित आख

येशूको भक्तह का लािग सुहाउने कुरा होइन ।यसो गनर् कसै लाई पिन
सुहाउँदैन ।-अनुवादकको िवचार)।

१. oःतfले पिन येशूको िनिम्त गवाही िदन सक्छg\ र?
मकूर्स ५:१-२०मा एक जना दु

आत्माले सताएको मािनसलाई येशूले

नाटकीय ढं गले िनको पानुभ
र् एको कथा छ। अचम्मको कुरो त के छ भने

उसलाई नयाँ आःथाको बारे मा येशूले केही िसकाउनु भएन ब

बाइबल

अध्ययन नै िदनुभयो तािक ऊ िवँवासमा बढोस्। तर उहाँले उसलाई केही
िसकाउनुको स ा आफ्नो सहर डेकापोिलसमा गएर आफूले पाएको नयाँ
िवँवासलाई आफूमै गुम्साइ नराख ब

आफ्नो पिरवार र िमऽह लाई बताइ

दे ऊ भनेर अर्हाउनुभयो। हेनह
र्ु ोस्, "१ अिन उहाँह

समुिको पािरपि

ु मा आउनुभयो। २ येशू डु ाबाट बािहर िनःकने िबि कै
गेरासेनसको मुलक

िचहानबाट अशु
िचहानह

हुँदो

आत्मा लागेको एक जना मािनसले उहाँलाई भे

बःदथ्यो। कसैले पिन त्यसलाई साङ्लाले

ो। ३ त्यो

समेत बाँध्न

सक्दै नथ्यो। ४ िकनिक त्यो धेरै पल्ट नेल र साङ्लाह ले बाँिधएको िथयो, र

पिन त्यसले साङ्लाह

टुबा-टुबा पारी िछनाल्थ्यो। कुनै मािनसले पिन

त्यसलाई वशमा पानर् सकेको िथएन। ५ त्यो रात र िदन सध िचहानह

र

डाँड़ाह मा कराउँदै आफूले आफैलाई ढु ाले िचथोद िहँ थ्यो। ६ अिन जब

त्यसले येशूलाई टाढ़ै बाट दे ख्यो तब दौड़े र आयो, र उहाँलाई दण्डवत् गर्यो।
७ अिन ठू लो सोरले िचच्च्याएर त्यसले भन्यो, 'हे सव च्च परमेँवरका पुऽ येशू,

ँ के सरोकार? म परमेँवरमा शपथ खाएर तपाईंलाई िबन्ती
तपाईंको मसग

गदर्छु, िक मलाई दु:ख निदनुहोस्।' ८ िकनिक उहाँले त्यसलाई भन्नुभएको

िथयो,

'ए अशु

आत्मा,

त्यस मािनसबाट िनिःकआइज।'

१७

९ अिन उहाँले

त्यसलाई सोध्नुभयो, 'तेरो नाउँ के हो? त्यसले उहाँलाई भन्यो, 'मेरो नाउँ त
फौज हो, िकनिक हामी धेरै छ ।' १० ती भूतात्माह लाई त्यस इलाकाबािहर

निनकािलिदनुहोस् भनी त्यसले उहाँलाई आमहपूवक
र् िबन्ती गर्यो। ११ त्यहाँ

ँ रु को एक ठू लो बगाल चिररहेको िथयो। १२ ती
डाँड़ाको भीरितर सुग

ँ रु ह कहाँ जान
'हामीलाई सुग

भूतात्माह ले यसो भनी उहाँलाई िबन्ती गरे ,

िदनुहोस्,

र हामी तीिभऽ पःछ ।'

िदनुभयो, र अशु

आत्माह

१३ तब उहाँले ितनीह लाई अनुमित

ँ रु ह िभऽ पसे, अिन दुई हजार
बािहर िनःकेर सुग

ँ रु को बगाल भीरबाट समुिितर हुिरर् दैगए, र ती समुिमा डुबेर मरे ।
सुग

ँ रु चराउनेह
सुग
हेन र् मािनसह

१४ ती

भागे, र सहर र गाउँ-गाउँमा खबर िदए। र के भएको हो सो

येशूकहाँ आए, र दे खे िक त्यो

त्यहाँ आए। १५ तब ितनीह

भूत लागेको मािनस ठीक मनको भएर लुगा लगाई बिसरहेको िथयो। यो दे खेर
ितनीह

डराए। १६ अिन जसले यो दे खेका िथए, ितनीह ले भूत लागेको

ँ रु ह लाई के भएको िथयो सो बताइिदए। १७ अिन ितनीह को
मािनस र सुग

इलाकाबाट गइहाल्नुहोस् भनी मािनसह ले येशूलाई िबन्ती गनर् लागे।

१८

ँ रहनलाई िबन्ती
उहाँ डु ामा पःन लाग्नुहँद
ु ा त्यो भूत लागेको मािनसले उहाँसग

गर्यो। १९ तर उहाँले त्यसलाई अनुमित िदनुभएन, तर त्यसलाई भन्नुभयो,

'ितमी आफ्नो घरमा गएर ितॆा िमऽह लाई ूभ ुले ितॆो िनिम्त गनुभ
र् एको महान्

काम र ितमीलाई दे खाउनुभएको ठू लो दयाको वणर्न गिरदे ऊ।' २० अिन त्यो
मािनस िहँिड़हाल्यो, र येशूले त्यसको िनिम्त कित ठू लो काम गिरिदनुभएको

िथयो सो डेकापोिलसभिर ूचार गनर् लाग्यो, र सबै मािनसह ले अचम्म माने।"
गेरासनेस

भ े

डेकापोिलस (Decapolis )

सहर

डेकापोिलसका

सहरह मध्येकै

एक

हो।

को अथर् दस हो भने पोिलस (polis,)को अथर् सहर

हो। डेकापोिलस क्षेऽमा दसवटा सहरह

िथए। ूथम शताब्दीमा यो क्षेऽ

गािललको समुि छे ऊमा िथयो। ती सबै सहरह मा बोिलने भाषा एउटै िथयो
र ितनीह को सं ःकार र सं ःकृित पिन एउटै िथयो। त्यो दु

आत्मा ारा

सताइएको मािनसको बारे मा पिन डेकापोिलस क्षेऽका सबै मािनसह लाई थाहा
िथयो। त्यो मािनसको िहं ॐक र अःवभािवक व्यवहारले सबैलाई ऽिसत
बनाएको िथयो। तर दु

आत्माले सताइएको त्यो राक्षसी मािनसिभऽ येशूले

केही सौन्दयर्ता दे ख्नुभएको िथयो अथार्त ् त्यो मािनसले सबै बन्धनबाट छु टे र

असल जीवन िबताउन चाहा गरे को कुरा उहाँले महसुस गनुभ
र् एको िथयो।

त्यसकारण उहाँले अचम्म र नाटकीय तिरकाले त्यो मािनसलाई ती सताउने
दु आत्माह बाट उ ार गनुभ
र् एको िथयो।

१८

जब सहरका मािनसह ले सुँगरु िभऽ दु

अनुमित िदनुभएको र ती सुँगरु ह

ितनीह

सबै जना हःया

मकूर्सले ितनीह

फःया

आत्माह लाई येशूले पःने

दगुरेर समुिमा हाम फालेको खबर पाए तब
गद के भइरहे को िथयो भनेर हे न र् आए।

आउँदा ितनीह ले दे खेका कुरा यसरी ःप

गदर्छन् "तब ितनीह

पमा वणर्न

येशूकहाँ आए, र दे खे िक त्यो भूत लागेको मािनस

ठीक भएको र लुगा लगाएर बिसरहे को िथयो। त्यो दे खेर ितनीह

डराए।"

(मकूर्स ५:१५)। िचहानमा आउने मािनसह लाई ऽाही ऽाही बनाउने मािनस
त स े र सामान्य भएर येशूको छे ऊमा बिसरहे को ितनीह ले दे खे। त्यो
मािनस शारीिरक, मानिसक, भावनात्मक र आित्मक पमा पूणर् ःवःथ भएको
िथयो। यथाथर्मा भ े हो भने सुसमाचारको मूल सार नै यिह हो िक पापले

गदार् िछया िछया भएको मािनसलाई येशूले सृि

गरे र नयाँ गरी पिरवितर्त र ःवःथ जीवन िदनु हो।
डेकापोिलस क्षेऽको दसवटै सहरह

गनुभ
र् ए अनुसार पुनःथार्िपत

वा सबै क्षेऽमा कायापलट वा

आमूल पिरवतर्न भएको गवाही मािनसह ले िदए। यसरी मािनसह को माझमा
जानुभन्दा सुसमाचारको उ म काम अ
जी

ाइट

यःतो

"येशूको

भ ुहन्ु छ

के हुन सक्छ? यस सन्दभर्मा एलेन

गवाही

िदन्छ

भनेर

हामीले

गन

ूितव तामा हामीलाई जे थाहा छ सो अ लाई वताउने हो, हामी आफैले के
दे खेका छ र सुनेकाछ वा अनुभव गरे का छ त्यही ँ सुनाउने हो। यिद पाइला

पाइलामा हामीले येशूलाई

प

ाइ रहे का छ भने उहाँले हामीलाई कसरी

अगुवाइ गिररहनु भएको छ सो ःप

पमा अ लाई भ

सक्दछ । उहाँका

ूित ाह लाई हामीले कसरी जाँच्य र ती कसरी सत्य सािवत भए भनेर हामी
भ

सक्दछ । येशू भी को अनुमह हामीले कसरी थाहा पाय

सो हामी

सुनाउन सक्छ । यही गवाही बक्न हाॆो ूभ ुले हामीलाई बोलाउनुभएको हो।

यस खालको गवाही सु

वा दे ख्न नपाउँदा सं सार िवनाशको बाटोतफर्

िचिप्लरहे को हुन्छ।"- द िडजाएर अभ एजेज,् पृ. ३४०बाट

पान्तिरत।

ूायजसो मािनसह ले पत्यारै नगरे का तर उहाँको अनुमहले पिरवतर्न भएका
मािनसह बाट गवाही िदएको परमेँवर चाहानुहन्ु छ।र त्यःता मािनसह ले यो
सं सारलाई नै पृथक

बनाइ िदन्छ।

ँ त्यःतो कुनै िनजी कहानी वा गवाही छ? अथार्त ् तपाईँ
के तपाईँसग

कसरी ूभ ु येशूलाई िवँवास गनर् पुग्नुभयो, यसको कुनै कथा छ? तपाईँ येशूको

िवँवासमा आउनुभएको कुरा अ लाई कसरी

सुनाउनुहन्ु छ? येशूलाई िवँवास

नगन मािनसह ले तपाईँको गवाहीबाट के लाभ िलन सक्छन्?

१९

ु एको येशूको बारे मा बताउनु
२. पुन त्थान हुनभ
ितनीह

आइतबार िबहानै दुई मेरीह

हतार हतारगद येशूको िचहानमा गए।

येशूसँग केही माग्न भनी त्यहाँ गएका िथएनन्।आिखर मरे को

मािनसले अ लाई के नै िदन सक्छ र? पिछल्लो समयमा जब ितनीह ले

येशूलाई दे खे, ितनीह ले रगताम्य शरीर, कोरार्को चोटै चोटले क्षतिबक्षत भएको

शरीर र भाँिचएका हात र पाऊ दे खेका िथए। बुसको
िदमागमा गिहरो

ँय ितनीह को

पमा गडेको िथयो। अब ितनीह ले जे गनुप
र् न िथयो त्यही ँ

गनर्का लािग ितनीह

ँ ाभिर आश
ँ ु पाद ितनीह
गइरहे का िथए। आख

िचहानमा

गए र येशूको शरीरमा सं लेपन अथार्त ् अ रह को लेप लगाउन गइरहे का
िथए। िचहानतफर् लम्कदै गदार् ितनीह लाई उदािसनता र नैराँयताको छायाँले
ढािकरहे को

िथयो।

आफूह लाई

अत्यन्तै

ूेम

गनुह
र् न
ु े

येशूको

मृत्युलाई

दे ख्नुपदार् ितनीह को सं सारै भित्कएको िथयो।सारा भिवंय नै अिनश्िचत भएको

िथयो तरपिन क्षीण आशा भने ितनीह को िदमागमा नािचरहे को िथयो।
ितनीह

जब ितनीह

िचहानमा पुगे तब िचहान नै खाली तथा िर ो दे ख्दा

ःतब्ध भएका िथए।

येशूको पुन त्थानको िबहान ती मिहलाह लाई

ःवगर्दूतले कःतो साहस िदए भनेर म ीले यसरी लेखेका छन् "तर ःवगर्दूतले
ती

ीह लाई जवाफ िदए, 'नडराऊ, मलाई थाहा छ िक ितमीह ले बुसमा

ु ु । उहाँ त बौरी उठ्नुभयो'"
टाँिगएका येशूलाई खोज्दै छौ। उहाँ यहाँ हुनह

(म ी २८:५,६

तब ती

पान्तिरत)।
ीह

हषर् र आनन्दले भाविवभोर भए। ितनीह को

िदमागमा छाएको अन्धकारको बादल येशूको पुन त्थानको ज्योितले उज्यालो
पारे र हटाइ िदयो। ितनीह को अनुहार खुशीले चम्केको िथयो। ितनीह

ँ ु
आस

झाद िबलौना गिररहे का िथए तर पिछभने ितनीह को मनमा खुशीका गीतह

गुञ्जीरहे का िथए।

ु एको कुरा मेरीले थाहा पाइन् तब उनले कःतो
जब येशू जीिवत हुनभ

ूितिबया िदइन् त ? हेनह
र्ु ोस्, मकूर्स १६:१-११ "१ शबाथ-िदन िबतेपिछ
मिरयम मग्दिलनी र याकूबकी आमा मिरयम र सलोमीले सुगिन्धत िव्य येशूको

शरीरमा घःनलाई िकने। २ साताको पिहलो िदनमा िबहानै घाम झुल्कँदा

ितनीह

िचहानमा गए। ३ अिन ितनीह ले आपसमा भने,

िचहानको ढोकाको ढु ा कसले हटाइदे ला?'

'हाॆा िनिम्त

४ अिन मािःतर हेदार् ितनीह ले

िचहानको त्यो ढु ा हटाइराखेको दे खे। त्यो ढु ा खू ब ठू लो िथयो। ५ अिन
िचहानिभऽ पसेर ितनीह ले सेतो वःऽ लाएको एक जना जवान मािनसलाई

२०

दािहनेपि

बिसरहेको दे खे,

र ितनीह

ितनीह लाई भने, 'आँचयर् नमान, ितमीह

आँचयर्चिकत भए। ६ तर उनले

नासरतका येशूलाई खोज्दछौ, जो

बूसमा टाँिगनुभएको िथयो। उहाँ जीिवत भई उ नुभएको छ। उहाँ यहाँ

हुनहु न्ु न। उहाँलाई राखेको ठाउँ हेर। ७ जाओ,

र उहाँका चेलाह

र

पऽुसलाई भिनदे ओ िक उहाँ ितमीह का अिगअिग गालीलमा जाँदैहन
ु हु न्ु छ।
उहाँले ितमीह लाई भन्नुभएबमोिजम ितमीह
ितनीह

उहाँलाई त्यहाँ दे ख्नेछौ।'

िनःकेर िचहानबाट दौड़े , िकनिक डर र आँचयर्ले ितनीह

िथए। अिन ितनीह ले कसैलाई केही भनेनन्, िकनिक ितनीह

८

कािमरहेका

डराएका िथए।

९ हप्ताको पिहलो िदनको िबहानै उहाँ जीिवत भई उ नुभएपिछ उहाँ पिहले
मिरयम मग्दिलनीकहाँ दे खा पनुभ
र् यो। ितनीबाट येशूले सात वटा भूतह

िनकाल्नुभएको िथयो। १० मिरयमले गएर उहाँका चेलाह लाई यो खबर

िदइन्। ितनीह

ु यो
िवलाप गद रोइरहेका िथए। ११ तर जब येशू जीिवत हुनभ

र मिरयमकहाँ दे खा पनुभ
र् यो भन्ने कुरा ितनीह ले सुन,े
पत्याएनन्।"

जब

पुन त्थान

ु एको
हुनभ

मािनसह लाई उहाँको बारे मा भ

येशूलाई

मिरयमले

तब ितनीह ले
भेिटन्

तब

उनी दगुरेर गइन्। आफूले पाएको

सुसमाचार त अ लाई पो सुनाउनुपद रहे छ। उनी च ुप लागेर बःन सिकनन्।

येशू भी

ु एको छ! उहाँको िचहान िर ै छ। सारा िवँवले यो
त जीिवत हुनभ

थाहा पाउनै पछर्। जब हामी पिन पुन त्थान हुन ु

भएको येशूलाई भेट्दछ

तब हामीले पिन मिरयमलेझ दगुरेर अ लाई सुनाउनुपछर्। हामीले पाएको
सुसमाचार हामीमै गुम्साएर राख्नु उिचत हुदैन अ लाई सुनाउ ै पछर्।

फेिर कःतो अचम्म ! म मािरनेछु र फेिर पुन त्थान हुनेछु भनेर

िबशेष गरे र िनयुक्त गिरएका ती चेलाह लाई बारम्बार येशूले भ ुभएतापिन

ितनीह ले

"यो

त

आइमाई

मान्छे को

कुरा"

भनेर

मिरयमको

गवाही

ु एको छ
पत्याएनन्। मकूर्सले ःप सँग उल्लेख गरे का छन् " उहाँ िजिवत हुनभ

र मिरयमकहाँ दे खा पनुभ
र् एको िथयो भ े कुरा ितनीह ले सुने, तर ितनीह ले
िवँवासै गरे नन्" (मकूर्स १६:११

पान्तिरत)। येशूका आफ्नै चेलाह ले त

येशूको पुन त्थानको बारे मा तत्कालै पत्याएनन् भने हामीले भनेको कुरो अ ले

तुरन्तै नपत्याउँदा हामीले अचम्म मा ु पिन त भएन िन।

कुनैिदन तपाईँले आफूले भोगेको वा दे खेको कुरा अ लाई सुनाउँदा

अ ले नपत्याएको घट्ना तपाईँलाई याद छ? त्यसमा तपाईँले कःतो ूितिबया
िदनुभएको िथयो ? र त्यसबाट तपाईँले के िसक्नुभयो?

२१

३· पूणर् पमा पिरवितर्त जीवनले अ को जीवनमा ूभाव पानर् सक्दछ

"जब अिशिक्षत र साधारण अथार्त ् तािलम नपाएका पऽुस र यूह ाको

साहस ितनीह ले दे खे तब ितनीह

अचम्ममा परे । ितनीह

ितनीह ले (धमर्ग ु ह ले) महसुस गरे " (ूेिरत ४:१३

ँ िथए भ े
येशूसग

पान्तिरत)।

नयाँ करारको चचर् ज्वालामूिख फुटे र िनिःकएको आगोको मुःलो जःतै

अत्यािधक पमा बढे को िथयो। पेिन्टकोःटको िदनमा नै ३०००ले बिप्तःमा
िलएका िथए (ूेिरत २:४१)। केही हप्तापिछ नै हजार मािनसह

थिपएका िथए (ूेिरत ४:४)। यसरी यहू दीह
अिधकारवालाह को
िवँवासीह

ध्यान

ितनीह मािथ

चचर्मा

धमाधम इसाई भइरहे को दे खेर

पनर्

थाल्यो।

नयाँ

करारका

येशू भी सँग िथए। ितनीह को जीवन पिरवतर्न भएको िथयो।

ितनीह को जीवनमा येशूको अनुमहले आमूल पिरवतर्न वा कायापलट ल्याएको

िथयो त्यसै ले ितनीह

च ुप रहनै सकेनन्।

ूेिरत ४:१-२२ पढ्नुहोस्। त्यहाँ के भएको िथयो? जब यहू दी धमर्ग ु

अथार्त ् अिख्तयारवालाह ले पऽुस र यूह ालाई येशूको बारे मा नबोल्न र च ुप
रहन कडा चेतावनी िदँदा ितनीह को जवाफ कःतो र ो? हेनह
र्ु ोस्, "१ पऽुस र
ँ
यूहन्ना मािनसह सग
बोल्दै नै िथए,

सदुकीह

पूजाहारीह ,

ितनीह कहाँ आए। २ उनीह

मिन्दरका कप्तान र

िकनिक येशूमा

िरसाएका िथए,

पुन त्थान हुन्छ भन्ने कुरा ितनीह ले मािनसह लाई िसकाउँदै िथए र घोषणा
गद िथए। ३ तब उनीह ले ियनीह लाई पबे, र भोिलपल्टसम्म थुनामा राखे,

िकनभने त्यस बेला साँझ पिरसकेको िथयो। ४ तर वचन सुन्नेह मध्ये धेरैले
िवँवास गरे , र िवँवास गन मािनसह को सं ख्या ूाय: पाँच हजार भयो।
भोिलपल्ट ियनीह का शासकह , धमर्-गु ह

र शाःऽीह

५

य शलेममा भेला

भएका िथए। ६ ूधान पूजाहारी हन्नास, कैयाफा, यूहन्ना, अलेक्जेन्डर र

ूधान पूजाहारीका पिरवारका जम्मै त्यहाँ िथए। ७ ितनीह ले पऽुस र

यूहन्नालाई बीचमा खड़ा गराएर सोधे, 'कुन शिक्तबाट अथवा कसको नाउँमा
ितमीह ले यो गरे का हौ? (पऽुस र यूह ाले एक जना जन्मैदेिख ल डो भएको

मािनसलाई मिन्दरमा मागेर बःदा िनको पारे का िथए-ूेिरत ३)

८ तब पिवऽ

आत्माले भिरपूणर् भएर पऽुसले ितनीह लाई भने, 'मािनसह का शासक र धमर्गु

हो, ९ आज हामीले एक जना ल ड़ो मािनसूित एउटा असल काम गरे को

िवषयमा त्यो कुन उपायले िनको पािरयो भनेर ूँन गनुह
र् न्ु छ भने,
तपाईंह

१०

सबैलाई र इॐाएलका सारा मािनसलाई थाहा होस्, िक तपाईंह ले

बूसमा टाँग्नुभएको र परमेँवरले मृतकबाट जीिवत पानुभ
र् एका, उनै नासरतका

२२

येशू भींटको नाउँमा यो मािनस तपाईंह का सामुन्ने िनको भएर उिभएको छ।

११ यो 'त्यही ढु ो हो, जो तपाईं, िनमार्ताह ले इन्कार गनुभ
र् एको िथयो, सो
अिहले कुनाको िशर-ढु ो हुन आएको छ।'

१२ अ

कसैमा मुिक्त छै न,

िकनिक हामीले मुिक्त पाउनलाई ःवगर्मिु न मािनसह मा अक कुनै नाउँ िदइएको

छै न।'

१३ जब ितनीह ले पऽुस र यूहन्नाको साहस दे खे,

अिशिक्षत र साधारण मािनसह

र ियनीह

रहेछन् भनी थाहा पाए, तब ितनीह

छक्क

येशूको साथमा रहन्थे भन्ने ितनीह ले थाहा पाए। १४ तर

परे , र ियनीह

ँ उिभरहेको दे खेर ितनीह ले केही बोल्न
िनको भएको मािनसलाई ियनीह सग
सकेनन्। १५ यसैले ियनीह लाई महासभाबाट बािहर जाने आ ा िदएर

ितनीह ले यसो भनी आपसमा मतो गरे , १६ 'यी मािनसह लाई अब हामीले के
गन हो? िकनभने साँच्ची नै ियनीह बाट एउटा अचम्मको काम भएको छ भन्ने

य शलेमका बािसन्दा जम्मैलाई ूकट भइसकेको छ, र हामी यो इन्कार गनर्
सक्दै न । १७ तर यो कुरो जनतामा नफैिलओस् भनी 'फेिर यस नाउँमा कुनै

ँ ितमीह
मािनससग

केही नबोल्नू' भनी हामीले ियनीह लाई चेताउनी िदनुपछर्।'

१८ अिन ियनीह लाई बोलाएर 'अब उूान्त येशूको नाउँमा नबोल्नू र कुनै
िशक्षा निदनू'

भनी ितनीह ले आ ा िदए।

१९ तर पऽुस र यूहन्नाले

ितनीह लाई उ र िदए, 'परमेँवरको कुरा सुन्नुभन्दा तपाईंह को कुरा सुन्नु
परमेँवरको

िंटमा ठीक हो िक होइन तपाईं आफै िवचार गनुह
र् ोस्। २०

िकनिक हामीले दे खेका र सुनक
े ा कुराह

हामी नबोली सक्दै सक्दै न ।' २१

ितनीह ले सजाय िदने केही उपाय नभएर ियनीह लाई अझ बढ़ी धम्काएर

छोिडिदए,

िकनभने जे घटना घटे को िथयो त्यसको िनिम्त सबै मािनसह ले

परमेँवरको ूशंसा गिररहेका िथए। २२ िकनिक जुन मािनस आँचयर् काम ारा

िनको पािरएको िथयो, त्यसको उमेर चालीस वषर्भन्दा बढ़ी िथयो।"
येशूका चेलाह

गरे का कथाह

येशूमा नयाँ भएका िथए। ितनीह ले आफूले अनुभव

अ लाई सुनाउन आवँयक ठानेका िथए। बकबक बोल्ने

माझी पऽुसको जीवन परमेँवरको अनुमहले पिरवतर्न भएको िथयो। िरस थाम्न

नसक्ने याकूब र यूह ा जसलाई बळ वा च

ा का छोराह

भिनन्थ्यो,

परमेँवरको अनुमहले ितनीह को जीवन पूणर् पमा पिरवतर्न भएको िथयो।

येशूूित श ा र उपश ा गन थोमाको जीवन समेत परमेँवरको अनुमहले पूणर्
पिरवतर्न भएको िथयो। येशूका चेलाह
आआफ्नै कथाह

र सु को चचर्का िवँवासीह मा

सुनाउने जोश भिरएको िथयो। जसले गदार् ितनीह

रहनै सकेनन्। ःटे प्स टु बाइःटमा एलेन जी

२३

च ुप

ाइट यो ूभावकारी भावना

व्यक्त गिछर्न ् "जब कोही येशूकहाँ आउँछ तब उसमा अ लाई येशूको बारे मा
सुनाउने ूवल चाहना उसको

दयमा जिन्मएको हुन्छ। येशूमा पाएको अमूल्य

िमऽता र उहाँले िदनुहन
ु े मुिक्त र मािनसलाई पिवऽ पान सत्य
पाउँदा उसले ती सत्यलाई आफ्नो
७८बाट

पान्तिरत।

ान थाहा

दयमा गुम्ःयाएर राख्नै सक्दै न।"-पृ.

ूेिरत ४:१६मा यहू दी पिण्डत अथार्त ् धमर्ग ु ह ले भनेका कुरालाई

सम्झनु ज री छ। चेलाह ले गरे का आँचयर् कामको वािःतिवकतालाई

ितनीह ले खुलेआम ःवीकारे का िथए। िनको भएको त्यो ल डो मािनस
ितनीह कै सामु िठ

उिभएको िथयो। धमर्को नाउँमा कठोर र क र भएका

ती धमर्ग ु ह ले येशूूितको िवरोधी मनिःथित पिरवतर्न गनर् नचाहे का माऽ
् तै पिन ितनीह को कडा धम्कीलाई लत्याउदै पऽुस र यूह ाले ूभक
ु ो
हुन।

िनिम्त गवाही िदने काममा िनरन्तरता िदए।
िभ ता

येशूको बारे मा जा ु र उहाँको बारे मा अ लाई सुनाउनुको बीचमा के

छ?

हामी

िव ासीह को

िनिम्त

गवाही

व्यिक्तगत पमै िच े काम िकन मह वपूणर् छ?
४. आफ्ना अनुभव अ लाई सुनाउनु

िदने

काम

र

येशूलाई

राजा अिमपाको सामु हथकडी लगाइएका कैदी पावल उिभरहे को

ँय

ूेिरत २६मा उल्लेख गिरएको छ। त्यहाँ राजाको सामु िसधै आफ्नो व्यिक्तगत

गवाही िददै पावल उिभरहे का िथए। उनले आफ्नो जीवनको बारे मा चचार्
गिररहे का िथए। आफू को िथए र येशूलाई िवँवास गनुभ
र् न्दा अिघ उनले

येशूभक्तह लाई कसरी सताइरहे का िथए साथै उनी आफै कसरी येशूको िनिम्त

गवाही हुन पुगे र मृतकह को पुन त्थानको ूित ामा कसरी िवँवास गनर् पुगे

भनेर उनी यहू दी राजा अिमपालाई सुनाइरहे का िथए।

दमःकसको बाटोमा पावलसँग येशू बोल्नुभए पिछ उनको जीवनमा

झनै आमूल पिरवतर्न आएको िथयो। त्यसबेला येशूले उनलाई भ ुभयो "यो

उ ेँयको िनिम्त म ितमीकहाँ दे खा परे को हुँ तािक ितमीले जे दे खेका िथयौ र
मैले ितमीलाई जे ूकट गनछु त्यसको गवाही ितमी हुन सक र त्यसको िनिम्त

ितमीले सेवाकायर् गनर् सक" (ूेिरत २६:१६

पान्तिरत)। हामीमा भएको

िवँवास अ लाई सुनाउँदा हाॆै िवँवासको ूगित भएको अनुभव गनछ ।

येशूको िनिम्त गवाही ब ु भनेकै उहाँले िवगत समयमा हाॆो िनिम्त जे गनुभ
र् यो

२४

र अिहले हाॆो जीवनमा उहाँले जे गिररहनुभएको छ र भिवंयमा उहाँले
हामीलाई जे गनुह
र् न
ु ेछ त्यही ँ सत्य नै आपसमा बाड्ने हो।
गवाही भनेको किहल्यै पिन आफ्नो बारे मा भ े होइन अथार्त ् हाॆो

उपलब्धीह

अ लाई सुनाउने होइन।तर परमेँवरको बारे मा चचार् गन हो।

उहाँले हाॆा पापह

क्षमा गनुह
र् न्ु छ, हाॆा रोगह

सं त ु

(भजन

िनको पानुह
र् न्ु छ र हाॆो

जीवन उहाँको ूेम, दयाले सुसिज्जत पानुह
र् न्ु छ र असल कुराह ले हामीलाई
बनाउनुहन्ु छ

१०३:३-५)।

हाॆो

जीवनमा

परमेँवरले

दे खाउनुभएको अचम्मको अनुमहको कथा अ लाई सुनाउनु नै येशूको िनिम्त

साक्षी हुन ु हो। परमेँवरको अचम्मको अनुमहसँग हाॆो व्यिक्तगत अनुभव
कःतो िथयो र छ सो सत्य अ लाई सुनाउनु नै उहाँको गवाही हुन ु हो।

ँ
गलाती २:२०सग
१ यूह ा १:१-४ पढ्नुहोस्। यहाँ ती दुई

अंशह बीच तपाईँले के समानता दे ख्नुभएको छ? यूह ाको अनुभव पिन

पावलको जःतै िथयो त? हेनह
र्ु ोस्, "१ जीवनको त्यस वचनको िवषयमा, जो
ँ ाले हामीले दे खेका छ ,
सु दे िख िथयो, जो हामीले सुनक
े ा छ , जो हाॆै आख

जो हामीले हेर्य र हाॆा हातले छोय , २ त्यो जीवन ूकट भयो, र हामीले

दे ख्य , र हामी गवाही िदन्छ , र ितमीह लाई त्यस अनन्त जीवनको सन्दे श
ँ िथयो, र हामीकहाँ ूकट भयो। ३ हामीले जे दे खेका र
सुनाउँछ , जो िपतासग

ँ ितमीह को
सुनक
े ा छ , सो हामी ितमीह लाई सुनाउँछ , तािक हामीह सग

ँ छ। ४ हामी यी
स ित होस्। हाॆो स ित िपता र उहाँका पुऽ येशू भींटसग
ु े लेिखरहेका छ , िक हाॆो आनन्द पूणर् होस्।" (१ यूहन्ना
कुरा यस हेतल

ँ ै बूसमा टाँिगएको छु , अब उूान्त िजउने म होइन,ँ
१:१-४) र "म भींटसग

तर भींट ममा िजउनुहन्ु छ। जुन जीवन शरीरमा म अिहले िजउँछु,

त्यो

परमेँवरका पुऽमा िवँवास गरे र िजउँछु, जसले मलाई ूेम गनुभ
र् यो, र मेरो

िनिम्त आफूलाई अपर्ण गनुभ
र् यो।" (गलाती २:२०)।

यूह ा र पावलको अनुभव िभ ािभ ै भएतापिन ती दुवैको येशूसँग

व्यिक्तगत पमा जम्का भेट भएको िथयो।त्यो कुनै िनिँचत समयमा येशूलाई

एक पटक भेटेको र त्यो िवगत भइसकेको अवःथा िथएन। येशूसँग भेट्नु
भनेकै उहाँसँग िदनहु िहँिडरहनु हो। उहाँको ूेम र उहाँको सत्य वचनको

ज्योितमा आनन्दसाथ िनरन्तर िहँिडरहने अनुभव नै उहाँको सामु े पिररहनु हो।

आःथाको पिरवतर्न वा येशूमा िवँवास गनर् पुग्दाको अनुभव के

िवगतको माऽ अनुभव हो र? कितपयले िवगत समयमा "मैले येशूलाई िवँवास

गनर् पुगेको िथए ँ वा मेरो आःथामा पिरवतर्न भएको िथयो" भनेर केवल गएको

२५

अनुभवसँग माऽ सं त ु

भएर बःने मािनसह लाई एलेन जी

भ ुहन्ु छ? हे नह
र्ु ोस् "कितपय मािनसह

ाइट के

येशूको धमर्को बारे मा एक पटक

जानेका िथए र अब िदनिदनै आःथामा पिरवतर्न हुन ु आवँयक छै न भनेर

भन्दछन्। तर, हामी ूत्येक िवँवासीले िदन िदनै व्यिक्तगत

पमा येशूलाई

हे रेर पिरवितर्त जीवन जीउनु ज री छ ।"-मानुःबुप्ट िरिलजेज, ठे ली ४, पृ.
४६बाट

पान्तिरत।(हाॆो िवँवास ूगितशील हुनपु छर्-अनुवादकको िटप्पणी)

ँ
तपाईँसग
िवगतको अनुभव जे भएतापिन वा जितसुकै शक्तशाली

ँ को सम्बन्धमा रिहरहनु ज री छ?
भएतापिन तपाईँले िकन िदन िदनै येशूसग

दै िनक जीवनमा नै उहाँको शिक्त र भलाइको वाःतिवकताको अनुभव गिररहनु

िकन आवँयक छ?

५. व्यिक्तगत गवाहीको ूभाव

अब हामी राजा अिमपाको सामु पावलको उपिःथितको

हे र । िविभ

ँय पिन

यहू दी राजाह को पिङ्क्त जःतै माकिबज, हे रोद घरानाको

अिन्तम यहू दी राजा अिमपाको सामु इसाई जगतकै िनडर धरोहर पावल
हथकडी लगाइएको अवःथामा उिभन्छन्। अिमपा यहू दीको

उनको

पमा दे िखएतापिन

दयमा उनी रोमी िथए (द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ६, पृ.

४३६)। सुसमाचार ूचारको दौरानमा िविभ

याऽा गरे र थाकेका र िजउभिर

शऽुह को ूहारले घाउनै घाउले भिरएका मान उनी असल र खराबको यु मा

ूयोगशाला हुन पुगेका िसबीले बाँिधएका वयोबृ

कैदी पावल िथए, जो

तडकभडकले सुसिज्जत यहू दी राजाको सामु परमेँवरको ूेमले भिरएको

दय

र उहाँको अनुमहले चिम्कएको अनुहार िलएर खडा हुन्छन्। उनले जीवनको

याऽामा

पिरिःथितह

िथए।

जे भोगेतापिन, जितसुकै सतावट भोगेतापिन र जितसुकै किठन

ु न्ु छ भनेर उनले घोषणा गरे का
भोगेरपिन परमेँवर असल हुनह

तर पावलको भन्दा िवपरीत चिरऽ राजा अिमपाको िथयो। राजा

अिमपा मानव मूल्यमान्यतालाई वेवाःता गन, परमेँवरमािथको िवँवासमा

ढलमल भएका, राजा भएकोले कठोर मन भएका र पक्का न्यायूणालीूित
चासो नभएका व्यिक्त िथए। तर पावलचाही ँ परमेँवरूितको आःथामा भिरएका

सत्यको िनिम्त समिपर्त र धािमर्कताको रक्षाको िनिम्त साहसी र दिरला व्यिक्त
िथए। ती दुवैको व्यिक्तत्व एकअकार्मा िमल्दै नथ्यो। जब राजाको सामु उनको

२६

मु ालाई िवरोधीह ले अिघ सारे तब पावाल आफ्नो बचाउका िवषयमा बोल्न

राजासँग अनुमित माग्दछन्।

ूेिरत २६ अनुसार पावलले राजाको सामु कःतो गवाही िदन्छन्?

पावलको मुखबाट उच्चारण भएका बोिलह बाट हामी के िसक्न सक्दछ ?

हेनह
र्ु ोस्, "१ अिमपासले पावललाई भने, 'ितमीलाई आफ्नो पक्षमा बोल्ने अनुमित
छ।' तब आफ्नो हात पसारे र पावलले आफ्नो बचाउमा बोल्न लागे: २ 'हे

राजा अिमपास, यहू दीह ले मलाई लगाएका सबै दोषको िवषयमा आज हजूरको

सामुन्ने मैले आफ्नो बचाउमा बोल्न पाएकोमा म आफूलाई भाग्यशाली ठान्छु ।
३ यहू दीह का सबै ूथा र वाद-िववादका कुरामा हजूर िवशेष

पले पिरिचत

ु एको हुनाले, मेरो बयान धैयप
ू क
हुनभ
र् व
र् सुिनिदनुहोस् भनी म िबन्ती गदर्छु।

४

मेरो जाितको बीचमा र य शलेममा सु दे िख िबताएको मेरो युवावःथादे िखको

मेरो जीवन शैली यहू दीह लाई थाहा छ। ५ लामो समयदे िख ितनीह लाई थाहा

भएकै कुरा हो, िक हाॆो धमर्को सबैभन्दा क र पन्थी दलअन्तगर्त मैले एक

फिरसी भएर मेरो जीवन यापन गरे को छु । ितनीह ले चाहे भने यस कुराको

गवाही िदन सक्नेछन्। ६ परमेँवरले हाॆा पुखार्ह लाई गनुभ
र् एको ूित ामा
मैले आशा राखेको कारणले आज म यस मु ामा खड़ा भएको छु । ७ हाॆा बा॑ै

कुलह ले यो आशा ूाप्त गनर्लाई रातिदन एक िच ले आराधना गदर्छन्, र

यही आशाको िनिम्त, हे राजा, यहू दीह ले मलाई दोष लगाएका छन्। ८

परमेँवरले मृतकह लाई जीिवत पानुह
र् न्ु छ भन्ने कुरा िकन तपाईंह

पत्यार नलागेको? ९ नासरतका येशूका नाउँको िव

कसैलाई

मा धेरै कारबाई गनुप
र् छर्

भन्ने म आफैलाई पिन िवँवास िथयो। १० मैले य शलेममा त्यसै गर, र
मुख्य पूजाहारीह बाट अिख्तयार पाएर धेरै सन्तह लाई मैले झ्यालखानमा
हालेको माऽ होइन, तर ितनीह लाई मादार् ितनीह कै िव

मा मैले मेरो मत

ँ ११ अिन सबै सभाघरह मा ितनीह लाई बारम्बार सजाय िदईकन
पिन िदए।
ितनीह लाई िवँवास त्याग गराउने चेंटा गथ। ितनीह का िव

उन्म

मा बोधले

ँ १२ यसरी
भईकन बािहरका सहरह मा पिन मैले ितनीह लाई सताए।

ँ १३
मुख्य पूजाहारीह बाट अिख्तयार र आ ा पऽ पाएर म दमःकसितर गए।
हे राजा, मध्यिदनमा मैले ःवगर्बाट सूयभ
र् न्दा पिन उज्ज्वल ज्योित दे ख, जो म

ँ याऽा गनह का चारै ितर चिम्करहेको िथयो। १४ जब हामी सबै
र मसग

जिमनमा लोटे का िथय , तब िहॄू भाषामा मलाई यसो भिनरहेको आवाज मैले

सुन, 'शाऊल, शाऊल, ितमी िकन मलाई सताउँदछौ? सुइरोमा लात हान्दा

ितमीलाई नै दुख्छ।' १५ अिन मैले भन, 'हे ूभ ु, तपाईं को हुनहु न्ु छ? ूभ ुले

२७

मलाई भन्नुभयो, 'म येशू हुँ, जसलाई ितमी सताइरहेछौ। १६ तर उठ र
आफ्ना पाउमा खड़ा होऊ,

िकनभने ममा ितमीले दे खेका र मैले ितमीलाई

दे खाउने कुराका िनिम्त सेवक र साक्षी िनयुक्त गन उ ँ
े यले म ितमीकहाँ दे खा

परे को छु । १७ म ितमीलाई ितॆा आफ्नै जाित र अन्यजाितबाट छु टकारा

ँ ा
िदनेछु, जसकहाँ म ितमीलाई पठाउनेछु, १८ िक ितमीले ितनीह का आख
खोिलदे ऊ,

र

ितनीह

अन्धकारबाट

ज्योिततफर्,

र

शैतानको

शिक्तबाट

परमेँवरतफर् फकूर्न्। यसरी ितनीह ले पापको क्षमा पाउनेछन् र ममािथको

िवँवास ारा पिवऽ भएकाह को ःथान ितनीह ले पिन पाउनेछन्।'

१९

ँ २० तर
यसकारण, हे राजा अिमपास, ःवगीर्य दशर्नूित म अना ाकारी भइन।
पिहले दमःकसमा, तब य शलेममा र सारा यहू िदया दे शभिर रहनेह लाई, र

अन्यजाितह लाई पिन पँचा ाप गरे र परमेँवरितर फकर् र आफ्ना पँचा ाप
योग्यका काम गर भनेर मैले ूचार गर। २१ यसैकारण यहू दीह ले मलाई

मिन्दरमा पबेर मान चेंटा गरे । २२ आजको िदनसम्म परमेँवरबाट मैले

सहायता पाएको छु । यसैले साना ठू ला दुवैलाई गवाही िदँदै म यहाँ खड़ा भएको

छु । अगमवक्ताह ले र मोशाले बोलेका वचन अवँय पूरा हुनछ
े न् भन्ने

कुराबाहेक मैले अ

ँ
केही भनेको छै न।

२३ उनीह ले भनेका िथए िक

ु एको पिहलो भएर उहाँले
भींटले दु:ख भोग्नैपछर्, र मृतकबाट जीिवत हुनभ

आफ्ना जाित र अन्यजाितह लाई ज्योितको घोषणा गनुह
र् न
े । २४ ितनले यी
ु छ
आफ्नो बचाउका कुराह

बोिलरहेकैमा फेःतसले ठू लो ःवरमा भने, 'ए पावल,

ँ ाई बौलाहा तुल्याएको छ।' २५ तर
तँ बौलाहा होस्, तेरो धेरै िव ाले तल
पावलले भने,

सुबिु का कुराह

'अित आदरणीय फेःतस,

म बौलाहा होइन,ँ

तर सत्य र

बोल्दछु । २६ िकनिक राजा ःवयम्ले यी कुराका िवषयमा

ँ बोल्दै छु। िकनिक यी कुनै कुरा
जान्नुहन्ु छ, जसको सामुन्ने म िनधर्क्कसग
उहाँबाट िछपेको छै न, िकनिक यो कुरा गुपचूपमा गिरएको होइन। २७ राजा
अिमपास,

'के हजूरले अगमवक्ताह मािथ िवँवास गनुह
र् न्ु छ?

म जान्दछु ,

हजूरले िवँवास गनुह
र् न्ु छ।' २८ अिमपासले पावललाई भने, 'के थोरै समयमा
ितमी मलाई भीिंटयान बनाउन चाहन्छौ? ' २९ पावलले जवाफ िदए, 'थोरै

समयमा होस् िक धेरैमा यी साङ्लाह

छोड़े र, हजूर माऽ होइन तर आज मेरो

कुरा सुन्ने जित सबै मजःतै होऊन् भनी म परमेँवरमा ूाथर्ना गछु र्।' ३० तब
राजा, हािकम, बरिनकी र त्यहाँ बःनेह

जित सबै उठे । ३१ तब ितनीह

िनःकेपिछ आपसमा यसो भन्दै कुरा गरे , 'यस मािनसले ूाणदण्ड पाउने अथवा

कैद जाने मािफकको केही काम गरे को छै न।' ३२ अिमपासले फेःतसलाई

२८

भने, 'यसले (िसजर) कैसरकहाँ अिपल नगरे को भए त यस मािनसलाई छोिडिदए

पिन हुनिे थयो।'"

दयाले मािनसको

दय खुला गछर् भने कठोरताले त्यसलाई बन्द

गदर्छ। त्यहाँ राजा अिमपाको सामु अत्यन्तै सदाशयी हुन्छन्। यहू दी धमर्,

सं ःकार र सं ःकृितूित राजा पिरिचत छन् भनेर उनी सुनाउँछन् (ूेिरत
्
२६:३)। अिन परमेँवरतफर् आफ्नो मन फकार्उन अनुरोध गछर्न।

पावलको आफ्नै आत्मपिरवतर्न भएको कथा ूेिरत २६:१२-१३मा

फेिर पढ्नुहोस् र त्यसको ूभाव राजा अिमपालाई कसरी परे को िथयो सो त्यही
अध्यायको २६-२८ मा पढ्नुहोस्। अिमपाले जुन ् ूितिबया िदए त्यो कसरी

सम्भव भयो? पावलको गवाहीले राजामािथ कःतो ूभाव पारे को िथयो?

येशूले आफ्नो जीवनलाई कसरी पिरवतर्न गराउनुभयो भनेर पावलले

िदएका गवाहीले परमेँवरूित आःथा नराख्ने राजालाई पिन गिहरो ूभाव

पारे को िथयो। पिरवितर्त जीवनले बताउने गवाही जःतो ूभावकारी गवाही अ

हुँदैन। जब कसै को जीवन िभऽैदेिख पिरवतर्न भएको अ ले दे ख्दछ तब

त्यसमा अचम्मको ूभाव पदर्छ। अनुमहले पिरवतर्न भएका मािनसह को
जीवन कहानीबाट परमेँवरलाई िवँवास नगन राजाह का

दयह

पिन

छोइन्छन्। हो, पावलको जःतो नाटकीय कथा हामीमा नहोला, तर हामी

ूत्येकले येशूलाई िच े र उहाँको रगत ारा हामीले कसरी उ ार पाय भ े
कथा अ लाई सुनाउनै पछर्।

उपसं हार

थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत द आक्टस् अभ द आपोःटलस्, पृ.

४३३-४३८को "अलमोःट दाउ पःवडेःट मी" पढ्नुहोस्।

वाःतिवक इसाई जीवनको मूल खुबी भनेकै येशूसँगको सािमप्यता वा

सम्बन्ध हो। यो सम्बन्ध यित गिहरो, आत्म ानले भिरएको र ूसःत हुनपु दर्छ

िक अ लाई सुनाउँ सुनाउँ लाग्ने हुनपु छर्। सही िशक्षादीक्षा त मह वपूणर् र
आवँयक हुन्छ नै तर परमेँवरको अनुमह र ूेमले पिरवतर्न भएको जीवनलाई
िशक्षादीक्षाले साट्न सक्दै न। यस मािमलामा एलेन जी

छ "जितसुकै िववाद वा तकर्िवतकर् भएतापिन कठोर
सं सािरक भौितक जीवनमा माऽ मोजमज्जा गनह को

ाइटको ःप

धारणा

दयलाई वा ःवाथीर् र

दयलाई त्यसले पगाल्न

सक्दै न भ े कुरो उ ारकतार्लाई थाहा िथयो। ःवगर्बाट िवशेष आिशष ती

चेलाह लाई आवँयक िथयो भनेर येशूलाई थाहा िथयो। बाटो, सत्य र जीवन

२९

ु एको येशूको जीिवत
हुनभ

ओठह

ानले चेलाह को

दय न्यानो र ितनीह का

बोल्न िसपालु भएमाऽ ूभावकारी पमा सुमाचार घोषणा गनर् सिकन्छ

भ े उहाँलाई थाहा िथयो।"-द आक्टस् अभ द आपोःटलस्, पृ. ३१बाट
पान्तिरत। िडजाएर अभ एजेजको पृ. ८२६मा एलेन जी

ाइट यो मािमर्क

भावना व्यक्त गिछर्न,् "येशू भी को अचम्मको ूेमले मािनसह को

दय

पगाल्न सिकन्छ र बशमा राख्न सिकन्छ तर केवल िस ान्त वा बाइबलीय
िशक्षालाईमाऽ मािनसको सामु तेःयार्उँदा त्यसको उपलब्धी केही हुन सक्दै न।"
कितपय मािनसह

यसो भन्दछन् िक व्यिक्तगत गवाही िदनु भनेको

परमेँवरको वचनमा प ा लागेका सत्यह

अ लाई भनेर येशूको िवँवासी

बनाउनु हो। उिचत समयमा परमेँवरको वचन बाँड्नु मह वपूणर् भएतापिन

व्यिक्तगत गवाही िदनु भनेकै येशूले िस मा िदनुभएको अनन्त जीवनमा आफूले

पापबाट पाएको ःवतन्ऽता, शािन्त, दया, क णा, क्षमा, बल, आशा र आनन्द
बाँड्नु हो।

िचन्तनमनन्:
अ.

आ.

इ·
ई.

हाॆो व्यिक्तगत गवाही अ लाई ूभाव पानर् िकन शिक्तशाली हुन
सक्छ? तपाईँकै जीवन अनुभवमा अ को व्यिक्तगत गवाहीले कसरी

ूभाव पारे को िथयो?

येशूसँगको व्यिक्तगत अनुभव हाॆो दै िनक जीवनमा हुँदा यो अनुभव
अ लाई गवाही िदनमाऽ नभई यसले हाॆो आित्मक िवँवासलाई

पिन कसरी िवकास गनर् सक्छ?

ूभावकारी गवाही हाॆै असल, धािमर्क र सही जीवनशैलीका लािग
पिन िकन मह वपूणर् छ?

अ लाई येशूको बारे मा भ ुको अथर् उहाँले तपाईँको व्यिक्तगत

ु एको छ र
जीवनमा के गनुभ
र् यो र तपाईँको िनिम्त उहाँ के हुनभ

उहाँले गदार् तपाईँको जीवन कसरी अ को भन्दा फरक वा पृथक
बन्यो भनेर सुनाउनु हो।

३०

