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मािनसह लाई येशूको
आखाँह ले हे नुर्

यस अध्यायका मूल पदह : मकूर्स ८:२२-२६, यूह ा ४:३-३४, यूह ा

१:४०,४१, मकूर्स १२:२८-३४, लूका २३:३९-४३ र ूेिरत ८:२६-३८।

यस अध्यायको मूल सार पद: "अिन उहाँले ितनीह लाई भ भ
ु यो, 'मेरो पिछ

लाग र म ितमीह लाई मािनसह का मछु वा बनाउँनछ
े ु ।'" (म ी ४:१९
पान्तिरत)।

येशूले

मािनसह लाई आफूतफर् िखँच्न सक्ने येशू उत्कृ

मािनसह सँग

कसरी

काम

गनुभ
र् यो

भनेर

हे य

गु
भने

ु न्ु थ्यो।
हुनह
हामी

पिन

मािनसह लाई येशू ारा उपलब्ध गराइएको मुिक्तको आत्म ानितर डोर्याउन

सक्छ । यिद हामी य शलेमको हुलमुलमा, यहू दाको धुलो सडकमा र

गिललको हिरयो डाँडामा उहाँसँगै िहँ

भने परमेँवरको राज्य खोिजरहने

चाहना भएकाह लाई कसरी अगुवाइ गन भ े उहाँको नीितह लाई प ा

लगाउन सक्नेछ ।
सबै पु षह

र

ीह

उहाँको राज्यमा जान सक्ने लायक मािनस

भएको कुरा येशूले दे ख्नुभएको िथयो। ूत्येक व्यिक्तलाई उहाँले इँवरीय

ँ ाह ले हे नभ
र्ु एको िथयो। पऽुसलाई उहाँले खॐो कुरागन,
क णाको आख

बकबके, अभि, कठोर र माछा मान माझी माऽ दे ख्नुभएको िथएन तर

सुसमाचारको िनिम्त शिक्तशाली ूचारक दे ख्नुभएको िथयो। झनक्क िरसाउने र

ँ ा नदे ख्ने याकूब र यूह ालाई उहाँले उहाँको अनुमहलाई जोसका
िरसाउदा आख
साथ घोषणा गन मािनसह को

पमा दे ख्नुभएको िथयो। जन मानसमा

ितरःकृत र हे िपएकी मिरयम मग्दिलनी, सामरी

ी, रगत बग्ने व्यथाले मःत

भएकी र िवदे शी भनेर कुकुर समान थहे िपएकी कनानी

३१

ीलाई उहाँले सवैले

असली ूेम, माया, ःनेह र अ ले ःवीकार गरे को होस् भ े इच्छा गनुर् भएको
िथयो। थोमालाई उहाँले शङ्का उपस ा गन उदास व्यिक्त माऽ दे ख्नुभएन

ब

अ को कुरामा होइन आफ्नै

िवँवासलाई जाँचेर ूमािणत गनर् चाहने

ु एको िथयो। चाहे यहू दी, अयूदी वा अन्य जाित वा
इमान्दार व्यिक्त दे ख्नभ

िवदे शी, पु ष वा

ी , बुसमा टाँिगएको आत कारी अपराधी नै िकन नहोस्,
ँ को हािकम होस् वा दु आत्माले सताइएको
गोरा जातका रोमी िसपाहीह

बहुला मािनस नै िकन नहोस्, ती सबैलाई परमेँवरले उपलब्ध गराउनुभएको
ँ ाले येशूले हे नभ
मुिक्तको आख
र्ु यो। र ती ूत्येक व्यिक्तलाई अनन्त जीवनको
िनिम्त सम्भािवत उम्मेदवारको

ु यो।
पमा दे ख्नभ

१. येशूले दुई पटक छु नुभयो

येशूले आँचयर् काम दुई तहमा गनुभ
र् एको िववरण बाइबलमा केवल

एउटामाऽ उदाहरण छ। जुन िववरण येशूले बेथसेदामा िनको पानुभ
र् एको एक

जना अन्धो मािनसको हो। यो कथा येशूको चचर्को िनिम्त सदा समयसापेक्ष र

किहल्यै पुरानो नहुने पाठको

पमा भिरएको पाइन्छ। येशूलाई िवँवास गछु र्

र बिप्तःमाको समयमा मािनसलाई येशूतफर् डोयार्उन सिबय हुनेछु भनेर शपथ

खाने ूत्येक िवँवासीको िनिम्त मािनसलाई येशूतफर् िखँच्ने तिरका अपनाउनुपन

परमेँवरको योजनालाई िचऽण गिरएको छ। बाइबलले यो ःप

िवषयलाई

यसरी ूकट गदर्छ, "उहाँ बेथसेदामा आउनुभयो, र त्यहाँ एक जना अन्धो

मािनस उहाँकहाँ ल्याइयो र उसलाई छु न ितनीह ले िबन्ती गरे " (मकूर्स
८:२२

पान्तिरत)। यहाँ दुई वटा मूल शब्दह

उल्लेख गिरएका छन्। ती

हुन ् "ल्याए" र "िबन्ती अथार्त ् अनुरोध।" अन्धो मािनस आफै येशूकहाँ "मलाई

िनको पािरिदनुहोस्" भनी आएन। उनका साथीह ले उनको आवँयकतालाई
दे खेका िथए र ितनीह ले ती अन्धा मािनसलाई उहाँकहाँ ल्याए। अन्धो

मािनसमा येशूूित त्यितधेरै िवँवास भएको पिन दे िखदै न। तर उसलाई ल्याउने

िमऽह मा भने येशूूित िवँवास िथयो। त्यस मािनसको अन्धोपना येशूले िनको

पानुह
र् न्ु छ भ े िवँवास ती िमऽह मा िथयो।

येशूले किम्तमा पिन २५ वटा िनको पान िवशेष आँचयर् कामह

गनुभ
र् एको घट्ना नयाँ करारमा उल्लेख गिरएका छन्। त्यसमा आधाभन्दा बढी
िबरामीलाई कुनै न कुनै आफन्त वा साथीह ले येशूले िनको पा न् भनेर नै
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उहाँकहाँ ल्याएका िथए। यिद येशूूित िवँवास दहुदो हो त

धेरै मािनसह

उहाँकहाँ किहल्यै आउँदैनथे। हाॆो काम भनेकै ती िमऽह लेझ मािनसह लाई

येशूकहाँ ल्याएर उहाँलाई िचनाउने हो।

मकूर्स ८:२२मा उल्लेिखत शब्दमा पिन हाॆो ध्यान जानु ज री छ।

त्यो शब्द हो "अनुरोध वा िवन्ती गनु।
र् " यसको अथर् "अनुनय िबनय गनु,र्

आमह गनु,र् ूाथर्ना गनु,र् दयाको िभक्षा माग्नु, िनबेदन गनु,र् नॆतापूवक
र्
माग्नु"आिद हुन सक्छ। यसले नरम, दयालु र भितिरकाले आमह गनुर् भ े

अथर् िदन्छ। यसको अथर् ठू लो ःवरले िचच्याएर माग गनुर् कदापी होइन। ती
अन्धा मािनसका साथीह ले नॆ र भि भएर येशूसँग िबन्ती गदर्छन्। त्यो

मािनस िनको होस् भ े उहाँको चाहना हो र उहाँमा उसलाई िनको पान शिक्त
छ भ े ितनीह मा िवँवास भएकै कारणले ती अन्धालाई उहाँकहाँ ल्याइएको
िथयो। ती अन्धामा येशूले िनको पानर् सक्नुहन्ु छ भ े िवँवास िथयो भ े कुरा
ःप

छै न, तर उसका साथीह मा भने िथयो। कितपय समयमा हामीमा भएको

िवँवासकै आधारमा अ लाई येशूकहाँ ल्याउनु पिन मह वपूणर् हुन्छ।

येशूले दुई चरणमा ती अन्धालाई िनको पानुभ
र् एको िथयो। जब हामी

येशूको िनिम्त गवाही हुन्छ

वा अ लाई उहाँ िचनाउछ

तब यो कथाले

हामीलाई के पाठ िसकाउँछ? हेनह
र्ु ो मकूर् ८:२२-२६ "२२ त्यसपिछ उहाँ

बेथसेदा आउनुभयो, र मािनसह ले एउटा अन्धो मािनसलाई उहाँकहाँ ल्याए, र

ँ िबन्ती गरे । २३ उहाँले त्यस अन्धो
त्यसलाई छोइिदनुहोस् भनी उहाँसग

मािनसको हात समातेर त्यसलाई गाउँबाट बािहर ल्याउनुभयो,

र त्यसका

ँ ामा थुकेर त्यसमािथ आफ्ना हात राखी त्यसलाई सोध्नुभयो, 'के ितमी केही
आख
दे ख्छौ?"
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अिन

मािथितर

हेरेर

त्यसले

भन्यो,

'म

मािनसह लाई

ँ ामा हात
खह जःतै िहँिड़रहेका दे ख्छु ।' २५ तब उहाँले फेिर त्यसका आख

राख्नुभयो, र त्यसले एक टक लाएर हेर्यो। त्यसले आफ्नो
सबै थोक छलर्

िंट ूाप्त गर्यो र

दे ख्न लाग्यो। २६ तब उहाँले त्यसलाई गाउँितर नपःने हुकुम

गरी त्यसको घरमा पठाउनुभयो।" के हामी पिन मािनसह लाई िसधा र
सफासँग नदे ख्ने भएका छ त? के हामी किहलेकाही ँ मािनसह लाई अिजब

ख जःतै मह व नभएका वा वाःता गन नपन तल्लो ःतरका भन्छ त?

हामीले ूत्येक मािनसलाई परमेँवरको राज्यको उम्मेदवार वा हकदारको
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पमा हे नप
र्ु न हुन्छ। कितपय समयमा मािनसह लाई वेवाःता गन र

ितनीह लाई येशूितर अगुवाई गनर् नसक्नुका कारण के होला?

परमेँवरितर मािनसह लाई कसरी डोर्याउने भनेर मािथको कथाले
के पाठ िसक्न सिकन्छ? परमेँवरको राज्यबाट अलग

िसकाएझ त्यसबाट अ

भइरहेका मािनसह लाई उहाँितर ल्याउन के कःता उपाए वा तत्वह
गनर् सिकन्छ भनेर मािथको कथाले हामीलाई िसकाउछ?

ूयोग

२. हामीले िसक्नुपन पाठ

ँ ा अथार्त ् चःमा वा
सबै मािनसह लाई ःवगर्को नयाँ आख

ि ले हे न

नीित येशू आफैले चेलाह को िनिम्त उदाहरण बनेर दे खाउनुभएको िथयो।

हरे क व्यिक्त फरक फरक हुन्छन्। फरक व्यिक्तलाई नयाँ
हे िरयोस् भ े येशूको चाहना िथयो। उहाँको यो

ि कोण बािन्तकारी अथार्त ्

कुनै सभ्यता, धमर् वा वादभन्दा फरक िथयो। ितनीह
ितनीह

ि कोणले

को िथए होइन तर

ि ले येशूले ितनीह लाई हे नह
र्ु न्ु थ्यो। सबै

के हुनसक्थे भ े

मािनसह सँगको सं गत वा व्यिक्तगत सम्पकर्मा उहाँले ितनीह लाई सम्मान,
आदर

र

मयार्दापूणर्

व्यवहार

गनुभ
र् यो।

गनुभ
र् एको व्यवहार दे खेर उहाँका चेलाह

ूायजसो

मािनसह लाई

चिकत हुन्थे। यहू दी समाजमा पानी

नचल्ने र अछु त जाित भनेर हे िपएकी सामरी

व्यवहारले िवशेष गरी ितनीह

उहाँले

छक्क परे का िथए।

ीसँग उहाँले गनुभ
र् एको

द आिकर्योलोिजकल ःटडी बाइबल अथार्त ् पुरातत्वको साममी रहे को

बाइबल अध्ययन पुःतकमा यहू दी र सामरीह को बीचमा हुने

यो घतलाग्दो

धेरै वषर् अिघदे िख नै िथयो। २ राजा १७ अनुसार सामरीह

मेसोपोटािमया

व्यवहारलाई उल्लेख गिरएको छ: "सामरी र यहू दीह को बीचमा मतिभ ता
सभ्यताका मािनसह को बं शबाट आएका िथए। ितनीह लाई असेिरयाको

राजाले इॐाएलको उ री भागमा जबरजःती बसोबास गराएका िथए। यो ई.पू.

७२२मा असेिरयाका राजाले आफ्नो अधीनमा बःन नचाहनेह लाई असेिरयाबाट

िनँकासन गरे का िथए। ती सामरीह ले आफूले गिर आएको मूितर्पूजासँग
यहोवाको

पूजाआजा

१७२७बाट

समावेश

गरे का

िथए।"

(जोन्दरभान,

२००५)

पृ.

पान्तिरत। ितनीह ले यहू दी धमर्को सं ःकारमा परमेँवरले

मनाही गनुभ
र् एको मूितर्पूजालाई िभऽाए र ितनीह ले य शलेमसँग ूितःपधार्
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गरे र आफ्नै क्षेऽको पहाड माउन्ट िगिरिजममा मिन्दर ःथापना गरे र यहू दी
पुजाहारी परम्पराको िबपरीत आफ्नै पुजाहारी ःथापना गरे का िथए। यहू दी

धमर्सँग निमल्ने र अछु त जाित भनेर यहू दीह ले ठानेका सामरीह कै सहर

भएर गािललमा जाने भनेर येशूले गनुर् भएको िनणर्यले चेलाह

अप

ारोमा

पारे का िथए। उहाँले ती सामरीसँग गनुर् भएको धािमर्क छलफल दे खेर चेलाह

छक्क परे का िथए। तर सामरी

ीह ले आफूह लाई ूेम गिरयोस्, आफ्ना

पापह लाई क्षमा िदइयोस र आफूह ूित सदाशयता दे खाएर ःवीकार गिरयोस्
भ े ितनको चाहनालाई येशूले ःप

पमा बुझ्नुभएको िथयो।

यूह ा ४:१-४२ पढ्नुहोस्। सामरी

ँ येशूले कसरी कुराकानी
ीसग

ँ भएको येशूको बोलचालमा ती
गनुभ
र् एको िथयो? आफूसग

ीको ूितिबया

कःतो िथयो? यस िवषयमा चेलाह को ूितिबया कःतो िथयो र ितनीह को
ि कोण वा सामरी

ीूित भएको पूवार्महलाई उहाँले कसरी हटाउनुभयो?

मािनसूित गनुप
र् न व्यवहारमा ितनीह को िदमागलाई उहाँले कसरी फरािकलो
पानुभ
र् यो? हेनह
र्ु ोस्, "१ यूहन्नाले भन्दा येशूले धेरै चेलाह

बनाउँदैहन
ु हु न्ु छ र

बिप्तःमा पिन िदँदैहन
े २ (वाःतवमा येशू आफैले
ु हु न्ु छ भन्ने फिरसीह ले सुन।

त होइन, तर उहाँका चेलाह ले बिप्तःमा िदन्थे।) ३ जब येशूले यो थाहा

पाउनुभयो,

उहाँ यहू िदया छोड़े र फेिर गालीलमा फकर्नुभयो।

४ उहाँलाई

सामिरया भएर जानुपथ्य । ५ र उहाँ सामिरयाको सुखार भिनने नगरमा

आइपुग्नुभयो। यो नगरचािहँ याकूबले आफ्ना छोरा योसेफलाई िदएका जिमनको

निजकै पथ्य । ६ त्यहाँ याकूबको इनार िथयो। येशू याऽाले थाक्नुभएको हुनाले

त्यस इनारको छे उमा बिसरहनुभएको िथयो। ूाय: मध्यान्ह भएको िथयो।

७

एउटी सामरी ःऽी पानी भनर् त्यहाँ आई। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, 'मलाई
पानी िपउन दे ऊ।' ८ उहाँका चेलाह

सहरमा खानेकुरा िकन्न गएका िथए।

९ तब सामरी ःऽीले उहाँलाई भनी, 'तपाईं यहू दी भएर म सामरी ःऽीको

ँ केही सम्बन्ध
हातबाट कसरी पानी िपउनुहन्ु छ? ' (यहू दीह ले सामरीह सग

राख्दै नन्।) १० येशूले त्यसलाई भन्नुभयो,

'ितमीले परमेँवरको वरदान र

ँ पानी माग्ने व्यिक्तलाई िचनेकी भए ितमीले उसलाई माग्नेिथयौ, र
ितमीसग

उसले ितमीलाई िजउँदो पानी िदनेिथयो।'

११ त्यस

ीले उहाँलाई भनी,

'हजूर, तपाईंिसत उघाउने भाँड़ो छै न, र इनार पिन गिहरो छ। तब तपाईंले

कहाँबाट त्यो िजउँदो पानी ल्याउनुहन्ु छ? १२ के तपाईं हाॆा पुखार् याकूबभन्दा

३५

ठू ला हुनहु न्ु छ? उनले हामीलाई यो इनार बनाइिदए, र उनी आफैले, उनका

सन्तान र उनका गाईबःतुले यही इनारको पानी िपए।' १३ येशूले त्यसलाई

भन्नुभयो, 'यो पानी िपउने ूत्येक फेिर ितखार्उनेछ, १४ तर जस-जसले मैले

िदने पानी िपउँछ त्यो किहल्यै ितखार्उनेछैन। जुन पानी म त्यसलाई िदनेछु, त्यो
त्यसमा अनन्त जीवनको िनिम्त उिॆरहने पानीको मूल बन्नेछ!'

१५ त्यस

ःऽीले उहाँलाई भनी, 'हजूर, मलाई त्यही पानी िदनुहोस्, र म ितखार्उनेछैन,ँ र

यहाँ पानी भनर् आइरहनुपदन।' १६ येशूले ितनलाई भन्नुभयो, 'जाऊ, ितॆो
ौीमान्लाई बोलाएर ल्याऊ।' १७ त्यस ःऽीले भनी,

'मेरो ौीमान् छै न।'

येशूले ितनलाई भन्नुभयो, 'ितॆो ौीमान् छै न भनी ितमीले ठीकै भन्यौ, १८
ँ छ,
िकनभने ितॆा पाँच जना ौीमान् भइसकेका छन्, र जो अिहले ितमीसग
त्यो ितॆो ौीमान् होइन। ितमीले यो साँचो भनेकी हौ।' १९ त्यस ःऽीले

उहाँलाई भनी, 'हजूर, तपाईं अगमवक्ता हुनहु न्ु छ भनी म थाहा पाउँछु। २०
हाॆा पुखार्ह ले यस डाँड़ामा आराधना गरे ,

अिन तपाईंह

भन्नुहन्ु छ,

िक

आराधना गन ःथान य शलेम हो।' २१ येशूले ितनलाई भन्नुभयो, 'ए नारी,

मलाई िवँवास गर, त्यो बेला आउँदैछ, जब ितमीह
य शलेममा िपताको आराधना गनछौ। २२ ितमीह

जान्दै नौ।

हामी

जे

आराधना

गदर्छ

सो

न त यस डाँड़ामा, न

जे आराधना गदर्छौ सो

जान्दछ ,

िकनभने

मुिक्तचािहँ

यहू दीह बाट आउँछ। २३ तर बेला आइरहेछ, र त्यो बेला अिहल्यै हो, जब
सच्चा आराधकह ले िपतालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गनछन्। िकनिक
आराधना गन यःतै आराधकह लाई नै िपताले खोज्नुहन्ु छ। २४ परमेँवर

आत्मा हुनहु न्ु छ,

र उहाँका आराधकह ले आत्मा र सत्यतामा आराधना

गनुप
र् छर्।' २५ त्यस ःऽीले उहाँलाई भनी, 'म जान्दछु , िक मसीह आउनुहन्ु छ

(जसलाई भींट भिनन्छ), र जब उहाँ आउनुहन्ु छ, तब उहाँले नै हामीलाई सबै

ँ बोल्ने, म उही
कुरा बताउनुहन
े ।' २६ येशूले ितनलाई भन्नुभयो, 'ितमीसग
ु छ
हुँ।' २७ त्यित नै बेला उहाँका चेलाह

ँ कुरा
आए, र उहाँलाई एउटी ःऽीसग

गिररहनुभएको दे खेर छक्क परे , तर 'तपाईं के चाहनुहन्ु छ? अथवा 'तपाईं त्यस
ँ िकन बातिचत गदहुनहु न्ु छ? भनेर कसैले सोधेनन्। २८ तब त्यो ःऽी
ःऽीसग

आफ्नो गामो छोड़े र नगरितर गई, र मािनसह लाई भनी, २९ 'आओ, एक
जना मािनसलाई हेर, जसले मैले गरे का सबै काम मलाई बताइिदनुभयो। कतै
उहाँ नै भींट त हुनहु न्ु न? ३० तब ितनीह

३६

नगरबाट िनःकेर उहाँकहाँ गए।

३१ यसै बीचमा चेलाह ले उहाँलाई यसो भनेर िबन्ती गरे , 'रब्बी, भोजन
गनुह
र् ोस्।' ३२ तर उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, 'मिसत खानलाई भोजन छ,

जो ितमीह लाई थाहा छै न।' ३३ यसकारण चेलाह ले आपसमा भने, 'के
३४ येशूले ितनीह लाई

कसैले उहाँलाई भोजन ल्याइिदयो िक कसो? '

भन्नुभयो, 'मलाई पठाउनुहन
े ो इच्छाअनुसार गनु,र् र उहाँको काम पूरा गनुर् नै
ु क

मेरो भोजन हो। ३५ के ितमीह

भन्दै नौ, 'अझ चार मिहना बाँकी छ, तब

ँ ा उचालेर
बाली का ने बेला आउँछ? म ितमीह लाई भन्दछु , आफ्ना आख

खेतबारी हेर, बाली कटनीको िनिम्त पािकसकेको छ। ३६ जसले बाली का छ
त्यसले ज्याला पाउँछ, र अनन्त जीवनको लािग फल बटुल्छ, र छन र कटनी

गन एकसाथ रमाउँछन्। ३७ िकनिक 'एक जनाले छछर्, र अकार्ले कटनी

गछर्,' भन्ने वचन यसैमा सत्य हुन्छ। ३८ मैले ितमीह लाई त्यहाँ कटनी गनर्

पठाए,ँ जहाँ ितमीह ले पिरौम गरे का छै न । अ ह ले पिरौम गरे का छन्, र

ितनीह को पिरौमका फल ितमीह ले पाएका छौ।' ३९ 'मैले जे गर उहाँले
मलाई सबै भिनिदनुभयो'

भन्ने त्यस ःऽीको गवाहीले गदार् त्यस नगरका

सामरीह मध्ये धेरैले उहाँमािथ िवँवास गरे । ४० यसकारण जब सामरीह

ँ बःन िबन्ती गरे , र उहाँ
उहाँकहाँ आए, तब ितनीह ले उहाँलाई ितनीह सग
दुई िदन त्यहाँ बःनुभयो। ४१ अिन उहाँका वचनको कारण अ

धेरैले

उहाँमािथ िवँवास गरे । ४२ त्यस ःऽीलाई ितनीह ले भने, 'अब ितमीले भनेका
कुराले गदार् हामीले िवँवास गरे का होइन , तर हामी आफैले सुनक
े ा कारणले

साँच्चै उहाँ सं सारका मुिक्तदाता हुनहु न्ु छ भनी हामीले जानेका छ ।'"

उहाँका चेलाह लाई र हामीलाई िभऽी दयदे िख येशूले िसकाउहुने

अनन्त जीवनको पाठ सरलै छ: "जुन मािनसमा येशूको आत्मा छ उसमा सबै

ँ ाले हे न खुबी हुन्छ।"मािनसलाई ईःवरीय क णा तथा सदाशयताको आख
एलेन जी
पान्तिरत।

ाइट, द साइनस अभ द टाइम्स, जुन २०, १८९२बाट

तपाईँको समाजमा कःता वगर्का मािनसह

छन् जसलाई तपाईँको

ि

राख्छ वा तल्लो जातको

सं ःकार, सं ःकृित, चालचलन वा समाजले नै हेपाहा
भनेर हेयको

ि कोणले हेदर्छ? यिद तपाईँ येशूको सही र पक्का भक्त हुनहु न्ु छ

भने त्यो ूवृि लाई कसरी पिरवतर्न गनर्सक्नुहन्ु छ?

३७

ँ ाट सु
३. तपाईँ जहाँ हुनहु न्ु छ त्यहीब

गनुह
र् ोस्

कसै ले भनेका िथए "यो जीवनमा सु वात गन केवल एउटामाऽ ठाउँ
ु न्ु छ त्यही ँ ठाउँ। त्यो भन्दा उपयुक्त अ कुनै
हुन्छ त्यो हो तपाईँ जहाँ हुनह
ठाउँ छै न जहाँबाट तपाईँ सु

गनर् सक्नुहोस्।" येशूले यो नीित ूेिरत १:८मा

जोड िदएर घोषणा गनुभ
र् एको िथयो, "तर ितमीह मा जब पिवऽ आत्मा

ु न्ु छ तब ितमीह ले शिक्त पाउनेछौ र ितमीह ले ये शलेममा, यहू दीया,
आउँनह

सामिरयामा र पृथ्वीको अन्त वा कुनाकाप्चासम्म मेरो िनिम्त गवाही िदनेछौ।"
( पान्तिरत)।

जुन सन्दे श येशूले उहाँका चेलाह लाई िदनुभयो त्यो एकदमै सरल

िथयो र त्यसलाई कसै ले बुझ्न सिक्दन भनेर भ पिन सक्दै न। जहाँ तपाईँलाई
ँ ाट तपाईँ येशूको िनिम्त गवाही हुनह
ु ोस्। कुनै
परमेँवरले राख्नुभएको छ त्यहीब

अनुकुल समयमा वा कुनै अवसरमा म येशूको बारे मा सुनाउँछु भ ुको स ा
ँ ाट तपाईँ सु गनुह
ँ ा वा
र् ोस्। परमेँवरको आख
तपाईँका विरपिर को छ त्यहीब
चःमाले हे न बानी

गनुह
र् ोस् र तपाईँको निजक भएको मािनसलाई येशूको

बारे मा सुनाउने सम्भाव्यता हे नह
र्ु ोस्।

येशूको बारे मा सुनाउनका लािग तपाईँ अत्यन्तै िशिक्षत हुनपु छर्,

बाइबल

धमर्शा मा

धमर्शा को

ानमा

िनपूणर्
िडमी

हुनपु छर्,

हािसल

बाइबल

गरे को

कलेजमा

हुनपु छर्,

गएर

बोल्नमा

बाइबल

िसपालु वा

ूितभाशाली अथार्त ् क्षमतावान् हुनपु छर् भ े छै न। हुन त त्यःता केही गुणह

र् यो भने त्यो उिचत र
तपाईँमा भए र त्यसलाई तपाईँले ठीकसँग ूयोग गनुभ

सहयोगी हुनसक्छ तर मुख्यकुरा सुसमाचार सुनाउने खुबी हुनका लािग
तपाईँको ूेम परमेँवरमा हुनैपदर्छ, अ ले पिन तपाईँले पाउनुभएको सन्दे श

ँ ाले हे न र्
सुनून ् भ े उत्कट इच्छा हुनपु छर् र अ लाई तपाईँले ूेमको आख
सक्नुपदर्छ।

यिद

तपाईँ

गवाही

िदन

चाहनुहन्ु छ

भने

तपाईँको

िनिम्त

परमेँवरले त्यसका लािग ढोका खोिलिदनुहन
ु ेछ।
दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। ितनीह मध्ये आिन्ियासको आित्मक

ँ ा कःतो िथयो जब उनले गवाही िदन थालेका िथए? हेनह
आख
र् ोस्, यूह ा

१:४०-४२ " ४० यूहन्नाले भनेका कुरा सुन्ने र येशूलाई प

ाउने ती दुई

जनामध्ये एक जना िसमोन पऽुसका भाइ अिन्ियास िथए। ४१ ितनले पिहले
आफ्ना भाइ िसमोनलाई भे ाए, र उनलाई भने 'हामीले मसीहलाई (जसको अथर्

३८

हो, भींट) भे ाएका छ ।' ४२ ितनले िसमोनलाई येशूकहाँ ल्याए। येशूले

उनलाई हेनभ
र्ु यो र भन्नुभयो, 'ितमी योआनेसको छोरा िसमोन हौ, ितमी केफास

(जसको अथर् हो, च ान) भिननेछौ।', यूह ा ६:५-११ "५ तब येशूले आफ्ना
चारै ितर हेदार् एउटा ठू लो भीड आफूकहाँ आइरहेको दे खेर िफिलपलाई भन्नुभयो,

'ियनीह लाई खुवाउनका िनिम्त हामीह ले कहाँबाट रोटी िकन्ने? ' ६ उहाँले
ितनको जाँच गनर्लाई यो भन्नुभएको िथयो, िकनभने उहाँले जे गनर् लाग्नुभएको
िथयो, सो उहाँलाई थाहा िथयो। ७ िफिलपले उहाँलाई जवाफ िदए, 'ूत्येकले

अिल-अिल पाए तापिन दुई सय चाँदीका िसक्काको रोटीले ितनीह लाई
पुग्नेछैन।'

८

उहाँका

चेलाह मध्ये

एक

जना,

िसमोन

पऽुसका

भाइ

ँ जौका पाँच रोटी र दुई
अिन्ियासले भने, ९ 'यहाँ एक जना िठटो छ, त्यससग

माछा छन्। तर यित धेरैका िनिम्त यितले के पुग्ला र? १० येशूले भन्नुभयो,

'मािनसह लाई बःन लाओ।' त्यहाँ धेरै घाँस भएको चउर िथयो। तब ूाय:

पाँच हजार पु षह

त्यहाँ

बसे। ११ तब येशूले रोटी िलनुभयो,

र

परमेँवरलाई धन्यवाद चढ़ाउनुभएपिछ बःनेह लाई बाँिड़िदनुभयो, र त्यसै गरी
माछा पिन बाँिड़िदनुभयो। ितनीह ले चाहेजित खाए।' र यूह ा १२:२०-२६
"२० चाड़मा आराधना गनर् जानेह मध्ये कोही-कोही मीकह
ितनीह

पिन िथए। २१

गालीलको बेथसेदा िनवासी िफिलपकहाँ आएर यसो भनेर िबन्ती गरे ,

'हजूर, हामी येशूलाई भे न चाहन्छौ।' २२ िफिलपले गएर अिन्ियासलाई भने,

र अिन्ियास र िफिलप गएर येशूलाई भने। २३ येशूले ितनीह लाई जवाफ
िदनुभयो, 'मािनसको पुऽको मिहिमत हुने समय आइपुगक
े ो छ। २४ साँच्चै, म

ितमीह लाई भन्दछु , गहू ँको दाना माटोमा परे र मरे न भने त्यो एउटै रहन्छ।
तर त्यो मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। २५ आफ्नो ूाणको मोह गनले

त्यो गुमाउँछ, तर आफ्नो ूाणलाई यस सं सारमा तुच्छ ठान्नेले चािहँ अनन्त

जीवनको लािग त्यो सुरिक्षत राख्छ। २६ कसैले मेरो सेवा गछर् भने त्यसले
मलाई प

ाओस् र म जहाँ छु , मेरो सेवक पिन त्यहाँ हुनछ
े । कसैले मेरो

सेवा गछर् भने िपताले त्यसको कदर गनुह
र् न
े ।"
ु छ

आिन्ियासको अनुभवले हामीलाई धेरै कुराह

िनिम्त गवाही िदन उनले आफ्नै पिरवारबाट सु

िसकाउँदछ। येशूको

गरे । येशूको बारे मा उनले

आफ्नै भाइ पऽुसलाई सुनाए। उनले एक जना सानो केटासँग िमऽता गाँसे।

ती केटा आफूसँग भएको रोटी र माछा येशूलाई िदन तयार भए र उहाँले
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अचम्म तिरकाले हजार ह लाई त्यसबाट ख्वाउनुभयो। मीक अथार्त िवदे शबाट
आएका अन्यजाित पाहुनाह लाई के गन भ े कुरामा आिन्ियासलाई थाहा

िथयो। धमर्को बारे मा वादिववाद गनुभ
र् न्दा ितनीह को आवँयकता थाहा पाएर

ितनीह लाई उनले येशूकहाँ ल्याए।
हामीले

मािनसह लाई

येशूकहाँ

ल्याउने

सफलता

हािसल

गनर्

सबभन्दा पिहले हामीले मािनसह सँग सकारात्मक सम्बन्ध राख्न िसक्नुपदर्छ।
ितनीह लाई तपाईँ चासो गनुह
र् न्ु छ भ े दे खाउनुहोस्। तपाईँको एकदमै

निजकका मािनसह को बारे मा सोच्नुहोस् जसलाई येशूको बारे मा थाहा नभएको

होस्। के ितनीह ले तपाईँबाट केही यःतो महसुस गरे का छन् िक तपाईँ

क णामयी, अ को वाःता गन र चासो दे खाउने व्यिक्त हुन ु भएको कुरा

ितनीह ले महसुस गरे का होऊन्? के ितनीह ले तपाईँमा शािन्त र उ ेँयूेिरत
जीवन दे खेका छन् जुन ितनीह को पिन चाहना हुन सकोस्? के तपाईको

जीवनबाट नै सुसमाचारको िव ापन भइरहे को छ? हामीले येशूको बारे मा

कसै लाई सुनाउँन ु भनेको परमेँवरको िनिम्त साथी बनाउँन ु हो। ितनीह
इसाई िमऽह

हुन्छन्। अिन जब ितनीह लाई बाइबलमा दे खाइएको अन्त्यको

समयको सन्दे श सुनाउँछ तब अन्तमा उनीह
कितपय

समयमा

मािनसह लाई,

एडभेिन्टःट पिन हुन सक्छन्।
हाॆो

आफ्नै

पिरवार

वा

आफन्तह लाई येशूकहाँ ल्याउन हामीलाई मुिँकल भइरहेको हुन्छ, यःतो िकन

भएको होला? के तपाईँ तपाईँको पिरवारको सदःय र निजकको कुनै
ु एको छ?
साथीह लाई येशूको बारे मा सुनाउन सफल हुनभ

४. अपठ्यारा मािनस वा परमेँवरको वचन सु
गन?
अप्

ँ कसरी व्यवहार
नचाहनेह सग

ारा वा िमल्न नचाहने मािनसह सँग कसरी ब्यवहार गन भ े

ु न्ु थ्यो । अथार्त खुशी पानर् नसिकने झगडालु
िवषयमा येशू अत्यन्तै िनपूणर् हुनह
मािनससँग कःतो व्यवहार गन भ े िवषयमा पिन उहाँ गु

मािनस जःतो छ त्यःतै

ु न्ु थ्यो। उहाँले
हुनह

पमा िववादनगरी उसको मूल्या न नगिरकन उसलाई

महण गनुभ
र् यो। तर सं वेदनशील भएर उहाँले ती मािनसह को गुनासो र चासो
सु ुभयो, ितनीह को सामु ूँन उठाउनु भयो र िवःतारै िबःतारै परमेँवरको
र् यो।कठोर मािनसह को िभऽी
आत्म ानको सत्यलाई उहाँले ूकट गनुभ

४०

चाहनालाई पिन उहाँले िच

सक्नुभएको िथयो वा दे ख्न सक्नुभएको िथयो र

जःतोसुकै िनदर्यी पापी वा दु

मािनसमा पिन केही न केही मानवता लुकेको

उहाँले दे ख्नुभएको िथयो। कुनैपिन मािनस सुसमाचार सुनाउन लायक छै न भ े
कुरालाई येशूले मा ुभएको िथएन। "कोही मािनस चाहे त्यो पितत वा तुच्छ,

र ी, नैितक

पमा ॅ , बेकारको वा मूल्यहीन भएर त्यो मािनसले भी मा

मुिक्त पाउन सक्दै न भ े हुदैन" भ े िवँवास येशूमा िथयो।"-एलेन जी
द िडजाएर अभ एजेज,् पृ. २५८बाट
परमे र ारा

ितनीह को

पान्तिरत। येशूले हामी मािनस जाितले

ि ले मािनसलाई हे नह
र्ु न्ु थ्यो। येशूले ूत्येक मािनसमा सृि को

भन्दा फरक
स वातमा

ाइट,

ूकट

सोचिबचारलाई

भएको

उहाँले

यित

मिहमाको
मािथ

ूितिबम्ब

उचाल्नुभयो

परमेँवरको चाहना अनुसार चलेका भए ती मािनसह

दे ख्नुहन्ु थ्यो।

िक

ितनीह

आफ्नो तल्लो ःतरबाट

मािथ पुगेको ितनीह को आफ्नै जीवनले दे ख्ने िथए।

िसमोन पऽुस र आिन्ियास, अिन नाम नखोिलएका येशूलाई ूँन गन

शा ी र बुसमा टाँिगएको अपराधीलाई येशूले कःतो आअवान वा आमह

गनुभ
र् यो? जुन उःतै उःतै खालका िथए त? ती मािनसह को मन िजत्न येशूले
कःतो व्यवहार गनुभ
र् यो त्यसलाई ध्यानपूवक
र्
पढ्नुहोस्।त्यहाँ मािनसको मन
िज े उल्लेखनीय व्यवहार तपाईँले

पाउनुभएको छ? हेनह
र्ु ोस् दे हायका केही

िसमोन र ितनका भाइ अिन्ियास,

दुवै भाइलाई समुिमा जाल हािनरहेका

घट्ना वा पदह : "१८ गालील-समुिको िकनारमा िहँ नुहँद
ु ा उहाँले पऽुस भन्ने

दे ख्नुभयो। ितनीह

मछु वा िथए। १९ उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, 'मेरो

पिछ लाग, र म ितमीह लाई मािनसह का मछु वा तुल्याउनेछु।'
उि खेरै जालह

छोड़े र ितनीह

२० तब

उहाँको पिछ लागे।" म ी ४:१८-२०,"

२८ शाःऽीह मध्ये एक जना आए, र ितनीह लाई आपसमा िववाद गिररहेका
सुन।
े येशूले मािनसह लाई ठीक जवाफ िदनुभएको दे खेर ितनले उहाँलाई सोधे,

'सबै आ ाह मा मुख्यचािहँ कुन हो? २९ येशूले जवाफ िदनुभयो, 'सबैभन्दा

मुख्यचािहँ यो हो: 'हे इॐाएल सुन,् परमूभ ु हाॆा परमेँवर एउटै परमूभ ु

हुनहु न्ु छ। ३० ितमीले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई ितॆो सारा

सारा ूाणले,

ितॆो सारा समझले,

दोॐोचािहँ यो हो,

दयले, ितॆो

्
र ितॆो सारा शिक्तले ूेम गर।'

३१

्
'ितमीले आफ्नो िछमेकीलाई आफूलाई जःतै ूेम गर।'

योभन्दा ठू लो आ ा अक छै न।' ३२ त्यस शाःऽीले उहाँलाई भने, 'गु ज्यू,

४१

तपाईंले ठीक भन्नुभयो, परमेँवर एउटै हुनहु न्ु छ, उहाँबाहेक अक कोही छै न।
३३ उहाँलाई सारा

दयले,

सारा समझले,

सारा शिक्तले ूेम गनु,र्

र

िछमेकीलाई आफूलाई जःतै ूेम गनुर् सबै होमबिल र बिलदानह भन्दा उ म

हो।' ३४ ितनले बुि मानीसाथ जवाफ िदएका दे खेर येशूले ितनलाई भन्नुभयो,

'ितमी परमेँवरको राज्यदे िख टाढ़ा छै नौ।' त्यस समयदे िख उहाँलाई ूँन गन
कसैको िहम्मत भएन।"

मकूर्स १२:२८-३४, र "३२ अब ितनीह ले दुई

ँ ै मृत्युदण्ड िदनलाई लगे। ३३ जब ितनीह
अपराधीह लाई उहाँसग

भन्ने ठाउँमा आए,

तब त्यहाँ ितनीह ले उहाँलाई बूसमा टाँग,े

अपराधीह मध्ये एक जनालाई दािहनेपि
३४ अिन येशूले भन्नुभयो,

'हे िपता,

र अकार्लाई दे ॄेपि

खप्परे
र ती

बूसमा टाँग।
े

ियनीह लाई क्षमा गनुह
र् ोस्,

िकनिक

ियनीह ले के गदछन् सो जान्दै नन्।' अिन ितनीह ले उहाँको वःऽ भाग गरे र
िच ा हाले। ३५ मािनसह

उिभएर हेिररहेका िथए। शासकह ले उहाँको ठ ा

गद भने, 'यसले अ लाई बचायो, यो परमेँवरका भींट तथा उहाँका च ुिनएका

जन हो भने यसले आफैलाई बचाओस्।' ३६ िसपाहीह ले पिन आएर उहाँलाई

िसकार् िदँदै यसो भनेर िगल्ला गरे ,

३७ 'तँ यहू दीह का राजा होस् भने

आफूलाई बचा।' ३८ 'यो यहू दीह को राजा हो' भन्ने दोष-पऽ पिन उहाँको
मािःतर िथयो। ३९ बूसमा टाँिगएका अपराधीह मध्ये एक जना अपराधीले

उहाँको अपमान गद भन्यो,

'के ितमी भींट होइनौ?

ितमी आफैलाई र

हामीलाई बचाऊ।' ४० तर त्यसलाई हकारे र अक ले जवाफ िदयो, 'तँ पिन

त्यही दण्डमा परे को छस्, तापिन परमेँवरको डर मान्दै नस्? ४१ हाॆो दण्ड
त न्यायोिचत छ, िकनिक हामीले त आफ्नो कामको उिचत फल भोिगरहेका
छ , तर यी मािनसले त केही अनुिचत काम गरे का छै नन्।' ४२ तब त्यसले

भन्यो, 'हे येशू, तपाईं आफ्नो राज्यमा आउनुहँद
ु ा मलाई सम्झनुहोस्।' ४३

उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो,

'साँच्चै म ितमीलाई भन्दछु , आजै ितमी मिसत

ःवगर्लोकमा हुनछ
े ौ।'" लूका २३:३२-४३।

येशू जहाँ जहाँ जानुभयो त्यहाँ त्यहाँ उहाँले मािनसह लाई आित्मक

ान िसकाउन सिकने सम्भावना दे ख्नुभयो। मािनसले सोच्दै नसोचेको व्यिक्त

परमे रको राज्यको हकदार भएको कुरा उहाँले महसुस गनुभ
र् एको िथयो। यो
ँ ा" भनेर भ
दक्षतालाई हामी "चचर् बढाउन सक्ने आख

सक्छ । चचर् बढाउने

ँ ा वा चःमा भनेको मािनसह मा हुने यःतो दक्षता वा सोचको िबकास हो
आख

४२

जुन हाॆो ूभ ु येशूमा िथयो, जसले ूत्येक व्यिक्तलाई परमेँवरको राज्यमा

सहभागी गराउन सक्ने कुराको ग्यारे न्टी गदर्छ। यसमा "चचर् बढाउने
कानह " पिन समावेश हुनपु दर्छ ।अथार्त ् हाॆा विरपिर रहे का मािनसह ले

व्यक्त नगरे तापिन ितनीह को आवँयकताूित हामी सं वदे नशील हुन ु र सहयोग
गनु।
र् ती आवँयकताह

हुन्छ।

सु

वा दे ख्न सक्ने खुबी येशूभक्तह मा हुन ज री

पिवऽ आत्माले मािनसह को जीवनमा यःतो काम ग न् तािक
तपाईँले ितनीह को सेवा गन अवसर पाउनुहोस् र ितनीह ूित सं वेदनशील हुन
सक्नुहोस् भनेर परमेँवरसँग ूाथर्ना गनुह
र् ोस्। मािनसह लाई तपाईँले दोॐो

ःपशर् वा दोॐो पल्ट छु न सक्नुहोस् अथार्त ् तपाईँ सहयोग गनर् सक्नुहोस् र

ँ ा
ितनीह लाई आित्मक पमा सेवा गन अवसर िमलोस् भनेर तपाईँ आख
खोल्नुहोस् र परमेँवरसँग ूाथर्ना गनुह
र् ोस्। कुनै न कुनै तवरले परमेँवरले

तपाईँको सामु एक न एक मािनसलाई ल्याउनुहन्ु छ तािक तपाईँले आफ्नो
आःथाको बारे मा भ

सं वदे नशील

ँ ा, सु
सक्नुहोस्। दे ख्न सक्ने आख

सक्ने कान,

दय र तपाईँले थाहा पाए अनुसार तपाईँका िूय जनह लाई

येशूको सुसमाचार सुनाउने चाहना तपाईँमा होस् भनेर ूाथर्ना गनुह
र् ोस्। यिद
तपाईँले यःतो ूाथर्नाको जवाफ पाउनुभयो भने तपाईँको जीवनको याऽा

अत्यन्तै रोमाञ्चक हुनेछ। तपाईँको िजउनुको अिःतत्व नै पूरै नयाँ मोडमा

पुगेको अनुभव गनुह
र् न
ु ेछ। पिहला किहल्यै पिन अनुभव नगरे को आनन्द र
सं तिु को अनुभव तपाईँले गनुह
र् न
ु ेछ। केवल ती मािनसह

जसले अ लाई

येशूकहाँ ल्याएकोमा सफलताको अनुभव गछर्न ् र ितनीह लेमाऽ जीवन साथर्क

बनेको, आत्मसं तिु

र आनन्दको महसुस गनर् सक्नेछन्।

५. सुसमाचार सुनाउन परमेँवरले जुटाउनुभएको अवसरूित चनाखो हुन ु
परमेँवरको राज्यलाई अिघ बढाउने काममा उहाँले चेलाह लाई

कःता कःता अवसरह

िदनुभयो भ े कथाह ले ूेिरतको पुःतक भिरएको

छ। सु दे िख अन्तसम्मनै सु को चचर् कसरी ब
लेखह

ो भ े अत्यन्तै मनमोहक

त्यस पुःतकमा पढ्न सिकन्छ। यसको अथर् सु को चचर्ह

अवःथामा िथए भ े होइन ब

ःवगीर्य

त्यसवेला ठू लो सतावट, खेदो र च ुनौितको
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सामना

गनुर् परे को

िथयो।

ती

सतावट

र

च ुनौित

चचर्भन्दा

बािहरका

मािनसह बाट अिन चचर्िभऽबाटै पिन भएको िथयो।
ऽोआसमा पावलले भोगको अनुभव २ कोरन्थी २:१२,१३मा यसरी

लेखेका छन् "१२ भींटको सुसमाचार ूचार गनर् ऽोआसमा आउँदा ूभ ुमा मेरो

लािग एउटा ढोका खोिलएको िथयो,

१३ तर मेरो भाइ तीतसलाई त्यहाँ

नभे ाउँदा मेरो मनमा चैन भएन। यसकारण ितनीह बाट िबदा िलएर म
माकेडोिनयातफर् लाग।" गोराह को दे श युरोप महादे शमा सुसमाचार सुनाउने

ढोका परमेँवरले अचम्म तिरकाले पावलका लािग खोिलिदनुभएको िथयो।
आज खुलेको ढोका भोिल बन्द हुन सक्छ भनेर पिन उनलाई थाहा िथयो। यो

अवसर र सं भावनाह लाई दे खेर उनी तु न्तै जहाजबाट युरोपको माकडोिनया
ितर गए।

नयाँ
हामीलाई िविभ

करारका

परमेँवर

ढोका

खोिलिदने

अलौिकक तिरकाले अवसरह

परमेँवर

ु न्ु छ।
हुनह

ूदान गरे र हाॆो आःथालाई

ु एको हामी
बाँड्न िदनुहन्ु छ। ूेिरतको पुःतकभिर नै परमेँवर सिबय हुनभ
पाउँछ । सहरह मा, दे शह मा, िविभ

क्षेऽह मा र मािनसह कै

दयले

सुसमाचार सुनून ् भनेर परमेँवरले ढोका खोिलिदनुभएको छ।

सुसमाचार सुनाउने ढोका परमेँवरले खोिलिदनुभएको ज्वलन्त उदाहरण
ूेिरत ८:२६-४०मा िदइएको छ। यहाँ परमेँवरको अगुवाइूित िफिलप राजी
भएका र परमेँवरले उपलब्ध गराउनुभएको ईँवरीय अवसरूित उनी कसरी

र्ु ोस्
तयार भइरहेका िथए भनेर पिन यस वृतान्तमा उल्लेख गिरएको छ। हेनह
"२६ त्यसपिछ ूभ ुका एउटा दूतले िफिलपलाई भने,

'उठे र दिक्षणितर

य शलेमबाट गाजातफर् जाने बाटोमा जाऊ। त्यहाँ म भूिमको बाटो छ।' २७
अिन िफिलप उठे र गए,

र एक जना इिथयोिपयाली नपुंसकलाई भेटे,

जो

इिथयोिपया दे शकी महारानी कन्दाकीका ठू ला पदािधकारी र समःत सम्पि का
कोषाध्यक्ष (अथार्त ् अथर्मन्ऽी) िथए। उनी य शलेममा आराधना गनर् गएका

िथए। २८ उनी फिकर्रहेका िथए, र आफ्नो रथमा बसी यशैया अगमवक्ताको

पुःतक पिढ़रहेका िथए। २९ तब पिवऽ आत्माले िफिलपलाई भन्नुभयो, 'जाऊ
र त्यस रथको साथ लाग।' ३० िफिलप ितनीकहाँ दौड़े र गए, र ितनलाई
यशैया

अगमवक्ताको

पुःतक

पिढ़रहेको

सुनरे

उनले

सोधे,

'तपाईंले

पिढ़रहनुभएको कुरा बुझ्नुहन्ु छ? ३१ तब ितनले भने, 'कसैले नबताईकन म
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कसरी बुझ्न सक्छु र? अिन ितनले िफिलपलाई रथमा चढ़ी ितनको साथमा
बःने अनुरोध गरे । ३२ अब ितनले पिढ़रहेका धमर्शाःऽको खण्ड यो िथयो,
'जसरी भेड़ा कािटनलाई लिगन्छ, वा थुमा ऊन कऽनेको सामु चूप रहन्छ,
त्यसरी नै उसले आफ्नो मुख खोलेन। ३३ उसको अपमािनत अवःथामा
उसलाई न्याय िमलेन। उसको पुःताको बयान कसले गन? िकनभने उसको

जीवन पृथ्वीबाट हरण भयो।' ३४ तब ती नपुंसकले िफिलपलाई भने, 'कृपा

गरी मलाई भन्नुहोस्, अगमवक्ताले यो कसको िवषयमा भनेका हुन,् उनको
आफ्नै िवषयमा िक अ

कसैको िवषयमा? ३५ तब िफिलपले आफ्नो मुख

खोलेर धमर्शाःऽको यसै खण्डबाट ितनलाई येशूको सुसमाचार सुनाए। ३६ अिन

उनीह

बाटोमा जाँदाजाँदै केही पानी भएको एउटा ठाउँनरे आइपुग।
ती
े

नपुंसकले भने, 'हेनह
र्ु ोस्, यहाँ पानी रहेछ, मलाई बिप्तःमा हुनदे िख केले रोक्न

दयले नै िवँवास गनुह
र् न्ु छ भने

सक्छ? [ ३७ िफिलपले भने, 'यिद सारा
तपाईंले बिप्तःमा िलन सक्नुहन्ु छ।'

ितनले जवाफ िदए 'येशू भींट नै

परमेँवरका पुऽ हुनहु न्ु छ भनी म िवँवास गदर्छु।' ३८ ितनले रथ रोक्ने आ ा
िदए, अिन िफिलप र ती नपुंसक दुवै पानीमा ओल, र उनले ितनलाई बिप्तःमा
िदए। ३९ तर जब उनीह

पानीबाट बािहर उिक्लआए, तब ूभ ुका आत्माले

िफिलपलाई पबेर लैजानुभयो, र ती नपुंसकले उनलाई फेिर दे खेनन्, र ती

रमाउँदै आफ्नो बाटो लागे। ४० तर िफिलप अँदोदमा दे खा परे , र कैसिरया
नपुगञ्ु जेल सबै सहरह मा सुसमाचार सुनाउँदै गए।"

"परमेँवरको आत्म ानको ज्योित खोिजरहने र सुसमाचार सु

तयार

भएको व्यिक्तकहाँ पुग्न ःवगर्दूतले िफिलपलाई अगुवाइ गद िथए। ती
सुसमाचार सुनाउन चाहनेह ले

दयह लाई उच्च आदशर्मा चल्न पिवऽ

आत्मालाई अनुमित िदए भने आजपिन ःवगर्दूतह ले ितनीह को कदममा
अगुवाइ गनछन्। इिथयोिपयाको अथर्मन्ऽीलाई ःवदर्दूत आफैले िसकाउन सक्थे

तर उनले िफिलपलाई पठाउनुभयो। ःवगर्दूतह ले सुसमाचार सुनाऊन् भनेर

परमेँवर ितनीह लाई खटाउनुह ु । तर मािनह लेनै आफ्ना मािनसह सँग
िमलेर काम ग न् भ े परमेँवरको योजना हो।"-एलेन जी

अभ आपोःटल्स, पृ. १०९बाट

पान्तिरत।

यस कथाको केन्ििवन्दु धमर्शा

गनुह
र् ोस्। अक तफर् धमर्शा

ाइट, द आक्टस्

बाइबल नै भएको कुरालाई ख्याल

बाइबल पढ्ने र बुझ्ने ब्यिक्तलाई नै त्यसको
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व्याख्या गनर् अनुरोध गिरनुलाई कितको मह वपूणर् ठा भ
ु एको छ ? यसबाट
हामी के पाठ िसक्न सक्छ ?
उपसं हार:
थप जानकारीको िनिम्त, एलेन जी

ाइट ारा िलिखत द आक्टस् अभ द

आपोःटल्सको पृ. १०३-१११को "द गःपल इन सामिरया।"हेनह
र्ु ोस् ।
जताततै

मािनसह

अनन्त

ःवगर्को

िनिम्त

िविभ

तिरकाह

अपनाइरहे का छन्। येशूले उिचत तिरकाले यसरी भ ुभएको िथयो, "साँच्चै

भन भने बाली काट्न त धेरै छ तर ज्यामीह

थोरै छन् " (म ी ९:३७

पान्तिरत)। त्यसको अथर् समःया भनेको बालीको होइन। अन्तर ि को

ँ ाले धेरै मािनसह
आख

परमेँवरको राज्यमा जान राजी छन् तर चेलाह ले

केवल आउनेवाला िवरोध र दु:खक माऽ दे खेका िथए। त्यसको समाधान गनर्

येशूले के भ ुभयो त? "त्यसकारण बाली काट्नुपन ूभ ुसँग ूाथर्ना गर तािक
उहाँले

बाली

पान्तिरत)।

िभऽाउन
उहाँको

ज्यामीह

खेतमा

परमेँवरको सुसमाचार सु

परमेँवरसँग ूाथर्ना गनुह
र् ोस्।

पठाउनु भएको

फिलरहे का

बाली

होस्"

(म ी

९:३८

िभऽाउन

वा

सं सारमा

तयार भएका मािनसह कहाँ तपाईँलाई पठाउन

यो ूाथर्ना िकन नगन? "ूभ ु तपाईँको राज्यको ूगितको िनिम्त म

ँ ा यसरी खोिलिदनुहोस् िक ूत्येक िदन सुसमाचार
खट्न तयार छु । मेरो आख

म पिहचान गनर् सकँ ु । मेरा विरपिर

सुनाउन तपाईँले जुटाउनुभएका अवसरह

रहे का मािनसह ूित म सं वेदनशील हुनसकँ ु । ूत्येक िदन मेरो सम्पकर्मा

आएका मािनसह सँग आशा, उत्साह, तपाईँको ूेम र सत्य आत्म ानको

बारे मा बोल्न सकँ ु ।" यिद तपाईँले यो ूाथर्ना गनुभ
र् यो भने तपाईँको जीवनमा
परमेँवरले अचम्मका कामह
िचन्तनमनन्:
अ.

गनुह
र् न
ु ेछ।

यिद तपाईँले मािनसह लाई येशूकहाँ ल्याउने ूयास गनुभ
र् यो

भने एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गनुप
र् नछ, िक त्यो काम सध
सरल हुदैन, हुन्छ त? यो कुरा थाहा पाइराख्नुहोस्, केवल

परमेँवरलेमाऽ मािनसह लाई उहाँितर फकार्उन सक्नुहन्ु छ।

४६

तर त्यस ूिबयामा भूिमका िनवार्ह गनर् परमेँवरले तपाईँलाई

चु भ
ु एको

छ।

एक

जना

मािनसलाई

परमेँवरकहाँ

ल्याउनका लािग समय, ूयास, धैयत
र् ा र ूेम चािहन्छ। यी
सत्गुणह
जिन्मएको

मािनसिभऽबाट ःव:त आउँदैन तर परमेँवरबाट
हुनपु छर्।

तपाईँले

जीवनमा

के

त्याग

गनुर्

आवँयक छ जसले गदार् येशूको िनिम्त तपाईँ ूभावकारी

आ.

गवाही हुनसक्नुहन
े ?
ु छ
तपाईँका

सम्पकर्मा

आएका

केही

मािनसह को

बारे मा

सोच्नुहोस् जसले येशूलाई िचनेका छै नन्। ितनीह को िनिम्त
तपाईँले के गनुभ
र् यो वा के गिररहनुभएको छ वा गनुप
र् छर्
तािक ितनीह ले सुसमाचार सु

इ.

सकून्।

टासर्सका पावलको बारे मा सोच्नुहोस्। येशूको िवँवासी हुन
असम्भव भएका पावल कसरी िवँवासी हुन पुगे होलान् त?

उनी कसरी येशूलाई िवँवास गनर् पुगे त्यो हामीलाई थाहा
छ।

कसैले

बािहिर पलाई

येशूलाई

माऽ

हेरेर

िवँवास

उसको

गरे को

मूल्या न

छ

गनुर्

भन्दै मा

खतरापूणर् हुन्छ भनेर त्यसले हामीलाई कसरी िसकाउँछ?
ई.

िकन

सावलको कथालाई मनमा राख्दै येशूले व्यक्त गनुभ
र् एको म ी

७:६ को आदे शलाई हामीले कसरी अथ्यार्उने, " जे पिवऽ छ
सो कुकुरह लाई नदे ओ ।आफ्ना मोतीह

ँ रु को अगािड
सुग

नफाल, नऽता ितनले आफ्ना खु ाले ितनलाई कुल्चलान् र
फकीर् ितमीलाई हमला गलार्न ् "।

४७

