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येशक
ू ो कथा अ लाई
सन
ु ाउने अवसर

यस अध्यायका मूल पदह : एिफसी २:१-१०, १ यूह ा ४:७-११, मकूर्स
५:१-२०, िहॄू १०:१९-२०, गलाती २:२० र १ कोरन्थी १:२०।

यस अध्यायको मूल सार पद: "ितमीह

जसले परमेँवरको पुऽलाई िवँवास

गछ अथार्त ् उहाँमा आःथा राख्छौ ितमीह को िनिम्त यी कुराह
छु

मैले लेखेको

तािक ितमीह मा अनन्त जीवन छ भनेर ितमीह ले थाहा पाउन् र

परमेँवरको पुऽमािथ िनरन्तर पमा ितमीह ले िवँवास गनर् सकोस्" (१ यूह ा
५:१३

पान्तिरत)।

येशूको बारे मा अ लाई सुनाउनुपदार् पिरवतर्न भएको जीवन जःतो

ूभावकारी गवाही वा परमेँवरको वचनले मूतर् प िदएको अथार्त ् व्यवहारमा
उतािरएको गवाही भन्दा अ

छ। तपाईँसँग भएको धमर्शा

तिरका छै न अघािडको पाठमा उल्लेख गिरएको
र िविभ

उल्लेखनीय दशर्नह को बारे मा तकर्

गदार् अ ले सराहना गलार्। तपाईँको िशक्षा वा िवँवासका िस ान्तह मा
बादिबवाद गलार्। तपाईँमा भएको धमर्शा

बाइबलको

ानूित ितनीह ले

ूँन उठाउला, तर तपाईँको जीवनमा येशूले के गनुभ
र् यो र तपाईँको िनिम्त

ु एको छ सो सुनाउँदा कसै ले हतपत ूँन गदन वा िववाद गदन।
उहाँ के हुनभ

गवाही िदनु भनेकै येशूको बारे मा हामीलाई के थाहा छ सो अ लाई

ु न्ु छ र उहाँले हामीलाई के गनुभ
र् यो
थाहा िदनु हो। उहाँ हाॆो िनिम्त के हुनह

सो अ लाई सुनाएर थाहा िदनु हो। यिद हामीले सुसमाचार ूचार गनको

नाउँमा वा गवाही िदने बममा हामीले िवँवास गरे कोमाऽै ठीक छ र अ

ठीक छै न वा झु ा भनेर िजिकर गिररअय भने अ ले हाॆो घोर िवरोध गन

वातावरण बनाइ िदन्छ। यिद येशूको ूेमको मोहमा छ , उहाँको सत्यताले
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गदार् चिकत भएका छ र उहाँको अनुमहले हामी पिरवतर्न भएका छ भनेर
दयदे िख उहाँको गवाही िदय भने सत्यले हाॆो जीवनमा कःतो ूभाव पारे को
रहे छ भनेर अ ले ूत्यक्ष पमा दे ख्न सक्दछ र ूभािवत हुन सक्दछ। यिद
पिरवतर्न भएको जीवनले सत्यको बारे मा ूःतुत गनर् सक्य
जीवनमा कुनै न कुनै छाप नपलार् भ

भने अ को

सिकन्दै न।

जब हामीले अ ह लाई धमर्शा

बाइबलको बारे मा िसकाउँदा

हामीले िसकाएको िशक्षामा र बाइबलको ूत्येक िशक्षामा येशूलाई केन्ििवन्दु

बनाएर उहाँको चिरऽलाई ूितिविम्बत गनर् सक्य भने उहाँको वचनलाई महण
गनर् वा सम्मान गनर् विढ सम्भावना हुन्छ।
१. येशू: हाॆो गवाहीको आधार, मूल िवषयबःतु वा जग

येशूभक्त भएको है िशयतले हामी सबैसँग व्यिक्तगत कथा हुन्छ।

येशूले हाॆो जीवन कसरी पिरवतर्न गनुभ
र् यो र उहाँले हामीलाई के गनुभ
र् यो सो

बताउने कुराह

हामीमा धेरै हुन्छ।

येशूको सिमपमा आउनुभन्दा अिघ वा उहाँलाई िच भ
ु न्दा अिघ हाॆो

जीवन कःतो िथयो भनेर एिफसी २:१-१०मा केिह हदमा हाॆो यथाथर् िचऽण

कोरे को पाइन्छ। येशूलाई िवँवास गनर् पुगप
े िछ हाॆो जीवन कःतो भयो भनेर
हामी ूत्येकले महसुस गनर् सक्छ । हेनह
र्ु ोस्, "१ ितमीह

पापह

आफ्ना अपराध र

र् यो। २ ियनैमा यस
ारा मरे को बेलामा उहाँले ितमीह लाई जीिवत पानुभ

सं सारको रीितअनुसार र आकाशको शिक्तको मािलकअनुसार, अना ाकािरताका

सन्तानमा अिहले काम गन आत्माअनुसार ितमीह

अिघ एक पल्ट चल्दै िथयौ।

३ ितनीमध्ये हामी सबै पिन शरीर र मनका इच्छा पूरा गरे र आफ्नो पापमय

ःवभावका लालसामा अिघ िजउँथ्य , र बाँकी मािनसजःतै हामी ःवभावैले बोधका

सन्तान िथय । ४ तर परमेँवर, जो कृपामा धनी हुनहु न्ु छ, उहाँले आफ्नो महान्
ूेम ारा हामीलाई ूेम गनुभ
र् यो, ५ यसकारण पापमा हामी मरे का भएतापिन

ँ ै जीिवत पानुभ
उहाँले हामीलाई भींटसग
र् यो– अनुमहबाट नै ितमीह ले उ ार

ँ हामीलाई उठाउनुभयो, अिन ःवगीर्य ःथानह मा
पाएका छौ। ६ र उहाँसग

ँ बसाल्नुभयो। ७ योचािहँ भींट येशूमा हामीूित उहाँको दयामा
भींट येशूसग
आफ्नो अनुमहको असीम सम्पि

आउँदा युगह मा दे खाउनलाई हो। ८

िकनभने अनुमहबाट िवँवास ारा ितमीह ले उ ार पाएका छौ– र यो ितमीह
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आफैबाट होइन, यो त परमेँवरको वरदान हो– ९ कमर्ह

ारा होइन, नऽता

मािनसले घमण्ड गनछ। १० िकनिक हामी असल कामह का िनिम्त भींट
ँ भन्ने
येशूमा सृजना गिरएका उहाँका हातका सीप ह । हामी तीबमोिजम िहड़
ु े परमेँवरले पिहलेबाटै ती तयार गनुभ
हेतल
र् एको िथयो।"

अ. येशूलाई िच भ
ु न्दा पिहले हामी कःता िथय (एिफसी २:१-३)----------

आ. येशूलाई िचनेपिछ हामी के भय (एिफसी २:४-१०)-------------------

कःतो चिकत पान पिरवतर्न! येशूलाई िच ुभन्दा पिहले हामी "हाॆा

पाप र अधमर्को मुदार् भएका" "यस सं सारको चालामा िहँिडरहे को" "शारीिरक

चाहना वा कामवाशनामा िहँिडरहे का" र "ःवभावैले बोधका सन्तान" भएका
छ रे ! ( पान्तिरत)। सरल भाषामा भ े हो भने येशूलाई िच ुभन्दा पिहले

हामी लआयिहन, गित िहन, आशािहन र अथर्िहन जीवन िबताइरहे का हुन्छ ।
त्यसले गदार् हाॆो जीवन बेकारको वा बाँच्न व्यथर्को जीवनमा भ तािररहे का
हुन्छ ।
हामी धनसम्पि , ूित ा, मानमयार्दा, सुखी र खुिशयाली जीवन
िबताइहे का ह ला तर हाॆो अिन्तरआत्माले वा अन्तिवर्वेकले हामीमा केही न
केही

कमजोरी

भएको

वा

लआय

पूरा

नभएको

अनुभवले

घचघचाइरहे को हुन्छ। तर जब हामी येशूको सिमपमा आउँछ
ूेमको अनुभव गछ तब हाॆो सोचाइ र

हामीलाई

र उहाँको

दयका आवाजह मा पिरवतर्न भएको

महसुस गनर् पुगेका हुन्छ । जब हामी येशूकहाँ आउँछ र उहाँको ूेमको

अनुभव गदर्छ

तब हाॆो जीवनले नयाँ मोड िलन्दछ। येशू भी मा हामी

सचमुचमा "जीिवत हुन्छ ।" येशू िबनाको जीवन खािल भएकोले उहाँमा हामी

भिरपूणर् जीवन िबताउँछ । उहाँको अनुमहको अत्यन्तै ठू लो भन्डारबाट उहाँको
क णा र सदाशयता उपलब्ध गराइएकोले त्यस ारा हामीले मुिक्तको उपहार

पाउँछ । येशू भी सँगै ःवगर्को उच्च ःथानह

बःन हामीलाई उचाल्नु भएको

छ र बसाल्नुभएको छ "तािक योचािहँ भींट येशूमा हामीूित उहाँको दयामा

आफ्नो

अनुमहको

असीम

सम्पि

आउँदा

युगह मा

दे खाउनलाई

हो"

( पान्तिरत)। येशू भी मा हाॆो जीवन नयाँ अथर् हुनपुगेको छ। हाॆो लआय

नयाँ हुन्छ। युह ाले यो घोषणा गदर्छ "उहाँमा जीवन िथयो र त्यो जीवन
मािनसह को िनिम्त ज्योित िथयो (यूह ा १:४

जीवन अन्धकारको जीवन हो।
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पान्तिरत) अथार्त उहाँिबनाको

येशूलाई िवँवास गर्यो र उहाँले सबै थोक जुटाउनुहन्ु छ भन्दै मा हात

बाँधेर नबःन बाइबलको नीितलाई एिफसी २:१०ले कसरी बताउँछ? असल

कामले हामीमा येशूूितको अगाढ आःथा छ भनेर त्यस पदले कसरी दे खाउँछ?
पावलले नै भनेको "व्यवःथा पालन गरे र मुिक्त पाइन्दै न" (रोमी ३:२८)
सन्दभर्मा मुिक्त पाउनको िनिम्त होइन त असल काम गनुप
र् छर् भनेर कसरी
बुझ्ने? हेनह
र्ु ोस् " िकनिक हामी असल कामह का िनिम्त भींट येशूमा सृजना
गिरएका उहाँका हातका सीप ह । हामी तीबमोिजम िहँड़

ु े
भन्ने हेतल

परमेँवरले पिहलेबाटै ती तयार गनुभ
र् एको िथयो।" (एिफसी २:१०)।

येशू भी ले गदार् के तपाईँको जीवन पिरवतर्न भएको छ? के त्यो पिरवतर्नले

कसैलाई येशूको आत्म ानमा आउन सहयोग िमलेको छ?

२. जीवन पिरवतर्न गन व्यिक्तगत गवाहीको शिक्त वा ूभाव
जिब्दयाका छोराह
िक ितनीह

यूह ा र याकूबको िमजास यःतो िरसाहा िथयो

"बळका सन्तान" भ े नाउँले िचिनएको िथयो। अझ साँच्च भन

भने यो उपनामा येशूले नै िदनुभएको िथयो। ितनीह

झ ै िरसाउने बानी

िथयो। ितनीह को िरसाहा वा आगो भएको बानीको िचऽण एउटा घट्नाले
िदन्छ। एक िदन येशू र उहाँका चेलाह

सामिरया क्षेऽ भएर याऽा गद

िथए। रात पिरसेको िथयो। िननीह ले राती बास बःन ठाउँ खोजे। सामरीह

यहुदीह ूित पूवार्मह भएकोले येशू र उहाँका चेलाह को त्यस क्षेऽमा भएको
उपिःथितूित िबरोध गद ितनीह ले आप ी जनाए। ितनीह को क्षेऽमा येशू र

उहाँका चेलाह लाई रात कटाउन एउटा थोऽो छाूो पिन ितनीह ले िदएन।

िरसले च ुर भएको यूह ा र याकूलले त्यस समःयाको समाधान

आफूह ले दे खेको सोचे। "उहाँका चेलाह

याकूब र यूह ा उहाँकहाँ आए र

भने 'हे ूभ ु, के यो सामरी गाउँलाई नाश गनर् एिलयाले जःतै ःवगर्बाट आगो
पठाउन हामी आदे श दे औ त?" (लूका ९:५४

पान्तिरत)। "ितमीह

िरसाएको हो" भनेर येशूले ती दाजुभाइलाई हप्काउनुभयो र ितनीह

कःतो

च ुपचाप

त्यो गाउँ छोडेर गए। येशूको नीित ूेमको नीित हो, फाइँफु ी लगाउने,
ूितःपधार् गन, आफ्नो भाऊ खोज्ने र लडाईँ गन होइन।

समय िबत्दै जाँदा जब ती चेलाह ले येशूको ूेममा रहनसहन गनर्

थाले तब ितनीह को झ ै िरसाउने बानीमा पिरवतर्न भएर ितनीह मा ूेम र
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दयाले भनर् पुगेको िथयो। ितनीह को

दयमा क णा, िश

र भि िमजासले

ओगटे को िथयो। यूह ाले लेखेको पऽमा माऽै ूेम भ े शब्द ४० पटक
उल्लेख गिरएको छ भने िविभ

शैलीमा ५० पटक दे खाइएको छ।

ँ
झ े िरसाउने र बळको छोरा भनेर कहलाइएको यूह ा जब येशूसग

उठबस गरे तब उनमा कःतो भािर पिरवतर्न आयो भनेर दे हायका पदह मा

र्ु ोस्, १ यूह ा १:१-४ " १
िदइएको उनको गवाहीले कसरी दे खाउँछ? हेनह

जीवनको त्यस वचनको िवषयमा, जो सु दे िख िथयो, जो हामीले सुनक
े ा छ , जो

ँ ाले हामीले दे खेका छ , जो हामीले हेर्य र हाॆा हातले छोय , २ त्यो
हाॆै आख

जीवन ूकट भयो, र हामीले दे ख्य , र हामी गवाही िदन्छ , र ितमीह लाई त्यस

ँ िथयो, र हामीकहाँ ूकट भयो।
अनन्त जीवनको सन्दे श सुनाउँछ , जो िपतासग

३ हामीले जे दे खेका र सुनक
े ा छ , सो हामी ितमीह लाई सुनाउँछ , तािक

ँ ितमीह को स ित होस्। हाॆो स ित िपता र उहाँका पुऽ येशू
हामीह सग
ँ छ। ४ हामी यी कुरा यस हेतल
ु े लेिखरहेका छ , िक हाॆो आनन्द
भींटसग

पूणर् होस्।", १ यूह ा ३:१ " हेर, िपताले हामीलाई कःतो िकिसमले ूेम
गनुभ
र् एको छ, िक हामी परमेँवरका सन्तान भनी कहिलएकाह

ह , र साँच्चै ह

पिन। यसैकारणले त सं सारले हामीलाई िचन्दै न, िकनभने त्यसले उहाँलाई
िचनेन।", १ यूह ा ४:७-१६ " ७ िूय हो, हामी एउटाले अक लाई ूेम गर ,

िकनभने ूेम परमेँवरबाट आउँछ। जसले ूेम गछर् त्यो परमेँवरबाट जन्मेको
हो, र परमेँवरलाई िचन्छ। ८ ूेम नगनले परमेँवरलाई िचन्दै न, िकनभने

परमेँवर ूेम हुनहु न्ु छ। ९ परमेँवरको ूेम हाॆा माझमा यसरी ूकट भयो, िक

उहाँले आफ्ना एकमाऽ पुऽ सं सारमा पठाउनुभयो, तािक पुऽ ारा हामी िजउन
सक । १० ूेम यसैमा छ, िक हामीले परमेँवरलाई ूेम गरे का होइन , तर

उहाँले हामीलाई ूेम गनुभ
र् यो, र हाॆा पापको ूायिँचत हुनका िनिम्त आफ्ना
र् एको
पुऽ पठाउनुभयो। ११ िूय हो, यिद परमेँवरले हामीलाई यसरी ूेम गनुभ

हो भने, हामीले पिन एउटाले अक लाई ूेम गनुप
र् छर्। १२ परमेँवरलाई कसैले
किहल्यै दे खेको छै न। यिद हामीले एउटाले अक लाई ूेम गर्य भने परमेँवर
हामीमा रहनुहन्ु छ, र उहाँको ूेम हामीमा िस

भएको हुन्छ।

१३ उहाँले

हामीलाई आफ्ना आत्माबाट िदनुभएको छ, र यसैकारणले हामी यो जान्दछ िक
हामी उहाँमा रहन्छ र उहाँ हामीमा रहनुहन्ु छ। १४ हामीले दे खेका छ , र
गवाही िदन्छ , िक िपताले आफ्ना पुऽलाई सं सारका मुिक्तदाता हुन पठाउनुभएको
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छ। १५ जसले येशूलाई परमेँवरका पुऽ हुनहु न्ु छ भनी ःवीकार गछर्, त्यसमा
परमेँवर वास गनुह
र् न्ु छ, र त्योचािहँ परमेँवरमा। १६ यसरी हामीूित भएको

परमेँवरको ूेम हामी जान्दछ र िवँवास गछ । परमेँवर ूेम हुनहु न्ु छ, र जो

ूेममा रहन्छ त्यो परमेँवरमा रहन्छ, र परमेँवर त्यसमा रहनुहन्ु छ।" र १
यूह ा ५:१-५ " १ येशू नै भींट हुनहु न्ु छ भनी िवँवास गन हरे क परमेँवरको

बालक हो। जसले बाबुलाई ूेम गछर् उसले ितनको छोरालाई पिन ूेम गछर्।
२ जब हामी परमेँवरलाई ूेम गछ र उहाँका आ ाह

पालन गछ , तब

यसैबाट थाहा पाउँछ , िक हामीले परमेँवरका सन्तानलाई ूेम गछ । ३
परमेँवरको ूेम यही हो िक हामी उहाँका आ ाह
आ ाह

पालन गदर्छ , र उहाँका

भारपूणर् छै नन्। ४ िकनिक परमेँवरबाट जन्मेको हरे कले सं सारमािथ

िवजय ूाप्त गछर्, र सं सारलाई िजत्ने िवजय हाॆो िवँवास हो। ५ सं सारमािथ

िवजय ूाप्त गन को हो? त्यही हो, जसले येशू भींट परमेँवरका पुऽ हुनहु न्ु छ
भनी िवँवास गछर्।"

सारा जगतको एउटा अनन्तको नीित छ। यो नीितलाई एलेन जी

ाइटले आफ्ना शब्दह मा यसरी व्याख्या गिछर्न ् "बल, धम्की वा करकाप

गन नीित परमेँवरको शासनको नीितको उल्टो हो। ूेमले माऽ उहाँको सेवा
ग न् भ े उहाँ चाहनुहन्ु छ, र ूेम आदे श िदएर उिब्जन्दै न, बलजफ्ती वा

है कमबाद चलाएर कसै को

दयमा ूेम उमानर् सक्दै न। केवल ूेमलेमाऽ

ूेमलाई जगाउन सिकन्छ।"-िडजाएर अभ एजेज, पृ. २२बाट

पान्तिरत।

जब हामी येशूमा समिपर्त जीवन िबताउँछ तब उहाँको ूेम हामी ारा

अ मा चिम्कन थाल्छ। इसाई जगतको सबभन्दा ठू लो गवाही भनेकै पिरवितर्त

वा कायापलट भएको जीवन हो। यसको अथर्, यो होइन िक हामी किहल्यै

पिन भूल गदन वा गलत काम गदन । अझ कितपय समयमा हामीमा हुनपु न
ूेम

र

अनुमह

सेलाएको

अनुभव

गनर्सक्छ ।

तर

हामीमा

भएको

किमकमजोिरको बाबजुद पिन यिद हामी येशूको ूेममा रहने बानी छ भने हाॆो

जीवनबाट ूेम अ मा बगाउन सक्छ र हाॆा विरपिररहे का जो भएतापिन वा
हाॆो सम्पकर्मा आउने जो भएतापिन ितनीह को िनिम्त हामी अिभशाप होइन

आिशषको ॐोत हुनसक्छ । यो नै येशूभक्तको उच्च आदशर् नीित हो।
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तपाईँको

हाऊभाऊ,

ःवभावले

अ ह लाई

येशूको

ूेमलाई

कसरी

ूितिबिम्बत गराउन सक्नुभएको छ? यस ूँनको जवाफमा के तथ्यह

िनःकन

सक्छन्?

३. येशूको कथा सुनाउनु
सुसमाचार ूचार गनर् ूथम ूचारकह

िथयो? ितनीह मा येशूका चेलाह
येशूको पिछ पिछ लाग्नेह

येशूले कसलाई पठाउनुभएको

िथएनन्। ितनीह

र उहाँका वचनह

िथएनन्। तर ितनीह मा ती बहुला र दु

न त धेरै समयसम्म

सुनेर पचाउन सक्नेह

आत्माले सताइएकाह

िथए जो

येशूलाई भेट्न केही घन्टा अिघमाऽ गाउँका पिरसरमा सबैलाई आति त
बनाइरहे का िथए र िछमेकी गाउँह का मािनसह लाई ऽिसत बनाइरहे का

िथए।

ती बहुला मािनसह लाई गाउँलेह

एक जनामा दु

िमलेर िसिबले बाँध्दथे तर जब

आत्मा आउँथ्यो तब उसमा अत्यन्तै ठू लो बल आउँथ्यो र

आफूलाई बाँधेको िसबी चडुँ ाल्थ्यो र सबैलाई ऽाही ऽाही बनाउँदै िचच्याउँदै
उृेर िहँड्थ्यो। धािरलो पत्थरह

िलएर आफ्नो शरीरमा कोदर्थ्यो। त्यसबेला

ितनीह बाट िनःकेको पीडाका आवाजह ले ितनीह िभऽ रहे को वेदना र
छतपटलाई ूितिबिम्बत गरे को िथयो (म ी ८:२८,२९, मकूर्स ५:१-५)।

जब ितनीह ले येशूसँग जम्का भेट भयो तब ितनीह को जीवन

एकदम पिरवतर्न भयो। अब ितनीह को िःथित पिहलेको जःतो किहल्यै पिन
हुनेभएको िथएन। ितनीह मा भएका दु

सुँगरु का बथानमा पठाउनुभयो। ितनीह

आत्माह लाई येशूले िनकाल्नुभएर

िततरिबतर भएर समुिको च ानको

टु प्पोमा गए र हाम्फाले अिन सामुिहक पमा आत्महत्या गरे (म ी ८:३२३४, मकूर्स ५:१३,१४)।

ती बहुलाह लाई के भयो र जब आफ्नो लगानी सखाप भएको सुनरे

सहरका मािनसह

िरसले च ुरभएर हःया फःया

गद के भयो भनेर हेन र्

र्ु ोस् म ी ८:२८-३४
समुिको िकनारमा आए तब ितनीह ले के दे खे? हेनह

"२८ जब उहाँ पािरपि

ु मा आउनुभयो, तब भूत लागेका
गदिरनीह को मुलक

दुई जना मािनसह ले िचहानबाट आउँदैगदार् उहाँलाई भेटे। ितनीह

डरलाग्दा

िथए, िक कोही

यित

पिन त्यहाँबाट आउन-जान सक्दै निथए। २९
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ँ के
ितनीह ले यसो भन्दै िचच्च्याए, “हे परमेँवरका पुऽ, तपाईंको हामीह सग

सरोकार? हाॆो समय नपुगी हामीह लाई कंट िदन तपाईं यहाँ आउनुभएको

ँ रु को एक बथान चिररहेको िथयो।
हो?” ३० ितनीह दे िख केही टाढ़ामा धेरै सुग
३१ भूतह ले उहाँलाई यसो भनेर िबन्ती गरे , “यिद तपाईंले हामीलाई

ँ रु को बथानमा पठाइिदनुहोस्।” ३२ अिन उहाँले
िनकाल्नुहन्ु छ भने, हामीलाई सुग

ितनीह लाई भन्नुभयो, “जाओ।”

तब ितनीह

ँ रु ह मा पसे, र
िनःकेर सुग

ँ रु को जम्मै बथान हुिरर् दै भीरबाट खसेर पानीमा डुबी मरे । ३३ सुग
ँ रु
सुग
भागे र सहरमा गएर सबै कुरा, र ती भूत लागेकाह लाई के भयो

चराउनेह

सो सुनाइिदए। ३४ तब जम्मै सहर नै येशूलाई भेट गनर् उल्टे र आयो, र

उहाँलाई दे खेर मािनसह ले ितनीह को इलाकाबाट जानुहोस् भनी उहाँलाई
िबन्ती गरे ।"
दु

आत्माले सताइएका मािनसह

अब येशूको शिक्तले आमूल

भएका िथए। ितनीह

पिरवतर्न भएर नयाँ मािनसह

येशूको पाऊिनर

बिसरहे को ती सहरका मािनसह ले दे खे र ूभ ुको मुखारबाट िनःकेका ूत्येक
वचन सुन्दै िथए। म ीको पुःतकमा दुई जना दु आत्माले सताइएकाह

िथए

भनेर उल्लेख गिरएको छ भने मकूर्सले केवल एक जनाको बारे मामाऽ वणर्न

गदर्छन्। तर के भ

खोिजएको िथयो भने येशूले ितनीह को शारीिरक,

आित्मक, मानिसक र भावानात्मक जीवनलाई पिरवतर्न गरे र ितनीह
सामान्य मािनसह

हुनपु थ्य

कःतो

सो बनाइिदनुभएको िथयो अथार्त ितनीह को

र् एको िथयो।
जीवनलाई पुनःथार्पना गनुभ
यही कथालाई मकूर्सको

ि कोणबाट हेनह
र्ु ोस् र िवशेष गरे र मकूर्स

५:१८-२०मा ध्यान िदनुहोस्। दु

आत्माले सताइएको मािनस येशूको कदमले

ँ ै
आमूल पिरवतर्न भएको िथयो। उहाँलाई िवँवास गनर् पुगक
े ो मािनस येशूसग

जान र बःन अनुरोध गरे को िथयो तर येशूले उसलाई के भनेर आफ्नो घर
पिरवार र गाउँमा फकार्उनुभयो? हेनह
र्ु ोस्, "१ अिन उहाँह

समुिको पािरपि

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

आत्मा लागेको एक जना मािनसले उहाँलाई भे

िचहानह

बःदथ्यो। कसैले पिन त्यसलाई साङ्लाले

हुँदो

ो। 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
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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 गदर्छु,
तपाईंको मसग

िक मलाई दु:ख निदनुहोस्।” ८ िकनिक उहाँले त्यसलाई भन्नुभएको िथयो, “ए

अशु

आत्मा, त्यस मािनसबाट िनिःकआइज।”

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

निनकािलिदनुहोस् भनी त्यसले उहाँलाई आमहपूवक
र् िबन्ती गर्यो।

इलाकाबािहर
११ त्यहाँ

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

ँ रु ह कहाँ जान
भूतात्माह ले यसो भनी उहाँलाई िबन्ती गरे , “हामीलाई सुग

िदनुहोस्, र हामी तीिभऽ पःछ ।” १३ तब उहाँले ितनीह लाई अनुमित
िदनुभयो, र अशु

आत्माह

ँ रु ह िभऽ पसे, अिन दुई हजार
बािहर िनःकेर सुग

ँ रु को बगाल भीरबाट समुिितर हुिरर्दैगए, र ती समुिमा डुबरे मरे । १४ ती
सुग
ँ रु चराउनेह
सुग

हेन र् मािनसह

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

त्यहाँ आए। १५ तब ितनीह

येशूकहाँ आए, र दे खे िक त्यो

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 उहाँ

ँ रहनलाई िबन्ती
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।" (मकूर्स
५:१-२०)।

"ती मािनसह ले येशूको मुखारबाट उहाँको िशक्षादीक्षा केवल केही

क्षणह माऽ सु े अवसर पाएका िथए। ितनीह का कानह मा उहाँको एउटा
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ूवचनपिन उहाँका ओठह बाट पःन पाएका िथएनन्। िदनिदनै येशूसँग रहने
चेलाह ले जःतै ितनीह ले मािनसह लाई सुसमाचार िसकाउने

ान, िविध वा

तािलम ितनीह मा िथएन। तर ितनीह को आफ्नै जीवनले येशू भी

मसीह

ु न्ु छ भनेर गवाही िदए। ितनीह लाई केवल के थाहा िथयो र के दे खे र
हुनह
के सुने त्यो माऽ बताउन सक्दथ्यो। तर ितनीह ले येशूको शिक्तले गवाही

िदन सक्नेभएको महसुस गरे का िथए। ूत्येक

दय जसलाई परमेँवरको

अनुमहले छोएको छ ती मािनसह ले गरे को काम पिन त्यस मािनसले गनर्
सक्दछ।"-एलेन जी

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, पृ. ३४०बाट

पान्तिरत।

जब येशू फेिर त्यही डेकापोिलस क्षेऽ वा गािललको समुिको िकनारमा रहे को
दशवटा सहरह मा फकर्नुभयो ितनीह को गवाहीले उहाँको िशक्षालाई सु

तयार भएका िथए। यो व्यिक्तगत गवाहीको शिक्त िथयो ("५३ समुि पार
भएपिछ

उहाँह

गनेसरे तको

ु मा
मुलक

िकनारमा लगाए। ५४ जब उहाँह

आइपुग्नुभयो, र

ितनीह ले

डु ा

डु ाबाट िनःकनुभयो तब उि खेरै

मािनसह ले येशूलाई िचिनहाले, ५५ र छे उछाउका समःत गाउँ हुँदो ितनीह
ु न्ु छ भनी सुने त्यहाँ िबरामीह लाई िब
दगुिरगए, र जहाँ येशू हुनह

ाउनामा

राखेर ल्याउन लागे। ५६ अिन गाउँह मा वा सहरह मा वा बःतीह मा

जहाँ-जहाँ उहाँ पःनुभयो, मािनसह ले रोगीह लाई बजार-बजारमा रािखिदए, र
उहाँका वःऽको छे उ माऽ पिन छु न पाऔ ं भनी ितनीह ले उहाँलाई िबन्ती गरे ,

र जितले छोए ितनीह

४. आत्मिवँवासमा ःप

सबै िनको भए।" (मकूर्स ६:५३-५६)।

र िनिँचत भएर येशूको बारे मा गवाही िदनु

दे हायका पदह मा पिवऽ धमर्शा ले अनन्त जीवनको बारे मा के

आँवाःत िदएको छ जसले गदार् येशू भी

ठोकुवा गरे

भ

सक्छ ? हेनह
र्ु ोस्, १ यूह ा ५:११-१३ "१० जसले

परमेँवरका पुऽमा िवँवास गछर्, त्यसको
परमेँवरमा

ारा नै मुिक्त पाउँछ भनेर हामी

िवँवास

नगनले

उहाँलाई

दयमा यस कुराको गवाही हुन्छ।

झूटा

तुल्याएको

हुन्छ।

िकनिक

परमेँवरले आफ्ना पुऽको िवषयमा िदनुभएको गवाहीमा त्यसले िवँवास गरे को

हुँदैन। ११ गवाहीचािहँ यही हो, िक परमेँवरले हामीलाई अनन्त जीवन

ँ
ँ पुऽ हुनहु न्ु छ, त्यससग
िदनुभयो, र यो जीवन उहाँका पुऽमा छ। १२ जससग

ँ परमेँवरका पुऽ हुनहु न्ु न, त्यससग
ँ जीवन हुँदैन। १३
जीवन छ, जससग
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ु े परमेँवरका
ितमीह ले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतल

पुऽको नाउँमा िवँवास गन ितमीह लाई यो पऽ लेख्दै छु।", िहॄू १०:१९-२५

"१९ यसकारण भाइ हो, येशूको रगत ारा महापिवऽ ःथानमा ूवेश गन साहस

हामीलाई हुन्छ। २० हाॆा िनिम्त एउटा नयाँ र जीिवत मागर् उहाँले

खोिलिदनुभयो, जसको कारण पदार् ारा, अथार्त ् उहाँको शरीर ारा भएर हामी िभऽ
पःन सक्छ । २१ परमेँवरको घरानामा हाॆा एक जना महान् पूजाहारी

ु एको हुनाले, २२ हाॆा
हुनभ

दय खराब िववेकबाट छक ारा चोख्याइएर र शु

पानीले हाॆो शरीरलाई धोएर साँचो

दयले िवँवासको सम्पूणर् भरोसामा हामी

परमेँवरको समीप जाऔ ं। २३ हामीले

ढ़ ःवीकार गरे को आशालाई दोधार

ँ थािमराख , िकनिक जसले ूित ा गनुभ
र् यो, उहाँ िवँवासयोग्य
नभईकन दि॑लोसग

हुनहु न्ु छ। २४ हामी एउटाले अकार्लाई ूेम र असल कामको िनिम्त कसरी

उत्सािहत गराउने त्यस कुरामािथ िवचार गर । २५ कित जनाको स ितमा

नजाने बानी हुन्छ, तर हामीचािहँ एकसाथ भेला हुन नछोड । तर ूभ ुको िदन
निजक आइरहेको ितमीह ले दे खेका हुनाले एउटाले अकार्लाई झन् ूोत्साहन
दे ओ।" र १ कोरन्थी १५:१-११ "१ भाइ हो, मैले ितमीह लाई ूचार गरे को

सुसमाचार म ितमीह लाई याद िदलाउन चाहन्छु , जुन सुसमाचार ितमीह ले
महण गर्यौ, र जसमा ितमीह

िःथर रहन्छौ। २ यस सुसमाचार ारा

ितमीह को उ ार भएको छ, यिद त्यसमा ितमीह

अटल र ौ भने, नऽता

ितमीह ले व्यथमा िवँवास गर्यौ। ३ िकनभने मैले जे पाए ँ त्यसैलाई सबैभन्दा

मुख्य िवषयको
भींट

हाॆा

पमा ितमीह लाई सुिम्पिदए,ँ अथार्त ् पिवऽ धमर्शाःऽअनुसार

पापका

िनिम्त

मनुभ
र् यो।

४

उहाँ

गािडनुभयो, र

पिवऽ

धमर्शाःऽअनुसार तेॐो िदनमा उहाँ पुनजीर्िवत पािरनुभयो। ५ उहाँ केफासकहाँ,

अिन बा॑ै जनाकहाँ दे खा पनुभ
र् यो। ६ त्यसपिछ उहाँ एकै समयमा पाँच

सयभन्दा बढ़ी भाइह कहाँ एकसाथ दे खा पनुभ
र् यो, जसमध्ये धेरैजसो अिहलेसम्म

छँदैछन् तर कोही-कोही सुितसकेका छन्। ७ त्यसपिछ याकूब र सबै

ूेिरतह कहाँ उहाँ दे खा पनुभ
र् यो। ८ सबैभन्दा अन्त्यमा असमयमा जन्मेको
मािनसकहाँ जःतो मकहाँ पिन उहाँ दे खा पनुभ
र् यो। ९ िकनिक ूेिरतह मध्ये म
ँ िकनभने मैले परमेँवरको
सबैभन्दा तुच्छ हुँ। म ूेिरत भिनन योग्य छै न।

मण्डलीलाई खेदो गर। १० तर म जो छु , त्यो परमेँवरको अनुमहले छु , र

ममािथ भएको उहाँको अनुमह व्यथर् भएन। ब
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मैले त ितनीह

सबैले भन्दा

ँ भएका परमेँवरको अनुमहले हो।
बढ़ी पिरौम गर। तैपिन मैले होइन,ँ मसग

११ यसकारण मैले भए पिन अथवा ितनीह ले भए पिन, हामी जो ूचार गदर्छ ,

सो ितमीह ले िवँवास गरे का छौ।"

यिद हामीमा नै येशूले िदनुहन
ु े मुिक्तको िवषयमा धलपल छ

व्यिक्तगत पमा ःप

छै न

र मुिक्त पाएका छ

िक छै न

वा

भ े कुरामा

आँवाःत छै न भने अ लाई येशूको बारे मा सुनाउन सम्भव छै न। हामीसँग जे
छै न त्यो अ लाई बाँड्न सक्दै न । कितपय इसाई भनाउँदाह

िनरन्तर पमा अिनिँचतको बादलमा पिररहे को हुन्छ र ितनीह

छन् जो

आफूह

पयार्प्त असल नभएकोले मुिक्त पाउँछन् िक पाउँदैनन् कुरामा शङ्का गिररहे का

हुन्छन्। यस मािमलामा बुि मानी ूचारकले एक फेरा भनेको िथए, "जब मैले
आफूले आफैलाई हे छुर् तब म मुिक्त पाउँछु भ े कुरामा सम्भव दे िख्दँन। तर

जब म येशूलाई हे छुर् तब म मुिक्त पाउँदैन भ े कुरामा म सम्भव दे िख्दँन।"
परमेँवरका वचनह

युग

युगदे िख यसरी घिन्करहे को छ "हे सं सारका

कुनाकाप्चामा रहे का ितमी मािनसह
परमूभ ु परमेँवर हुँ मबाहे क अ

हो, मलाई हे र र उ ार पाऊ। म

कोही छै न" (यशैया ४५:२२

पान्तिरत)।

हामी ूत्येक उहाँले िस मा उपलब्ध गराउनुभएको मुिक्तमा आनिन्दत हुन

हाॆो ूभ ु चाहनुहन्ु छ। उहाँको अनुमह ारा िनद षी ठहिरनु भनेको केहो सो

हामीले अनुभव गरे को उहाँ चाहनुहन्ु छ। हाॆो िववेकले हामीले गरे का

पापह ूित दोष दे खाइरहने ूवृि बाट हामी ःवतन्ऽ हौऔ ँ भ े उहाँको इच्छा
हो। पावलले रोमी ५मा यसरी िजिकर गदर्छन् "त्यसकारण अब िवँवासबाट

हामी िनद ष ठहिरएको हुनाले येशू भी
शािन्तमा रहन सक्छ " (रोमी ५:१

हाॆो ूभ ु ारा परमेँवरसँग हामी

पान्तिरत)। हामीले पाउने मुिक्त वा

पापबाट मुिक्त हुने कुरामा िवँवःत दे खाउँदै उनले यो थप्दछन् "जो मािनसह
येशू भी मा छन् अब ितनीह

दोषमुक्त भइसकेका छन्" (रोमी ८:१

पान्तिरत)। यसमा ूेिरत यूह ाले यसरी अनुमोदन गदर्छन् "जोसँग पुऽ छ

त्योसँग जीवन छ, जोसँग पुऽ छै न त्योसँग जीवन छै न" (१ यूह ा ५:१२
पान्तिरत)।

यिद िवँवास ारा येशूलाई हामीले महण गर्य भने र उहाँको पिवऽ

आत्मा ारा उहाँ हामीमा रहनुहन्ु छ भने अनन्त जीवनको उपहार अिहले नै हाॆो
िनिम्त हो (मरे पिछमाऽ पाउने मुिक्त के काम?)। यसको अथर् यो पिन होइन
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िक एकफेरा हामीले एक फेरा परमेँवरको अनुमह र भी बाट पाय

भने

त्यसलाई गुमाउन सक्दै न (२ पऽुस २:१८-२२, िहॄू ३:६, ूकाश ३:५)।

परमेँवरबाट अलग भएर बःने आत्मिनणर्यको अिधकार हाॆो सामु सध छ।
तर एक फेरा हामीले उहाँको ूेमको अनुभव गनर् सक्य र उहाँको बिलदानको

गिहर्याइ बुझ्न सक्य भने हामीलाई अित नै ूेम गनुह
र् न
ु ेबाट हामी किहल्यै पिन
फकर जाने िनणर्य गनुह
र् ँद
ु ै न। िदनिदनै कसै न कसै लाई हामीले पाएको येशूमा
भएको अनुमह बाँड्ने अवसर खोिजरहनुपछर्।

येशूमा मुिक्त पाइन्छ भ े कुरामा के तपाईँ आफै आँवःत हुनहु न्ु छ?

ु एको छ? त्यो िनँचयता
यिद छ भने कुन आधारमा तपाईँ आँवःत हुनभ

तपाईँमा िकन छ? तपाईँले कहाँ पाउनुभएको छ? यिद तपाईँ िनिँचत हुनहु ु

ु एको छै न? येशूमामाऽ मुिक्त पाइन्छ भ े ठोकुवा
भने िकन िनिँचत हुनभ
तपाईँले कहाँबाट पाउनुहन्ु छ?
५. गवाही िदने लायकको कुनै कुरा

ँ बुसमा टाँिगएको छु : तैपिन म िजउँछु, य िप म होइन
“म भी सग

भी

ममा रहनुहन्ु छ र जुन भौितक शरीरमा म छु त्यो परमेँवरको पुऽमािथको

र् यो र मेरो लािग आफूलाई
िवँवास ारा म बाँिचरहेको छु , जसले मलाई ूेम गनुभ
नै सुम्पनुभयो" (गलाती २:२०
कुराह
प

पान्तिरत)।

येशूलाई महण गदार् केही न केही हामीले त्याग गनुप
र् छर्। कितपय
उहाँलाई

सुम्पन

उहाँले

हामीलाई

भ ुहन्ु छ।

जसले

उहाँलाई

ाउँछ उसबाट के सुम्पेको उहाँले अपेक्षा गनुभ
र् एको छ भनेर आफ्नो ःप

धारणा यसरी राख्नुहन्ु छ “यिद कोही मािनस मेरो पिछ लाग्छ भने उसले

आफूले आफैलाई त्यागोस र उसको आफ्नो बुस िदनिदनै बोकोस् र मलाई

प

ाओस्" (लूका ९:२३

पान्तिरत)। बुसमा मनुर् भनेको पीडादायी मृत्यु

हो। जब येशूले दावी गनुभ
र् एको अनुसार हाॆो जीवनह

उहाँमा समपर्ण गछ

तब हाॆो “पुरानो पापको वा पापलाई मनपराउने मािनस" बुसमा टाँिगएको

हुन्छ। यो त पीडादायी हुन्छ नै (“हामीलाई यो थाहा छ, पापले राज्य गरे को
जीवन नाश होस् र हामी पापको कैदी भइरहनुनपरोस् भनेर हाॆो पुरानो जीवन

भींटसँगै बूसमा मािरएको छ" रोमी 6:6)। हाॆो जीवनभिर मन पराएका
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बानीह

र मनमन चाहनाह

छोड्न कितपय समयमा क कर हुन्छ। तर

त्यसबाट पाउने इनाम क को तुलनामा धेरै ठू लो हुन्छ।

तर यो याद गनुह
र् ोस्, जब हामी ूभावकारी गवाही िदन्छ त्यसबेला

हामीले के छो

र् यो सो बताउँछ जसले
होइन तर येशूले हामीलाई के गनुभ

गदार् अ को जीवन पिरवतर्न गन ूभाव हुन्छ। हाॆो त्यागमा होइन तर

उहाँको त्यागमा हामी केिन्ित हुनपु छर्। हाॆो उच्चतम िहतको िनिम्त जे छ

त्यसलाई त्याग्न येशूले किहल्यै पिन आदे श िदनुभएको छै न।

य िप, इसाई इितहास ती मािनसह को अत्यन्तै महान् त्यागका

कथाह ले भिरएका छन्। ती त्यागह

गदार् ितनीह ले मुिक्त पाउन होइन,

िकनभने ितनीह को जुनसुकै काम होस, िनँवाथीर् र त्याग होस्, त्यसले

परमेँवरको सामु हामी धमीर् ठहिरन्दै न । ब

ूायजसो ती त्यागह को

र् यो सोूित आभािरत भएर पु ष र
मािमलामा ितनीह को िनिम्त येशूले के गनुभ
ीह

बिलदानको बेदीमा आफूसँग भएको सबै चढाउँछन्। परमेँवरले

ितनीह लाई बोलाउनुभएको आधारमा आफूह को जीवन उहाँलाई सुम्पन्छन्।

र् यो त्यसमा आधािरत
हाॆो गवाही जिहले पिन येशू भी ले हाॆो िनिम्त के गनुभ
हुनपु छर् भनेर दे हायका केही पदह ले बताउँछन्। ती पदह मा उल्लेख गरे को

अनुसार उहाँको अनुमहका केही बरदान वा उपहारह को सूची बनाउनुहोस्।

हे नह
र्ु ोस्, यूह ा १:१२ “तर जितले उहाँलाई महण गरे र उहाँमािथ िवँवास

गरे , ितनीह लाई उहाँले परमेँवरको सन्तान हुने हक िदनुभयो।", यूह ा

१०:१० “चोर त चोनर्, मानर् र नाश गनर्लाई माऽ आउँछ। तर मचािहँ
ितनीह ले जीवन पाऊन् र त्यो ूशःत माऽामा पाऊन् भनेर आएको हुँ।",

यूह ा १४:२७ “म ितमीह लाई शािन्त िदएर जान्छु । मेरो आफ्नै शािन्त म
ितमीह लाई िदन्छु र यो सं सारले िदनेजःतो शािन्त होइन। आफ्नो मनलाई
िवचिलत हुन नदे ओ र नडराओ।" र १ कोरन्थी १:३० “उहाँले ितमीह लाई

येशू भींटसँगै एक बनाउनुभएको छ। उहाँकै कामले भींट हाॆो

ान

ु एको छ। हामी भींट ारा परमेँवरको अिघ ठीक ठहिरन्छ । हामी
हुनभ

परमेँवरका पिवऽ र छु टकारा पाएका जन बन्दछ ।"

र् यो
मािथ उल्लेिखत पदह को अनुसार येशू भी ले तपाईँलाई के गनुभ

ु एको होला वा तपाईँ कुनै
सो सोच्नुहोस्। तपाईँ जीन्दगीभर समिपर्त इसाई हुनभ

नाटिकय ढ ले येशूमा आउनुभएको अनुभव गनुभ
र् एको होला। येशू तपाईँको
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ु एको िथयो र तपाईँको लआय वा अथर्मूलक जीवन
िनिम्त कित असल हुनभ
िबताउन, तपाईँलाई शािन्त र सु:ख िदन उहाँले के गनुभ
र् यो सो को बारे मा

ध्यान गनुह
र् ोस्। तपाईँको जीवनको किठन पिरिःथितमा उहाँले िदनुभएको
बलको बारे मा सोच्नुहोस्।

भी को िनिम्त कःतो खालको त्याग तपाईँबाट अपेक्षा गिरएको छ?

त्यसबाट तपाईँले के िसक्नुभयो जसले गदार् अ लाई आिशषमय होस्?
उपसं हार:

थप जानकारी: मकूर्स ५:२१-४३ पढ्नुहोस् “21 येशू फेिर तालको वािरपि

फकर्नुभयो। वािरपि को िकनारमा उहाँको विरपिर मािनसको ठू लो घुइँचो
लाग्यो। 22 सभाघरका अगुवाह मध्ये याइरस नाउँका एक जना येशूकहाँ

आए। येशूलाई दे ख्ने िबि कै उनले येशूको पाउमा परे र िबन्ती गनर् लागे, 23

"मेरी सानी छोरी िसिकःत िबरामी छ, हजुर आएर उसलाई छोइिदनुभयो भने

ऊ िनको भएर बाँच्नेिथई।" येशू याइरससँग जानुभयो। थुूै मािनसह

उहाँको

पिछपिछ लागे र चारै ितर घुइँचो भयो। 25 त्यस घुइँचोमा बा॑ वषर्देिख रगत

बग्ने ब्यथाले दु:ख पाएकी एउटी ःऽी पिन िथइन्। 26 उनले कैय बै

लगाएर पिन िनको हुन सकेकी िथइनन्। भएभरको धन-सम्पि

यसै का लािग

ु ो स ामा झन्झन् व्यथाले उनलाई चाप्दै
खचर् गिरसकेकी िथइन्, तर िनको हुनक
िथयो। 27 उनले

येशूको बारे मा अ

मािनसह बाट सुनेकी िथइन्।

यसै कारण घुइँचोमा पसेर उनले पिछिल्तरबाट येशूको लुगा छोइन् 28 िकनभने

"उहाँको लुगा माऽ छु न पाए ँ भने पिन म िनको हुनेिथए,ँ " भन्ने उनको मनमा
लागेको िथयो। 29 येशूको लुगा छु नेिबि कै रगत बग्ने व्यथा िनको भएर

रगत थािमएको उनी आफले थाहा पाइन्। 30 येशूले आफूबाट शिक्त िनःकेर

गएको

थाहा

पाइहाल्नुभयो

अिन

उहाँले

फनक्क

फकर

मािनसह लाई

सोध्नुभयो, "कसले मेरो लुगा छोयो हँ? " 31 उहाँका चेलाह ले जवाफ िदएर

भने, "हे नह
र्ु ोस्! यऽो मािनसको घुइँचोमा तपाईं कसले छोयो भनेर कसरी सोध्न

सक्नुहन्ु छ? " 32 तर येशूले आफूलाई कसले छोयो भनेर यताउता हे नभ
र्ु यो।
33 ःऽीलाई आफूमा घटे को कुरा थाहा भएकोले उनी काम्दै येशूको पाउमा

पिरन् र सबै कुरा बताइिदइन्। 34 अिन येशूले उनलाई भन्नुभयो, "छोरी,

ितॆो िवँवासले ितमीलाई िनको पारे को छ। अब ितॆो कंट छु टोस् र ितमी
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शान्ितसँग जाऊ।" 35 येशूले यसो भन्दाभन्दै याइरसका घरबाट मािनसह

आए। ितनीह ले याइरसलाई भने, "हजुरकी छोरी त मिरसकी। अब गु लाई
व्यथ िकन दु:ख िदने? " 36 तर येशूले ितनीह का कुरालाई वाःता नगरी

याइरसलाई भन्नुभयो, "नडराऊ, िवँवास माऽ गर।" 37 उहाँले पऽुस, याकूब

र ितनका भाइ यूहन्नालाई बाहे क अ

कसै लाई पिन आफ्नो साथमा जान

िदनुभएन। 38 उहाँह

सभाघरको अगुवाको घरमा आइपुग्दा त

वाबासी र

भन्नुभयो, "िकन यःतो

वाबासी र खै लाबैला गरे को? यो नानी त िनदाएकी

िवलापको खैलाबैला मिच्चरहे को िथयो। 39 येशूले िभऽ पसेर ितनीह लाई

माऽ छ, मरे की छै न।" 40 यो कुरा सुनेर ितनीह ले उहाँको हाँसो गरे । तर
उहाँले सबैलाई बािहर पठाउनुभयो अिन केटीको बुबा, आमा र आफ्ना तीन

जना चेलाह लाई िलएर िभऽ केटी भएको कोठामा जानुभयो। 41 उहाँले

केटीको हात समातेर भन्नुभयो, "तािलता कूमी! " यसको अथर् हो "ए नानी, म
भन्छु , उठ! " 42 तब केटी जु क्क उठी अिन यताउता िहं ल
ु गनर् थाली। यो

दे खेर ितनीह

छक्कै परे । ऊ बा॑ वषर्की िथई। 43 त्यसपिछ येशूले

ितनीह लाई "यो कुरा कसै लाई पिन नभन्नू" भनेर कडा आ ा िदनुभयो अिन

"नानीलाई केही खानेकुरा िदनू" भनी अ॑ाउनुभयो।"

“अचम्म मानेको िभड येशूलाई च्याप्दै अिघ बिढरहे को िथयो। तर

त्यस िभडले येशूमा रहे को जीवन िदने शिक्तको ःपशर् वा ूभाव पाएको िथएन।
तर जब बार्ह वषर्सम्म रगत बग्ने व्यथाले क

पाइरहे की

येशूले िनको पानुह
र् न्ु छ भनेर हात पसारे र केवल उहाँको प

ीले िवँवास ारा
ौराको टु प्पीमाऽ

छोएकी िथइन् तब उनले आफू िनको भएको अनुभव गिरन्। आित्मक
कुराह मा पिन यही नीित लागु हुन्छ। धमर्को बारे मा किहलेकाही ँ वा हल्का

तिरकाले कुरा गदार्, जीिवत िवँवासिबना परमेँवरको आत्म ानको िनिम्त

नभोकाएको

दयले ूाथर्ना गदार् त्यसको नितजा केही पिन आउँदैन। अ ले

िवँवास गर्यो भन्दै मा दे खावटी पमा येशूलाई िवँवास गन र उहाँ सं सारको

ु न्ु छ भनेर केवल हल्का पमा िवँवास गदार् त्यस मािनसमा
उ ारकतार् हुनह
भएको आित्मक रोग िनको हुँदैन वा उसको भोको तृप्त हुँदैन। केवल
बुि जीिवह को माझमा रहे र वौि क क्षमता दे खाएर मुिक्त पाउन खोज्दा

सत्यितर उसलाई लम्काउँदैन। उहाँको बारे मा िवँवास गरे र पुग्दै न तर उहाँमा

नै िवँवास गनुपर् छर्। जब उहाँ हाॆो व्यिक्तगत मुिक्तदाता हुनहु न्ु छ भनेर
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िवँवास ारा आत्मसात् गदर्छ र उहाँलाई पकिड राख्छ र उहाँले उपलब्ध
गराउनुभएका गुणह

हाॆो जीवनमा महण गछ

तबमाऽ हामीले उहाँूित

गरे को िवँवासको फाइदा उठाउन सक्छ ।...

ु न्ु छ भनेर जब हामी मािनसह को सामु
“उहाँ कितको िवँवःत हुनह

ःवीकादर्छ तब यस सं सारमा येशू भी लाई ूकट गन ःवगर्ले िनयुक्त गिरएको

नीकायमा सहभागी हुन्छ । पौरािणक समयमा पिवऽ मािनसह

ारा दे खाइएको

उहाँको अनुमहलाई ःवीकानुप
र् दर्छ तर उहाँको अनुमहको सबभन्दा ूभावकारी
गवाही भनेकै हाॆो व्यिक्तगत अनुभव हो। जब परमेँवरको शिक्तले हाॆो
जीवनमा काम गिररहे को अ लाई दे खाउन सक्छ

तब हामी परमेँवरको

िनिम्त गवाही हुन्छ । ूत्येक व्यिक्तको आआफ्नै जीवन छ जुन एकसँग अक

फरक हुन्छ। ूत्येकले गिरने अनुभव अक जःतो हुँदैन। हाॆो व्यिक्तत्वको

व्यिक्तगत तवरले उहाँूितको हाॆो ःतुित र ूशंसा उहाँितर उचािलउन् भ े

परमेँवरको चाहना हो। जब िवँवासीको जीवन येशूको जःतै भएर चल्दछ
तब

उहाँको

अनुमहको

मिहमालाई

अमूल्य पमा

ःवीकादर्छ

र

उहाँको

अनुमहको ःतुितूशंसा चढाउन सक्षम् हुन्छ । उहाँलाई मिहमा गन यःतो

खालको बानी भएका िवँवासीह को गवाही अ को मुिक्तको िनिम्त कामगनर्

कसै ले पिन रोक्न नसिकने शिक्त हुन जान्छ।"-एलेन जी

अभ एजेज,् पृ. ३४७बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

अ ले सु ै चाहने गवाहीमा के के कुराह

ाइट, द िडजाएर

समावेश हुनपु छर्?

हेनह
र्ु ोस्, ूेिरत २६:१-२३मा राजा अिमपाको सामु पावलले िदएका

गवाही। उनको गवाहीको आधार वा जग के िथयो? “1 त्यसपिछ

अिमपासले पावललाई भने, "अब ितमीलाई आफ्नो पक्षमा बोल्ने

अनुमित छ।" पावलले पिन हात फैलाएर आफ्नो बचाउमा यसरी
बोल्न थाले। 2 "हे राजा अिमपास, यहू दीह ले मलाई दोष लगाएको
कुराको बारे मा मैले आज आफ्नो कुरा हजुरकै अगािड भन्न पाएकोमा

म

आफूलाई

भाग्यमानी

सम्झन्छु ।

3

हजुरलाई

यहू दीह को

चालचलन, रीितिरवाज र तकर्िवतकर् गन कुराको बारे मा राॆरी थाहा

भएको हुनाले म आफूलाई झन् भाग्यमानी ठान्दछु । त्यसो हुँदा अब
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ँ िबन्ती चढाउँछु, मेरो कुरा धीरज राखेर सुिनिदनुहोला।
हजुरसग

4

"म आफ्नो दे शमा अिन य शलेम सहरमा यहू दी जाितको बीचमा नै

ँ
हुिकर्ए।
त्यसो हुँदा यहू दीह ले मलाई बालककालदे िख नै राॆरी
िचन्दछन्। 5 पिहले म फिरसी भन्ने क र धािमर्क समूहको मािनस

िथए,ँ त्यही क र धमर्को जीवन िबताउँथ। यिद ितनीह ले चाहे भने

यो कुरा आफले पिन भन्न सक्छन्। 6 परमेँवरले हाॆा िपतार् एको ूित ामा नै भरोसा राखेकोले मैले आज यसरी
पुखार्ह लाई गनुभ

हजुरह को सामुन्ने उिभनुपरे को छ। 7 हे राजा अिमपास, त्यही

ूित ा पाउने आशामा हाॆा बा॑ कुलह ले पिन िदनरात एक िच ले

् मैले पिन त्यही आशा
परमेँवरलाई पूजा र भिक्त चढाइरहेका हुन।
्
राखेकोले यहू दीह ले मलाई दोष लगाएका हुन।
8 परमेँवरले

मरे काह लाई िबउँताउनुहन्ु छ भन्ने कुरामा तपाईंह

िकन िवँवास

गनर् सक्नुह ु ? 9 हुन त, मैले पिन सकेसम्म नासरतको येशूको िवरोध

ँ 10 य शलेममा त्यःतै िवरोध गर।
गनुप
र् छर् भन्ने सम्झेको िथए।

मैले मुख्य पूजाहारीह बाट अिधकार पाएर ूभ ु येशूमा िवँवास गन

धेरै पिवऽ जनह लाई थुनाए ँ र उनीह लाई मान काममा समेत
सहायता गर। 11 धेरैपल्ट मैले उनीह लाई "अबदे िख नासरतको

येशूमा िवँवास गिदर्न"ँ भन्ने पानर्लाई सभाघरह मा जबरदःती गरे र
ँ म उनीह दे िख िरसले यित सा॑ो आगो भएको
सजाय िदन लगाए।

िथए ँ िक अ
थाल।

दे शका सहरह मा पिन गएर मैले उनीह लाई सताउन

12 यसरी एक िदन मुख्य पूजाहारीह को अिधकार र आ ा

ँ 13 हे राजा, त्यस िदन
पाएर म दमःकस सहरितर जाँदै िथए।
िदउँसो बाटोमा जाँदैगदार् घामको उज्यालोभन्दा पिन चहिकलो उज्यालो

म र मेरा साथीह मािथ पर्यो र हामी सबै जिमनमा पछािरय । 14
त्यित नै खेर िहॄू भाषामा मैले यसो भनेको सुन, "शाऊल, ए शाऊल,

ितमी मलाई िकन सताउँछौ? तीखो सुइरोमा लातले हानेजःतै ितमीले

आफलाई चोट पुर्याउँछौ।" 15 "ूभ ु, तपाईं को हुनहु न्ु छ?" मैले
सोध। अिन ूभ ुले फेिर भन्नुभयो, "म येशू हुँ, जसलाई ितमी

सताउँदैछौ। 16 अब उठ, म ितमीलाई मेरो सेवक र मेरो गवाही

िदने मािनस बनाउन चाहन्छु । यसैले म ितमीकहाँ दे खा परे को हुँ।
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ितमीले मेरो बारे दे खेका कुरा र मैले ितमीलाई पिछ दे खाउने
कुराह समेत अ

यहू दीह

मािनसह लाई सुनाउनुपछर्। 17 म ितमीलाई

र अन्य-जाितह कहाँ पठाउँदै छु । ितमीलाई ितनीह बाट

जोगाउनेछु।

अध्ँ यारोबाट

ँ ा खोिलिदएर ितनीह लाई
18 ितमीले ितनीह का आख

उज्यालोमा

र

शैतानको

शिक्तदे िख

परमेँवरतफर्

फकार्उनुपछर् र ितनीह ले ममािथ िवँवास गछर्न ् अिन ितनीह को

पाप मेिटनेछ र ितनीह ले परमेँवरका च ुिनएका जनह को सं गितमा
19 हे राजा अिमपास, ःवगर्बाट दे खेको यो

बःन पाउनेछन्।"

ँ
दशर्नलाई मैले नटे रीकन बःन सिकन।
20 पिहले दमःकस र
य शलेममा अिन पूरै यहू िदया दे शमा र अ

जाितको दे शह मा पिन

गएर मैले मािनसह लाई आ-आफ्ना पापलाई मािनिलएर परमेँवरकहाँ

फकर्नू भन्ने ूचार गर। परमेँवरकहाँ फकको हुँ भन्ने ूमाण

ँ 21 यसैले गदार्
आफूले गरे को कामबाट दे खाउनुपछर् भन्दै िसकाए।

यहू दीह ले मलाई मिन्दरमा पबेर मानर् खोजे। 22 तर आजको

िदनसम्म मैले परमेँवरबाट नै सहायता पाइरहेको छु । त्यसैकारण म

यहाँ

हुनह
े

अगमवक्ताह

ठू ला-साना
र

सबैलाई

मोशाले

कुराह बाहेक मैले अ

समेत

गवाही

पिछ

िदँदै

हुन

उिभएको

आउनेछन्

छु ।

भनेका

ँ 23
बढी कुरा केही पिन भनेको छै न।

मुिक्त िदनुहन
र् नछ, उहाँ मरे कोबाट
ु े राजा भी ले दु:ख भोगेर मनुप
िबउँतनेह मा सबैभन्दा पिहला हुनहु न
े र उहाँले आफ्नो उज्यालो
ु छ

यहू दीह मा पिन र अ

जाितका मािनसह मा पिन फैलाउनुहन
े , यी
ु छ

कुरा त अगमवक्ताह ले भिनसकेका िथए।" 24 पावलले भनेको यी

कुरा सुनरे फेःतसले कराएर भने, "पावल ितमी बौलाएछौ, ितॆो

ानले

ितमीलाई बौलाहा बनायो।" 25 पावलले भने, "माननीय फेःतस, म
बौलाएको होइन,ँ म स े छु र सत्य कुराह

गद छु । 26 राजा

अिमपासलाई यी सबै कुरा थाहा छ, उहाँलाई म यी कुराह

ँ
साहससग

भन्न सक्छु । उहाँले अवँय यी कुराह मा राॆरी ध्यान िदनुभएको

छ िकनभने यी कुराह

एक कुनामा घटे का होइनन्। 27 हे राजा

अिमपास, के हजुरले अगमवक्ताह मािथ िवँवास गनुह
र् न्ु छ? हो, हजुरले

िवँवास गनुह
र् न्ु छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ।" 28 त्यि कैमा
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अिमपासले पावललाई भने, "यित थोरै

कुरोले के ितमी मलाई

भीिंटयान बनाउने कोिसस गछ ? 29 पावलले भने, "थोरै कुराले होस्
या धेरैले" यी मेरा हातमा लगाइएका साङ्लाह

होइन, तर हजुरह

बाहेक हजुर माऽै

ँ
सबै मजःतै भइिदए हुन्थ्यो। यही म परमेँवरसग

ूाथर्ना गछु र्।" 30 त्यितखेर राजा अिमपास, बडा-हािकम फेःतस,

ँ आएका सबै मािनसह समेत जर्याक-जु क
बरिनकी र ितनीह सग
उठे 31 र बािहर जाँदा आपसमा यसो भनेर कुरा गरे , "यस मािनसले

थुिननुपन वा ज्यानसजाय पाउनुपन कुनै काम गरे को त रहेनछ।" 32
अिमपासले फेःतसलाई भने, "यस मािनसले रोमी महाराजाकहाँ िबन्ती
चढाउन नमागेको भए त छोिडिदए पिन हुन्थ्यो िन!"

आ.

हाॆो जीवनमा भी ले के गनुभ
र् यो सो बताउने व्यिक्तगत गवाही िकन

अत्यन्तै साहिसलो र ूभावकारी हुनसक्छ? कसरी वा कुन तिरकाले

दे हायकका ूँनह को जवाफ तपाईँले िदन सक्नुहन्ु छ?: यो त

ँ छै न भने के गन
तपाईँलाई पो भयो, त्यःतो खालको अनुभव मसग
त? तपाईँको अनुभवको आधारमा येशूलाई मैले प

छ र?
इ.
ई.

ाउनुपछर् भ े के

जब तपाईँले आफ्नो गवाही येशूलाई िवँवास नगनह लाई िदनुहन्ु छ

तब त्यसमा के के कुराह

समावेश हुनहु न्ु दै न?

येशूमा पाउने मुिक्तको ठोकुवाूित सोच्नुहोस्। यिद कोही इसाई हुन

चाहन्छ भने यो अनुभव िकन मह वपूणर् हुनपु छर्? हामीले मुिक्त पाउने

सम्भावना छ भ े कुरामा अिनिँचत नभइकन येशूमा हामीले मुिक्त
पाएका छ भनेर हामी कसरी िवँवःत हुन?
े
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