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िव वासमा कदम

यस अध्यायका मूल पदह : िफिलप्पी २:५-११, म ी ४:१८-२०, ूेिरत
९:३-६, १०-२०, यूह ा २१:१५-१९ र १ यूह ा ३:१६-१८।

यस अध्यायको मूल सार पद:

"५ ितमीह मा यःतो मन वा िदमाग होस्, जो

भींट येशूमा पिन िथयो। ६ उहाँ परमेँवरको ःव पमा भएर पिन उहाँले
परमेँवरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पिबराख्ने वःतुजःतो ठान्नुभएन। ७
तर आफैलाई िर याईकन कमाराको

जन्मनुभयो।" (िफिलप्पी २:५-७

प धारण गरे र,

तथा मािनस भएर

पान्तिरत)।

दु:ख, क , रोगव्याधी, आत

र मृत्युले अ ा जमाएको यस यस

सं सारमा येशू आउनुभयो तािक उहाँले परमेँवरिपताको ूेमलाई ूकट गनुभ
र् एर

मानव जातको ःनेह तथा मायालाई िजतेर आफूितर आकिषर्त गनर् सकुन् र

सारा मानव जाितलाई पापबाट उ ार गनर् सकुन्। "परमेँवरको िसहाँसन सामु

मुिक्त पाएकाह

मुिक्तदातासँग नउिभउञ्जेल हाॆो मुिक्तको िनिम्त कःतो मोल

च ुकाउनु परे को िथयो भ े आत्म ानमा किहल्यै पिन आउन सक्दै न । जब
अनन्त र ःवगर्को घरको तेजःवीमय मिहमाह

ूज्विलत भएर अचानक

त्यसको चमकले हामीलाई मोिहत पादर्छ तब हाॆो िनिम्त येशूले ती सबै थोक

छोड्नुभएको हामीले याद गनछ । उहाँ ःवगर्का राजमहलह माऽ छोडेर यस
पापी सं सारमा ूवासी जीवनमाऽ िबताउनुभएन हाॆो िनिम्त उहाँले असफलता र

आफ्नो अनन्त अिःतत्वलाई नै जोिखममा पानुभ
र् एको िथयो। अिन हामीले हाॆा
मुकुटह

उहाँको

पाऊसामु चढाउनेछ

उठाउनेछ "१२ ितनीह

र

यसो

भनेर

गीतको

आवाज

चक सोरले यसो भिनरहे का िथए, “मािरएका थुमा

सामथ्यर्, वैभव, बुि , शिक्त सम्मान, मिहमा, र ःतुित महण गन योग्यका
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ु न्ु छ।” ( ूकाश ५:१२)।"-एलेन जी
हुनह
१३१बाट

पान्तिरत।

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् पृ.

हाॆो मुिक्तको िनिम्त येशूले गनुभ
र् एको त्याग कितको छ भनेर हामीले

किहल्यै पिन ग

सक्दै न । जब उहाँको अगुवाईलाई हामी ःवीकादर्छ , उहाँको

आदे शलाई मा

सहॐ तयार हुन्छ र उहाँको राज्यको िनिम्त पापमा फसेका

मािनसह लाई उ ार गनर् उहाँसँग एक हुन्छ

तब त्यसले हामीबाट पिन

त्यागमा सहभागी हुन आ ान हामीमा घिन्करहे को हुन्छ। हाॆो त्याग उहाँको
जोिरमा किहल्यै पिन आउन नसक्ने भएतापिन अ लाई सुसमाचार सुनाएर
उहाँको साथी बनाउनु र उहाँको भक्त बनाउनु भनेको हाॆो िनिम्त िवँवासमा
फाल हाल्नु जःतै हो। हाॆो सुिवधायुक्त क्षेऽबाट थाहा नभएको समुि वा

क्षेऽमा पःन येशूमािथको मोहले हामीलाई तान्दछ। हाॆो ूभ ुले हामीबाट
त्यागको िनिम्त आ ान गनुह
र् न्ु छ।

हामीले सोचेको भन्दा महान् छ।

तर त्यसबाट उहाँले हामीलाई िदने आनन्द

१. येशूको िनःवाथीर् ूेमको त्याग

भी को िदमाग हामीमा रहन "दे ऊ" वा "अनुमती दे ऊ" वा "रहोस्"

भनेर ूेिरत पावलले हामीलाई घचघच्याउँछ। यस आमहले केही उत्सुक

ूँनह

हामीमा उब्जाउँछ। येशूको िदमाग वा सोच कःतो िथयो त? उहाँको

िदमागमा कःतो खालको कुराले पिब राखेको िथयो त? उहाँले सोच्नुभएको
मूल िवषयबःतु के हो त? उहाँको सोच वा िदमागलाई कसले बशमा पारे को

िथयो त? आिद

िफिलप्पी २:५-११मा येशूको सोचको केन्ििवन्दु वा मुटु क हो र कुन

ढाँचाले उनको सम्पूणर् जीवनलाई ढालेको िथयो भनेर बताइएको छ। हेनह
र्ु ोस्

"५ ितमीह मा यःतो मन होस्, जो भींट येशूमा पिन िथयो। ६ परमेँवरको

ःव पमा भएर पिन उहाँले परमेँवरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पिबराख्ने
वःतुजःतो ठान्नुभएन। ७ तर आफैलाई िर याईकन कमाराको
तथा मनुंय भएर जन्मनुभयो।

प धारण गरे र,

८ ःव पमा मािनसजःतै भएर आफैलाई

होच्याउनुभयो, र मृत्युसम्मै, अथार्त ् बूसको मृत्युसम्मै आ ाकारी रहनुभयो। ९

त्यसैकारण परमेँवरले उहाँलाई अित उच्च पानुभ
र् यो,

र उहाँलाई त्यो नाउँ

ूदान गनुभ
र् यो, जो हरे क नाउँभन्दा उच्च छ, १० िक ःवगर्मा, पृथ्वीमािथ र
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ँ ा टे क्नुपछर्, ११ र हरे क
पृथ्वीमुिन भएको हरे क ूाणीले येशूको नाउँमा घुड़
िजॄोले परमेँवर िपताका मिहमाको िनिम्त येशू भींटलाई ूभ ु भनी ःवीकार
गनुप
र् छर्।" मािथको मूल सार पदलाई

पान्तर गदार् यसरी गनर् सिकन्छ

"जुन

िदमाग वा सोच येशूमा िथयो त्यो ितमीह मा पिन होस्। उहाँ परमेँवरको

ँ ूितःपधार् गरे र
ःव प भएर पिन जब मानव अवतार िलनुभयो तब परमेँवरसग
उहाँको बराबरीमा

आउन उहाँको इज्जतलाई लुट्न चाहनुभएन। तर उहाँले

ु एर
आफ्नो भाऊ र इज्जतलाई नखोिज एक िकिनएको दास जःतो हुनभ

मािनसको ःवभाव िलनुभयो" (िफिलप्पी २-५-७
शब्दह

पान्तिरत)।

ु न्ु थ्यो। पावलले यी
अनन्तकालभिर येशू परमेँवरको बराबरीमा हुनह

त्यो अनन्त सत्यलाई यसरी व्यक्त गदर्छन् "परमेँवरको ःव पमा

भएतापिन जब उहाँले मानव अवतार िलनुभयो तब त्यस मानव िःथितमा रहे र

उहाँ परमेँवरको बराबरीमा हुन ु वा उहाँको भाऊ वा सम्मान खोज्नु त्यो त

उहाँमािथ सरासर डकैती गनुर् हो भनेर येशूले ठा ुभएको िथयो" िफिलप्पी २:६
अनुवादकको
भनेर

पान्तिरत)। "ःव प" भ े शब्द मीक भाषामा मोफ (morphē)

ँ
अनुवाद गिरएको छ। यसको अथर् जुन बःतुलाई औल्याएर
सम्बोधन

ँ
गिरएको िथयो ःव प पिन त्यही बःतु हो अथार्त ् औल्याइएको
तत्वमा रहे को

ँ
मूल गुण वा ःवभाव त्यो औल्याएको
तत्वमा पिन हुन्छ। दुई तत्वह को

मूल्यमान्यता एकैनासको छ भनेर "ःव प" भ े शब्दले जोड्दछ। द एसिडए

बाइबल कमेन्टरीमा

यस मतलाई यसरी व्याख्या गिरएको छ "यस "ःव प"

शब्दले भी लाई िपताको बराबरी वा समानमा राख्दछ र अ

कुनै पिन

शिक्तभन्दा मािथ उहाँलाई बसािलनुभएको छ। येशू भी ले आफ्नो इच्छाले

होिचनुभएको गिहर्याइलाई दे खाउन पावलले अझ ूःत पमा उहाँको िचऽण
गदर्छन्।"-ठे ली ७, पृ. १५४बाट
बारे मा व्यक्त गद एलेन जी

पान्तिरत। येशूको अनन्त ःवभावको

ाइटले यसरी थप्दिछन् "येशू भी मा रहे को

जीवन कुनै थोकबाट उत्पित नभएको वा आफ्नै मौिलकता िथयो, कसै बाट

सापिट िलएको वा कुनै ॐोतबाट उत्पन्त वा आएको िथएन।"-द िडजाएर अभ
एजेज,् पृ. ५३०बाट

पान्तिरत। (“In Christ is life, original, unborrowed,

underived.”—The Desire of Ages, p. 530)।
येशू सबै अनन्त समयदे िख परमेँवरको बराबरी वा उहाँको समानमा

ु न्ु थ्यो तर जब मानव अवतार िलनुभयो तब "उहाँले आफ्नो इज्जत वा
हुनह
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सम्मान" त्याग्नुभयो" (िफिलप्पी २:७

पान्तिरत)। यो पिन मीक भाषामा

व्यक्त गिरने भनाई हो। यसको अथर् अक्षरस पमा वा वाःतिवक पमा

िरत्याइएको भ े बुझाउँछ वा केवल अवधारणामामाऽ होइन। येशू ःवइच्छाले

"आफूलाई िरत्याउनुभयो" केबाट भन्दा उहाँका िवशेषािधकार र परमेँवरको

बराबरीमा पाउने परमअिधकार वा सुिवधालाई त्याग्नुभएको िथयो तािक उहाँ
मािनसको

ःव प

िलनुभएर

सारा

मानव

जगतको

िनिम्त

िवनॆ

सेवक

हुनपु रोस्। सेवक भएर उहाँले सारा जगतको सामु परमेँवरको ूेमको नीित वा
र् एर त्यो ूेमको पराका ालाई
कानूनलाई ूकट गनुभ
र् एको िथयो र बुसमा मनुभ

दे खाउनुभएको िथयो। हामी अनन्तसम्म बाँिचरहोस् भनेर उहाँले हाॆो िनिम्त
आफ्नो जीवन िदनुभयो।

येशूको सोच वा िदमागको मूल िवषयबःतु नै ूेमको िनिम्त आफ्नो

ःवाथर्लाई त्याग्नु वा बिल चढाउनु हो। उहाँको पिछ लाग्छु भ ुको अथर् वा

ु नेको सही अथर् नै उहाँले जःतै हामीले पिन ूेम गनुर् हो,
उहाँको भिक्त हुनभ

उहाँले जःतै हामीले पिन सेवा गनुर् हो, उहाँले जःतै अ को उपकारमा हामी

पिन खट्नु हो। पिवऽ आत्मा ारा येशूले हाॆो जीवनमा काम गनर् िदनुभएर
हाॆो ःवाथीर् महत्वाकाँक्षालाई खािल गनुर् हो जसले गदार् हामीले कुनै न कुनै

मोल च ुकाउनुपदर्छ। येशूले आफ्नो सबै थोकलाई जोिखममा पानुभ
र् एको िथयो।

हाॆो िनिम्त उहाँले सबै मूल्य, मान्यता, वैभव, इज्जत, सम्मान, परमेँवरमा
भएको अिधकार आिद त्याग्नुभएकव िथयो। "त्यसै कारण" धमर्शा

बाइबलले

भन्दछ "परमेँवरले उहाँलाई उच्च ःथानमा राख्नुभयो र ूत्येक नाउँको मािथ
उहाँको नाउँलाई राख्नुभयो"(िफिलप्पी २:९
ःवगर्को

मोल

वा

ःवगर्

पान्तिरत)।

पाउनेको

तुलनामा

सं सारमा

हामीले

त्याग्नुपरे को कुनै थोक केही पिन होइन। जब हामी येशूभक्तको जीवन
िबताउँछ तब िबताउँदै जाने बममा त्यागह

पाउने आनन्दले ती सबै त्यागह

गनुप
र् न हुन्छ तर सेवा गदार्

हलुका हुन्छन्। अिन सारा अनन्तकालभिर

येशूसँग रिहरहने अनन्तको आनन्द र खुिशयालीको सामु हामीले गन कुनै पिन
त्याग केही पिन होइन जःतो हुनेछ।

येशू भी को िनिम्त तपाईँ आफ्नो त्याग खप्नुपरे को अिन्तम पटक

किहले िथयो? तपाईँ येशूभक्त भएर उहाँको चालमा कसरी चिलरहनुभएको छ

भनेर तपाईँको जवाफले कसरी बताउँछ?
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२. समिपर्त हुन वा सुसमाचार सुनाउन ूितव ता हुन आ ान

ु एको कल्पना गनुह
तपाईँ िसमोन पऽुस र आन्ड्र्यु हुनभ
र् ोस्। गािललको

समुिमा

रातको

िचसो

हावालाई

हटाउँदै

भखर्रै

घाम

उदाएको

िथयो।

तपाईँह को सोच एउटामा केिन्ित भएको िथयो, त्यो िथयो माछा समात्ने, त्यो
पिन धेरै। हालसालै माछा मान काम राॆै भएको िथयो र अक िदन पिन

ु न्ु छ। अिन एकािबहानै घामको
हुनह

माछा धेरै समात्ने सुरमा तपाईँह

ु न्ु थ्यो नासरथको
झुल्कोमा उहाँ आइरहनुभएको तपाईँह ले दे ख्नुहन्ु छ, उहाँ हुनह

येशू। तपाईँह को जीवनमा उहाँको आगमनले तपाईँह

भ े कुरालाई तपाईँह ले सोच्नै भएको िथएन। तपाईँह
ु न
किहल्यै हुनह
ु े छै न।

म ी ४:१८-२० पढ्नुहोस्। येशूले प

आन्ड्र्युले आफ्ना जीवन उहाँलाई प

ु न
पूरै पिरवतर्न हुनह
ु ेछ
अब पिहलेको जःतो

ाऊ भ भ
ु एकै भरमा पऽुस र

ाउन क र समपर्ण गनर् िकन चाहना गरे

होलान्? ितनीह को जीवन केवल माछा मानर्माऽ होइन तर त्यो भन्दा पिन
उच्च लक्ष हािसल गनर् येशूले ितनीह लाई बोलाउनुभएको िथयो भनेर ती

पदह ले कसरी आभास् िदन्छन्? हेनह
र्ु ोस्, "१८ गालील-समुिको िकनारमा

िहँ नुहँद
ु ा उहाँले पऽुस भन्ने िसमोन र ितनका भाइ अिन्ियास, दुवै भाइलाई

समुिमा जाल हािनरहेका दे ख्नुभयो। ितनीह

मछु वा िथए। १९ उहाँले

ितनीह लाई भन्नुभयो, “मेरो पिछ लाग, र म ितमीह लाई मािनसह का मछु वा
तुल्याउनेछु।” २० तब उि खेरै जालह

छोड़े र ितनीह

उहाँको पिछ लागे।"

ती मािनसह ले येशूको बारे मा एक वषर्देिख केही न केही कुरा थाहा

िथयो भनेर यूह ाको सुसमाचारको पुःतकबाट हामी िसक्दछ तर ितनीह ले
उहाँको बारे मा थाहामाऽै भएको तर उहाँलाई आफ्ना जीवनह

पूरा समपर्ण

गरे का िथएनन्। तै पिन येशूको परमेँवरीय व्यिक्तत्वमा केही िथयो जसले गदार्
उहाँ

प, वचन र िबयाकलापले ती गािललका मछु वाह लाई परमेँवरको

ु न्ु छ। एकएक ितनीह ले आफ्ना ढु ाह ,
काम गनर् उहाँले आमन्ऽण गद हुनह

गिररे का कामह

र पिरिचत वातावरणह लाई

छोडेर उहाँको पिछ लाग्नुको

अथर् ितनीह लाई उच्च लआयको िनिम्त येशूले बोलाइरहनुभएको महसुस गरे का

िथए। ती साधारण मछु वाह लाई असाधारण काम गनर् बोलाइएको हो भनेर
ितनीह ले थाहा पाएका िथए। त्यही िकिसमले आज पिन तपाईँलाई तपाईँले
गिररहनुभएको

साधारण

पेशा

छोडे र

२१८

उहाँको

पिछ

लाग्न

उहाँले

बोलाइरहनुभएको हुनसक्छ, तर असाधारणा लआयको िनिम्त: त्यो हो उहाँको
ूेम बाँड्न र उहाँको नाउँको मिहमा गनर् उहाँको सत्यको िनिम्त गवाही िदन।
म ी

९:९मा

करको

उठाउने

म ीलाई

येशूले

बोलाउनुभएको

सोच्नुहोस्। यस अंशमा के छ जुन ् अत्यन्तै उल्लेखनीय मािमर्क काम दे खाएको

ँ ु ा म ी भन्ने एक जना मािनसलाई कर
छ? हेनह
र्ु ोस्: "येशू त्यहाँबाट जानुहद

उठाउने अ ामा बिसरहेको दे ख्नुभयो, र ितनलाई भन्नुभयो, “मेरो पिछ लाग।”
अिन ितनी उठे र उहाँको पिछ लागे।"
रोमी सं सारमा कर उठाउने मािनसह

ूायजसो जबरजःती पैसा

असुल्ने काम गदर्थे। ितनीह ले आफ्नो आिधकािरक शिक्त ूयोग गरे र
साधारण मािनसह लाई दवाउँथे। इॐाएलमा ती मािनसह लाई अत्यन्तै घृणा

ँ ाको अगािड छारो िथए। जब येशूले उहाँले
गदर्थे र ितनीह मा मािनसको आख

" मेरो पिछ लाग" भनेर आ ान गनुभ
र् यो त्यसले गदार् म ीलाई उहाँको बारे मा

पिहले नै केही न केही थाहा िथयो भ े आभास् िदन्छ र उहाँको पिछ लाग्न
उनको

र् यो तब उनी
दयले घचघचाइरहे को हुनपु छर्। जब येशूले आ ान गनुभ

तयार िथए। उनी येशूका चेलाह मध्ये आफूलाई पिन एक हुन उहाँले
छा ुभएकोमा उनी अचम्म मानेका िथए।

यस जीवनमा हामी जुनसुकै पेशा, सुिवधायुक्त जीवन नै िकन

िबताइनरहुन ् खािल ितनीह मामाऽ नअलिमलन हाॆो जीवनमा केही न केही

लआय छ भ े हाॆो िभऽी चेतनामा घचघचाइरहे को हुन्छ। कुनै महान्,
अथर्मूलक र आदशर् जीवनको िनिम्त बाँिचरहे काछ

भ े आशा बोिकरहे का

हुन्छ । त्यसकारण, येशूले हामीलाई म ीलाई जःतै उहाँलाई प

ाउन

बोलाउनुहन्ु छ।

तपाईँको सम्झनामा ती मािनसह को बारे मा सोच्नुहोस् जसले येशूलाई

प

ाउन केही न केही त्याग गरे का िथए। आिखरमा त्यो त्याग अथर्मूलक

भएको िथयो भनेर के तपाईँले सोच्नुभएको छ?
३. परमेँवरले च ु भ
ु एको भाँडो: पावल

जब पावलले येशूलाई महण गनुभ
र् यो तब उनको पूरै जीवनमा आमूल

पिरवतर्न आएको िथयो वा उनको कायापलट भएको िथयो। येशूले उनलाई पूरै

नयाँ भिवंय िदनुभएको िथयो। आफ्नो सुिवधायुक्त, इज्जतदार र ूिति त

२१९

समाजबाट उनलाई यःतरी डोर्याइएको िथयो िक उनले पिहले किहल्यै पिन
सोचेका िथएनन्। पिवऽ आत्माको अगुवाईमा उनले तत्कािलन भूमध्यसागरको
िवँवमा हजार लाई सुसमाचार सुनाएका िथए। उनको गवाहीले इसाई इितहास
र सं सारको इितहास नै पिरवतर्न भएको िथयो।

दे हायका िवशेष पदह ले के दे खाउँदछ िक पावलको जीवनमा येशूले

परमेँवरीय लआयको िनिम्त च ु भ
ु एको िथयो? हेनह
र्ु ोस्, िवशेष गरे र ूेिरत ९:१६,१०-२० "१ शाऊल ूभ ुका चेलाह का िव

मा अझ पिन धम्की र

हत्याको धुनमा ूधान पूजाहारीकहाँ गए, २ र ितनले त्यस मागर्का पु ष होस् वा

ःऽी, जसलाई फेला पारे पिन ितनीह लाई बाँधेर य शलेममा ल्याउन पाऊँ भनी

दमःकसका सभाघरह को नाउँमा पुजीर् मागे। ३ जब शाऊल याऽा गद
दमःकसको निजक पुग,े अचानक ःवगर्बाट एउटा ज्योित ितनको विरपिर

चम्क्यो। ४ ितनी भूइँमा लोटे , र ितनले यसो भन्ने सोर सुन,े “शाऊल, शाऊल,

ितमी िकन मलाई सताउँछौ?” ५ ितनले भने, “ूभ ु, तपाईं को हुनहु न्ु छ?” अिन
उहाँले भन्नुभयो, “म येशू हुँ, जसलाई ितमी सताउँदैछौ। ६ तर उठे र सहरमा

जाऊ, र ितमीले जे गनुप
र् छर् सो ितमीलाई बताइनेछ।” ७ ितनको साथमा जाने

मािनसह ले सोरचािहँ सुन,े तर कसैलाई नदे ख्दा अवाक भई उिभरहे। ८ तब

ँ ा खोल्दा ितनले केही पिन दे खेनन्, र ितनीह ले
शाऊल भूइँबाट उठे र आख

ितनका हात समाती डोर्याएर ितनलाई दमःकसमा ल्याए। ९ अिन तीन
िदनसम्म ितनी नदे ख्ने भए, र न त खाना खाए न पानी िपए। १० दमःकसमा

हनिनया नाउँ भएका एक जना चेला िथए। ितनलाई ूभ ुले दशर्नमा भन्नुभयो, “ए
हनिनया।” ितनले भने, “ूभ ु, हािजर छु ।” ११ तब ूभ ुले ितनलाई भन्नुभयो,

“उठ, र ‘सीधा’ नामक गल्लीमा जाऊ, र त्यहाँ यहू दाको घरमा शाऊल नाउँ

भएका टासर्स-िनवासीलाई खोज, िकनिक ितनी ूाथर्ना गिररहेका छन्। १२
ितनले दशर्नमा हनिनया नाउँ भएका एक जना मािनस िभऽ आएर ितनले

िंट

पाऊन् भनेर आफूमािथ उनका हात राखेका दे खेका छन्।” १३ तर हनिनयाले

भने, “ूभ ु, यी मािनसले य शलेममा तपाईंका सन्तानह लाई कि

धेरै खराबी

गरे का छन्, सो मैले धेरै जनाबाट सुनक
े ो छु । १४ यहाँ पिन तपाईंको नाउँ िलने

सबैलाई बाँध्ने अिधकार मुख्य पूजाहारीह बाट ितनले पाएका छन्।” १५ तर
ूभ ुले ितनलाई भन्नुभयो, “जाऊ, िकनिक अन्यजाितह , राजाह

र इॐाएलका

सन्तानका सामुन्ने मेरो नाउँ ूचार गनर् ितनी छािनएका मेरा एक पाऽ हुन,् १६

२२०

िकनिक मेरो नाउँको खाितर ितनले कित कंट भोग्नुपछर्, सो म ितनलाई

दे खाउनेछु।” १७ तब हनिनया गएर त्यस घरिभऽ पसे, र ितनीमािथ आफ्ना
हात राखेर भने, “भाइ शाऊल, जुन ूभ ु येशू ितमी आइरहेको बाटोमा ितमीकहाँ
दे खा पनुभ
र् एको िथयो, उहाँले नै ितमीले

िंट पाऊ र ितमी पिवऽ आत्माले

ँ ाबाट
भिरपूणर् होऊ भनी मलाई पठाउनुभएको छ।” १८ तु न्तै ितनका आख
पाूाजःता केही खसे, र ितनले फेिर

िंट पाए। तब ितनी उठे र बिप्तःमा

िलए, १९ अिन भोजन खाएर ितनले बल पाए। शाऊल िनकै िदनसम्म

ँ रहे। २० अिन तु न्तै ितनले सभाघरह मा
दमःकसमा भएका चेलाह सग
येशूको घोषणा यसरी गरे , “उहाँ परमेँवरका पुऽ हुनहु न्ु छ।” २१ तब सुन्नेह

जित सबैले अचम्म मानेर भने, “यो नाउँ िलने जितलाई य शलेममा सं हार गन र

यहाँ पिन ितनीह लाई बाँधेर मुख्य पूजाहारीह कहाँ लैजाने अिभूायले आउने
यही होइन र?” २२ तर शाऊल अझ बढ़ी शिक्तशाली हुँदैगए, र येशू नै भींट

हुनहु न्ु छ

भन्ने

पािरिदए।"
आफ्नो

ूमाण

िदएर

नाउँको

दमःकसमा

िनिम्त

गवाही

रहने

यहू दीह लाई

अकमक्क

िदन

नसोचेकै

नपत्याएका

र

मािनसह लाई येशूले ूायजसो छा ुहन्ु छ। यही सन्दभर्मा यी मािनसह को

बारे मा सोच्नुहोस्: दु

आत्माले सताइएका गुमनाम भए मािनसह , सामरी

ी,

बेँया, सबैको घुणामाऽ कर उठाउने मािनस, गािललका मछु वाह । अब
राक्षसी ःवभाव िलएर इसाईह लाई आति त पारे र सताउने

पावल। ती सबै

र् एको िथयो र ितनीह को
मािनसह लाई येशूले आफ्नो अनुमहले पिरवतर्न गनुभ
जीवनलाई उहाँले कसरी पिरवतर्न गनुभ
र् यो सो

दयमा आनन्दसाथ सजाएर

अ लाई सुनाउन खटाउनुभएको िथयो। ती ूत्येक व्यिक्तले आफ्नो कथा

सुनाउन किहल्यै पिन थाकेनन्। येशूले ितनीह लाई के गनुभ
र् यो सो यःतो

चिकत पान खालको िथयो िक त्यो अ लाई भ े पन वाध्य भएको िथयो।
ितनीह

च ुपचाप बःन सकेनन्।

ूेिरत २८:२८-३१ र २ ितमोथी ४:५-८लाई तुलानात्मक पमा

हेनह
र्ु ोस्। येशूको सुसमाचार सुनाउने काममा भी को िनिम्त आफूले सुम्पेको

जीवनबाट उनी किहल्यै पिन िबचिलत भएका िथएनन् भनेर ती पदह ले कसरी
दे खाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्, "२८ “यसकारण ितमीह लाई थाहा होस्, िक परमेँवरको

यो मुिक्त अन्यजाितह का िनिम्त पठाइएको छ, र ितनीह ले सुन्नेछन्।” [ २९

२२१

अिन ितनले यी वचन भनेपिछ, यहू दीह

भए।]

आउनेह

आपसमा धेरै वाद-िववाद गद िबदा

३० पावल पूरा दुई वषर्सम्म आफ्नै खचर्मा रोममा बसे, र ितनीकहाँ
सबैलाई

ितनले

ःवागत

गरे ।

३१

ितनले

खुल्लमखुल्ला

र

िवनारोकटोक परमेँवरका राज्यको ूचार गथ, र ूभ ु येशू भींटको बारे मा िशक्षा

िदन्थे।" (ूेिरत २८:२८-३१) र "१ परमेँवरको सामने र िजउँदा र

मरे काह को इन्साफ गनर् आउनुहन
ु े भींट येशूको सामने, अिन उहाँको आगमन

र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म ितमीलाई कड़ा आ ा िदँदछु , २ वचन ूचार गर,

समय र बेसमयमा तत्पर बस, अतीर् दे ऊ, हप्काऊ, उत्साह दे ऊ र धैयम
र् ा र िशक्षा
िदने कुरामा नच ुक। ३ िकनिक यःतो समय आउँदैछ, जब ितनीह

ठीक

िशक्षालाई नसहने हुनछ
े न्, तर आफूलाई मन परे का कुरा माऽ सुन्न चाहनेछन् र

आफ्नो

िचअनुसार

िशक्षकह

थुपानछन्, ४

र

सत्य

कुरा

सुन्नदे िख

तिकर्जानेछन्, दन्त्यकथाह ितर बरािलनेछन्। ५ ितमीचािहँ दि॑ला होऊ। कंट

भोग, ूचारकको काम गर, र ितॆो सेवाको काम पूरा गर। ६ िकनभने, म त

बिलको

पमा अपर्ण हुन लागेको छु , र मेरो िबदाइको बेला आएको छ। ७

मैले उ म लड़ाइँ लड़े को छु । मैले दौड िसद्ध्याएको छु । मैले िवँवासलाई
बचाइराखेको छु । ८ अब उूान्त मेरो िनिम्त धािमर्कताको मुकुट रािखएको छ,

जो धािमर्कताका न्यायाधीश ूभ ुले त्यस िदन मलाई िदनुहन
े , र मलाई माऽ
ु छ
होइन, तर उहाँको पुनरागमन िूय मान्नेह

सबैलाई िदनुहन
े ।"
ु छ

पावलको जीवनको अन्तमा उनलाई रोममा नजरबन्दमा राखेको

िथयो। आफू बसेको घरको बहाल आफ्नै हातको कमाइले ितरे का िथए

(येशूलाई प

ाउनु भनेको आफ्नो आयआजर्न गन उिचत पेशा छोड्नु होइन

भनेर पावलको ज्वलन्त उदाहरणले दे खाउँछ-अनुवादकको ूितिबया)। यस
नजरबन्दको

पिरिःथितमा

पावलले

यो

ूितव ता

व्यक्त

गदर्छन्,

"अन्य

जाितह कहाँ परमेँवरले िदनुहन
ु े मुिक्तको िवषयमा सुनाउन पठाइएको छ र
ितनीह ले सु े छन्!" (ूेिरत २८:२८

पान्तिरत)। जो जो मािनसह

उनकहाँ भेट्न आए ती सबैलाई परमेँवरको वचन सुनाए भनेर लेखोट

रािखएको छ (ूेिरत २८:३०,३१)। आफ्नो जीवनको अन्तमा ूचारकको

काम गनर् उनले ितमोथीलाई आमह गछर्न ् र पावलले आफ्नो बारे मा यसरी

ठोकुवा गरे र भन्छन्, "मैले उ म लडाईँ लडेको छु । मेरो दौड सिकएको छ।

मैले िवँवासलाई रािखछोडेको छु " (२ ितमोथी ४:७
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पान्तिरत)।

हामीलाई पावलको जःतो नाटिकय ढ मा परमेँवरले नबोलाउनुहोला

तर यस सं सारलाई पिरवतर्न गन काममा उहाँसँग सहभागी हुन येशूलाई

िवँवास गछु र् भ े हामी ूत्येकलाई उहाँले बोलाइरहनुभएको छ। पावलले
वष सम्म अनेक दु:खक

जोिखम सहनुपरे तापिन ूभ ुले बोलाउनुभएको काममा

उनी िवँवाससाथ लािगरहे का िथए (पावलले पाएको क को बारे मा "२१ तर

कसै ले कुनै कुरामा घमण्ड गछर् भने, म पिन ती कुरामा घमण्ड गछु र्। हो, म

मूखझ
र्
बोल्दै छु। २२ के ितनीह

्
िहॄू हुन।
म पिन हुँ। के ितनीह

अॄाहामका सन्तान हुन?् म पिन हुँ। २३ के ितनीह

भींटका सेवक हुन?् म

अझ असल सेवक हुँ- पागलझ म बोिलरहे छु। मैले ज्यादै पिरौम गर। कैदमा

ँ मृत्युको मुखमा बारम्बार पर।
अझ धेरै पल्ट पर। अनिगन्ती कोरार् खाए।

ँ
२४ पाँच पल्ट मैले यहू दीह का हातबाट एक कम चालीस गरी कोरार् खाए।

२५ तीन पल्ट मलाई लौराले िपटे । एक पल्ट ढु ाले हाने। तीन पल्ट म

चढ़े को जहाज ध्वःत भयो। एक िदन एक रात मैले समुिमा नै िबताएको छु ।

२६ मेरो बारम्बारको याऽामा म नदीह का जोिखममा पर, डाँकूह का

जोिखममा, आफ्नै जाितका मािनसह का जोिखममा, अन्यजाितह का जोिखममा,
सहरको

जोिखममा, उजाड-ःथानको

जोिखममा, समुिको

जोिखममा, झू टा

भाइह बाट आउने जोिखममा। २७ पिरौममा र कंटमा, कित-कित अिनदो

रातमा, भोक र प्यासमा, बारम्बार उपवासमा, ठन्डी र नग्नतामा पर। २८ अिन

अ

कुराह बाहे क सबै मण्डलीह का िफबीको बोझ ममािथ छ। २९ को

दुबल
र् छ र मचािहँ छै न?ँ को पापमा फसाइएको छ र मचािहँ व्याकुल हुँिदन?ँ

३० मैले गवर् गनुर् नै पन हो भने, म आफ्नो कमजोरी दे खाउने कुराह मा गवर्

ु न्ु छ, उहाँले
गनछु । ३१ ूभ ु येशूका परमेँवर र िपता, जो सदासवर्दा धन्य हुनह
ँ ३२ दमःकसमा अिरतस राजाका हािकमले मलाई
जान्नुहन्ु छ, िक म ढाँ िदन।

पबन दमःकस सहरमा पहरा राखेका िथए। ३३ तर पखार्लको एउटा

झ्यालबाट डालोमा राखेर मलाई तल झािरिदएको हुनाले म ितनका हातबाट
उम्क।" २ कोिरन्थी ११:२१-३३)।

एक समय इसाईह लाई भयानक यातना िदने पावल येशूको कसरी

भक्त भए र सुसमाचार सुनाउने गितमा येशूपिछको दोॐो ूवाकारी व्यिक्तत्व

भएको कथा अत्यन्तै ूभावकारी पमा धरोहर भएर इसाई इितहासमा कँ ु िधएको

छ। जब कसै ले आफ्नो जीवन ूभ ुको कामको िनिम्त समपर्ण गरे र उसबाट
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उहाँलाई काम गनर् िदए उसको जीवन कःतो हुनेरहे छ भ े ज्वलन्त उदाहरण
पावलको जीवनीले बताउँछ।

परमेँवरले तपाईँलाई केको लािग बोलाइरहनुभएको छ? के त्यो काम

तपाईँले गिररहनुभएको छ?
४. ूेमको माग

ूेमले हात बाँिधएर बःदै न न त तमासा नै हे रेर बःछ। ूेम कुनै

काम गनर् सिबय हुन्छ। जब हामी येशूलाई ूेम गछ तब येशूको ूेम हामीमा
हुन्छ र पापमा भ तािररहे का मािनसह लाई केही न केही गनर् त्यस ूेमले

हामीलाई घचेिड रहे को हुन्छ। कोरन्थीको चचर्का िवँवासीह लाई यसबारे

चचार् गरे र आफ्नो धारणा यसरी ःप

पमा राख्दछ "भी को ूेमले हामीलाई

वाध्य बनाउँछ वा कर गराउँछ" (२ कोरन्थी ५:१४

पान्तिरत)। इसाई हुन ु

भनेको केवल सुधािरएको जीवनमाऽ होइन जुन सुधार गृहमा गएर आफ्नो

आिनबानी सुधानर् सिकन्छ न तब हामीले मुिक्त पाउन् भनेर खराब आचरण वा

कुराह लाई त्याग्नु हो। येशूले किहल्यै पिन ःवगर् जान वा मुिक्त पाउन खराब
कुराह , कुलतह

वा आिनबानी त्याग भ ुभएको िथएन। यथाथर्मा येशू

आफैले असल कुराह

छोड्नुभयो वा त्याग्नुभयो तािक अ ह ले मुिक्त

पाउन्। येशूको कामको िनिम्त हाॆो समय, ूितभा, दक्षता र धनसम्पि माऽ

होइन हाॆै जीवन पिन त्याग्न उहाँले हामीलाई आ ान गनुह
र् न्ु छ।

गािललको िकनारामा एक िदन िबहान चेलाह को सामु परमेँवरीय

ूेमको माग के हो भनेर उल्लेखनीय

परे खा येशूले ूःतत गनुभ
र् एको िथयो।

येशूले पऽुसलाई ितन पल्ट उनले के ूँन गनुभ
र् एको िथयो र उनको

उ र के िथयो? यही िवशेष ूँन येशूले पऽुसलाई ितन पल्ट िकन गनुभ
र् एको

ु यो। तर
िथयो? हेनह
र्ु ोस्, "४ िबहान हुन लागेको िथयो, येशू िकनारमा खड़ा हुनभ

चेलाह ले उहाँ येशू नै हुनहु न्ु छ भनी िचनेनन्। ५ येशूले ितनीह लाई भन्नुभयो,
ँ केही माछा छ?” ितनीह ले उहाँलाई उ र िदए,
“बालक हो, ितमीह सग
“छै न।” ६ उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “जाल डु ाको दािहनेपि

हान, अिन

भे ाउनेछौ।” तब ितनीह ले जाल हाने, र माछाह को थुूोले गदार् ितनीह ले

जाल तान्न सकेनन्।

७ येशूले ूेम गनुह
र् न
ु े चेलाले पऽुसलाई भने, “उहाँ ूभ ु

ँ ु ोरहेछ।” “उहाँ ूभ ु हुन ुहद
ँ ु ोरहेछ” भन्ने सुनरे िसमोन पऽुसले आफ्नो
पो हुन ुहद

बािहरी वःऽ कम्मरमा लपेटे, िकनभने ितनले वःऽ खोलेका िथए, र समुिमा
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हामफाले। ८ अ

चेलाह

डु ामै बसी जाल तान्दै आए। ितनीह

टाढ़ा होइन, तर ूाय: सय िमटर जितमा िथए। ९ जब ितनीह

िकनारदे िख

िकनारमा उऽे,

तब ितनीह ले कोइलाको भ ुङ्मोमा माछा रािखएका र रोटी दे खे। १० येशूले

ितनीह लाई भन्नुभयो, “ितमीह ले भखर्रै पबेका माछाबाट केही ल्याओ।” ११
तब िसमोन पऽुसले डु ामा चढ़े र एक सय िऽपन्न वटा ठू ला-ठू ला माछाले

भिरएको जाल पाखामा तानी ल्याए, तर यित धेरै भए तापिन जाल फाटे न। १२

येशूले ितनीह लाई भन्नुभयो, “आएर खाओ।” चेलाह मध्ये कसैले पिन “तपाईं
ँ गरे न, िकनिक ितनीह ले उहाँ ूभ ु हुनहु न्ु छ भनी
को हुनहु न्ु छ?” भनी सोध्ने आट
जान्दिथए। १३ येशू आउनुभयो र रोटी िलएर ितनीह लाई िदनुभयो, र त्यसै

गरी माछा पिन िदनुभयो। १४ मृतकबाट जीिवत भइउ नुभएपिछ येशू
ु एको यो तेॐो पल्ट िथयो। १५ जब ितनीह ले
चेलाह कहाँ ूकट हुनभ

खाइसके, तब येशूले िसमोन पऽुसलाई भन्नुभयो, “यूहन्नाका छोरा िसमोन, के
ितमी मलाई ियनीह भन्दा बढ़ी ूेम गदर्छौ?” ितनले उहाँलाई भने, “ज्यू ूभ ु,

तपाईं जान्नुहन्ु छ, म तपाईंलाई ूेम गछु र्।” उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “मेरा
पाठाह लाई खुवाऊ।”

१६ उहाँले फेिर दोॐो पल्ट ितनलाई भन्नुभयो,

“यूहन्नाका छोरा िसमोन, के ितमी मलाई ूेम गदर्छौ?” ितनले उहाँलाई भने,
“ज्यू, ूभ ु, तपाईं जान्नुहन्ु छ, म तपाईंलाई ूेम गछु र्।” उहाँले ितनलाई भन्नुभयो,

“मेरा भेड़ाह को हेरचाह गर।” १७ उहाँले ितनलाई तेॐो पल्ट भन्नुभयो,

“यूहन्नाका छोरा िसमोन, के ितमी मलाई ूेम गछ ।” पऽुस दु:िखत भए, िकनिक
उहाँले तेॐो पल्ट ितनलाई “के ितमी मलाई ूेम गछ ?” भन्नुभयो। ितनले

उहाँलाई भने, “ूभ ु, तपाईं सब कुरा जान्नुहन्ु छ। म तपाईंलाई ूेम गदर्छु भनी

तपाईंलाई थाहा छ।” येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “मेरा भेड़ाह लाई खुवाऊ। १८
साँच्चै, म ितमीलाई भन्दछु , जब ितमी जवान िथयौ ितमी आफैले आफ्नो पटुका

बाँध्थ्यौ, र जहाँ इच्छा लाग्छ जान्थ्यौ। तर जब ितमी बूढ़ा हुनछ
े ौ, तब ितमीले

आफ्ना हात पसानछौ, र अ ले ितॆो पटुका बाँिधिदनेछ, र ितमी जहाँ जान

चाहँदैनौ त्यहाँ लिगनेछौ।” १९ कुन िकिसमको मृत्यु ारा ितनले परमेँवरको

मिहमा गनछन्, त्यसको स त
े गद उहाँले यो भन्नुभएको िथयो। यित भनेर

उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “मेरो पिछ लाग।” (यूहन्ना २१:४-१९)।

पऽुसले येशूलाई िचनेको छै न भनेर तीनपल्ट अःवीकार गरे का िथए र

उनकै मूखबाट येशूलाई ूेम गछु र् भ े वचन तीन पल्ट माग गनुभ
र् एको िथयो।
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अ

चेलाह को सामु येशूले आफूूित पऽुसको िवँवास फेिर बसाल्नुभएको

िथयो र उनलाई उहाँले क्षमा िदनुभयो र आफ्नो कामको िनिम्त उहाँले

उनमाथी िजम्मा लगाउनुभएको िथयो भनेर दे खाउनुभएको िथयो।

यूह ा २१:१५-१९ फेिर पढ्नुहोस्। यस समय पऽुसले येशूलाई ूेम

गछु र् भनेर सकारात्मक ूितव ता दे खाएको गिहिरएर हेनह
र्ु ोस्। उनको ूत्यु रमा
येशूले के भ भ
ु यो?

परमेँवरको ूेम सिबय हुन्छ िनिःबय होइन अथार्त ् कुनै चचर्को

गुम्बा वा कुटीमा बसेर ूेमको भाषण िदने होइन न त जप्ने हो। सच्चा ूेम
न्यानो माया वा भावनामाऽ होइन वा कुनै दशर्न वा अवधारणा होइन। सच्चा

ूेममा समपर्णता र ूितव ता समावेश हुन्छ। ूेमले केही काम गनर् कर

गराउँछ। परमेँवरका हराइरहे का सन्तानको अत्यावँयकितर ध्यान िदन ूेमले

घचेडेको हुन्छ। येशूले पऽुसलाई भ ुभयो, "मेरा पाठाह लाई ख्वाऊ", यो दुवै

आदे श र मनलाई सान्त्वना िदने खालको िवँवसनीयता िथयो। हाॆो ःवामीले

ूेम लुकाएर राख्ने होइन त्यसको जवाफमा केही गर भनेर िजिकर गनुह
र् न्ु छ।

जब येशूलाई पिबएको िथयो त्यसबेला लज्जाःपद पमा पऽुसले उहाँलाई

इन्कार गरे का िथए तै पिन उनबाट काम िलन येशूले खोज्न चाहे का िथए
िकनभने उनले आफ्नो चितर्कला वा कमजोरलाई

दयदे िख पँचाताप गरे का

िथए। पऽुसले येशूलाई इन्कार गनुह
र् न्ु छ भनेर भिवंयवाणी गरे को अनुसारमाऽ
इन्कार गरे का िथइएन तर छाडा मुख छोडेर िकिरया खाएर नै उहाँलाई

िचनेको छै न भनेर उहाँलाई िवँवासघात गरे का िथए।

त्यसको अथर् के हो त? कितपय समयमा तपाईँले येशूलाई नराॆोसँघ

िवँवासघात गनुभ
र् यो होला वा उहाँलाई िचनेको छै न भनेर उहाँलाई अःवीकार
गनुभ
र् यो होला। तपाईँको काम, हाऊभाऊ र मुखले उहाँको भक्त तपाईँ होइन

भनेर तपाईँले दे खाउनुभयो होला। सुसमाचार त यो हो िक तपाईँको िनिम्त
अनुमह

अझै

उपलब्ध

छ।

तपाईँको

जीवनमा

परमेँवरले

काम

गनर्

ु यो र चाहनुहन्ु छ भने उहाँको
छोड्नुभएको छै न। यिद तपाईँ समिपर्त हुनभ
कामको िनिम्त परमेँवरले अझै खटाउनुहन्ु छ।

पऽुसले जःतै के तपाईँले येशूलाई किहल्यै इन्कार गनुभ
र् एको िथयो

िक? यिद छ भने पऽुसको इन्कारमाऽ होइन पऽुसलाई येशूले िदनुभएको

वचनह ले तपाईँलाई के भन्दछ?
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५. ूेमको ूितव ता वा वादा

येशू र पऽुसको बीचको कुराकानी पिछ समुिको िकनारामा ती दुई

जना मािनसह

िहँिडरहे को हामी दे ख्छ । जब समुिको छालको पानी समुिी

िकनारामा उिलर्न्छ त्यसबेला पऽुसलाई येशूको चेला हुँदा उनले ितनुप
र् न
मोलको बारे मा उहाँले जानकारी िदनुहन्ु छ। जब "मेरा भडाह लाई खुवाउन"

पऽुसले ःवीकादर्छन् तब उनले के सामना गनुप
र् नछ भनेर ःप

होस् भ े येशूको चाहना िथयो।

पमा थाहा

येशूको भक्त, चेला वा अनुयायी हुँदा पऽुसले के मोल च ुकाउनुपछर्

भनेर यूह ा २१:१८,१९मा लेिखएको पढ्नुहोस्। पऽुसको जीवनको यस

घडीमा येशूले उनलाई चिकत पान कुरा िकन भिवंयवाणी गनुभ
र् एको होला,

तपाईँले सोच्नुभएको छ? हेनह
र्ु ोस्, "१८ साँच्चै, म ितमीलाई भन्दछु , जब ितमी

जवान िथयौ ितमी आफैले आफ्नो पटुका बाँध्थ्यौ, र जहाँ इच्छा लाग्छ जान्थ्यौ।
तर जब ितमी बूढ़ा हुनछ
े ौ, तब ितमीले आफ्ना हात पसानछौ, र अ ले ितॆो

पटुका बाँिधिदनेछ, र ितमी जहाँ जान चाहँदैनौ त्यहाँ लिगनेछौ।” १९ कुन

िकिसमको मृत्यु ारा ितनले परमेँवरको मिहमा गनछन्, त्यसको स त
े गद

उहाँले यो भन्नुभएको िथयो। यित भनेर उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “मेरो पिछ

लाग।”

मािथका वचनह

ारा हामी यो थाहा पाउँछ िक पऽुसको मृत्यु कुन

िकिसमले हुनेछ भनेर येशूले भिवंयवाणी गनुभ
र् एको िथयो। उनको हात बुसमा

फैलाउनेछ अथार्त ् उनलाई बुसमा टाँिगएर मािरनेछ। पऽुस कुन िकिसमले

मनछ भनेर भिवंयवाणी गद येशूले उनलाई उहाँको पिछ लाग्ने िक नलाग्ने

भ े िनणर्य गनर् ःवतन्ऽता िदनुभएको िथयो। जीवनको अत्यन्तै महान् आनन्द
येशूले पऽुसलाई उपलब्ध गराउनुभएको िथयो: त्यो िथयो सुसमाचार फैलाएर
परमेँवरको राज्यमा मािनसह लाई हुल्नु। पेिन्टकोःटको िदनमा हजार
मािनसह

येशूलाई िवँवास गनर् पुगेको उनले दे ख्नेछन्। येशूको नाउँमा उनले

धेरै आँचयर्का कामह

गनछन् र हजार को सामु उनले उहाँको मिहमा

गनछन्। येशूको लआयमा सामेल भएर उहाँसँग अनन्त आनन्दको अनुभव

उनले पाउनेछन्।

तर त्यो अवसर पाउन पऽुसले मूल्य च ुकाउनुपनछ। यसले त्यागको

माग गछर्, सम्पूणर् जीवनको चरम त्याग। आफ्नो भिवंयलाई खुला पमा हे रेर
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येशूको पिछ लाग्न वचनव

हुने िक नहुने आत्मिनणर्य गन अपेक्षा पऽुसबाट

गिरएको िथयो। अब येशूलाई

दयदे िख ूेम गरे पिछ वा उहाँको मोहमा

फसेपिछ यस सं सारमा उहाँको लआयमा सामेल हुन कुनै पिन त्याग ठू लो
हुनेछैन भ े वाःतिवकता पऽुसले अब थाहा पाएको िथयो।
१ यूह ा ३:१६-१८मा ूेम भनेको कुनै अःप

र केवल उपदे श

छाँट्ने वा कुरा गन वा सान्त्वनािदने खालकामाऽ होइन भनेर व्याख्या गिरएको

छ। ूेमको चरम त्याग के हो भनेर यूह ाले कसरी व्याख्या गरे का छन्?

हेनहर्ु ोस्, "१६ यसैबाट ूेम के हो हामी थाहा पाउँछ , िक उहाँले हाॆा िनिम्त

आफ्नो ूाण िदनुभयो। हामीले पिन आफ्ना दाजुभाइह का िनिम्त आफ्नो ूाण
िदनुपछर्। १७ कसैिसत सं सारको धन-सम्पि

छ, र पिन आफ्ना दाजुभाइलाई

खाँचोमा परे को दे ख्दा उनीह ूित आफ्नो मन कठोर पाछर् भने, परमेँवरको

ूेमले कसरी त्यसमा वास गछर्? १८ साना बालकह , वचन र बोलीले माऽ
हामी ूेम नगर , तर काम र सत्यताले ूेम गर ।"

जब हामी अनन्तको राज्यमा पःछ तब हामीले जे गरे तापिन त्यो

त्याग भएको जःतो दे िखनेछैन। हाॆो समय र ूयासको लगानी, हाॆो

जीवनको लगानीलाई परमेँवरले धेरैभन्दा पिन धेरै फल िदनुहन
ु ेछ। तर,

हामीले गरे को ूेमलाई सिबय पमा चलाउँदा र हामीह का सबै िनयतह लाई
परमेँवरमा समपर्ण गरे र त्यसूित वचनव

हुँदा हामीले कःतो आनन्द

िमल्नेछ त्यो अनन्तको राज्यमामाऽ थाहा पाउनेछ । येशू भी का राजदू तह

भएर जब हामी गवाही िदने काममा सेवा गनर् उहाँको ईःवरीय ूेमलाई हामी
अ ाल्छ

तब हामीले हाॆो जीवनमा भएका कुनै पिन थोकलाई आफूिभऽ

लुकाएर राख्नेछैन । त्यसो गदार् हाॆो जीवनको लआयले साथर्कता पाउनेछ र

जीवनको अित आनन्द र खुिशयालीको अनुभव गनछ । येशूले ःप

व्यक्त गनुभ
र् एको छ, "यिद ितमीह ले यी कुराह
चल्यौ भने ितमीह

पमा

थाहा पाएर त्यसै अनुसार

धन्यका हुनेछौ (अथार्त ् ितमीह ले आनन्द वा ँयावास)

पाउनेछौ" (यूह ा १३:१७

पान्तिरत)। जब हामी उहाँको ूेम र सत्यतालाई

सं सारमा बाँडेर परमेँवरको मिहमा गनुर् नै हाॆो अिःतत्वको अथर् हो भ े

आत्म ानको महसुस गछ र हाॆो जीवनमा त्यसलाई केवल दशर्न वा उपदे श
िदने कुरामाऽ होइन तर गरे र नै दे खाउने हो भ े मनिःथितमा पुग्छ तब

हामीमा अित ठू लो आनन्द र किहल्यै नाश नहुने खुशीयालीको अनुभव गनछ ।
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हामीमा भएको केवल थोरै समयले अनन्त कालको अवधारण बुझ्न धेरै

गार्हो छ। तर जे भएतापिन अनन्त जीवन भनेकै जीवनको अनन्त असल हो

ँ जे छ र छोटो
भ े कुरालाई सोच्न ूयास गनुह
र् ोस्। यस सं सारमा तपाईँसग

समयमा हामी जे गछ हामीले येशूमा पाउने अनन्त जीवनको ूित ाको दाँजोमा

त्यो केही पिन होइन र उहाँले िदनुहन
ु े मुिक्तलाई गुमाउन यथोिचत वा मनािसव
छै न भ े आत्म ानलाई हाॆो मनमा कसरी सजाइ राख्ने?

उपसं हार:
थप

जानकारी:

"चचर्का

अगुवा

वा

आित्मक पमा

पिरपक्व

भएका

वा

आित्मक पमा अ को रे खदे ख गनभएकाह ले यःतो नीती र उपायह

बनाउनुपछर् जसले गदार् चचर्को ूत्येक सदःयले परमेँवरको कुनै कुनै काममा

सहभागी हुन अवसर िमलोस्। िवगत समयमा ूायजसो यो क्षेऽमा वेवाःता

गिरएको छ। िवश्वासीह लाई परमेँवरको काममा सिबय बनाउन र
ितनीह को दक्षता र ूितभालाई ूयोग गनर् ःप

योजना पिन गरे को छै न न त

योजना गिरयो भने राॆोसँग कायार्न्वयन गिरएको हुन्छ। यो अवधारणा

ूयोगमा नल्याउँदा परमेँवरको काम गन अवसरह

गुमाइरहे को केवल

थोरै लेमाऽ महसुस गदर्छन्। परमेँवरको कामको िनिम्त अगुवाह
सेनापितह

जःतो हुनपु छर् जसले आफूह

बुि मानी

अिघ बढ्न योजना बनाउँछन्। जब

चचर्का अगुवाह ले योजना बनाउँछन् तब ितनीह ले साधारण वा चचर्को तलब

नखाने िवँवासीह लाई कसरी समावेश गन भ े िवषयमा अध्ययन गनुप
र् दर्छ

तािक ितनीह ले आफ्ना िमऽ र िछमेकीह लाई सुसमाचार सुनाउन रािज

होस्। जबसम्म चचर्का पु ष र

ी सवर्साधारण सदःयह

चचर्का पाःटर र

अगुवा तथा पदािधकारीह सँग एक भएर काँधमा काँध िमलाएर काम गिरन्दै न
तबसम्म यस पृथ्वीमा परमेँवरको काम किहल्यै पिन िसि न्दै न।

"पापीह को मुिक्तको िनिम्त व्यिक्तगत पिरौम र इमान्दािरताको

आवँयकता छ। ितनीह कहाँ परमेँवरको वचन हामीले पुर्याउनुपछर् ितनीह

ु ु । येशूलाई िवँवास गन पु ष र
हामीकहाँ आऔस् भनेर पिखर्नह

ीको

मनमा परमेँवरको िनिम्त लगनशील भएर काम गन भावना जागृत गराएर

उत्सािहत बनाउन मैले बोल्नुपाए कःतो रमाइलो हुन्थ्यो! हामीले अिहले पाएको
समय थोरै छ। हामी अनन्त सं सारको िसमानामै अिहले उिभरहे काछ । बवार्द

गन वा खेर फाल्ने समय अिहले छै न। ूत्येक क्षण सुनौलो क्षण हो र
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आफ्नोमाऽ

भलाइ

खोज्ने

फािलरहे काछ । िभऽी

बानीमा

लाग्दा

हामीले

अमूल्य

समय

खेर

दयदे िख परमेँवरलाई कसले खोिजरहे को छ र

सुसमाचार सुनाउने क्षेऽमा िवँवाससाथ काम गनर् उहाँबाट बल र अनुमह
िखँच्न कसले चाहन्छ?

"ूत्येक चचर्मा दक्ष जनशिक्त छ र ूितभाह ले सुसिज्जत भएको

िबश्वासी छ र ठीक खालको पिरौम गन बानी बसाल्न सिकयो भने

परमेँवरको कामको िनिम्त ठू लो सहयोग िमल्नेछ। हाॆा चचर्ह को उत्थान

गनर् बुि मानी ौमजीिवह को आवँयक छ जसले चचर्मा भएका िविभ

दक्षता, ूितभा र िसप भएका मािनसह लाई पिहल्याउँदै ःवामीको कामको
िनिम्त िशिक्षत बनाउन सकोस्।¦ एलेन जी

ठे ली ९, पृ. ११६,११७बाट
िचन्तनमनन:
अ.

मािथ एलेन जी

पान्तिरत।

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्,

ाइटले व्यक्त गनुभ
र् एको सोचको मूल िवषयबःतु के

हो? तपाईँको आफ्नै व्यिक्तगत गवाही िदने बममा र चचर्को

सुसमाचारीय ूचार कायर्बममा त्यस भनाईले तपाईँलाई कःतो ूभाव
आ.
इ.

ई.

पानर् सक्छ?

सक्कली वा िनःवाथीर् ूेम कसरी ूकट गन? दे खावटी र नक्कली
ँ सक्कली ूेमसग
ँ कमै सरोकार छ?
ूेम के हो जुनसग

परमेँवरको िनिम्त त्याग गिरएका मािनसह को बारे मा सोच्नुहोस्।
कितपय समयमा त आफ्ना ज्यानह

ितनीह ले गुमाउनु परे को

िथयो। ितनीह को कथाबाट तपाईँले के िसक्नसक्नुहन्ु छ?

येशू भी को िनिम्त तपाईँले के त्याग गनुभ
र् एको छ? त्यो त्याग िकन

गनुभ
र् यो? के त्यो िकम्मती िथयो? उहाँलाई िवँवास गनर् तपाईँले के
त्याग्नुभयो र िकन त्याग्नुभयो त्यो येशूलाई िवँवास नगनलाई कसरी
सुनाउन सक्नुहन्ु छ?
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