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ख्रीष्टको शरीर िभत्र केही अचम्मको कुरा भइरहेको छ! पिवत्र आत्माले हाम्रो हृदयलाई िवशेष
तिरकाले उत्तेिजत गदैर् हुनुहुन्छ िकनिक ख्रीष्टको आगमनको समय निजक छ। हामी भगवानको
वचनमा हेछौर्ं, परमेश्वरका व्यिक्तहरू सुन्छौं र आत्माको आवाज सुन्छौं र हामीलाई थाहा छ त्यहाँ
धेरै समय बाँकी छै न। हामीले यहाँ गरेको काम समाप्त गनेर् समय आएको छ!
नयाँ िनयमको माध्यमबाट पढ्नुहोस् र तपाईं ईश्वरको अथर्व्यवस्थामा समयको महत्त्वको
शिक्तशाली समझ पाउनुहुन्छ। येशूले २,००० वषर् पिहले शुरू गरेको कुरा सदाको लािग जानेछैन।
समयहरू अन्तको िदनितर ओइिररहेका छन् भनेर उनलाई थाहा छ (मत्ती १ 13::30०) दुष्टाहरूलाई
पिन दण्ड आउने समय आउँ दै छ भनेर थाहा छ (मत्ती :29: २)) र ितनीहरू आफ्ना बुबा शैतानको
काममा व्यस्त छन्। संसारको न्याय गनर् ख्रीष्टको आगमनको िचन्हले हामीलाई घेदर्छ, तर
व्यिक्तहरू अन्धा छन् (मत्ती १ 16:))। एउटा न्यूजकास्ट हेनुर्होस्, एक अखबार पढ्नुहोस्, इन्टरनेट
स्क्यान गनुर्होस् , त्यसपिछ येशू र प्रेिरतहरूले अन्तमा के हुनेछ भनेर पढ्नुभयो र यसले हामीलाई
िहकार्यो - गाह्रो - उसको िफतार्को समय लगभग यहाँ छ।

त्यसोभए, यसबारे मसीहीहरूले के गनुर्पछर् ? कसरी खराब चीजहरू भइरहेको छ वा सवर्शिक्तमान
परमेश्वरको सेवा गनर् प्रितबद्ध छ भनेर गुनासो? मलाई लाग्छ हामी सबैलाई यस प्रश्नको उत्तर
थाहा छ। समय भयो! उठ्ने र कसरत गनेर् समय।
“र यो समयको ज्ञानले गदार्, अब िनद्रा बाट ब्यूँिझने समय आइसकेको छ। िकनभने जित बेला
हामीले िवश्वास गयौर्ं त्यस बेला भन्दा अिहले हाम्रो मुिक्त हामी निजक भएको छ। रात धेरै
िबितसक्यो, िदन निजकै छ। यसकारण हामी अन्धकारको कामगनर् छोडनु पछर् , र उज्यालो
हितयार राख्नु पछर् । हामी िदनको जस्तै राम्ररी िहं डौं, रमाईलो र मातेकोले होइन, व्यािभचार र
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अिभलाषामा होइन, झगडा र ईष्यार्को रूपमा होइन। तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धारण गर, र शरीरको
अिभलाषा पूरा गनर् कुनै प्रबन्ध नगर। ” रोमी १ 13: ११-१।

पावलको भनाइमा "यो" के हो "र यो गनुर्होस्"? यो अन्य व्यिक्तको लािग प्रेम हो - "एक
अकार्लाई प्रेम गनुर्बाहेक अरु केिह पिन weणी हुनु हुँ दैन, िकनिक जसले अरूलाई प्रेम गदर्छ उसले
व्यवस्था पूरा गरेको छ ... प्रेमले िछमेकीलाई हानी गदैर्न; त्यसकारण प्रेमले व्यवस्थाला ई पूणर्
गदर्छ। (रोमी १ 13:,, १०) यो हाम्रो वेक अप कल हो! हामीले एक अकार्लाई प्रेम गनुर्पदर् छ,
"समयलाई थाहा पाएर अब िनद्राबाट ब्यूँिझने समय आइसकेको छ।"

प्रेिरत पावल ग्रीसको शब्द कैरोस क्रोनोसको सट्टा "समय" को लागी प्रयोग गथेर्। कैरोसको अथर्
"मौसम," जबिक क्रोनोसले िनिदर् ष्ट समयको समयाविध (सेकेन्ड, िमनेट, घण्टा) लाई जनाउँ छ।
अन्यजाितहरूप्रित परमेश्वरको अनुग्रहको अथर्व्यवस्थामा पावल एउटा महत्त्वपूणर् र रणनीितक
समयाविधको बारेमा लेिखरहेका छन्। "उच्च समय" को लािग शब्दहरू होरा एडे हो र यस कुरामा
जोड िदन्छ िक काम गनेर् समय अब हो, पिछ भन्दा।

यो के गनेर् समय हो? "िनद्राबाट ब्यूँझनुहोस्!" एकिछनको लािग सोच्नुहोस्। क्रूसमा येशूको मृत्यु
भएको 30० बषर् पिछ पावलले यो पत्र लेिखरहेका छन्। यो भखर्रै शुरुवात हो - संसारमा
इसाईहरूको प्रथम पुस्ता - र पावलले ख्रीष्टको शरीरलाई उठ्नू भिनरहेका छन्! के यो आज पिन
सत्य छ? दुभार्ग्यवस, यो छ। चचर् अमेिरकामा दशकौंसम्म यस चक्रमा सुितरहेको छ। हामी के गनर्
िबस्यौर्ं येशूले के गनर् हामीलाई यहाँ छोड् नुभयो - र त्यो प्रेम गनुर् हो र हाम्रो िछमेकीलाई नोक्सान
पुर्याउनु हुँ दैन। यो इसाई सेवकाईको लािग प्रमुख िनदेर्शन हो - अरूलाई माया गनुर्।
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त्यसोभए हामी यो महत्त्वपू णर् काम कसरी गछौर्ं? यो हाम्रो मनमा शुरू हुन्छ। यिद हामी वास्तवमै
आफ्नो िछमेकीलाई प्रेम गछौर्ं - त्यो प्रेमले हामीलाई उनीहरूको सेवा गनर् प्रेिरत गदर्छ। प्रेमले
हामीलाई घुँडा टेकेर प्राथर्ना गनर् र परमेश्वरको शिक्त खोज्न, बाइबल िसक्न र ज्ञान प्राप्त गनर्,
चचर्मा सship◌् गत गनर् र हुकर्न पठाउँ नेछ, त्यसपिछ ढोका बािहर येशूको जीवन चािहने
मािनसहरूलाई खोज्न। यिद हामीले हाम्रो िछमेकीलाई प्रेम गदैर्नौं भने, हामी प्रत्येक चोिट कसैले
“सेवकाई” भन्ने शब्द ल्याउँ दा हामी धकेल्न र तान्ने महसुस गछौर्ं।
मन्त्रालय (सेवा) हो िकन हामी यहाँ छौं - यही कारणले हामीलाई मुिक्त पाएपिछ परमेश्वरले
हामीलाई पृथ्वीमा छोडेर जानुभयो िसधा स्वगर्मा लिगनुको सट्टा जुन अिहले हाम्रो वास्तिवक घर
हो - हाम्रो साँचो देश। पृथ्वीमा आफ्नो जीवनका लमा, परमेश्वर मािनसहरूलाई प्रेम गनुर्हुन्छ उनीहरूलाई येशूबारे िसकाउन र उनीहरूलाई िसकाउनको लािग। परमेश्वरले सेवकाईलाई एउटा
सुन्दर चीजको रूपमा हेनुर्हुन्छ।
“िकनिक यहूदी र ग्रीकको बीचमा कुनै िभन्नता छै न, िकनिक उहाँलाई पुकानेर् सबैमा एकै प्रभु धनी
हुनुहुन्छ। िकनिक ‘जसले परमप्रभुको नाम पुकाछर् उसले उद्धार पाउनेछ।’ तब जसलाई ितनीहरूले
िवश्वास गरेकै छै न भनेर उहाँलाई कसरी पुकानेर्? अिन िवश्वास गनर् अिघ, ितनीहरूले उहाँको
बारेमा सुनन्नुपछर् । तर ती प्रचारकहरू िबना कसरी ितनीहरूले सुन्न सक्छन्? ितनीहरूले पठाउन
नभएसम्म ितनीहरूले कसरी प्रचार गनेर्? जस्तो लेिखएको छ: "शािन्तको सुसमाचार प्रचार
गनेर्हरूका खुट्टा कित सुन्दर छन्, जसले राम्रो कुराको शुभ समाचार ल्याउँ दछन्!" (रोमी १०: १२-१))
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शािन्तको सुसमाचार प्रचार गनेर्हरूका खुट्टा “सुन्दर” छन् भनेर परमेश्वरले िकन भन्नुहुनेछ? हाम्रो
खुट्टा भगवानलाई सुन्दर छ िकनिक हामी आज्ञाकारी हुन्छौं र जान्छौं। येशूले मािनसहरूलाई
"उहाँको पिछ लाग्न" र उहाँबाट "िसक्न" आह्वान गनुर्हुन्छ।

त्यसोभए, येशूले हामीलाई भन्नुभएझैं उहाँ हामीलाई पिन त्यस्तै प्रेम देखाउनुहुन्छ
अरूलाई माया गनुर् र ितनीहरूका आध्याित्मक आवश्यकताहरूको लािग सेवा गदैर्।
यो ख्रीष्टको शरीरको लािग कुनै ठू लो रहस्य होईन - यो नयाँ िनयमको प्रत्येक पृष्ठमा स्पष्ट छ।
परमेश्वरले आफ्ना मािनसहरूलाई अरूको सेवा गनर् सधैं पठाउनुभयो। के परमेश्वरले अब्राम
(अब्राहम) लाई ऊरमा आफ्नो घर छोडेर िवदेशमा यात्रा गनर् भन्नुभएको िथयो िक ऊ बस्नको लािग
उत्तम ठाउँ होस्? होईन - परमेश्वरले अब्राहमलाई एक महान् राष्ट्रको िपता हुन पठाउनुभयो जुन
संसारको लािग आिशष हुनेछ। यो सबै मन्त्रालयको बारेमा िथयो - अरूको आवश्यकताको
सेवाको बारेमा।

येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई उनीहरूको जीवनलाई के गनर् भन्नुभयो? उसले ितनीहरूलाई अरूको
सेवा गनर् जान भन्यो! येशूले पावललाई के गनर् अह्राउनुभयो? उसले पावललाई अरूको सेवा गनर्
जान भन्यो! पावलको जीवन हाम्रो लािग उदाहरण हो जुन परमेश्वर आफ्ना सबै बच्चाहरूबाट
चाहनुहुन्छ - उहाँ र अरूको सेवाको लािग उनीहरूको आित्मक वरदानहरू प्रयोग गनर्।

त्यसोभए, यो तपाईंको जीवनमा के हुनेछ - बस्नुहोस् र िभज्नुहोस् ? वा जा र सेवा? परमेश्वर र
अरूको सेवा गनुर् भनेको व्यिक्तगत िनणर्य हो - तपाई र मैले जीवनलाई हामी के गनेर् छनौट
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गनुर्पदर्छ। मलाई सम्झना छ िक इस्राएलका एक महान नेताले यो भन्दा अिघ के भने उनको मृत्यु
भयो।

“अब, परमप्रभुको डर मान् अिन साँचो र सत्यता मा सेवा गर। ितम्रा िपता-पुखार्हरूले नदीको
पािरपिट्ट र िमश्रमा सेवा गरेका देवताहरूलाई फ्याँिकदेऊ। परमप्रभुको सेवा गर। तर यिद
परमप्रभुको सेवा गनर् तपाईंलाई नराम्रो लाग्छ भने, आज यस िदनलाई छान्नु पछर् ितमीहरू कसको
आराधना गनेर् छौ। ितम्रा पुखार्हरूले पूजा गनेर् देवताहरू पूजेका िथए, अथवा नदीको पािरपिट्ट बस्ने
एमोरी देवताहरू अथवा त्यो भूिममा बस्ने एमोरीहरूका देवताहरू। बसोबास तर म र मेरो पिरवारले
हामी परमप्रभुको सेवा गनेर्छौं। ” जोशुआ २ 24: १-15-१-15

हामी पिन यो नै छनौट गनर् सक्छौं - प्रभुको सेवा गनर् र उहाँले हामीलाई पठाउनु भएको काम गनर्।
हामी प्रेमको पिवत्र कामलाई पूणर् गनर् सकौं!

प्रितिलिप अिधकार © १ ©©०-२०१ ग्रेसलाइफ मन्त्रालयहरू

“नयाँ राजा जेम्स संस्करणबाट िलइएको शास्त्रपद। थॉमस नेल्सन, इं क द्वारा प्रितिलिप अिधकार
© १ 2 .२ अनुमित द्वारा प्रयोग गिरएको। सबै अिधकार सुरिक्षत। "

