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झूटा गोठालाह�ले हराएका भेड़ाह�लाई वा� ता (खोजी) गद�नन् तर येशूले ितनीह�लाई 
नभे"ाएस$ म खो&नु() छ।  

झूटा गोठालाह�ले भेड़ाह�को द:ुख-क, टमा - याल रा- दनैन् तर िबरामी परेका 
भेड़ाह�लाई असल गोठालाह�ले िनको पाद1छन्। 

असल गोठालाह�ले भेड़ाह�को उिचत सेवा गद1छन् तर झूटा गोठालाह�ले 
भेड़ाह�मािथ शासन गद1छन्। 

झूटा गोठालाह�ले आ7 नो भोजनको लािग भेड़ाह�को जीवन िल) छन्, तर येशूले 

भेड़ाह�को जीवन बचाउनको लािग आ7 नै जीवन 9दनुभयो। 

झूटा गोठालाह�सँग बगालको िनि$ त चािहने साँचो ;ेम (दँनै। उनीह� आफैलाई मा= 

;ेम गद1छन,् आ7 नै ;ित, ठा (� थान) र समृि?को िनि$ त िवचार गद1छन्। उनीह� आ7 नै � वाथ1  

पूरा गन1 चाह) छन्। भेड़ाह�को जीवन बचाउनको लािग आफूलाई कुनै खतरामा पान1 चाहदँनैन्। 
येशूले ज� तै उनीह�ले आ7 नो जीवन भेड़ाह�को िनि$ त अप1ण गनA इC छा नै गद�नन्। 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    
परमे� वर, मलाई आ� नो लािग ठूलो पद नखो� ने तर येशू, मोशा र दाऊदज� तै न� �दय भएको 

गोठालो बनाई सानो तहमा काम गन% इ' छा )दनुहोस्। मलाई दाऊदज� तै खतरादेिख नडराउने तर 
भेड़ाह.को िनि/ त 0ाण पिन )दन स2 ने बनाउनुहोस्। िवशेष गरी आ� नो जीवन नै भेड़ाह.को िनि/ त 
अप7ण गन% येशूज� तै मलाई बनाउनुहोस्। आमेन।। 
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“िध� कार, इ�ाएलका गोठालाह�लाई, जसले आ� नैमा� वा� ता गद�छन् ! के गोठालाले 

भेड़ाह�को वा� ता गनु�पन& होइन र ? ितमीह� दही खा* छौ, ऊनको व� � लगाउँछौ, मोटा-मोटा 

पशुह� माछ.,” (३४: २, ३)। 

गोठालाह�ले बगाललाई वा� ता गनु1को स"ा आ7 नैमा= वा� ता गथA। येशू सबैभ) दा उEम 
गोठालो (नुभएकोले आ7 नो जीवन भेड़ाह�को िनि$ त अप1ण गनु1भयो तर झूटा गोठालाह�ले 
F यसको ठीक िवपGरत काम गरे। उनीह�ले भेड़ाह�को जीवन आ7 नै � वाथ1को िनि$ त िलए। 

भेड़ाह� झूटा गोठालाह�को िनि$ त केवल खानु, िपउन,ु मोटो-घाटो (नु तथा सुखसयलको 

लािगमा= ;योग भए। ;भू येशूले भIुभयो, “ितमीह�को शरीर मेरो िनि$ त” होइन तर “यो मेरो 

शरीर ितमीह�को िनि/ त 0दइएको हो”। 

 झुटा गोठालाह�ले के गरे सो हामीले मािथ हयेौ ँभने अब हामी झूटा गोठालाह�ले के 
गरेनन् F यो द-े न सK छौ।ँ 

“तर बगाललाईचा3ह ितमीह� वा� तै गद4नौ। ितमीह�ले दबु�ललाई बिलया पारेका छैनौ, 

िबरामीलाई िनको पारेका छैनौ, घाइतेलाई मलहमप8ी लगाइ0दएका छैनौ। ितमीह�ले बाटो 

िबराएकालाई बाटोमा : याएका छैनौ, हराएकालाई खोजेका छैनौ। ितमीह�ले ितनीह�लाई 

िनद�यता र कठोरतासाथ शासन गरेका छौ” (३४: ४)। 

गोठालाह�ले राLोसँग नखुवाएको कारणले गदा1 भेड़ाह� कमजोर िथए र अझै छन्। झूटा 
गोठालाह�सँग भेड़ाह�को िनि$ त ;भुबाट आएको आिF मकM भोजन िथएन र छैन। 
गोठालाह�ले भेड़ाह�को वा� ता र खोजी नगरेको कारणले भेड़ाह� िवरामी (नुको साथ ै
हराएर गए। भेड़ाह�को सेवा गनA इC छा गनु1को स"ा उN टै उनीह�मािथ शासन गरे। 

अब आिखरमा हामी F यसको नितजा हने1 सK छौ।ँ 

“यसैले ितनीह� छरप< ट भए, 0कन0क ितनीह�को गोठालो नै िथएन। जब ितनीह� 

छरप< ट भए, तब ितनीह� ज=गली जनवारका िशकार भए। मेरा भेड़ाह� बाटो िबराएर 

पहाडह� र हरेक अ@ लो डाँडामा गए। ितनीह� सारा पृC वी भरी नै छरप< ट भए र कसैले 

ितनीह�को खोजी अथवा सोधपुछ गरेन” (इज9कएल ३४: ५, ६)। 

भेड़ाह� िततरिबतर भई हराएकाले जOगली जनवारह�का िशकार भए। 

झूटा गोठाला अथवा पा� टरह� हरेक तवरले मोशा, दाऊद र हाLो मु- य असल गोठालो 

;भु येशूभ) दा पूण1 �पले Gठक िवपGरत () छन्। 
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उE चमा च0ढजानुGदँा कैदलाई ब* दी बनाएर लानुभयो र मािनसह�लाई वरदानह� 0दनुभयो 
... अिन उहाँको वरदानह�चा3ह ियनै िथए, 0क कोही IेJरतह�, कोही अगमवKाह� कोही 

Iचारकह�, कोही गोठालाह� (पा� टरह�) र कोही िशNकह� बनुन्” (ए9फसी ४: ८, ११)। 

केही नेपाली र अOQेजी बाइबलमा गोठालाह� (shepherds) को स"ामा पा� टरह� 

लेिखएको छ। अOQेजी भाषामा भेड़ाह�लाई हेरचाह गनA मािनसलाई गोठाला (shepherd) र 

पा� टर (pastor)पिन भिन) छ। वा� तवमा यी दईु शS दले एउटै अथ1 9द) छ। अिहले shepherd 

भ) ने शS द साधारणतया भेड़ाह� हनेAलाई भिन) छ भने Pastor भ) ने शS द चच1 (मT डली) 
चलाउनेलाई भिन) छ। नेपाली भाषामा भएज� तै बाइबलको Qीक र िहVू भाषामा पिन एउटै 

शS द गोठालो छ। F यसकारणले येशूले भ) नुभयो “म असल गोठालो G”ँ यसरी नै Qीक शS द पिन 

ए9फसी ४:११ मा ;योग भएको छ। धेरै पिX चमी दशेका मT डलीह�मा एउटा अगुवा () छ 

जसलाई पा� टर भिन) छ, जुन कुरा नेपालमा पिन नK कल गGरएको छ। नयाँ करारको सुYको 

मT डलीमा हामी F य� तो चलन भेZदनैौ।ँ नयाँ करारमा पा� टरको अथ1 मT डलीको अगुवा भनेर 
कही ँपिन भिनएको छैन। नयाँ करारमा एउटा पा� टरले नभएर  ;ेGरतह�को समूहले मT डलीको 
हरेचाह गथA। पाँच 9किसमका सेवकाइम[ ये गोठालाको सेवकाइ येशू\ारा मT डलीमा 9दइएको 
एक सेवकाइ हो भ) ने कुरा हामी थाहा पाउँछौ।ँ 

येशूबाट पाएका वरदानह�म[ ये सबै पाँच ;कारका सेवकाइह�मा ;ेGरतह�, 

अगमव]ाह�, ;चारकह�, गोठालाह� र िश^कह� िथए। ;ेGरत अथवा अगमव]ा () छु 

भनेर कसैले आफूलाई छा) न सK दनै। केवल परमेX वरबाट चुिनएका मािनसह�ले मा= 
परमेX वरको पिव= आF मा\ारा अिभषेक भएर य� ता सेवकाइ गन1 सK छन्। यसै ;कारले गोठालो 
(नको िनि$ त आफैलाई छा) न सK दनैन्। केवल परमेX वरबाट चुिनएर र आवX यक ^मता पाएर 
मा=ै आ7 नो बगालको असल गोठालो (न सK छन्। 

झूझझूूझूटा गोठालाटा गोठालाटा गोठालाटा गोठालाह�ह�ह�ह�    
बाइबलको समयमा असल गोठालाह� र झूटा गोठालाह� पिन िथए। जुन कुरा अिहले 

पिन उ� त ैछ। 

अगमव]ा इज9कएलले झूटा गोठालाह�को िवY?मा अगमवाणी गरेका िथए। उनका 

भनाइह� य� ता छन्: “परमेO वरको यो वचन मकहाँ आयो। ह े मािनसको छोरो, इ�ाएलका  
गोठालाह�का िवPQमा यो अगमवाणी ितनीह�लाई कहेर भन: परमIभु परमेO वर यसो 

भ* नुG* छ” (इज9कएल ३४: १, २)। 

परमेX वरले इज9कएललाई F यस समयका झूटा गोठालाह�को िवषयमा � प, ट �पमा 
वचन 9दनुभयो र उहाँले गोठालाह�ले के गरे भIे बारेमा सुYमा बोN नभुयो। 
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प	रचयप	रचयप	रचयप	रचय    
पुरानो करारमा अVाहाम, मोशा र दाऊद तीनजना ;िस\ _ यि]ह� िथए। उनीह� सबै 

नै गोठालाह� िथए। नयाँ करारमा ;भु येशूले आफूलाई असल गोठालो भनी वण1न गनु1भएको 
छ। उहाँ � वग1मा च`नुभ) दा केही समय अगािड प=ुसलाई गोठालो िनयु] गनु1भयो। 

अकa अथ1मा पा� टर शS दको अथ1 गोठालो पिन हो। आउनुहोस्, हामी गोठाला अथवा 

पा� टरह�का िवषयमा िवचार गरौ ँर हेरौ ँ9क हामी यसबाट के िसK न सK छौ?ँ 

िम�देशिम�देशिम�देशिम�देश    
पिहला हामी उF पिEको पु� तक ४६ अ[ यायलाई हेरौ।ँ F यस समयमा योसेफ िमbदशेका 

;धानम) =ी भएका िथए। योसेफको िपता याकूब र दाजुभाइह� पिन गोठाला िथए, ितनीह� 

F यितबेला कनान दशेबाट िमbदेशमा आइपुगेका िथए। उ] अ[ यायको अि) तम पदमा हामी 

प`छौ-ँ “िमTीह� सबै गोठालाह�लाई घृणा गछ�न्।” F यो 9कन (नगयो त? 

F यो समयमा िमbदशे संसारको सबैभ) दा धनी र शि]शाली रा, d िथयो (अिहलेको 
अमेGरकाज� तै)। F यहाँ धेरै मािनसह� िशि^त िथए र असल घरमा ब� दथे तर गोठालाह�  भने 
F य� तो अव� थामा िथएनन्। उनीह� पालमा ब� दथे र यताउता घुिमरह) थे। ;ाय: उनीह� 

फोहोरी, ग) हाउने र अिशि^त मािनसह� िथए। शायद उनीह� िमbीह�ले नबुe न ेफरक भाषा 

बोN दथे होलान्। अिहले नेपालका केही ठाउँह�मा गोठालाह�का अव� था F य� तै छ। F यसकारण 
िमbीह�ले गोठालाह�लाई मन नपराउनु र तुC छ ठा) नु कुनै नौलो कुरो िथएन। 

मोशामोशामोशामोशा    
मोशा गोठालाको पGरवारमा (कA का _ यि] िथएनन्। F यस समयमा िमbीह�ले इfाएली 

बालकह�लाई माद1थे, F यसैले उनकM आमाले उनलाई मृF युबाट बचाउनको िनि$ त िमbदशेको 

िनल नदीको 9कनारको झाड़ीमा लुकाएर रािखन्। िमbकM राजकुमारीले उनलाई भेटेर 
दरवारमा लिगन् र आ7 नै बC चाज� तै गरी (का1इन्। उनी िमbको राजकुमार भए। ब`दै  

गएपिछ उनको जीवन फेGर खतरामा पg यो, र उनी भागेर िमhानमा गए। F यहाँ उनले िय=ो 

नाम गरेका पुजाहारीकM छोरीसँग िववाह गरे। जुन कुरा हामी ;� थान ३:१ मा पाउँदछौ।ँ 
मोशाले आ7 ना ससुरा िय=ोका भेड़ाबाiाह� चराउने गद1थे। यो खT ड केही िवशेष सोचिवचार 
िबना प`न सिजलो छ। मोशा िमbका राजकुमार िथए। दरवारमा उनले आ7 नो युवाअव� था 
िवलािसता र आरामदायी तवरबाट िबताएका िथए तर F यितबेला िमbीह�ले तुC छ ठानेको 
गोठालोको काम उनी गद1थे। उनी मािथN लो तहबाट तN लो तहमा झरे। गोठालो भए पिन 
उनीसँग आ7 नै भेड़ाबाiाह� िथएनन्। उनले आ7 नो बाबुको भेड़ाबाiा पिन चराएनन्। 
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उनीसँग ससुराका भेड़ाबाiाह� मा= िथए। होिचएर भए पिन उनले ४० वष1स$ म Fयो  
िज$ मेवारीलाई पूरा गद�रह।े 

परमेX वरले मोशालाई उC च तहबाट िन$ न तहमा पुg याउनुभए तापिन पिछ अित नै महान ्

काम 9दनुभयो। येशू िi, ट संसारमा नआउनुभएस$ म, कुनै मािनसले F य� तो महान् काम 

गन1सकेको िथएन। मोशाले इfाएलीह�लाई िमbदशेबाट िनकालेर � वािधन रा, d िनमा1ण गरे। 
उनले बाइबलका सुYका ५ पु� तकह� पिन लेखे। हाLो मुि]दाता येशू iी, ट बाहके संसारको 
इितहासमा बढी ;भाव (ने _ यि] शायद उनी नै (नुपछ1। 

दाऊददाऊददाऊददाऊद    
दाऊद पुरानो इfाएल दशेको सबैभ) दा ;- यात राजा िथए। नेपाल लगायत संसारका धेरै 

दशेमा लाखौ-ँकरोडौ ँ मािनसह�ले आ7 नो नाम दाऊद राखेका छन्। सुYको जीवनमा उनी 
गोठालो िथए। इfाएल दशेको F यितबेलाको राजा शाऊललाई उनले आ7 नो गोठालो जीवनको 
अनुभवको बारेमा यसो भने: “हजूर, म मेरा िपताका भेड़ाह�को हेरचाहा गद4आएको छु। जब 
Uसह अथवा भालुले आएर बगालबाट भेड़ा बोकेर लैजा* C यो, तब म V यसको पिछ गई V यसलाई 

आWमण गरेर V यसको मुखबाट V यसका िशकारलाई छुटाउँथेँ। य0द मलाई आWमण गन�लाई V यो 
फ� यY भने म V यसको रZ समातेर कुटी-कुटी V यसलाई माथ[। मैले Uसह र भालु दवुैलाई मारेको 
छु। यस बेखतनाको पिलO तीको दशा ितनीह�को भ* दा असल Gनेछैन, 0कन0क V यसले जीिवत 

परमेO वरको सेनालाई िवरोध गरेको छ। Uसह र भालुदिेख बचाउनुGने परमIभुले यस 
पिलO तीको हातदिेख पिन मलाई बचाउनुGनेछ” (१शमुएल १७: ३४-३७)। 

दाऊदको उ8 भनाइबाट हामीले उनको आचरणको बारेमा धेरै कुराह. बु< न स2 छौ।ँ 

पिहलो कुरा उनीसँग साहस िथयो। उनी @सह र भाल ु औ B यसपिछ उनीभC दा ठूलो र बिलयो 
राDससँग िभEन र लEन तयार भए। 

दोFो कुरा उनमा परमे� वर0ित गिहरो िव� वास र भरोसा िथयो। केवल परमे� वरको शि8बाट उनी 
जGगली जनावर र राDससँग लEन सके र उनले आ� नो जीवन गुमाएनन्। 

तेHो कुरा उनले आ� नो भेड़ाबाIाह.लाई 0ेम गथ% र ितनको J याल राJ दथ।े 0ायजसो गोठालाह. 
@सह र भालु आएको देख े भने भाK छन्। आ� ना भेड़ाबाIाह.लाई बचाउनको लािग आ� नो जीवनलाई 

जोिखममा पादLनन्। यस िवषयमा दाऊद फरक Nि8 िथए। भागेर जानुको सOा, आ� ना 

भेड़ाबाIाह.लाई बचाउनको िनि/ त उनले @सहलाई िपछा गरेर आPमण गथ%। 

परमे� वरले दाऊदलाई गोठालोबाट उठाएर इHाएल देशको राजा बनाउनुभयो। उनल े
भेड़ाबाIाह.लाई 0ेम र वा� ता गथ%। संसारमा केही B य� ता राजाह. िथए जसले आ� ना मािनसह.लाई 
दाऊदले ज� तै वा� ता गद7थे। 

     

३ 

 

येशूयेशूयेशूयेशू    
येशूले भ) नभुयो “म असल गोठालो Gँ” (यूह) ना १०:११)। 

उहाँले असल गोठालोमा (नुपनA आचरणह�को वण1न गनु1भयो। “असल गोठालोले आ� ना 
भेड़ाह�का िनि/ त आ� नो Iाण अप�ण गछ�। भाड़ाको मा* छेचा3ह भेड़ाह�को आ� नै 
गोठालोज� तो होइन। V यसले त \ वाँसालाई आएको दखेेर भेड़ाह�लाई छोडी V यो भा@ छ, र  

V यसपिछ \ वाँसाले भेड़ाह�लाई गाँजी लैजा* छ र िततरिबतर पाJर0द* छ। V यो भा@ छ, 0कनभने 

V यो भाड़ाको मा* छे हो, V यसले भेड़ाको केही वा� ता गद4न” (यूह) ना १०:११-१३)। उहाँको कुरा 

सु) नेह�ले दाऊदलाई स$ झ) थे। 

येशू दाऊदज� तै (नु() k यो। उहाँले आ7 ना भेड़ाह�लाई ;ेम गनु1() k यो र उनीह�को 

िनि$ त आ7 नो ;ाण पिन अप1ण गन1 तयार (नु() k यो। उहाँले भ) नुभयो: “आ� ना िम�ह�का 

लािग आ� नो Iाण अप�ण गJर0दनुभ* दा ठूलो Iेम अ� कसैको Gदँनै” (यूह) ना १५:१३)। दाऊदले 

साहस गरेर आ7 ना भेड़ाह�लाई बचाउनका लािग जOगली जनावरसँग लlने आँट गरे। 
F यसैगरी येशूले शैतान र अ) धकारको शि]सँग लlने आँट गनु1भयो। गोलीयथमािथ िवजय 
गन1लाई परमेX वरले शि] 9द) नु() छ भ) ने दाऊदलाई िवX वास िथयो। शैतान र मृF युमािथ 
िवजय गनA शि] परमेX वरले 9दनु() छ भ) ने िवX वास येशूलाई पिन िथयो। 

येशू मोशाज� तै (नु() k यो। िमbदशेको दरवारको राजकुमार भएर मोशाको जीवन सुY 
भएको िथयो। पिछ आफैलाई नL तुN याएर िमbदशेका ;F येक मािनसले तुC छ ठानेको काम 
उनले गरेका िथए। येशूले मानव � व�प िलनको िनि$ त � वग1मा आ7 नो िपताको mसहासन 
छोlनुभयो। साधारण काम गनA मािनसज� तो भएर उहाँ ब� नुभयो। उहाँले आ7 ना मािनसह�को 

बीचमा कुनै महान् पद ओगZनु भएन। अ) F यमा, उहाँको जीवन िघनलाo दो अपराधीझै ँनाOगो 

गरी काठमा काँटी ठो9कएर स9कयो। जसरी परमेX वरले मोशालाई उनका मािनसह�को िनि$ त 

महान् _ यि] बनाएर उचाN नुभयो, F यसरी नै येशूलाई परमेX वरले � वग1मा आ7 नो दािहने 

हाततफ1  रा- नभुयो। 

सेवकाईसेवकाईसेवकाईसेवकाई    
नयाँ करारमा येशूमा= गोठालो (नु) k यो वा उहाँ बाहके अ� गोठालाह� पिन िथए ? 

उहाँको पुनYF थान भएपिछ उहाँले F यो सेवकाइ प=ुसलाई सुि$ पनुभयो। उहाँले प=ुसलाई तीन 

पN ट भ) नभुयो:  “मेरा भेड़ाह�लाई हरेिवचार गर” (यूह) ना २१: १६)। 

पावलले ए9फसीह�लाई िचpी ले- दाखेGर येशूले मT डलीको िनि$ त गोठालाह�लाई 

वरदान � व�प 9दनुभएको कुरा उN लेख गरेका छन्। पावलले भनेका कुरा ियनै (न्: “उहाँ 


