
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह : नहेम्याह १३:२३-२५, व्यवःथा ७:३,४, २ 
कोरन्थी ६:१४, एळा ९, एळा १० र १ कोरन्थी ७:१०-१७। 

 यस अध्यायको मूल सार पद: "६ मैले यो ूाथर्ना गर: 'हे मेरा परमेँ वर, मेरो 
अनहुार तपाईंितर उठाउन म सा॑ै लिज् जत र अपमािनत भएको छु। िकनभने हे 
मेरा परमेँ वर, हाॆा पाप हाॆो िशरभन् दा अल् गा भएका छन ् र हाॆो दोष 
आकाश तथा ःवगर्सम् मै पगेुको छ।" (एळा ९:६ पान्तिरत)। 

     परमेँ वरूित आःथा राख् ने यहूदी जाित र आःथा नराख् ने 
अयहूदीह को बीचमा अन्तरजातीय वैवािहक सम्बन्धले मान्यता पाएको 
समाजमा एळा र नहेिमयाह अगवुा हनु पगेुका िथए। दवैु अगवुाह को यसूित 
गम्भीर िचन्ता िथयो। दवैुले इॐाएललाई परमेँ वरितरको िनकट सम्बन्धमा 
ल्याउन चाहेका िथए। सिृ कतार् परमेँ वरलाई जीव जनावर वा मूितर्ह मा 
झारेर पूजा गन अन्य जाितका संःकार र सभ्यताले इॐाएलका मािनसह लाई 
नकारात्मक ूभाव पारेको ितनीह लाई थाहा िथयो। त्यसको भयानक असर 
इितहासमा पिन कोिरएको पाइन्छ। कनानी धमर् इॐाएलभिर फैिलएको िथयो। 
ूत्येक ठूलो पहाडको टुप्पोमा बाल र आशेराहका मूितर्ह  राखेर पजुा 
गिरन्थ्यो। अझ ती मूितर्पजुा गन पित वा पत् नीबाट इॐाएली पिरवारमा 
ल्याइएका ूभावह  झनै खतरनाक िथए। राजा बेलामले मोआब्वी ीह लाई 
इॐाएलीह कहाँ पठाउन सल्लाह िदएका िथए। जब ती इॐाएलीह  
ीह को मोहमा फसे तब ितनीह मा परमेँ वरमािथको िवँ वास पिन सेलाएर 

गएको िथयो। दभुार्ग्यवस, बेलामको अनमुान सत्य सािवत भयो। त्यसले 
वैवािहक सम्बन्धमा वा पु ष तथा ीह को बीचमा माऽ नकारात्मक ूभाव 
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पारेन ितनका सन्तानका आःथामािथ पिन त्यःतै नराॆो  कुूभाव पारेको 
िथयो। 

   त्यस अन्तरजातीय वैवािहक सम्बन्धले मान्यता पाएको समाजमा एळा 
र नहेम्याहले के गरे? के अगवुा भएको हैिसयतले यःतै होस ्भनेर ितनीह ले 
टुलटुुल ु हेिरहने िक त्यसको िखलाफमा ठोस कदम चाल्ने ? ती दवैु 
अगवुाह ले त्यस िवषयमा कःतो कदम चाले भनेर यस अध्यायमा हामी 
हेनछ । 
 

१. नहेम्याहको ूितिबया 
     नहेम्याह १३:२३-२५ पढ्नहुोस।् यहाँ के भइरहेको छ र नहेम्याहले 
सम्हालेको त्यस पिरिःथितलाई हामी कसरी बझु्ने? "२३ त् यस बेला पिन कुनै-
कुनै यहूदाका मािनसह ले अँ दोद, अम् मोन र मोआबका ः ऽीह लाई िववाह 
गरेका मैले भे ाए।ँ २४ ितनीह का बालकह मध् ये आधा अँ दोदी भाषा बोल् थे 
अथवा अ  मािनसह को भाषा बोल् थे, र ितनीह  यहूदाको भाषा बोल् न 
जान् दैनथे। २५ मैले ितनीह लाई हप् काए ँ र सराप िदए।ँ मैले कुनै-कुनै 
मािनसह लाई िपट र जगल् ाए।ँ मैले यसो भनेर परमेँ वरको नाउँमा 
ितनीह लाई शपथ खान लाए,ँ  'ितमीह  आफ् ना छोरीह  उनीह का 
छोराह िसत िववाह गिरिदनेछैनौ, अथवा उनीह का कुनै पिन छोरीह  ितॆा 
छोराह िसत वा ितमीह  आफै िववाह गनछैनौ।" 

     ूवासी जीवन िबताइरहेका इॐाएलीह को भाषा अरािमक िथयो। 
नहेम्याह फकर आउँदा यहूदीका छोराछोरीह ले त्यो भाषा बोल्न सकेका 
िथएनन।् जसले गदार् धमर्शा को िशक्षादीक्षा ितनीह ले बझु्न सकेका 
िथएनन।् यो त ठूलै समःया िथयो िकनभने परमेँ वरले ूकट गनुर्भएको सत्य 
ान बाि नसक्थ्यो । त्यितमाऽै नभएर मािनसह मा उहाँूितको आःथा पिन 
अलप भएर जान सक्थ्यो। धमर्शा का पिण्डत र पजुारीह ले तोराह पढेर 
त्यसबाट व्याख्या गथ यो ूायजसो आरािमक भाषामा लेिखएको हनु्थ्यो। जसले 
गदार् जब तोराहबाट ूवचन िदइन्थ्यो तब मािनसह  त्यसलाई सिजलै बझु्न 
सक्थे। तर बालबािलकाह लाई रेखदेख गन आमाह  आम्मोन, आशोदोद र 
मोआब्वीह  पिन त्यहा भएका हनुाले ितनका छोराछोरीले बाबकुा आरािमक 
भाषा बोल्न सक्दैनथे। जनु भाषा हामी बोल्छ  त्यसले हाॆो  संःकार र 
धारणाह लाई पिन बझुाउँछ। हाॆा बोलीह  हामी हकुको संःकार अनसुार 
हनु्छ।त्यसवेला बाइबलको भाषा गमुाउन ु भनेको यहूदीह को िवशेष 
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पिहचानलाई गमुाउन ु िथयो। त्यसकारण परमेँ वरको वचनबाट यहूदी 
पिरवारह  टाढा भइरहेको कुरा नहेम्याहको िनिम्त अस  भएको िथयो। 
जसले गदार् ितनीह  िहॄू वा यहूदीह को परमेँ वरसँग सम्पकर्  िबहीन हनु 
गइरहेको िथयो। 

   त्यसबेलाको चलन अनसुार आरािमक भाषा निसकाउने बाबआुमालाई 
सावर्जिनक पमै नहेम्याहले दण्ड िदएका िथए भनेर बाइबलका िव ानह  
औलँ्याउँछन।् जब नहेम्याहले मािनसह लाई हप्काए र ौाप िदए भन्दा उनले 
अपशब्द वा नराॆो फोहरी बोली बोलेका िथए होलान भ े अनमुान गनुर्हु । 
तर करारमा लेिखएको ौापह लाई नै उनले उच्चारण गरेका िथए भ  
सक्छ । परमेँ वरसँग गिरएको करार भ  गनलाई िदइने ौापको बारेमा 
व्यवःथा २८मा उल्लेख गिरएको छ। ती मािनसह ले गरेका काम गलत 
िथयो भनेर महससु गराउन ु नहेम्याहले बाइबलमै लेिखएका शब्दह  ूयोग 
गरेको हनुपुछर्। ती मािनसह को खराब वा गलत िनणर्यले ल्याउने सराप 
ितनीह  आफैले कमाएका िथए। 

    नहेम्याहले केही मािनसह लाई िपटेको र जगल् ाएको (नहेिमया 
१३:२५) भ े ूसंगले उनी अत्यन्तै बोिधत भएर जथाभावी कुटेछन ् भिन 
नसिम्झनका लािग त्यसबेला त्यःता मािनसह लाई सावर्जिनक पमै मान्यता 
पाएको चलन अनसुार उनले दण्ड िदएका िथए। नहेम्याहले त्यःतो ःवभाव 
केहीलाई माऽ देखाए जसले गलत चालचलन सु  गरे वा त्यो ठीक छ भनेर 
ूचार गरे। मािनसका िनणर्य कित गम्भीर िथए सो थाहा पाऊन ् भ े 
नहेम्याहले चाहेका िथए। ितनीह को िनणर्यले कःतो नराॆो नितजा ल्याउँछ 
भ े ती यहूदीह ले महससु ग न ्भ े पिन उनको इच्छा िथयो। 

    चचर्मा भइरहेका वा हनु सक्ने गलत कायर्ह ूित हाॆो ूितिबया 
कःतो हनुपुछर्? 
 

२. नहेम्याहको भत्सर्ना वा िवरोध 

      परमेँ वरले देखाउनभुएको बाटोमा निहँड्दा वा ठीक तथा सत्य 
मागर्बाट झरेर कुमागर्मा िहँड्दा कःतो खतरा हनु्छ भ  े सत्य बाइबलको 
मह वपूणर् इितहासले हामीलाई देखाउँछ। यस िवषयमा नहेम्याहले नहेम्याह 
१३:२६,२७ ले यसरी ःप  पादर्छ "२६ के यः तै ः ऽीह को कारण 
इॐाएलका राजा सोलोमनले पाप गरेका िथएनन ्? समः त जाितह मा ितनीजः तै 
अ  कुनै राजा िथएनन ्। ितनलाई आफ् ना परमेँ वरले ूमे गनुर्भएको िथयो, र 
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परमेँ वरले ितनलाई सम् पूणर् इॐाएलमािथ राजा तलु् याउनभुएको िथयो। तापिन 
िवदेशी ः ऽीह ले नै ितनलाई पाप गनर् लाए। २७ अिहले पिन हामीह ले यो 
सनु् नपुछर् िक ितमीह ले पिन िवदेशी ः ऽीह लाई िववाह गरी यो घोर अपराध 
गरेर हाॆा परमेँ वरिसतको िवँ वास ितमीह  िकन तो  दैछौ?"  

     यो याद गनुर् ज री छ िक िवदेशी ीह को कारणले नभएर राजा 
सोलोमनको आफ्नै िनणर्यले गदार् उनी पापको खाडलमा परेका िथए। 
इॐाएलका राजाह लाई परमेँ वरले िदनभुएको िनदशन पालना नगदार् सोलोमन 
राजाले आफ्नो पतन आफैले ल्याएका िथए भ ु उिचतै देिखन्छ: "उनले 
(राजाले) आफ्नो िनिम्त धेरै पत् नीह  जम्मा नग न।् िकनभने ितनीह  
पत् नीह को मोहमा पदार् ितनको दय परमेँ वरबाट टाढा हनु जान्छ" 
(व्यवःथा १७:१७ पान्तिरत)। बाइबलको इितहासमा अत्यन्तै विु मानी 
ठािनएको मािनस सोलोमन राजा उमेर ढिल्कदै गदार् उनी एउटैमाऽ ौीमतीसँग 
सन्तु  नभएर धेरै पत् नीह  ल्याए र उनी मािनसह को िनिम्त अनकुरणीय 
उदाहरण हनुकुो स ा अशोभनीय र खराब उदाहरण ब  पगेुका िथए। 
त्यितमाऽ नभएर उनले ती ीह सँग वैवािहक सम्बन्ध राखे जो परमेँ वरका 
उपासक िथएनन।् परमेँ वरको उपासना वा िवँ वास नगन ीह सँग िववाह 
गनुर् गलत िथयो भिन नहेम्याह िजिकर गदर्छन।् 

   अ  जाित वा परमेँ वरलाई िवँ वास नगन तर मूितर्पूजा वा अन्य 
धमर्का मािनसह सगँ िववाह गनुर् गलत हो िकनभने त्यसले सनातन सत्य 
परमेँ वरको उपासना गनर्बाट मािनसको मन फकार्उने भएकोले नहेम्याहले यहूदी 
रा को िवरोध गरेको कुरा बाइबल अनसुार िकन उिचत िथयो? हेन ुर्होस,् उत्पि  
६:१-४ "१ जब मािनसह को संख् या पथृ् वीमा ब  दैगयो र ितनीह का छोरीह  
जन् मे, २ तब परमेँ वरका छोराह ले मािनसका छोरीह लाई सनु् दरी देखे, र 
आफ् ना-आफ् ना िचका पत् नीह  ल् याए। ३ तब परमूभलेु भन् नभुयो,  'मेरो 
आत् माले मािनससँग सध संघषर् गनछैन, िकनभने त् यो मरणशील हो। त् यसको 
उमेर एक सय बीस वषर्को हनेुछ।' ४ त् यस बेला र त् यसपिछ पिन पथृ् वीमा 
नेिफलीमह  िथए। परमेँ वरका छोराह  मािनसका छोरीह कहा ँजान लागे र 
सन् तान जन् माए। ितनीह  नै उिहलेका शूरवीर र नाउँ चलेका मािनसह  
िथए।",  उत्पि  २४:१-४ "१ अॄाहाम िदन धेरै खाएर बूढ़ा भइसकेका 
िथए। परमूभलेु सबै कुरामा अॄाहामलाई आिशष ् िदनभुएको िथयो। २ 
अॄाहामले आफ् नो घरका सबै कुरामा अिख् तयार गन ूमखु नोकरलाई भने,  
'ितॆो हात मेरो ितयामिुन राख। ३ म ितमीलाई ः वगर् र पथृ् वीका परमूभ ु
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परमेँ वरको यो शपथ खान लाउँछु िक ितमीले मेरो छोरालाई अिहले म बसेको 
ठाउँका कनानीका छोरीह मध् ये कसैलाई िववाह गनर् नल् याइिदनू, ४ तर मेरो 
देशमा मेरै कुटुम् बकहाँ गएर मेरो छोरा इसहाकको लािग एउटी पत् नी ल् याउनू।, 
उत्पि  २८:१,२ "१ तब इसहाकले याकूबलाई बोलाएर आशीवार्द िदए, र यसो 
भनेर आ ा गरे,  'ितमीले कनानी ः ऽीह मध् ये कसैलाई िववाह नगनूर्। २ प न-
आराममा ितॆी आमाका बाब ु बतूएलको घरमा गएर त् यहीबँाट ितॆा मामा 
लाबानका छोरीह मध् ये एउटीलाई िववाह गर ्।", व्यवःथा ७:१-४ "१ जब 
ितमीह  अिधकार गनर् भनी जान लागेको देशमा परमूभ ुितमीह का परमेँ वरले 
ितमीह लाई ल् याउनहुनु् छ, र ितमीह भन् दा असंख् य र सामथीर् यी सात जाित, 

िह ी, िगगार्शी, एमोरी, कनानी, पिरज् जी, िहव् वी र यबूसीह लाई ितमीह का 
सामनु् नेबाट उहाँले धपाउनहुनु् छ, २ अिन जब परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले 
उनीह लाई ितमीह को अधीनमा पािरिदनहुनु् छ र ितमीह ले उनीह लाई 
पराः त गरेका हनु् छ , तब ितमीह ले उनीह लाई सम् पूणर् नाश गनूर्। ितमीह ले 
उनीह िसत सम् झौता नगनूर्। उनीह लाई निट ाउनू। ३ उनीह सगँ 
िववाहबारी नगनूर्। ितमीह का छोरी ितनीह का छोराह लाई निदनू अथवा 
ितनीह का छोरीह  ितमीह का छोराह का िनिम् त निलनू, ४ िकनिक 
ितनीह ले ितमीह का छोराह लाई परमूभबुाट बहकाएर अन् य देवताको पूजा 
गनर् लाउनेछन ्। यसो गनार्ले परमूभकुो बोध ितमीह मािथ दन् कनेछ, र उहाँले 
ितमीह लाई तत् कालै नं ट पानुर्हनेुछ।" र २ कोरन्थी ६:१४-१८ "१४ 
अिवँ वासीह सगँ एउटै जवुामा ननािरओ। िकनिक धमर् र अधमर्को के साझेदारी 
हनु् छ? अथवा अधँ् यारोसगँ उज् यालोको के सहभािगता? १५ भीं टको बेिलआलसँग 
के सरोकार? वा िवँ वास गनको िवँ वास नगनिसत के समानता? १६ 
मूितर्ह सँग परमेँ वरको मिन् दरको के सम् झौता? िकनभने हामी जीिवत 
परमेँ वरका मिन् दर ह , जसरी परमेँ वरले भन् नभुएको छ,  'म ितनीह मा वास 
गनछु, र ितनीह का बीचमा िहँ  डलु गनछु, र म ितनीह का परमेँ वर हनेुछु, 

अिन ितनीह  मेरा ूजा हनेुछन ्।' १७ यसकारण ितनीह का बीचबाट िनः केर 
आओ, र ितनीह बाट ितमीह  अलग होओ, परमूभ ुभन् नहुनु् छ। अशु  कुरा 
केही नछोओ, र म ितमीह लाई महण गनछु। १८ म ितमीह का िपता हनेुछु, 

र ितमीह  मेरा छोरा-छोरीह  हनेुछौ, सवर्शिक्तमान ् परमूभ ुभन् नहुनु् छ।"  

    अन्तरजातीय िववाह नगनुर् भ ुको अथर् राि यतालाई जोगाउन नभएर 
त्यसले मािनसलाई मूितर्पूजामा फसाउने भएकोले बाइबलले त्यसमा बन्देज 
लगाएको हो। बाइबलीय समयमा यहूदी र अयहूदी अथार्त ् अन्य जाित वा 

१८९ 



रा का मािनसह को बीचमा िववाहवारी चलेको िथयो। त्यो  चलनलाई 
बाइबलले िवरोध जनाएको भने होइन। मोशाले िमिडयानदेशका ी 
िजपोराहलाई िववाह गरेका िथए भनेर राजा दाउदको पूखार् बोआजले मोआबी 
ी थलाई िववाह गरेका िथए। तर अन्तरजातीय िववाहको िवरोध गनुर्को 

अथर् अन्तरधािमर्क वा परमेँ वरलाई िवँ वास गन र नगनह को बीचमा िववाह 
गनर् बन्देज लगाइएको हो भनेर बझु्नपुछर्। एळा र नहेम्याहको समयमा 
परमेँ वरका जनह  भनेर दावी गन यहूदीह ले उहाँलाई िवँ वास गनह लाई 
िववाह नगिर उहाँलाई िवँ वास नगनह को बीचमा िववाहवारी गरेका िथए। 
फ्लेम अभ यहोवाका लेखक िरचाडर् डेिभडसन यसरी व्याख्या गदर्छन ्"अदनको 
बगचामा गिरएको िववाहको योजनाले दम्पि को बीचमा साझा आित्मयता तथा 
िवँ वास र अन्य मूल्यवान  आदशर्ह  हनुपुन कुरालाई जनाउँछ। त्यसले गदार् 
पित र पत् नीको बीचमा ूितःपधार् गन नभएर एकआपसमा पिरपूरक हनेु वा 
एउटै शरीर जःतै दम्पि  हनुपुन अवधारणालाई औलँ्याउँदछ।"-प.ृ ३१६बाट 
पान्तिरत (िपबडी, मासाचसेुट, हेिन्सकसन, २००७)। एळा र नहेम्याहका 

समयमा भएका यहूदीह ले अन्य जाितका ीह लाई िववाह गदार् ती ीह ले 
मूितर्पूजा त्यागेका िथएनन।् परमेँ वरूित समिपर्त र उहाँले औलँ्याउनभुएको 
आदशर् जीवनबाट फिकर् ने यहूदीह को िनणर्यूित नहेम्याहले आपि  जनाएका 
िथए। 

    हाॆो खसुी र सखुी जीवन उच्चःतरको होस ् र परमेँ वरूितको 
आःथा जरैबाट बिलयो भएर बसोस ्भ को लािग हामीले पालना गनुर्पन सूऽ 
वा आदशर्नीित बाइबलमा िदइएको छ। वैवािहक जीवनमा समान आःथाह को 
बीचमा िववाह भयो भने त्यसले परमेँ वरूित पारःपिरक पमा भक्त हनु 
ूोत्साहन गदर्छ र सखुी पिरवार हनु सहयोग गदर्छ। एकै जवुामा िहँड्न सक्ने 
वनाउँछ । 

   हाॆो आःथा र पिरवारलाई जोगाइ राख्न मािथ उल्लेख गिरएका घट्ना 
र िववरणह बाट हामी कःतो नीितह  अपनाउन सक्छ ? 
 

३. एळाको ूितिबया 
    इॐाएलीह ले अन्तरजातीय िववाह गरेको सनु्दा एळाको ूितिबया 
कःतो िथयो? उनले भनेका िथए "मािनसह  आफूह लाई अलग गिरएन" एळा 
९:१,२। हेन ुर्होस,् एळा ९ "१ जब यी सबै गिरिसद्ध्याए तब अगवुाह ले 
मकहाँ आएर भने, 'इॐाएलका मािनस, पूजाहारीह  र लेवीह समेतले िछमेकका 
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मािनसह , अथार्त ् कनानी, िह ी, पिरज् जी, यबूसी, अम् मोनी, मोआबी, िमौी र 
एमोरीह का िघनलाग ् दा कामह देिख आफूलाई अलग राखेका छैनन ्। २ 
ितनीह ले यी जाितह का चेलीबेटीह लाई आफू र आफ् ना छोराह का िनिम् त 
पत् नीह  राखेका छन ्, र यसरी पिवऽ जाित िवदेशी मािनसह सगँ िमिसएका 
छन ्। र यसमा अगवुाह  र अिधकारीह  नै खास दोषी छन ्।' ३ जब मैले यो 
कुरा सनु तब आफ् नो पोशाक र खाः टो च् यात, र आफ् नो कपाल र दा॑ी उखेल 
र अवाक्  भइरह। ४ अिन िनवार्सनमा गएकाह को यस दोषको कारण 
इॐाएलका परमेँ वरका वचनदेिख डराउनेह  सबै मेरो चारैितर भएर जम् मा 
भए। म त् यहाँ बेलकुीका बिलदानको समयसम् मै अवाक्  भइरह। ५ तब 
बेलकुीका बिलदानको समयमा म फाटेको पोशाक र खाः टोमा नै आफूलाई 
ः वयम ् होच् याएको अवः थाबाट उठ। मैले घुड़ँा टेकेर परमूभ ुमेरा परमेँ वरितर 
हात पसारी यसो भनेर ूाथर्ना गर: ६ 'हे मेरा परमेँ वर, मेरो अनहुार तपाईंितर 
उठाउन म सा॑ै लिज् जत र अपमािनत भएको छु। िकनभने हे मेरा परमेँ वर, 
हाॆा पाप हाॆो िशरभन् दा अल् गा भएका छन ् र हाॆो दोष आकाशसम् मै पगेुको 
छ। ७ हाॆा पखुार्ह का िदनदेिख आजको िदनसम् मै हाॆो दोष अत् यन् तै ठूलो 
भएको छ। हाॆो अधमर्ले गदार् हामीह  र हाॆा राजा र हाॆा पूजाहारीह लाई 
िवदेशी राजाह का हातमा मतृ् य,ु कैद, लूटपीट र ठूलो बेइज् जतको िशकार हनु ु
परेको छ, र हाॆो वतर्मान दशा पिन यः तै छ। ८ तर अब परमूभ ु हाॆा 
परमेँ वरले हाॆा लािग केही बाँकी मािनसह लाई िदएर र हामीलाई आफ् नो 
पिवऽः थानमा सरुिक्षत ः थान िदएर हामीमािथ एक िछनको लािग कृपाल ु
हनुभुएको छ। र यसरी हाॆा परमेँ वरले हाॆा आखँामा ज् योित िदनभुएको छ र 
हाॆो दासत् वमा केही आराम िदनभुएको छ। ९ हामी दासह  भए तापिन हाॆो 
दासत् वको बन् धनमा हाॆा परमेँ वरले हामीलाई त् याग् नभुएको छैन। उहाँले 
फारसका राजाह का साम ुहामीमािथ आफ् नो कृपा देखाउनभुएको छ। हामीले 
हाॆा परमेँ वरको भवन पनु: मरम् मत गनर् र त् यसका भत् केका भागलाई 
पनुिनर्मार्ण गनर् उहाँले हामीलाई जीवन ूदान गनुर्भएको छ, र यहूदा र 
य शलेममा रक्षाको िनिम् त उहाँले एउटा पखार्ल िदनभुएको छ।  १० अब हे 
हाॆा परमेँ वर, यित भएपिछ हामी के भन ? ११ तपाईंले आफ् ना दास 
अगमवक्ताह ारा िदनभुएका आ ाह को अवहेलना हामीले गरेका छ , जब 
तपाईंले यसो भन् नभुएको िथयो: 'ितमीह ले अिधकार गनर्लाई ूवेश गिररहेको 
देश त् यसका मािनसह को दुं  टताले दूिषत भएको छ। आफ् ना िघनलाग् दा 
चलन ारा ती अन् यजाितह ले त् यस देशको कुना-कुनासम् मै आफ् नो अशु ताले 
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भरेका छन ्। १२ यसकारण ितमीह ले आफ् ना छोरीह लाई उनीह का 
छोराह िसत र ितमीह का छोराह लाई उनीह का छोरीह िसत िववाह 
नगिरिदनू। ितमीह ले उनीह िसत िमऽताको सम् झौता राख् न नखोज् नू। यसरी 
ितमीह  शिक्तशाली भएर त् यस देशका असलअसल कुराह को भोग गनछौ र 
ितमीह का सन् तानलाई त् यो िचरः थायी अिधकार हनुलाई छोिड़राख् नेछौ। १३ 
अब हाॆा दुं  ट कामह  र हाॆो ठूलो दोषको कारण हामीले द:ुख पाएका भए 
तापिन तपाईं, हाॆा परमेँ वरले हामीलाई हाॆा पापअनसुार पाउनपुनभन् दा कम 
दण् ड िदनभुएको छ, र हामीलाई यः तो बाँकी िहः सा िदनभुएको छ। १४ के 
हामी फेिर तपाईंका आ ाह  उल् ल न गरेर यः ता िघनलाग् दा चालमा चल् ने 
मािनसह सगँ वैवािहक सम् बन् ध जोड़ ? के तपाईं हाॆा िनिम् त कुनै अवशेष 
नराखी नाश गनर्सम् म िरसाउनहुनेुिथएन र? १५ हे परमूभ ुइॐाएलका परमेँ वर, 
तपाईं धमीर् हनुहुनु् छ। आज हामी अवशेषको पमा छोिड़एका छ। हामी 
आफ् नो दोषमा तपाईंको साम ु उपिः थत छ , य िप हाॆो दोषको कारण 
हामीमध् येको कोही पिन तपाईंको साम ुिटक् न सक् दैन ।'" 

   परमेँ वरलाई िवँ वास गन र नगनह को बीचमा िववाह नगिर अलग 
भएर बःने िवषय िकन गिम्भर िथयो? हेन ुर्होस ्यी पदह  पिन, लेवी १०:८-१० 
"८ त् यसपिछ परमूभलेु हा नलाई भन् नभुयो, ९  'ितमीह  भेट हनेु पालमा 
जाँदा ितमी र ितॆा छोराह ले दाखम  अथवा अ  म  निपउनू, नऽता 
ितमीह  मरौला।' यो ितमीह का आउँदा पःु ताह मा अन् नबिलको िविध होस ्। 
१० पिवऽ र साधारण, अिन शु  र अशु मा ितमीह ले भेद राख् नपुछर्।", लेबी 
११:४७ "शु  र अशु , अिन ूाणीमा खान ुहनेु र नहनेुमा भेद राख् नपुछर्।", 
ूःथान २६:३३ "ितमीले त् यो छेक् ने पदार् अङ् कुसेह बाट झणु् ाउनू र त् यसको 
पछािड़ गवाहीको सन् दूक राख् नू। त् यस पदार्ले ितमीह का िनिम् त पिवऽः थानलाई 
महा-पिवऽः थानबाट अलग गनछ।" र उत्पि  १:४,६,७,१४-१८ "४ अिन 
परमेँ वरले उज् यालोलाई हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। उहाँले उज् यालो र 
अधँ् यारोलाई अलग-अलग गनुर्भयो।...६ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, 'पानीका 
बीचमा एक के्षऽ होस ्, र त् यसले पानीलाई दईु भाग गरोस ्।' ७ परमेँ वरले सो 
बनाएर के्षऽमिुनको र मािथको पानीलाई अलग-अलग गनुर्भयो। तब त् यः तै 
भइहाल् यो... १४ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, 'अन् तिरक्षमा िदन र रात 
छुट् ाउनलाई ज् योितह  होऊन ्। ितनीह  ऋतहु , िदनह  र वषर्ह  
छुट् ाउन िचन् हको पमा काम ग न ्। १५ र पथृ् वीमा ूकाश िदनलाई 
अन् तिरक्षमा ती ज् योितह  होऊन ्।' तब त् यः तै भइहाल् यो। १६ अिन परमेँ वरले 
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दईु िवशाल ज् योितह  बनाउनभुयो- ठूलो ज् योित िदनमािथ ूभतु् व गनर्, र सानो 
ज् योित रातमािथ ूभतु् व गनर्। उहाँले ताराह  पिन बनाउनभुयो। १७ अिन 
परमेँ वरले पथृ् वीमा ूकाश िदनलाई, १८ िदन र रातमािथ ूभतु् व गनर् अिन 
उज् यालो र अधँ् यारोलाई अलग-अलग गनर्लाई ती आकाशमा राख् नभुयो। र 
परमेँ वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो।" 

     आफूह को बीचमा भएको अन्तरजातीय वा अन्तर धािमर्क िववाहको 
िवषयलाई िलएर मािनसह  एळाकहाँ आए। तोराहमा नै उल्लेख गिरएका तर 
िघनलाग्दा काम गन रा ह को नाउँ िलएर ितनीह  िसधै उनीकहाँ आउँनलेु 
ितनीह  मध्ये तोराहको ान िथयो भ े देखाउँछ। कमर्चारी अगवुाह ले नै 
त्यो सन्देश एळाकहाँ ल्याएका िथए। आित्मक अगवुाको हैिसयतले पजुारी र 
लेबीह ले परमेँ वरका आ ाह  तोडेकोमा ती कमर्चारीह ले दखेुसो पोखेका 
िथए। 

    "इॐाएलीह  िबदेशी मलुकु बेिबलोनको कब्जामा िकन परे भनेर 
खोज्दा एळाले यो भे ाए िक ती इॐाएलीह  नै धमर्त्याग गरेर मूितर्पूजा 
गनह सँग िमिसएको कारणले नै त्यसो भएको िथयो। यिद परमेँ वरका 
जनह  भनेर दावी गनह ले उहाँको िनदशन अनसुार बा  रा ह बाट 
आफूलाई अलग राखेका भए ितनीह ले धेरै द:ुख, क  र अपमान सहनपुन 
िथएन भनेर उनले महससु गरेका िथए। अब देशकै उच्चपदःथ अगवुाह ले 
धमर्त्यागको िव मा सरुिक्षत हनु िदएको िनदशनलाई लत्याउँदा उनको दय 
िछयािछया भएको िथयो। आफ्नो िपतभृिूममा रहन परमेँ वरले फेिर अवसर 
िदनभुएको थाहा पाउँदा पाउँदै उहाँका जनह ले उहाँलाई वेवाःता गदार् 
उनीिभऽ धािमर्कताको िरस जागेको िथयो। परमेँ वरूित आभारी नहनेु ती 
मािनसह को बानीले गदार् एळा अत्यन्तै शोिकत भएका िथए।"-एलेन जी 
ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स,् प.ृ ६२०बाट पान्तिरत। 

    "अलग" भ े शब्दले िवपरीत तत्वह लाई जनाउदछ। अझ भन  भने 
त्यसले ठयाक् कै उल्टो भ े देखाउँछ। परमेँ वरले पिहला िदनभुएको झटुा 
धमर्ह बाट अलग रहन िदन ु भएको िनदशनको ान मािनसह मा िथयो। 
िवपरीत धमर्का मािनसह सँग वैवािहक सम्बन्ध गाँःदा ितनीह को पिरवार र 
सन्तानह मा ूभाग पछर् भ े कुरो कसैलाई पिन थाहा िथएन भ े बहाना 
ितनीह सँग िथएन। एळाको समयमा ती अन्तरजातीय वा अन्तरधािमर्क 
िववाहको संःकार कित गम्भीर हनु पगेुको िथयो भ े कुरा त्यसबेलाका 
मािनसह ले महससु गरेका िथए। 

१9३ 



    िवगतमा कित पटक हामीले गलत िनणर्य गरेपिन हाॆो पिरवारमा 
परमेँ वरूितको आःथा जगाइ राख् न हामीले के गनुर् पलार्? 
 

४. एळा कदम चाल्छन ्

     अन्तरजातीय अथार्त परमेँ वरूित आःथा नराख् ने जाितसँगको िववाहको 
मािमलालाई एळा र अगवुाह ले कसरी सम्हाले? हेन ुर्होस ्एळा १० "१ जब 
एळा परमूभकुा भवनको अिग लम् पसार पद, ूाथर्ना गद, पँ चा ाप गद र 
दैँिथए, तब इॐाएलको एउटा ठूलो भीड़: पु ष, ः ऽी र केटाकेटीह , ितनको 
चारैितर भेला भए। ितनीह  पिन धु धु  रोए। २ तब एलामका पिरवारका 
एक जना यहीएलका छोरा शकन् याहले एळालाई भने, 'हाॆा चारैितरका िवदेशी 
मािनसह का छोरीह बाट पत् नीह  ल् याएर हामीले आफ् ना परमेँ वरको िव मा 
अपराध गरेका छ। तर यसो भए तापिन इॐाएलको िनिम् त अझै केही आशा 
छ। ३ यसकारण मेरा ूभकुो र हाॆा परमेँ वरका आ ादेिख डराउनेह को 
सल् लाहअनसुार अब यी सबै ः ऽीह  र ितनीह का छोराछोरी सबैलाई त् यािगिदने 
हामी आफै हाॆा परमेँ वरिसत बाचा बाँध । र व् यवः थाले िदएबमोिजम काम 
गर । ४ अब उ  नहुोस ्, यो काम तपाईंको हातमा छ। हामी तपाईंलाई साथ 
िदनेछ । साहस गरेर काम गनुर्होस ्।' ५ तब एळा खड़ा भएर मखु् य पूजाहारीह  
र लेवीह  र सबै इॐाएलीह लाई सझुाव गिरएका कुरा पूरा गनर् शपथ खान 
लाए। अिन ितनीह ले शपथ खाए। ६ त् यसपिछ एळा परमेँ वरका भवनको 
अिगबाट एल् यासीबका छोरा येहोहानानको कोठामा गएर बसे। ितनले केही 
खानपान गरेनन ्, िकनभने कैदबाट फकर आएकाह का अपराधका िनिम् त ितनी 
िवलाप गदिथए।   

  ७ त् यसपिछ िनवार्सनबाट फककाह  सबै य शलेममा भेला होऊन ् 
भनेर यहूदा र य शलेमभिर एउटा घोषणा गिरयो। ८ यिद तीन िदनिभऽमा 
कोही नआएको खण् डमा अिधकारीह  र धमर्-गु ह को फैसलाअनसुार त् यसको 
सबै धन-सम् पि  जफत गिरनेछ, र कैदबाट आएकाह को समदुायबाट त् यो 
अलग गिरनेछ। ९ यहूदा र बेन् यामीनका सबै मािनसह  तीन िदनिभऽै 
य शलेममा भेला भए। र नव  मिहनाको बीस  िदनमा यो घटना र ठूलो वषार्को 
कारणले सबै मािनसह  द:ुिखत भई परमूभकुा भवनको सामनु् ने चोकमा बसे। 
१० तब खड़ा भएर पूजाहारी एळाले भने, 'ितमीह ले िवदेशी ः ऽीह िसत िववाह 
गरेर अपराध गरेका छौ, र इॐाएलको दोष बढ़ाएका छौ। ११ अब परमूभ ु
ितमीह का पखुार्ह का परमेँ वरको सामनु् ने आफ् ना पाप ः वीकार गर, र उहाँको 
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इच् छाअनसुार काम गर। ितमीह  िवदेशी मािनसह  र ितमीह का िवदेशी 
पत् नीह बाट अलग होओ।' १२ तब भेला भएका सम् पूणर् समदुायले कराएर 
जवाफ िदए, 'हो, तपाईंले भन् नभुएबमोिजम हामीले गनपछर्। १३ तर हामी एउटा 
ठूलो भीड़ छ , र यो वषार् ऋतकुो समय छ। हामी यहाँ खलुा ठाउँमा उिभरहन 
सक् दैन । यसबाहेक यो काम एक-दईु िदनमा खतम हनेुछैन, िकनभने यस 
िवषयमा हामीले घोर अपराध गरेका छ। १४ हाॆा मखु् य पदािधकारीह ले 
हामी जम् मै समदुायको िनिम् त काम गिरिदऊन ्। यस िवषयमा परमूभकुो भय र 
बोध शान् त नहोउञ् जेल हाॆा सहरमा हनेु िवदेशी ः ऽीिसत िववाह गरेकाह  सबै 
तोिकएको समयमा हािजर होऊन ्, अथार्त ् हरेक मािनस आफ् नो सहरका धमर्-गु  
र न् यायकतार्ह का साथमा हािजर होऊन ्।' १५ केवल असाहेलका छोरा 
जोनाथन र ितक् भाका छोरा याजयाहले मशलु् लाम र लेवी सब् बतैको समथर्न पाएर 
यस कुराको िवरोध गरे।  १६ यसकारण िनवार्सनबाट फकर आएकाह ले 
सझुाव गरेअनसुार काम गरे। पूजाहारी एळाले आफ् नो-आफ् नो पिरवारका घराना-
घरानालाई ूितिनिधत् व गनर् नाउँ तोकेकाह लाई छाने। ितनीह ले दश  
मिहनाको पिहलो िदन यस िवषयमा जाँच सु  गरे, १७ र पिहलो मिहनाको 
पिहलो िदन िवदेशी ः ऽीह िसत िववाह गरेका सबैको खोजतलाश गिरिसद्ध्याए।  
१८ िवदेशी ः ऽी िववाह गनह  पूजाहारी पिरवारह का: योसादाकका छोरा 
येशूअ र ितनका दाजभुाइह का: मासेयाह, एलीएजर, यारीब र गदल् याह िथए।   

 १९ (ितनीह ले आ-आफ् ना पत् नीह लाई त् यािगिदने बाचा गरे, र ितनीह ले 
दोषबिलको पमा आफ् ना बगालबाट एउटा भेड़ा पिन ल् याए।) २० इम् मेरका 
पिरवारका: हनानी र जबिदयाह।  २१ हारीमका पिरवारका: मासेयाह, एिलया, 
शमायाह, यहीएल र उिज् जयाह। २२ पशहूरका पिरवारका: एल् योएनै, मासेयाह, 

इँ माएल, नतनेल, योजाबाद र एलासा। २३ लेवीह मा: योजाबाद, िशमी, 
केलायाह अथार्त ् कलीता, पतिहयाह, यहूदा र एलीएजर।  २४ गवैयाह मा: 
एल् यासीब। ारपालह मा: शल् लूम, तेलेम र ऊरी।  २५ अिन अ  
इॐाएलीह मा: परोशका पिरवारका: रम् याह, ियज् याह, मिल् कयाह, िमयामीन, 

एलाजार, मिल् कयाह र बनायाह।  २६ एलामका पिरवारका: म न् याह, जकिरया, 
यहीएल, अब् दी, यरेमोत र एिलया।  २७ ज कूा पिरवारका: एल् योएनै, एल् यासीब, 

म न् याह, यरेमोत, जाबाद र अजीजा। २८ बेबैका पिरवारका: येहोहानान, 

हनन् याह, जब् बै र अत् लै।  २९ बानीका पिरवारका: मशलु् लाम, मल् लूक, अदायाह, 

याशूब, शाल र यरेमोत। ३० पहत-मोआबका पिरवारका: अदना, केलाल, 

बनायाह, मासेयाह, म न ् याह, बजलेल, िबन् नूई र मनँ शे। ३१ हारीमका 
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पिरवारका: एलीएजर, ियिशयाह, मिल् कयाह, शमायाह, िशमेओन, ३२ बेन् यामीन, 

मल् लूक र शमरयाह। ३३ हाशूमका पिरवारका: म नै, म ता, जाबाद, एलीपेलेत, 

येरेमै, मनँ शे र िशमी।  ३४ बानीका पिरवारका: मादै, अॆाम, ऊएल, ३५ 
बनायाह, बेदयाह, कलूही, ३६ भन् याह, मरेमोत, एल् यासीब,  ३७ म न् याह, म नै र 
यासू। ३८ िबन् नूईका पिरवारका: ३९ िशमी, शेलेम् याह, नातान, अदायाह, ४० 
मक् नादबै, शाशै, शारै, ४१ अळले, शेलेम् याह, शमरयाह,  ४२ शल् लूम, अमयार्ह र 
योसेफ।  ४३ नेबोका पिरवारका: यीएल, मि त् याह, जाबाद, जबीना, य ,ै योएल, र 
बनायाह।  ४४ यी सबैले िवदेशी ः ऽीह लाई िववाह गरेका िथए। अिन 
ितनीह ले उनीह लाई ितनीह का छोराछोरीह समेत त् यािगिदए।" 

    जम्मा भएका सारा जनसमूहले िवदेशी ौीमतीह लाई त्याग्ने िनणर्य 
गरे। एळा १०:१५मा उल्लेिखत चार जना बाहेक सबैले िवदेशी 
ौीमतीह लाई त्याग्ने ूःताब ःवीकारे। ती ौीमतीह लाई आ आफ्नो 
जाितकहाँ िफतार् पठाउन यहूदीह ले ूित ा गरे। त्यो योजना कायार्न्ययन गनर् 
ितन मिहना लागेको िथयो। अन्तमा १११ जना यहूदी पु षह ले आ आफ्ना 
ौीमतीह लाई ितनीह कै जाितमा फकार्ए (एळा १०:१८-४३)। एळाका 
अिन्तम केही पदह  (एळा १०:४४)मा केही िमिौत िववाहबाट छोराछोरीह  
भइसकेका िथए भनेर उल्लेख गिरएको छ। पिरवारबाट अलग गरेर आमाको 
साथमा ितनका छोरारीह  फकार्उन ुअिहलेको पिरूआेयमा न्यायसंगत वा जायज 
पिन नदेिखएला। तर त्यो बेला िवशेष वा संबमणकालीन समय िथयो भनेर 
हामीले सम्झनपुछर्। त्यसबेला परमेँ वरले यहूदीह बाट फेिर नयाँ रा  खडा 
गनर् सु  गनुर्भएको िथयो, िकनभने ती मािनसह ले उहाँको पक्षमा ूितब  
भएर उिभने िनणर्य गरेका िथए। परमेँ वरको पिछ पूणर् पमा बफादार भएर 
चल्नको लािग ितनमा आमूल पिरवतर्न पिन आवँयक िथयो। 

   एळा १०:११,१९मा िवशेष शब्दह  ूयोग गिरएका छन।् ती हनु:् 
"ितमीह  अलग होऊ" (बदाल badal  )   र "पठाइदेऊ" (याट्ज ु yatzu)। 
पारपाचकेुको िवषयलाई िलएर यी शब्दह  बाइबलमा कही ँ पिन ूयोग 
गिरएको छैन। पारपाचकेुको िनिम्त ूयोग गिरएको शब्द एळाले ूयोग गनर् 
सक्थे तर उनले गरेनन।् तोराहको िनदशनलाई उल्ल न गिरएको िववाह 
वैधािनक नभएको एळाले ठानेका िथए। व्यवःथा अथार्त ्नीित िवपरीत गिरएको 
िववाह र  गिरने ूावधान िथयो। अवैधािनक िववाह र  गन ूिबया चािलएको 
िथयो। ती घरबाट िनकािलएका ौीमतीह  र सन्तानले समाजमा कःतो असर 
पारेका िथए भ े िववरण हामीमाझ छैन। त्यसबेलाको चलन अनसुार पिहला 
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िववाह गिरएका ौीमानह ले फिकर्  आएका ौीमती र उनका छोराछोरीह लाई 
हेरिबचार गनुर्पदर्थ्यो। ौीमतीह  ूायजसो आ आफ्नै माइतमा फकका पिन 
हनुपुथ्य । 

    एळाले ल्याएको आमूल पिरवतर्नको अिभयान पिछ सेलाउँदै गदार् केही 
यहूदीह ले फेिर परमेँ वरलाई िवँ वास नगनह लाई िववाह गनर् थालेका िथए 
र कितपयले आफूले फकार्एका ौीमतीह लाई फेिर ल्याएका िथए। ूित ा वा 
वाचालाई कायम गनर् नैितक िजम्मेवारी निलने ःवभाव मािनसह को चिरऽ 
हो। परमेँ वरसँगको सम्बन्धमा पिन तलमािथ हनु ुमानवीय कमजोरीले हो। 
हामीले जितसकैु परमेँ वरमािथ िवँ वासमा अिडग छ  भनेतापिन कितपय 
समयमा उहाँूितको समपर्णमा कमजोर भएको हामी आफै पाउँछ । उहाँको 
पिछ लाग्छु भन्दा भन्दै पिन कितपय समयमा हामी चिुकरहेका हनु्छ । 
दभुार्ग्यवस, हाॆो जीवनमा परमेँ वरलाई ूथिमकतामा राख् ने चाहना पूरा गन 
काम किठन भइरहेको हनु्छ। 

   किहलेकाही ँ तपाईँ आफैपिन परमेँ वरूितको समपर्णमा पिछ हटेको 
अनभुव तपाईँसगँ छ? त्यसबाट तपाईँले के िसक्नभुयो? 
 

५. बतर्मान पिरूआेयमा िववाह 

      एळा र नहेम्याहले अन्तरजातीय तथा अन्तरधािमर्क िववाहको िबषयमा 
जनु कदम चाले त्यसले िववाहको मािमलालाई परमेँ वर गम्भीर पमा 
िलनहुनु्छ भ े कुरा ःप  देखाउँछ। यस मािमलामा हामीले पिन गम्भीर हनु ु
अिनवायर् छ। जब हामी िववाह गन सोचमा पगु्छ  तब हामीले ूाथर्नापूवर्क 
कदम चाल्नपुछर् र त्यस िनणर्यमा परमेँ वरलाई काम गनर् िदन ु पदर्छ। 
िववाहको मािमलामा परमेँ वरले िदनभुएको नीितिनदशनूित हामी किटव  
हनुपुछर् जसले गदार् हामीमा अनेक  द:ुख र कहािललाग्दो िःथित पैदा हनु 
पाउँदैन। 

    कितपयको वैवािहक जीवनमा एक जनाले परमेँ वरलाई िवँ वास गरेको 
र अक ले िवँ वास नगरेको हनु्छ। समान आःथा नभएकाह को बीचमा 
वैवािहक सम्बन्ध गाँःदा वा गाँिसन पगु्दा कःतो मनिःथितका साथ सम्हािलनपुछर् 
भनेर पावलले १ कोरन्थी ७:१०-४०मा िदएको सल्लाहलाई एक पटक 
ध्यानिदएर पढ्नहुोस ्।साथै िववाहको सम्बन्धमा उनको धारणा कःतो िथयो सो 
पिन थाहा पाउन ुहनेुछ। "१० अब िववािहतह लाई म कड़ा आ ा िदन् छु (मेरो 
आ ा होइन, तर ूभकुो आ ा हो): पत् नी पितबाट नछुटोस ्। ११ तर छुि एर 
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बिसहाले तापिन त् यसले िववाह नगरोस ्, ब  आफ् नो पितसगँ िमलाप गरोस ्। 
पितले आफ् नी पत् नीलाई नत् यागोस ्। १२ तर ितमी अ ह लाई म भन् दछु (यो 
मेरो भनाइ हो, ूभकुो होइन), यिद कुनै भाइकी भीं टमा िवँ वास नगन पत् नी छ, 

र ितनी ऊसँग बः न चाहिन् छन ् भने, उसले त् यसलाई नत् यागोस ्। १३ यिद कुनै 
ः ऽीको भीं टमा िवँ वास नगन पित छ, र त् यो ऊिसत बः न चाहन् छ भने, ितनले 
आफ् नो पितलाई नत् यागोस ्। १४ िकनिक अिवँ वासी पित आफ् नी पत् नी ारा 
पिवऽ हनु् छ, र अिवँ वासी पत् नी आफ् नो पित ारा पिवऽ हनु् छे, नऽता ितनीह का 
छोरा-छोरीह  अशु  हनेुछन ्, तर वाः तवमा ितनीह  त पिवऽ छँदैछन ्।  १५ 
तर िवँ वास नगनचािहँ छुि न् छ भने छुि ओस ्। यः तो अवः थामा त् यो भीिं टयान 
पित अथवा पत् नी कुनै बन् धनमा रहनेछैन। िकनभने परमेँ वरले हामीलाई 
शािन् तमा रहन बोलाउनभुएको हो। १६ हे पत् नी, ितमीलाई के थाहा! शायद 
ितमीले आफ् ना पितलाई बचाउन सक् ौ िक? अथवा हे पित, ितमीलाई के थाहा! 
शायद ितमीले आफ् नी पत् नीलाई बचाउन सक् छौ िक? १७ ूभलेु हरेकलाई जः तो 
जीवन खटाउनभुएको छ र जः तो िः थितमा बोलाउनभुएको छ, सोहीबमोिजम त् यो 
चलोस ्। सबै मण् डलीह का िनिम् त मेरो िनयम यही हो। १८ के कोही 
मािनसको बोलावट हुँदा त् यसको अिघबाटै खतना भइसकेको िथयो? त् यसो हो भने 
त् यसले बेखतना हनु नखोजोस ्। के कोही खतना नहुँदै बोलावट भएको छ? 

त् यसो भए त् यसले खतना हनु नचाहोस ्। १९ खतना केही होइन, बेखतना पिन 
केही होइन, तर परमेँ वरको आ ापालन मखु् य कुरा हो। २० जनु अवः थामा 
मािनसलाई बोलावट भएको छ, त् यसैमा नै हरेक मािनस रिहरहोस ्। २१ ितॆो 
बोलावट हुँदा ितमी कमारा िथयौ, यिद िथयौ भने त् यसको वाः ता नगर, तर 
ः वतन् ऽ हनु सक् छौ भने त् यसको फाइदा उठाऊ। २२ िकनभने ूभमुा बोलावट 
हुँदा जो मािनस कमारो िथयो, अब त् यो ूभकुो ः वतन् ऽ मािनस भएको छ। त् यसै 
गरी बोलावट भएको समयमा जो मािनस ः वतन् ऽ िथयो, त् यो भीं टको कमारो 
भएको छ। २३ ितमीह  मोल ितरेर िकिनएका हौ, मािनसह का कमारा 
नबन। २४ यसकारण भाइ हो, जसलाई जः तो अवः थामा बोलावट भएको छ, 

ूत् येक त् यही अवः थामा परमेँ वरसँग रिहरहोस ्। २५ अब कन् याह का बारेमा 
ूभकुो आ ा मिसत केही छैन। तर ूभकुो कृपा ारा एउटा िवँ वासयोग् य 
व् यिक्तको हैिसयतले म ितमीह लाई आफ् नो सल् लाह िदन् छु। २६ वतर्मान 
स ं टलाई हेदार्, जनु व् यिक्त जः तो अवः थामा छ त् यसैमा नै रहे असल होला 
भन् ने म ठान् छु। २७ के ितमीले िववाह गरेका छौ? त् यसो भए आफ् नी पत् नीबाट 
छु  न नखोज। के ितमी अिववािहत छौ? त् यसो भए िववाह गनर् नखोज। २८ 
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तर ितमीले िववाह गर् यौ भने पिन त् यो पाप होइन। कन् याकेटीले िववाह गदमा 
त् यसले पाप गरेकी हुँिदन। तरै पिन िववाह गनह ले यस जीवनमा कं टह को 
सामना गनुर्पनछ, र म ितमीलाई यसदेिख जोगाउन चाहन् छु।   

  २९ भाइ हो, मेरो भन् ने कुरा यही हो, िक समय थोरै छ, र अब उूान्त 
पत् नी हनेुह  पत् नी नभएकाह जः तै भएर रहून ्। ३० शोक गनह  शोक 
नगरेकाह जः ता र हषर् मनाउनेह  हषर् नमनाउनेह जः ता भएर रहून ्। िकनमेल 
गनह  आफूसँग केही थोक नभएजः तै रहून ्। ३१ र ितनीह  जसले संसारका 
थोकह  उपभोग गछर्न ्, ितनमा आफ् नो केही चासो नभएजः तै ग न ्, िकनिक 
संसारको वतर्मान प िबतेर जाँदैछ। ३२ ितमीह  सबै िनिं फबी होओ भन् ने 
म चाहन् छु। िववाह नभएको मािनसले ूभलुाई कसरी खशुी तलु् याऊँ भनेर ूभकैु 
कुराको िवषयमा िफबी गदर्छ, ३३ तर िववाह भएको मािनसले पत् नीलाई कसरी 
खशुी राखू ँभनेर संसारका कुराको िफबी गदर्छ। ३४ यः तो मािनसको मन 
दईुपि  लागेको हनु् छ। िववाह नभएकी ः ऽीले शरीर र आत् मा दवैुमा कसरी 
पिवऽ रहँू भनेर ूभकैु कुराका िवषयमा िफबी गदर्छे। तर िववाह भएकीले चािहँ 
कसरी आफ् ना पितलाई खशुी राखू ँभनी संसारका कुराको िफबी गदर्छे। ३५ 
यो कुरा ितमीह मािथ ूितबन् ध लाउनलाई होइन तर ितमीह का भलाइको 
लािग नै भिनरहेछु, यस हेतलेु िक ितमीह  एक िच का भई ूभ ुू ित भिक्तसाथ 
ठीक िकिसमको जीवन यापन गनर् सक। ३६ यिद कुनै मािनसले आफूसँग 
मगनी भइसकेकी कन् यासँग अनिुचत व् यवहार गरेको ठान् छ, र यिद त् यस 
कन् याको उमेर पिन ढल् कँदैगएको छ भने, उसले िववाह गनर् चाहे िववाह गनर् 
सक् छ। यसमा पाप छैन। ितनीह को िववाह हनैुपछर्। ३७ तर जनु मािनसले 
आफ् नो मन पक् का गिरसकेको छ, जो कुनै करकापमा परेको छैन, तर आफ् नो 
इच् छालाई वशमा राख् न सक् छ, र जसले कन् यालाई िववाह नगन िनणर्य 
गिरसकेको छ, भने, यः तो मािनसले पिन ठीकै गदर्छ। ३८ यसरी जसले 
कन् यालाई िववाह गछर्, उसले ठीकै गछर्, तर जसले िववाह गदन, उसले अझ 
असल गछर्।  ३९ पित बाँचञु् जेल पितकै बन् धनमा पत् नी रहन् छे। तर पितको 
मतृ् य ुभएपिछ त् यसले इच् छा गरेको व् यिक्तसँग त् यो िववाह गनर् ः वतन् ऽ हनु् छे, तर 
ऊचािहँ ूभकैु जन हनुपुछर्। ४० तर त् यो त् यसै बः छे भने झन ् सखुी हनु् छे, यो 
मेरो िवचार हो, अिन म सम् झन् छु िक ममा पिन परमेँ वरका आत् मा हनुहुनु् छ।" 

    यथाथर्मा अन्तरधािमर्क वा येशूलाई िवँ वास गन र नगनह को 
बीचमा हनेु िववाहवारीको बारेमा बाइबलमा खास िवःततृ िनदशन िदइएको छैन 
अथार्त यसै गनुर्हनु्छ वा हुँदैन भनेर जानकारी िदइएको छैन। त्यसकारण 
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एळाको समयमा दम्पि ह  अलिगने ूिबया ठीक िथयो र त्यसै अनसुार 
चल्नपुछर् भनेर कसैले िजिकर गछर् भने त्यो विु मानी होइन। एळा र 
नहेम्याहको पिरिःथितलाई एक पटक भएको घट्ना र परमेँ वरको इच्छा 
अनसुार संबमणकालीन अवःथा मािनएको िथयो। त्यसबेला इॐाएलको भिवंय 
जोिखममा िथयो र परमेँ वरूित बफादार हनेु िक नहनेु भ े िनणर्यमा ितनीह  
पिुगरहेका िथए। सनातन परमेँ वर सिृ कतार्का उपासकह  ह  भ े पिहचान 
ितनीह ले गमुाइरहेका िथए। 

   हामीलाई थाहा छ िक एळा र नहेम्याहको समयमा केही यहूदीह को 
बःती इिजप्टको एलफान्टाइन भ े ठाउँमा िथयो। त्यसबेला त्यहाकँा यहूदी 
अगवुाह ले अन्तरजातीय र अन्तरधािमर्क िववाह गनर् अनमुित िदएका िथए। 
त्यसैको फलःव प यहोवालाई िवँ वास गन र मूितर्पूजाकी देवी आनतलाई 
िवँ वास गनह को बीचमा िमौण भएकोले िमिौत धमर्को उत्पित भएको 
िथयो।यिद िमिौत िववाह कायमै रहेको भए जनु बंशबाट येशूको जन्म हनुपुन 
िथयो त्यो बंशलाई िनरन्तरता िदने खतरा हनु सक्थ्यो। त्यसकारण एळा र 
नहेम्याहको समयमा एक पटक वैवािहक सम्बन्ध तोिडएको िथयो भ े 
आधारमा वतर्मान समयमा पिन त्यसै हनुपुछर् भनेर त्यसलाई ःवीकानुर् हुँदैन। 
िविभ  कारणले अिहले पिन कितपय िववाहह  िमिौत धािमर्क र िमिौत 
ईसाइ सम्ूदायमा चिलरहेको पिरूआेयमा पिरवारलाई टुबाउन खोज्नहुु । 
वैवािहक गठबन्धनमा समान आःथा हनेुह को बीचमा िववाह हनु ु
परमेँ वरकोसाम ुउच्च मूल्यको  मािनएको कुरा एळा र नहेम्याहको िववरणले 
देखाउँदछ। परमेँ वरूित आःथावान नहनेुह को बीचमा िववाह हुँदा 
उहाँू ितको आःथामा ूोत्साहन नहनेु हुदँा शैतान रमाउँछ। जब पित र पत् नी 
दवैु परमेँ वरमा एक भएर एकै आःथामा चल्छन ्तब उहाँको काम बिलयो 
हनु्छ र उहाँूितको आःथा झन झन बिलयो भएर बढ्छ भ े कुरा शैतानलाई 
थाहा छ। 

    समान आःथा नभएकाह  बीचमा िववाहवारी नचलाउन बाइबलले 
ःप  सल्लाह िदएतापिन (२ कोरन्थी ६:१४मा) मािनसह ले गन िविभ  
िनणर्यह ूित अनमुही हनु र सदाशयता देखाउन पिन बाइबलले िसकाउँदछ। 
समान आःथा नहनेुह सँग िववाह गनह लाई उहाँसँग र आफ्ना जीवनसाथीसँग 
बफादारी हनु परमेँ वरले नै शिक्तसम्प  गराउनहुनु्छ। परमेँ वरको चाहना 
िब  िनणर्य गरेर हामी चल्य  भने उहाँले हामीलाई त्याग्नहुु । यिद 
हामीलाई चािहने ानबिु  र बल उहाँसँग माग्य  भने उहाँले उपलब्ध 
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गराउनहुनेुछ। यसको अथर् यो पिन होइन िक हामीलाई जे मनलाग्यो त्यही 
गन छुट उहाँले हामीलाई िदनहुनु्छ।(यो त घमुाउरो पाराले परमेँ वरको 
परीक्षा गनुर् हो भने पिन हनु्छ-अनवुादकको थप िज ासा)। तर हामी नॆ भएर 
उहाकँो साम ुमन पगालेर आय  भने र उहाकँो आवँयकताको महससु गर् य  
भने उहाँले जिहले पिन हाॆो िबन्ती सु ुहनेुछ। परमेँ वरको अनमुह िबना हामी 
कसैमा पिन आशा रहदैन िकनभने हामी सबै जना पापी छ । 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत ूोफेटस एण्ड िक सको प.ृ ६६९-
६७८को "िरफोमशन"हेन ुर्होला । 

    " परमेँ वरले खटाउनभुएको काममा लगनशील हनु ु सत्य धमर्को 
मह वपूणर् भाग हो। परमेँ वरको औजार भएर उहाँको चाहना अनसुार काम 
गन अबसरलाई मािनसह ले पकिड राख् नपुदर्छ। उिचत समयमा उिचत 
िनणर्य ारा काम गदार् परमेँ वरको मिहमाको जीत हनु्छ तर िनणर्य गनुर् िढलो 
वा वेवाःता गिररहदा उहाँको काम असफल हनु्छ र उहाँको अपमान पिन 
हनु्छ। यिद चचर्का अगवुाह मा जोश र जाँगर छैन, ितनीह  लआयिवहीन र 
हचवुाकोभरमा काम गन भए भने चचर्का िवँ वासीह  पिन िसिथल, वाःता 
नगन, ःवाथीर्, कामचोर र आफ्नै आनन्दूित ध्यान िदने खालका हनु्छन।् तर 
जे काम गछुर् परमेँ वरले नै खटाउनभुएको हो र उहाँकै मिहमाको िनिम्त काम 
गन हो भनेर पिवऽ उ ेँयले ूिेरत भएर चिलयो भने िवँ वासीह मा पिन जोश 
जाँगर आउँछ, एकता आउँछ, आशा रहन्छ र काम गनर् उत्सािहत भइन्छ। 

   "परमेँ वरको वचन ितखो छ । पाप र पिवऽतालाई सँगसँगै 
रािखएको हनु्छ र हामी त्यसलाई हेरेर एउटालाई ितरःकार गछ  र अक लाई 
अ ाल्छ । सन्बालत र तोिबयाहको िचऽणमा ितनीह  धोखेवाज, घणृा, डाँह, 
ईंयार्, झटु र षडयन्ऽकारी िथए भनेर देखाइएको छ भने एळा र नहेम्याहका 
िचऽणह लाई आदशर् नैितक चिरऽ भएको, त्यागी, परमेँ वरूित आःथावान र 
िन ावान रहेको भनेर लेिखएको छ।जसमध्ये कुन नीित अनसुरण गन हो त्यो 
आत्मिनणर्यको अिधकार हामीलाई नै सिुम्पइएको छ। परमेँ वरका आ ाह  
उल्ल न गदार् पाइने भयानक नितजाको िव मा उहाँूित बफादार भएर चल्यौ 
भने उहाँले िदनहुनेु आिशषह को िवषयमा पिन सँगसँगै ूःततु गिरएको 
छ।जहाँ हामी आफ्नै इच्छाले द:ुख पाउने हो िक आिशषको रमाहटमा रहने 
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हो त्यो िनणर्य हामी आफैले गनुर्पछर्।"-एलेन जी ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स, 
प.ृ ६७६बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन:् 
अ.   एळा र नहेम्यायका पःुतकह मा उल्लेख गिरएका िववरण अनसुार धेरै 

मािनसह  परमेँ वरमा समिपर्त नभएको र ितनीह को ूाथिमकता उहाँ 
नभएकोले ितनीह ले िवदेशी वा अन्यजाितका मूितर्पूजा गन ीह लाई 
िववाह गनर् पगेुका िथए। तर एळाले मािनसह लाई ितनीह कै 
िनणर्यमा छोडेनन ् ब  पिरवतर्नको आशा गद ितनीह लाई हप् काउदै 
सच्याएका िथए। के पिरवतर्न साँिच् चक् कै भयो त? ितनीह को बािहरी 
आिनबानी त बदिलयो तर िभऽी दय पिरवतर्न भएको िथयो त? 
परमेँ वरूित ितनीह को भिक्त के साँिच् चक् कै ब ो त? धेरै 
मािनसह मा वाःतिवक पिरवतर्न भएको िथएन भनेर के हामीसगँ ूमाण 
छ? हाॆो बािहरी आचरणमाऽ होइन िभऽी दय नै पिरवतर्न हनुपुछर् 
भनेर ती यहूदीह ले गरेको भलुबाट हामी के िसक्न सक्छ ? 

आ.   अन्तरधािमर्क, अनमेल र अन्तरसाम्ूदाियक िववाहले गदार् समःयामा 
परेका िवँ वासीह को संघषर्मा हामी कसरी सहयोग गनर् सक्छ ? 

इ.  परमेँ वरका आदशर् नीित तथा िनयमह  अनन्त, सनातन, पूणर्, 
ऽिुटरिहत र अखण्ड भएतापिन िविभ  समाजका संःकृित र संःकार 
फरक फरक हनु्छन।् हाॆो जीवन परमेँ वरको नीित अनसुार चलाउन 
िकन हामीले ती फरक संःकारह लाई पिन मध्यनजर राख्नपुदर्छ? 
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कथा १२ 

परमेँ वरको िहसाब, आन्द्र्य ुमेकचेःनी 
 

     जानी बेकर साउथ अिृकाको 
सनुौलो केश भएका एक भलादमी 
एडभेिन्टःट कायर्कतार् िथए। उनलाई 
िभयतनामको राजधानीमा िबस लाख 
अमेिरकी डलरको लागतमा सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्को “सहरमा ूभाव 
पान सामदुाियक केन्ि" भवन ःथापना 
गनर् ठूलो िजम्मा लगाइिदएको िथयो। 
यःतो खालको िनकाय दिक्षणपूवीर् 
एिशयाकै पिहलो िथयो। 

    बेकरले िभयतनामको राजधानी 
हनौइमा त्यस िनकायको िनिम्त सहुाँउदो जग्गा खोज्न कडा मेहनत गनुर्परेको 
िथयो। जब उपयकु्त जग्गा भेि न्थ्यो तब त्यसको मोल बीस लाख डलर भन्दा 
मािथ गएर ितस देिख चािलस लाख डलर मािगन्थ्यो। 

   उनी िस ापरुमा रहेको एडभेिन्टःट चचर्को साउथ एिशया यिुनयन 
िमसनको मखु्यालयमा काम गदर्थे। उनी अध्यक्षको िवशेष सहायकको पमा 
काम गदर्थे। ूाथर्ना गद उनले िस ापरुबाट हनौइमा धेरै पल्ट ओहोर दोहोर 
गरे। “कित पल्ट  िभयतनाममा गए ँ त्यसको गन्ती नै मसँग छैन। सायद 
१५देिख २० पल्ट होला" बेकरले यी लेखकलाई भने। 

   सन ् २०१४मा िवँ व एडभेिन्टःट चचर्को अध्यक्ष टेड एन.सी. 
िवल्सनले हनौईमा मािनसह को सेवा गनर् सामदुाियक केन्ि िनमार्ण गनर् 
सहयोगको िनिम्त अनरुोध गरेपिछ बेकरलाई त्यस कामको िनिम्त िनयकु्त 
गिरएको िथयो। िवल्सन त्यस बखत िभएतनममा ऐितहािसक ॅमणमा िथए। 
उहाँले हो िच िमन्ह सहरमा सावर्जिनक ससुमाचारीय कायर्बमको नेततृ्व 
गनुर्भएको िथयो। त्यस क्षेऽमा िभयतनामीह लाई सेवा परु ्याउन उल्लेखनीय 
सामूदाियक सेवा केन्ि ःथापना गनुर्पन ूःताब राख् दै त्यसको िनिम्त आवँयक 
आिथर्क सहयोग जटुाउने बाचा उहाँले िदनभुएको िथयो। तर उहाँले जटुाउनहुनेु 
सहयोग ५० ूितशत छ भने अक  ५० ूितशत साउथ एिसया-पािसिफक र 
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साउथ एिसया यिुनयन िमसनले जटुाउनपुन समझदारीमा उहाँले वचन िदनभुएको 
िथयो। अन्तमा िवँ व एडभेिन्टःट चचर्ले दस लाख डलर िदयो भने िडिभजन र 
यिुनयनले पाँच पाँच लाख डलर िदएका िथए। 

    तर बाकेरले आफूसँग भएको पैसा अनसुारको जग्गा पाउन सकेनन।् 
पाउँदा पिन िक त अित मह ो िक त नराॆो ठाउँको जग्गा हनु्थ्यो। त्यसले 
गदार् जग्गा िक े मनिःथित नै तिुहन लागेको िथयो। 

    अिन साथीको साथीले बेकरलाई िचनाइिदयो। त्यस साथीको साथीले 
घरजग्गाको कारोबार र धेरै तलाका घरह को िनमार्ण गन काम गदर्थ्यो। 
उनीसँग जग्गा िथयो जहाँ साततले घर िनमार्ण गद िथए। उनले जग्गा र 
िनमार्ण सु  भएको घर बेच्न चाहेका िथए। त्यसको िनिम्त उनले केवल १८ 
लाख डलरमाऽ मागेका िथए। जब बेकरले त्यो ठाउँ देखे तब आफ्नो 
योजनाको िनिम्त त्यो अत्यन्तै सहुाउँदो ठानेका िथए। 

    तर कमर्चारी तन्ऽ र अ  िबयाकलापले गदार् जग्गा िक  
मिहन सम्म िढलो भएको िथयो। त्यसै बखत अक  मािनस आएर बेकरले भन्दा 
धेरै पैसा िदएर घर िक े ूःताब राख्यो। बेकर भने ूाथर्ना गद रहे। तर 
बेच्ने व्यिक्त नयाँ मािनसको धेरै पैसा िदने ूःताबमा फसेन। एडभेिन्टःटह को 
योजना समाजको िहतको लािग हनेु भएकोले त्यो जग्गा कमै मूल्यमा भएपिन 
एडभेिन्टःटलाई नै िबबी गन उनले िनधो गरे। 

    जब मे २२, २०१८मा िवल्सन र अ  अगवुाह ले साततले भवनको 
उद् घाटन गरे तब बेकरको खशुीको िसमा नै रहेन। त्यस घरमा पःुतक पसल, 
ःवाःथिहतको िनिम्त खानेकुरा िक े पसल, अङ्मजेी वा अ  िबदेशी भाषा 
िसकाउने ःकूल, सि त ःकूल, िनरोगी बनाउने केन्ि, आसा िभयतनाम अिफस 
र दईु वटा चचर्को िनिम्त सभाघर हनेुछ। 

    “मैले सोचे भन्दा पिन अत्यन्तै अचम्म तिरकाले परमेँ वर काम 
गनुर्भयो। उहाँले हामीले ूाथर्ना गरे भन्दा धेरै िदनभुयो। यसको ौेय, मिहमा 
र सम्मान उहाँलाई नै छ" बेकरले खशुी हुँदै यी लेखकलाई सनुाए। 
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