
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  १, उत्पि  ८:२२, भजन ९०:१०, अय्यूब 

१:१३-१९, ूिेरत ९:१-२२, िफिलिप्पनह लाई १:६ र रोमी ८:१। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "१ सबै कुराका लािग उिचत समय छ,  र 
आकाशमिुन ूत्येक कायर्कलापको उ ेँ य छ" (उपदेशक ३:१ पान्तिरत)। 
      इॐाएलको इितहासमा ूथम ् राजा साऊल िथए भने दोॐोमा दाउद 
िथए। त्यसपिछ राजा दाउदका पऽु सोलोमन राजा भए। उनी तत्कालीन 
संसारको बिु मानी व्यिक्त भनेर ूख्यात िथए। उनले धेरै अतीर् र 
किवताह माफर् त उनमा भएका बिु  तथा ानह  व्यक्त गरेका िथए। ती 
अतीर् र किवताह  यगु यगुदेिख समसामियक भएर हामीह को माझमा 
छन।्उनले किवता वा सािहित्यक कलामाफर् त व्यक्त गरेका भावनाह  अत्यन्त 
सनु्दर, मािमर्क र समसामियक छन।् ितनीह मा उपदेशक ८:१-८ लोकिूय 
छन ् "१ सबै कुराका लािग उिचत समय छ,  र आकाशमिुन ूत्येक 
कायर्कलापको उ ेँ य छ २ जन् मने एउटा समय छ, र मन एउटा समय। रोप् ने 
एउटा समय छ, र उखेल् ने एउटा समय।३ मान एउटा समय छ, र िनको पान 
एउटा समय। भत् काउने एउटा समय छ,  र बनाउने एउटा समय।४ ने 
एउटा समय छ,  र हाँः ने एउटा समय।शोक गन एउटा समय छ,  र नाच् ने 
एउटा समय।५ ढु ा छन एउटा समय छ, र ती बटुल् ने एउटा समय। 
अगँाल् ने एउटा समय छ, र अगँाल्नबाट टाढा रहने एउटा समय। ६ फाइदा 
उठाउने एउटा समय छ, र गमुाउने एउटा समय। राख् ने एउटा समय छ,  र 
फाल् ने एउटा समय। ७ च् यात् ने एउटा समय छ,  र मरम् मत गन एउटा 
समय।चपू लाग् ने एउटा समय छ, र बोल् ने एउटा समय। ८ ूमे गन एउटा 
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समय छ, र घणृा गन एउटा समय। यु  गन एउटा समय छ, र मेलिमलापे 
गनर् वा शान्त हनेु गन एउटा समय।" 
    मािथका शब्दह ले मानव ूाणीको अिःतत्वलाई अत्यन्त ूचिलत 
धारणामा व्यक्त गरेको छ। ितनीह को िनचोड यही हो: सबै कुराको उिचत 
समय छ  र हामीह  जीवनका लय वा तर ह सँग पौडी खेिलरहेका छ । 
हो, हामीह  जिन्मनेिबि क् कै िविभ  चरणह  र पिरवतर्न ारा अिघ बढ्दछ । 
किहलेकाही ँ हामीह को पिरवतर्न हामीह कै भलाईको िनिम्त हनु्छ भने 
किहलेकाही ँ हामीह कै िहत िब मा हनु्छ। किहलेकाही ँ हामीह को 
जीवनको पिरिःथितलाई हामीह ले िनयन्ऽणमा राख् न सक्छ  भने किहलेकाही ँ
लाचारभएर त्यस पिरिःथितको िनयन्ऽणमा हामी पदर्छ । हामीह को जीवनमा 
ूभाव पान उिचत समय, लय र तर ह को बारेमा हामी यस अध्यायमा 
िनयाल्नेछ । 
 

१. आिद वा सु मा 
    बाइबलको सु को पःुतक नै "आिदमा वा सु मा" भनेर उल्लेख गद 
थािलएको छ। अङ्मजेीमा ितन शब्दह  छन ् "“In the beginning...” इन द 
िबिगिन " (उत्पि  १:१) तर िहॄूभाषामा र (नेपाली भाषामा) केवल एउटै 
शब्दमाऽ छ, त्यो हो "आिदमा वा सु मा।" उत्पि  १ अध्यायको िवशेष 
केन्ििबन्दचुािहँ आकारहीन र लथािल  अवःथामा भएको यस पथृ्वीलाई 
आमूल पमा पिरवतर्न गिर सिृ का सम्पूणर् अिःतत्वह लाई उिचत पमा रहन 
परमेँ वरले सजृना गनुर्भएको िथयो। छैट  िदनमा जब आफ्ना सिृ का सम्पूणर् 
कामह  सम्प  गनुर्भयो तब त्यसूित अत्यन्त संत ु  व्यक्त गद यो उच्चारण 
गनुर्भएको िथयो "(आहा) कित धेरै राॆो वा सनु्दर!" (उत्पि  १:३१ 
पान्तिरत)। संिक्षप् तमा भ े हो भने यहा ँ उल्लेख गिरएको सु  नै हाॆो 

संसारको सु  िथयो। 

    उत्पि  १ अध्याय पढेर देहायका िज ासाह को िचन्तन गनुर्होस:् यस 
संसारको उत्पि को बारेमा इसाई सम्ूदायह मा ूाय केवल 
एडभेिन्टःटह लेमाऽ वकालत गिररहेकाछन ्िक यो पथृ्वी जथाभावी, अचानक र 
अिनयोिजत तिरकाले झ्वा  सिृ  भएको होइन। तर परमेँ वरले सिुनयोिजत र 
उ ेँ यलाई ध्यानमा राखेर सिृ  गनुर्भएको हो। ूत्येक थोक उिचत समय र 
ःथानको िनिम्त सवु्यविःथत र बमव  तिरकाले यस पथृ्वी सिृ गिरएको हो। 
उपयुर्क्त कुराह लाई सोच्दा तपाईँले परमेँ वरको चिरऽको बारेमा के ठा  
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पगु्नभुएको छ? हेन ुर्होस ्उत्पि  १: "१ आिदमा परमेँ वरले आकाश र पथृ् वी 
सिृं ट गनुर्भयो। २ पथृ् वी आकारिवनाको र शून् य िथयो। अथाह समिुमािथ 
अन् धकार िथयो, र परमेँ वरका आत् मा पानीमािथ पिरॅमण गदरहनहुनु् थ् यो। ३ 
अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “उज् यालो होस ्।” तब उज् यालो भयो। ४ अिन 
परमेँ वरले उज् यालोलाई हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। उहाँले उज् यालो र 
अधँ् यारोलाई अलग-अलग गनुर्भयो। ५ परमेँ वरले उज् यालोलाई “िदन” र 
अधँ् यारोलाई “रात” भन् नभुयो। साँझ पर् यो र िबहान भयो - पिहलो िदन। 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। ८ परमेँ वरले यस अन् तिरक्षलाई 
आकाश भन् नभुयो। साँझ पर् यो र िबहान भयो- दोॐो िदन। ९ अिन परमेँ वरले 
भन् नभुयो, “आकाशमिुन भएको पानी एक ठाउँमा जम् मा होस ् र ओबानो भिूम 
देखा परोस ्।” तब त् यः तै भइहाल् यो। १० परमेँ वरले ओबानो भिूमलाई “पथृ् वी” 

भन् नभुयो, र जम् मा भएको पानीलाई “समिु” भन् नभुयो। अिन परमेँ वरले हेन ुर्भयो, 
त् यो असल िथयो। ११ तब परमेँ वरले भन् नभुयो, “भिूमले वनः पित, बीउ हनेु 
बोट-िब वाह  र आफ् नो-आफ् नो िकिसमको बीउ हनेु फल फल् ने वकृ्षह  
पथृ् वीमा उमारोस ्।” तब त् यः तै भइहाल् यो। १२ भिूमले वनः पित, बीउ हनेु 
बोटह  र आफ् नो-आफ् नो िकिसमको बीउ हनेु फल फल् ने वकृ्षह  उमार् यो। 
अिन परमेँ वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। १३ साँझ पर् यो र िबहान भयो- तेॐो 
िदन। 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 त ् यः तै भइहाल् यो। १६ अिन परमेँ वरले 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। १९ साँझ पर् यो र िबहान भयो- चौथो िदन। २० अिन परमेँ वरले 
भन् नभुयो, “पानी जीिवत जन् तहु ले ूशः त गरी भिरऊन ्। र पिन्छह चािहँ 
पथृ् वीमािथ अन् तिरक्षमा उडून ्।” २१ यसैले समिुका िवशाल जलजन् तहु , 

पानीह मा भिरएका चलहल गन िकिसम-िकिसमका सबै जीिवत ूाणीह  र 
जात-जातका पखेटा भएका सबै पन्क्षीह  परमेँ वरले सिृं ट गनुर्भयो। र 
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परमेँ वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। २२ अिन परमेँ वरले ितनीह लाई यसो 
भनेर आिशष ् िदनभुयो, “फल् दै-फुल् दै, विृ  हुँदै र समिुमा भिरँदैजाओ। र 
पन्क्षीह को पिन पथृ् वीमा विृ  हुँदैजाओस ्।” २३ अिन साँझ पर् यो र िबहान 
भयो -पाँच  िदन। २४ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “पथृ् वीले जात-जातका जीिवत 
ूाणीह , अथार्त ् जात-जातका पािलने पशहु , घॐने जन् तहु  र जात-जातका 
वन-पशहु  उत् पन् न गरोस ्। तब त् यः तै भयो। २५ परमेँ वरले पथृ् वीका जात-
जातका वन-पशहु , जात-जातका पािलने पशहु  र जिमनमा घॐने जात-जातका 
जन् तहु  बनाउनभुयो। र परमेँ वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। २६ फेिर 
परमेँ वरले भन् नभुयो, “मािनसलाई आफ् नै ः व पमा, हाॆ ै ूित पमा बनाऔ।ं 
ितनीह ले समिुका माछाह , आकाशका पन्क्षीह , पािलने पशहु  र जिमनमा 
चलहल गन सबै जन् तहु मािथ अिधकार ग न ्।” २७ यसैकारण परमेँ वरले 
मािनसलाई आफ् नै ः व पमा सिृं ट गनुर्भयो। परमेँ वरकै ूित पमा उहाँले 
ितनलाई सिृं ट गनुर्भयो। नर र नारी नै गरी उहाँले ितनीह लाई सिृं ट 
गनुर्भयो। २८ परमेँ वरले ितनीह लाई आिशष ् िदनभुयो, र ितनीह लाई 
भन् नभुयो, “फल् दै-फुल् दै, विृ  हुँदै, पथृ् वीमा भिरँदै र त् यसलाई आफ् नो वशमा 
पादजाओ। समिुका माछाह , आकाशका पन्क्षीह  तथा पथृ् वीका सबै जीिवत 
ूाणीह मािथ अिधकार गर।” २९ तब परमेँ वरले भन् नभुयो, “हेर, म 
ितमीह लाई पथृ् वीका सबै बीउ उमान बोटह  र फलमा नै बीउ हनेु सबै 
फलका खह  िदन् छु। ती ितमीह लाई आहाराको िनिम् त हनेुछन ्। ३० र 
पथृ् वीको हरेक पश,ु आकाशको हरेक पन्क्षी र जिमनमा चलहल गन हरेक 
जन् त–ु हरेक ूाणी जसमा जीवन छ– ितनीह का आहाराको िनिम् त म हिरया 
वनः पित िदन् छु।” तब त् यः तै भयो। ३१ आफूले बनाउनभुएको हरेक कुरा 
परमेँ वरले हेन ुर्भयो। र त् यो सा॑ै राॆो िथयो। साँझ पर ्यो र िबहान भयो– छैट  
िदन।" 

   यस संसारमा पाप िभिऽएपिछ पिन मौसम ूायजसो िनयिमत पमा 
चिलरहेका छन।् आकाशमा सूयर् र चन्िमाह ले ूकाश िदइरहेकाछन।् ती 
तत्वह ले िदन र रातलाई िवभाजन गदर्छन ्भने ितनीह ले िविभन्त िचन्ह र 
मौसमह  िनधार्रण गदर्छन।् ितनीह ले नै िदन र वषर्ह लाई अिघ बढाउँछन ्
(उत्पि  १:१४ पान्तिरत)। परमेँ वरले सिृ  गनुर्भएको यस पथृ्वीमा िविभ  
मौसमह  त छन ् नै साथै ूाकृितक लय वा तर ह  पिन छन ्जनु सिृ का 
भागह  हनु।् पापको कारणले लथािल  ब  पगेुको यस संसारमा सु को 
संसारको बारेमा केवल केही झलकह माऽ पाइने भएतापिन त्यो समय 
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आउनेछ जब यस पथृ्वीमा अिहले गमेुको परमेँ वरको लय वा तर  फेिर 
पनुःथार्पना हनेुछ। परमेँ वरले अगमवक्ता यशैयामाफर् त यो कबूल यशैया 
६६:२२,२३मा यसरी व्यक्त गनुर्भएको छ: "२२ “जसरी नयाँ आकाश र नया ँ
पथृ् वी, जो म बनाउनेछु, ती मेरै सामनु् ने रिहरहनेछन ्,” परमूभ ुभन् नहुनु् छ, “त् यसरी 
नै ितमीह को नाउँ र ितमीह का सन् तान रिहरहनेछन ्। २३ एक औसंीदेिख 
अक  औसंी र एक शबाथदेिख अक  शबाथसम् म, सबै मािनस-जाित आएर मेरो 
सामनु् ने िनहरुनेछन ्,” परमूभ ुभन् नहुनु् छ।" 
    िहॄूमा शबाथ भिनएको तर अङ्मजेीको अनवुाद अनसुार साबथ 
भिनएकोले नेपालीमा पिन साबथ भनेर उच्चारण गिरएको हप् ताको सात  िदनको 
बारेमा सोच्नहुोस।् जेभएतापिन तपाईँको र िवशेष गरेर तपाईँको पािरवािरक 
जीवनमा साबथको गिरमाले कसरी अत्यन्त शिक्तशाली िनयिमत पमा ूभाव 
पािररहेको छ? परमेँ वरले पिवऽ पारेर अलग राख् नभुएको साबथ िदन िनयिमत 
पमा आउनलेु के िवशेष लाभह  उपलब्ध हनुसक्छन?् 

 

२. जीवनका लय वा तर ह   
  वै ािनकह ले जैिवक चबको ताल वा तर  वा साइकिडर्यन िरथम 
(circadian  rhythms)  भनेर सम्बोधन गिरएको िवषयमा किहलेकाही ँ चचार् 
गछर्न।् यो शब्दले दैिनक जीवनमा चिलरहने एक पल्ट वा धेरै पल्ट चिलरहने 
ूिबयालाई जनाउँछ। त्यसलाई बायलोिजकल क्लक पिन भनेर सम्बोधन 
गिरन्छ। िदन, मिहना, ऋत ुआिदलाई िनयिमत पमा िनयन्ऽण गिर चलाउने 
ूाकृितक ूणालीलाई बायोलोिजकल क्लक वा िरथम भिनन्छ। हामीह को 
शरीरलाई िनयिमत पमा चलाइराख् ने शारीिरक यन्ऽलाई बडी क्लक वा 
शरीरका घडीह  भनेर पिन व्याख्या गिरन्छ। त्यसको अथर् हामीह को भौितक 
शरीर जथाभावी वा लथािल  तिरकाले चिलरहेको हुँदैन। शरीरका सबै 
अ ह ले आफ्नै समय अनसुार िनयिमत पमाले एक आपसमा तालमेल गरेर 
काम गदर्छन ् (उदाहरणमा मटुुको धदकन शरीरको अ  अ ह को वाःता 
नगिर जिहले मनलाग्यो त्यसबेला चल्ने वा चल्न मन नलागेको बेलामा चपुचाप 
बःने हुँदैन)। त्यसकारण हामीह को शारीिरक ताल वा तर  हामीह को 
विरपिर र हामीिभऽै छ (हामीह को िदमागलेमाऽै म ःवतन्ऽछु, म कसैको 
भरमा छैन। म आफ्नै खु ामा उिभएको छु, मलाई अ  कुनैसँग सरोकार 
छैन,चाहे वातावरण, पिरिःथित वा आफ्नै शरीर पिन िकननहोस।् हामी आफ्नै 
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शरीरसँग होस ्वा बािहर तत्वह सँग होस ्पारःपिरक िनभर्र भएर अथर्मूलक 
जीवन िबताउँछ -अनवुादकको िटप्पणी)। 
   बाइबलमा जीवनको ताल, समय पूवर्अनमुान वा पिहले नै िनधार्रण गरे 
अनसुार चल्दछ भिनएको छ। देहायका पदह ले हामीह को पािरवािरक 
जीवनमा कसरी ूत्यक्ष असर पानर् सक्छ भनेर उल्लेख गिरएको छ। हेन ुर्होस:् 
उपदेशक ३:२ "जन् मने एउटा समय छ,  र मन एउटा समय। रोप् ने एउटा 
समय छ,  र उखेल् ने एउटा समय।", उत्पि  २१:८ "बालक ब  दैगयो,  र 
त् यसले दूध खान छोऔयो। र इसहाकले दूध खान छोड़ेको िदन अॄाहामले 
एउटा ठूलो भोज िदए।", न्यायकतार् १३:२४ "ती ः ऽीले एउटा छोरा जन् माइन ् 
र ितनको नाउँ िशमशोन (सामसन) रािखन ्। त् यो बालक ब  न लाग् यो,  र 
परमूभलेु त् यसलाई आिशष ् िदनभुयो।"भजन ७१:५ "६ जन् मदेिख नै मैले 
तपाईंमािथ भरोसा गरेको छु। मेरी आमाको गभर्बाट मलाई िनकाल् ने तपाईं 
हनुहुनु् छ,  िनरन् तर म तपाईंकै ूशंसा गिररहनेछु।", िहतोपदेश ५:१८ "तब मैले 
यो थाहा गर िक परमेँ वरले िदनभुएको यस जीवनको छोटो अविधमा सूयर्मिुन 
खान,ु िपउन ुर आफ् नो घोर पिरौममा सन् तिुं ट खोज् न ुनै मािनसको िनिम् त असल 
र ठीक रहेछ,  िकनिक यो नै त् यसको भाग हो।", उत्पि  १५:१५ "ितमीचािहँ 
आफ् ना िपतहृ कहाँ शािन् तिसत जानेछौ। ितॆो पूरो बढ़ेुसकालमा ितमी 
गािड़नेछौ।", न्यायकतार् ८:३२ "अिन योआशका छोरा िगदोन पूरा बढ़ेुसकालमा 
मरे,  र आफ् ना बाबकुो िचहानमा अबीएजेरीह को ओूामा गािड़ए।" र भजन 
९०:१० "१० हाॆो आय ु त स री वषर् माऽ हो,  बलले भ् यायो भने,  असी 
पगु् ला। तापिन ितनीह को अविध कं ट र शोकमा िबत् छ, िकनिक आयचुािहँ चाँड़ै 
िबत् छ, र हामी उिड़जान् छ।" 
     जन्म र मतृ्यकुो बीचमा ूत्येक व्यिक्तले अनेक  समयह को सामना 
गनुर्पदर्छ। सबै व्यिक्तले एउटै ताल वा समयको सामना गछर् भ े छैन। 
कितपय बालबािलकाह  जन्मेको धेरै वषर्सम्म बाँच्दैनन ् भने कोही 
७०,८०,९० र १०० पिन पार गरेर िजउन सक्छन।् ूत्येक बालबािलका 
आफ्नै शारीिरक संरचना अनसुार बढ्छन ्र हकुर् न्छन।् कितपय बालबािलका 
अ  भन्दा िछटो बोल्छन ्वा िहँड्छन ्भने अ  िढलो। कितपय बालबािलका 
हकुर ःकूलमा गएर कुनै दक्षता हािसल गरेर जीवन िनवार्ह गछर्न ्भने अ ह  
आफ्नै ूितभा वा बिु  अनसुार काम गछर्न।् कितपयको पिरवार होला त 
कितपय त किहल्यै िववाह नगिर बःन सक्छन ् वा सन्तान नभएरै पिन 
चल्नसक्छन।् 
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    यस संसारमा खरब  मािनसह  छन।् ूत्येक मािनसको जिन्मने मन, 
हिुकर् ने जःता सबैसँग िमल्ने वा साझा कुराह  हनु्छन ्जसरी पावलले ूिेरत 
१७:२६मा भनेका छन ् "उहाँले एक जनाबाट समः त पथृ् वीमा वास गनर् 
मािनसको ूत् येक जाित बनाउनभुयो। ितनीह का िनवासका अविध र सीमा 
पिन तोिकिदनभुयो।" तैपिन ूत्येक व्यिक्तको आफ्नै िवशेषता छ। जसरी एउटै 
खका पातह को िभऽी बनावट फरक फरक छ त्यसरी नै ूत्येक व्यिक्त 

िविभ  व्यिक्तत्वमा फरक छ। कुनै पिन दईु  जना एउटै खालको हनु्छ वा 
हनुपुछर् भनेर िजिकर गनुर् मनािसव हुँदैन िकनभने हामीह को जीवनमा िभ ता 
वा अनेकता छ। 
    यथाथर्मा भ े हो भने हामीह मा भएका िभ ता वा अनेकता अत्यन्त 
मह वपूणर् छन।् त्यही िभ ता वा अनेकताले गदार् ूत्येक व्यिक्त िबशेष व्यिक्त 
हनु पगेुको हनु्छ। त्यसको अथर् एकमा भएका लक्षण वा ूितभा अ मा 
हनुपुछर् भ े कुरा सत्य नभएकोले एक आपसमा िनभर्र भएर हामीह को 
िवषतेालाई बाँड्न सक्छ । हामीह को िभ ताले अक को िनिम्त आिशष हनु्छ 
भ े कुरालाई याद गनुर्पछर्। चाहे यवुा होस ् चाहे बृ  होस ् एक आपसमा 
भएका गणुह  एक आपसको िहत वा भलाईको िनिम्त ूयोग गनर् सिकन्छ। 
िहतोपदेशमा अत्यन्त मािमर्क पमा यो व्यक्त गिरएको छ "जवान मािनसह को 
मिहमा ितनीह को बल हो,  फुलेको केश वृ ह को गौरव हो।" (िहतोपदेश 
२०:२९)। हामी जनुसकैु पाइलमा िहँिडरहेको भएतापिन वा जहा ँभएतापिन वा 
जनुसकैु िभ तामा भएतापिन ूत्येक मानव ूाणीले अक  मानवूाणीको िनिम्त 
केही न केही गनर् सक्छ  केवल परमेँ वरलाई म सबै थोक िदन्छु भ ेमाऽ 
होइन। 
    तपाईँका जीवनका पिरिःथितह  अिहले जेभएतापिन तपाईँमा भएको 
व्यिक्तत्व वा लक्षणह  अ को िनिम्त कसरी आिशष वा िहतकर बनाउन 
सक्नहुनु्छ? अ लाई वा िवशेष गरेर तपाईँकै पिरवारमा भएकोलाई तपाईँको 
जीवन आिशषमय बनाउन तपाईँको िववेकलाई  िकन ूयास गनर् िदनहुु ? 
 

३. जीवनमा अपेक्षा नगिरएको घट्ना वा वातावरण  
    परमेँ वरको परमभक्त अय्यूबको िबजोग अय्यूब १:१-२० र २:१-९ 
मा िदएको पढ्नहुोस।् अय्यूबलाई के भयो? उनले वाध्यभएर अनभुव गनुर्परेको 
जीवनको तीतो सत्य कुनै न कुनै तिरकाले कुनै न कुनै समयमा र कुनै न कुनै 
मािनसको अनभुवलाई कसरी ूितिवम्ब  गिरएको छ? हेन ुर्होस ्"१ ऊज देशमा 
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अय् यूब नाउँ भएका एक जना मािनस बः दथे। ितनी िनद ष र सोझो जीवन 
िबताउँथे। ितनी परमेँ वरसँग डराउँथे र दुं  टताबाट अलग बः थे। २ ितनका 
सात छोरा र तीन छोरी िथए। ३ ितनका सात हजार भेड़ा, तीन हजार ऊँट, पाँच 
सय हल गो  र पाँच सय गधाबाहेक धेरै कमारा-कमारीह  पिन िथए। पूवर्का 
सबै मािनसह मध् ये अय् यूब सबैभन् दा महान ् िथए। ४ ितनका छोराह ले 
पालैिसत आफ् नो घरमा भोज राख् थे र आफ् ना तीन बिहनीह लाई खानिपनका 
लािग आफ् ना तीन बिहनीलाई िनम् त् याउँथे। ५ भोज िदने बम िसि एपिछ 
अय् यूबले आफ् ना छोराछोरीह लाई बोलाएर शु  बनाउने गथ। ितनी िबहान 
सबेरै उठी ितनीह  ूत् येकको िनिम् त यो िवचारले एउटा-एउटा होमबिल 
चढाउथे,  “शायद मेरा छोराछोरीले पाप गरे होलान ् र परमेँ वरलाई आफ् ना 
दयमा सरापे होलान ्।” अय् यूब सध यसै गथ। ६ एक िदन ः वगीर्य दूतह  
परमूभकुो सामनु् ने उपिः थत हुँदा शैतान पिन ितनीह सँग आयो। ७ परमूभलेु 
शैतानलाई सोध् नभुयो,  “तँ कहाँबाट आईस ्?”  त् यसले भन् यो,  “पथृ् वीमा चारैितर 
घमुिफर गद आएको हुँ।” ८ तब परमूभलेु शैतानलाई सोध् नभुयो, “के तले मेरो 
दास अय् यूबलाई याद गिरस ्? परमेँ वरको डर राख् ने र दुं  ट कामबाट अलग रहने 
त् यो जः तो िनद ष र सोझो मािनस पथृ् वीमा अ  कोही छैन।”  ९ शैतानले 
परमूभलुाई यसो भनेर जवाफ िदयो,  “अय् यूबले त् यसै परमेँ वरको डर राखेका 
हनु ् त?” १० के ितनलाई, ितनका घराना र ितनका सबै धन-सम् पि लाई तपाईंले 
चारैितरबाट बार हालेर रक्षा गनुर्भएको छैन? ितनका सबै काममा तपाईंले आिशष ् 
िदनभुएको छ, अिन ितनका गाईबः तहु  देशभिर अनगन् ती बढ़ेका छन ्। ११ तर 
आफ् नो हात पसारेर ितनका सबै चीजमािथ ूहार गनुर्होस ्,  र ितनले तपाईंलाई 
तपाईंकै मखुको सामनु् ने सराप् नेछन ्।” १२ तब परमूभलेु शैतानलाई भन् नभुयो, 
लौ त, त् यसकहाँ जे-जित छन ्, सबै तेरै हातमा भयो। केवल अय् यूबको शरीरलाई 
चािहँ नछो।” तब शैतान परमूभकुो उपिः थितबाट िनः केर गयो। १३ एक िदन 
अय् यूबका छोराछोरीह  आफ् ना जेठा दाजकुो घरमा खानिपन गदिथए। १४ 
एउटा समाचारवाहक कुदेर अय् यूबकहाँ आएर भन् यो, १५ “गो ह  जोितरहेका र 
गधाह  ितनीह का निजकै चिररहेकै बेला शबीह ले गोठालाह लाई आबमण 
गरेर मारे, र ती सबै लगे। अिन तपाईंलाई समाचार िदन म माऽ उम् क।” १६ 
त् यो बोल् दाबोल् दै अक  समाचारवाहक आइपगु् यो। त् यसले भन् यो,  “परमेँ वरको 
अिग् न ः वगर्बाट झरेर भेड़ाह  र गोठालाह लाई भः म पार् यो। अिन तपाईंलाई 
समाचार िदन म माऽ उम् क।” १७ त् यो बोल् दाबोल् दै अक  एक जना आएर 
भन् यो,  “कल् दीह ले छापा मान तीन दल बनाए र तपाईंका ऊँटह  आबमण 
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गरी लगे। ितनीह ले नोकरह लाई मारे र तपाईंलाई समाचार िदनलाई म माऽ 
उम् क।” १८ त् यो मािनस बोल् दाबोल् दै एक जना आइपगु् यो र भन् यो,  “तपाईंका 
छोराछोरीह  आफ् ना जेठा दाजकुो घरमा खानपान गदिथए। १९ त् यसै बेला 
म भिूमबाट अचानक आधँीबेहरी आएर घरको चारै कुनामा हान् यो र त् यो घर ती 
जवान मािनसह मािथ ढलेर ितनीह  सबैलाई िथचेर मार् यो। अिन समाचार िदन 
म माऽ उम् क।” २० यो सनेुर अय् यूब उठे,  र ितनले आफ् नो लगुा च् याते। 
ितनले आफ् नो कपाल खौरे" (अय्यूब १:१-२०) र "१ अक  एक िदन 
ः वगर्दूतह  परमूभकुो सामनु् ने उपिः थत हुँदा शैतान पिन आफूलाई उहाँको 
अगािड़ उपिः थत गराउन ितनीह सगैँ गयो। २ अिन परमूभलेु शैतानलाई 
सोध् नभुयो,  “तँ कहाँबाट आईस ्?”  त् यसले भन् यो,  “पथृ् वीमा चारैितर घमुिफर 
गदआएको हुँ।”  ३ तब परमूभलेु शैतानलाई भन् नभुयो,  “के तले मेरो दास 
अय् यूबलाई याद गिरस ्?  परमेँ वरसँग डर राख् ने र दुं  ट कामबाट अलग रहने 
त् योजः तो िनद ष र सोझो मािनस पथृ् वीमा अ  कोही छैन। िवनाकारण त् यसलाई 
नाश गनर्लाई तले मलाई उः काइस ्। तर त् यसको िनं ठा अझसम् म ढलपल 
भएको छैन।”  ४ शैतानले परमूभलुाई जवाफ िदयो,  “चामको साटो चाम। 
आफ् नो ज् यान बचाउन मािनसले आफूसँग भएका सबै कुरा िदँदैन र? ५ आफ् नो 
हात पसारेर ितनको शरीरमा चोट परु् याउनहुोस ् अिन ितनले तपाईंको मखुकै 
सामनु् ने तपाईंलाई सराप् नेछन ्।” ६ तब परमूभलेु शैतानलाई भन् नभुयो, “लौ त, 
त् यसो भए त् यो तेरो हातमा छ। तर त् यसको ज् यानचािहँ छोिड़दे।” ७ तब शैतान 
परमूभकुो सामनु् नेबाट िनः क् यो। त् यसले अय् यूबको पैतालादेिख टाउकोसम् म 
कं टूद खिटरा उब् जाइिदयो। ८ खरानीमा बसेर कन् याउनलाई ितनले एउटा 
फुटेको माटोका भाँड़ाको टुबा िलए। ९ ितनकी पत् नीले ितनलाई भिनन ्,  “के 
तपाईं आफ् नो िनं ठामा अझै अड़ी नै रहनहुनु् छ?  परमेँ वरलाई सराप् नहुोस ् र 
मनुर्होस ्।” (अय्यूब २:१-९)। 
    पौरािणक मीक सभ्यताको दाशर्िनक हेरािक्लटसले यो भावना व्यक्त 
गरेका िथए "यस संसारमा केही पिन ःथायी छैन तर पिरवतर्नमाऽै छ।" 
अय्यूबको जीवनमा सबै थोक अपेक्षा गरे अनसुार नै चिलरहेको िथयो। 
अय्यूबका पिरवारह  रमाइलोसँग नै जीवन िबताइरहेका िथए। तब किहल्यै 
निचताएको कुरो अचानक भइिदयो। हनुसक्छ हाॆो जीवनमा पिन अपेक्षा 
नगिरएको कुरो हनुसक्छ। सकारात्मक पमा हेन्र् हो तपाईँको काममा तपाईँ 
बढुवा हनुभुएर आिथर्क मािमलामा तपाईँ सिुयन ुभएको होला। वा हनुसक्छ 
तपाईँले निचताएको ीलाई भेटेर उनीसँग िचनापचीर् गदार् उनी भिवंयको 
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तपाईँकी ौीमती हनुसिक्छन ् होिलन ् जसले गदार् तपाईँको जीवनलाई नै 
पिरवतर्न होला। तर जे भएतापिन हामी िनयमित पमा र आफ्नै ताल वा 
लयमा चिलरहेको समयमा अचानक निचताएको घट्नाको सामना गनुर्पन हनु्छ 
जसले गदार् हामीह को जीवनलाई खलबल पानर् सक्छ र हामीह लाई भताभ ु  
पिन पानर् सक्छ। 
   अत्यन्त धािमर्क जीवन, असल जीवन, परोपकारी जीवन, मेहनती, सबै 
कुरामा सम्प  भएको, शऽ ुभ े नभएको अनभुव गिररहेको अय्यूबको ताल वा 
लयमा अचानक  यःता द:ुखद घट्नाह  भयो जनु उनले सोचेका िथएनन ्न 
तर िवयोगको घट्ना उनको िनिम्त न्यायोिचत नै देिखन्थ्यो। परमेँ वर आफले 
उनको सराहना गद उनलाई मकु्त कण्ठले यसरी ूशंसा गनुर्भएको िथयो " 
अय्यूब िनद ष, सोझो, परमेँ वरको भयमा  ेवा परमेँ वरूित अगाध ौ ा राख् ने 
र सबै खराब काम वा त वह बाट अलग भएर बसेको" (अय्यूब १:१ 
पान्तिरत)। परमेँ वरूितको िवँ वासमा चलेको भएतापिन अय्यूबको जीवन 

साधकुो जःतो एक्ला जीवन िथएन। उनले िववाह गरेका िथए, उनका सातभाई 
छोराह  र तीन छोरीह  िथए। उनको आफ्नै मेहनतले गदार् उनी अत्यन्तै 
धनी पिन िथए (अय्यूब १:२,३)। (यथाथर्मा भ े हो भने उनको जीवनले 
भजन १२८लाई ःप पमा चिरताथर् गरेर देखाइरहेको िथयो "१ परमूभकुो 
भय मान् नेह  सबै धन् यका हनु ्, जो उहाँका इच् छाअनसुारका चालह मा 
चल् छन ्। २ ितमीले आफ् नो पिरौमको फल खानेछौ, आिशष ् र सब िकिसमका 
फिलफाप ितमीले पाउनेछौ।३ ितॆी पत् नी ितॆो घरिभऽ फलवन् त दाखको 
लताजः तै,  अिन ितॆा छोरा-छोरीह  ितॆो टेिबलको विरपिर जैतूनका 
मनुाह जः तै हनेुछन ्। ४ यसरी परमेँ वरको भय मान् ने मािनस आिशिषत 
हनेुछ। ५ परमूभलेु ितॆो जीवनभर िसयोनबाट ितमीलाई आशीवार्द देऊन ्। 
ितमीलाई य शलेमको समिृ  देख् न पाओस ्,  ६ र ितमीले ितॆा नाित-पनाितलाई 
देख् न पाओस ्। इॐाएलमा शािन् त आओस ्।" (अनवुादकको थप जानकारी)। 
    जब हामी अय्यूबको पःुतक पढ्दै बीचको भागमा पगु्दछ  तब उनको 
जीवन अत्यन्त उल्लेखनीय तिरकाले िबजोगको सामना गनर् वाध्य हनु जान्छ: 
उनको ौीसम्पि  ध्वःत हनु्छ, उनका सबै मजदूरह  उनले गमुाउन ुपर् यो। 
उनले आफ्नो सबै सन्तानह  गमुाए, उनको शरीर पिन नराॆोसँग खिःकए र 
आफ्नो अधार्ि नी र सहयोगी भनेर िववाह गरेकी ौीमतीबाट पिन उनलाई 
नैितक समथर्न ूाप् त हुँदैन र अझ कटु वचन बोलेर उनले भिन्छन ्
"परमेँ वरलाई शराप र आत्महत्या गर!" ( पान्तिरत) र उनका िहतैषी 
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साथीह  पिन उनलाई िदने सान्त्वना र साहस िदँदैनन।् उनको िनिम्त संसार 
उल्टोपाल्टो भयो र िनयिमत तालमा चिलरहेको उनको पािरवािरक जीवन 
बरबाद हनु्छ। 
   अय्यूबलाई जे भयो त्यो त जीवनको पराका ा नै िथयो। उनले त 
अित नै सहनपुरेको िथयो। तर हामीह मध्ये कसले कुनै न कुनै पमा अपेक्षा 
नगिरएको र नकारात्मक अनभुवमा होिमन परेको होला? जब हामीह को 
जीवन सामान्य पमा सबै िठकठाकमा चिलरहेको हनु्छ तब अचानक वा 
एक् कासी केही न केही अिन  हनु जान्छ जसले गदार् सबै थोक पिरवतर्न हनु 
जान्छ र हामीह को जीवन, हामीह को पािरवािरक जीवन यःतरी तहस नहस 
हनु्छ िक टुबाटुबा भएको िशशालाई जोड्न नसक्ने भएजःतो हाॆो जीवन पिन 
धजुा धजुा हनु जान्छ। 
    िवँ वको मानव इितहास पल्टाएर हेन ुर्होस।् हो, कुनै थोक पिन नया ँ
छैन। हावेलले आफ्नो हत्या हनु्छ भनेर सोचेको िथएन र आफ्नै झड्केलो 
दाजहु ले िवदेशी इिजप्टका साहहु लाई दासको पमा बेिचनेछ भनेर यशूुफले 
किहल्यै पिन कल्पना गरेको िथएन। ती दवैु कथाह मा अत्यन्त तीतो सत्यको 
खलुासा गिरएको छ। हामीलाई मन नपन अ  साथीभाइ वा सँगसँगै काम गन 
सहकमीर् र शऽहु ले धोका िदने वा ग ारी गन काम त छन ् नै तर दवैु 
कथाह मा पिरवालाई धोका िदने वा पिरवारलाई ग ारी गन वा िबगान काममा 
पिरवारकै सदःय हनु गएको पाइन्छ। यसरी पिरवारमा पिरवारको सदःयबाटै 
धोका र कपटपूणर् काम हनु्छ तब पिरवार तहसनहस हनु हनुसक्छ र एक 
आपसमा नराॆो ूभाव रहन सक्छ। धमीर्, परमेँ वरलाई िवँ वास गछुर्, 
परमेँ वरकै िविधह  पालन गछुर् भ े व्यिक्तह  वा अ  कुनै व्यिक्तह को 
अपेक्षा नगिरएको िबयाकलापह ले मािनसह को र पिरवारको जीवनमा भािर 
पिरवतर्न भएको कथाह ले बाइबल भिरएको छ। 
   के तपाईँले अपेक्षा नगरेको द:ुखक  वा परीक्षा आएर तपाईँको 
जीवनको ताल वा लयलाई बाधा िदँदा परमेँ वरूितको तपाईँको आःथाले 
तपाईँको जीवन सम्हाल्न सहयोग गरेको छ? 
 

४. एक अवःथाबाट अक  अवःथामा सनुर्पदार् 
      मानव जीवन ूायजसो बानीव्यहोरा वा आदतले सिजएको ूाणी हो। 
हामीह  हाॆो िदमागको मनिःथित वा बानीमा चल्दछ । जब हामीह को 
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उमेर ढिल्कन्छ तब हामीह को आदत वा मनिःथितमा पिरवतर्न ल्याउन 
किठन हुँदै जान्छ। 
   यिद हामीह मा कुनै आदत वा मनिःथितलाई पिरवतर्न गनुर्पर् यो भने 
त्यो सिजलो हुँदैन। कितपय ौीमती वा ौीमानह ले आफ्ना ौीमान वा 
ौीमतीह लाई पिरवतर्न गनर् धेरै वषर् लागेपिन पिरवतर्न नभएको दखेुसो 
गिररहेको यथाथर् कसलाई थाहा छैन र? हो, ौीमानले ौीमतीलाई वा 
ौीमतीले ौीमानका बानीव्यहोरा आफ्नो चाहना अनसुार पिरवतर्न गनर् नसक्लान ्
तर हामीह  पिरवतर्न गन काममा परमेँ वर लाग्नभुएको कुरालाई हामीले 
इन्कार गनुर्हु । हाॆो व्यिक्तत्व वा हाॆो िहँडाई चाला वा शारीिरक प वा 
शरीरको बनावटले गदार् चल्नपुन चाल परमेँ वरले पिरवतर्न नगनुर् होला तर 
हाॆो चिरऽ वा ःवभावलाई उहाँले पिरवतर्न गनर् चाहनहुनु्छ। मिुक्तको सम्पूणर् 
योजनाको लआय नै हामी उहाँमा पिरवतर्न भएर नयाँ मािनसह  हनु सक । 
    टासर्को शावल एक ज्वलन्त उदाहरण हनु।् राक्षसी ःवभाव भएको 
शावललाई कसरी भारी पिरवतर्न गिरयो भ  ेबतृान्त देहायका पदह ले िदएको 
पढ्नहुोस:् ूिेरत ८:१-३ "१ ितनको हत् यामा शाऊल पिन सहमत िथए। त् यसै 
िदन य शलेममा भएका मण् डलीको िव मा ठूलो सतावट सु  भयो,  र 
ूिेरतह बाहेक ितनीह  सबै यहूिदया र सामिरयाका इलाकाितर छरपं ट भए। 
२ भक्तजनह ले िः तफनसलाई लगेर गाड़े, र ितनको िनिम् त ठूलो िवलाप गरे। 
३ तर शाऊलले चािहँ घर-घरमा पसेर मण् डलीलाई संहार गिररहेका िथए। 
ितनले पु ष र ः ऽीह लाई िघः ः याउँदै लगी झ् यालखानमा हािलिदन् थे।", ूिेरत 
९:१-२२ "१ शाऊल ूभकुा चेलाह का िव मा अझ पिन धम् की र हत् याको 
धनुमा ूधान पूजाहारीकहा ँगए, २ र ितनले त् यस मागर्का पु ष होस ् वा ः ऽी, 
जसलाई फेला पारे पिन ितनीह लाई बाँधेर य शलेममा ल् याउन पाऊँ भनी 
दमः कसका सभाघरह को नाउँमा पजुीर् मागे। ३ जब शाऊल याऽा गद 
दमः कसको निजक पगेु,  अचानक ः वगर्बाट एउटा ज् योित ितनको विरपिर 
चम् क् यो। ४ ितनी भइँूमा लोटे, र ितनले यसो भन् ने सोर सनेु, “शाऊल, शाऊल, 
ितमी िकन मलाई सताउँछौ?”   ५ ितनले भने,  “ूभ,ु तपाईं को हनुहुनु् छ?” अिन 
उहाँले भन् नभुयो,  “म येशू हुँ, जसलाई ितमी सताउँदैछौ। ६ तर उठेर सहरमा 
जाऊ, र ितमीले जे गनुर्पछर् सो ितमीलाई बताइनेछ।”   
  ७ ितनको साथमा जाने मािनसह ले सोरचािहँ सनेु, तर कसैलाई नदेख् दा 
अवाक भई उिभरहे। ८ तब शाऊल भइँूबाट उठे र आखँा खोल् दा ितनले केही 
पिन देखेनन ्,  र ितनीह ले ितनका हात समाती डोर् याएर ितनलाई दमः कसमा 
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ल् याए। ९ अिन तीन िदनसम् म ितनी नदेख् ने भए, र न त खाना खाए न पानी 
िपए। १० दमः कसमा हनिनया नाउँ भएका एक जना चेला िथए। ितनलाई 
ूभलेु दशर्नमा भन् नभुयो, “ए हनिनया।”  ितनले भने, “ूभ,ु हािजर छु।”   ११ तब 
ूभलेु ितनलाई भन् नभुयो, “उठ, र ‘सीधा’ नामक गल् लीमा जाऊ, र त् यहाँ यहूदाको 
घरमा शाऊल नाउँ भएका टासर्स-िनवासीलाई खोज,  िकनिक ितनी ूाथर्ना 
गिररहेका छन ्। १२ ितनले दशर्नमा हनिनया नाउँ भएका एक जना मािनस 
िभऽ आएर ितनले िं ट पाऊन ् भनेर आफूमािथ उनका हात राखेका देखेका 
छन ्।”    १३ तर हनिनयाले भने,  “ूभ,ु  यी मािनसले य शलेममा तपाईंका 
सन् तानह लाई कि  धेरै खराबी गरेका छन ्, सो मैले धेरै जनाबाट सनेुको छु। 
१४ यहाँ पिन तपाईंको नाउँ िलने सबैलाई बाँध् ने अिधकार मखु् य 
पूजाहारीह बाट ितनले पाएका छन ्।”  १५ तर ूभलेु ितनलाई भन् नभुयो, “जाऊ, 

िकनिक अन् यजाितह , राजाह  र इॐाएलका सन् तानका सामनु् ने मेरो नाउँ ूचार 
गनर् ितनी छािनएका मेरा एक पाऽ हनु ्, १६ िकनिक मेरो नाउँको खाितर ितनले 
कित कं ट भोग् नपुछर्, सो म ितनलाई देखाउनेछु।”  १७ तब हनिनया गएर त् यस 
घरिभऽ पसे, र ितनीमािथ आफ् ना हात राखेर भने,  “भाइ शाऊल, जनु ूभ ु येशू 
ितमी आइरहेको बाटोमा ितमीकहाँ देखा पनुर्भएको िथयो, उहाँले नै ितमीले िं ट 
पाऊ र ितमी पिवऽ आत् माले भिरपूणर् होऊ भनी मलाई पठाउनभुएको छ।” १८ 
तु न् तै ितनका आखँाबाट पाूाजः ता केही खसे, र ितनले फेिर िं ट पाए। तब 
ितनी उठे र बिप् तः मा िलए, १९ अिन भोजन खाएर ितनले बल पाए। शाऊल 
िनकै िदनसम् म दमः कसमा भएका चेलाह सँग रहे। २० अिन तु न् तै ितनले 
सभाघरह मा येशूको घोषणा यसरी गरे, “उहाँ परमेँ वरका पऽु हनुहुनु् छ।” २१ 
तब सु हे  जित सबैले अचम् म मानेर भने, “यो नाउँ िलने जितलाई य शलेममा 
संहार गन र यहाँ पिन ितनीह लाई बाँधेर मखु् य पूजाहारीह कहाँ लैजाने 
अिभूायले आउने यही होइन र?” २२ तर शाऊल अझ बढ़ी शिक्तशाली हुँदैगए, 
र येशू नै भीं ट हनुहुनु् छ भन् ने ूमाण िदएर दमः कसमा रहने यहूदीह लाई 
अकमक् क पािरिदए।" र गलाती १:११-१७ "११ भाइ हो, ितमीह ले यो जान 
भन् ने म चाहन् छु,  िक मैले ूचार गरेको ससुमाचार मािनसको ससुमाचार होइन। 
१२ िकनिक मैले यो कुनै मािनसबाट पाएको होइन,ँ न मलाई यो िसकाइएको 
िथयो, तर येशू भीं टको ूकाश ारा मैले यो पाएको हुँ। १३ यहूदी धमर्मा छँदा 
मेरो अिघको जीवनको िवषयमा ितमीह ले सनेुका छौ, कसरी मैले परमेँ वरको 
मण् डलीलाई भयानक पले सताए,ँ  र त् यसलाई नाश गनर् खोज। १४ हाॆा 
जाितमा, मेरा द तरकाह  धेरैलाई उिछनेर म यहूदी धमर्मा अिग बढ़ेको िथए,ँ र 
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मेरा िपता-पखुार्को परम् परामा म ज् यादै जोिशलो िथए।ँ १५ तर, मेरो जन् म हनु 
अिघ नै मलाई अलग गनुर्हनेु,  र आफ् नो अनमुह ारा मलाई बोलाउनहुनेु 
परमेँ वरलाई, १६ जब अन् यजाितह का बीचमा उहाँको ूचार गनर्लाई आफ् ना 
पऽु ममा ूकट गराउन उहाँलाई खशुी लाग् यो, तब मैले कुनै मािनससँग केही 
सल् लाह िलइन,ँ १७ न त मभन् दा अिघ ूिेरत हनेुह कहाँ म य शलेममा गए,ँ 
तर तु न् तै अरब देशमा गए,ँ र पिछ दमः कसमा फकर आए।ँ"   
   "पिवऽ आत्माले शाऊललाई उनको कदम गलत भयो भनेर िवँ वास 
िदलाएका िथए। उनको िववेकमा पिवऽ आत्माको िच  बझुाउने शिक्तलाई 
ूवेश िदएपिछ आफ्नो जीवनमा गरेका गलत कामह लाई देख् न सक्ने भएका 
िथए। परमेँ वरको व्यवःथा केवल कुनै िसिमत जाितको िनिम्तमाऽ नभएर 
सवर्व्यापी छ भनेर उनले महससु गनर् पगेु। आफू यहूदी धमर्को गौरवमय 
फिरसी वा पिण्डत भनेर दावी गरेर आफ्नो धमर्कमर् वा परम्परा अपनाएर ःवगर् 
पगु्न सिकन्छ भ े िवँ वास उनमा िथयो। तर दमःकसको बाटोमा जब उनको 
येशूको आवाजसँग जम्का भेट भयो तब उनी सानो बालकले जःतै सरल र 
नॆभएर परमेँ वरको साम ुझकेु। बुसमा टाँिगनभुएको येशूसँग अननुय िबिन्त 
गद आफू परमेँ वरको राज्यमा अयोग्य भएको भनेर शाऊलले िवनॆतासाथ 
ःवीकारेका िथए। अब परमेँ वर िपता र उहाँको पऽुसँग पूरा तालमेल गरेर 
चल्न र उहाँह सँग बातार्लाब गरेर चल्न पावलले ितॄ चाहना गनर् पगेु। 
परमेँ वरबाट क्षमा पाउन र उहाँ ारा उनलाई ःवीकािरयोस ्भ े गिहरो चाहनले 
शावलले परमेँ वरसँग भाविवभोर भएर ूाथर्ना गरेका िथए। ...पँ चातापले 
उिम्लएको फारसी वा यहूदी धमर्को धरुन्धर पिण्डतको ूाथर्ना बेकारको भएको 
िथएन। उनको िभऽी सोच, अन्तरिववेक र दयका भावनाह  परमेँ वरको 
अनमुहले काया पल्टेको िथयो वा पिरवतर्न भएको िथयो। उनी उनमा भएका 
उत्कृ  र आदशर् ःवभाव तथा दक्षता परमेँ वरको अनन्तको लआयको िनिम्त 
तालमेल गरेर चल्न राजी भएका िथए। यस संसारमा कुनै थोक भन्दा पिन 
येशू र उहाकँो धािमर्कता अत्यन्त मह वपूणर् भएको उनले आफ्नो मनिःथितमा 
ढालेका िथए।-एलेन जी ाइट, द आक्टस ् अभ आपोःटलस,्. प ृ
११९,१२०बाट पान्तिरत। 
     हनुसक्छ, येशूलाई महण गनर् शाऊलको जःतो नाटकीय अनभुव 
हामीह को नहोला। य िप परमेँ वरले हाॆो जीवनमा कसरी काम गनुर्भएर 
हामीह  पिरवतर्न हनु पगु्य  भ े अनभुव हामी सबैमा हनुपुन कुरो हो।  हामी 
कःतो खालको मािनस हनुपुछर् सो परमेँ वरले देखाइरहनभुएको महससु 
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हामीह ले गनुर् आवँयक छ। परमेँ वरले हाॆो जीवनमा ल्याउनहुनेु 
पिरवतर्नको ूिबया लामो र गार् हो पिन हनुसक्छ र कितपय समयमा हामी 
पिरवतर्न हनु सक्दैन  भनेर पिन सोच ला। यस पिरिःथतमा हामी गळुनपुदार् 
बाइबलमा दईु पदह  छन ् जनु आत्मसात ् गदार् ितनले जीवनमा िनणार्यक 
पिरवतर्न ल्याउन सहयोग गनर् सक्छ। हेन ुर्होस:् 
    िफिलप्पी १:६ "मलाई यो ढ़ िवँ वास छ, जसले ितमीह मा एउटा 
असल काम सु  गनुर्भयो, उहाँले नै येशू भीं टको िदनमा त् यो पूरा गनुर्हनेुछ।" र 
रोमी ८:१ "१ यसकारण अब भीं ट येशूमा भएकाह लाई दण्डको आ ा छैन 
वा ऊ िनद ष ठहिरन्छ।" ( पान्तिरत)। के यी महान ् ूित ाह  तपाईँको 
इसाई अनभुव सहुाउँदो छैन र? 
 

५. एक आपसमा गन व्यवहार वा अन्तरिबया    
      बाइबलका कुनै पिन पाऽ समाजबाट अलग बसेर आफू अ भन्दा 
धमार्त्मा वा ःवामी भनेर दावी गद कुनै कुटी, गफुामा वा अलिगएर बःन 
जिन्मएको हो आभास ् िदइएको छैन। मािनसह को बीचमा सम्बन्धै सम्बन्धले 
भिरएको कथाले भिरएको पःुतक बाइबल हो। अ  मानव ूाणीसँग सम्बन्ध 
राखेर हामी चल  भनेर नै परमेँ वरले हामीह लाई सिृ  गनुर्भएको हो। कोही 
मािनस पिन टापमुा गएर बसोस ् भ े परमेँ वरको इच्छा होइन। हनु त 
हामीमा कोही यःता मािनस पिन छ  जो पूणर् एक्लो जीवन िबताउन 
मनपराउँछन।् कुनैसँग सम्पकर्  नराखेर चल्न चाउने पिन कोही कोही 
नभएका होइनन।् यथाथर्मा भ े हो भने यिद हामीमा कोही कसैको साथ 
नभएको भए हामीह को सु  नै हनेु िथएन। अ ले गदार् नै हो हामी यस 
संसारमा आएकाछ । हामीले जितसकैु आफ्नै खु ामा उिभएको छ भनेर 
फाईफु ी लगाएतापिन जन्मेको िदनदेिख केही वषर्सम्म आफूले सम्हाल्न 
नसकुन्जेल हामी अ को हेरचाहमा बाँिचरहेका हनु्छ । यो मानव ूिबया हो। 
कोही कोही एक्लो भएर बःन चाए जःतो त होलान ्तर त्यःतो मािनस को 
होला? हामी मािनसह  ूायजसो अ  मािनसह को साथमा बःन माया पाउन 
हु क् कै हनु्छ  र  साथीह को साथ पाउन आवँयक पिन छ। कितपय 
मािनसह ले अ  मािनसह सँग बःन नचाहेर वा िमल्न नचाहेर कुकुर जःता 
जन्तहु  पालेर एक्लोपनालाई िनभाउलान।् कुकुर वा अ  जन्तहु  रमाइला 
साथीह  जःता त हनु्छन ्तर मािनसको िभऽी चाहनालाई बाँडचडु गनर्, आफ्नो 
जीवन अथर्मूलक बिनरहेको छ भनेर अनभुव िदलाउन र जीवन पिरवतर्नको 
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िनिम्त परःपर सम्बन्ध राख् न अ  मािनसह को नै आवँयकता हनु्छ। 
त्यसैकारण हाॆो अिःतत्वलाई िनणार्यक िबन्दमुा परु् याउन हामीलाई पिरवार 
चािहन्छ र पिरवारको बीचमा सम्बन्ध रािखराख् न आवँयक छ। 
   िकनभने ूायजसो हामीह  सधजसो अ सँग कुनै न कुनै पमा 
सम्बन्ध राखेर चल्दछ  त्यसले गदार् परःपरको सम्बन्धले गदार् हाॆो जीवन 
पिरवतर्न गनर् र ूभाव पानर् सक्छ र साथै हामीह को जीवनको ताल वा 
लयह लाई असर पानर् सक्छ। हामी आफ्नै सरुमा चिलरहेतापिन त्यो सरुलाई 
अ को सम्पकर् ले असर पानर् सक्छ। यो दईुतफीर् कुरो हो। हाॆो जीवनको 
तालले अ को जीवनलाई असर पानर् सक्छ भने अ को जीवनको तालले 
हामीलाई असर पानर् सक्छ। हामीले महससु गरेतापिन वा नगरेतापिन एक 
मािनससँगको सम्बन्धले अक  मािनसको सम्बन्ध असलको िनिम्त वा खराबको 
िनिम्त हनुसक्छ। त्यसकारण हामीले अ सँग राख् ने सम्बन्ध, कारोबार, 
बोिलचालीमा सजग रहन अत्यन्त आवँयक ठा ुपछर्। हामीह ले थाहा नै 
नपाउने व्यवहार वा ूभाव पिन अ सँग सध असलको िनिम्त हनुपुछर्। िवशेष 
गरेर हाॆो पिरवारका सदःयह  र निजकको नातेदाह सँगको सम्बन्ध 
ितनीह को भलाई हनेु खालका व्यवहारको िवषयमा हामीले सोच्नपुदर्छ। 
   देहायका केही पदह ले अ ह सँगको व्यवहारमा के नीित िलनपुछर् 
भनेर देखाउँदछ? हेन ुर्होस:् रोमी १५:१-६ "१ िवँ वासमा दि॑ला हनेु हामीले 
आफैलाई माऽ खशुी पान इच् छा नराखेर दबुर्ल मािनसह का कमजोरीलाई 
सहनपुछर्। २ हामी ूत् येकले आफ् नो िछमेकीको आित् मक सधुार होस ् भनेर 
ितनको भलाइको लािग ितनलाई ूसन् न राख । ३ िकनिक भीं टले पिन 
आफैलाई ूसन् न पानुर्भएन। जसो लेिखएको छ,  “तपाईंलाई िनन् दा गनह को 
िनन् दा ममािथ पर् यो।” ४ अिघअिघ लेिखएका कुराह  हाॆो िशक्षाको िनिम् त 
लेिखएका िथए, यस उ ेँ  यले िक पिवऽ-शाः ऽबाट आउने िः थरता र उत् साह ारा 
हामी आशा ूाप् त गनर् सक । ५ िः थरता र उत् साहका परमेँ वरले ितमीह लाई 
भीं ट येशूसँग एक भएर एक-अकार्सँग एक िच का भई िजउन देऊन ्, ६ िक 
एकै मनका भएर एउटै सोरले हाॆा ूभ ु येशू भीं टका परमेँ वर र िपताको 
मिहमा ितमीह  गनर् सक।", एिफसी ४:१-६ "१ यसकारण, म ूभकुो िनिम् त 
एक कैदी,  ितमीह लाई आमहपूवर्क िबन् ती गदर्छु,  िक जनु बोलावटमा ितमीह  
बोलाइएका छौ त् यही योग् यको जीवन यापन गर। २ सारा दीनता,  नॆता र 
धैयर्सँग एउटाले अकार्लाई ूमेमा सहेर, ३ शािन् तको बन् धनमा पिवऽ आत् माको 
एकता कायम राख् न ूयत् न गर। ४ शरीर एउटै छ,  र पिवऽ आत् मा एउटै 
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हनुहुनु् छ– जसरी ितमीह  बोलाइँदा एउटै आशामा बोलाइएका िथयौ, जनु आशा 
ितमीह को बोलावटसगँ गािभएको छ–  ५ एउटै ूभ,ु  एउटै िवँ वास र एउटै 
बिप् तः मा, ६ हामी सबैका एउटै परमेँ वर र िपता, जो सबैमािथ, सबैका मध् य र 
सबैमा हनुहुनु् छ।", एिफसी ४:२५-३२ "२५ यसकारण झूट त् यागेर हरेकले 
आ-आफ् नो िछमेकीसँग सत् य बोल,  िकनिक हामी एउटै शरीरमा एक-अकार्का 
अ ह  ह । २६ बोध गर, तर पाप नगर। घाम अः ताउन अिघ नै ितमीह को 
रीस मरोस ्,  २७ र िदयाबलसलाई मौका नदेओ। २८ चोनले अब उसो 
नचोरोस ्। ब  उसले पिरौम गरोस ्। उसले आफ् नो हातले ईमानदारीसाथ 
पिरौम गरोस ्, र खाँचोमा परेकाह लाई िदन सकोस ्। २९ ितमीह का मखुबाट 
कुवाक् य निनः कोस ्, तर समय सहुाउँदो र सधुार गन मीठो वचन माऽ बोल् ने गर, 
जसबाट सनु् नेह लाई अनमुह िमलोस ्। ३० अिन परमेँ वरका पिवऽ आत् मालाई 
द:ुिखत नतलु् याओ,  जसमा उ ारका िदनको िनिम् त ितमीह  छाप लगाइएका 
छौ। ३१ सबै तीतोपना,  बोध र रीस,  होहल् ला र िनन् दा,  सबै िकिसमका 
डाहसमेत ितमीह ले त् यािगदेओ। ३२ जसरी परमेँ वरले भीं टमा ितमीह लाई 
क्षमा गनुर्भयो,  त् यसरी नै एउटाले अकार्लाई क्षमा गरेर ितमीह  एक-अकारू् ित 
कोमल मनका र दयाल ु होओ।", १ थेःसोिलिनकी ३:१२-१३ "१२ जसरी 
हामी ितमीह लाई ूमे गदर्छ  त् यसरी नै ूभलेु ितमीह लाई एउटाले अकार्सँग र 
सबै मािनससँग ूमेमा ब  ने र ूशः त भइरहने तलु् याऊन ्, १३ यस हेतलेु िक 
उहाँका सबै सन् तह का साथमा हाॆा ूभ ुयेशू भीं टको पनुरागमन हुँदा उहाँले 
हाॆा परमेँ वर िपताको सामनु् ने ितमीह का दय पिवऽ र िनं खोट तलु् याई 
िः थर गराऊन ्।" र याकूब ५:१३-१६ "१३ के ितमीह मा कसैले कं ट 
भोिगरहेछ?  त् यसले ूाथर्ना गरोस ्। के कोही आनिन् दत छ?  त् यसले ूशंसाको 
भजन गाओस ्। १४ के ितमीह मध् ये कोही िबरामी छ?  त् यसले मण् डलीका 
एल् डरह लाई बोलाओस ्। ितनीह ले ूभकुो नाउँमा त् यसलाई तेलले अिभषके 
गरेर त् यसको िनिम् त ूाथर्ना ग न ्,  १५ र िवँ वासको ूाथर्नाले िबरामीलाई 
बचाउनेछ, र ूभलेु त् यसलाई िनको पानुर्हनेुछ, र यिद त् यसले पाप गरेको छ भने 
त् यसलाई क्षमा हनेुछ। १६ यसकारण ितमीह  एउटाले अकार्सँग आफ् ना-
आफ् ना पाप ः वीकार गर। ितमीह  िनको हनुलाई एउटाले अकार्को िनिम् त 
ूाथर्ना गर। धािमर्क मािनसको ूाथर्ना शिक्तशाली र ूभावशाली हनु् छ।"   
    ःप पमा भ े हो भने हामीह मा हनुपुन नीित एकदम सरल छ। 
यिद अ लाई हामीह ले राॆोसँग, दया देखाएर र क णा देखाएर चल्दछ  भने 
हामीह ले ितनीह मािथ सकारात्मक ूभाव पानर् सक्छ । त्यो ूभावले 
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ितनीह को जीवन पिन अत्यन्तै सकारात्मक मोडितर पिरवतर्न हनु सक्छ। ूभ ु
येशूको ूभावले धेरै मािनसह को जीवन सकारात्मक पमा पिरवतर्न भएको 
िथयो। हामीह ले पिन येशूको जःतै कदम चालेर वा उहाँको नीित िलएर 
अ को जीवन पिरवतर्न गनर्सक्ने अवसरलाई के हामीले वेवाःता गन? यो पिन 
हामी निबस  िक हामीह ले गन ूत्येक व्ववहार वा चाल्ने कदमले अ मािथ 
असल वा खराब ूभाव पानर् सक्दछ। यसबारे हामी नसोच ला वा सतकर्  
नह ला तर हामीह को चालामालाले अ मािथ असल वा खराब ूभाव 
पािररहेको हनु्छ। िवशेष गरेर हामीह को पिरवारमा कसैले व्यक्त नगरेतापिन 
हामीह को व्यवहारले कुनै न कुनै पमा ूभाव पािररहेको हनु्छ। 

येशूले व्यक्त गनुर्भएको दईु भनाइलाई सोच्नहुोस।् हामीह ह ले 
सम्पकर्  वा अन्तरिबया गदार् हामीले िकन सजग हनुपुछर् भनेर ती भनाइह ले 
कसरी देखाउँदछन?्   लूका ११:३३-३६ "“कसैले ब ी बालेर गपु् त ः थानमा 
अथवा भाँड़ामिुन राख् दैन,  तर िभऽ पः नेह  सबैले उज् यालो देखून ् भनेर 
सामदानमा राख् तछ। ३४ ितॆो शरीरको ब ी ितॆो आखँा हो। ितॆो आखँा 
ठीक छ भने ितॆो सारा शरीर उज् यालो हनु् छ, तर त् यो खराब छ भनेता ितॆो 
शरीर पिन अधँ् यारो हनु् छ। ३५ यसकारण होिशयार होओ,  ितमीमा भएको 
उज् यालो अधँ् यारो नहोस ्। ३६ यिद ितमीह को सम् पूणर् शरीर उज् यालोले पूणर् छ 
भने, तथा कुनै भाग अधँ् यारो छैन भने, त् यो सम् पूणर् उज् यालो हनु् छ, जसरी ब ीको 
िकरणले ितमीह लाई उज् यालो िदन् छ।” (याद गनुर्होस:् हामीलाई ब ी भनेर 
सम्बोधन गिरँदा हामीह को ूभावलाई जनाउनसक्छ) र मकूर् स ४:२४,२५ 
"२४ उहाँले ितनीह लाई फेिर भन् नभुयो,  “ितमीह  जे सनु् छौ,  त् यसमा ध् यान 
देओ। िकनिक जनु नापले ितमीह  िदन् छौ त् यही नापमा ितमीह ले पाउँछौ। र 
ितमीह लाई झन ् बढ़ी िदइनेछ। २५ िकनभने जससँग छ त् यसलाई िदइनेछ, र 
जससँग छैन त् यससँग भएको पिन त् यसबाट खोिसनेछ।”    (अथार्त ् हामीह ले 
अ लाई गन व्यवहारले हामीूित अ ले गन व्यवहार भरपदर्छ)। 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: येशूसँगको उठबसले उहाँका चेलाह को ःवभावमा कसरी 
पिरवतर्न आएको िथयो सो सोच्नहुोस।् ती चेलाह  ूायजसो पढ्न लेख् न 
जाँदैनथे, ितनीह  साधारण मािनसह  िथए। यहूदी धमर्को परम्परा र त्यसको 
िशक्षादीक्षामा ितनीह  हकुका िथए। तर अब गिललीको रब्बी येशूले आफ्नो 
रहनसहन र िशक्षादीक्षा ारा ितनीह ले अपनाएका परम्पराह लाई चनुौित 
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िदनभुएको िथयो। ितनीह को बीचमा डाहा र ईंयार् िथयो (म ी २०:२०-
२४), ितनीह को बीचमा न्  िथयो (यूह ा ३:२५), ितनीह मा िवँ वासको 
कमी िथयो (मकूर् स ९:२८,२९), ितनीह लाई आपतपरेको बेलामा येशूलाई 
चटक् कै छोडेर भागेका िथए (म ी २६:५६) र त्यितमाऽ नभएर एक जना 
खबु इसाई हुँ भनाउँदा चेलाले त उनलाई ग ारी पिन गरेको िथयो वा धोका 
िदएको िथयो (म ी २६:६९-७४)। तर त्यसैबखत ितनीह  आित्मक पमा 
हकुर् न्दै िथए। पिछ गएर ितनीह को व्यवहारले ितनीह  येशूसँग रहेका िथए 
भनेर मािनसह ले महससु गरे। कुनै पिन ःकूलमा नपढेको वा तािलम 
नपाएका र अिशिक्षत पऽसु र यूह ाको सरुोपना देखेर यहूदी धमर्को पिरष  
सानिहििनका सदःयह ले अचम्म मानेका िथए। "ितनीह  येशूसँग िथए भनेर 
ितनीह ले महससु गरे" (ूिेरत ४:१३ पान्तिरत)। 
   यिद हामी पिन येशूसँग रहेको आभास ् हामीह का पिरवार वा 
अ लाई िदन सकेमा हामीह ले पिन िवँ वासै गनर् नसिकने गरेर ितनीह लाई 
सकारात्मक ूभाव पानर् सक्थ्य  होला। यस बारे गिहिरएर सोच्नहुोस।् 
    एलेन जी ाइटले व्यक्त गनुर्भएको देहायका शब्दह ले हामीह को 
पिरवारमा कःतो ूभाव पानर् सक्थ्यो होला सोच्नहुोस?् "घर साधारण र सादा 
होला तर घर सध हँिसला बोलीह  बोल्ने, दयामायाका कामह  गन, जहा ँ
िश  व्यवहार र ूमे पाहनुाह  जःतो भएर बःने थलो हनुसक्छ।"-एडभेिन्टःट 
होम, प.ृ १८बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ)  उपदेशक ३:१-८ फेिर पढ्नहुोस।् ती पदह ले के 

भिनरहेकाछन?् तपाईँको आफ्नै जीवनमा र अनभुवमा त्यहाँ 
लेिखएका पदह लाई कसरी व्यवहारमा उतानर् सक्नहुनु्छ? 
"१ सबै कुराका लािग समय छ,  र आकाशमिुन सबै 
कायर्कलापको बेला छ: २ जन् मने एउटा समय छ,  र मन 
एउटा समय। रोप् ने एउटा समय छ,  र उखेल् ने एउटा 
समय। ३ मान एउटा समय छ, र िनको पान एउटा समय।  
भत् काउने एउटा समय छ, र बनाउने एउटा समय। ४ ने 
एउटा समय छ,  र हाँः ने एउटा समय। शोक गन एउटा 
समय छ, र नाच् ने एउटा समय। ५ ढु ा छन एउटा समय 
छ, र ती बटुल् ने एउटा समय। अगँाल् ने एउटा समय छ, र 
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अलग रहने एउटा समय। ६ खोज् ने एउटा समय छ,  र 
छोिड़िदने एउटा समय। राख् ने एउटा समय छ,  र फाल् ने 
एउटा समय। ७ च् यात् ने एउटा समय छ,  र मरम् मत गन 
एउटा समय। चपू लाग् ने एउटा समय छ,  र बोल् ने एउटा 
समय। ८ ूमे गन एउटा समय छ,  र घणृा गन एउटा 
समय। यु  गन एउटा समय छ,  र मेलिमलाप गन एउटा 
समय।" 

आ)  तपाईँको आफ्नै जीवन पिरवतर्नको अनभुवको बारेमा 
सोच्नहुोस।् तपाईँले के िसक्नभुयो वा िसक्नपुन िथयो तर 
िसक्नभुएन? तपाईँलाई थाहा नभएको कुराह बाट तपाईँले के 
पाठ िसक्नभुयो? तपाईँको पिरवितर्त जीवनको अनभुवह ले 
तपाईँको पिरवारलाई कसरी असर पारेको िथयो? ती 
पिरिःथितह बाट तपाईँले के पाठ िसक्नभुयो? 

इ)   यिद येशू भी  तपाईँको जीवनमा नआउनभुएको भए तपाईँको 
जीवन कःतो हनेुिथयो होला? येशू भी को शिक्त केवल दईु 
हजार वषर् अिघमाऽ नभएर अिहले पिन त्यि क् कै ूभावकारी 
छ भनेर तपाईँको आफ्नै जीवनले कसरी बताउँछ? 
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कथा १ 

बाइबल बोक्ने सहिरयाह  

अलेहान्सो गोनजालस ्क्यरुार, ५२पे  
 

जब अलेहान्सो १८ वषर्को  भयो तब ऊ एक कक्षामा भनार् भयो। 
कितले १८ वषर्को उमेरमा उसले ःकूल सु गरेछ पिन भने। सन ्१९८०मा 
पे को काकोलो गाउँमा रहेको ःकूलमा जान थालेको िथयो। त्यहाँका 
गाउँलेह ले आफ्ना छोराछोरीह लाई पढाउन ुभन्दा खेतबारीमा काम गराउन ु
मह वपूणर् ठानेका िथए। 

एक िदन अलेहान्सोको ःकूलको साथीले एउटा रेिडयो ल्यायो। 
त्यसमा उसले संसारको अन्तको समयमा के हनेुछ भनेर सनुाउने आित्मक 
कायर्बम बिजरहेको िथयो। त्यो कायर्बम सनेुर उसको मनमा खलुदलुी भयो 
र फेिर सु े िबचार गर् यो। 

   एक िदन रेिडयो कायर्बम चलाउने गन ससुमाचार ूचारकले 
अलेहान्सोको ःकूलको र शालामा बेलकुा ससुमाचार ूचार कायर्बम आयोजना 
गरे जहाँ बाइबलसम्बन्धी थप ान पाउने उसको धोको परुो भएको िथयो। 
जब  ूचारकले येशूको आगमन चाँडै हनेुछ भनेर बतायो तब उसको दय 
खशुीले गदगद भयो। 

   गाउँका अ  मािनसह ले पिन ससुमाचार सनेुर रमाइलो मानेका 
िथए। कायर्बम आयोजकह ले ितनीह को िनिम्त त्यहाँ एउटा चचर् ःथापना 
गिरिदए।  जब जब खेतबारीको कामबाट फुसर्द हनु्थ्यो तब-तब अलेहान्सोर र 
उसका साथीह  आइतबार चचर्मा जान्थे। 

  चचर्का चार जना अगवुाह ले गाउँका मािनसह ले बाइबल िसक्ने 
ठूलो चासो देखाएको देखे। गाउँका सबैलाई बाइबल िदने िनणर्य ती 
अगवुाह ले गरे। ती अगवुाह ले निजकैको कःको (ठाउँको नाउँ) गाउँमा 
एक घन्टा लगाएर बाइबल िक  खोजे। तर त्यहाँ बाइबल बेच् ने कुनै पिन 
पसल भे ाएनन।् 

   बाइबल िक  नपाएकोमा ती चार जना अगवुाह  हतास र िनराश 
भएका िथए। एकिदन िबहान कःकोको ढु ेनी बाटोमा मािनसह को लःकर 
एउटा भवनमा गइरहेको देखे। ितनीह  सबैको हातमा बाइबल िथयो। त्यो 
भवन सहरको बाइबल बेच् ने ठूलो पसल रहेछ भनेर ती अगवुाह  पिन 
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ितनीह को पिछ लागे। त्यो सेभेन्थे-डे एडभेिन्टःट चचर् रहेछ। मािनसह  
साबथ ःकूलमा जाँदै िथए। 

  ती अगवुाह  साबथ ःकूल कायर्बममा बसे र चचर्को सेवाकायर्बममा 
पिन भाग िलए। ितनीह लाई िमिलजलुी खाना खान िनम्त्याइयो र त्यसपिछ 
चचर्का मािनसह सँग िदउँसो बाइबल अध्ययन गनर् आमह गिरयो। ती 
मािनसह  बाइबल अध्ययन गनर् पाउँदा धेरै खशुी भए। जब बाइबल अध्ययन 
गरेर फक ती मािनसह ले भने "ए, हामीले संसारको अन्त्यको बारेमा समाचार 
त केवल आधामाऽ जानेका रहेछ । ती मािनसह लाई त सबै कथा थाहा 
रहेछ।" 

त्यसैबेला ती मािनसह ले एडभेिन्टःट हनेु िनणर्य गरे। ितनीह ले 
गाउँका मािनसह लाई बाइबलले देखाएको सबै  कथा सनुाउन एडभेिन्टःट 
पाःटरसँग अनरुोध गरे। ितनीह सँग चचर्का अन्य दईु जना मािनसह  गाउँमा 
गए र अक  िदन अथार्त ्आइतबार ितनीह को चचर्मा ूचार गरे।  

   अलेहान्सोत्यस आइतबार चचर्मा जान सकेन िकनिक त्यो िदन ऊ 
खेतबारीमा काम गदिथयो। तर उसको साथीले उसलाई अक  आइतबार चचर् 
नजान ु भन्यो। चचर् त सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भयो र अक  शिनबारमाऽ 
सेवाकायर् हनु्छ। 

   अलेहान्सो के भएछ भनेर शिनबार चचर्मा गयो। उसले सनेुको नया ँ
सत्यूित उसलाई िवँ वास लाग्यो। अदनको बगचामा परमेँ वरले िदनभुएको 
िनदशन र सात  िदन साबथ मा ुभनेको च थो आ ाूित उसको िवँ वास जाग्यो 
र उपिन सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भयो। 

  १९ वषर् भएको अलेहान्िोले ःकूल नजाने िनधो गर् यो र पूरा समय 
खेतबारीमा नै काम गनर् थाल्यो। उसले भेटेजित सबैलाई येशूको आगमन चाँडै 
हुँदैछ भनेर सनुाउन थाल्यो। उसको कामले अत्यन्तै राॆो नितजा ल्यायो। 
अलेहान्सो पडु्को िथयो र धेरै पढ्न लेख् न जाँदैनथ्यो। उसले ३० वषर्िभऽमै 
६वटा चचर्ह  ःथापना गर् यो। सन ्१९८५मा उसको बिप् तःमा भएको केही 
समयमै उसले एउटा पिहलो चचर् ःथापना गर् यो। अिन ूत्येक ितनदेिख पाँच 
वषर्मा उसले एउटा चचर् ःथापना गर ् यो। उसले ःथापना गरेको चचर्मा ऊ जान 
किहलेकाही ँपाँच घन्टासम्म िहँड्थ्यो। उसको सिबयता र ूभावमा ८०० जना 
भन्दा बेसी मािनसह ले ूभलुाई िवँ वास गरे र बिप् तःमा िलए। 
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    अलेहान्सो अिहले ५२ वषर्को भएको छ। उसको गवाहीले 
मािनसह ले परमेँ वरलाई िवँ वास गनर् पगेुकाले ऊ परमेँ वरको ूशंसा 
गदर्छ। कःको भ े सहरमा एक साबथ िबहान बाइबल बोकेर जाने 
एडभेिन्टःटह ूित आफ्नो आभार व्यक्त गदर्छ। 

"जब हामी चचर् जान्छ  तब बाइबल बोकेर चचर् जान ुधेरै असल कुरा 
हो िकनभने त्यसले गदार् हामीह  इसाई ह  भनेर अ  मािनसह ले देख् दछन।् 
यिद कःको भ े सहरका सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले बाइबल बोकेर चचर् 
नगएको भए मेरो गाउँका मािनसह ले सत्य चचर्को बारेमा किहल्यै थाहा 
पाउने िथएन" उसले खशुी व्यक्त गद भन्यो। 

उसको गाउँमा ५०० जना मािनसह  छन।् त्यहाँ ूायजसो  
एडेिन्टःटह  छन।् ३०० जना बिप् तःमा िलएका एडभेिन्टःटह  छन।् 

  यस ऽैमािसक भेटीको केही भाग कःको भ े सहरमा सामदुाियक 
भवनको िनिम्त ूयोग गिरनेछ। त्यहाँ अङ्मजेी कक्षाह , स ीत कक्षाह  र 
बालबािलका र यवुाह को िनिन्त अितिरक्त िबयाकलापह  संचालन गिरनेछ। 
नयाँ चचर् ःथापना गन त्यस भवनको उ ेँय हो। 
 

-लेखक, आन्द्र्ये मेकचेःने। 
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