अिलकित किठनाई र
दःु खक टका समयह

१०

यस अध्यायका मूल पदह : म ी ७:५, एिफसी १:७, िफिलप्पी २:४-८,

एिफसी ४:२६,२७, याकूब १:१९,२०, कलःसी ३:१९ र म ी ७:१२।

यस अध्यायको मूल सार पद: "िरस त गर तर पापचािहँ नगर। घाम अःताउनु

अिघ नै ितमीह को िरस मरोस्" (एिफसी ४:२६
जितसुकै

सुखी

पिरवार

वा

अत्यन्त

पान्तिरत)।
दु:खी

पिरवार

भएतापिन

पिरवारह को बीचमा कुनै न कुनै िकिसमको िबमित हुन्छ नै। यो पितत
सं सारमा

धेरै

न् ह

छन् जसमध्ये

ःवीकानपछर्। कितपय घरमा ठू लो

न्

घरे ल ु

न्

पिन

एक

हो

भनेर

नहोला तर सानो ितनो त भइरहन्छ।

जःतै आज कसको भाँडा माझ्ने पालो, कसले फोहर फ्याँक्ने, छोरीले ःकूलको
होम वकर् गर्यो िक गरे न, छोराले अर्हाएको काम गर्यो िक गरे न। घरमा हुने

यःता सानाितना समःयाह लाई ूायजसो कुनै िववाद नगिरकन सुल्झाउन
सिकन्छ। तर कितपय िवषयह

छन् जसले पािरवािरक जीवनलाई नै खलबल

पादर्छ। सासुले बुहारीको जीवनलाई िनयन्ऽण गनर् खोज्दा बुहारीको बैवािहक

जीवन र उनको ःवाःथ्यमा धक्का पनर्सक्छ। िदमाग िठक नभएको बाबुले
छोराछोरीह लाई दुव्यर्वहार गन वा िपट्ने बानी, परमेँवरको आःथामा

हुकार्इएतापिन ठू लो भएपिछ अनैितक जीवन िबताउन चाहने बरािलएको छोरा
वा छोरी, छोरा वा छोरी दुव्यर्सनमा होिमन पुग्दा शािन्त छाएको घर पिन
तहसनहस हुनसक्छ।
एक आपसमा ूेम गर (यूह ा १३:३४, रोमी १२:१०), एक
आपसमा शािन्त र तालमेल गरे र िजऊ (रोमी १५:५, िहॄू १२:१४), एक

आपसमा धै यध
र् ारण गर, कोमल होऊ र एक आपसमा दया दे खाऊ (१

कोरन्थी १३:४), आफ्नो भन्दा अक को िहत िचताऊ (िफिलप्पी २:३) र एक
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आपसको भार बोक (एिफसी ४:२) भनेर बारम्बार नयाँ करारमा हामीलाई
बताइएको छ। हो, यो भ

त सिजलो छ तर बाइबलले बताए अनुसार चल्न

त्यित सिजलो छै न। यो वाःतिवकतालाई कसै ले पिन अःवीकार गनर् सक्दै न।

साथीभाइ र िवशेष गरे र घर पिरवारमा आइपन सानोितनो कचकच वा

असमझदारीलाई कसरी सम्हाल्ने भ े केही उपायह
१. एक आपसमा

न्

वा कचकच

दे हायका पदह मा दुई मह वपूणर् नीितह

हुने

यस अध्यायमा हे नछ ।

छन् जसले एकआपसमा

न् लाई पन्छाउन सिकन्छ। हेनह
र्ु ोस्: म ी ७:३-५ "३ िकन ितमी आफ्नो

ँ ामा भएको
ँ ामा भएको धू लोको कण दे ख्तछौ, तर ितॆो आफ्नै आख
भाइको आख

मूढ़ाचािहँ थाहा पाउँदैनौ?

ँ ामा मूढ़ा छ भने कसरी
४ अथवा ितॆो आफ्नै आख

ितमी ितॆो भाइलाई भन्न सक्छौ,
िनकाल्न दे ऊ ?

ँ ाबाट धू लोको कण
'मलाई ितॆो आख

ँ ाबाट मूढ़ा
५ ए ढ गी वा पाखण्डी पिहले आफ्नै आख

ँ ाबाट धू लोको कण िनकाल्नलाई ितमी सफासग
ँ
िनकाल, तब ितॆो भाइको आख
दे ख्न सक्नेछौ।" र िहतोपदे श १९:११ "मािनसको बुि ले त्यसलाई धैय र् िदन्छ,

िच

ँ ा िचम्लनु त्यसको लािग मिहमा हो।"
दुखाइका कुराूित आख

कचकच वा असमझदारीको बारे मा िहतोपदे शको लेखकले अत्यन्तै

उपयुक्त र मािमर्क भावना व्यक्त गदर्छन्: "वादिववादको सु वात फुटे को

पाइपबाट पानी च ुहे जःतै हो। त्यसकारण ठू लो झगडा सु
त्यसलाई रोक्नुपदर्छ" (िहतोपदे श १७:१४
आपसमा भनाभन, वादिववाद र कचकच सु
गार्हो हुन्छ।

न्

हुन ु अिघ नै

पान्तिरत)। एकफेरा

न् , एक

भयो भने त्यसलाई रोक्न धेरै

वा झगडालाई मत्थर पानर् पावलको अनुसार दुई कुरालाई

ध्यान िदनुपछर्। केले शािन्त ल्याउँछ र केले एकआपसको भलो गछर् त्यसलाई

आत्मसात् गनुप
र् छर्। हे नह
र्ु ोस् रोमी १४:१९ "हामी ती कुराह को अनुसरण
गर

जसले

शािन्त

ल्याउँछ,

अिन

एउटाले

अकार्को

आित्मक

गराउँछ।" पिरवारमा शािन्त र मेलिमलापमा रहन ती नीितह
िनणार्यक होलान्?

किहलेकाही ँ जब कचकच सु

उन्नित

झन कित

हुन्छ तब त्यसको िजम्मेवारी एक

जनाले िलयो भने अक को िदल नरम हुनसक्छ। कचकच सु

हुनेबेलामा

अिलकित पछािड फकर हे नह
र्ु ोस् र सोच्नुहोस् यो कचकच वा िववादले के

फाइदा ल्याउँछ। "बुि मान वा िववेकशील मािनस िरसाउन िढलो हुन्छ र
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ँ ा िचम्लनु उसको िनिम्त ूशं सिनय कुरो
दुखायो भने त्यसूित आख

कसै ले िच

हुनसक्छ" (िहतोपदे श १९:११

पान्तिरत)। यिद यो नीित अपनाइयो भने

ितन िदनपिछ हे दार् तपाईँलाई कःतो होला? पाँच र दश वषर्पिछ त्यसले कःतो
ूभाव पाथ्य

होला? सानोितनो कचकच दे िखने कुरालाई बेलैमा सम्हाल्न

सिकयो भने कितजनाको िववाद हुँदैनथ्यो होला? वैवािहक जीवनमा सानोितनो

िववाद त हुन्छ नै तर त्यसलाई ठू लो िवषय बनाउँदा वैवािहक जीवनमा
समःया बढ्न सक्छ।
कचकच

वा

न् लाई

लामो

समयसम्म

पाल्नुकोस ा

आएको

समःयाको िवषयबःतुलाई अक व्यिक्त, बालक, साथी, सहकमीर् र स ीसँग

नरम भएर छलफल गनुर् ज री दे िखनुपछर्। िववादको कुरोमा अ

कुरा नथिप

जुन कुरोको िववाद भएको िथयो त्यसै मा छलफल गनुप
र् छर्। जब िरस र
भनाभन हुन्छ र िवगतका फकार्उन नसक्ने दोष र समःयाह लाई को
िववादले गम्भीर
वा िबकराल

ाउँदा

प िलनसक्छ। िवशेष गरे र वैवािहक जीवनमा यसले गम्भीर

प िलन सक्छ। जब कचकच वा िववाद सु

एकआपसूितको सम्बन्धूित
व्यिक्तलाई गिहरो

हुन्छ तब पिहला

ढ भएको आभास िदनुपदर्छ। तपाईँले त्यस

पमा माया गनुह
र् न्ु छ र सम्बन्धलाई कायम राख्न तपाईँ

ु न्ु छ भनेर िरस उठे को व्यिक्तलाई थाहा िदनुहोस्। जब तपाईँ
गम्भीर हुनह
सकारात्मक भएर अक लाई िच

बुझाउन सक्नुभयो भने अिन आवँयक

िवषयबःतुमा तपाईँ छलफल गनर् सक्नुहन
ु ेछ। "तर" भ े शब्द सकेसम्म

ूयोग नगनुह
र् ोस्। सकारात्मक कुराह

गरे पिछ जब "तर" भ े शब्द ूयोग

गिरन्छ तब ती सकारात्मक कुरोह

िबलाएर जानसक्छ। तपाईँले आफ्ना

भावनाह

ि कोणलाई ध्यान िदनुहोस्। उनले वा

व्यक्त गनुर् भएपिछ अक को

उसले के भनेको छ सो सोच्नुहोस्। अिन समःयाको समाधानलाई ूःतुत

गनुह
र् ोस् तािक जुन असल छ त्यसलाई सोच्न सिकयोस् (िफिलप्पी २:४-६ "४
ितमीह

हरे कले आफ्नै िहत माऽ नखोज, तर अ का िहतलाई पिन हे र। ५

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

ःव पमा भएर पिन उहाँले परमेँवरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पिबराख्ने
वःतुजःतो ठान्नुभएन।" (अथार्त येशूले आफ्नो भाऊ खोज्नुभएन)।
अिहले अथर्हीन वा हाःयःपद दे िखने िहजोको कचकच र

न् को बारे मा

सोच्नुहोस्। ती अनुभवह बाट तपाईँ के िसक्नसक्नुहन्ु छ जसले गदार् कमसेकम
तपाईँबाट समःया वा

न् को सु

नहोस् भनेर अठो^ िलन सक्नुहन्ु छ?
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२. िववाहको िनिम्त केही नीित तथा अतीर्ह

िववाह पिन साबथ जःतै परमेँवरले अदनको बगचादे िख िदनुभएको

उपहार हो। हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको है िशयतले हामीह को शऽुले

के गर्यो र के गिररहे काछ छ सो हामीलाई थाहा छ। शैतानले साबथ र
वैवािहक जीवनमा

भयानक पमा आबमण गरे का िथयो र गिररहे को छ।

वष सम्म आनन्दसँग बसेको अत्यन्तै असल पिरवारमा पिन

न्

पारे को घट्ना दुभार्ग्यबस हे नप
र्ु िररहे को छ।

पठाएर ध्वःत

कमसेकम त्यो िःथित आउन निदन हामी यहाँ केही नीित वा

गाइडलाइनह

हे नछ जसले

न् को सामना गिररहे का दम्पतीलाई सहयोग

िमल्नेछ।
कोही पु ष वा

ी िववाहको शुऽमा बाँिधन्छन् भने के िनणार्यक नीित

छ जसलाई अपनाउनैपदर्छ? हेनह
र्ु ोस् एिफसी १:७-९ "७ उहाँको अपार
अनुमहअनुसार भींटको रगत ारा हामी उहाँमा उ ार,

हाॆा पापको क्षमा,

पाउँछ , ८ जुन अनुमह उहाँले हामीलाई ूशःत माऽामा िदनुभयो। ९ िकनिक
सम्पूणर् बुि

र आन्तिरक समझमा भींटमा राख्नुभएको उ ँ
े यअनुसार उहाँले

आफ्नो इच्छाको रहस्य हामीलाई जान्न िदनुभएको छ।"
जब
एक

न्

आपसलाई

सू

हुन्छ

क्षमा

न्

सु

िदनु अत्यन्तै

गन ौीमान वा ौीमती अयोग्य भएपिन
आवँयक

छ।

क्षमा

िदने

चलन

िसक्नैपछर्। सही क्षमा भनेको येशूले िदने जःतो क्षमा हो। क्षमा पाउने व्यिक्त

क्षमा

िदन

योग्य

नभएतापिन

येशूले

क्षमा

िदनुभएको

िथयो।

परमेँवरले पिन हामीलाई क्षमा िदनुभएको िथयो। हामीले अ
वा अ

भी

ारा

मािनसले जःतो

मािनसको चालचलनको अनुसरण गरे र क्षमा िदने होइन तर येशूकै

अनुसरण गरे र क्षमा िदन सक्षम् हुनपु छर्। नभए हामीह को वैवािहक जीवन
नरकमा पिरणत भइरहे को हुन सक्छ।
रोमी ३:२३मा पिन के अत्यन्त िनणार्यक र सबैले बुझ्नैपन वचन

पावलले व्यक्त गरे काछन्? हेनह
र्ु ोस्: "िकनिक सबैले पाप गरे का छन्,

परमेँवरको मिहमासम्म पुग्नबाट च ुकेका छन्।"
तपाईँले िस

र

व्यिक्तलाई होइन तर पापीलाई िववाह गनुर् भएको छ

भनेर ःवीकार गनपछर्। तपाईँ जःतै तपाईँको जीवनसाथीको केही हदसम्म
शारीिरक,

र

भावनात्मक

पमा

अपिरपूणर्

ःवभावलाई

ःवीकार

आित्मक

जीवनसाथीको
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क्षित

गरे र

भएको

चल्नु

छ।

ज री

आफ्नो

छ।

जीवनसाथीका भ ुल वा दोषह लाई ःवीकार गनुप
र् छर्। सँगै ूाथर्ना गनुह
र् ोस्।

आफ्नो वा आफ्नो जीवनसाथीमा भएका आफूलाई मननपरे को बानी वा दोषसँग

जीउनुपन हुन्छ र जीवनसाथीको दोष थाहा पाएर त्यसले तपाईँलाई सताइरहन
िदनु आवँयक छै न। हामी जःतो छ त्यःतै

हामीलाई येशू भी

ु ु
पिवऽ हुनह

पमा पिवऽ र िस

परमेँवरले

ारा महण गनुह
र् न्ु छ। यिद तपाईँ आफै पिन त्यःतो िस

भने तपाईँको जीवनसाथी पिन पिवऽ र िस

र

हुनपु छर् भनेर

तपाईँले अपेक्षा गनुर् मनािसव हुन्छ र?

यिद हामी येशूका भक्त ह वा इसाई ह भनेर दावी गछ भने िफिलप्पी

२:४-८मा लेिखएको नीित हामीले अवलम्बन गनपछर्। वैवािहक जीवनमामाऽ
ँ सम्बन्ध राखेर िहँड्नुपदार् कसैसग
ँ समन्ध निबिमयोस भनेर त्यो
होइन मािनससग

अतीर् होइन िनदशनलाई पालन गनुक
र् ो िवकल्प छै न। हेनह
र्ु ोस् िफिलप्पी २:४-८
"४ ितमीह

हरे कले आफ्नै िहत माऽ नखोज, तर अ का िहतलाई पिन हेर।

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

ःव पमा भएर पिन उहाँले परमेँवरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पिबराख्ने
वःतुजःतो ठान्नुभएन।

७ तर आफैलाई िर याईकन कमाराको

प धारण

गरे र, तथा मािनस भएर जन्मनुभयो। ८ ःव पमा मािनसजःतै भएर आफैलाई

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

(हामीह को मन िजत्न र हामीह लाई परमेँवरको राज्यमा ूवेश गराउन उहाँ

ु यो)।
हरतरहले हेिपन र होिचन राजी हुनभ
३.

न् मा िरसको भूिमका
यस सं सारमा निरसाउने मािनस को होला?

एकले अक मािथ कुनै न

कुनै ूकारको झटारो हा े कारण िरस नै हो। एक पिरवारको सदःयले
पिरवारको अक

सदःयमािथ िरस पोखाउँदा

दयमा गिहरो चोट पदर्छ।

कितपय समयमा त्यो किहल्यै िनको नहुने घाऊ हुनसक्छ। मािफ निदने
आदतले गदार् िरसले घर पिरवारमा िबकराल

जःतो काम गछर्। यसले ठू लो पीडा, क

प िलन सक्छ। िरसले िबष

ल्याउँछ, र पिरवार र साथीभाइको

सम्बन्धलाई ध्वःत पादर्छ।
हामी पापी मािनस ह र िरस हामीह को ःवभावमा हुन्छ नै। त्यसले
गदार् हामीमा िरस जन्मैदेिख ःव:त उिब्जन्छ। भावानात्मक कारणले िरस उठ्ने
र पापको कारण िरस उठ्ने िरसको दुई पक्ष हुन्छ। मािनस भएको कारणले
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िरस उठ्ने बानी र पापको कारणले िरस उठ्ने बानीलाई फरक

ि कोणले हेरेर

ु नमा राख्नु ज री छ। हेनह
सं तल
र्ु ोस्: एिफसी ४:२६,२७ "२६ बोध गर, तर
पाप नगर। घाम अःताउन अिघ नै ितमीह को िरस मरोस्,

२७ र

िदयाबलसलाई (शैतान) मौका नदे ओ।" र उपदे शक ७:९ "मनमा झ ै

निरसाऊ, िकनभने िरस त मूखह
र् को काखैमा बसेको हुन्छ।"

िरसको मािमलामा याकूबले के भन्छन्? जब हामीह का पिरवारका

कुनै सदःयको िबयाकलाप र मिनिःथितले गदार् हामीलाई िरस उठ्छ वा उठाइ

राख्छ तब त्यसबेला याकूबले िदएको अतीर्लाई सकेसम्म हामीले पालन गनर्

िकन िहतकर हुन्छ? हेनह
र्ु ोस्: "१९ मेरा िूय भाइह , यो कुरा जान: ूत्येक

मािनस सुन्नमा िछटो, बोल्नमा िढलो र िरसाउनमा िधमा हुनपु छर्। २० िकनिक
मािनसको िरसले परमेँवरको धािमर्कता ल्याउँदैन। २१ यसैकारण सबै फोहोर
कुरा र समःत दुंटतालाई हटाओ, र ितमीह का

दयमा रोिपराखेको वचन

नॆतापूवक
र् धारण गर, जसले ितमीह का ूाणलाई उ ार गनर् सक्छ" (याकूब
१:१९-२१)।

यिद तपाईँलाई कुनै कुरादे िख िरस उठ्छ भने त्यसलाई हामीह को

िदमागमा अन्धकार बादल जःतो घुमाइ राख्नुको स ा केही सकारात्मक सोचले

दवाउनुहोस्। जसले तपाईँको िच

दुखाउँछ र दुव्यर्वहार गछर् उसको िनिम्त

ूाथर्ना गनुह
र् ोस्। ितनीह लाई क्षमा िदनुहोस् र ितनीह को िनिम्त आिशष

हुनहु ोस्। सु मा त्यो सिजलो त हुनछ
े ै न। तर िरसलाई तपाईँमािथ ःवािमत्व

जमाउने निदने िनणर्य गनुभ
र् यो भने त्यसमा तपाईँ अिडग हुनपु छर्। बाँिक
परमेँवरले सम्हाल्नुहन
े ।
ु छ
ँ
किहलेकाही िरसको जग हामी जुन घरमा हुककाछ त्यसबाट उॆेको

पाइन्छ। जुन घरमा िरस, घरे ल ु िहं सा जःता मानव जीवनलाई धक्का पुर्याउने

बानीले बिलयो अड्डा जमाउँछ त्यस घरबाट आउने मािनसह

पिन िरस

बोकेर आएका हुन्छन्। ितनीह ले आफ्ना आमाबाबु, दाजु तथा िददीह बाट

िरस िसक्दछन्। ितनीह

नै घर पिरवारमा िरसको उदाहरण बन्दछन्। अिन

त्यो बानी िरसाउनेह ले अनुसरण गछर्न ् र आफ्ना छोराछोरीह लाई सादर्छन्।

आफूले नपाएको कुराले गदार् िरस उठ्छ भने डाहले गदार् पिन िरस उठ्छ।

कैियनले त्यही डाहले गदार् उसमािथ िरसको बळ पर्यो र आफ्नै भाइ हािवलको

हत्या गर्यो।
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तपाईँले तपाईँको िरस उठ्ने कारण िठकै हो भनेर भ ु होला। तर

िरस रािखराख्नका लािग बहाना नबनाउनुहोस्। िरस आउँछ भने िरसाएको छै न
भनेर दे खावटी

पमा धमार्त्मा नब ुहोस् साथै तपाईँको िरस न्यायोिचत छ

भनेर आफूलाई सम्झाउन नखोज्नुहोस्। तपाईँमा िरस उठ्छ भने त्यसलाई

सकारात्मक मोडमा लान परमेँवरसँग सहायता माग्नुहोस्। यस मािमलामा
पावलले अत्यन्तै असल सल्लाह िदन्छ्न् "दु

निदनुहोस् ब
(रोमी १२:२१

वा खराबले तपाईँलाई हराउन

भलो वा असल काम गरे र दु

वा खराबलाई हराइिदनुहोस्"

पान्तिरत)।

हामी सबैमा केही न केही कुराले िरस उठ्ने बानी हुन्छ। हामीह को

मनमा चोट पुर्यो वा आघात पुर्यायो भने हामीलाई िरस उठ्नु ःवभािवकै हो।
बुझाउन सक्छ । तर

अिन हामी िरस उठ्नु िठकै हो भनेर पिन हामी िच

िरसले गदार् हामीह मा र हामीह का विरपिररहेका मािनसह लाई दयनीय वा
ँ सहायता िकन नखोज्ने?
क कर नबनाउन परमेँवरसग

४.

न् , दुव्यर्वहार, है कमबाद, शिक्त वा अिधकार र िनयन्ऽण
नसुल्झाएको

न् ,

झगडा

र

िरस

बढ्दा

नकारात्मक र ध्वंसात्मक हुनजान्छ र घरे ल ु िहं साको

बढ्दै

किहलेकाही ँ

प िलन सक्छ। यसले

घर पिरवारको बीचमा घरे ल ु लडाइँ नै िनम्त्याउँछ। िरसले गदार् एक आपसमा

गिरने दुव्यर्वहार िविभ

पमा आउँछन्: शारीिरक बल ूयोग, गालीगलौज,

आवेगमा आउने, मानिसक पीडा िदने, जबरजःती यौन सम्पकर् गन जःता
नराॆा दुंचिरऽह । तर जेभएतापिन जुनसुकै

पको दुव्यर्वहार भएतापिन त्यो

परमेँवरको राज्यको मूल नीित िनःवाथर् ूेमको उल्टो हुन्छ।

कुन नीित अपनाएर वा िनणर्यले एक आपसको सम्बन्धलाई बिलयो

पािर राख्नुपछर् भनेर दे हायका पदह ले हामीह लाई िसकाउँछ? हेनह
र्ु ोस्: १
यूह ा ४:७,८ "७ िूय हो, हामी एउटाले अक लाई ूेम गर , िकनभने ूेम
परमेँवरबाट आउँछ। जसले ूेम गछर् त्यो परमेँवरबाट जन्मेको हो,

र

परमेँवरलाई िचन्छ। ८ ूेम नगनले परमेँवरलाई िचन्दै न, िकनभने परमेँवर
ूेम हुनहु न्ु छ।" (अथार्त ् िरसलाई बोिकरहने मािनसले परमेँवरलाई न िचनेको

हुन्छ न िवँवास नै गरे को हुन्छ)। र कलःसी ३:१९ "पित हो, आ-आफ्ना
पत्नीह लाई ूेम गर र ितनीह ूित कठोर नहोओ।"
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"हे ौीमानह

हो आफ्ना ौीमतीह लाई ूेम गर र ितनीह ूित

कठोर नबन वा ितनीह लाई दबाएर नराख्नु" (कलःसी ३:१९

पान्तिरत)।

सु को मीक भाषामा कठोर भ े शब्दको अथर् िरस उठ्नु वा जोडीूित ईष वा
तीतो भइरहनु, िनरन्तर पमा दु:ख वा यातना िदने, शऽु ठा ु वा वैरभाव राख्नु
र अ लाई अत्यन्तै घृणा गनुर् भ े हुन्थ्यो। जोडाजोडीको बीचमा िहं सात्मक र
वैरभाव नराख्न पावलले ःप

िनदशन िदन्छन्। यिद कोही चचर् जान्छ र

इसाई हुँ भन्छ भने जोडाजोडीको बीचमा िरस रािखछोड्नु, शारीिरक दुव्यर्वहार

गनु,र् एकआपसमा शऽुता वा िहं सात्मक हुन,ु एक आपसको भावनामा चोट
पुर्याइ राख्नु, जबरजःती यौनसम्पकर् गनुर् जःता आचरण दे खाउनु सुहाउँदैन।

(ती दुगण
र्ु ह लाई पोषाइ राख्ने मािनसले यिद आफू इसाई हुँ भनेर दावी गछर्

भने उसले येशूकै पिन बेइज्जत गिररहे को हुन्छ-अनुवादकको िटप्पणी)। तर

जोडाजोडीको बीचमा ूेम हुन ु इसाई सं ःकारमा ःवीकायर् हुन्छ। ूेम कःतो
हुन्छ भनेर पिन पावलले ःप

पमा व्याख्या गदर्छन्: ूेम दयालु हुन्छ, िधरजी

हुन्छ, ूेमले डाह वा ईष गदन, घमण्डले फुल्दै न, अहँकारी र हठी हुँदैन,

असभ्य व्यवहार गदन, आफ्नो ःवाथीर् वा आफ्नोमाऽ भाऊ खोज्दै न, ूेमले

भिरएको मािनस सिजलै सँग िरसाउँदैन, गल्तीह को लेखाजोखा राख्दै न, कोही
खराबमा पछर् भने ऊ खुशी हुँदैन तर सही वा सत्यमा आनिन्दत हुन्छ। ूेमले

सध अ लाई सुरिक्षत राख्दछ, जिहले पिन भरपद र िवँवािसलो हुन्छ, जिहले
पिन आशाबादी र सकारात्मक हुन्छ र जिहलेपिन ूयास गिररहन्छ। ूेममा
रिहरहे को मािनसले कुनै िकिसमको दुव्यर्वहारलाई समथर्न गदन।

ःवःथ सम्बन्धमा दुवै जोडी वा साथीह ले एक आपसलाई सुरक्षा

गदर्छन् र सुरिक्षत भएको महसुस गदर्छन्। िरसै उठे तापिन ःवःथ िकिसमले

त्यसलाई सम्हाल्छन् र एक आपसको सेवा गनर् तत्पर हुने ूेिमलो मािनसको
बानी नै हुन्छ। कितपय समयमा दुव्यर्वहारमा परे को व्यिक्तले आफ्नै कारणले

ु ा आफू नै िजम्मेवारी भएको ठान्दछ र मैले
िरस उठाएको वा दुव्यर्वहार हुनम

नै गरे र यो पीडा भोग भनेर पुपरर् ु ोमा हात राखेर सहे र बःदछ। दुव्यर्वहार गन

व्यिक्तले आफ्नो है कमबाद वा अ लाई िनयन्ऽण गदर्छ। दुव्यर्वहार गन
व्यिक्त यःतो चलाख हुन्छ िक दुव्यर्वहारमा पन व्यिक्त नै दुव्यर्वहारमा पनर्
िजम्मेवार छ भनेर उसलाई लाचार बनाउँछ। सत्य कुरो यो हो िक कोही
व्यिक्त पिन अ

व्यिक्तको दुव्यर्वहारमा पन ज रत हुँदैन र जसले दुव्यर्वहार

गछर् उही नै सबै आफ्नो दु

व्यवहारको िजम्मेवारी हुन्छ। (जब परमेँवरले
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पशुह लाई सृि

गनुभ
र् यो अिन आदमलाई। पशुलाई आफ्नो बशमा राख वा

आफ्नो िनयन्ऽणमा राख भनेर आदमलाई परमेँवरले िनदशन िदनुभएको
िथयो। तर जब एक मािनसले अक मािनसलाई िनयन्ऽण गछर् वा आफ्नो
बशमा राख्न खोज्छ तब त्यसले अक मािनसलाई पशुसरह ठान्दछ र
अनुसार

व्यवहार

गदर्छ।

अनुवादकको थप जानकारी)।

यो

चाल

इसाई

भनाउँदाह लाई

त्यसै

सुहाउँदैन-

जो मािनस दुव्यर्वहारको मारमा पछर् त्यसलाई बाइबलले दोष िदँदैन

तर सान्त्वना िदँदछ। कितपय समयमा जब दुव्यर्वहारको िःथित वा घरे ल ु
िहं सालाई सम्हाल्न सिकएन भने आफ्नो घरभन्दा बािहरका मािनसह को

सहायता माग्न डराउनुहँद
ु ै न।
यो

दुभार्ग्यपूणर्

हो

िक

कितपय

सं ःकार

र

परम्पराको

नाउँमा

ीह लाई दुव्यर्हार गनुर् मनािसव नै हुन्छ भनेर िसकाइन्छ। ( ी, गधा, र
मादललाई िपट्नुपछर् भनेर मनुःमृितमा लेिखएको छ। पित भनेको पत्नीको
दे वता हो। उसले जे भनेपिन मा प
ु छर् भनेर त्यसमा लेिखएको छ। यो पुःतक
हाॆो

परम्पराको

िनधार्रक

हो-अनुवादकको

िटप्पणी)।

इसाईह

जुनसुकै

सं ःकृित, सं ःकार वा परम्पराबाटआएतापिन ितनीह लाई नारी वा ौीमतीूित
असमान व्यवहार गनु,र् दमन गनुर् र दुव्यर्वहार गनुर् िकन सुहाउँदैन?

५. क्षमा र शािन्त
"अ ले ितमीलाई कःतो व्यवहार गरे को चाहन्छौ त्यसरी नै ितमीले
पिन अ लाई व्यवहार गर। यो व्यवःथा र अगमवक्ताह ले भनेको सार हो"
(म ी ७:१२

पान्तिरत)। तपाईँको जीवनमा, पिरवारमा र पिरवार बािहर यो

नीित अपनाउन आवँयकता िकन छ? ूभ ु येशूमािथ िवँवास र भरोसा राखेर

तपाईँले यो नीितलाई कसरी अपनाउन सक्नुहन्ु छ?

िहॄू पुःतकको लेखकले यो सल्लाह िदन्छन् "सबै मािनसह सँग

शािन्त र पिवऽतामा रहनु िबना कसै ले पिन परमेँवरलाई दे ख्न सक्दै न" (िहॄू
१२:१४

पान्तिरत)। सबैसँग िमल्न हामीह ले सबै आवँयक कदमह

चालेतापिन कितपय

समयमा हामीलाई चोट िदने व्यिक्त पिरवतर्न हुन नचाहन

सक्छ न त हामीलाई सु

नै चाहन्छ। कितले माफ माग्छन् होला त कितले

माग्दै नन् पिन। तर जेभएतापिन हामीह कै िहतको िनिम्त िवशेष गरे र

पिरवारको बीचमा अिघ लेिखए अनुसार क्षमािदने सं ःकार बसाल्नुपदर्छ।
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अझ भन भने

न्

समाधानको िनिम्त क्षमा नभइनहुने तत्व हो।

िवशेष गरे र पिरवारमा क्षमा िदने सं ःकार बसाल्नै पछर्। जब कसै ले हामीमािथ

पाप गर्यो वा हामीलाई चोट पुर्यायो भने परमेँवरको शऽुले त्यस व्यिक्त र

हाॆो बीचमा पखार्ल खडा गराउन चाहन्छ। त्यसले गदार् जसरी येशूले

हामीलाई ूेम गनुह
र् न्ु छ त्यही अनुसार शऽुले ूेम गनर्बाट रोक लगाउँदछ।

क्षमा िदने सं ःकार हामीह को व्यिक्तगत िनणर्य हो र त्यो पखार्ललाई नाघेर

जाने हामीह ले चाहना हुनपु छर्।

"हामीले क्षमा िदय भन्दै मा हामीलाई क्षमा िदइने होइन ब

जब

हामी क्षमा िदन्छ तब हामी पिन क्षमा पाउँछ । सबै क्षमाको आधार हामी

अयोग्य भएतापिन परमेँवरले हामीलाई िदने ूेम हो। तर अ ूित हामीह को
मनिःथित र गिरने व्यवहारमा हामीह ले हाॆो जीवनको नीितमा ूेम छ िक

छै न भनेर दे खाउँदछ। त्यसकारण येशूले भ ुभयो "ितमीले अ को न्याय

कसरी गछ ितमीलाई पिन त्यसरी नै गिरनेछ। जुन नापले ितमीले नाप्दछौ
त्यही नापले ितमीलाई नािपनेछ" म ी ७:२।"-एलेन जी
अबजेक्त लेशनस्, २५१बाट

ाइट, बाइःट

पान्तिरत।

फेिर त्यसै बखत यिद हामीह ले पिहलानै गल्ती गर्य वा अ को िच

दुखाय भने पिन टु टेको सम्बन्ध गाँःने हामीले ूयास गनुप
र् दर्छु। आफूले गल्ती

र् यो सो
गरे को व्यिक्तकहाँ गएर गल्ती ःवीकार गनुप
र् छर् र तपाईँले के गनुभ
भ ुपदर्छ। अिन ऊसँग क्षमा माग्नुपदर्छ। येशूले भ ुभएको कुरो यही हो

"बेदीमा ितॆो भेटी ल्याउँदा ितॆो मनमा ितमीमािथ कसै ले िरस राखेको छ

भनेर ितमीलाई याद भयो भने त्यो भेटी बेदीको मूिन नै छोडेर जानु। त्यस
मािनससँग पिहला िमल अिन आएर ितॆो भेटी परमेँवरलाई दे ऊ" (म ी
५:२३,२४

पान्तिरत)। हामीलाई िच

दुखाउनेले हामीसँग क्षमा माग्यो भने

त्यो असल कुरो हुन्छ। त्यसरी नै त्यही िकिसमको मनिःथित बोकेर अ कहाँ

गएर क्षमा माग्दा उसलाई राॆो लाग्दछ र उसलाई तपाईँले वाःता गनुह
र् न्ु छ
भनेर दे खाउनेछ।

तपाईँले क्षमा पाउनुपन कारणह
अ लाई क्षमा िदन कसरी सिजलो हुन्छ?

के के िथए भनेर सोच्नु भयोभने
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उपसं हार:
थप जानकारी: " आपसी समझदारीमा पिरवार चलाउन ूायजसो बाबुआमाह

एक हुँदैनन्। छोराछोरीह सँग हे लमेल गरे र बाबुह ले ितनीह को आिनबानी

र ःवभावलाई राॆोसँग बुझेका हुँदैनन्। अिन ितनीह ले आफूले भने अनुसार

नचल्दा ितनीह लाई

खो र कठोर व्यवहार गदर्छन्। बाबुले आफ्नै िरसलाई

बशमा राख्दै नन् तर छोराछोरीह लाई कडाइकासाथ कजाउन खोज्छन्।
बालकलाई यो कुरो थाहा छ। बाबुको कुरा मानेर

ु ोज्नुको स ा
ानी हुनख

ँ ाई िरसले िःवकादर्छन्। छोराछोरीह ले नराॆो काम
बाबुले िदएको सजायल
गरे आमाले किहलेकाही ँ वाःता गदन भने किहलेकाही ँ एकदम िरसले

च ुिट्छन्। बालबािलकाह ले के अपेक्षा गन सो थाहा नभएको हुँदा ितनीह

सजायँ नपाउँञ्जेल कितको बदमाश हुनसक्छन् भनेर आफ्नो िसमाना हे दर्छन्।
यसरी

न्दिहनतामा र बाबुआमाले आफूले आफूलाई बशमा राख्न नसक्ने

वातावरणमा हुिकर्एका छोराछोरीह मा दु ताको िबऊ रोिपएको हुन्छ र पिछ

गएर त्यःतै खालको फल फलाउँछन्।"-एलेन जी
३१४,३१५बाट

ाइट, द एडभेिन्टःट होम,

पान्तिरत।

केन्ििवन्दु घर हुनपु दर्छ।

"अत्यन्त िनमर्ल र सव च्च ःनेहको

शािन्त, मेलिमलाप वा तालमेल,ःनेह र खुिशयालीलाई फलाइराख्न ूत्येक िदन
ूयास गनुप
र् छर्। जबसम्म ती बहुमूल्य तत्वह
बःदै नन्

तबसम्म

ती

तत्वह लाई

पिरवारको

फलाउन

दयमा सिजएर

िनरन्तर पमा

कोिसस

गिररहनुपछर्। ूेमको िब वा होिसयारसाथ हुकार्इराख्नुपदर्छ नऽ भने त्यो

मदर्छ। यिद कुनै व्यिक्तको जीवन अथर्मूलक र उ ेँयूेिरत भएर अगािड

बढाइरहन चाहन्छ भने ूत्येक असल नीितलाई मलजल गिर राख्नैपदर्छ।
दयमा रोप्ने िब वा िय नै हुन:् ईष, डाहा, दु

शैतानले मािनसको
बोलीह ,

अधै यत
र् ा,

पूवार्मह,

ःवाथीर्पना

वा

आफ्नोमाऽ

भाऊ

लोभलालच, तडकभडक, आडम्बर र खोबोपना आिद। यी तत्वह
उखेल्नुपदर्छ। यिद ती दु

िब वा वा तत्वह लाई

सोच, दु
खोज्ने,
जरै देिख

दयमा फलाइराख्न िदइयो

भने ितनीह ले यःतो फल फलाउने छन् जसले मािनसलाई अपिवऽ र ूदुिषत
पादर्छ। यो कःतो दु:खलाग्दो कुरा, कितपयले आफ्ना

दयह मा िवषाक्त

िब वालाई फःटाइ राख्छन् जसले ूेमको बहुमूल्य फलह लाई िबनाश पाछर्
अिन आत्मालाई असु
१९५,१९६बाट

पादर्छ!" -एलेन जी

पान्तिरत।
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ाइट, द एडभेिन्टःट होम,

िचन्तनमनन:
अ)

िववाहलाई सुरिक्षत राख्न पावलले िहॄू ४:१५मा व्यक्त

गरे को भावनालाई हेनह
र्ु ोस्: "िकनिक हाॆा ूधान पूजाहारी

ँ सहानुभिू त दे खाउन
हाॆो कमजोर वा दुबल
र् तामा हामीसग

नसक्ने हुनहु न्ु न। तर हामीजःतै उहाँ सबै कुरामा परीिक्षत

ु यो वा ूलोभनमा पनभयो, र पिन पापरिहत हुनहु न्ु थ्यो।"
हुनभ
( पान्तिरत)। हामी कःतो छ

भनेर आफैले

ँ
राॆोसग

अनुभिू त पाउन येशूले हाॆो पिरिःथितमा हामीलाई राख्नुभयो।

हामीह को िववाहको जोडीमा त्यही मनिःथित हुनपु दर्छ।
कुनै पिन पिरिःथित वा सङ्कटलाई तपाईँको

होइन तर अक

जीवनसाथीको

ि कोणले माऽ

ि कोणले पिन हेन बानी

बसाल्नुहोस्। उनले वा उसले त्यही पिरिःथितलाई कुन
ूकारले हेदर्छ, त्यसले कसरी उनलाई वा उसलाई ूभाव

पारे को छ र िकन ऊ वा उनी आफूले अनुभव गरे को अनुसार
चल्दछ सो कुराूित जोडाजोडी सं वद
े नशील हुनपु दर्छ। कुनै
पिन सङ्कटलाई िनराकरण गनर् उपयुक्त
र्
नीित वा अ ले

त्यही पिरिःथितलाई कसरी हेछर्न ् सो िलन सक्नुले धेरै

सहयोग गनर् सक्दछ। पािरवािरक जीवनमा माऽ होइन

ँ को सम्बन्धमा त्यो नीित
जीवनको ूत्येक पलमा र ूत्येकसग
अबलम्बन गनुर् ज री छ।
आ)

"के िरसाउनु सध पाप हो?" सोच्नुहोस्।
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कथा १०

झुबट
े ुर्

दुईवटा ूाथर्नाको िछ ो जवाफ
िु डडाइट फिरएरा ड िसल्भा, ६८,ॄािजल

चचर्मा जान झुबेटुर्को चासो िथएन। तर अचानक बाइबल पढ्ने

इच्छा उसमा कसरी आयो त्यो उनलाई थाहा भएन। बाइबल पढ्ने ितॄ
चाहना जहाँबाट आएपिन अवकाशूाप्त ॄािजलको बक मेनेजर आफ्नै सुरमा

बाइबल अध्ययन गनर् थाले।

पढ्दा पढ्दा झुबेटुर्ले पढे को वचनदे िख अचम्म मा

थाले। तर

बाइबलका कितपय भागह मा उनी अलमिलन थाले। त्यसको अथर् के हो

भनेर सोच्न थाले। कसै ले आएर बाइबल िसकाइिदए हुन्थ्यो भनेर उनले

कामना गनर् थाले। एक नयाँ वषर्को उत्सबमा परम्परागत भोज भतेरमा नजाने

र सालभाडोरको सडकबाट दे िखने भ ुईचम्पा उडाउने तमासा पिन नहेन उनले

िनधो गरे । त्यो ॄािजलको साल्भाडोर सहर समुिको िकनारमा छ। त्यहाँ
चािलस लाख जनसं ख्या छ।

"ितमी एक्लै भ ुईचम्पा उडाएको हे न र् जाऊ" आफ्नी ौीमतीलाई उनले

भने। झुबेटुर्ले एक्लै बसेर ूाथर्ना गनर् चाहे का िथए।उनको पिरवार उत्सबको

ँ ा टे केर झुबेटुर्ले ूाथर्ना गनर् थाले।
िनिम्त घरबाट बािहर िनःकेपिछ घरमा घुड

उनलाई बाइबल िसकाउन र उहाँको सही चचर् दे खाउन उनले परमेँवरसँग
िबिन्त गनर् थाले।
"त्यो ूाथर्ना परमेँवरले यित िछटो िदनुभयो िक त्यःतो पिहले

किहल्यै पिन भएको िथएन" झुबेटुर्ले पिछ भने। थाहा नै नपाइकन झुबेटुर्ले

सात

िदन साबथमा ूाथर्ना गनर् थालेका िथए। त्यसबेलाको िडसेम्बर ३१

शिनबार परे को िथयो। अक िदन जनवरीब १ आइतबार परे को िथयो।
त्यस वषर्को पिहलो काम गन िदन सोमबार िथयो। त्यस िदन

झुबेटुर्ले काम गन गरे को बकबाट फोन आयो। बकको िनदशकले आफ्नो

केही लगानीमा सहयोग गनर् लेिखएको करारपऽमा सही गनर् झुबेटुर्लाई

बोलाएका िथए। बकको िनदशकको अिफसमा झुबेटुर्ले आफूसँग काम गरे को
पुरानो साथीलाई दे खे। ऊ इसाई भएको झुबेटुर्ले सम्झे। करारमा हःताक्षेर
गरे पिछ झुबेटुर् त्यस मािनसभएको ठाउँमा गए। उसको नाउँ आलभारो िथयो।
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"आलभारो, म बाइबल कहाँ अध्ययन गनर् सक्छु के तपाईँलाई थाहा

छ? तर मलाई पाःटरकहाँ नलै जानु अिन ितमीले

मलाई इसाई बनाउन पिन

नखोज्नु। म केवल बाइबल पढ्न चाहन्छु ।" झुबेटुर्ले अनुरोध गरे । आलभारो

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िथयो तर झुबेटुर्लाई थाहा िथएन।

"तपाईँ क्याबुलामा बाइबल पढ्न सक्नुहन्ु छ" आलभारोले भने। त्यस ठाउँमा

रहे को सहरी िजल्लामा उसको एडभेिन्टःट चचर् िथयो।

"त्यो त धेरै टाढा छ र मोटरको घुइँचो धेरै नराॆो छ" झुबेटुर्ले

भने।"िठक छ त्यसो भए तपाईँलाई नै चािहने िठक एउटा ठाउँ छ। त्यहाँ
मािनसह

बाइबल पढ्छन्। तर त्यो चचर् होइन।

अक िदन म लबार िथयो। आलभारोले झुबेटुर्लाई ँयिर

िजसस घरे ल ु चचर्मा

लग्यो। त्यहाँ सानो सानो झुण्ड गरे र बाइबल पिढन्थ्यो र गीत गाइन्थ्यो। तर
नौलो ठाउँ र निचनेका मािनसह

भएकोले झुबेटुर्लाई त्यस ठाउँमा जान

असिजलो लाग्यो। उनले पािरवािरक साथी रे िजनालाई आफूसँग आउन अनुरोध

गरे । जब उनको ौीमतीलाई आफूसँग आउन अनुरोध गरे तब उनी जान
मािननन्।

त्यहाँ भएको बाइबल अध्ययन झुबेटुर्लाई अत्यन्तै रोचक लाग्यो।

अक हप्ता पिन रे िजनालाई आफूसँग आउन झुबेटुर्ले अनुरोध गरे । "हुन्छ म
तपाईँसँग जान्छु तर बाइबल अध्ययनमा सिरक हु " भनेर उनले जवाफ

िदइन्।

ूत्येक बाइबल अध्ययनमा रे िजना झुबेटुर्सँग गइन्। उनले आफ्नो

लुगािभऽ पौडी खेल्ने व

लगाउँिथन्। बाइबल अध्ययन पिछ पौडी खेल्न जाने

उनको मनशाय िथयो।

िडसेम्बर ३१, २००६मा झुबेटुर्ले बिप्तःमा िलए र त्यसको एक

वषर्पिछ रे िजनाले पिन बिप्तःमा िलइन्।

ँ ामा आस
ँ ु टल्काउँदै झुबेटुर्ले भने
"मसँग कःले बिप्तःमा िलइन् होली" आख

"मेरी आमा।" बिप्तःमा िलनु अिघ झुबेटुर्ले आफ्नी आमाले आफ्नो कदमको

बारे मा जानकारी िदएका िथए। ॄािजलको गाउँमा झुबेटुर्की िददी ओिडटसँग

उनको आमा धेरै वषर्देिखसँगै बसेकी िथइन्। ओिडट एडभेिन्टःट िथइन्।

" आमा म मेरी िददीको चचर्मा बिप्तःमा िलँदैछु" भनेर उनले आमालाई फोन

गरे का िथए। फोन गरे को दश िमनेटपिछ आमाले झुबेटुर्लाई फोन गिरन्।"म
पिन ितमीसँग बिप्तःमा िकन निलने?" आमाले सोिधन्।
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ु न्ु छ र?" झुबेटुर्ले सोधे।"हरे क िदन
"के तपाईँ बिप्तःमाको िनिम्त तयार हुनह
मेरी छोरीले मलाई बाइबल पढाउँिछन्। ितमीसँगै बिप्तःमा िलने अवसर म

गुमाउन चाहा " उनले भिनन्।८४ वषर्को उमेरमा उनले बिप्तःमा िलइन्।

झुबेटुर् ५६ वषर्का िथए।

ु न्ु छ। १४ वषर्िभऽ त्यस
आज झुबेटुर् घरे ल ु चचर्को सहअगुवा हुनह

घरे ल ु चचर्को स ित ारा २०० जनाले बिप्तःमा िलए।नयाँ वषर्मा बाइबल
बुझ्न र सत्य चचर्को िनिम्त परमेँवरसँग गरे को ूाथर्नाको तीन िदनिभऽ

जवाफ पाएकोमा झुबेटुर् अचम्म मान्छन्।

ँ यो परमेँवरको ूेम ारा हो। तर यस
"यस चचर्िभऽ म कसरी आए?

चचर्मा रिहरहने ूितव ता कसरी भयो त? यस चचर्मा मैले पाएको न्यानो माया
र ःवागत गन वातावरणले गदार् म सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा रिहरहने
िनणर्य गनर् सक्ने भएको िथए"ँ अन्तरवातार्मा मलाई झुबेटुर्ले भने।

"चचर्ले गदार् धेरै मािनसह को पूवार्मह तोडेको म ठान्छु । म

ँ हामीले डाक्टर, डेिन्टःट र विकलह लाई
सांसािरक क्षेऽबाट चचर्मा आए।
बिप्तःमा िदलाय । साधारणतया ितनीह

चचर्मा जाँदैनन्। जो चचर्मा जान

चाहन्दै नन् ितनीह लाई हामीले माया दे खाएर ःवागत गदर्छ । जब ितनीह ले

बिप्तःमा िलन्छन् तब ितनीह ले किहल्यै पिन चचर् नछोडेको दे िखएको छ"

झुबेटुर्ले थप्दछन्।

लेखक: आन्द्र्यु मेकचेःनी
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