
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह :  ूिेरत १०:१-२८, ३४,३५, १ कोरन्थी २:२, 
१ थेःसोिलिनकी ५:२१,२२, यूह ा १:१२,१३,३:७ र १ यूह ा ५:१। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "१ यसकारण यितका साक्षीह को ठूलो बादलले 
हामीलाई घेिरराखेको हनुाले, हरिकिसमका बोझा र हामीलाई सिजलैिसत 
अल् झाउने पापलाई पन् छाएर हाॆा सामनु् ने रािखिदएको दौड धैयर्साथ दौड । २ 
हाॆा िवँ वास सु  गनुर्हनेु र पूरा गनुर्हनेु येशूलाई हेर , जसले उहाँको सामनु् ने 
रािखिदएका आनन् दको िनिम् त अपमानलाई केहीजः तो नठानी बूसको कं ट 
भोग् नभुयो, र परमेश ् वरको िसंहासनको दािहनेपि  िवराजमान हनुहुनु् छ।" (िहॄू 
१२:१-२)। 

हामी जीवनको जनुसकैु कदममा चिढरहेतापिन, जनुसकैु पिरिःथितमा 
हामी गिुळरहेतापिन हामी हाॆो संःकार र परम्पराको पृ भिूमको िव मा हामी 
बाँिचरहेका हनु्छ । हामीह का बाबआुमा, हामीह का छोराछोरीह , 
हामीह को घर, हामीह का पिरवारह  र चचर्समेत जनु संःकार वा 
संःकृितमा छ त्यसले ूभािवत पािररहेको हनु्छ। अ  तत्वह ले हामीह को 
जीवनमा भिूमका खेिलरहेतापिन हप् ताको सात  िदन साबथलाई शिनबारबाट 
आइतबार सािरनलेु परम्परा, धमर्, संःकार, समयले चचर्लाई कःतो शिक्तशाली 
र नकारात्मक पमा ूभाव पाद  रहेछ भनेर हाॆो अगािड ज्वलन्त उदाहरणको 
पमा खडा भइरहेको छ। जब हामी कुनै चचर्मा आइतबार आराधना 

गिररहेको देख् छ  तब त्यसले तत्कालीन पाँ चात्य देश रोमको धािमर्क 
परम्पराले चचर्मा कःतो शिक्तशाली जरा रोपेको िथयो भनेर हामीलाई याद 
िदलाउँछ। 

११ 
  

िव  वािव  वासका पिरवारहसका पिरवारह   
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   इसाई पिरवारले परम्परा र संःकारको चनुौितह लाई सध सामना 
गनुर्पिररहेको हनु्छ। कितपय समयमा परम्परा वा संःकारको ूभाव असल 
हनुसक्छ तर अ  बेलामा वा ूायजसो नकारात्मक हनु्छ। 
    तर येशूभक्तको िनिम्त शभुसमाचार त यो छ िक ससुमाचारको 
शिक्तले मािनसह को जीवनलाई ूज्विलत पादर्छ, सान्त्वना िदँदछ र संःकार 
वा परम्पराको नाउँमा ल्याउने चनुौितको सामना गनर् बल ूदान गदर्छ। जब 
हामी "िनद ष र सधुा भएर टेढ़ा र बरािलएका पःु ताको बीचमा परमेँ वरका 
िनं खोट सन् तान हनु, जनु पःु ताको बीच संसारमा हामीह  ताराह झ चम् कन 
चाहन्छ " (िफिलप्पी २:१५) तब हामी "िवँ वास अथार्त ्आःथाका पिरवार" 
कसरी हनेु भनेर यस अध्यायमा हेनछ । 
 

१. जनु असल छ त्यसलाई समाती राख् न ु 
       जब ससुमाचार िवँ वभरी फैिलन्छ तब ससुमाचारलाई िवँ वास गरेर 
येशूभक्त हनेुह ले िविभ  संःकृित, सभ्यता, रहनसहन वा जीवनशैली, संःकार, 
परम्परा आिदह को सामना गनुर्पन हनु्छ। धेरैजसो ती परम्परा, संःकृित, 
रहनसहन वा जीवनशैली, संःकार र परम्पराह मा पिरवार र सामािजक 
सम्बन्धसँग जोिडएका हनु्छन।् येशूलाई िवँ वास गदार् उहाँको बारेमा 
ससुमाचार सनुाउने व्यिक्तह  हनु ् वा महण गन व्यिक्तह  हनु ् ितनीह ले 
ःथानीय िविभ  ूचिलत संःकार र रहनसहनसँग कसरी िभज्ने भ े ूँ न 
ितनीह को िदमागमा खडा भइरहेको हनु्छ। कितपय कुराह  जःतै पािरवािरक 
सम्बन्धको िवषयमा व्यिक्तगत पमा येशूभक्तह लाई असिजलो लाग्न सक्छ। 
     येशूभक्तह लाई कसैबाट अलग बसेर आफू धमार्त्मा वा पिवऽ बन 
भनेर धमर्को लगुा लगाउन इजाजत निदएको पिरूआेयमा ूिेरत १०बाट हामीले 
के िसक्न सक्दछ  जसमा अ  संःकार वा सभ्यतासगँ हामीमा हनेु पूवार्मह र 
तगारोह लाई भत्काउन आवँयक भएको महससु गराउँछ? हेन ुर्होस:् "१ 
कैसिरयामा कनिलयस नाउँका एक जना मािनस िथए, जो इटािलया भन् ने 
पल् टनका एक कप् तान िथए (िनसन्देह ितनी गोरा जाितका िथए जसलाई िबदेशी, 
पानी नचल्ने वा अन्यजाित भनेर यहूदीह ले हेप्दथे)। २ ितनी ईँ वरभक्त िथए, 
र ितनी र ितनको सारा पिरवारले परमेँ वरको भय मान् थे। ितनले मािनसह लाई 
उदारतासाथ दान िदई परमेँ वरलाई सध ूाथर्ना गथ। ३ ितनले िदउँसो तीन 
बजेितर दशर्नमा ः पं ट पले परमेँ वरका एउटा ः वगर्दूत आफूतफर्  आएर यसो 
भिनरहेका सनेु, 'कनिलयस!' ४ भयभीत भएर ितनले उनलाई िनयालेर हेरे र 
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भने, 'ूभ,ु भन् नहुोस ्।' अिन उनले ितनलाई भने, 'ितॆा ूाथर्ना र गरीबह लाई 
िदएका दान सम् झनाको पमा परमेँ वरको सामने पगेुका छन ्। ५ अब 
मािनसह लाई योप् पामा पठाऊ, र पऽसु भिनने िसमोनलाई बोलाइपठाऊ। ६ 
ितनी चमर्कार िसमोनकहाँ बसेका छन ्, जसको घर समिुको िकनारमा छ।' ७ 
जब ितनीसँग बोल् ने ः वगर्दूत िबदा भए, तब ितनले आफ् ना नोकरह मध् ये दईु 
जना र िनरन् तर ितनको सेवा-टहल गन एक जना भक्त िसपाहीलाई बोलाए, ८ 
र ितनीह लाई सबै कुरा बताएर योप् पामा पठाए। ९ भोिलपल् ट ितनीह  आफ् नो 
याऽामा त् यस सहरको निजक आइपगु् दा, िदउँसो बा॑ बजेितर पऽसुचािहँ ूाथर्ना 
गनर् घरको कौसीमा उक् ले। १० ितनी भोकाए, र ितनले केही खाने मन गरे, 
तर अ ह ले भोजन तयार गिररहेको बेला ितनी ध् यान-मग् न भए। ११ ितनले 
ः वगर् उयेको र त् यहाँबाट चारै कुनामा बाँिधएको तन् नाजः तो केही पथृ् वीितर 
झिररहेको देखे। १२ त् यस तन् नामा पथृ् वीका सबै िकिसमका चारखु े जनावर र 
घॐने ूाणी र आकाशका चराच ु ीह  िथए। १३ तब ितनले एउटा आवाज 
सनेु, 'ए पऽसु उठ, र मारेर खाऊ।' १४ तर पऽसुले भने, 'होइन ूभ,ु 
िकनभने मैले किहल् यै केही अपिवऽ वा अशु  थोक खाएको छैन।ँ' १५ त् यो 
आवाज फेिर दोॐो पल् ट ितनले सनेु, 'परमेँ वरले जे शु  गनुर्भएको छ 
त् यसलाई ितमी अपिवऽ नठान।' १६ तीन पल् टसम् म यः तो भयो, र तु न् तै त् यो 
तन् ना ः वगर्ितर लिगयो। १७ जब पऽसु आफूले देखेको यो दशर्नको अथर् के 
होला भनेर मनमनै अन् योलमा परेका िथए, त् यित नै बेला कनिलयसले पठाएका 
मािनसह  िसमोनको घर खोज् दै ढोका अगािड खड़ा भए, १८ 'पऽसु भिनने 
िसमोन यहाँ बसेका छन ् िक? भनी उच् च सोरमा सोधे। १९ जब पऽसु 
दशर्नको िवषयमा िवचार गिररहेका िथए तब पिवऽ आत् माले ितनलाई भन् नभुयो, 
'हेर, तीन जना मािनसले ितमीलाई खोज् दैछन ्। २० उठ, र तल जाऊ, र 
निहचिकचाईकन ितनीह का साथ लाग, िकनभने ितनीह लाई मैले पठाएको 
हुँ।' २१ तब पऽसु ओल, र ती मािनसह कहाँ गएर भने, 'हेर, ितमीह ले 
खोजेको मािनस मै हुँ। ितमीह  यहाँ आएको कारण के हो? २२ ितनीह ले 
भने, 'एक जना कप् तान कनिलयस, जो सोझा र परमेँ वरसँग डराउने र सारा 
यहूदी जाितबाट सम् मान पाएका व् यिक्त हनुहुनु् छ, तपाईंलाई उहाँको घरमा 
बोलाइपठाउने र तपाईंबाट सन् देश सनु् नू भनी एउटा पिवऽ ः वगर्दूतबाट उहाँलाई 
आदेश िमलेको छ।' २३ तब ितनले ितनीह लाई िभऽ बोलाएर ितनीह को 
सत् कार गरे। भोिलपल् ट पऽसु उठेर ितनीह सँग गए, र योप् पाका कितपय 
भाइह  ितनको साथ लागे। २४ पिसर्पल् ट ितनीह  कैसिरया पगेु। आफ् ना 
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कुटुम् बह  र घिनं ठ िमऽह लाई बोलाएर जम् मा गरी कनिलयस ितनीह को 
बाटो हेिररहेका िथए। २५ जब पऽसु िभऽ आए तब कनिलयसले ितनीसँग भेट 
गरी ितनका पाउ परी दण् डवत ् गरे। २६ तर पऽसुले उनलाई यसो भन् दै उठाए, 
'उ  नहुोस ्, म आफै पिन त मािनस नै हुँ।' २७ तब ितनी उनीसँग कुरा गद 
घरिभऽ गए, र त् यहाँ ितनले धेरै जना जम् मा भएका भे ाए। २८ तब पऽसुले 
ितनीह लाई भने, 'अ  जाितसँग स त गनुर्, अथवा ितनीह लाई भेटघाट गनुर् 
एक यहूदीको लािग कित अनिुचत हो भन् ने कुरा तपाईंह लाई थाहै छ, तापिन 
परमेँ वरले मलाई कुनै मािनसलाई अपिवऽ अथवा अशु  नठान् नू भनी 
देखाउनभुएको छ। २९ यसैकारण डाक् ने िबि कै केही आपि  नजनाई म 
तपाईंह कहा ँआए।ँ तपाईंह ले मलाई िकन डाक् नभुयो? अब भन् नहुोस ्।'   
  ३० तब कनिलयसले भने, 'चार िदनअिघ ूाय: यही समय घरमा म 
तीन बजेको ूाथर्ना गिररहेको िथए,ँ तब चहिकलो पोशाक पिहरेका एक जना 
मािनस मेरो सामनु् ने खड़ा भए, ३१ र भने, 'कनिलयस, परमेँ वरको सामनु् ने 
ितॆो ूाथर्नाको सनुाइ भएको छ, र ितमीले गरीबह लाई िदएका दानको 
सम् झना भएको छ। ३२ यसकारण योप् पामा मान् छे पठाएर पऽसु भिनने 
िसमोनलाई बोलाइपठाऊ । ितनी समिुको िकनारमा चमर्कार िसमोनको घरमा 
बसेका छन ्।' ३३ तब मैले तु न् तै तपाईंकहा ँ मािनस पठाए,ँ र तपाईं 
कृपापूवर्क आउनभुयो। अब ूभबुाट तपाईंलाई आ ा भएका सबै कुराह  सनु् न 
हामी सबै परमेँ वरको सामनु् ने यहाँ उपिः थत छ।' ३४ तब पऽसुले बोल् न 
थाले, 'साँच् ची नै म देख् तछु, िक परमेँ वरले पक्षपात गनुर्हनु् न, ३५ तर हरेक 
जाितमा जो उहासगँ डराउँछ, र उिचत काम गछर्, त् यो उहाँको सामनु् ने 
महणयोग् य हनु् छ। ३६ परमेँ वरले इॐाएलीह लाई पठाउनभुएको सन् देश, 
अथार्त ् भीं ट ारा ूचार गिरएको शािन् तको ससुमाचार तपाईंह लाई थाहा छ। 
(उहाँ नै सबैका ूभ ु हनुहुनु् छ।) ३७ यूहन् नाले ूचार गरेको बिप् तः मापिछ, 
गालीलदेिख सु  गरेर सारा यहूिदयाभिर ूचार गिरएको वचन यही हो, ३८ िक 
परमेँ वरले नासरतका येशूलाई पिवऽ आत् मा र शिक्तले अिभषके गनुर्भयो। उहाँ 
सकुमर् गद र िदयाबलसबाट पेिलएकाह लाई िनको पाद िहँ  नभुयो, िकनिक 
परमेँ वर उहाँको साथमा हनुहुनु् थ् यो।   
  ३९ अिन उहाँले यहूदीह को देशमा र य शलेममा गनुर्भएका सबै 
कुराका हामी साक्षी ह । उहाँलाई ितनीह ले काठमा झणु् ाएर पिन मारे। 
४० उहाँलाई नै परमेँ वरले तेॐो िदनमा जीिवत पारी उठाउनभुयो, र उहाँलाई 
ूकट गराउनभुयो, ४१ सबै मािनसलाई होइन, तर हामी जसलाई परमेँ वरले 
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साक्षीको पमा छान् नभुयो, र उहाँ मतृकबाट जीिवत हनुभुएपिछ हामीले उहाँसँग 
खानपान गर् य । ४२ उहाँले हामीलाई जनतामा ूचार गनर्, र उहाँ जीिवत र 
मतृकह का न् यायकतार् हनुलाई परमेँ वर ारा िनयकु्त हनुभुएको व् यिक्त हनुहुनु् छ 
भन् ने गवाही िदनलाई आ ा गनुर्भएको छ। ४३ सबै अगमवक्ताह ले उहाँको 
गवाही िदएका छन ्, िक उहाँमािथ िवँ वास गन ूत् येकले उहाँको नाउँ ारा पाप-
क्षमा पाउँछ।' ४४ पऽसुले यी कुरा बोल् दाबोल् दै वचन सनु् ने सबैमािथ पिवऽ 
आत् मा ओलर्नभुयो। ४५ अन् यजाितह मािथ पिन पिवऽ आत् माको वरदान 
खन् याइएको देखेर पऽसुको साथमा आउने यहूदी िवँ वासीह  आँ चयर्चिकत 
भए। ४६ िकनिक अन् य भाषामा बोलेर ितनीह ले परमेँ वरको ूशंसा गिररहेका 
उनीह ले सनेु। तब पऽसुले भने, ४७ 'हामीझ पिवऽ आत् मा पाउने 
ियनीह लाई पानीको बिप् तः मा हनुदेिख कसले मनाही गनर् सक् छ? ४८ अिन 
ितनले ितनीह लाई येशू भीं टको नाउँमा बिप् तः मा िदनू भनी आ ा गरे। तब 
ितनीह ले पऽसुलाई केही िदन त् यही ँरहनहुोस ् भनी अनरुोध गरे।"  
     पापह को िनिम्त येशू भी को मतृ्य ुकुनै एक जात वा रा को िनिम्त 
नभएर संसारका ूत्येक मानव ूाणीको िनिम्त हो। येशूको मतृ्यकुो ूभाव 
िवँ वव्यापी भएकोले त्यो मानव ूाणी जहा ँ रहेतापिन उसको िनिम्त हो। यो 
महान ् सत्य आत्म ान धेरैले अझसम्म महससु गरेका छैनन।् कसैलाई 
करकापले सनुाउने होइन तर आमह गरेर यो सन्देश सनुाउने  जनुसकैु पेशा 
वा जातको ूत्येक येशूभक्त वा म इसाई हुँ भनेर दावी गनको िजम्मा हो। 
परमेँ वरले पक्षपात गनुर्हु । येशूभक्तले ूत्येक मािनसलाई आदर, सम्मान र 
इज्जत गनुर्पछर्। सबै मािनसह ले ससुमाचार सु े र महण गन अवसर 
पाउनपुदर्छ (जब हाॆो कुनै मािनससँग जम्का भेट हनु्छ तब ती मािनससँग 
कसरी मखु देखाउने वा बोिलचाली गन भ े कुरामा हामी सजग हनुपुछर् 
िकनभने उसको िनिम्त येशू मनुर्भएको िथयो-अनवुादकको ूितिबया)। 
    अ  सभ्यता, रा , संःकार र जाितह लाई ससुमाचार सनुाउनपुछर् भनेर 
सु का इसाई ूचारकह ले कसरी िनंकषर् िनकाले? हेन ुर्होस ् देहायका केही 
पदह : ूिेरत १५:१९-२१ "१९  'यसकारण मेरो फैसला यो छ, िक 
परमेँ वरतफर्  फकर् ने अन् यजाितह लाई हामी द:ुख निदऔ,ं २० तर ितनीह लाई 
यी कुरा लेिखिदऔ,ं िक ितनीह  मूितर्पूजाको अशु ताबाट अलग् ग रहून ्, 
व् यिभचारबाट, घोबो अँ ाएर मारेको पशकुो मास ुर रगतबाट अलग् ग रहून ्। 
२१ िकनभने अिघका पःु तादेिख नै सहरैिपच् छे मोशाका व् यवः थाको ूचार 
भइरहेको छ, िकनिक यो हरेक सभाघरमा हरेक शबाथमा पिढँदै छ।', ूिेरत 
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१५:२८,२९ "२८ पिवऽ आत् मा र हामीह लाई यो उिचत लाग् यो, िक यी 
आवँ यक कुराह बाहेक अ  बढ़ी बोझ तपाईंह लाई बोकाउनहुुँदैन। २९ 
तपाईंह  मूितर्ह लाई बिल चढ़ाएको थोक, रगत, गला अँ ाएर मारेको 
पशकुो मास ु र व् यिभचारबाट अलग् ग रहनहुोस ्। यी कुराह बाट अलग् ग 
रहनभुयो भने असल हनेुछ। िबदा।", १ कोरन्थी २:२ "ितमीह सगँ हुँदा येशू 
भीं ट र उहाँलाई बूसमा टाँगेका कुराबाहेक अ  केही नजान् ने नै मैले िनँ चय 
गरेको िथए।ँ" र १ थेःसोिलिनकी ५:१६-२४"  
  "१६ सध आनिन् दत रहो। १७ िनरन् तर ूाथर्ना गिररहो। १८ सबै 
पिरिः थितमा धन् यवाद देओ,  िकनिक भीं ट येशूमा ितमीह का लािग परमेँ वरको 
इच् छा यही हो। १९ पिवऽ आत् मालाई निनभाओ। २० अगमवाणीलाई तचु् छ 
नठान। २१ सबै कुराको जाँच गर। जनु कुरा असल छ त् यसैमा ढ़ रहो। 
२२ सबै िकिसमका खराबीबाट अलग बस।  २३ शािन् तका परमेँ वर आफैले 
सम् पूणर् पले ितमीह लाई चोखा तलु् याऊन ्, र ितमीह का समः त आत् मा, ूाण र 
शरीर हाॆा ूभ ु येशू भीं टको आगमनमा िनं कल  रहून ्। २४ ितमीह लाई 
बोलाउनहुनेु िवँ वासयोग् य हनुहुनु् छ, उहाँले यो गनुर् नै हनेुछ।" 
    ूत्येक सभ्यता, संःकार वा संःकृितले मािनसह को पितत ःवभावलाई 
ूितिबिम्बत गदर्छ। तर कितपय संःकार, सभ्यता वा संःकृितमा केही न केही 
ान र आःथाह  छन ् जनु पिवऽ धमर्शा सम्मत हन्छ र अझ कितपय 
समयमा ितनीह  ससुमाचार सनुाउन उपयोगी पिन हनु्छन ् (सत्य कुरो अ  
संःकृित वा सािहत्यमा छ भन्दैमा त्यो असत्य हनु सक्दैन-अनवुादकको थप)। 
संसारका कितपय संःकारह मा पिरवार समाजसँगको सम्बन्धमा निजक हनेु 
मूल्यमान्यताह  छन ् जो िक अनकुरणीय उदाहरण हनु्छन।् बाइबलका 
नीितह लाई अपनाउँदै जनु संःकार असल छ त्यसलाई उचाल्न ु र बलिदन ु
ूत्येक येशूभक्तको िजम्मेवारी ठा ुपदर्छ। 
   तर फेिर सबैसँग िमल्ने भन्दैमा परमेँ वरको सत्यलाई कसैसँग 
सम्झौता िमल्दैन। इसाई इितहास द:ुख लाग्दो पिन छ िकन बाइबल सम्मत 
नभएका कितपय संःकारह सँग सम्झौता गरेर ितनलाई चचर्मा िभऽाएर केवल 
देखावटी इसाई बनाउन चचर्ले नै अमणी भिूमका खेलेको पाइन्छ। बाइबल र 
बाइबलमामाऽै आधािरत पक् का येशूभक्तको उत्पादन हनुकुो स ा सबैसँग 
घलुिमल गनुर्पछर् र ितनीह लाई खशुी पानर् ितनीह को रहनसहनमा लाग्नपुछर् 
भनेर केवल इसाईमाऽ कहलाइने मािनसह  यस संसारमा देखा परेका िथए, 
देखा पिररहेकाछन ् र येशूको दोॐो आगमन नहञु् जेल देखापिररहनेछन।् 

20९ 



आिखरमा शैतानले आफू यस संसारको भगवान भनेर येशूकै अगािड दावी गनर् 
तयार भएको िथयो। इसाई भनाउँदाह कै बीचमा अन्यौलको वातावरण हुँदा 
शैतानलाई अत्यन्त आनन्द लाग्दछ। तर येशूले यस संसारबाट हामीलाई 
उ ार गनुर्भएको छ र उहाँको पिवऽ आत्माले उहाँका भक्तह लाई सबै 
सत्य ानह मा अगवुाई गनुर्हनु्छ (यूह ा १६:१३)। 
    तपाईँको िवँ वास, िशक्षादीक्षा तपाईँको सभ्यता वा संःकारले तपाईँलाई 
कितको मोडेको छ? बाइबलको आत्म ानले तपाईँको िवँ वासलाई कि को 
बिलयो बनाइराखेको छ? तपाईँ रहनभुएको, हकुर् नभुएको संःकार, समाज र 
परम्परा, र बाइबलको सत्यताको बीचमा िभ ता भएको कसरी पिहचान गनर् 
सक्नहुनु्छ? 
 
२. पिरवारमा ःथानीय संःकार, संःकृित र रहनसहनको अिधकार 
      "िकनभने त् यसले आफ् ना छोराछोरीह  र घरानालाई धमर् र न् याय गरेर 
परमूभकुो मागर् पालन गनर्लाई आ ा िदओस ् भनेर मैले त् यसलाई छानेको छु। 
यसैले नै परमूभलेु अॄाहामिसत गनुर्भएको ूित ा पूरा गिरिदनहुनेुछ।”  (उत्पि  
१८:१९)। िविभ  संःकार, चालचलन, रहनसहन, परम्परा, संःकृित िविभ  
ूकारले आउँदछन ्र ितनीह  नै समाज र  समाजका पिरवारह लाई िनमार्ण 
गन िनमार्ण साममीह  हनु।् त्यसकारण समाजको पिहचान गराउने िविभ  
िवशेष संःकार र रहनसहन पिरवारसँग िसधै सम्बिधत भएको हनु्छ। पौरािणक 
कुरा जनु ् अिहले हामी असभ्य वा ज ली समाज भन्छ  त्यसबेला छोराले 
आफ्ना बाबआुमाको मदुार् खानपुदर्थ्यो भने अक  समाजको मािनसले िववाह 
गनुर्पर् यो भने उसले शऽकुा टाउकाह  दाइजो ःव प ल्याउन ुपथ्य । अिहले 
पिन बालबािलका हकुार्उने, ितनीह लाई परम्परा अनसुार ढाल्ने, जोडाजोडी 
िमलाउन खोज्ने, पारपाचकेु, िववाह, आमाबाबकुो र आमाबाबुू ितको िजम्मेवारी 
आिद िविभ  समाज तथा संःकार अनसुार फरक फरक हनु्छन।् जब हामी 
ससुमाचार सनुाउँछ  तब िविभ  समाजका िविभ  संःकार वा संःकृित वा 
िरितह ूित हामी संवेदनशील हनुपुदर्छ तािक हामीह को िवँ वाससँग सम्झौता 
नगिरएतापिन अनावँयक पमा हामीह मा समःयाह  नआउन।् फेिर 
त्यसबैखत हामीह को िवँ वासी पिरवारमा बािहरका समाज र संःकारले पान 
ूभावूित हामी सजग हनुजु री छ। 
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   जनु संःकार वा संःकृित वा रहनसहनमा देहायका पिरवारह  हकुका 
िथए ितनीह को पिरवारलाई समाजले कःतो असर पार् यो भनेर देहायका पदह  
हेन ुर्होस।् ती उदाहरणह बाट हामी के नीित िसक्नसक्छ ? हेन ुर्होस:् उत्पि  
१६:१-४ "१ आफ् नी पत् नी साराईबाट अॄामको कोही सन् तान भएको िथएन। 
तर हागार नाउँ भएकी ितनकी एक िमौी कमारी िथई। २ साराईले अॄामलाई 
भिनन ्,  “हेन ुर्होस ्, परमूभलेु मेरो कोख बन् द गिरिदनभुएको छ। यसकारण मेरी 
कमारीकहाँ जानहुोस ्। शायद त् यसबाट मेरो िनिम् त सन् तान हनु सक् छ।” अॄामले 
साराईको कुरा माने। ३ अॄाम कनानमा बसेका दश वषर्पिछ ितनकी पत् नी 
साराईले आफ् नी कमारी िमौी हागारलाई आफ् ना पित अॄामलाई ितनकी पत् नी 
हनुलाई िदइन ्। ४ अिन ितनी हागारकहा ँगए, र त् यो गभर्वती भई। जब त् यसले 
“म गभर्वती भएछु”  भनी थाहा पाई,  तब त ् यसले आफ् नी मािलक् नीलाई तचु् छ 
िं टले हेनर् लागी।", उत्पि  ३५:१-५ "१ त् यसपिछ परमेँ वरले याकूबलाई 
भन् नभुयो,  “उठेर बेथेलमा जाऊ, र त् यही ँबसोबास गर ्, र ितॆो दाज ुएसावबाट 
ितमी भाग् दाखेिर ितमीकहाँ देखा पन परमेँ वरको िनिम् त त् यहाँ एउटा वेदी 
बनाऊ।” २ यसकारण याकूबले आफ् नो घराना र आफूिसत भएका सबैलाई भने, 
“ितमीह सगँ भएका िवदेशी देवताह  िमल् काइदेओ र आफू-आफूलाई शु  पारेर 
लगुाह  फेर। ३ तब हामी बेथेलमा जाऔ,ं र मेरो द:ुखको िदनमा मेरो पकुारा 
सनु् नहुनेु र म जहाँ गए तापिन मिसत हनुहुनेु परमेँ वरको िनिम् त त् यहाँ एउटा 
वेदी म बनाउनेछु।”  ४ यसकारण ितनीह ले आफू-आफूिसत भएका िवदेशी 
देवताह  र आफ् ना कानमा भएका कुण् डलह  याकूबलाई िदए र याकूबले 
शकेमको निजकै भएको फलाँटको खमिुन ती गािड़िदए। ५ जब ितनीह ले 
आफ् नो याऽा सु  गरे तब परमेँ वरको ऽास विरपिरका सहरह मा फैिलयो, र 
कसैले पिन ितनीह लाई खेदेन।", 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 
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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 
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। 
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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 न् याह, बजलेल, 
िबन् नूई र मनँ शे। ३१ हारीमका 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।" र १ राजा ११:१ "तापिन सोलोमन राजाले 
फारोकी छोरीबाहेक धेरै िवदेशी ः ऽीह ,  मोआबी,  अम् मोनी,  एदोमी,  सीदोनी र 
िह ी ः ऽीह िसत ूमे गरे।"   
    हामी कोही पिन शनु्यमा वा एक्लै वा पिरवार ज लको बीचमा वा 
टापमुा कसैसँग सम्पकर्  नगिर बःदैन । त्यसकारण हामी जहाँभएतापिन हाॆा 
विरपिर रहेका समाजले हामीलाई असर पािर नै रहेका हनु्छन।् हामी येशूभक्त 
भएको हैिसयतले हामीले जनुसकैु समाजमा पिन सकेसम्म सबैसँग शािन्त, 
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िमलाप र आनन्दसँग रहन ुहाॆो कतर्व्य हो। तर समाजलाई खशुी पान नाउँमा 
हाॆो िवँ वास वा आःथासँग सम्झौता गनुर्हु । जनु तत्वले हाॆो आदशर्सँग 
बाझ्छ त्यो तत्वबाट अलग भएर त बःनपुछर् नै। 

पािरवािरक जीवनको िनिम्त तपाईँको समाज र संःकारमा के तत्वह  
छन ्जसले बाइबलसम्मत िजउन सहयोग गदर्छ? के तत्व वा संःकारह  छन ्
जनु बाइबलसँग मेल खाँदैन? आधारभतू र आवँयक सत्यह को मोलमा 
सम्झौता नगिर तपाईँको आःथालाई समाजसँग िमलेर कसरी जगाइ राख् ने? 
 

३. पिरवतर्नका िविभ  समय वा लयह मा पिरवारलाई सम्हाली राख् न ु 
           जीवन पिरवतर्नशील छ। कोही पिन पिरवतर्नबाट भाग्न सक्दैन। 
जनुसकैु समाज वा संःकारमा रहेतापिन पािरवािरक पिरवतर्नले पिरवारमा असर 
पािररहेको हनु्छ। किहलेकाही ँअपेक्षा र योजना गिरएकै पिरवतर्न हनु्छ। तर 
ूायजसो पिरवतर्न अचानक आउँछ। मतृ्य,ु िबपद तथा ूाकृितक ूकोप, 
लडाईँ, िबमार, पिरवार सन वा काम नपाउँदा आिद सबै पिरवारलाई पिरवतर्न 
गन तत्वह  हनु।् आफूरहेका समाज र देशह मा धेरै पिरवारह ले आिथर्क 
र सामािजक पिरवतर्नको सामना गिररहेका हनु्छन।् कितपय पिरवतर्नलाई 
समाजमा भएका संःकार, परम्परा र रहनसहनले िसधै असर पारेको हनु्छ। 
    तल पिरवतर्नका केही कथाह  छन।् कितपय मािनसह ले ठूला र 
आघातनै हनेुगिर गरेर पिरवतर्नको सामना गनुर्परेको िथयो। ितनीह को ठाउँमा 
तपाईँ आफूलाई राख् नहुोस ् र कल्पना गनुर्होस।् ती पिरवतर्नह ले ितनीह को 
पािरवािरक जीवनलाई कसरी असर पारेका िथए?    ती पिरवतर्नसँग िमल्न वा 
निमल्न तपाईँले के उपाय लगाउनहुनु्थ्यो होला? तपाईँ ितनीह को ठाउँमा 
रहेको भए तपाईँको ूितिबया कःतो फरक हनु्थ्यो होला? 

अॄाहम, सारा र लोत: उत्पि  १२:१-५ "१ परमूभलेु अॄामलाई 
भन् नभुयो,  “ितॆो देश र ितॆा कुटुम् ब तथा ितॆा िपताका घरबाट िनः केर जनु 
देश म ितमीलाई देखाउँछु त् यहाँ जाऊ। २ “म ितमीबाट एउटा ठूलो जाित 
खड़ा गनछु, र ितमीलाई आिशष ् िदनेछु। म ितॆो नाउँ ूिस  गराउनेछु, र ितमी 
आिशष ्को मूल हनेुछौ। ३ ितमीलाई आिशष ् िदनेह लाई म आिशष ् िदनेछु, र 
ितमीलाई सराप िदनेह लाई सराप िदनेछु।  

ितमी ारा नै पथृ् वीका सबै कुलले आिशष ् पाउनछेन ्।”   ४ यसैकारण 
परमूभलेु भन् नभुएबमोिजम अॄाम गइहाले,  र लोत पिन ितनीसँग गए। 
हारानबाट िनः केर जाँदा अॄाम पचह र वषर्का िथए। ५ अॄाम,  ितनकी पत् नी 
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साराई र ितनका भितजा लोत र ितनीह ले जम् मा गरेका सबै धन-सम् पि  र 
हारानमा ूाप् त गरेका मािनसह लाई िलएर कनान देशमा जानलाई िनः के, अिन 
त् यहाँ पगेु।, हडःसा: एःतर २:१-२० "१ पिछ जब राजा अहासूरसको रीस 
मर् यो तब उनलाई रानी वँ ती र ितनले गरेको कामको िव मा िनकालेको 
उदीर्को सम् झना भयो। २ यसैले राजाका िनज सेवकह ले भने, “हजूरको िनिम् त 
सनु् दरी-सनु् दरी कन् ये-केटीह  खोजीबिक् सओस ्। ३ हजूरले आफ् नो राज् यका सबै 
ूान् तह बाट यी सबै सनु् दरी यवुती कन् ये-केटीह लाई राजधानी शूशनको 
मिहला-गहृमा ल् याउनलाई उच् च कमर्चारीह  खटाइबिक् सओस ्। ितनीह लाई 
महाराजाका ः ऽीह का िजम् मावाल नपुंसक हेगेको िजम् मामा िदइबिक् सओस ्। 
िस ारपटारका वः तहु  ितनीह लाई िदइऊन ्। ४ जनु यवुती महाराजाको 
िं टमा महणयोग् य हनेुछ, ितनैलाई वँ तीको स ामा रानी तलु् याइबिक् सओस ्।” यो 
सल् लाह राजालाई मन पर् यो। उनले त् यहीबमोिजम गरे। ५ राजधानी शूशनमा 
मोदर्कै नाउँका एक यहूदी िथए। उनी याईरका छोरा, िशमीका नाित र कीशका 
पनाित बेन् यामीनको कुलका िथए,  जनु कीशचािहँ ६ बेिबलोनका राजा 
नबूकदनेसरले य शलेमबाट यहूदाका राजा यहोयाकीनसगँ कैदमा 
लगेकाह मध् ये एक िथए। ७ मोदर्कैले आफ् ना काकाकी छोरी हदः सा, अथार्त ् 
एः तरलाई धमर्पऽुी बनाएका िथए। एः तरका माता-िपता िथएनन ्। ितनी राॆी र 
सनु् दरी िथइन ्। ितनका माता-िपताको मतृ् यपुिछ मोदर्कैले ितनलाई आफ् नै 
छोरीजः तै गरी पालेका िथए। ८ जब राजाको हकुुम र उदीर् ूसार भयो,  र 
हेगेको िजम् मामा िदनलाई धेरै िठटीह  राजधानी शूशनमा ल् याइए,  तब एः तर 
पिन ः ऽीह का िजम् मावाल हेगेको िजम् मामा िदन राजमहलमा लिगइन ्। ८ जब 
राजाको हकुुम र उदीर् ूसार भयो,  र हेगेको िजम् मामा िदनलाई धेरै िठटीह  
राजधानी शूशनमा ल् याइए,  तब एः तर पिन ः ऽीह का िजम् मावाल हेगेको 
िजम् मामा िदन राजमहलमा लिगइन ्। ९ ितनलाई देखेर त् यो नपुंसक खशुी भयो, 
र एः तरले त् यसबाट िवशेष िनगाह पाइन ्। त् यसले ितनलाई तु न् तै खशुीिसत 
िस ारपटारका साममीह  र िवशेष िकिसमका खानेकुराको भाग जटुाइिदयो। 
राजाको महलबाट सात जना चिुनएका सहेलीह लाई पिन त् यसले खटाइिदयो। 
ः ऽीह  बः ने घरमा ितनलाई र ितनका सहेलीह लाई िवशेष सिुवधा पिन 
िदइयो। १० एः तरले आफ् नो घराना र जाितको िवषयमा कसैलाई बताएकी 
िथइनन ्,  िकनभने त् यसो गनर् मोदर्कैले ितनलाई मनाही गरेका िथए। ११ 
एः तरलाई के कसो हुँदैछ सो जान् न मोदर्कै िदनहुँ मिहला-गहृको आगँनबाट भएर 
जाने गथ।   
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  १२ छ मिहना मूरर्को तेल दलेर र छ मिहना अ र र िस ारका 
वः तहु ले िसँगािरिदएर ः ऽीह लाई तयारी हनेु तोिकएको पूरा समय बा॑ मिहना 
िथयो। समय पूरा भएपिछ अहासूरस राजाकहाँ जाने हरेक यवुतीको पालो 
आउँथ् यो। १३ कुनै यवुती घरबाट राजाको महलमा जाँदा त् यसले मागेको 
जेसकैु थोक त् यसलाई लान िदइन् थ् यो। १४ बेलकुा त् यो महलिभऽ जान् थी र 
िबहान उपपत् नीह को िजम् मावाल राजाको नपुंसक शाँ गजको अधीनमा रहन 
मिहला-गहृको अक  भागमा फकर जान् थी। राजाले आफ् नो इच् छा ूकट गरेर 
त् यसको नाउँ काढ़ीकन नबोलाउञ् जेल त् यो फेिर राजाकहाँ जान पाउँिदनथी।१५ 
जब मोदर्कैकी धमर्पऽुी, उनका काका अबीहेलकी छोरी एः तरको राजाकहा ँजाने 
पालो आयो, तब ितनले ः ऽीह को िजम् मावाल राजाको नपुंसक हेगेले सल् लाह 
िदएका कुराबाहेक अ  केही लिगनन ्। ितनलाई देख् ने सबैलाई एः तरले मोिहत 
गराइन ्। १६ अहासूरसका राज् यकालको सात  वषर्को दश  मिहना, अथार्त ् तेबेत 
मिहनामा ितनी राजमहलमा राजा अहासूरसकहाँ लिगइन ्।  १७ राजालाई अ  
सबै ः ऽीह भन् दा एः तरलाई नै मन पर् यो। अिन राजाले अ  कन् ये-
केटीह भन् दा ितनलाई िनगाह र ः वीकृित देखाए। उनले ितनको िशरमा 
राजकीय िशरपेच लगाइिदए, र वँ तीको स ामा ितनलाई आफ् नी रानी तलु् याए। 
१८ त् यसपिछ राजाले आफ् ना सबै भारदार र अिधकारीह लाई एः तरको 
सम् मानमा एउटा ठूलो भोज िदए। ितनले ूान् तूान् तह मा िबदाको घोषणा गरेर 
राजाले िदनपुन योग् यका उपहारह  िदए।   
  १९ दोॐो पल् ट कन् ये-केटीह  भेला गदार् मोदर्कै राजाका दरबारको 
मूल ढोकामा उपिः थत िथए। २० मोदर्कैको आदेशअनसुार एः तरले आफ् नो 
घराना र वंशको कुरा गपु् तमा राखेकी िथइन ्। मोदर्कैको अधीनमा हुँदा उनले 
ितनलाई आदेश िदएझ ितनले गिरन ्।" र दािनएल, हनन् याह,  मीशाएल र 
अजयार्ह: दािनएल १ "१ यहूदाका राजा यहोयाकीमका शासनकालको तेॐो 
वषर्मा बेिबलोनका राजा नबूकदनेसर य शलेममा आएर त् यसलाई घेरे। २ अिन 
परमूभलेु परमेँ वरको भवनका केही भाँड़ाकँुड़ाह सिहत यहूदाका राजा 
यहोयाकीमलाई ितनको हातमा सिुम् पिदनभुयो। ती भाँड़ाकँुड़ाह  ितनले 
बेिबलोिनयामा भएको आफ् ना देवताको मिन् दरमा लगे र देवताकै भण् डारमा 
राखे।   
  ३ तब राजाले ूवासमा लिगएका इॐाएलीह मध् येबाट राजकीय 
खानदान र सभ् य खानदानका केही जवान मािनसह  छान् नू भनी ितनका ूमखु 
अिधकृत अशपेनजलाई हकुुम गरे। ४ ती जवान मािनसह  कुनै शारीिरक खोट 
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नभएका, सनु् दर, हरिकिसमका िशक्षा िसक् ने क्षमता भएका,  ानले पिरपूणर् भएका, 
िछटो िसक् न सक् ने र राजदरबारमा सेवा गनर्लाई योग् य हनुपुथ् य । अशपेनजले 
उनीह लाई बेिबलोनीह का भाषा र सािहत् य िसकाउनपुथ् य । ५ राजाले 
उनीह लाई राजदरबारमा खाने गरेका दैिनक खाना र दाखम  िदनू भनी 
अशपेनजलाई हकुुम गरे। उनीह लाई तीन वषर्सम् म तालीम िदनपुथ् य ,  र 
त् यसपिछ उनीह  राजाको सेवामा ूवेश गनुर्पथ् य । ६ यीमध् ये कोही यहूदाका 
कुलका िथए: दािनएल,  हनन् याह,  मीशाएल र अजयार्ह। ७ ूमखु अिधकृतले 
ितनीह लाई नयाँ नाउँ िदए–  दािनएललाई बेलतसजर,  हनन् याहलाई शिक, 

मीशाएललाई मेशक र अजयार्हलाई अबे  नगो। ८ तर दािनएलले राजकीय 
भोजन र दाखम  खाएर आफैलाई अशु  नपान िनणर्य गरे,  र ितनले यसरी 
आफैलाई अशु  नपानर्लाई ूमखु अिधकृतसँग अनमुित मागे। ९ अिन 
परमेँ वरले ती अिधकृतलाई दािनएलूित कृपा र सहानभुिूत देखाउने 
तलु् याउनभुयो, १० तर अिधकृतले दािनएललाई भने,  “ितमीह ले खाने र िपउने 
कुराह का सम् बन् धमा मलाई खटाउनहुनेु मेरा ः वामी महाराजादेिख म डराउँछु। 
ितमीह का उमेरका अ  जवानह भन् दा ितमीह  उहाँको साम ु िकन कमसल 
अवः थाका देिखन ु र?  ितमीह को कारणले गदार् महाराजाले मेरो िशर 
उड़ाइिदनहुनेुछ।”   
  ११ त् यसपिछ दािनएल, हनन् याह, मीशाएल र अजयार्हमािथ खटाइएका 
सरुक्षाकमीर्लाई दािनएलले भने, १२ “कृपया, तपाईंका दासह लाई दश िदनसम् म 
जाँच् नहुोस ्। हामीलाई खानका लािग सागपात र िपउनका लािग पानी माऽ 
िदनहुोस ्। १३ त् यसपिछ राजकीय खाना खाने जवानह सँग हाॆा चेहरा 
दाँज् नहुोस ् र तपाईंले देख् नभुएअनसुार आफ् ना दासह सगँ व् यवहार गनुर्होस ्।” १४ 
यसकारण उनले यो कुरा मन् जूर गरे र दश िदनसम् म ितनीह को जाँच गरे। 
१५ दश िदनपिछ राजकीय खाना खाएका ती अन् य जवानह भन् दा ितनीह  
ः वः थ र पुं  ट देिखए। १६ यसकारण ती सरुक्षाकमीर्ले ितनीह का लािग 
तोिकएका मीठा-मीठा खाना र दाखम  हटाएर ितनीह लाई सागपात िदए। 
१७ यी चार जवान मािनसह लाई परमेँ वरले सब िकिसमका सािहत् य र 
िशक्षाको ान र समझ िदनभुयो। अिन दािनएल सबै िकिसमका दशर्न र 
सपनाको अथर् खोल् न सक् ने भए। १८ राजाले ितनीह लाई हािजर गराउनू भनी 
तोकेको समय भएपिछ ती ूमखु अिधकृतले ितनीह लाई राजा नबूकदनेसरकहाँ 
ल् याए। १९ राजाले ितनीह सगँ कुरा गरे र उनले दािनएल, हनन् याह, मीशाएल 
र अजयार्ह बराबर कोही पिन भे ाएनन ्। यसकारण ितनीह  राजाको सेवामा 
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िनयकु्त भए। २० राजाले बिु  र समझको बारेमा ितनीह लाई जे-जित ूँ न 
सोध् थे, अिधराज् यभरका जादूगरी र मन् ऽतन् ऽ गनह भन् दा ितनीह लाई दश गणुा 
असल भे ाए। २१ अिन कोरेस राजाका शासनकालको पिहलो वषर्सम् म दािनएल 
त् यहाँ रहे।" 
    पिरवतर्नसँग गमुाउनपुन अनभुव, के होला भनेर तरुन्तै अिनिँ चत 
भिवंयको बारेमा िचन्ता पिन आउँछ। ती पिरवतर्नसँग िमल्न पिरवार सक्षम 
हनुपुछर्। यिद पिरवार सक्षम ्भए ती पिरवतर्नह ले मािनसह मा नयाँ आयाम 
थिपिदन्छ। अिघ बढ्न अमसर गराउँछ र आित्मक कुराह ूित अझ सराहना 
गनर् िसकाउँछ। यिद पिरवार सक्षम ्भएन भने पिरवतर्नले मािनसह लाई तनाव 
र िचन्ता ल्याउन सक्छ। पिरवतर्नले ल्याउने तलमाथीको िःथितलाई झन 
िबगानर् शैतान जिहले पिन इच्छुक भइरहेको हनु्छ। पिरवतर्नले मािनसह मा 
परमेँ वरूित शङ् का र अिवँ वास आओस ् भनेर शैतानले अनेक  चालबाजी 
खेल्दछ। तर परमेँ वरको वचनमा रहेका ूित ाह , पिरवार र िमऽह ले 
िदएको ॐोत र साधनले र ितनीह को जीवन परमेँ वरको हातमा छ भनेर 
ढुक् क हनुसक्दा बाइबलका िवँ वािसला धेरै पाऽह ले पिरवतर्नको डटेर सामना 
गरेका िथए। ितनीह को जीवनमा आएका उ रचढावलाई सफलतापूवर्क 
समाधान गरेका िथए। 
    यिद तपाईँलाई कोही व्यिक्त वा पिरवार थाहा छ जसले आघात पान 
पिरवतर्नको सामना गिररहेका छन ्भने ितनीह लाई तपाईँले सहयोग र हौशला 
िदन िकन ूयास नगन? 
 

४. आःथावान पिहलो पःुता 
      यहोशू र उनका सहयोगीह को मतृ्य ु भएपिछ इॐाएलमा कःतो 
आःथाको स ट देखा पर् यो? हेन ुर्होस:् न्यायकतार् २:७-१३ " ७ यहोशू जीिवत 
रहञु् जेल र ितनका पिछका धमर्-गु ह  बाँचञु् जेल, जसले परमूभलेु इॐाएलको 
िनिम् त गनुर्भएका जम् मै ठूला-ठूला कामह  देखेका िथए,  इॐाएली जाितले 
परमूभकुो सेवा गदरहे।   
  ८ नूनका छोरा यहोशू, परमूभकुा दास, एक सय दश वषर्को उमेरमा 
मरे, ९ र ितनीह ले ितनलाई गाश डाँड़ाको उ रपि  एृाइमको पहाड़ी देशमा 
भएको ितम् नथ-हेरेसमा ितनकै िनज अिधकारका भागको िसमानािभऽै गाड़े। १० 
त् यस जम् मै पःु ताका सबै जना आफ् ना िपता-पखुार्ह सँग िमले। पिछ एउटा अक  
पःु ता आयो जसले परमूभलुाई िचन् दैनथ् यो न त उहाँले इॐाएलको िनिम् त 
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गनुर्भएको कामलाई पिन जान् दथ् यो। ११ जे परमूभकुो िं टमा खराब िथयो, 
इॐाएलीह ले त् यही गनर् लागे,  र बाल देवतालाई पूजा गनर् लागे। १२ 
ितनीह लाई िमौदेशबाट िनकालेर ल् याउनहुनेु आफ् ना िपता-पखुार्ह का परमूभ ु
परमेँ वरलाई त् यागेर ितनीह  अ  देवताह का पिछ लागे–  अथार्त ्,आफ् ना 
विरपिर बः ने जाितह का देवताह लाई प ाए। ितनीह  ती देवताह का 
सामनु् ने िनहरेु,  र परमूभलुाई बोिधत तलु् याए। १३ ितनीह ले परमूभलुाई 
त् यागेर बाल र अँ तोरेत देवताह लाई पजेु।" 
     चचर् जःता संःथाह का संःथापकह ले आफ्ना मूल्यमान्यता, िवँ वास, 
िशक्षादीक्षामा आफूह  समिपर्त हुँदै ितनीह लाई उच्चःतरमा राखेर िहँड्दा 
पिछका पीढीह ले ितनीह को अनसुरण गदर्छन ् भ े कुरा खोजअनसुनु्धानले 
बताएको छ। ती पिहलाका पःुताले नै ती िवँ वास, मूल्यान्यता र 
िशक्षादीक्षालाई सवर्ौे को पमा बचाएका िथए। तर दभुार्ग्यवस कितपय 
समयमा पिछका पीढँीह ले पूखार्ह ले छोडेर गएका मूल्यमान्यतालाई िबःतारै 
िवसर्न थालेका हनु्छन।् ितनीह  संःथाको िनयम अनसुार त चल्छन ्होलान ्
तर ूायजसो औपचािरकता पूरा गनर् माऽै। समय िबत्दै जाँदा आःथामा रहने 
बानी िभऽी दयदेिख भन्दा पिन परम्परामा आधािरत हनु सक्छ र पूखार्ह को 
जोश, जाँगर र परमेँ वरूितको अनरुाग िचसो हुँदै जान्छ। 
     परमेँ वरका नाितनाितनाह  छैनन ् तर छोराछोरीह माऽ छन ् भ  े
कहावत छ। त्यसको अथर् के होला? हेन ुर्होस:् यूह ा १:१२,१३ " १२ तर 
जितले उहाँलाई महण गरे र उहाँको नाउँमािथ िवँ वास गरे, उहाँले ितनीह लाई 
परमेँ वरका सन् तान अथार्त ्छोराछोरी हनेु अिधकार िदनभुयो। १३ ितनीह  
रगत ारा,  शारीिरक इच् छा ारा,  र कुनै मान् छेको इच् छा ारा होइन तर 
परमेँ वरबाट जिन् मएका हनु् छन ्।", यूह ा ३:५-८ " ५ येशूले जवाफ िदनभुयो, 
“साँच् चै म ितमीलाई भन् दछु, कोही पानी र आत् मा ारा जन् मेन भने परमेँ वरको 
राज् यमा पः न सक् दैन। ६ शरीरबाट जन् मेको शरीर हो,  र पिवऽ आत् माबाट 
जन् मेको आत् मा हो। ७ मैले ितमीलाई नयाँ गरी जन् मनपुछर् भन् दा अचम् म 
नमान। ८ बतास जता चाहन् छ उतै बहन् छ। ितमी बतासको आवाज सनु् छौ, तर 
त् यो कहाँबाट आउँछ र कता जान् छ,  त् यो जान् दैनौ। आत् माबाट जन् मेको हरेक 
व् यिक्त त् यः तै हनु् छ।” र १ यूह ा ५:१-५ " १ येशू नै भीं ट हनुहुनु् छ भनी 
िवँ वास गन हरेक परमेँ वरको बालक हो। जसले बाबलुाई ूमे गछर् उसले 
ितनको छोरालाई पिन ूमे गछर्। २ जब हामी परमेँ वरलाई ूमे गछ  र 
उहाँका आ ाह  पालन गछ , तब यसैबाट थाहा पाउँछ , िक हामीले परमेँ वरका 
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सन् तानलाई ूमे गछ। ३ परमेँ वरको ूमे यही हो िक हामी उहाँका आ ाह  
पालन गदर्छ ,  र उहाँका आ ाह  भारपूणर् छैनन ्। ४ िकनिक परमेँ वरबाट 
जन् मेको हरेकले संसारमािथ िवजय ूाप् त गछर्, र संसारलाई िजत् ने िवजय हाॆो 
िवँ वास हो। ५ संसारमािथ िवजय ूाप् त गन को हो? त् यही हो, जसले येशू भीं ट 
परमेँ वरका पऽु हनुहुनु् छ भनी िवँ वास गछर्।" 
     आफ्ना छोराछोरी वा यवुाह लाई बाबआुमा वा चचर्का अगवुाह ले 
आफूह ले के िवँ वास गरेका िथए भिनरहँदा आःथाको मूल्यमान्यता पिछका 
पीढँीह मा सिररहन्छ। तर एउटा कुरो जा ु आवँयक छ। आमाबाबलेु के 
िवँ वास गछर्न ्वा चचर्ले के गछर् भनेर िवँ वास गनुर् भनेको व्यिक्तगत िवँ वास 
वा आःथा हो। ऐितहािसक चचर्को सदःय भएर वा चचर्ले िसकाएका ानह  
जािनयो भन्दैमा पक् का वा सच्चा इसाई हनु्छ भ े छैन। सही आःथा 
बंशजबाट सदन। यो ःवत एक पीढँीबाट अक  पीढँीमा सािरन्दैन। ूत्येक 
व्यिक्तले व्यिक्तगत पमा भी लाई िच ु आवँयक छ। बाबआुमाले केही 
हदसम्म सहयोग गनर् सक्छन।् चचर् र िवशेष गरेर बाबआुमाले 
यवुायवुतीह को िनिम्त यःतो वातावरण तयार गनुर्पछर् िक ितनीह लाई चचर्मा 
आउँआउँ लाग्छ र ितनीह ले िठक िनणर्य गनर् सकून।् तर अन्तमा आएर 
कसैले पीढँीले मिुक्त पाउँछ वा पाउँदैन भ े कुरो व्यिक्तगत िनणर्यमा आधािरत 
हनु्छ। 
    अत्यन्त ूभावकारी आत्मपिरवतर्नको अनभुव ारा जो भ  े व्यिक्त 
नािःतकबाट सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा सिरक भयो। उसले एडभेिन्टःट 
ीलाई िववाह गर् यो। ितनीह का केही बालबािलकाह  भए। ती सन्तानलाई 

आफूह को िवँ वासमा हकुार्ए। एक िदन आफ्ना छोराछोरीह को आित्मक 
अवःथा देखेर उसले भन्यो, "ओहो, मैले अनभुव गरेको अनभुव मेरा 
छोराछोरीह ले गरेको भए कःतो असल हनु्थ्यो!" यिद तपाईँ ऊसँग हनु ुभएको 
भए तपाईँले उसलाई के जवाफ िदनहुनु्थ्यो? 
 

५. एक् काइस  सताब्दीको होडबाजीमा लाग्नह   
       द मेसेज भ े अङ्मजेीमा बाइबलको लोकिूय अनवुाद पाइन्छ। यो 
अनवुाद यिुजन िपटरसनले गरेका हनु।् जहाँ जहाँ "ससुमाचार" भ े शब्द 
बाइबलमा ूयोग गिरएको छ त्यहाँ त्यहाँ उहाँले "मेसेज" अथार्त ्सन्देश शब्द 
ूयोग गनुर्भएको छ। हो, येशूको बारेमा असल समाचार पक् का पिन सन्देश नै 
हो। जहाँ जहाँ इसाई पिरवारह  रहन्छन ् त्यहाँ त्यहाँ सबै िमलेर येशूको 

22० 



सन्देशको अनभुव गनुर्पदर्छ र जनुसकैु समाजमा रहेतापिन त्यो सन्देश 
बाँड्नपुछर्। 
    देहायका पदह मा "सन्देश" भनेर ूयोग गिरए त्यसको अथर् के लाग्छ 
होला? त्यसलाई कसरी व्याख्या गनुर्हनु्छ? हेन ुर्होस:् म ी २८:५-७ "५ तर 
ः वगर्दूतले ती ः ऽीह लाई भने,  “ितमीह  नडराओ,  िकनभने मलाई थाहा छ, 
ितमीह  बूसमा टाँिगनभुएको येशूलाई खोज् दैछौ। ६ उहाँ यहाँ हनुहुनु् न, िकनिक 
उहाँले भन् नभुएबमोिजम उहाँ जीिवत भई उ  नभुएको छ। आओ,  उहाँलाई 
रािखएको ठाउँ हेर। ७ तब चाँड़ो गएर उहाँका चेलाह लाई खबर देओ,  िक 
उहाँ मतृकबाट जीिवत भई उ  नभुएको छ,  र उहाँ ितमीह भन् दा अगािड 
गालीलमा जाँदैहनुहुनु् छ। ितमीह ले उहाँलाई त् यहाँ देख् नेछौ। हेर,  मैले 
ितमीह लाई भिनिदएको छु।”  , यूह ा ३:१६  “िकनभने परमेँ वरले संसारलाई 
यः तो ूमे गनुर्भयो,  िक उहाँले आफ् ना एकमाऽ पऽु िदनभुयो,  तािक उहाँमािथ 
िवँ वास गन कोही पिन नाश नहोस ्, तर त् यसले अनन् त जीवन पाओस ्।", रोमी 
१:१६,१७ "१६ िकनिक ससुमाचारसगँ म शमार्उँिदन।ँ िकनभने िवँ वास गन 
ूत् येकका मिुक्तको िनिम् त यो परमेँ वरको शिक्त हो, पिहले यहूदीह का िनिम् त र 
अन् यजाितह का िनिम् त पिन। १७ िकनिक ससुमाचारमा परमेँ वरबाट आउने 
धािमर्कता ूकट भएको छ, त् यो धािमर्कता जोचािहँ सम् पूणर् पले िवँ वास ारा नै 
आउँछ। यः तो लेिखएको छ, “धमीर्चािहँ िवँ वास ारा नै िजउनेछ।”, १ कोरन्थी 
२:२ "िकनिक ितमीह सगँ हुँदा येशू भीं ट र उहाँलाई बूसमा टाँगेका 
कुराबाहेक अ  केही नजान् ने नै मैले िनँ चय गरेको िथए।ँ" र २ कोरन्थी 
५:१६-२१ "१६ यसरी अब उूान् त हामी कसैलाई मािनसको िं टकोणले 
हेदन । हामीले भीं टलाई एक समय मािनसको िं टकोणले हेरेका िथय , तर 
अब उूान् त उहाँलाई त् यसरी हेनछैन । १७ यसकारण कोही भीं टमा छ भने 
त् यो नयाँ सिृं ट हो। परुानो िबितगएको छ,  हेर, नयाँ आएको छ। १८ यो सब 
परमेँ वरबाट भएको हो,  जसले हामीलाई भीं ट ारा आफूसँग िमलापमा 
ल् याउनभुयो,  र हामीलाई िमलापको सेवा िदनभुयो, १९ अथार्त ् ः वयम ् भीं टमा 
हनुभुएर परमेँ वरले संसारलाई आफूसँग िमलापमा ल् याउँदैहनुहुनु् थ् यो। ितनीह का 
अपराधका लेखा निलएर िमलाप गराउने कामको सन् देश उहाँले हामीलाई 
सिुम् पिदनभुएको छ। २० यसकारण हामी भीं टका राजदूतह  ह , र परमेँ वरले 
हामी ारा अनरुोध गिररहनभुएको छ। भीं टकै पक्षमा हामी ितमीह लाई िबन् ती 
गदर्छ ,  िक ितमीह  परमेँ वरसँग िमलापमा आओ। २१ िकनिक हामी उहाँमा 
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परमेँ वरको धािमर्कता बन् न सक  भनेर पाप निचन् नहुनेुलाई परमेँ वरले हाॆा 
खाितर पाप बनाउनभुयो।" 
    येशूका सु का चेलाह  उहाँको पनु त्थानको बारेमा जोिशलो हुँदै 
जहाँतिहँ ूचार गरेका िथए। आज इसाई पिरवारह  जहाँतही ँःवगर्दूतले भनेका 
"उहाँ बौिर उठ्नभुयो" (म ी २८:७ पान्तिरत) भ े सन्देशले जरुमरुाइरहेका 
छन।् येशू भी ले आफ्नो र परमेँ वरको बारेमा, पापीह लाई उहाँको ूमे, 
क्षमा र उहाँलाई िवँ वास गरे अनन्त जीवन पाइन्छ भनेर जे भ ुभयो ती सही 
िथए भनेर देखाउने  सबदु ूमाण नै उहाँको पनु त्थान हो। 
   ससुमाचारको बारेमा अनरुाग वा ितॄ चाहना । येशूलाई प ाउने 
सु का चेलाह को जीवनमा ससुमाचारको ूभाव संिक्षप् त पमा सफासँग नया ँ
करारमा ूःततु गिरएको छ। ितनीह ले आफ्ना घरह  बाइबल अध्ययनको 
िनिम्त खलुा राखेका िथए, ितनीह सँगसँगै िमलेर ूाथर्ना गरेका िथए र खाना 
पिन िमिलजलुी खाएका िथए। त्यितमाऽ नभएर ितनीह ले आफूह सँग भएका 
पैसा र ॐोतसाधनह  एक आपसमा बाँडेका िथए साथै ितनीह  एकआपसको 
िहतमा लागेका िथए। कितपय घरका पूरै पिरवारह ले सन्देशलाई महण 
गरेका िथए। त्यसको अथर् ितनीह  अचानक शु  वा केही भलू नगन 
येशूभक्तह  बने त? अहँ। के कितपय समयमा ितनीह को बीचमा कचकच 
वा असहमित भएन होला? भएको िथयो। तर सु मा ती चेलाह  वा 
येशूभक्तह  अ ह भन्दा फरक िथए। ितनीह ले परमेँ वरको र एक 
आपसको आवँयकतालाई ःवीकारेका िथए। घरमा र चचर्मा एकता र 
मेलिमलापले ितनीह को जीवनमा ूाथिमकता पाएको िथयो। येशूको ूाथर्ना 
साकार पानर् ितनीह ले भरमग्दूर ूयास गरेका िथए (यूह ा १७:२०-२३ 
"२० “म ियनीह का िनिम् त माऽ ूाथर्ना गिदर्न,ँ  तर ियनीह का सन् देश ारा 
ममािथ िवँ वास गनह का िनिम् त पिन ूाथर्ना गछुर्, २१ िक ितनीह  सबै एक 
होऊन ्। हे िपता, जसरी तपाईं ममा हनुहुनु् छ,  र म तपाईंमा,  त् यसरी ितनीह  
पिन हामीमा होऊन ्,  र तपाईंले मलाई पठाउनभुयो भनी संसारले िवँ वास 
गरोस ्। २२ जनु मिहमा तपाईंले मलाई िदनभुएको छ,  मैले ितनीह लाई 
िदएको छु,  तािक हामी एक भएझ ितनीह  पिन एक होऊन ्। २३ म 
ितनीह मा, अिन तपाईं ममा,  र ितनीह  पूणर् पले एक होऊन ्,  र तपाईंले 
मलाई पठाउनभुएको हो, अिन मलाई ूमे गनुर्भएजः तो तपाईंले ितनीह लाई 
पिन ूमे गनुर्भयो भनी संसारले जानोस ्)।" ितनीह ले आफूले गरेका 
िवँ वासको कारण आफ्नै ज्यानह लाई जोिखममा पारेर ितनीह ले एक 
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आपसमा र अ ह लाई सरुो भएर गवाही िदएका िथए।  ती चेलाह मा भएको 
जोश र जाँगर हामीमा पिन हनुपुदर्छ। वतर्मान समयमा परमेँ वरका 
कुराह ूित नकारात्मक िटकािटप्पणी भएतापिन मािनसह ले सु े कुनै असल 
खबरले गदार् ितनीह  उ ेिजत वा जोिशलो भएको पाइन्छ। ससुमाचारको जोश 
मािनसह को दयमा भरोसा जागोस भनेर परमेँ वरको आत्माले चाहना 
गिररहनुभएको छ। जब परमेँ वरको शभुसन्देश हामीह को दयमा 
धमर्शा मा जःतै असल जरा भएर गािडन्छ तब त्यो सन्देश अ लाई बाँड्न 
ःवाभािवक र कसैले रोक्न नसक्ने हनु्छ।  हामीह लाई  "सन्देश" सनुाउने 
काममा अझ राॆोसगँ लाग्न हामी र हामीह का पिरवारह मा के पिरवतर्न 
ल्याउनपुछर् होला जसले गदार् हाॆो लआयमा लिम्कन सहयोग पगुोस?् 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत देहायका साममीह  यस अध्यायको 
बारेमा थप जानकारीको िमल्दछ: ूोफेटस ्एण्ड िग सको प.ृ ४७९-४९०को 
"इन द कोटर् अब बेिबलोन",  गःपल वकर् सर्को प.ृ ३२४,३२९को "वडर्स 
अभ कशन" र प.ृ ३३०,३३१को "नो रेःपेक्ट अभ पसर्नस ् िवथ गड" र 
ःटेप्स टु बाइःटको प.ृ ११५-१२६को "िरज्वाइिस  इन द लडर्"। 
    हो, नो रेःपेक्ट अभ पसर्नस ् िवथ गड अथार्त ् परमेँ वरले कसैको 
पक्षपात गनुर्हु । "जो मािनसले येशूको धमर्लाई अ ाल्छ उसको सोच र 
िबयाकलापलाई उच्च तहमा परु् याउँछ। फेिर त्यसै बखत उहाँलाई महण 
गनले सारा मानव जाित परमेँ वरको पऽुको रगतले िकिनएको हनुाले ितनीह  
परमेँ वरको ूमे ूाप् त गनर् योग्यका हु छन ्भनेर त्यसै अनसुार ितनीह लाई 
व्यवहार गिरन्छ। येशूको पाऊमिुन धनी र गिरब, िशिक्षत र अिशिक्षत, जात र 
ूित ा नभिनकन बराबर हनु्छन।् येशूलाई ूमे गनह को बीचमा कुनैले पिन 
आफ्नो भाऊ खोज्दैनन।् संसारले िदने सबै सम्मानह  त्यसबेला िबसर्न्छन ्जब 
हामीह को पापले घोचेका येशूलाई हेदर्छ । येशूको ःवाथर्त्याग, हामीलाई 
उचाल्न उहाँ होिचनभुएको र उहाँको अनन्तको क णाले गदार् उहाँलाई ःवगर्मा 
उच्च पािरनभुएको िःथितलाई हेदार् मािनसको घमण्ड, आफ्नो भाऊ खोज्ने 
ूविृ  र जातको नाउँमा सामािजक ूित ालाई लज्जामा पादर्छ। जो मािनस 
शु  र ूदिुषत नभएको धमर्मा लाग्दछ त्यसले ःवगर्मा रोिपएका नीितह  
अबलम्बन गदर्छ। त्यस धमर्ले सत्य वा पिवऽ धमर्शा को वचनबाट पिवऽ  
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ब ेह लाई एक बनाउँछ। रगतले िकिनएको जःतै सबै िवँ वासीह  एक 
हनु्छन ्र ितनीह लाई उ ारगनुर्हनेु परमेँ वरमािथ सबैले भरोसा राख् दछन।्"-
एलेन जी ाइट, गःपल वकर् सर्, प ृ३३०बाट पान्तिरत। 
   
िचन्तनमनन: 

अ)   फेिर सोच्नहुोस,् यस अध्यायको पिहलो बुदँा अथार्त ्"तपाईँको 
िवँ वास, िशक्षादीक्षा तपाईँको सभ्यता वा संःकारले तपाईँलाई 
कितको मोडेको छ? बाइबलको आत्म ानले तपाईँको 
िवँ वासलाई कि को बिलयो बनाइराखेको छ? तपाईँ 
रहनभुएको, हकुर् नभुएको संःकार, समाज र परम्परा, र 
बाइबलको सत्यताको बीचमा िभ ता भएको कसरी पिहचान 
गनर् सक्नहुनु्छ?" 

आ)  यिद मािथ एलेन जी ाइटले भ भुएको भनाईमा उल्लेिखत  
सबैले आत्मसात ्गरे हामीह को पािरवािरक जीवनमा कःतो 
आमूल पिरवतर्न ल्याउँथ्यो होला? 

इ)   येशूलाई िवँ वास गन यवुापःुतालाई परमेँ वरमा अगािड 
बढाउन तपाईँको ःथानीय चचर्ले के गिररहेको छ? यस 
मह वपूणर् कामको िनिम्त तपाईँले के गनर्सक्नहुनु्छ? 

ई)  अक  पीढँीलाई िवँ वासमा सानर् के के चनुौितह को सामना 
गनुर्पदर्छ? 

उ)   तपाईँ रहनभुएको समाजको संःकारले तपाईँको पिरवारलाई 
कःतो असल वा खराब ूभाव पारेको छ? 
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कथा ११ 

कालर् माक्सर्को कम्यिुन  अनयुायीबाट एडभेिन्टःट 

मिरया "मिरता" होसे द ओिलिभयरा पािल्मएरा, ७० 
 

१२ वषर्को उमेरमा मिरताले ॄािजलमा बिप् तःमा िलएकी िथइन।्तर 
िकशोरी अवःथामा उनले चचर् जान छोिडन।् अिन ३८ वषर्पिछ उनी आफ्नो 
िवँ वास माक्सरू् ित त्यागेर उनको समदुायमा परमेँ वरको िनिम्त शिक्तशाली 
गवाही ब  पगेुकी िथइन।् 

   "मेरो जीवनमा येशू भी को आदशर्ले कालर्माक्सर्को आदशर्को स ामा 
ठाउँ पाएको िथयो" मिरता भनेर सम्बोधन गनर् चाहने मिरयाले भिनन।्मिरया 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट आमाको घरमा हकुकी िथइन।् िकशोरी अवःथामा नै 
उनले साबथ ःकूल कक्षामा िसकाउँिथन ् र चचर्को यवुायवुतीह को िनिम्त 
अगवुा भएकी िथइन।् तर उनी २२ वषर्को हुँदा चचर्को एक ूिति त व्यिक्तले 
उनलाई केही भने जसले गदार् उनको िच  दखु्यो र चचर् जानै छोिडन।् चचर्को 
कुनै पिन मािनसले उनलाई वाःता नगरेकोले चचर्मा किहल्यै नजाने िनणर्य 
उनले गरेकी िथइन।् 

  ःकूलमा उनले िनकै चासोदेखाएर समाजशा  पिढन ् र जमर्नको 
दाशर्िनक र समाजशा ी कालर्माक्सर्को मानव अिधकारबारे िसकाएको िशक्षाले 
उनी अत्यन्त ूभािवत भइन।् उनले पिन आफू कालर्माक्सर्को अनयुायी ब े 
िनणर्य गिरन।् 

२५ वषर्िभऽ मिरयाले िववाह गरेर एक छोरा पाइन ्र उनी िवधवी पिन भइन।्  
उनी क्यानाडाको मन्शायल सहरमा सिरन।् मन्शायलमा रहेको यिुनभिसर्टी द 
मोन्ट्र्यालमा पीएचडी गनर् भनार् भइन।्  

   जब उनी िवँ विव ालयमा पढ्दै िथइन ् तब उनले निचताएको  
ॄािजलीयन पाःटर लइुस ् र उहाँकी ौीमती िलयोनी उनलाई भेट्न आए। 
ितनीह  अमेिरकामा एउटा िववाहको समारोहमा सिरक भएर क्यानाडा भएर 
घर फिकर् न्दै िथए। ितनीह ले मनिशयालमा मिरयालाई भेट्न बसाइ लम्ब्याएरै 
बःने योजना बनाएका िथए। लइुस र मिरया यवुा अवःथामा एउटै एडभेिन्टःट 
चचर्मा आराधना गदर्थे।पाःटर लइुस र उनकी ौीमती मिरयालाई िदनिदनै 
भेट्न गए। उनीसँग ितनीह ले बाइबल र येशूको ूमेको बारेमा बोले। 
ितनीह ले मिरयालाई येशूितर फकर् न आमह गरे। 
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मिरयाले राॆोसँग ितनीह लाई सनेु तर उनको दय येशूलाई महण गनर्को 
िनिम्त भने कठोर पारेकी िथइन।्  

   दईु वषर्पिछ मिरया आफ्नो देश ॄािजलमा फकर आइन।् उनी 
ॄािजलको िवँ विव ालयमा अध्यापकको काम गनर् आएकी िथइन।् पाःटर 
लइुसकी ौीमतीले उनलाई ूत्येक हप् ता तीन वषर्सम्म सम्पकर्  राखेर बाइबल 
अध्ययन गनर् आउन आमह गिरन।् तर कुनै न कुनै बहाना बनाएर बाइबल 
अध्ययनमा सिरक भइनन।् 

  एक िदन मिरयाले क्लासमा माक्सर्को बारेमा िसकाउन पाठ तयार 
पाद िथइन।् माक्सर्ले आफ्नो िस ान्तको बारेमा लेखेको ूथम ् लेख सन ्
१८४४मा लेखेको मिरयाले भे ाइन।् त्यो वषर् एडभेिन्टःट अिभयान अथार्त ्
येशूको आगमनको बारेमा ूचारगिरएको वषर् पिन त्यही नै िथयो भनेर उनले 
सिम्झन।् एडभेिन्टःट अिभयान अथार्त ् येशू आउनभुएपिछमाऽ यस संसारको 
पिरवतर्न हनु्छ भ े िशक्षाको िखलाफमा अिभयान चलाउन शैतानले माक्सर्लाई 
ूयोग गरेको हो िक भ े कुरालाई अचम्म मान्दै उनले सोच्न थािलन।् 
मािनसह को आफ्नै तागत, बल, शिक्त, विु , दशर्न वा वादले संसार पिरवतर्न 
गनर् सिकन्छ भ े िशक्षा कालर् माक्सर्को िथयो, तर केवल येशूले माऽ यो 
संसार पिरवतर्न गनर् सक्नहुनु्छ भ े िशक्षा एडभेिन्टःटह ले िसकाएका िथए। 

   केही समयपिछ आफ्नो समाजवादी िव ाथीर्ह  मजेयुट हनेुबेलामा 
क्लासमा मािरयाले यो घोषणा गिरन ् "अब म िवँ वास गछुर् िक येशू भी  
महान ्बािन्तकारी नेता हनुहुनु्छ, तर उहाँ परमेँ वरको पऽुचाही ँहोइन।" 

   ूायजसो मिरया रातमा राॆसँैग सतु्दिथन,् तर त्यस क्लासबाट 
आएपिछ त्यस रात उनी राॆोसँग सतु् न सिकनन।् रातभिर ओ ानमा 
ओल्टाइपल्टाइ गिररिहन।् 

   अक  िदन उनको एउटी िडनल्भा नाउँ गरेकी केटी िव ाथीर् उनीकहा ँ
आइन।् "ूोफेसर, तपाईँले क्लासमा येशूलाई परमेँ वरको पऽु हनुहुनु्छ भनेर 
िवँ वास गिदर्न भनेर भ ुभयो। आज राती राॆोसँग म सतु् नै सिकँन। तपाईँले 
व्यक्त गनुर्भएको कुरो तपाईँको दयदेिख भनेको होइन भनेर तपाईँलाई भ  
परमेँ वरले चाहनभुएको अनभुव गरेकोले तपाईँकहाँ आएको हुँ। तपाईँ 
माक्सर्वादी हनुभुएकोले येशूलाई तपाईँले िवँ वास नगरेको तपाईँले ःवीकार गनर् 
चाहनभुएको िथएन" ँदै उक्त िव ाथीर्ले भिनन।्मिरयालाई के भनु ँ के नभनु ँ
जःतो भयो।"ितमीले यो कुरा भनेकोमा ितमीलाई धन्यवाद छ" उनले भिनन।् 
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   दईु हप् तापिछ मिरयाले एउटा रेःटुरेन्टमा िदउँसो खाजा खाँदै िथइन ्
तब उनले एउटा गीितसमूहले "मारािभल्होसामािसया" (येशूको अनमुह 
अचम्मको छ) भ े गीत ूािक्टस गिररहेको उनले सिुनन।् यो गीत आइतबार 
पालन गन चचर्मा गाइदै िथयो। यही गीत जब उनी िकशोरी अवःथामा िथइन ्
तब एडभेिन्टःट चचर्ले आयोजना गरेको गीितसमूहमा उनले गाएकी िथइन।् 
मिरयाले त्यस चचर्को पछािडितर गएर त्यो गीन सिुनन।् एकैिछनपिछ उनको 
िव ाथीर् िडनाल्भा चचर्िभऽ पिसन ् र मिरयाभएको ठाउँमा िसधै गइन।् 
ूोफेसरलाई अ ालोमाद ँदै भिनन ् "मलाई थाहा छ िक तपाईँ यहाँ 
आउनहुनेुछ! म घरमा मेरो बच्चालाई दधु ख्वाउँदै िथए,ँ त्यितनैखेर मेरो मनमा 
यहाँ आउन आवँयकभएको कुरा कसैले घचघचाइरहेको आभास ्मैले पाए।ँ" 

   मिरया तीनछक् क पिरन।् यो भेट त संयोगमाऽ नभएको उनले 
महससु गिरन।् िडनाल्भाको घर निजकै िथएन र मिरया पिन जानाजानी 
िवँ विव ालयको पिरसरबाट टाढा खाजा खान गएकी िथइनन।् 

  चचर्मा गीत सिुनसकेपिछ दईु जना एक आपसबाट िबदा भए। यो 
अनभुवले उनलाई यो िवँ वास भयो िक परमेँ वरले उनलाई बाइबल अध्ययन 
गन अबसर िदन चाहनभुएको छ। अिन उनी पाःटर लइुसकी ौीमतीको 
अनरुोधमा हप् ताहप् तामा हनेु बाइबल अध्ययनमा सिरक हनु थािलन।् 

  पाःटर लइुस र उनकी ौीमतीसँग मिरयाले बाइबल १० वषर्सम्म 
अध्ययन गिरन।् तर बाइबल परमेँ वरको वचन हो भनेर उनले ःवीकार गनर् 
चािहनन।् 

आिखरमा पाःटर लइुसकी ौीमतीले उनलाई भिनन ्"परमेँ वरूितको 
िवँ वासको िनिम्त ितमीले ूाथर्ना गनुर् आवँयक छ। ितमीले परमेँ वरूितको 
आःथा गमुायौ। ितॆो लािग म ूाथर्ना गनछु।" 

   जब पाःटरकी ौीमतीले ूाथर्ना गिरन ् तब घरमा बाइबल पढ्ने 
चाहना मिरयाको व ो। ितनले बाइबल दईु मिहनासम्म पिढन ्र उनले फेिर 
बिप् तःमा िलइन।् 

  तर उनको एउटा समःया िथयो। उनी चचर्मा जान चािहरहेकी 
िथइनन।्"कसैको घरमै िकन आराधना सभा नगन?" उनले पाःटर लइुसलाई 
सोिधन।्चचर्चािहँ जान नचाहने तर बाइबल पढ्न चाहनेह को िनिम्त एउटा 
ठाउँ खोज्ने ितनीह ले िनणर्य गरे। अिन त्यःतो खालको घरेल ुचचर्को िनिम्त 
योजना बनाउन पाःटरले मिरयासँग अनरुोध गरे। अिन चचर्का अगवुाह ले 
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मिरयाले बनाएको घरेल ुचचर्को ूःताव पढेर त्यसमा छाँटकाँट गरेर घरेल ुचचर् 
सु  गनर्को िनिम्त सहमित जनाए। 

  ँयिर  िजजस अथार्त ् येशूको बारेमा ान बाँड्ने घरेल ु चचर् सन ्
२००४मा १३जनाबाट सु  भएको िथयो। यसमा २००भन्दा बेसी बिप् तःमा 
िलएका मािनसह  छन।् 

   "यहाँ एडभेिन्टःट चचर्लाई कसरी ूमे गन भनेर मािनसह ले 
िसक्दछन।् ितनीह को आत्मपिरवतर्न हनु्छ र बिप् तःमा िलन्छन।् अिन 
ितनीह लाई सालभाडोरमा भएका एडभेिन्टःट चचर्ह मा हामी पठाउँछ " 
मिरयाले भिनन।् अिहले मिरया ७० वषर्की िछन ् र घरेल ुचचर्को सहअगवुा 
िछन।् 

   "हामी धेरै गीतह  गाउँछ । धेरै ससाना समूहह  िमलेर बाइबल 
पढ्छन र ूाथर्ना गछर्न।् हामी धेरै खशुी छ । हामी येशूको दोॐो आगमनको 
िनिम्त पिखर्रहेका छ ।" ूस  भएर मिरयाले भिनन।् 
 

लेखक: आन्ियु मेकचेःनी 
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