
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह :१ कोरन्थी १०:१-१३, उत्पि  २:२४, १ कोरन्थी 

१३:४-८, १ शमूएल १:२७, भजन ७१ र १ कोरन्थी १५:२४-२६। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "धािमर्कताचािहँ उहाँको अिगअिग जान् छ, र उहाँका 
पाइलाह  हाॆो िनिम् त िहँड्ने बाटो बनाइनेछन।्" भजनसंमह ८५:१३ 
( पान्तिरत)। 

हामीह को जीवन पिरवतर्न नै पिरवतर्नले भिरएको छ। ूत्येक क्षण 
क्षणमा पिरवतर्न भइरहन्छ। पिरवतर्न आफै पिरवतर्न हुँदैन अथार्त ् पिरवतर्न 
ःवत पिरवतर्न हुँदैन। हामीह को जीवनको अिःतत्व नै पिरवतर्नमा भरपछर् वा 
पिरवतर्नको एक भाग हो। हामीह को ूायजसो जीवन र ूकृितलाई बु े 
तत्वह  पिरवतर्न भइरहन्छ भनेर भौितक शा को िनयमले िसकाउँछ। 
   ूायजसो पिरवतर्न अपेक्षा नगरेको समयमा आउँछ वा नसोचेकै 
समयमा पिरवतर्न हनु जान्छ। हामी आफ्नो िनयिमत पमा चिलरहेका हनु्छ  
तब अचानक केही कुरा बदिलन्छ जब िक हामी त्यसको लािग तयार भएका 
हुँदैन । अक  पक्षमा हेन हो भने पिरवतर्न भइरहेको हामीह कै आखँाले 
हेिररहन सक्छ। हामीलाई अिघ नै चेतावनी िदएको हनु्छ िक केही समयमा 
अिहलेको भन्दा पिरवतर्न हनेुछ, जःतै मौसम, राजनैितक उथलपथुल, ूािविधक 
पिरवतर्न आिद। जब ती पिरवतर्नको सूचनाह  हामी अिघबाट नै थाहा पाउँछ  
तब हामी कुनै न कुनै पमा त्यसको िनिम्त तयार हनु खोज्छ । कितपय 
अवःथामा हामीले अगािड नै थाहा पाउने पिरवतर्नह  ठूलो हनुसक्छन:् िववाह, 
सन्तान जन्माउने, बढेुसकाल र मतृ्य ुपिन। 
   त्यसको अथर् हामीले जितसकैु आफ्नै खु ामा उिभएका छ  र ःवतन्ऽ 
छ  भनेर दावी गरेतापिन हामी पिरवतर्नदेिख अलिगएर बःन सक्दैन । 

३ 
  

पिरवतर्नको िनि त तयारीपिरवतर्नको िनि त तयारी  
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पिरवतर्नले हाॆो त्यिक्तगत जीवन होस ्वा पािरवािरक जीवन होस ् त्यो सानो 
होस ्वा ठूलो  हामीह लाई असर पछर् नै। हाॆो पिरवारमा हनेु पिरवतर्नले 
पिरवारको ूत्येक सदःयलाई पिन असर पादर्छ। 
   यस अध्यायमा िढलो होस ्वा चाँडो होस ्कुनै न कुनै िकिसमबाट वा 
िकिसममा आउने पिरवतर्न हेनछ । ती पिरवतर्नह  ूायजसो हामी सबैले 
सामना गरेका हनु्छ  र ितनीह ले हामीह को पिरवारलाई कसरी असर पाद  
रहेछ सो पिन िनयाल्नेछ । 
 

१. पिरवतर्नको िनिम्त तयार नभएको बेलामा 
    परमेँ वरको वचनमा एउटा उल्लेखनीय पक्ष छ: त्यो हो मानव 
जीवनको वािःतिवकतालाई ढाकछोप गिरँदैन। ब  त्यसको िबपिरत 
मािनसह को खो वा कठोर ःवभाव, अत्यन्त पीडा भोिगहेको समय, 
िनराशको भमूिरको सामना गिररहेको समयलाई खलुा पमा उघािरिदएको 
पाइन्छ। अझ भ े हो भने बाइबलको ूथम र दोॐो अध्याय र अिन्तम केही 
अध्याय बाहेक मानव जाितको कहािललाग्दो र नाजकु अवःथाको िचऽण 
परमेँ वरको वचनले गदर्छ। जब पावलले यो वाःतिवकतालाई व्यक्त गरे 
उनले बढाइचढाइ गरेका िथएनन ् "सबैले पाप गरेका छन ् र परमेँ वरको 
मिहमासम्म पगु्नबाट चकेुका छन"् (रोमी ३:२३ पान्तिरत)। 
   १ कोरन्थी १०:१३मा पिरवतर्नशील मािनसह को िनिम्त चेतावनीह  
र ूित ाह  िदइएका छन।् हेन ुर्होस:् "१ भाइ हो, ितमीह ले यो कुरा जान भनी 
म चाहन् छु, िक हाॆा पखुार्ह  सब बादलमिुन िथए, र सबै समिुको बीचबाट भएर 
गए। २ अिन मोशामा ितनीह  सबैले बादल र समिुमा बिप् तः मा पाएका िथए। 
३ सबैले एउटै आित् मक भोजन खाए। ४ सबैले आित् मक पानी िपए,  िकनिक 
ितनीह का साथसाथै िहँ  ने आित् मक च ानको पानी ितनीह ले िपए। त् यो 
च ानचािहँ भीं ट नै हनुहुनु् थ् यो। ५ तापिन ितनीह मध् ये धेरैजसोसँग परमेँ वर 
ूसन् न हनुभुएन,  र ितनीह  म भिूममा नं ट भए। ६ उनीह ले जः तै हामीले 
खराबीको इच् छा नगर  भनी यी कुरा हाॆो चेताउनीको लािग हनु ्। ७ 
ितनीह मध् ये कितझ ितमीह  मूितर्पूजक नहोओ। जः तो लेिखएको छ, 
“मािनसह  खान र िपउनलाई बसे, अिन नाच् नलाई उठे।” ८ हामी व् यिभचारमा 
फः नहुुँदैन, जसरी ितनीह मध् ये कित जना फसे, र एकै िदनमा तेईस हजार मरेका 
िथए। ९ हामीले ूभकुो परीक्षा गनुर्हुँदैन,  जसरी ितनीह मध् ये कितले गरे,  र 
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सपर्ह ारा नं ट भएका िथए। १० हामीले गनगन गनुर्हुँदैन, जसरी ितनीह मध् ये 
कितले गरे, र िवनाशकबाट नं ट भएका िथए। ११ यी कुराह  ितनीह लाई 
चेताउनीको िनिम् त भए तापिन ती हाॆ ै िशक्षाको िनिम् त लेिखएका हनु ्, जसमािथ 
यगुको अन् त् य आइसकेको छ। १२ यसकारण जसले खड़ा छु भनी सोचेको छ, 
त् यो होिशयार रहोस ्, नऽता त् यो ल  नेछ। १३ मािनसलाई आइपन परीक्षाबाहेक 
ितमीह  अ  परीक्षामा परेका छैनौ। परमेँ वर िवँ वासयोग् य हनुहुनु् छ। उहाँले 
ितमीह लाई ितमीह का शिक्तदेिख बािहरका परीक्षामा पनर् िदनहुनेुछैन,  तर 
परीक्षाको साथसाथै उम् कने बाटो पिन बनाइिदनहुनेुछ– यसरी ितमीह  त् यसलाई 
खप् न सक् नेछौ।" 
   यथाथर्मा भ े हो भने हाॆा सबै िबयाकलापह  हामीह को 
पिरवतर्नका ूितिबयाह  हनु।् भनाइको अथर् हामीले सामना गरेका 
पिरवतर्लाई कसरी सामना गिररहेका छ  त्यो हामीह को कामले देखाउँछ। 
पिरवतर्न िनरन्तर पमा भइरहेको कुरालाई हामीले सामना गदर्छ । यिद  
पिरवतर्नको धारमा चल्न उपयकु्त छैनभने वा त्यसमा फःन चाहँदैन  भने 
येशूलाई िवँ वास गनले िवँ वाससाथ परमेँ वरमा भरपरेर उहाँको नीितलाई 
पालन गनर् ूितव  भएर बःन ुज री छ। हामीले सामना गरेका पिरवतर्नह  
परमेँ वरसम्मत छ िक छैन भनेर चनाखो भइरहन ु ूत्येक येशूभक्तको 
िजम्मेवारी हो। 
  "यस संसारको उत्कृ  वा सबैभन्दा ठूलो चाहना भनेको यःता 
मािनसह को खाँचो हो जो बेिचन र िक  सिकन्दैन, ती मािनसह  जसको 
िभऽी दय वा अन्तरिववेकदेिख सत्यवादी र इमान्दारी छन,् ती मािनसह  
जसले पापलाई त्यसको उिचत नाउँमा सम्बोधन गदर्छन,् ती मािनसह  जसको 
िववेक कम्पासको िसयो जःतै आफ्नो काममा कतर्व्यिन  भएर बःछन ्र ती 
मािनसह  चाहे आकाश नै िकन नखसनु ् जे िठक छ त्यहीमा उिभन तयार 
हनु्छन"्-एलेन जी ाइट, ५७बाट एजकेुशन पान्तिरत। यहाँ एलेन जी 
ाइटले व्यक्त गनुर्भएको भावना पौरािणक इॐाएलमा होस ् वा उहाँको 
समकालीनमा होस ् वा हामीह कै समयको लािग होस,् के समसामियक वा 
सत्य छैन र? 
    पिरवतर्नको संघारमा आएर कितपय बाइबलका पाऽह ले गलत िनणर्य 
गरेका िथए। देहायमा केही पाऽह को उदाहरण िदइएको छ जसले पिरवतर्नको 
सामना गनुर्पदार् गलत िनणर्य गरेका िथए। कितपय समयमा बाइबलका हःती 
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पाऽह ले गरेका िनणर्यह  गलत िथए। त्यही गलत िनणर्य हामीले नदोहोर् याऔ ँ
भनेर ितनीह बाट हामीले के िसक्ने? हेन ुर्होस:् ूिेरत ५:१:१० " १ तर 
हनिनया नाउँका कोही एक जना र ितनकी पत् नी सफीराले एक टुबा जिमन 
बेचे, २ र त् यसको मोलबाट ितनकी पत् नीकै जानकारीमा केही िहः सा आफूसँग 
राखे, र केही िहः सा ल् याएर ूिेरतह का चरणमा रािखिदए। ३ तर पऽसुले भने, 
“ए हनिनया, पिवऽ आत् मासँग झूट बोल् ने र जिमनको िबबीको मोलबाट केही 
िहः सा आफूसँग राख् ने कुरा शैतानले कसरी ितॆो मनमा भिरिदयो? ४ त् यो िबबी 
नभइञ् जेल के त् यो ितॆो आफ् नै िथएन?  र त् यो िबबी भएपिछ पिन त् यो ितॆ ै
अिधकारमा िथएन र? यः तो काम गन िवचार ितॆो दयमा कसरी आयो? ितमीले 
मािनसह लाई त होइन, तर परमेँ वरलाई नै ढाँटेका छौ।”   ५ यो कुरा सनेुर 
हनिनया भइँूमा लड़े र ितनले ूाण त् यागे। यो सनु् नेह  सबैमािथ ठूलो डर 
छायो। ६ तब जवानह ले उठेर ितनलाई लगुाले बे॑े र बािहर बोकी लगे, र 
गािडिदए। ७ जे भइसकेको िथयो सो थाहा नपाई ूाय: तीन घण् टापिछ ितनकी 
पत् नी पिन िभऽ आई। ८ पऽसुले त् यसलाई सोधे, “मलाई भन, ितमीह ले जिमन 
त् यि मै बेचेका हौ?” अिन त् यसले भनी, “ज् यू, त् यि मै।”  ९ तर पऽसुले त् यसलाई 
भने, “ितमीह ले ूभकुा आत् माको परीक्षा गनर् कसरी िमलेर मतो गर् यौ? हेर, ितॆा 
पितलाई गा  नेह  ढोकामै छन ् र ितनीह ले ितमीलाई बोकेर बािहर 
लैजानेछन ्।”   १० अिन तु न् तै त् यो उनका पाउनरे लड़ी र ूाण त् याग गरी। 
जब जवानह  िभऽ आए,  त् यसलाई मिरसकेकी देखेर बािहर बोकेर लगे,  र 
त् यसको पितको निजकमा गािडिदए।", उत्पि  १६:१-६ " 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 त् यसले आफ् नी मािलक् नीलाई तचु् छ िं टले 
हेनर् लागी। ५ साराईले अॄामलाई भिनन ्, “ममािथको अन् याय तपाईंकै िशरमािथ 
परोस ्। मैले आफ् नी कमारी तपाईंकै काखमा िदए,ँ र त् यो गभर्वती हनेु िबि कै 
मलाई तचु् छ िं टले हेनर् लागी। परमूभलेु तपाईं र मेरो बीचमा इन् साफ 
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गिरिदऊन ्।”   ६ तर अॄामले साराईलाई भने,  “हेर,  ितॆी कमारी ितॆ ैहातमा 
छे। त् यसलाई जे गनर् मन लाग् छ त् यही गर।” तब साराईले त् यसिसत कठोर 
व् यवहार गनर् लािगन ्, र त् यो ितनको सामनु् नेबाट भागेर गई।" र म ी २०:२०-
२८ " २० तब जिब् दयाका छोराह की आमाले आफ् ना छोराह लाई साथमा 
िलई उहाँको सामनु् ने घुड़ँा टेकी उहाँसँग िबन् ती गिरन ्। २१ उहाँले ितनलाई 
सोध् नभुयो,  “ितमी के चाहन् ौ?”  ितनले उहाँलाई भिनन ्,  “आ ा गनुर्होस ् र 
तपाईंको राज् यमा,  मेरा यी दईु छोराह मध् ये एउटा तपाईंको दािहने हातपि , र 
अक  तपाईंको देॄे हातपि  बः न पाऊन ्।”   २२ तर येशूले जवाफ िदनभुयो, 
“ितमीह  के मािगरहेछौ सो जान् दैनौ। जनु कचौरा मैले िपउन लागेको छु, के 
त् यो ितमीह  िपउन सक् छौ?”  ितनीह ले भने, “सक् छ।”   २३ उहाँले भन् नभुयो, 
“मेरो कचौरा ितमीह  िपउनेछौ, तर मेरो दािहने र देॄेपि  बः न िदने कुरो मेरो 
हातमा छैन। यी ः थान ितनीह का हनु ्,  जसका िनिम् त मेरा िपताले तयार 
गिरसक् नभुएको छ।”  २४ यो सनेुर दशै जना ती दईु भाइसँग ं ट भए। २५ 
तर येशूले ितनीह लाई आफूकहाँ बोलाएर भन् नभुयो, “ितमीह लाई थाहा नै छ, 
िक अन् यजाितका शासकह ले ितनीह मािथ िनरङ् कुश शासन गदर्छन ्,  र 
ठूलाठालहु ले ितनीह मािथ अिधकार जमाउँछन ्। २६ ितमीह का बीचमा 
यः तो हनेुछैन, तर जो ितमीह मा ठूलो हनेु इच् छा गदर्छ, त् यो ितमीह को सेवक 
हनुपुछर्। २७ जो ितमीह मध् ये पिहलो हनेु इच् छा गदर्छ,  त् यो ितमीह को 
कमारो हनुपुछर्, २८ जसरी मािनसको पऽु पिन सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा 
गनर् र धेरैको छुटकाराको मोल ः व प आफ् नो ूाण िदन आयो।”   (पिरवतर्नको 
सामना गनुर्पदार् येशूको जःतो मनिःथित हनु ुअिनवायर् छ)। 
    यो संसार पिरवतर्नशील छ र पिरवतर्न भइरहन्छ। ती पिरवतर्नले 
ूायजसो ूलोभन, चनुौित र कितपय समयमा ऽास पिन ल्याउँदछन।् यसकारण 
जनुसकैु पिरवतर्नको मािमलामा उिचत पमा त्यसलाई सामना गनर् र 
जेभएतापिन जे िठक छ त्यसलाई रोज्न हामीमा आित्मक हितयारह  िभडँ्न 
अत्यन्तै आवँयक छ। चाहे हामीले अपेक्षा नगरेका पिरवतर्नह  होस ् वा 
दैिनक जीवनको भाग नै िकन नहोस ्चाहे देिखन होस ्वा चाहे नदेिखने होस,् 
जे आउँछ त्यसको सामना गनर् हामी हरदम तयार हनुपुदर्छ। 
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२. िववाहको िनिम्त तयारी  
      जब कसैले िववाह गछर् तब चाहे ी होस ्वा पु ष होस ्उसमा भारी 
पिरवतर्न आउँछ। यस संसारमा जन्मेका सबै मािनसह ले िववाह गनपछर् भ े 
छैन। हाॆो अत्यन्तै अनकुरणीय उदाहरण येशूले िववाह गनुर्भएको िथएन न त 
बाइबलका धेरै पाऽह ले किहल्यै िववाह गरेका िथए। 
    य िप, धेरै मािनसह ले िववाह गछर्न।् कोही मािनसले परमेँ वरूित 
अगाध भिक्त राखेको खण्डमा िववाह गनुर्पदन भनेर बाइबलले भन्दैन। 
वैवािहक जीवनले मािनसको जीवनमा धेरै पिरवतर्न ल्याउँछ भ े कुरामा 
बाइबल मौन छैन। 
   सब भन्दा पिहलो सामािजक व्यवःथापनको बारेमा बाइबलले गरेको 
उल्लेखमा िबवाह नै िथयो। मानवूाणीको िनिम्त िववाह अत्यन्तै मह वपूणर् 
भएको परमेँ वरलेठा ुभएको छ। जब आदम र हव्वा एक सऽुमा बाँिधए र 
परमेतँ वरले ितनीह को िनिम्त जे बोल्नभुयो सो वाक्य बाइबलमा चार ठाउँमा 
उल्लेख गिरएको पाइन्छ। त्यसकारण जब ी र पु ष िववाहको सऽुमा 
बाँिधन्छन ् तब "पु षले उसको आमाबाबलुाई छोड्छ र आफ्नी ौीमतीसँग 
टाँिसएर बःदछ। अथार्त ितनीह  दईु शरीर होइन तर एकै शरीर भएको 
ठहदर्छ" (उत्पि  २:२४, म ी १८:५, मकूर् स १०:७ र एिफसी ५:३१ 
पान्तिरत)। जब ी र पु षको िववाह हनु्छ तब ितनीह को बीचमा यःतो 

गाढा सम्बन्ध हनुपुछर् िक ितनीह को बीचमा अ  त के ितनीह को बाबआुमा 
पिन आउन सक्दैनन।् िववाह गरेपिछ दम्पतीको बीचमा आमा वा बाब ु वा 
अ  कुनैले पिन हःतके्षप गनर् िकन हु  भनेर बाइबलले धेरै कारणह  िदएका 
छन।् तर ितनीह मध्ये परमेँ वरको िनिम्त अत्यन्तै मह वपूणर् कारणचािहँ 
वैवािहक जीवनले परमेँ वर, उहाँको पऽु र उहाँको दलुहीको पमा भएको 
चचर्सँगको गाढा सम्बन्धको िचऽण गदर्छ।  
     कसैले भौितक घर िनमार्ण गछर् भने त्यो घर िनमार्ण गनर् कित लाग्छ 
त्यसको िहसाब गनुर् ज री छ (यो येशूले भ ुभएको िथयो, लूका १४:२८-
२०)। यिद त्यो हो भने घरगहृःथी ःथापना गनर् झन कितको ध्यान 
परु् याउनपुछर् सो अत्यन्त सोचनीय कुरो हो। घर िनमार्ण गनर् त्यसमा बालवुा, 
िसमेन्ट, ढु ा, इटाँ, काठ, फलाम, तार, िससा, पानी आिद चािहन्छ। तर 
पिरवारको ःथापनामा ती सबै हनुपुछर् भ े छैन। 
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    जीवनका सबै पक्षह मा धेरै िनणार्यक ःवभाव, आनीबानी वा चिरऽको 
आवँयकतापछर्। तर िववाह गछुर् भनेर सोिचरहेका व्यिक्तह मा हनुपुन झन 
मह वपूणर् गणु वा ःवभावह  के के हनु?् हेन ुर्होस:् १ कोरन्थी १३:४-८ "४ 
ूमे सहनशील हनु् छ र दयाल ुहनु् छ। ूमेले डाह गदन, न शेखी गछर्। ५ ूमे 
हठी हुँदैन,  न ढीट हनु् छ। ूमेले आफ् नै कुरामा िज ी गदन,  झक  मान् दैन, 
खराबीको िहसाब राख् दैन। ६ ूमे खराबीमा ूसन् न हुँदैन,  तर ठीक कुरामा 
रमाउँछ। ७ ूमेले सबै कुरा सहन् छ,  सबै कुराको पत् यार गछर्,  सबै कुरामा 
आशा राख् छ, सबै कुरामा िः थर रहन् छ।   
  ८ ूमेको किहल् यै अन् त् य हुँदैन। अगमवाणीह  िबतेर जानेछन ्, 
भाषाह  बन् द हनेुछन ्,  ान टिलजानेछ।" र गलाती ५:२२-२४ "२२ तर 
पिवऽ आत् माको फलचािहँ ूमे, आनन् द, शािन् त,  धैयर्, दया, भलाइ,  िवँ वः तता, २३ 
नॆता,  संयम हनु ्। यः ता कुराह का िव मा कुनै व् यवः था छैन। २४ तर 
ितनीह , जो भीं ट येशूका हनु ्, ितनीह ले पापमय ः वभावलाई त् यसको वासना र 
लालसासिहत बूसमा टाँिगिदएका छन ्।"  
       िववाहको तयारी कसैको करकापमा नभएर ूत्येक व्यिक्तले 
व्यिक्तगत पमा तयार गनुर्पछर्। फेिर त्यसै वखत हामीले हेन भिवंयकी दलुही 
दलुहासँग ूितःपधार् गन नभएर एक आपसमा पूरक भएर चल्ने हनुपुदर्छ। 
जोडीको बीचमा तँछाडमछाडको मनिःथित होइन तर हातेमालो गरेर चल्ने 
चाहना गनुर्पछर्। हनेुवाला दलुहा वा दलुहीको बाइबलले अ  केही  गणुह  
को ाउँछन:् के ितनीह  पिरौमी छन?् (िहतोपदेश २४:३०-३४ "३० म 
एउटा अल् छेको खेतितरबाट गए,ँ एउटा समझ नभएको मािनसको दाखबारीबाट 
भएर गए,ँ  ३१ चारैितर काँढ़ाह  उॆकेा िथए, झारैझारले खेत ढािकएको िथयो, 
अिन ढु ाको पखार्ल उजाड भएको िथयो। ३२ मैले अवलोकन गरेका 
कुराह लाई दयमा िवचार गर, र मैले देखेका कुराह बाट एक िशक्षा िसक। 
३३ क्षणभरको सतुाइ र क्षणभरको उँघाइले,  हात बाँधेर क्षणभरको आराम 
गराइले,    ३४ दिरिता तँमािथ डाँकूझ र अभावचािहँ सशः ऽ मािनसझ 
आइलाग् नेछ।", के ितनीह  झ  िरसाउने र कुरा गदार् झिकर् एर कुरा गछर्न?् 
(िहतोपदेश २२:२४ "गरम िमजासको मािनसलाई िमऽ नबना (अथार्त ् िववाह 
नगर),  िसितिमित िरसाउने मािनससँग स त नगर ्।", के ितनीह मा समान वा 
साझा िवँ वास वा धमर् छन ् (२ कोरन्थी ६:१४,१५ "१४ अिवँ वासीह सँग 
एउटै जवुामा ननािरओ। िकनिक धमर् र अधमर्को के साझेदारी हनु् छ? अथवा 
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अधँ् यारोसँग उज् यालोको के सहभािगता?  १५ भीं टको बेिलआलसँग के 
सरोकार? वा िवँ वास गनको िवँ वास नगनिसत के समानता? " मेरा भिवंयको 
जीवनसंगीको बारेमा मेरा पिरवार र मलाई भलो िचताउने िमऽह को के 
धारणा छ? (िहतोपदेश ११:१४ "पथूदशर्नको अभावले देशको पतन हनु् छ, 
तर धेरै सल् लाहकारह को कारण िवजय िनिँ चत हनु् छ।", जब म िववाहको 
बारेमा सोच्छु के म केवल भावनामामाऽ भर पिररहेको छु िक 
परमेँ वरमािथको िवँ वासमा पिन? (िहतोपदेश ३:५-८ "५ आफ् नो सारा 
दयले परमेँ वरमा भरोसा राख् न ु र ितॆो आफ् नै समझशिक्तमा भर नपनुर् ६ 
आफ् ना सारा मागर्मा उहाँलाई सम् झ,  र उहाँले ितॆा मागर्ह  सोझा 
तलु् याइिदनहुनेुछ। ७ आफ् नै नजरमा बिु मान ् नहोऊ, परमूभकुो भय मान ् र 
दुं  कमर्लाई त् याग ्। ८ यसले ितॆो शरीरलाई ः वः थ तलु् याउनेछ र ितॆो 
ह ीको लािग पोषण िदनेछ। मािथका केही ूँ नह को उ रमा तपाईँको 
जीवन िक त सखुमय वा द:ुखमय हनुसक्छ। 
   तपाईँले कुनै यःता पिरवारह  देख् नभुएको छ जो पित र पत् नीको 
बीचमा अत्यन्तै सौहादर्, िमलनसार सम्बन्ध भएको पाइन्छ? पारःपिरक 
सम्बन्धलाई बिलयो राख् न अ  के के ःवभाव वा नीितह  ती पिरवारमा तपाईँले 
पाउनभुएको छ? 
 

३. बाबआुमा हनु तयारी गनुर्पन गणुह  

      जब हामीह को पिरवारमा कुनै बालकको जन्म हनु्छ तब पािरवािरक 
जीवनमा त्यसले ल्याउने पिरवतर्न अ भन्दा धेरै गहन हनुसक्छ। जब 
बालकको जन्म हनु्छ तब पिरवार फेिर पिहलाको जःतो किहल्यै हनु सक्दैन। 
    परमेँ वरको वचनले यस मािमलामा यसरी व्यक्त गिरएको छ "३ 
छोराह  परमूभलेु िदनभुएको उ रािधकार हनु ्,  छोरा-छोरीह  उहाँका इनाम 
हनु ्। ४ यो ाको हातमा भएका वाणह झ,  यवुावः थामा जन् मेका छोराह  
हनु् छन ्,  ५ त् यो मािनस धन् यको हो, जसको ठोबो ( बाण हालेर िपिठउँमा िभन 
ढुङ् मो) भिरएको हनु् छ। मूल ढोकामा आफ् ना शऽहु को सामना गनुर्पदार्, 
ितनीह  शमर्मा पनछैनन ्।"  भजनसंमह १२७:३-५ ( पान्तिरत)। 
    फेिर त्यसैवखत बालबािलकह  जिन्मन्दा ितनीह को हातमा 
ितनीह लाई कसरी ःयाहार, संभार र रक्षा गन साथै समःया भएको बेलामा 
कसरी सम्हाल्ने भनेर लेिखएको हातेपःुतक िलएर आउँदैनन।् हामीले कुनै पिन 
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यन्ऽह  िकन्दा जःतै कम्प्यटुर, मोबाइल वा टेिलिभजन ितनीह को साथमा 
ितनीह लाई कसरी ूयोग गन भनेर हाते पःुतक वा म्यानयलु पिन आउँछ। 
ितनीह मा केही समःया पर् यो भने िकनेको कम्पनीमा वा ममर्त गन ठाउँमा 
लग्छ । तर बालबािलकाह को मािमलामा त्यो हुँदैन। जे पिरआउँछ त्यसलाई 
सम्हाल्ने बाबआुमाको हातमा हनु्छ। जितसकैु अनभुिव बाबआुमा िकन नहनु,् 
बेलाबखतमा ितनीह का बालबािलकाह का िबयाकलाप, बोलीवचन, आिनबानी 
र सोच्ने िदमागले, ितनीह लाई िजल्ल पादर्छ र चक् करमा पादर्छ। 
   यिद कोही िववाहको िनिम्त सोच्दछ त्यसको बारेमा बडो सोच गनुर्पछर् 
भनेर महससु गनुर्पछर् भने िववाह पिछ ितनीह  बाबआुमा पिन हनु जान्छन ्भ े 
कुरालाई ख्याल गनुर्पछर्। त्यसको अथर् छोराछोरी हकुार्उने जःता चनुौितपूणर् 
िजम्मेवारीको िनिम्त पिन तयारी हनुपुदर्छ। 
   देहायका कथाह मा केही जन्मका िववरणह  िदइएका छन।् ूत्येक 
जन्मको कथामा आआफ्नै िवशेषता छन।् तैपिन ती जन्मका कहानीका 
नीितह बाट बाबआुमा हनु तयारी गिररहेका दम्पतीले के िसक्न सक्छन?् 
हेन ुर्होस:् १ शमूएल १:१९-२८ "१९ भोिलपल् ट ितनीह  िबहानै उठे,  र 
परमूभलुाई दण् डवत ् गरेर आफ् नो घर रामामा फक। आफ् नी पत् नी हन् नाहिसत 
एल् कानाको सहवास भयो,  र परमूभलेु हन् नाहलाई सम् झनभुयो। २० हन् नाह 
गभर्वती भइन ्,  र बेला पगेुपिछ ितनले एउटा छोरो जन् माइन ्। ितनले त् यसको 
नाउँ शमूएल रािखन ्,  िकनभने “मैले त् यसलाई परमूभसँुग मागेकी हुँ” भनी ितनी 
भिन् थन ्। २१ जब वािषर्क बिलदान चढ़ाउन र आफूले गरेको भाकल पूरा 
गनर्लाई एल् काना आफ् ना जम् मै पिरवारसगँ मािथ उक् लेर गए,  २२ हन् नाह 
ितनीह सगँ गइनन ्। ितनले आफ् नो लोग् नेलाई भिनन ्, “जब बालकले दूध खान 
छो  छ तब त् यसलाई िलएर परमूभकुो उपिः थितमा त् यसलाई हािजर गराउनलाई 
म जानेछु,  र त् यो सधभिर नै त् यही ँ रहनेछ।”  २३ ितनका लोग् ने एल् कानाले 
ितनलाई भने,  “ितमीलाई जे असल लाग् छ त् यही गर। त् यसले दूध नछोड़ेसम् म 
घरमै बस। केवल परमूभ ुआफ् नो वचन पूरा ग न ्।” यसैले ती ः ऽी घरैमा 
बिसन ्,  र दूध नछोड़ेसम् म त् यस बालकलाई हकुार्इन ्। २४ जब ितनले दूध 
छोड़ाइन ् तब ितनले त् यसलाई आफूिसत लिगन ्। ितनले आफ् नो साथमा एउटा 
तीन वष साँढ़े, पाँच पाथी पीठो र एक मशक दाखम  िलएर त् यो बालक सानै 
भए तापिन त् यसलाई शीलोमा परमूभकुो भवनमा ल् याइन ्। २५ उनीह ले त् यस 
साँढ़ेलाई मारेर त् यस िठटालाई एलीकहाँ ल् याए। २६ हन् नाहले उनलाई भिनन ्, 
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“हजूर,  तपाईंको जीवनको शपथ खाएर म भन् दछु िक म त् यही ः ऽी हुँ,  जो 
परमूभसँुग ूाथर्ना गद तपाईंको छेउमा यहाँ उिभएकी िथई। २७ यही 
बालकको िनिम् त मैले ूाथर्ना गरेकी िथए,ँ  अिन मैले मागेको कुरा परमूभलेु 
मलाई िदनभुयो। २८ अब यसलाई परमूभकुहाँ नै म अपर्ण गदर्छु। त् यसको 
जीवनभिर नै त् यो परमूभमुा अपर्ण गिरएको हनेुछ।”  अिन ितनीह ले त् यहाँ 
परमूभकुो आराधना गरे।, न्यायकतार् १३:१-७ "१ फेिर इॐाएलीह ले 
परमूभकुो िं टमा जनु कुरा खराब िथयो त् यही गरे,  र उहाँले ितनीह लाई 
चालीस वषर्सम् म पिलँ तीह का हातमा सिुम् पिदनभुयो। २ दानको कुलका 
सोरामा बः ने एक जना मािनस िथए, जसको नाउँ मानोह िथयो, र जसकी पत् नी 
बाँझी िथइन ्, र ितनको कोही छोराछोरी िथएन। ३ परमूभकुा दूत ती ः ऽीकहाँ 
देखा परेर ितनलाई भने, “ितमी बाँझी छौ र ितॆो कोही छोराछोरी छैन, तर ितमी 
गभर्वती हनेुछौ र एउटा छोरा जन् माउनेछौ। ४ अब मैले भनेझ ितमीले गनूर्, 
होिशयार होऊ, दाखम  वा अ  म ाएको म  निपउनू,  र कुनै अशु  भोजन 
नखानू, ५ िकनभने ितमी गभर्वती हनेुछौ र एउटा छोरा जन् माउनेछौ। त् यसको 
कपालमा छुरा नलागोस ्,  िकनभने त् यो बालक जन् मेको िदनदेिख नै परमेँ वरको 
िनिम् त अलग गिरएको एक नािजरी हनेुछ। त् यसले नै इॐाएललाई 
पिलँ तीह का हातबाट छुटाउन सु  गनछ।”   
  ६ ती ः ऽी गएर आफ् ना लोग् नेलाई यसो भनेर बताइिदइन ्, 
“परमेश ् वरका एक जना मािनस मकहाँ आए। ितनको मोहड़ा परमेँ वरका 
दूतको झ िथयो, र हेनर्मा अित भययोग् य िथयो। ितनी कहाँबाट आएका हनु ् भनी 
मैले ितनलाई सोिधन,ँ र ितनले पिन मलाई आफ् नो नाउँ बताएनन ्। ७ तर ितनले 
मलाई भने,  ‘ितमी गभर्वती हनेुछौ र एउटा छोरा जन् माउनेछौ। आजदेिख उसो 
ितमीले दाखम  वा अ  म ाएको म  निपउनू र अशु  भोजन नखानू, िकनभने 
त् यो केटो जन् मेको िदनदेिख मन िदनसम् मै परमेँ वरको िनिम् त अलग गिरएको 
नािजरी हनेुछ’।”   लूका १ "१ हाॆा माझमा घटेर पूरा भएका घटनाह को 
िववरण संमह गन काम धेरै जनाले आफ्  नो हातमा िलएका छन ्। २ ितनीह  
जो सु देिख नै वचनका ूत् यक्ष गवाह र सेवकह  िथए,  ितनीह ले यी कुरा 
हामीलाई सिुम् पिदए। ३ माननीय िथयोिफलस, मैले आरम् भदेिख नै सावधानीसाथ 
सबै कुराको खोजी गरेको छु, र तपाईंको िनिम् त बमैअनसुारको एउटा िववरण 
लेख् न मलाई असल लाग् यो, ४ तािक तपाईंलाई बताइएका िवषयह को सत् यता 
तपाईंलाई थाहा होस ्।   
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  ५ यहूिदयाका राजा,  हेरोदको पालोमा, अिबयाका दलका जकिरया नाउँ 
भएका एक जना पूजाहारी िथए। ितनकी पत् नी हा न-वंशकी िथइन ्। ितनको 
नाउँ एलीिशबा िथयो। ६ ती दवैु परमेँ वरको सामनु् ने धमीर् िथए, र परमूभकुा 
सबै आ ा र धािमर्क-िवधानह मा िनद ष भई िहँ  थे। ७ तर ितनीह को कोही 
सन् तान िथएन,  िकनभने एलीिशबा बाँझी िथइन ्, र ती दवैुको उमेर ढिल् कसकेको 
िथयो। ८ जब जकिरया परमेँ वरको सामनु् ने आफ् ना दलको पालोमा पूजाहारी 
काम गिररहेका िथए,  ९ तब पूजाहारीका सेवाको रीतअनसुार िच ा हाल् दा 
परमूभकुो मिन् दरिभऽ पसेर धूप बाल् ने काम जकिरयालाई पर् यो। १० धूप 
बाल् ने बेलामा मािनसह को सारा भीड बािहर ूाथर्ना गिररहेको िथयो।   
  ११ परमूभकुा एक जना ः वगर्दूत धूप-वेदीको दािहनेपि  उिभरहेका 
देखा परे। १२ जकिरया ितनलाई देखेर आि ए, र भयभीत भए। १३ तर दूतले 
ितनलाई भने, “नडराऊ जकिरया, िकनभने ितॆो ूाथर्नाको सनुाइ भएको छ। अब 
ितॆी पत् नी एलीिशबाले ितॆो िनिम् त एउटा छोरो जन् माउनेिछन ्, र ितमीले ितनको 
नाउँ यूहन् ना राख् नू। १४ ितमीलाई रमाहट र आनन् द हनेुछ, र धेरै जना ितनको 
जन् ममा रमाउनेछन ्। १५ िकनभने ितनी परमूभकुो सामनु् ने महान ् हनेुछन ्। 
ितनले दाखम  र अ  कुनै पिन म  किहल् यै िपउनेछैनन ्, र आफ् नी आमाको 
गभर्देिख नै ितनी पिवऽ आत् माले भिरपूणर् हनेुछन ्। १६ ितनले इॐाएलका 
सन् तानह मा धेरैलाई ितनीह का परमूभ ु परमेँ वरितर फकार्उनेछन ्। १७ 
बाबहु का मन छोरा-छोरीह ितर र अना ाकारीह लाई धमीर्ह को बिु ितर 
फकार्उन र ूभकुो िनिम् त योग् य तलु् याइएको एक जाित तयार पानर् उहाँको अिग 
ितनी एिलयाको आत् मा र शिक्तमा जानेछन ्।”  १८ तब जकिरयाले दूतलाई भने, 
“यो मैले कसरी जान् ने? म बूढ़ो भए ँर मेरी पत् नीको उमेर पिन ढिल् कसकेको 
छ।”    १९ ः वगर्दूतले ितनलाई भने,  “म गिॄएल हुँ,  म परमेँ वरको सामनु् ने 
उिभरहन् छु। ितमीसँग कुरा गनर् र यो खशुीको समाचार सनुाउन म पठाइएको 
हुँ। २० जनु िदनसम् म यी कुरा पूरा हुँदैनन ्, तबसम् म ितमी गूगँो हनेुछौ र बोल् न 
सक् नेछैनौ,  िकनभने ितमीले मेरा वचनमािथ िवँ वास गरेनौ,  जनु वचन आफ् नो 
समयमा पूरा हनेुछन ्।”    २१ मािनसह  जकिरयालाई पिखर्रहेका िथए र 
मिन् दरमा िढलो गदार् चिकत भए। २२ ितनी बािहर िनः केर आउँदा उनीह सगँ 
बोल् नै सकेनन ् र ितनले मिन् दरमा दशर्न देखेछन ् भन् ने उनीह ले बझेु। ितनले 
उनीह लाई इशारा गनर् लागे, अिन ितनी गूगँो भइरहे।   
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  २३ ितनको सेवाका िदन समाप् त भएपिछ ितनी आफ् नो घर गए। २४ 
यसपिछ ितनकी पत् नी एलीिशबा गभर्वती भइन ्, र पाँच मिहनासम् म लकेुर बिसन ् 
र यसो भिनन ्, २५ “मािनसह का बीचमा मेरो कल  हटाउनलाई अब परमूभलेु 
ममािथ यसरी कृपा गनुर्भएको हो।”   २६ छैट  मिहनामा परमेँ वरले गिॄएल 
ः वगर्दूतलाई गालीलको नासरत नाउँको सहरमा पठाउनभुयो। २७ ितनी एउटी 
कन् ये-केटीकहाँ गए जसको मगनी दाऊदका घरानाको योसेफ भन् ने एक जना 
मािनससँग भएको िथयो। त् यस कन् याको नाउँ मिरयम िथयो। २८ ः वगर्दूतले 
ितनीकहाँ गएर भने,  “हे कृपा-पाऽ,  ितमीलाई अिभवादन! परमूभ ु ितमीसँग 
हनुहुनु् छ।”    २९ तर ितनी त् यस कुराले सा॑ै िवचिलत भइन ्,  र यो कः तो 
िकिसमको अिभवादन हो भनी मनमा सोच् न लािगन ्। ३० ः वगर्दूतले ितनलाई 
भने,  “नडराऊ, मिरयम,  िकनभने ितमीले परमेँ वरबाट कृपा पाएकी ौ। ३१ 
अब हेर,  ितमीले गभर्धारण गन ौ,  र एउटा छोरो जन् माउने ौ,  र ितमीले 
उहाँको नाउँ येशू राख् ने ौ। ३२ उहाँ महान ् हनुहुनेुछ,  र परमूधानका पऽु 
कहलाइनहुनेुछ, र परमूभ ुपरमेँ वरले उहाँलाई उहाँका पखुार् दाऊदको िसंहासन 
िदनहुनेुछ। ३३ उहाँले याकूबको वंशमािथ सदासवर्दै राज् य गनुर्हनेुछ, र उहाँको 
राज् यको अन् त् य हनेुछैन।”   ३४ मिरयमले ः वगर्दूतलाई भिनन ्,  “यो कसरी हनु 
सक् छ,  िकनिक म एक कन् या हुँ।”   ३५ ः वगर्दूतले ितनलाई जवाफ िदएर भने, 
“पिवऽ आत् मा ितमीमा आउनहुनेुछ,  र सव च् चका शिक्तको छाया ितमीमािथ 
पनछ। यसैकारण जो जन् मनहुनेुछ,  उहाँ पिवऽ,  अथार्त ् परमेँ वरका पऽु 
कहलाइनहुनेुछ। ३६ हेर,  ितॆी नातेदार एलीिशबाले पिन ितनको वृ ावः थामा 
छोरो गभर्धारण गरेकी िछन ्, र जो बाँझी कहलाइएकी िथइन ्,  ितनी अिहले छैट  
मिहनामा िछन ्। ३७ िकनिक परमेँ वरको िनिम् त कुनै कुरा असम् भव छैन।”  
३८ अिन मिरयमले भिनन ्,  “हेन ुर्होस ्,  म परमूभकुी दासी,  मलाई तपाईंको 
वचनअनसुार होस ्।” तब ः वगर्दूत ितनीबाट िबदा भए। ३९ ती िदनमा मिरयम 
आतरुीसँग पहाड़तफर्  यहूिदयाको एउटा गाउँमा गइन ्, ४० र जकिरयाको घरमा 
पसेर एलीिशबालाई अिभवादन गिरन ्। ४१ जब एलीिशबाले मिरयमको 
अिभवादन सिुनन ् तब ितनको गभर्मा बालक उफ् र्यो, र एलीिशबा पिवऽ आत् माले 
भिरपूणर् भइन ्, ४२ र एलीिशबाले चक  सोरले भिनन ्, “ः ऽीह मा ितमी धन् यकी 
हौ, र ितॆो गभर्को फल धन् यको हो। ४३ ममािथ कसरी यः तो कृपा भयो िक 
मेरा ूभकुी आमा मकहाँ आइन ्। ४४ िकनभने हेर,  ितॆो अिभवादन मेरो 
कानमा पन िबि कै बालक मेरो गभर्मा आनन् दले उफ् र्यो। ४५ ितनी धन् यकी 
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हनु ्,  जसले परमूभलेु ितनलाई भन् नभुएको कुरा पूरा हनेुछ भनी िवँ वास 
गिरन ्।”   ४६ अिन मिरयमले भिनन ्,  “मेरो ूाणले परमूभकुो गणुगान गदर्छ,  
४७ र मेरो आत् मा मेरा मिुक्तदाता परमेँ वरमा रमाहट गदर्छ। ४८ िकनिक 
उहाँले आफ् नी दासीको दीनतामा कृपा- िं ट गनुर्भएको छ,  हेर, अब उूान् त सबै 
पःु ताले मलाई धन् यकी भन् नेछन ्। ४९ िकनभने उहाँ, जो शिक्तशाली हनुहुनु् छ, 
उहाँले मेरो िनिम् त महान ् काम गनुर्भएको छ। उहाँको नाउँ पिवऽ छ।   
  ५० उहाँको भय मान् नेह मािथ उहाँको कृपा पःु तादेिख पःु तासम् म 
रहनेछ। ५१ उहाँले आफ् नो बाहलुीको सामथ् यर् ूकट गनुर्भएको छ। उहाँले 
मनिभऽको कल् पनामा घमण् ड गनह लाई छरपं ट पानुर्भएको छ। ५२ उहाँले 
शिक्तशालीह लाई ितनीह का िसंहासनबाट हटाउनभुएको छ, र दीनह लाई 
उचाल् नभुएको छ। ५३ भोकाएकाह लाई उहाँले असल चीजह ले तपृ् त 
पानुर्भएको छ, र धनीह लाई उहाँले िर ै हात पठाउनभुएको छ। ५४ उहाँले 
आफ् नो कृपा ः मरण गरेर आफ् नो सेवक इॐाएललाई सहायता िदनभुएको छ,  
५५ र हाॆा पखुार्ह लाई भन् नभुएझ,  अॄाहाम र उनको भावी सन् तानलाई 
सदाकालको िनिम् त दया देखाउनभुएको छ।”   ५६ मिरयम ितनीसँग ूाय: तीन 
मिहना बसेर आफ् नो घर फिकर् न ्।  ५७ अब एलीिशबाको सतु् केरी हनेु बेला 
आयो, र ितनले एउटा छोरो जन् माइन ्। ५८ परमूभलेु ितनीमािथ उहाँको ठूलो 
अनमुह देखाउनभुएको छ भन् ने सनेुर ितनका िछमेकीह  र नातेदारह  ितनीसँग 
रमाए। ५९ आठ  िदनमा ितनीह  बालकलाई खतना गनर् आए, र त् यसको नाउँ 
त् यसका बाबकुो नाउँजः तै जकिरया राख् न लागेका िथए, ६० तर त् यसकी आमाले 
भिनन ्, “होइन,  त् यसको नाउँ यूहन् ना रािखनेछ।”   ६१ ितनीह ले ितनलाई भने, 
“ितॆा नातेदारमा यः तो नाउँ भएको कोही छैन।”   ६२ तब ितनीह ले त् यसका 
बाबलुाई इशारा गरी सोधे “ितमी यसको नाउँ के राख्  न चाहन् छौ?” ६३ ितनले 
एउटा लेख् ने पाटी मगाएर “त् यसको नाउँ यूहन् ना हो” भनेर लेिखिदए। ितनीह  
सबै छक् क परे। ६४ तु न् तै ितनको मखु खलु् यो र ितनको वाक् य फु ो र 
ितनी परमेँ वरको ूशंसा गनर् लागे। ६५ ितनीह का सबै िछमेकीमा डर 
छायो। यहूिदयाको जम् मै पहाडी मलुकुभिर यस घटनाको चचार् फैिलयो। ६६ 
यी कुरा सनु् नेह  सबैले यो बालक पिछ कः तो हनु् छ होला भनी आफ् ना मनमा 
गनेु। िकनिक परमूभकुो बाहलुी त् यसमािथ िथयो। ६७ त् यसका बबुा जकिरया 
आत् माले भिरएर अगमवाणी बोल् न लागे, ६८ “इॐाएलका परमूभ,ु परमेँ वरको 
ूशंसा होस ्, िकनभने उहाँ आउनभुएको छ,  र आफ् ना मािनसह लाई उ ार 
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िदनभुएको छ!  ६९ उहाँले हाॆा िनिम् त आफ् ना दास दाऊदको वंशमा एक 
शिक्तशाली मिुक्तदाता खड़ा गनुर्भएको छ,  ७० जसरी उहाँले ूाचीन कालदेिख नै 
आफ् ना पिवऽ अगमवक्ताह का मखु ारा बोल् नभुयो,  ७१ िक हाॆा शऽहु बाट र 
हामीलाई घणृा गनह  सबैका हातबाट हामी उ ार पाऔ ं  ७२ उहाँले हाॆा 
पखुार्ह लाई कृपा देखाउनलाई, र आफ् नो पिवऽ करार ः मरण गनर्लाई,  ७३ जनु 
शपथ उहाँले हाॆा पखुार् अॄाहामसँग खानभुएको िथयो,   ७४ िक हामी हाॆा 
शऽहु का हातबाट मकु्त होऔ,ं  र िनभर्यतासाथ ७५ हाॆा समः त जीवनभिर 
पिवऽता र धािमर्कतामा उहाँको सामनु् ने उहाँको सेवा गनर् पाऔ।ं ७६ हे 
बालक,  ितमी सव च् चका अगमवक्ता कहलाइनेछौ,  िकनिक ितमी ूभकुो अिगअिग 
उहाँको मागर् तयार पानर् जानेछौ,   ७७ उहाँको जाितलाई पाप-क्षमा ारा मिुक्तको 
ान ूदान गनर्लाई,   ७८ हाॆा परमेँ वरका कोमल कृपाको कारणले, ः वगर्बाट 
िबहानको ज् योित हामीमािथ पनछ,    ७९ र अन् धकार र मतृ् यकुो छायामा 
बः नेह लाई ज् योित िमल् नेछ,  र हाॆा पाउ शािन् तको बाटोितर डोर् याइनेछन ्। 
८० अिन बालक यूहन् ना ब  दै र आत् मामा बिलया हुँदैगए, र इॐाएलीह कहाँ 
खलुा पमा देखा नप ञ् जेल ितनी उजाड-ः थानमा नै बसे।"  ”   
    मािथ उल्लेख गिरएका बाबआुमाह मा जब आफ्ना बालकह  जन्माए 
तब ितनीह ले आफूह लाई परमेँ वरले सम्मान गनुर्भएको महससु गरेका 
िथए। ितनीह  बाबआुमा हनेु अिभभारालाई बोझ नठानेर आदरणीय अवसरको 
पमा ठानेका िथए। तीनजना बाबआुमाचािहँ इॐाएलका भिवंयका अगमवक्ता 
र अगवुाह  हनु ्भने एक जना ूित ा गिरएका मसीहको िनिम्त बाटो तयार 
पान व्यिक्त, र अक चािहँ येशू भी  नै। 
   हो, हाॆा छोराछोरीह  बाइबलका भिवंयवक्ता वा अगवुाह  हनु 
जिन्मएका हुँदैनन।् तैपिन जब कसैको िववाह हनु्छ र बाबआुमाको भिूमका 
िनबार्ह गछर्न ्तब ितनीह ले ितनीह को जीवनमा भािर पिरवतर्न हनेु अपेक्षा 
गनपछर्।  
    "बालक वा बािलका जन्मनभुन्दा पिहले बाबआुमाह ले यःतो तयार 
गनुर्पछर् िक जिन्मने बालक वा बािलकाले दु  वा खराब वातावरणसँग 
सफलतासँग िभडँ्न सकोस।् यिद बालक वा बािलका गभर्मा भएको बेलामा 
पिन आमा आफ्नो भोगिबलासमामाऽ लाग्ने, ःवाथीर्, अधैयीर्, कठोर, िढपी वा 
िज ी गन बानी, िरसाहा जःता नकारात्मक बानीव्यहोरा छ भने जिन्मने बालक 
वा बािलकामा पिन त्यःतै खालका ःवभावह को िवकास हनु्छ अथार्त ् ती 
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ःवभावह लाई िनकाल्दछन।् त्यसले गदार् धेरै बालबािलकाले दु  काम गन 
चिरऽ नै आफूले पाएको जन्मिस  अिधकार भ े ूविृ लाई पोषाउँछन।्"-
एलेन जी ाइट, द एडभेिन्टःट होम, प.ृ २५६बाट पान्तिरत।  
    चाहे हामीले जन्माएका छोराछोरीह ूित होस ् वा अ का 
छोराछोरीह ूित होस ्वा अ ितर नै िकननहोस ्हामीह ले परमेँ वरको चाहना 
अनसुार अिभभावक ह  भनेर देखाउने िजम्मेवारीमा कःता खालका नीितह  
अपनाउनपुछर् वा हामीह मा बाबआुमा वा अिभभावकमा हनुपुन केही गणु वा 
ःवभावह  के के हनु?् सोच्नहुोस।् 
 

४. बढेुस कालको िनिम्त तयारी  
      “10 हामी जम् मा स री वषर्सम् म िजउँछ –  बढीमा असी वषर्सम् म 
होला; तर ितनीह ले हामीलाई कं ट र अफसोच माऽ ल् याउँछन,् जीवन चाँडो 
िबितजादँछ र हामी उिडसकेका हनु् छ ।...12 हामीलाई िसकाउनहुोस ्िक हाॆो 
जीवन कित छोटो छ र हामी बिु मान ्बन् न सक ।" (भजन  90:१०,12 
पान्तिरत)। मोशाले लेखेको यो भजन ९० लेिखएको हो। यस भजन 

९०:१०,१२को अनसुार  हामीह को आय ु लिम्बएको चाहेतापिन समयको 
कठोर गितले गदार् छोटो आयमैु िच  बझुाउन हामीलाई वाध्यता पािरएको 
छ। जब हामी हिुकर् न्छ  र वृ  अवःथामा लम्कन्छ  तब हामीह को शरीरमा 
पिरवतर्न आइरहेको अनभुव गदर्छ । हामीह को कपाल फूल्न वा झनर् 
थाल्दछ। यवुा अवःथामा भएको जोश र जाँगर मन्द हुँदै जान्छ। अिन यता 
दखुाई उता दखुाइ, िनन्िा नलाग्ने, भोक लाग्ने वा नलाग्ने यो रोग ऊ रोग 
आिद त हामीह को साथी नै ब  गइरहेको हनु्छ। यिद हामी िववािहत भय  
भने हामीह को छोराछोरी होलान ्र ितनीह को पिन छोराछोरी हनु जालान ्र 
हामीचािहँ नाितनाितनाह  खेलाएर रमाइलो गनितर लािगरहन सक्छ । 
    हामीह  केवल वधृ्दाअवःथाको िनिम्तमाऽ होइन जीवनको िनिम्त नै 
तयार हनुपुछर् भनेर भजन ७१ले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? हेन ुर्होस: “1 हे 
परमूभ!ु रक्षाको िनिम् त म तपाईंको शरण परेको छु,  मेरो हार किहल् यै हनु 
निदनहुोस!्  2 तपाईं धमीर् हनुहुनु् छ, यसकारण मेरो सहायता र रक्षा गनुर्होस,् मेरो 
िबन् ती सनु् नहुोस ्र मलाई बचाउनहुोस!्   
  3 मेरो रक्षाको लािग बिलयो गढी र दिरलो आौय बन् नहुोस,् तपाईं 
मेरो शरणः थान र ढाल हनुहुनु् छ। 4 मेरा परमेँ वर! दुं  ट मािनसह देिख मेरो 
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उ ार गनुर्होस,् िनं ठुरी र दुं  टको शिक्तबाट मलाई रक्षा गनुर्होस।्  5 सावर्भौम 
परमूभ!ु म तपाईंमा आशा राख् दछु, मैले यवुा अवःथामै तपाईंमा भरोसा राखेको 
छु।  6 म जीवनभिर तपाईंमा भर परेको छु, म जन् मेको िदनदेिख तपाईंले मेरो 
रक्षा गनुर्भएको छ, म सध तपाईंको ूशंसा गनछु। 7 मेरो जीवन धेरै जनाको 
िनिम् त नमनुा बनेको छ िकनभने तपाईं मेरो ूतापी रक्षक हनुभुएको छ। 8 
िदनभिर म तपाईंको ूशंसा गदर्छु र तपाईंको मिहमाबारे उच् च सोरले भन् छु। 9 
अब बढेुस-कालमा मलाई इन् कार नगनुर्होस,्  म कमजोर भएको छु,  मलाई 
नत् याग् नहुोस।् 10 मेरा शऽहु ले मलाई मानर् खोज् छन,् ितनीह ले मेरो िव मा 
कुरा गछर्न ् र जाल रच् छन।् 11 ितनीह  भन् छन,्  “परमेँ वरले त् यसलाई 
त् याग् नभुएको छ, हामी त् यसलाई खेदेर पब , त् यसलाई बचाउने कोही छैन।”  12 
हे परमेँ वर! यित टाढा नहनुहुोस!् हे मेरा परमेँ वर! मलाई म त गनर् चाँडै 
आउनहुोस।्  13 ममािथ आबमण गनह को हार होस ्र ितनीह  मािरऊन।् 
मलाई चोट लाउन खोज् नेह  लाज र बदनाममा प न।् 14 म सध तपाईंमा 
आशा राख् नेछु, म तपाईंको झन ्धेरै ूशंसा गनछु। 15 म तपाईंको भलाइबारे 
भन् नेछु,  िदनभिर म तपाईंको मिुक्तको िवषयमा कुरा गनछु, जनु मिुक्तबारे मैले 
पूरा बझु् न पिन सकेको छैन।ँ  16 हे सावर्भौम परमूभ,ु म तपाईंको सामथ् यर्को 
ूशंसा गनछु, तपाईंको भलाइबारे माऽ अ लाई उच् च ः वरले भन् नेछु। 17 म 
यवुा हुँदादेिख नै तपाईंले मलाई िसकाउनभुएको छ, तपाईंका उदेकका कामबारे 
म अझै बयान गदर्छु।  18 म अब बढुो भएको छु र मेरो केश फुिलसकेको 
छ,  मलाई नत् याग् नहुोस,्  हे परमेँ वर! पःु ता-पःु तालाई तपाईंको शिक्त र 
सामथ् यर्बारे उच् च ः वरले बताउँदा तपाईं मेरो साथ हनुहुोस।् 19 हे परमेँ वर, 
तपाईंको धािमर्कता आकाशसम् म पगु् दछ, तपाईंले महान ्कायर्ह  गनुर्भएको छ।  
तपाईंजः तो अ  कुनै छैन। 20 तपाईंले मकहाँ द:ुख-कं ट पठाउनभुयो,  तर 
मेरो बल फेिर नयाँ गरी फकार्इिदनहुनेुछ, मलाई मतृ् यदेुिख जोगाइराख् नहुनेुछ।   
21 तपाईंले मलाई अझ महान ्बनाउनहुनेुछ र सान् त् वना फेिर िदनहुनेुछ।   
  22 हे मेरा परमेँ वर,  तपाईंको िवँ वासनीयताको िनिम् त म वीणा 
बजाएर तपाईंको ूशंसा गनछु। हे इॐाएलका परमपिवऽ,  सार ी बजाएर म 
तपाईंको ूशंसा गनछु।23 तपाईंलाई ूशंसा गदार् म आनन् दले ः वर उचाल् नेछु, 
मेरो सारा ूाणले म गाउनेछु िकनभने तपाईंले मलाई बचाउनभुएको छ।  24 
म िदनभिर तपाईंको धािमर्कताको बारेमा भन् नेछु िकनभने मलाई हािन गनर् 
खोज् नेह  हारेका छन ्र बदनाम भएका छन।्" भजन 71  
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   भजन ७१ बधृ्दमािनसको भजन हो जसले आफ्नो जीवनमा आइपन 
सबै चनुौितह को सामना गरेरका िथए। उनी खशुी छन ् िकनभने उनले 
आफ्नो आःथा र भरोसा परमेँ वरमा राखेका िथए। जब हामी यवुाअवःथामा नै 
हनु्छ  तब त्यसबेलादेिख नै परमेँ वरमा भरोसा राखेर िहँ  भने बृ ाअवःथामा 
पिन अथर्मूलक भएर चल्न सक्छ । जब आफ्नो जीवनको अिन्तम क्षणितर 
ढिल्कन्द िथए तब भजन ७१को लेखकले उनले िसकेका ितनै मह वपूणर् 
पाठह  पाठकह  समक्ष राख् दछन:्  
    (१) यवुाअवःथामा नै परमेँ वरको आत्म ानमा बढ्दै जान ु उिचत 
छ। त्यो पिन परम्पराको नाउँमा औपचािरक ूिबया पूरा गनर् होइन तर 
परमेँ वरको बारेमा गिहरो र व्यिक्तगत ान हनुपुछर् (भजन ७१:१७), 
परमेँ वर उनको बिलयो सरुिक्षत ःथान (भजन ७१:१,७) र उ ारकतार् 
हनुहुनु्थ्यो (भजन ७१:२)। परमेँ वर च ान र िकल्ला हनुहुनु्छ (भजन 
७१:३), तर याद गनुर्होस ्च ान वा पत्थर परमेँ वर होइन। परमेँ वर आशा, 
िवँ वािसलो तथा दयका भारह  उहाँमा राख् न सिकने हनुहुनु्छ (भजन 
७१:५)। लेखकले परमेँ वरका महान ् कामह को बारेमा वणर्न गदर्छन ्
(भजन ७१:१६,१७), र उहाँको बल र शिक्त (भजन ७१:१८), र सबै ठूला 
ठूला कामह  उहाँले गनुर्भएको िथयो (भजन ७१:१९)। आिखरमा उनी 
परमेँ वरसँग उच्च ःवरले िचच्याउँछन ्“हे परमेँ वर तपाईँ जःतो अ  को छ 
र?" (भजन ७१:१९ पान्तिरत)। जब परमेँ वरको वचन पढेर उहाँसँग 
िदनिदनै बातिचत गदर्छ  र उहाँले हाॆो जीवनमा के गनुर्भयो सो सोच्दछ  तब 
उहाँसँग हामीह को अनभुव गिहिरँदै जान्छ। 
      (२) असल बानी व्यहोरा बसाल्न ु र ःवःथ जीवनशैली अपनाउन।ु 
असल पौि क आहार, कसरत, पानी, घाम, िबौाम आिदले हामीह को जीवन 
रमाइलो, असल हनु्छ र लामो आय ुपिन भएर बाँच्न सिकन्छ। परमेँ वरमािथ 
भरोसा राख् ने बानी (भजन ७१:३), उहाँको ूशंसा र ःतिुत गन चलन (भजन 
७१:६) र उहाँमािथ आशा राख् ने (भजन ७१:१४) ःवभावूित िवशेष ध्यान 
िदन ुज री छ। 
     (३) परमेँ वरको कामूित मोहको िबकास बढाउन।ु भजनका 
लेखकले बृ भएपिछ अब अवकाश पाइयो भनेर चपुचाप बःने, केही नगिर 
अल्छे जीवन िबताउन खोजेको पाइन्दैन। (कितले त चचर्को कामबाट 
अवकाश पाएपिछ चचर्को ूगितमा पिन चासो िदन र संलग्न हनु अःवीकार 
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गिररहेको पाइन्छ-अनवुादकको धारणा)। अवकाश पाएपिछ पिन परमेँ वरको 
ःतिुत िनरन्तर पमा उनले गनर् चाहेका िथए (भजन ७१:८) र अ लाई 
उहाँको बारेमा सनुाइरहन किहल्यै नथाक्ने ूितव ता व्यक्त गरेका िथए (भजन 
७१:१५-१८)। 
    जसले बधृ्द वा जे  नागिरकको उपाधी पाएकाछन ्बढुापाका हनुकुो 
फाइदा के पाइरहनभुएको छ? अिहले तपाईँलाई के थाहा छ जनु तपाईँलाई 
यवुाअवःथामा थाहा िथएन र अिहलेका यवुापःुतालाई तपाईँले सरसल्लाह िदएर 
ितनीह को जीवनलाई अथर्मूलक बनाउन सक्नहुनु्छ? 
 

५. मतृ्यकुो िनिम्त तयारी  
     यिद येशूको आगमनसम्म हामी िजउँदै रअ य  भनेमाऽ नऽ भने 
हामीह ले हामीह को जीवनमा सबभन्दा ठूलो पिरवतर्न त खप्नै पछर्: त्यो हो 
मतृ्य।ु जन्मन,ु हकुर् न,ु अध्ययनमा लाग्न,ु िववाह गनुर् सबै जीवनमा पिरवतर्न 
ल्याउने ूिबया हो तर मािनसको जीवनमा सबभन्दा ठूलो पिरवतर्न ल्याउने 
तत्वचािहँ मतृ्य ु हो जसले पिरवारका एकदम निजकका सदःयह लाई गिहरो 
असर पादर्छ। 
   पावलले १ कोरन्थी १५:२४-२६मा मतृ्यको बारेमा चचार् गदर्छन।् 
त्यसले हामीलाई के िसकाउँदछ? हेन ुर्होस:् "२४ तब अन् त् य आउनेछ,  जब 
उहाँले हरेक शासन,  हरेक अिख् तयार र शिक्त नं ट पारेर परमेँ वर,  अथार्त ् 
िपतालाई राज् य सिुम् पिदनहुनेुछ। २५ िकनिक उहाँले आफ् ना सारा शऽलुाई 
आफ् ना पाउमिुन नपा ञ् जेल उहाँले राज् य गनपछर्। २६ सबैभन् दा पिछ नं ट 
पािरने शऽ ुमतृ् य ुहो।" 
    धेरै पल्ट मतृ्य ुअत्यन्त िवयोग तिरका वा अपेक्षानै नगिरएको बेलामा 
अचानक आउँदछ। कितजना पु ष, ी, र बालबािलकाह समेत घाम 
अःताएपिछ सतु् न जान्छु भनेर आखँा िचम्लन्छन ् तर िबहान किहल्यै नउठ्ने 
गरेर मतृ्यकुो पासोमा परेका हनु्छन।् वा कितजना िबहान उठ्दा वा घाम 
अःताउनभुन्दा अिघ पिरवारका कुनै न कुनै सदःय मिरसकेको पाइएको हनु्छ। 
    मतृ्यकुो िनिम्त हामी किहल्यै पिन तयार हुँदैन , न त आफ्नो होस ्वा 
कुनै िूयजनको होस।् यसलाई मध्येनजरमा राखेर हामीले परमेँ वरसँग 
िवँ वास ारा गाँिसरहन ु अित आवँयक ठा ुपदर्छ र साथै क्षणक्षणमा 
हामीह को ूत्येक कदमलाई येशूको धािमर्कताले छोप्न िदनपुदर्छ। पावलले 
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भन्दछन ् "२२ येशू भीं टमा िवँ वास गन सबैमािथ परमेँ वरको धािमर्कता 
िवँ वास ारा ूकट भएको छ। िकनभने केही भेद छैन, २३ िकनिक सबैले पाप 
गरेका छन ्,  र परमेँ वरको मिहमासम् म पगु् नबाट चकेुका छन ्। २४ 
परमेँ वरका अनमुहको वरदानले भीं ट येशूमा भएको उ ारबाट ितनीह  
िस मा धमीर् ठहिरएका छन ्।" 
    फेिर अक  कुरा भ ुपदार्, यिद तपाईँ केवल केही िदन वा मिहनामाऽ 
बाँच्नहुनु्छ भनेर थाहा पाउनभुयो भने तपाईँ के गनुर्हनु्छ? ूायजसो यस 
जीवनको बुर तत्व मतृ्य ुकिहले आउँछ हामी कसैलाई थाहा छैन तर कितपय 
समयमा हामी जीवनको अन्तमा आइपिुगसकेकाछ  भ े भान त हनु्छ। जब 
हामीले नचाहेको समयमा र नचाहेको मतृ्य ुनिजकै छ भनेर महससु गनर् सक्य  
त्यसकोलािग हामीले आफै र आफ्ना पिरवारलाई तयार पानर् कःतो िनणार्यक 
कदम चाल्न ुआवँयक छ? 
    राजा दाउदलाई आफू मन बेला आयो भनेर थाहा पाएको बेला आफ्नो 
छोरो सोलोमनलाई केही अिन्तम वचनह  बोलेका िथए। हामी आफ्नो 
व्यिक्तगत होस ्वा पिरवारका सदःयह को िनिम्त होस,् दाउदले बोलेका अिन्तम 
वचनह बाट हामी के िसक्न सक्दछ ? हेन ुर्होस ् १ राजा २:१-४ "१ जब 
दाऊदको मन बेला निजक आयो,  तब ितनले आफ् ना छोरा सोलोमनलाई यो 
आिखरी िजम् मा िदए। २ “संसारको रीतझ म पिन मदछु,”  ितनले भने। “यसैले 
ितमीचािहँ साहसी होऊ,  र आफूलाई मदर्झ देखाऊ,  ३ र परमूभ ु आफ् ना 
परमेँ वरितरको आफ् नो कतर्व् य पूरा गर। उहाँका मागर्मा िहँड़। मोशाको 
व् यवः थामा लेखेका उहाँका िविधह  र आ ाह , उहाँका िनयमह  र आदेशह  
पालन गर,  तािक ितमीले जे-जे गछ  र ितमी जहाँकही ँजान् छौ,  त् यसमा ितॆो 
उन् नित होस ्, ४ र परमूभलेु यसो भनेर मलाई गनुर्भएको ूित ा पूरा होस ्: ‘यिद 
ितॆा सन् तानले आफू कसरी रहनपुछर् भनी ध् यान गरे र यिद ितनीह  आफ् ना 
पूरा दय र ूाणले मेरो िं टमा िवँ वासपूवर्क िहँड़े भने, इॐाएलको िसंहासनमा 
िवराजमान हनुलाई ितमीलाई उ रािधकारीको किहल् यै अभाव हनेुछैन’।" 
    झ  हेदार् दाउदको वचन कःतो शानदार देिखन्छ! दाउद आफै जो 
यरुाहकी ौीमतीलाई पेट बोकाएर आफ्नो पर ीगमन, कुकृत्य, पापबाट जोिगन 
वा चोखो हनु ् यरुाहलाई नै हत्या गरेका िथए (२ शमूएल ११मा यसको 
वतृान्त पाइन्छ)। त्यस समय आफै परमेँ वरको मागर्मा िहँड्न चकेुको राजा 
अब आफ्नो छोरोलाई परमेँ वरको बाटोमा िहँड भनेर सल्लाह िदन्छन।् तर 
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आफ्नो पापले गदार् भोग्नपुरेको नितजा र द:ुखक लाई मध्येनजरमा नै राखेर 
आफ्नो छोरोलाई परमेँ वरको बाटोमा िहँड्न िदएको सल्लाह अत्यन्तै 
समसाियक र ूभावकारी हनु गएको िथयो। आफ्नो मखु्यार्इले परमेँ वर र 
उनको बीचमा र पिरवारको बीचमा ल्याएका अनेक  पीडा, द:ुखक को महससु 
गद आफ्नो छोरोलाई आफूले पिहला िहँडेको कुबाटोमा निहँड्न आफ्नो 
छोरोलाई दाउदले चेतावनी िदएका िथए। आफ्नो पापले गदार् दाउदले ठूलो 
मोल चकुाउन ुपरेको िथयो। आफूले भोग्न ुपरेको पापको पिरणामले ल्याएका 
बेदनाह  सोलोमनले भोग्न ु नपरोस ् भनेर त्यसबाट बचाउन दाउदले आशा 
गरेका िथए। 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: यिद हामीले म भिूममा याऽा गिररहेका पौरािणक इॐाएलको 
इितहास प  भने ितनीह ले भलैू भलू गरेका वा परमेँ वरको वचनमा अिडग 
नभएर ॅ  चालमा चल्ने मािनसह  िथए भनेर थाहा पाउँछ । इिजप्टबाट 
िनःकेर म भिूममा याऽा गदार् ितनीह ले अनेक  चनुौितह को सामना गरेका 
िथए। तर ितनीह लाई सहयोग गनर् परमेँ वरको ूत्यक्ष संलग्न अचम्म 
तिरकाले देखाइएको िथयो। उहाँको शिक्त र ूमे ती इॐाएलीह ले अनभुव 
गरेका िथए। तैपिन कितपय समयमा ितनीह  परमेँ वरको चाहना अनसुार 
चल्न असफल भएका िथए। अझ इॐाएलीह  ूित ा गिरएको देशमा 
पःनभुन्दा अिघ ितनीह ले सामना गनुर्पन चनुौित र भारी पिरवतर्नूित सजग 
गराएर मोशाले यी वचनह  ितनीह लाई बोलेर सम्झाएका िथए: "१ अब हे 
इॐाएली हो,  मैले ितमीह लाई िसकाउन लागेका िविधिवधानह मा ध् यान 
लगाओ। ती पालन गर, र ितमीह  जीिवत रहनेछौ, र ितमीह का िपतापखुार्का 
परमूभ ु परमेँ वरले ितमीह लाई िदनहुनेु देश अिधकार गनछौ। २ मैले 
ितमीह लाई िदएका आ ाह मा केही पिन घटबढ़ नगनूर्, तर मैले ितमीह लाई 
िदएका परमूभ ुपरमेँ वरका आ ाह  पालन गनूर्। ३ बाल-पोरमा परमूभलेु 
के गनुर्भयो त् यो ितमीह ले आफ् नै आखँाले देखेका छौ। पोरको बाल 
देवतापिछ लाग् ने सबै मािनसह लाई परमूभ ुपरमेँ वरले ितमीह का मध् येबाट 
नाश गनुर्भयो। ४ तर परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरिसत लािगरहने 
ितमीह मध् येको ूत् येक आजसम् म जीिवत छ। ५ हेर, परमूभ ुमेरा परमेँ वरले 
मलाई आ ा गनुर्भएबमोिजम ितमीह ले अिधकार गन देशमा यी सबै पालन 
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गनर्लाई नै मैले ितमीह लाई यी िविधिवधानह  िसकाएको छु। ६ ितमीह ले 
ती मान र पालन गर,  िकनिक यसैबाट अ  जाितह का अिग ितमीह का 
बिु मानी र समझको ूचार हनेुछ। यी सबै िविधह  सनेुर उनीह ले 
भन् नेछन ्,  “अवँ य यस महान ् जाितका मािनसह  खूबै बिु मान ् र समझदार 
रहेछन ्” ७ हामीले उहाँलाई पकुारा गदार् परमूभ ुहाॆा परमेँ वर हाॆो जित 
निजक हनुभुएझ ईँ वर यित निजक भएको अ  कुनचािहँ यित महान ् जाित छ? 
८ मैले ितमीह लाई आज िदने यो व् यवः थाजः तै धािमर्क िविधिवधान भएको 
अ  कुनचािहँ यित महान ् जाित छ?   ९ तर होिशयार बस र आफ् नो मनलाई 
सचेत राख, तािक ितमीह ले आखँाले देखेका कुराह  निबसर् र ती ितमीह को 
सारा जीवनभिर ितमीह को मनदेिख नहटून ्। ती ितमीह का छोराछोरीह  र 
नाित-नाितनाह लाई िसकाओ। १० होरेबमा ितमीह  परमूभ ु ितमीह का 
परमेँ वरको सामनु् ने उिभएको िदनको सम् झना गर, जब उहाँले मलाई भन् नभुयो, 
“मेरा वचन सनु् नलाई मािनसह लाई मेरो साम ु भेला गर ्,  र त् यस देशमा 
बाँचञु् जेल ितनीह ले मेरो डर मान् न िसकून ् अिन ती वचन आफ् ना 
छोराछोरीह लाई पिन िसकाऊन ्।”   ११ पवर्तमा आगो दन् केर आकाशसम् मै 
पगु् यो,  र बाक् लो बादल आएर त् यहाँ घोर अन् धकार भएको बेलामा ितमीह  
आएर पवर्तको फेदीमा उिभयौ। १२ तब आगोको माझदेिख परमूभ ु
ितमीह सँग बोल् नभुयो। त् यस बेला ितमीह ले शब् दको आवाज माऽ सनु् यौ, तर 
कुनै आकृित देखेनौ। ितमीह ले एउटा सोर माऽ सनु् यौ। १३ उहाँले आफ् नो 
करार, आफ् ना दश आ ा ितमीह ले पालन गनर् भनी िदनभुयो,  र उहाँले दईु 
वटा िशला-पाटीमा ती लेिखिदनभुयो। १४ यदर्न पार गरेर ितमीह ले अिधकार 
गन देशमा ितमीह ले पालन गर भन् ने हेतलेु ितमीह लाई िविधिवधानह  
िसकाउने आ ा परमूभलेु त् यस बेला मलाई िदनभुयो। १५ होरेबमा अिग् नको 
माझदेिख परमूभ ु बोल् नभुएको िदन ितमीह ले कुनै आकृित देखेनौ। १६ 
सावधान बस! नऽता ितमीह ले आफ् ना िनिम् त एउटा मूितर् बनाउनेछौ, र कुनै 
नर वा नारीको ूितमा, १७ अथवा पथृ् वीको कुनै पशकुो वा आकाशमा उ  ने 
कुनै पन्क्षी को, १८ जिमनमािथ घॐने कुनै जीवातको वा तल पानीमा हनेु कुनै 
माछाको ूितमा बनाएर ितमीह  ॅं ट हनेुछौ। १९ आकाशमा परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरले सारा मािनस-जाितलाई िदनभुएको घाम, जून, तारा×सारा 
मह-नक्षऽ देख् दा तीूित आकृं ट भएर ितमीह ले ितनीह को पूजा र सेवा 
नगर। २० तर ितमीह लाई चािहँ परमूभलेु िलएर फलामको भ ीदेिख जः तै 
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िमौदेिख,  ितमीह  अिहले भएझ आफ् नो िनज उ रािधकारी बनाउन िनकाली 
ल् याउनभुयो। २१ ितमीह ले गदार् परमूभ ु मिसत िरसाउनभुयो, अिन मलाई 
यदर्न पािर जान नपाउने र परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले ितमीह लाई 
अिधकार िदनहुनेु त् यस असल देशमा पः न नपाउने भनी कठोर ूण गनुर्भयो। 
२२ मलाई यसै देशमा मनुर्पनछ। म यदर्न पािर जान पाउनेछैन,ँ तर ितमीह  
पािर गएर त् यो असल देश अिधकार गनर् आटेँका छौ। २३ सावधान रहो! 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले ितमीह िसत गनुर्भएको करार नभलु, र उहाँले 
िनषधे गनुर्भएको कुनै कुराको ूितमा ितमीह ले नबनाओ। २४ िकनिक 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वर भः म पान आगो र डाह गनुर्हनेु परमेँ वर 
हनुहुनु् छ। २५ ितमीह ले छोराछोरी र नाितनाितना जन् माइसकेर त् यही देशमा 
धेरै वषर् बिससकेपिछ पिन ॅं ट भएर कुनै वः तकुो आकृितअनसुार ूितमा 
खोपेर परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको िं टमा कुकमर् गरेर उहाँलाई बोिधत 
तलु् यायौ भने, २६ म आजको िदन ः वगर् र पथृ् वीलाई ितमीह का िव  साक्षी 
राख् तछु,  िक जनु देशलाई अिधकार गनर् ितमीह  यदर्न पािर जान लागेका छौ 
त् यस देशदेिख ितमीह  चाँड़ै सम् पूणर् नं ट हनेुछौ, र धेरै िदन बः न पाउनेछैनौ 
तर िबलकुलै नं ट हनेुछौ। २७ परमूभलेु ितमीह लाई जाित-जाितका माझमा 
िततरिबतर पानुर्हनेुछ,  र उहाँले ितमीह लाई धपाउनभुएको देशमा 
अन् यजाितह का माझमा ितमीह  अल् पसंख् यक हनेुछौ। २८ त् यहाँ ितमीह ले 
मािनसह का हातले बनाएका,  देख् न नसक् ने, सनु् न नसक् ने, खान नसक् ने, सुँघ ्न 
नसक् ने काठ र ढु ाका देवताह को पूजा गनछौ। २९ तर यिद त् यहाँ पिन 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरलाई ितमीह ले खोज् यौ भने र ितमीह का सारा 
दय र ूाणले खोज् यौ भने ितमीह ले उहालँाई भे ाउनेछौ। ३० पिछल् ला 
िदनह मा जब ितमीह  स ं टमा हनेुछौ र मैले भनेका सबै कुरा ितमीह मािथ 
आइपनछन ्,  तब ितमीह  परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरितर फकर् नेछौ,  र उहाँको 
वचन पालन गनछौ। ३१ उहाँले ितमीह लाई त् याग् नहुनेुछैन, नाश गनुर्हनेुछैन। 
ितमीह का िपता-पखुार्िसत उहालेँ बाँध् नभुएको शपथ ारा पक् का गनुर्भएको 
करार उहाँले भलु् नहुनेुछैन,  िकनिक परमूभ ु ितमीह का परमेँ वर कृपाल ु
हनुहुनु् छ। ३२ यः तो महान ् घटना अिघ किहल् यै घटेको वा सिुनएको िथयो? 
पथृ् वीमा परमेँ वरले मान् छे सिृं ट गनुर्भएको आिदकालको िवषयमा सोध-खोज 
गर। आकाशको वल् लो छेउदेिख पल् लो छेउसम् म पिन यही कुराको िनधो 
गर। ३३ के कुनै अ  जाितले ितमीह ले झ आगोबाट बोल् नहुनेु परमेँ वरको 
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वाणी सनेुको छ र जीिवत रहेको छ?  ३४ परमूभलेु िमौमा ितमीह का 
आखँाका अिग जाँच गरेर उदेकका िचन् हह  र आँ चयर्कमर्ह  देखाई यु  
लड़ेर, आफ् नै बाहबुल र फैिलएको पाखरुा ूयोग गरेर, भयानक आत ारा अक  
जाितबाट आफ् नो िनिम् त एक जाित िनमार्ण गनुर्भएझ अक  कुन ईँ वरले यः तै 
गनर् ूयत् न गरेको छ? ३५ परमूभ ु नै परमेँ वर हनुहुनु् छ, र उहाँबाहेक अ  
कोही छैन भनी बझुाउनलाई ती ितमीह लाई देखाइएका हनु ्। ३६ 
ितमीह लाई अनशुासनमा राख् न उहाँले आकाशदेिख आफ् नो सोर सनुाउनभुयो, र 
पथृ् वीमा आफ् नो ठूलो अिग् न ितमीह लाई देखाउनभुयो। ितमीह ले अिग् नबाट 
उहाँका शब् दह  सनु् यौ। ३७ उहाँले ितमीह का िपता-पखुार्लाई ूमे 
गनुर्भएकोले र ितनीह पिछ ितनीह का वंशलाई चनु् नभुएकोले, उहाँले आफ् नो 
उपिः थित ारा र आफ् नो महाशिक्त ारा ितमीह लाई िमौदेिख िनकाल् नभुयो। 
३८ ितमीह ले आफूभन् दा महान ् र शिक्तशाली जाितह को देशमा ूवेश गरी 
अिधकार गर भनेर आज उहाँले उनीह लाई धपाइिदनभुएको छ। ३९ 
परमूभ ु नै मािथ ः वगर्मा र तल पथृ् वीमािथ परमेँ वर हनुहुनु् छ र उहाँ छोड़ी 
अ  कोही छैन भनेर ितमीह ले आज थाहा गर र दयमा राख। ४० आज 
मैले ितमीह लाई िदन लागेका उहाँका िविध र आ ाह  पालन गर,  र 
ितमीह  र ितमीह का पिछका वंशको भलो होस ्,  र परमूभ ु ितमीह का 
परमेँ वरले अनन्त कालसम् म िदनभुएको देशमा ितमीह को आय ुलामो होस ्।" 
(व्यवःथा ४:१-४०)। 
   परमेँ वरले हाॆो िनिम्त के गनुर्भयो सो निबसर्न ु हाॆा लािग जीवन 
मरणको सवाल छ भने पिन हनु्छ। हामीह को ूत्येक पाइलामा परमेँ वरले 
गनुर्भएको काम सिम्झरहन ु अत्यन्त ज री छ। हामीह लाई हामीह को 
जीवनमा परमेँ वरले गनुर्भएको कामको बारेमा अ लाई िसकाउँदा वा हामीले 
पिछ आउने िपढँीलाई होिसयारी गराउँदा हामी पिन उहाँको उपिःथितूित सजग 
भइरहन्छ । मोशाले िसकाएका वचनह को केन्ििवन्द ुपिरवार िथयो भ े कुरा 
पिन हेन ुर्होस।् पिरवारमा जिन्मने भावी सन्तानह लाई पिन ती वचनह  
िसकाउन मोशाले इॐाएलीह लाई आमह गदर्छन।् पेओरमा के भयो त्यःतो 
खालको पापले पिरवारलाई  ध्वःत पादर्छ। "कामवासनाले गदार् नैितक पमा 
ॅ  भएर अपराध गनर् पगेुका इॐाएलीह ूित परमेँ वर अत्यन्त िरसाउनभुएको 
िथयो। जसले गदार् उहाँले ितनीह ूित कठोर न्याय गनुर्भएको िथयो। ी र 
पु षह को अःवाभािवक ॅ  चालचलनले एक आपसलाई धरापमा पान चलन 
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बालपोरमा अन्त भएको िथएन।"-एलेन जी ाइट, एडभेिन्टःट होम, प.ृ 
३२६बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ)  आफ्नो जीवनको पिरिधमा सामना गरेका अनेक  कदमह को 

बारेमा सोच्नहुोस,् जःतै िववाह, आमाबाब ु बनेको, बृ  
अवःथा पगेुको वा अ  कुनै। ती  पिरवतर्नह ले तपाईँको 
जीवन र पिरवारमा कसरी असर पारेको छ? ितनीह बाट 
तपाईँले के िसक्नभुयो जसले गदार् त्यही पिरिःथित 
भोग्नेह लाई तपाईँले सरसल्लाह िदन सक्नहुनु्छ? 

आ)    राजा दाउद आफ्नै इच्छामा बेथिशबासँग अनैितक सम्बन्ध 
रािख पापमा फसेका िथए। त्यसले गदार् राजा दाउदको 
राज्यकालभिर नै अनेक  िबपि ह  आएका िथए। िवशेष 
गरेर त्यसले दाउदको राज घरानामा नै अत्यन्तै नराॆोसगँ 
ूभाव पारेको िथयो। य िप, राजा दाउदलाई परमेँ वरले 
छोड्नभुएको िथएन। यस पिरूआेयमा परमेँ वरको अनमुहको 
वाःतिवक िबयाकलापलाई तपाईँले कसरी हेन ुर्हनु्छ? 
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कथा ३ 

योग र ध्यानमा नपाएको शािन्त 

गःुटाभो जेिभएर काबालेरो, ४०,पाराग्वे 
 

   एक जना अध्याित्मक गु ले गःुताभो र उसको साथीलाई एउटा 
कोठामा लग्यो। त्यो कोठामा मरेका मािनसह सँग कुरा गनर् त्यस गु ले 
ितनीह लाई त्यहाँ लगेको िथयो। यो कोठा पाराग्वेको राजधानी असनुँयनमा 
िथयो। 

त्यस अध्याित्मक गु ले ितनीह लाई भन्यो, "ितमीह को केही ूँ न 
छ भने मरेका आत्माह ले ितमीह लाई जवाफ िदनेछन।्" 

गःुताभोसँग धेरै ूँ नह  िथए र ितनीह को जवाफ उसलाई 
चािहएको िथयो। उसले िदनको दईु पटक संःकृत मन्ऽ फुकेर ध्यान गनर् 
थाल्यो र रातभिर सतु् ने कोिशश गर् यो। िवहान एक घन्टा र बेलकुी एक घन्टा 
उसले ध्यान गरेर समय िबतायो। उसमा धेरै तनाव र उदािसनता िथयो। ती 
तनाव र उदािसनता मेटाउन ध्यान गन कदम उसले चालेको िथयो। त्यस 
िबयाकलाप केही समयसम्म त रमाइलो नै भयो र मनमा शािन्त भएको जःतो 
भएको िथयो। तर ध्यान पिछ उसमा भएको तनाव झन सय  गणुा ज्यादा बढेर 
पो आयो। 

 मरेका मािनस भनाउँदाह सँग कुराकानी गनर् लाग्दा उसलाई धेरै 
धक् का भएको महससु गर् यो। उसले अनेक  अचािक्ल र डरालाग्दो आवाजह  
सनु्यो। त्यहाँ िचच्याएको आवाजह  िथए। मािनसह  िहँिडरहेका र गायब 
भएको उसले देख्यो। ियनीह  त शैतानका दूतह  वा दु आत्मा हनु भनेर 
उसले सोच्यो। ितनीह देिख गःुताभो तिसर्न थाल्यो। 

  गःुताभो डराएको देखेर त्यो गु ले भन्यो, "नडराऊ। ितनीह ले ितमीलाई 
केही गदनन।् ितनीह ले ितॆो िदमाग र मनलाईमाऽ जाँच्नेछन।्" 

  त्यो अनभुव पिछ गुः्ताभोले आफ्नो जीवनलाई पछािड फकर हेर् यो। 
उसका बाबआुमा आइतबार चचर्मा जान्थे। िछमेकीको अनरुोधपिछ उसलाई 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकूलमा १२को उमेरमा भनार् गिरएको िथयो। त्यस 
ःकूलमा हनेु बाइबल कक्षाह मा उसको चासो िथएन। जसोतसो उसले त्यस 
ःकूलमा बार् ह कक्षा िसध्यायो। त्यस ःकूलबाट िनःकेको एक वषर्पिछ 
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बािहरका साथीह ले उसलाई नराॆो बाटोमा िहँडाए। उसले जाँडरक्सी र 
लागपुदाथर्ह  खान थाल्यो। 

 शिनबार र आइतबार अथार्त ् िबदामा उसले गाँजा, जाँडरक्सी र 
कोकेन जःता लागपुदाथर् सेवन गनर् थाल्यो। पिछ उसमा झन ्तनाव फकर 
आयो। उसलाई टाउको दखु् ने र वाकवाकीले सताउन थाल्यो। ऊ 
मनोवै ािनककहाँ सहायताको िनिम्त गयो। मनौवै ािनकले उसलाई भारतको 
एक जना धमर्गु कहाँ गएर ध्यान गनर् िसक भनेर सल्लाह िदइन।् 

   गःुताभोको एक देवताको मिन्दरमा एक जना साधसँुग भेट भयो। 
उक्त धमर्गु ले उसलाई ध्यान गनर् र योग गनर् िसकाए। त्यसबेला त्यस 
धमर्गु ले संःकृतबाट नबझु्ने शब्दह  बारम्बार उच्चारण गरेर ध्यान िदन 
लगाए। त्यसले उसलाई आराम िदन सक्नपुथ्य । उसले  
उसको िदमागलाई खािल पारेर शािन्त हनेु ठाउँमा मन लाग्न िदएर शरीरलाई 
हलकुो पानुर्पथ्य । 

   केही समय त उसलाई राॆ ै भएको जःतो लागेको िथयो तर फेिर 
अनेक  तसार्उने आवाजह  उसले सु  थाल्यो र ध्यानमग्न भएको बेलामा 
अनेक  चितर्कलाह  उसले देख् न थाल्यो। ध्यानमग्नभएको बेलामा ऊ अचेत 
हनु्थ्यो र उसको चेतनालाई नै ल  पािरिदएको हनु्थ्यो। 

"म त झन बहलुा भएको जःतो पो हनु थाल। मलाई झन कसैको 
सहायताको िनिम्त आवँयकता भएको महससु गर" गःुताभोले भन्यो। 

उसले अध्याित्मक गु सँग सहयोग माग्यो तर मरेका ठािनएका 
मािनसह लाई भेट्न िदएर उसलाई झन ्तसार्उन थालेको िथयो। उसलाई के 
ग ँ के ग ँ भएको बेलामा उसलाई एडभेिन्टःट ःकूलमा बाइबल पढेको याद 
आयो। उसले एडभेिन्टःट पाःटर र एडभेिन्टःट मानिसक ःवःथकमीर्सँग 
सहायता माग्यो। ितनीह ले उसँग ूाथर्ना गरे र ध्यान, योग, र गाँजा जःतो 
लाग ुपदाथर्ह  खान छोड्न सल्लाह िदए। अिन गःुताभो ूत्येक साबथ चचर् 
जान थाल्यो। 

ध्यान र योग त रोक्न उसलाई सिजलो भयो। तर शिनबार र 
आइतबार लागपुदाथर् छोड्न उसलाई धेरै गार् हो भएको िथयो। गःुताभोले 
आफ्नो शरीरसँग संघषर् गर् यो। उसले ूाथर्ना गर् यो र बाइबल पढेर त्यसबाट 
आड िलन थाल्यो। एक रात सतु् न नसकेको बेलामा उसले यशैया २६:३ दावी 
गर् यो। त्यसमा भिनएको छ "तपाईँले उसलाई िस  शान्तमा राख् नहुनेुछ 
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जसको िदमाग तपाईँमा राख् दछ िकनभने उसले तपाईँमािथ भरोसा राख् दछ" 
( पान्तिरत)। उसले िफिलप्पी ४:१३को ूित ालाई पिन दावी गर् यो। 
त्यसमा लेिखएको छ "मलाई बल िदनहुनेु भी ारा म सबै थोक गनर् सक्छु। 

   लाग ु पदाथर् खान छोडेपिछ त्यसको लतमा फेिर सकसक लाग्न 
थाल्यो। उसका  परुाना साथीह ले ितनीह सँग घलुिमल गनर् आमह गरे। तर 
उसले यिमर्या २०:११ दावी गरेर ितनीह सँग नलाग्ने ूयास गर् यो। त्यसमा 
लेिखएको छ " तर परमूभ ु एक शिक्तशाली यो ाझ मिसत हनुहुनु् छ, यसैले 
मलाई सताउनेह  ठेस खाएर लो  नेछन ्। ितनीह  ममािथ िवजयी हनेुछैनन ्। 
ितनीह  सफल हनेुछैनन ्, र ितनीह  सा॑ै लाजमा पनछन ्। ितनीह को 
अनादर किहल् यै िबसर्इनेछैन।" 

गःुताभोले आफ्नो दय येशूलाई िदयो र ३४ वषर्को उमेरमा उसले 
बिप् तःमा िलयो। " म मेरो पीडालाई िनको पान कसैको खोिजमा िथए।ँ कोही 
मािनस छ िक भनेर मािनसको पिछ पिछ लाग। चचर्मा म परमेँ वरको छोरो 
हुँ भनेर मैले ान पाए।ँ उहाँले मेरो जीवनलाई ःवतन्ऽ पानुर्भयो।" 

  बिप् तःमा पिछ इसाई ध्यानको बारेमा िभिडयो हेर् यो र त्यस अनसुार चल्ने 
उसले िनणर्य गर् यो। त्यसमा पिहले उसले योग र ध्यान गदार् िसके जःतो 
ध्यान गन तिरका लाग्यो। संःकृतका लवजह  दोहोर् याउनकुो स ा बाइबलमा 
भएका वचनह  दोहोर् यारहनपुदर्थ्यो।त्यसको नितजाल उसलाई झन धक् का 
भयो। 

  "मेरो िदमागलाई मैले िनयन्ऽण गनर् सिकँन र पिहलाको जःतै मेरो 
िदमाग खाली भएको जःतो लाग्यो। मेरो शरीरिभऽ ताकत आएको जःतो 
लाग्यो र धेरै आवाजह ले मलाई के के गन भनेर भ  थाल्यो" उसले भन्यो। 

एउटा आवाजले भन्यो "अ लाई पिन ध्यान गनर् भन।" अक  आवाजले भन्यो 
"मिन्दरलाई पैसा देऊ।" तेॐो आवाजले भन्यो "िरकाड को नाउँमा ध्यान गर। 
िरकाड लाई बल पाउन ध्यान गर।"िरकाड  भ े को मािनस िथयो उसलाई 
थाहा िथएन। 

उसले ध्यान गदार् गदार् ऊ ल  हनु थालेको िथयो। ऊ 
क ािङ्मएको जःतो भयो र चल्न पिन सकेन। जसो तसो त्यस िःथितबाट ऊ 
िनःक्यो। त्यसपिछ उसका धेरै साथीह ले उसलाई भन्यो िक ती आवाजह  
उसका परुानै आवाजह  िथए जनु ्उसले योग र ध्यानमा िसकेको िथयो। 
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गःुताभोले त्यसरी ध्यान किहल्यै नगन िनणर्य गर् यो। ब  बाइबल पढेर 
परमेँ वरको वचनमा ध्यान िदन थाल्यो तर पिहला योग र ध्यान गरेको जःतो 
होइन। त्यो ठाउँ त खतरा ठाउँ रहेछ। परमेँ वरले त्यस खालको ध्यान गनर् 
अगवुाई गनुर्हु । 

योग जःता ध्यानह  पिन मािनसह लाई परमेँ वरबाट छल्ने औजार 
भएको उसले िनंकषर् िनकाल्यो। 

"जब योग गदार् आफूलाई राॆो भएको अनभुव हनु्छ तब कसैले पिन 
बाइबल पढ्ने आवँयकता देख्दैनन ् न त येशूलाई आफ्नो जीवनमा रोज्ने 
अवसर नै। आत्माह ले तपाईँको शरीरमा काम गिररहको तपाईँले ठा ुहनु्छ 
र त्यित भए पगु्छ भनेर तपाईँ सोच्नहुनु्छ" उसले भन्यो। 

   आज ४० वषर्को गःुताभो िकताब बेचेर ससुमाचार सनुाउँछन ् र 
आसनुँयनमा मसाज गन काम गछर्। न्यभुासायोिनया सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
चचर्ले संचालन गरेको सामदुाियक केन्िमा सिबय सहभागी भएको छ। 

   आफ्ना िछमेकीह लाई लाग ुपदाथर् र ध्यानले जीवनलाई अथर्मूलक 
बनाउन सहयोग गदन भनेर उसले सनुाउँछन।् 

  "ध्यान गदार् केही समय त रमाइलो हनु्छ तर पिछ झन आफू िर ो 
भएको महससु हनु्छ। त्यसकारण जीवनको लािग एउटै समाधान छ त्यो हो 
येशू। जब तपाईँ ूाथर्ना गनुर्हनु्छ तब तपाईँलाई हलकुो हनु्छ। त्यो नै 
साँिच् चकै शािन्त हो।" ढुक् क हुँदै गःुताभोले सनुाउँछ। 

लेखक: आन्द्र्य ुमेकचेःनी 
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