
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल सार पदह : उत्पि  ३३:१२-१४, थ १:१६-१८, 

यूह ा १७:२१-२६,गलाती ३:२८,एिफसी २:११-२२ र एिफसी ५:२१-६:९। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "हे परमेँ वर िपता जसरी म तपाईँमा र तपाईँ 
ममा हनुहुनु्छ, त्यसरी नै ितनीह  पिन हामीमा एक होऊन,् जसले गदार् सारा 
संसारले िवँ वास गरोस ् िक तपाईँले नै मलाई पठाउनभुएको हो" (यूह ा 
१७:२१ पान्तिरत)। 
     िविभ  मािनसह  आफ्नो पिरवारसँग िविभ  तिरकाले समय 
िबताउँछन।् जब घरमा बालक जिन्मन्छ तब आमाबाबमुा आमूल पिरवतर्न 
आउँछन।् यो पिरवतर्न िजन्दगीभर रहन्छ। हो, किहल्यै नभएको बालक वा 
बािलका जन्मदा उसले नयाँ अिःतत्व िलएर जन्मनपुन हनु्छ। त्यो उसको 
िनिम्त मूल पिरवतर्न हनु आउँछ। अिन बालबािलकाह  हकुर् न्छन ्र जीवनको 
िबिभ  आयामह मा अिघ बढ्छन।् ितनीह को आफ्नै पिरवारह  हनु्छ, घर 
छोड्छन ्आफ्ना छोराछोरीह  पिन ठूलो हुँदै जान्छन।् 
    य िप, हामीह  पिरवारमा रहेर चाहे बाबआुमा होऔ ँ वा 
छोराछोरीह  होऔ ँ हामीह  सबैले एउटै तत्वसँग संघषर् गनुर्पछर्: त्यो हो 
हामीह को पापी ःवभाव। यसले गदार् पिरवारमा हनुपुन एकतालाई कायम 
राख् न हामीले प ठाजोरी खेल्न वाध्य हनुपुरेको छ। 
    हो, येशू भी  बुसमा मनुर्भएर परमेँ वरसँग र एक आपससँग सारा 
मानव जातलाई िमलाइ िदनभुयो (एिफसी २:१३-१६, कलःसी १:२१-२३) 
तैपिन हामीलाई उपलब्ध गराएको येशूको अनमुहलाई हामीह ले उपभोग गनर् 
दैिनक पमा व्यवहारमा उतानुर्ज री छ। येशूको अनमुहको  शिक्त ारा 
हामीह ले हामीह को पिरवारलाई एकतामा राख् न सक्दछ  र उहाँूितको 

७  पािरवािरक एकताको िनि त पािरवािरक एकताको िनि त 
आव  यआव  यक त वहक त वह   
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िवँ वासलाई दैिनक जीवनमा जीिवत राख् न सक्दछ । हामीह ले हामीह को 
आफ्नै ूयास वा धमर्कमर्ले आित्मक जीवनलाई िनरन्तरता िदन सक्दैन  तर 
येशूको अनमुहले सक्दछ । 
 

१. येशू हामीह को केन्ििवन्द ु 
     येशू भी  र उहाँलाई िवँ वास गन उहाँका भक्तह को बीचमा हनेु नयाँ 
एकतालाई पावलले कसरी िचऽण गरेका छन?् हेन ुर्होस,्  येशूमा "दईु"बाट 
"एक" कसरी भयो? 

एिफसी २:११-२३ "११ उहाँमा, जसले सबै कुरा आफ् नो इच् छाको 
योजनाअनसुार पूरा गनुर्हनु् छ, आफ् नो अिभूायअनसुार १२ हामी भीं टमा 
पिहलेदेिख आशा राख् नेह लाई उहाँले आफ् नो मिहमाको ूशंसाको िनिम् त िजउन 
सक  भनेर उहाँमा नै िनयकु्त गनुर्भएको छ र छान् नभुएको छ। १३ ितमीह , 

जसले सत् यको वचन, अथार्त ् आफ् नो मिुक्तको ससुमाचार सनु् यौ, र उहाँमा 
िवँ वास गर् यौ, उहाँमा नै ितमीह लाई ूित ा गिरएका पिवऽ आत् माको छाप 
लगाइएको िथयो। १४ परमेँ वरको आफ् नो सम् पि , अथार्त ् हामीह ले हाॆो 
पूणर् उ ार नपाएसम् म उहाँका मिहमाको ूशंसाको िनिम् त पिवऽ आत् मा हाॆो 
उ रािधकारको बैना हनुहुनु् छ। १५ ूभ ुयेशूूित रहेको ितमीह को िवँ वास र 
सबै सन् तह ूित ितमीह का ूमेको िवषयमा मैले सनेुको कारणले नै, १६ मेरो 
ूाथर्नामा ितमीह लाई सम् झना गद ितमीह का िनिम् त धन् यवाद िदन म 
थािमन् न।ँ १७ म ूाथर्ना गिररहन् छु, िक हाॆा ूभ ु येशू भीं टका परमेँ वर, 
मिहमाका िपताले ितमीह लाई उहाँको िवषयको ानमा बिु  र ूकाशको आत् मा 
देऊन ्। १८ म यो पिन ूाथर्ना गदर्छु, िक ितमीह को दयका आखँा उज् यालो 
होस ्, र कुन आशाको िनिम् त उहाँले ितमीह लाई बोलाउनभुएको छ, र 
सन् तह मा उहाँको मिहिमत उ रािधकारको सम् पि  के हो, सो ितमीह ले 
जान् न सक। १९ अिन हामी िवँ वास गनह का िनिम् त उहाँको शिक्तको असीम 
महानता के हो, सो ितमीह  जान् न सक। त् यो शिक्त उहाँको महान ् सामथ् यर्को 
काम नै हो, २० जो उहाँले भीं टमा पूरा गनुर्भयो, जब उहाँले भीं टलाई 
मरेकाह बाट जीिवत पानुर्भयो, अिन ः वगीर्य ः थानह मा आफ् नै दािहने 
बाहलुीपि  बसाल् नभुयो। २१ सबै शासन, र अिधकार, र शिक्त र राज् यमािथ, 
र यस यगुका माऽ होइन, तर आउने यगुका पिन जित नाउँ छन ्, ती सबैमािथ 
उहाँलाई राख् नभुयो, २२ र परमेँ वरले सबै कुरा उहाँका पाउमिुन रािखिदनभुयो, 
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र मण् डलीको िनिम् त उहाँलाई नै सबै कुराको िशर बनाइिदनभुयो, २३ जनु 
मण् डली उहाँको शरीर, उहाँको पूणर्ता हो। र उहाँले नै सबै थोक पिरपूणर् 
पानुर्हनु् छ।" र गलाती ३:२६-२९ "२६ िकनिक िवँ वास ारा ितमीह  सबै 
भीं ट येशूमा परमेँ वरका सन् तान हौ। २७ िकनिक ितमीह मध् ये जितको 
भीं टमा बिप् तः मा भयो, ितमीह  सबैले भीं टलाई धारण गरेका छौ। २८ अब 
न त यहूदी छ न मीक, न कमारा छ न फुक् का, न त पु ष न ः ऽी छ, 
िकनभने भीं ट येशूमा ितमीह  सबै एउटै हौ। २९ यिद ितमीह  भीं टका हौ 
भनेता ितमीह  अॄाहामका सन् तान हौ, र ूित ाबमोिजम उ रािधकारीह  हौ।   
    जातभात, संःकार, संःकृित, परमपरा, र भेद, देशीिबदेशी, नर नारी 
आिदले मानव जाितलाई अलग राख् ने jf tufरो ब े कुनै पिन तत्वह लाई 
येशूको बुसले हटाउँदछ। पौरािणक इॐाएलको ये शलेम शहरमा पिवऽ 
मिन्दर िथयो। त्यहाँ पखार्लह  हनु्थे। ती पखार्लह  यहूदी र अयहूदीह  र 
नर र नारीलाई अलग राख् न खडा गिरएका िथए। येशू भी मा यहूदी र 
अयहूदीह  एक भएका छन ्भनेर वणर्न गद रा  रा को बीचमा, जात जाितको 
बीचमा, समाजमा हनेु धनी, ूिति त र गिरबको बीचमा र नर र नारीको 
बीचमा हनेु िवभाजनलाई पिन त्यही बुसले भत्काइिदएको छ भनेर पावलले 
भन्दछन।् "उहाँले व् यवः थालाई त् यसका आ ाह  र धािमर्क-िवधानह समेत 
आफ् नै शरीरमा खारेज गनुर्भएको छ, िक यी दईुका स ामा उहाँले आफैमा 
एउटा नयाँ मािनस सिृं ट ग न ्, र यसरी शािन् त ः थापना होस ्।" (एिफसी 
२:१५ पान्तिरत)। कुनै पिन िववािहत जोडीको िनिम्त यो असल खबर हो। 
येशू भी मा दईु जोडी एकै हनु्छ। लामो समयसम्म िबभािजत पिरवार पिन 
िवँ वास ारा येशूमा एक हनुसक्छ। 
   येशूमा एक ह  भनेर बाइबलबाट उद् धृत गरेर अ लाई सनुाउन ेएक 
पक्ष हो तर वाःतिवक पमा त्यसको अनभुव गनुर् अक  पक्ष हो। हामी इसाई ह  
भनेर दावी त गछ  तर हामीह को व्यवहािरक जीवनमा हामीह लाई िदइएका 
ूित ाह लाई आत्मसात ्गद िवँ वासीह को बीचमा एकता, समानता र एकै ह  
भनेर अनभुव गनुर् अत्यन्तै ज री छ। हेन ुर्होस ् देहायका केही पदह : रोमी 
६:४-७ "४ यसकारण बिप् तः मा ारा हामी मतृ् यमुा उहाँसँगै गािडय , तािक 
जसरी िपताको मिहमा ारा भीं ट मरेकाह बाट जीिवत पािरनभुयो, त् यसरी हामी 
पिन नयाँ जीवनको मागर्मा िहँड़ ।   
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  ५ यिद उहाँको मतृ् यमुा हामी उहाँसँग एउटै भएका छ  भने, उहाँको 
पनु त् थानमा पिन िनँ चय नै हामी उहाँसँगै एक हनेुछ । ६ हामी जान् दछ  िक 
हाॆो परुानो मनुं  यत् व उहाँसँग बूसमा टाँिगयो, तािक हाॆो पापमय शरीर नाश 
होस ्, र अब उसो हामी पापका कमारा नहोऔ।ं ७ िकनभने जो मरेको छ त् यो 
पापबाट मकु्त भएको छ।", २ कोरन्थी ५:१६-१८ "१६ यसरी अब उूान् त 
हामी कसैलाई मािनसको िं टकोणले हेदन । हामीले भीं टलाई एक समय 
मािनसको िं टकोणले हेरेका िथय , तर अब उूान् त उहाँलाई (न त अ  
कुनैलाई) 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।" र एिफसी ४ "१ 
यसकारण, म ूभकुो िनिम् त एक कैदी, ितमीह लाई आमहपूवर्क िबन् ती गदर्छु, 
िक जनु बोलावटमा ितमीह  बोलाइएका छौ त् यही योग् यको जीवन यापन गर। 
२ सारा दीनता, नॆता र धैयर्सँग एउटाले अकार्लाई ूमेमा सहेर, ३ शािन् तको 
बन् धनमा पिवऽ आत् माको एकता कायम राख् न ूयत् न गर। ४ शरीर एउटै छ, 
र पिवऽ आत् मा एउटै हनुहुनु् छ, जसरी ितमीह  बोलाइँदा एउटै आशामा 
बोलाइएका िथयौ, जनु आशा ितमीह को बोलावटसगँ गािभएको छ ५ एउटै 
ूभ,ु एउटै िवँ वास र एउटै बिप् तः मा, ६ हामी सबैका एउटै परमेँ वर र िपता, 
जो सबैमािथ, सबैका मध् य र सबैमा हनुहुनु् छ। ७ तर भीं टको वरदानको 
नापअनसुार हामी हरेकलाई अनमुह िदइएको छ। ८ यसकारण यसो भिनएको 
छ: उहाँ उच् चमा चिढ़जानहुुँदा कैदलाई बन् दी बनाएर लानभुयो, र 
मािनसह लाई वरदानह  िदनभुयो।' ९ (अब यो 'उच् चमा चिढ़जानभुयो' भनेको 
चािहँ के हो? केवल यही िक उहाँ पथृ् वीको तल् लो भागमा ओलर्न ुपिन भयो। 
१० उहाँ जो ओलर्नभुयो उहाँ नै सारा ः वगर्ह भन् दा धेरै मािथ चिढ़जानभुयो, 
यस हेतलेु िक समः त थोकलाई उहाँले भिरपूणर् पानर् सकून ्।) ११ अिन उहाँका 
वरदानह चािहँ यी नै िथए, िक कोही ूिेरतह , कोही अगमवक्ताह , कोही 
ूचारकह , कोही मण् डलीका पाः टरह  र कोही िशक्षकह  बनून ्, १२ िक 
भीं टको शरीर िनमार्ण होस ् र सेवाको काम गनर् सन् तह  ससुिज् जत होऊन ्, 
१३ जबसम् म हामी सबैले िवँ वासको र परमेँ वरका पऽुको ानको एकता 
ूाप् त गदन , र पिरपक् व मािनस बनी भीं टका पूणर्ताको नापसम् म पगु् दैन । १४ 
यसरी हामी छालले अिग-पिछ हु याइएका, धािमर्क-िस ान् तको ूत् येक बतासले 
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र मािनसह का जालझेल, धूतर्ता र फ ाइँले यताउता उड़ाइएका 
बालकह जः ता नहोऔ।ं १५ ब  ूमेिसत सत् य बोल् दै हरेक कुरामा हामी 
उहाँसम् मै, अथार्त ् भीं टसम् मै ब  दैजाऔ,ं जो िशर हनुहुनु् छ। १६ उहाँबाट नै 
सारा शरीर ूत् येक जोनीर् ारा जोिडएको र बाँिधएको भई ूत् येक भागले ठीक-
ठीक काम गरी सगुिठत हनेुछ र ूमेमा विृ  हुँदैजानेछ। १७ अब म यो जोड 
िदएर ूभमुा भन् दछु र ूभमुा गवाही िदँदछु, िक अन् यजाितह  जसरी 
ितनीह का िवचारको व् यथर्तामा िजउँदछन ् त् यसरी ितमीह  अबदेिख उसो 
निजओ। १८ ितनीह का दयको कठोरताले ल् याएको ितनीह का अ ानताको 
कारणले ितनीह  परमेँ वरको जीवनदेिख िबराना भएका छन ्, र ितनीह को 
समझ अन् धकारले भिरएको छ। १९ ितनीह  कठोर भएका छन ्, र 
हरिकिसमका अशु  काम गन लालचमा परेर ितनीह  छाडा भएका छन ्। २० 
तर भीं टलाई त ितमीह ले यसरी जानेका छैनौ। २१ येशूमा भएको 
सत् यताअनसुार उहाँको िवषयमा ितमीह ले सनेुका र िसकाइएका छौ भनी म 
ठान् छु। २२ छली लालसाह ारा ॅं ट भएका ितमीह को अगािडको जीवनको 
ढाँचासँग सम् बिन् धत ितमीह को परुानो ः वभाव त् याग। २३ र आफ् नो िभऽी 
वतार्वमा नयाँ होओ, २४ र परमेँ वरको ः व पमा साँचो धािमर्कता र पिवऽतामा 
सिृं ट भएको नयाँ ः वभावलाई धारण गर। २५ यसकारण झूट त् यागेर हरेकले 
आ-आफ् नो िछमेकीसँग सत् य बोल, िकनिक हामी एउटै शरीरमा एक-अकार्का 
अ ह  ह । २६ बोध गर, तर पाप नगर। घाम अः ताउन अिघ नै 
ितमीह को रीस मरोस ्, २७ र िदयाबलसलाई मौका नदेओ। २८ चोनले अब 
उसो नचोरोस ्। ब  उसले पिरौम गरोस ्। उसले आफ् नो हातले ईमानदारीसाथ 
पिरौम गरोस ्, र खाँचोमा परेकाह लाई िदन सकोस ्। २९ ितमीह का 
मखुबाट कुवाक् य निनः कोस ्, तर समय सहुाउँदो र सधुार गन मीठो वचन माऽ 
बोल् ने गर, जसबाट सनु् नेह लाई अनमुह िमलोस ्। ३० अिन परमेँ वरका पिवऽ 
आत् मालाई द:ुिखत नतलु् याओ, जसमा उ ारका िदनको िनिम् त ितमीह  छाप 
लगाइएका छौ। ३१ सबै तीतोपना, बोध र रीस, होहल् ला र िनन् दा, सबै 
िकिसमका डाहसमेत ितमीह ले त् यािगदेओ। ३२ जसरी परमेँ वरले भीं टमा 
ितमीह लाई क्षमा गनुर्भयो, त् यसरी नै एउटाले अकार्लाई क्षमा गरेर ितमीह  
एक-अकारू् ित कोमल मनका र दयाल ुहोओ।"   
    "हामी एउटा ठूलो गोलो घेराको िचऽण गर  र त्यस गोलो घेराको 
बीचमा एक थोप्लो िचन्हो लगाऔ।ँ तर घेराको सबै िकनाराबाट धेरै धक ह  
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तान  जसले बीचको थोप्लोमा परु् याउँछ। जब ती धक ह  त्यस बीचको 
थोप्लोमा पगु्छg\ ती धक ह  एक आपसमा निजक हुँदै जान्छg\। जित हामी 
येशूको निजक आउँछ  त्यित निजक हामी एक आपसमा हनु्छ ।"-एलेन जी 
ाइट, द एडभेिन्टःट होम, प.ृ १७९बाट पान्तिरत। 

    "बाब ु र छोरोको बीचमा, ौीमान र ौीमतीको बीचमा येशूभी  
मध्यःथकतार् वा िबचौिलया भएर उिभनहुनु्छ, चाहे ितनीह ले यसको महससु 
गनर् सकुन ्वा नसकुन।् हामी आफैबाट अ सँग िसधै सम्पकर्  गनर् सक्दैन  तब 
उहाँ ारा, उहाँको वचन ारा र उहालँाई प ाएरमाऽ अ को निजक 
हनुसक्छ ।"-िडइिशक बोन्होइएफर, द कःट अभ िडसाइपल्सिशप (न्य ुयोकर् : 
माकिमलन, १९७९), प.ृ १०८बाट पान्तिरत। 
     त्यस गोलो आकारिभऽको केन्िमा रहेको थोप्लोमा गइरहेको धक  
निजक भइरहेको जःतो तपाईँको पिरवार, चचर् पिरवार एक आपसमा कित 
निजक हनुहुनु्छ? त्यो बीचमा जाँदै गदार् निजक हनेु ूिबयालाई रोक्न ेकःता 
तत्वह  छन ्जसलाई तपाईँले x^fpन ुपछर्? 
 

२. येशूको ूमे ारा एक हनु ु 
    "१२ जसरी हामी ितमीह लाई ूमे गदर्छ  त् यसरी नै ूभलेु 
ितमीह लाई एउटाले अकार्सँग र सबै मािनससँग ूमेमा ब  ने र ूशः त भइरहने 
तलु् याऊन ्, १३ यस हेतलेु िक उहाँका सबै सन् तह का साथमा हाॆा ूभ ुयेशू 
भीं टको पनुरागमन हुँदा उहाँले हाॆा परमेँ वर िपताको सामनु् ने ितमीह का 
दय पिवऽ र िनं खोट तलु ्याई िः थर गराऊन ्।" (१ थेःसोिलिनकी ३:१२ 
पान्तिरत)। 

   येशूलाई िवँ वास गरेर उहाँको भिक्तमागर्मा िहँड्नेह को िनिम्त उहाँले 
आफ्नो िपतासँग यसरी िबिन्त गनुर्भयो, "जसरी तपाईँ र म एक ह  त्यसरी नै 
ितनीह  पिन एक होऊन"् (यूह ा १७:२२ पान्तिरत)। येशूको ममर्िभऽ 
पःनहुोस ् र यहाँ उहाँले के भ  खोिजरहनभुएको छ सो सोच्नहुोस।् 
िवँ वासीह को बीचमा एकता हनु एक आपसमा ूमे िकन नभइ नहनेु तत्व 
िथयो? 
    यूह ा १७ अध्यायमा उल्लेख गिरएको येशूको ूाथर्ना उहाँको िनिम्त 
र हाॆो िनिम्त अत्यन्तै िनणार्यक ूाथर्ना िथयो। जब उहाँले ूाथर्ना गनुर्भयो 
उहाँको मूख्य चासो भनेको उहाँका भक्तह को बीचमा एकता होस ्भ े िथयो। 
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मािनसको ःवाथीर् भावनाले अिभूिेरत भएर होइन तर येशूको जःतो िनँ वाथीर् 
भावनाले अिभूिेरत भएको अगापे ूमे िवँ वासीह लाई एकतामा राख् न 
नभइनहनेु तत्व हो। अगापे वा येशूले गनुर्भएको ूमे झ गिरने ूमेलाई व्याख्या 
गनर् बाइबलले "अगापे" agape भ े शब्द ूयोग गदर्छ। येशूले यूह ा १७मा 
ूयोग गनुर्भएको ूमेलाई यही अगापे शब्द ूयोग गनुर्भएको िथयो। नया ँ
करारका धेरै ठाउँह मा ूमे भनेर सम्बोधन गदार् ूायजसो यही अगापेलाई 
ूयोग गिरएको पाइन्छ। यस खालको वात्सल्य तथा अ को िहत हनेु ूमेले 
परमेँ वरकै ःवभावलाई िचऽण गदर्छ (१ यूह ा ४:७,८ "७ िूय हो, हामी 
एउटाले अक लाई ूमे गर , िकनभने ूमे परमेँ वरबाट आउँछ। जसले ूमे 
गछर् त् यो परमेँ वरबाट जन् मेको हो, र परमेँ वरलाई िचन् छ। ८ ूमे नगनले 
परमेँ वरलाई िचन् दैन, िकनभने परमेँ वर ूमे हनुहुनु् छ।" र कुनै पिन व्यिक्त 
जसले आफू इसाई  वा येशूका अनयुायी हुँ भनेर पिहचान गराउन चाहन्छ भने 
उसको ूिेमलो ःवभावले देखाउँदछ ("३४ एउटा नयाँ आ ा म ितमीह लाई 
िदँदछु: ितमीह  एक-अकार्लाई ूमे गर। ितमीह सँग मैले जः तो ूमे गरेको 
छु, ितमीह ले पिन एक-अकार्लाई त् यः तै ूमे गर। ३५ यिद ितमीह ले एक-
अकार्लाई ूमे गर् यौ भने, यसैबाट सबैले जान् नेछन ्, िक ितमीह  मेरा चेलाह  
हौ" यूहन् ना १३:३४-३५)। पापै पापमा डिुवरहेको मािनसको ःवभावमा यस 
खालको परमेँ वरको ूमे आफसे आफ आउँदैन। जब येशू भी  िवँ वासीको 
दयमा बास गनुर्हनु्छ तब पिवऽ आत्मा ारा उहाँको जःतो ूमे उत्पादन हनु्छ 

(रोमी ५:५ "आशाले हामीलाई िनराशा गराउँदैन, िकनिक हामीलाई िदइएका 
पिवऽ आत् मा ारा परमेँ वरको ूमे हाॆा दयमा खन् याइएको छ" र रोमी 
८:९-११ "९ यिद साँच् चै परमेँ वरका आत् मा ितमीह मा वास गनुर्हनु् छ भने, 
ितमीह  पापमय ः वभावमा होइन, तर पिवऽ आत् मामा हनु् छौ। तर कुनै 
मािनसमा भीं टका आत् मा हनुहुनु् न भनेता त् यो उहाँको हुँदैहोइन। १० यिद 
भीं ट ितमीह मा हनुहुनु् छ भने, पापको कारणले ितमीह का शरीर मरेका भए 
तापिन ितमीह का आत् मा धािमर्कताको कारणले िजउँदा हनु् छन ्। ११ तर यिद 
येशूलाई मरेकाबाट जीिवत पानुर्हनेुका आत् मा ितमीह मा वास गनुर्हनु् छ भने, 
भीं ट येशूलाई मरेकाबाट जीिवत पानुर्हनेुले नै ितमीह मा वास गनुर्हनेु उहाँका 
आत् मा ारा ितमीह का मरणशील शरीरलाई पिन जीवन िदनहुनेुछ")। 
      न त ितमीह ले जःतो वा अ  कुनैको जःतो तर "मैले नै गरेको 
जःतो ूमे ितमीह  एक आपसमा गर" (यूह ा १५:१२ पान्तिरत) भनेर 
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येशूले चेलाह लाई अतीर्, अनरुोध र सल्लाह होइन तर िनदशन िदनभुएको 
िथयो। यी वचनह  लेख् ने येशूका चेला यूह ालाई सु मा त्यस खालको ूमे 
थाहा िथएन। उनी कसैले मन नपराउने र माया गन खालका व्यिक्त िथएन, 
उनी हठी र उच्च पदको िनिम्त तँछाडमछाड वा अ को मोलमा आफ्नो भाऊ 
खोज्ने खालका, अ को आलोचना गन, अ को नराॆो बानीलाई को ाउन 
आ रुी हनेु र ज ी तथा िरसाह िमजासका िथए (मकूर् स ३:१७, लूका 
९:५४,५५ र िडजाएर अभ एजेज ् प.ृ२९५)। उनको खो र नराॆो बानी 
भएतापिन उनलाई येशूले गिररहनभुएको ूमेको बारेमा उनलाई याद भएको 
िथयो। येशूको ूमेले उनको जीवनमा कायापलट अथार्त ् पिरवतर्न भएको 
िथयो। त्यसले गदार् उनमा इसाई एकताको िनिम्त अ लाई ूमे गनर् सामथर् 
भएका िथए। "उहाँले नै हामीलाई पिहला ूमे गनुर्भएकोले हामीले पिन 
उहाँलाई ूमे गछ " (१ यूह ा ४:१९) भनेर व्यक्त गद यो थप्दछन ् "यिद 
परमेँ वरले हामीलाई ूमे गनुर्भयो भने हामीले पिन एक आपसमा ूमे 
गनुर्पदर्छ" (१ यूह ा ४:११ पान्तिरत)। 
    ूमेको पिरभाषा िदँदै पावलले "यिद म" भनेर व्याक्यको सु मा १ 
कोरन्थी १३:१-८मा ूयोग गछर्न।् जहाँ जहाँ ूमे भ  ेशब्द आउँछ त्यहाँ 
त्यहाँ  तपाईँले आफ्नो नाउँ राख् नहुोस।् ूमेको पिरभाषासँग तपाईँको ःवभाव 
कसरी िमल्दछ? पिवऽ आत्माको सहयोगले ूमेका ती गणुह  तपाईँको जीवनमा 
रहन येशूसँग ूाथर्ना गनुर्होस।् तपाईँले आफूलाई इसाई हुँ भनेर दावी गनुर्हनु्छ 
त्यस दावी अनसुार तपाईँको जीवनमा इसाई जीवनको आदशर्लाई झल्काउन 
चाहनहुनु्छ भने पिवऽ आत्माले घचघचाउनभुए अनसुार के ःवभावह मा पिरवतर्न 
ल्याउनपुछर्? हेन स ् "१ मैले मािनसह  र ः वगर्दूतह को भाषामा बोल तापिन 
ममा ूमे छैन भने, म हल् ला मचाउने घण् टा र झ् याइँ-झ् याइँ गन झ् याली माऽ 
हनु् छु। २ मसँग अगमवाणी बोल् ने शिक्त होला, र सबै रहः य र सबै ानह  
बझु् न सकँूला, र पहाड़ह  हटाउन सक् नेसम् मको सम् पूणर् िवँ वास मिसत होला, 
तर ममा ूमेचािहँ छैन भने म केही पिन होइन।ँ ३ यिद मैले सारा सम् पि  
बाँिड़िदए,ँ र मेरो शरीर जलाउनलाई िदइहाल, तर मिसत ूमे छैन भने मलाई 
केही लाभ हुँदैन। 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 

13० 



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।" 
   
३. ःवाथीर्पना: पिरवारलाई ध्वःत पान तत्व  
    "यिद घमण्ड, अहंकारी र ःवाथीर् भावनाह लाई पन्छाइयो भने पाँच 
िमनेट िभऽमा ूायजसो सबै अप् ारा समःयाह  हिटनेछन"्-एलेन जी ाइट: 
अलीर् राइिट स,् प.ृ ११९बाट पान्तिरत। 
   पापी भएको कारणले हाॆो मानव ःवभावलाई पापले ॅ  पारेको छ। 
ॅ  ःवभावको सबभन्दा ठूलो ौाप भनेको सायद ःवाथीर्पना हनुसक्छ। हामी 
ःवाथीर् भएर नै जन्मेका हनु्छ  भनेपिन हनु्छ। ठूलो भएपिछमाऽ होइन साना 
केटाकेटीह मा पिन यो भावनाको यथाथर्तालाई सबैले देख् न सक्छन।् साना 
बालबािलकाह को मूल ःवभावनै आफ्नोलािग चाहना गनहनु्छ। "मेरो, मलाई, 
मलाई" भनेर ितनीह  िचच्याउँछन।् जब हामी ठूलो हनु्छ  तब त्यो ःवभावले 
अत्यन्तै िबकराल वा नराॆो प िलन सक्छ। िवशेष गरेर घरपिरवारमा यो 
ःवभावले अ ा जमाएको हनु्छ। 
   त्यस ःवभावलाई पिरवतर्न गनर् नै येशू आउनभुएको िथयो (एिफसी 
४:२२-२४ "२२ छली लालसाह ारा ॅं ट भएका ितमीह को अगािडको 
जीवनको ढाँचासँग सम् बिन् धत ितमीह को परुानो ः वभाव त् याग। २३ र आफ् नो 
िभऽी वतार्वमा नयाँ होओ, २४ र परमेँ वरको ः व पमा साँचो धािमर्कता र 
पिवऽतामा सिृं ट भएको नयाँ ः वभावलाई धारण गर)। यस िवध्वंसकारी 
ःवभावको दास हामी हनु ुआवँयक छैन भनेर उहाँको वचनले हामीलाई 
ूित ा गदर्छ। ःवाथर्िबनाको जीवन कःतो हनुपुछर् भनेर येशूले आफ्नो सम्पूणर् 
जीवनकालबाट अनकुरणीय उदाहरण बनेर िसकाउनभुएको छ। यिद हामी 
येशूभक्त ह  भनेर दावी गछ  भने केही हदमा हामीले उहाँको अनसुरण गनपछर् 
(१ यूह ा २:६ "उहाँमा रहन् छु भन् ने व् यिक्त आफै पिन उहाँको चालअनसुार 
चल् नपुछर्")। येशूको चाल अनसुार हामी चल्य  भने आफ्नै लािगमाऽ ःवाथीर् 
जीवनिबताउने बानीलाई िजत् न सक्दछ । 
    िनःवाथीर् वा आफ्नो भन्दा अ को वाःता गन जीवन कःतो हनु्छ भनेर 
देहायका केही पदह ले भनेको कुरा पढ्नहुोस:् िफिलप्पी २:१-६ "१ यिद 
भीं टमा केही ूोत् साहन छ भने, ूमेको केही ूरेणा, पिवऽ आत् माको केही 
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स ित, केही ः नेह र सहानभुिूत छ भने, २ ितमीह  एउटै मनका भएर, एउटै 
ूमे राखेर, पूणर् सम् मितसाथ एउटै िच का भएर मेरो आनन् द पूरा गर। ३ 
ः वाथर् वा अह ारमा केही नगर, तर नॆतामा एउटाले अकार्लाई आफूभन् दा 
ौें ठ ठान। ४ ितमीह  हरेकले आफ् नै िहत माऽ नखोज, तर अ का िहतलाई 
पिन हेर। ५ ितमीह मा यः तो मन होस ्, जो भीं ट येशूमा पिन िथयो। ६ 
परमेँ वरको ः व पमा भएर पिन उहाँले परमेँ वरको बराबरी हनेु कुरालाई एउटा 
पिबराख् ने वः तजुः तो ठान् नभुएन।" र १ यूह ा ३:१६-१९ "१६ यसैबाट ूमे 
के हो हामी थाहा पाउँछ , िक उहाँले हाॆा िनिम् त आफ् नो ूाण िदनभुयो। 
हामीले पिन आफ् ना दाजभुाइह का िनिम् त आफ् नो ूाण िदनपुछर्। १७ कसैिसत 
संसारको धन-सम् पि  छ, र पिन आफ् ना दाजभुाइलाई खाँचोमा परेको देख् दा 
उनीह ूित आफ् नो मन कठोर पाछर् भने, परमेँ वरको ूमेले कसरी त् यसमा 
वास गछर्?१८ साना बालकह , वचन र बोलीले माऽ हामी ूमे नगर , तर 
काम र सत् यताले ूमे गर । १९ यसैबाट हामी जान् न सक् छ  िक हामी सत् यका 
ह , र यसरी उहाँको सामनु् ने हाॆा दयलाई ढाड़स िदन सक् छ।"   
  यस बुदँाको सु मा एलेन जी ाइटले व्यक्त गनुर्भएको भावना 
अत्यन्त समयसापेिक्षक र सान्दिभर्क छ। हामीह को घर पिरवार वा चचर्मा 
पिन यिद हामीह मा भएका अहंकािरता, हठी, ःवाथीर्पना र घमण्डलाई 
पन्छाउन राजी भय  भने धेरै समःयाह को समाधान तरुन्तै हनुसक्छ। ती 
तत्वह लाई नपन् ाइ मनमा नै पाक्न िदइर ो भने आिखरमा त्यसले अत्यन्तै 
नराॆो प िलन सक्छ। आमाबाब ुवा पिरवारका सबै सदःयह ले पापको यस 
कु प ःवभावलाई ("ूमे र िवँ वासयोग् यता ारा पापको ूायिँ चत हनु् छ, 
परमूभकुो भय ारा मािनस खराबीदेिख अलग रहन् छ।" िहतोपदेश १६:६) 
बुसको छहारीमा फुकािल िदनपुदर्छ। िनःवाथर्पनाको उत्कृ  अनकुरणीय 
उदाहरण यस जगतमा येशूबाहेक अ  कोही छैन। एकैपटक हामीह को 
ःवाथीर् भावनालाई हामी त्याग्न नसक ला तर बुसमा आइरहनेबानी हामीमा 
हनुपुछर्। येशूमा आःथा राख् दै ूाथर्ना गद, आशँ ुबगाएर र उहाँमा समिपर्त हुँदै 
हामीले िनःवाथीर् हनु घुडँा टेकेर िबन्ती गन बानी बसाल्नपुछर्। 
     जीवनमा संघषर् गिररहनभुएको यस ःवाथीर् भावनालाई पन्छाउन तपाईँले 
बुसको छहारीमा कित समय िबताइरहनभुएको छ? तपाईँले येशूसँग कित समय 
िबताइरहनभुएको छ भनेर म ी ७:१६,१७ले कसरी िचरफार गदर्छ? हेन ुर्होस ्
"१६ ितनीह का फलबाट ितमीह ले ितनीह लाई िचन् नेछौ। के काँढ़ाका 
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बोटबाट अंगूर अथवा िसउँड़ीबाट अञ् जीर िटिपन् छ र? १७ त् यसै गरी हरेक 
असल खले असल फल फलाउँछ। तर खराब खले खराब फल 
फलाउँछ।" 
   
४. िवनॆतापूवर्क एक आपसको अधीनमा बःने बानी बसाल्न ु
      यिद हामी हाॆो आपसी सम्बन्धलाई बिलयो राख् न चाहन्छ  र येशू 
सम्मत अ को सेवा गनर् चाहन्छ  भने नॆता र सेवाको भावनामा हामी 
लािगरहन ु आवँयकछ। यही नॆता, झकु्न चाहने मनिःथित तर अ लाई 
झकुाउन होइन चचर्मा र घरमा त झन नभइनहनेु गणु हो। यस सन्दभर्मा 
पावलले के भन्छन?् हेन ुर्होस:् एिफसी ५:२१-६:९ '२१ भीं टको ौ ामा एक-
अकार्को अधीनमा बस। २२ पत् नी हो, ूभकुो अधीनमा रहेजः तै आ-आफ् ना 
पितको अधीनमा बस। २३ िकनिक पित पत् नीको िशर हो, जसरी भीं ट 
मण् डलीको िशर हनुहुनु् छ, जनु मण् डली उहाँको शरीर हो, र उहाँ ः वयम ् 
त् यसको मिुक्तदाता हनुहुनु् छ। २४ जसरी मण् डली भीं टको अधीनमा छ, त् यसरी 
नै पत् नीह  पिन हरेक कुरामा पितह का अधीनमा रहून ्। २५ पित हो, आफ् ना 
पत् नीह लाई ूमे गर, जसरी भीं टले पिन मण् डलीलाई ूमे गनुर्भयो, र त् यसको 
िनिम् त आफूलाई अपर्ण गनुर्भयो, २६ यस हेतलेु िक उहाँले त् यसलाई पानीले 
धोएर वचन ारा पिवऽ पानर् सकून ्, २७ र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको, 
अथवा यः ता कुनै कुरा नभएको तेजः वी मण् डली आफैकहाँ ूः ततु गनर् सकून ्, र 
त् योचािहँ पिवऽ र िनं खोट होस ्। २८ त् यसरी नै पितह ले पिन आ-आफ् ना 
पत् नीलाई आफ् नै शरीरलाई झ ूमे गनुर्पछर्। आफ् नी पत् नीलाई ूमे गनले 
आफैलाई ूमे गछर्। २९ िकनिक कुनै मािनसले किहल् यै आफ् नो शरीरलाई घणृा 
गदन, तर त् यसको कदर गरेर पालनपोषण गदर्छ, जसरी भीं टले पिन आफ् नो 
मण् डलीको िनिम् त गनुर्हनु् छ, ३० िकनभने हामी उहाँका शरीरको अ  ह । ३१ 
'यसकारण मािनसले आफ् ना आमा-बबुालाई छोड़ेर आफ् नी पत् नीसँग िमिलरहन् छ, 
र ती दवैु एउटै शरीर हनेुछन ्।' ३२ यो एउटा गम् भीर रहः य हो, अिन यो 
कुरा म भीं ट र मण् डलीको सम् बन् धमा बोल् दछु।" र एिफसी ६:१-९ "१ 
छोरा-छोरी हो, ूभमुा आफ् ना आमा-बबुाको आ ापालन गर, िकनिक यो उिचत 
हो। २ आफ् ना बबुा र आमाको मान गर। (जो ूित ासिहतको पिहलो आ ा 
हो), ३ िक ितमीह लाई भलो होस ्, र पथृ् वीमा ितमीह  दीघार्य ुहोओ। ४ 
बबुा हो, आफ् ना छोराछोरीलाई रीस नउठाओ, तर ितनीह लाई ूभकुो 
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अनशुासन र िशक्षामा हकुार्ओ। ५ कमारा हो, डर र कम् पसाथ साँचो दयले 
भीं टलाई गरेझ यस संसारका ितमीह का मािलकह को आ ापालन गर। ६ 
मािनसह लाई खशुी पानले झ आखँाको अिग माऽ देखावटी काम नगर, तर 
भीं टका दासह झ साँचो दयले परमेँ वरको इच् छा पूरा गर। ७ मािनसह का 
िनिम् त होइन, तर ूभकुो िनिम् त जः तै गरी सिदच् छाले सेवा गर, ८ यो जानेर 
िक चाहे त् यो कमारा होस ्, चाहे फुक् का, जसले असल काम गदर्छ, त् यसले 
ूभबुाट सोहीबमोिजम पाउनछे। ९ मािलक हो, आफ् ना कमाराह सगँ त् यः तै 
व् यवहार गर, र धम् की िदन छोड, यो जानेर िक ितमीह  दवैुका मािलक 
ः वगर्मा हनुहुनु् छ, र उहाँमा पक्षपात छैन।" 
   "एक आपसको अधीनमा बःन"ु (एिफसी ५:२१)को अथर् ःवइच्छाको 
आधारमा नॆ भएर आफूलाई अक को अधीनमा राख् न ुहो। यो िवशेष नीित 
येशूनीित हो र यो उहाँबाटै सु  भएको िथयो (म ी २०:२६-२८, यूह ा 
१३:४,५ र िफिलप्पी २:५-८)। सबै जो उहाँको आत्मा र जोशले भिरएका 
हनु्छन ् (एिफसी ५:१८) ितनीह मा यो गणु हनैुपछर्। तर यो गणु बलजफ्ती 
मािनसमा उॆन्दैन। यो गणुको केन्ििवन्द ुवा ॐोत भनेको "येशूूितको ौ ा" 
हो (एिफसी ५:२१)। येशूलाई िवँ वास गदार् र उहाँको चाहना अनसुार चल्दा, 
उहाँको आत्मा ारा पिरचालन हुँदा िवँ वासीह  आफ्नो भाऊ खोज्ने ूविृ को 
ठाउँमा अ को भाऊ बढाउन उत्सकु हनु्छन।्  एक आपसमा खलुा दयले 
व्यवहार गन पारःपिरक समझदारी इसाई िशक्षाको बािन्तकारी पक्ष िथयो र 
अिहले पिन छन।् यिद यो मनिःथितले मािनसह  चल्न सके सामािजक 
सम्बन्धमा सधुारमाऽ होइन समाजमा आमूल पिरवतर्न नै ल्याउनसक्दछ। 
आित्मक वाःतिवकतामा यस गणुले जीवन ूदान गदर्छ र येशूमा हामी सबै 
एकै ह  भ े संःकारमा हामीलाई ढाल्दछ। यस गणुले ससुिज्जत मािनसमा 
ठूलो सानो भ े भावना हुँदैन। 
   घरेल ुनीित... येशूको ौ ामा रहेर एकआपसको अधीनमा रहने बानी 
घरबाटै सु  हनु्छ। यिद घरमा यो नीित ूभावकारी भयो भने चचर्मा पिन 
नाटकीय पमा ूभाव पानर् सक्छ। एक आपसको अधीनमा बःने नीितको चचार् 
गरे लग ै त्यो घरमा लाग ुहनुपुनमा उनी जोड गछर्न।् 
   जातीय, लैि क, आिथर्क असमानताले मंत भएको हाॆो समाजमा 
एिफसी ५:२२-६:९को नीित अनौठो हनुसक्छ। समाजमा भइरहेको सामािजक 
चलनलाई जबरजःती पिरवतर्न ल्याउने इसाई नीित होइन तर यिद येशूलाई 
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िवँ वास गनह ले उहाँको नीित अनसुार चलेर ःवइच्छाले एक आपसको 
अधीनमा बःने संःकार ःवीकार गनर् सके घरमा, चचर्मा र समाजमा आमूल 
पिरवतर्न ल्याउने िनिँ चत छ।  
  सामािजक संःकारमा दिवएका र कमजोर ठािनएकाह लाई पावलले 
िकन पिहला सम्बोधन गदर्छन?् पत् नीह , छोराछोरीह  र नोकरचाकर वा 
दासह  कसरी अधीनमा बःनपुछर् भनेर पावलले िनदशन िदन्छन।् देहायका 
पदह मा पावलको भनाइलाई यसरी पिु  गिरएको छ: 

एिफसी ५:२२ 
22 पत् नीह  हो, 
ूभकुा अधीनमा 
भएझ ितमीह  
आ-आफ् ना पितका 
अधीनमा बस 23 
िकनभने मण् डली 
भीं टको शरीर र 
भीं टचािहँ 
मण् डलीलाई मिुक्त 
िदने िशर हनुभुएझ 
पत् नीको िशरचािहँ 
पित हो। 24 
त् यसो हुँदा मण् डली 
भीं टको अधीनमा 
रहेझ पत् नीह  पिन 
सबै कुरामा आ-
आफ् ना पितको 
अधीनमा बसून।्   
  

एिफसी 
६:१-३ 

1 बालकह  
हो, आफ् ना 
आमा-बबुाले 
भनेको मान, 

यो 
परमेँ वरलाई 
मनपन कुरो 
हो। 2 
आफ् ना 
आमा-बबुाको 
आदर गनूर् 
भन् ने धािमर्क 
आ ामा माऽ 
यः तो ूित ा 
पिन छ: 3 
त् यसो हुँदा 
ितमीह को 
भलाइ हनेुछ 
र पथृ् वीमा 
धेरै िदन 
बाँच् नेछौ। 

एिफसी ६:५-९ 
5 नोकरचाकरह  हो, भीं टको 
सेवा गरेझ इमानदािरसाथ 
ितमीह का संसारका मािलकह को 
डर राखेर आ ा मान् नू। 6 
ितमीह को काम आखँाको अिघ 
मान् छेलाई देखाउने र उनीह बाट 
ः याबासी पाउने िकिसमको माऽ 
नहोस ् तर परमेँ वरको 
इच् छाअनसुार भीं टकै कमारोले झ 
पूरै िदलोज् यानले काम गर। 7 
मािनसलाई गरेजः तो होइन तर 
ूभलुाई नै जः तो गरी खसुीले काम 
गर। 8 कमारो भए पिन नभए 
पिन राॆो काम गन जित सबैलाई 
ूभलेु इनाम िदनहुनेुछ, यो कुरा 
ितमीह लाई थाहै छ।  9 
मािलकह  हो, त् यसै गरी 
ितमीह ले पिन आफ् ना 
नोकरचाकरलाई राॆो व् यवहार गर 
र उनीह लाई धम् की नदेओ 
िकनभने ितमीह  र उनीह  दवैुको 
एउटै मािलक ः वगर्मा हनुहुनु् छ 
भन् ने निबसर्। उहाँले न् याय गदार् 
कसैको पक्षपात गनुर्हनु् न।   
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समाजका वगर्ह  जोसँग सामिजक अिधकार छन ् ितनीह लाई दोॐो 
पिङ् क्तमा राखेर पावलले सम्बोधन गदर्छन।् ितनीह मा पितह , आमाबाबहु  
र मािलक वा हािकमह  पदर्छ। जनु पमा ती िनदशनह  िदइएका छन ्त्यो 
तत्कालीन समाजको िनिम्त नौलो िथयो। ूथम शताब्दीका िवँ वासीह लाई 
पावलको त्यो िनदशनले शायद छक् क पारेको पिन हनुसक्छ। ती ितनै 
समूहह को मूल केन्ििवन्द ु येशूलाई औलँ्याइएको छ। येशूको बुसमिुन 
समाजको सबै वगर्ह  समान छन ् भनेर अनभुव गनर् ती पदह ले चनुौित 
िदन्छन:् (पित पत् नीको िशर हो जसरी येशू चचर्को िशर हनुहुनु्छ अथार्त ्पितको 
िशर हनु उनमा येशूको चिरऽ अपेक्षा गिरएको छ। छोराछोरीह ले 
आमाबाबहु लाई कुन ् आधारमा आदर गनुर् त? यिद आमाबाबहु ले 
छोराछोरीह बाट आदर पाउन चाहन्छन ् भने ितनीह  (आमाबाबहु ) आफै 
ूभमुा रहनपुदर्छ, मािलक वा हािकमह ले आफ्ना नोकर वा कमर्चारीह बाट 
सेवा चाहन्छन ् भने ितनीह ले पिन परमेँ वरको अधीनमा छु भ े महससु 
गनुर्पछर्-अनवुादकको थप व्याख्या)। 
 

५. हामीले बाचा गरेको ूमेमा रहने ूितव ता 
     अन्तमा आएर पिरवारमा िमलेर बःने र एक हनेु कुरा िववाहको 
सु मा गिरएको ूित ामा भरपछर्। जब पु ष र  ी िववाहको शऽुमा बाँिधन 
राजी हनु्छन ्तब ितनीह ले एक आपसमा ूमे गन, एक आपसमा द:ुख सखुमा 
हेरचाह गन र वैवािहक जीवनमा एकै शरीर भएर परमेँ वरबाहेक ितनीह को 
बीचमा कोही आउन निदने वाचा ितनीह ले बाँधेका हनु्छन।् तर द:ुख लाग्दो 
कुरो त यो छ धेरैको िववाह पिछ ितनीह ले गरेको बाचा भित्कन िदएको 
मानवीय कथाह ले बाइबल बिुनएको पाइन्छ। दम्पतीको बीचमा िवँ वास 
टुिबएको, एकआपसलाई साथ िदने वाचाको वेवाःता गरेको र परमेँ वरलाई 
साक्षी राखेर आपसी ूमेको बन्धनमा बाँिधरहने ूितव ता असफल भएका 
कथाह  द:ुखलाग्दो उदाहरणह को पमा बाइबलले ूःततु गरेको छ। फेिर 
सवर्साधारण मािनसह को त्यःता उदाहरणह  बाइबलमा ूःततु गिरएको छ 
जो परमेँ वरको सहयोगले, एकआपस र पिरवारूितको ूितव ताले र 
साथीभाइह को सहयोगले ितनीह ले वचनलाई नडगमगाइ पालन गरेका 
िथए। 
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  देहायका केही पिरवारह को कथाह  पढ्नहुोस।् ितनीह ले आपसमा 
गरेका वाचाह  कित हदसम्म पालन गरेका िथए? एकआपसका बाँिधएका 
वाचाह लाई पालन गिररहेको भए ितनीह मा कितपय पिरवारह  बिलयो भएर 
बःन सक्दथे होलान?् यहाँ उल्लेख गिरएका कथाह मा पित पत् नी र 
पिरवारह को बीचमा िजम्मेवार हनु केले हौसला ूदान गरेको िथयो? हेन ुर्होस:् 
बाबआुमा र छोराछोरीह को बीचमा: उत्पि  ३३:१-१७ “1 एसाव, आफ् ना 
चार सय मािनसह सगँ आउँदै गरेका याकूबले देखे। उनले आफ् ना छोरा 
छोरीह लाई लेआ, राहेल र दईु दासीह का बीचमा बाँिडिदए। 2 उनले 
दासीह  र ितनका छोराह लाई सबैभन्दा अिघ राखे, त् यसपिछ लेआ र ितनका 
छोरा-छोरीह लाई राखे र सबैभन्दा पछािड राहेल र योसेफलाई राखे। 3 
ितनीह  सबैका अिघ-अिघ याकूब गए र दाजकुा छेउमा पगु् दा भइँू छोएर 
सातचोिट दण् डवत ्गरे। 4 तर एसावले दगरेुर गई याकूबलाई भेटे, उनलाई 
अगँालो हाले र म् वाइँ खाए। ती दवैु रोइरहेका िथए। 5 एसावले यताउता हेरेर 
ती ः वाः नी-मािनसह  र छोरा-छोरीह लाई देखे र सोधे, "यी ितमीिसत भएका 
मािनसह  को हनु?् " "हजरु, ियनीह  मलाई परमेँ वरले कृपा गिरिदनभुएको 
मेरा जहान, बालबच् चा हनु,्" याकूबले जवाफ िदए। 6 त् यसपिछ ती दईु दासी 
र ितनका छोराह  आएर एसावलाई ढोगे। 7 त् यसपिछ लेआ र ितनका छोरा-
छोरीह  र सबैभन्दा पिछ राहेल र योसेफ आएर ितनलाई ढोगे।  8 एसावले 
सोधे, "मैले बाटोमा भेटेको मािनस र पशकुा हलुह को अथर्चािहँ के हो? " 
याकूबले उ र िदए, "तपाईंको दया पाऊँ भनी त् यसो गरेको हो।" 9 तर 
एसावले भने, "भाइ, मिसत ूशः त छ। ितॆा जे छन,् ती ितमीिसतै राख।" 
10 याकूबले भने, "होइन, तपाईंको दया ममािथ छ भने मेरा यी सौगात महण 
गिरिदनहुोस।् तपाईंले ममािथ यित ठूलो िनगाह राख् नभुयो। यसरी तपाईंको 
दशर्न पाउँदा मलाई त परमेँ वरको दशर्न पाएझ भयो। 11 कृपा गरी, मैले 
तपाईंलाई ल् याएका यी सौगात महण गिरिदनहुोस।् परमेँ वरले ममािथ दया 
गनुर्भएको छ र मलाई चािहने हरेक थोक िदनभुएको छ।" यसरी याकूबले 
िबन् ती गिररहे र एसावले ती ः वीकार गरे।  12 एसावले भने, "अब हामी 
जान तयार गर । म ितॆो अिघ-अिघ जानेछु।"  13 याकूबले भने, "तपाईं 
जान् नहुनु् छ िक मेरा छोरा-छोरीह  दबुर्ल छन।् मैले गाई-गो , भेडा-बाभा र 
ितनका बच् चाह बारे पिन ख् याल राख् नपुछर्। ितनीह लाई एक िदन माऽ पिन 
सा॑ै िहँडाए ँभने सारा बथान मिरजालान।् 14 तपाईं अिघ-अिघ जानहुोस ्र म 
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िबः तारै पिछ-पिछ आउनेछु। गाई-वःत ु र बालबच् चािसत म जितसक् दो चाँडो 
िहँड् नेछु र तपाईंलाई सेइरमा भेट् नेछु।" 15 एसावले भने, "तब मेरा केही 
मािनसह  ितमीिसत छोिडराख् छु।" तर याकूबले उ र िदए, "त् यसको पिन 
खाँचो छैन। मलाई खािल तपाईंको दया भए पगु् यो।" 16 त् यही िदन एसाव 
सेइरतफर्  िहँिडहाले। 17 तर याकूब सकु् कोतितर लागे। त् यहाँ उनले आफ् ना 
लािग एउटा घर र गाई-वःतकुा लािग ओत लाग् न छाूाह  बनाए। त् यसकारण 
त् यस ठाउँको नाम सकु् कोत रािखयो।" र ूःथान २:१-१० “1 यः तै बेलामा 
एक जना लेवी कुलका मािनसले आफ् नै कुलकी एउटी नारीलाई िववाह गरे। 2 
त् यस नारीले एउटा छोरो जन् माइन।् बालक अत् यन् त सनु् दर देखेर त् यसलाई 
उनले तीन मिहनासम् म लकुाएर रािखन।् 3 बालकलाई अझै लकुाइराख् न 
नसक् दा उनले एउटा कुशको टोकरी िलइन ् र अलकऽाले पोतेर पानी नपः ने 
बनाइन।् बालकलाई टोकरीमा हालेर नदीको िकनारमा अग् ला घाँस-पातका बीच 
छोिडिदइन।् 4 बालककी िददी केही टाढामा उिभएर त् यसलाई के हनु् छ भनी 
हेिररहेकी िथई।  यसै बीचमा नदीमा नहुाउन राजाकी छोरी आइन।् उनका 
ससुारेह  नदीको िकनारमा टहिलन लागे। अचानक राजकुमारीले घाँस-पातका 
बीचका टोकरी देिखन ्र एउटी दासीलाई त् यो िलन पठाइन।् 6 राजकुमारीले 
टोकरी उघारेर हेिरन ् र बालकलाई देिखन।् बालक रोइरहेको िथयो र 
राजकुमारीको मनमा दया जाग् यो। उनले भिनन,् "यो कुनै एउटा िहॄू बालक 
हो।"  7 िददीचािहँले राजकुमारीको छेउमा गएर भनी, "म गएर बालकको 
िनिम् त एउटी िहॄू ः ऽीलाई धाईआमा हनुलाई ल् याइिदऊँ? 8 राजकुमारीले भनी, 
"लौ हनु् छ।"   केटी गएर बालककै आमालाई िलएर आई। 9 राजकुमारीले 
त् यस ीलाई भिनन,् "यो बालकलाई लगेर मेरो िनिम् त दूध खवुाऊ अिन यसको 
ः याहारससुार गर। म ितमीलाई ज् याला िदनेछु।" ितनले बालकलाई लगेर 
हकुार्इन।् 10 बालक िनकै हकुपिछ ितनले राजकुमारीकहाँ परु् याइन।् 
राजकुमारीले बालकलाई आफ् नै छोरो बनाई काखमा िलइन।् उनले भिनन,् 
"मैले यसलाई पानीबाट िनकाल र म यसको नाम मोशा राख् दछु।" 

दाजभुाइ तथा िददीबिहनीह को बीचमा िजम्मेवारी वा वचनब ता 
देखाउन:ु उत्पि  ३७:१२-३६ “12 एक िदन दाजहु  बबुाका भेडा-बाभाका 
बथान चराउन शकेममा गएका बेलामा 13 याकूबले योसेफलाई भने, " म 
चाहन् छु िक ितमी शकेममा ितॆा दाजहु ले भेडा चराएको ठाउँमा जाऊ।" 
योसेफले उ र िदए, " म तयार छु।"  14 बबुाले भने, " गएर ितॆा 
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दाजहु  कुशल छन ्िक छैनन,् भेडा-बाभाह  ठीक छन ्िक छैनन,् हेरेर आऊ 
र मलाई भ ।ु"  यसरी बबुाले उनलाई हेॄोनको बेसीबाट पठाए। योसेफ 
शकेममा पगेु र 15 बनमा डलु् दै गदार् एउटा मािनसले भेटेर उनलाई सोध् यो, 
"ितमी के खोज् दै छौ?" 16 "मेरा आफ् ना दाजहु लाई खोज् दै छु, ितनीह ले 
भेडा चराउँछन,्" उनले उ र िदए, "ितनीह  कहाँ छन,् के तपाईंले मलाई 
भन् न सक् नहुनु् छ? " 17 त् यस मािनसले भन् यो, "ितनीह  यहाँबाट अिघ नै 
गइसके। ितनीह ले हामी दोतानितर जाऔ ंभनेको कुरा मैले सनु।" योसेफ 
दाजहु लाई खोज् दै गए र ितनीह लाई दोतानमा भेटे। 18 ितनीह ले उनलाई 
टाढैबाट देखे। उनी ितनीह  भएको ठाउँमा पगु् नअुिघ नै ितनीह ले उनलाई 
छल गरेर मान िनँ चय गरे। 19 ितनीह ले आपसमा भने, "त् यो सपना देख् ने 
आउँदै छ। 20 जाऔ,ं त् यसलाई मारेर त् यसको लाश एउटा सखु् खा इनारमा 
फािलिदऔ।ं ज ली जनावरले त् यसलाई मारेछ भनी हामी भन् न सक् छ  र 
त् यसका सपनाह  के हुँदारहेछन,् हेर ला।"   
  21 बेनले ितनीह का कुरा सनेुर योसेफलाई बचाउने चें टा गरे। 
"त् यसलाई नमािरहाल , " उनले भने, 22 "त् यसलाई यहाँ ज लमा यो 
इनारमा फािलिदऔ ं तर चोट नलगाऔ।ं" योसेफलाई बचाएर बबुाकहाँ 
पठाइिदने उपाय गरेर उनले त् यः तो भनेका िथए। 23 योसेफ दाजहु कहाँ 
आइपगु् दा ितनीह ले उसका बाहलुा भएका लामा लबेदा खोसेर च् याते। 24 
त् यसपिछ उनलाई लगेर ितनीह ले एउटा सखु् खा इनारमा फािलिदए। 25 
त् यसपिछ ितनीह  खान बसे। अचानक ितनीह ले एक हलु इँ माएलीह लाई 
िगलादबाट िमौमा गइरहेका देखे। ितनीह ले आफ्  ना ऊँटह मा मर-मसला र 
सगुिन् धत धूप इत् यािदका भारी लादेका िथए। 26 यहूदाले दाजभुाइह लाई भने, 
"आफ् ना भाइलाई मारेर त् यसको हत् या लकुाउँदा हामीलाई के फाइदा छ र? 
27 ब  त् यसलाई यी इँ माएलीह का हातमा बेिचिदऔ।ं त् यसो भए त् यसलाई 
चोट पिन लाउनपुदन। आिखरी त् यो हाॆो भाइ, हाॆो रगत र मास ु हो।" 
दाजभुाइह ले उनका कुरा माने। 28 केही िम ानी व् यापारीह  त्यहाँ पगु् दा 
दाजहु ले योसेफलाई त् यस इनारबाट तानी िनकाले र बीसवटा चाँदीका टुबा 
िलएर इँ माएलीह का हातमा बेिचिदए। इँ माएलीह ले उनलाई िमौमा िलएर 
गए।   
  29 बेन फकर त् यस इनारमा आए। त् यहाँ ितनले योसेफलाई 
देखेनन ्र शोक गरेर आफ् नो लगुा च् याते। 30 ितनले भाइह  भएको ठाउँमा 
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गएर भने, "केटो त त् यहाँ छैन। अब मैले के गनुर्पन हो? " 31 त् यसपिछ 
ितनीह ले एउटा बाभा मारेर त् यसको रगतमा योसेफको लबेदा डबुाए। 32 
त् यो लबेदा ितनीह ले बबुाकहाँ परु् याएर भने, "यो हामीले भे ाय । के यो 
तपाईंको छोराको हो? 33 याकूबले लबेदा िचनेर भने, "हो, यो त् यसैको हो। 
कुन ज ली जनावरले त् यसलाई मारेछ। मेरो छोरा योसेफलाई च् या च ु  
पारेछ।" 34 तब याकूबले शोक गरेर आफ् ना लगुा च् याते र भाङ्माको लगुा 
लाए। धेरै िदनसम् म उनले छोराको लािग िवलाप गरे। 35 उनका सबै छोरा-
छोरीह  आएर उनलाई सान् त् वना िदए तर उनले सान् त् वना चाहेनन ्र भने, "म 
मेरो छोराको लािग िवलाप गद मतृ् यलुोकमा जानेछु।" यसरी उनले आफ् ना 
छोरा योसेफको लािग शोक गरे।  36 यही बीचमा िमौमा पगेुर ती 
िम ानीह ले योसेफलाई पोतीफरको हातमा बेिचिदए। पोतीफर िमौमा राजाको 
एक जना अिधकृत िथए। ितनी राजमहलको पहरेदारह का कप् तान िथए।", 
पिरवारूित वचनव ता: थ १:१-१८ “1-2 धेरै समयअिघ इॐाएल देशमा 
राजा िथएनन।् त् यित बेला देशमा अिनकाल पर् यो। त् यसो हुँदा एलीमेलेक 
नामका एक जना मािनस आफ् नी ः वाः नी नाओमी र दईु जना छोरा महलोन र 
िकल् योनलाई िलएर यहूदा देशको बेथलेहेमबाट मोआब देशमा केही समयको 
लािग बसाइँ सरे। एलीमेलेक एूाती वंशका िथए। त् यसरी मोआब देशमा 
बसेका बेलामा 3 एलीमेलेक मरे र नाओमी एक् लै दईु भाइ छोराह  िलएर 
बः न लािगन।् 4 ती दईु भाइह ले ओपार् र थ नामका मोआबी केटीह िसत 
िववाह गरे। त् यसको ूाय: दश वषर्पिछ 5 महलोन र िकल् योन दवैु मरे। अब 
नाओमी लोग् ने र छोराह िबना एक् लै भइन।् 6 केही समयपिछ परमूभलेु 
आफ् ना ूजालाई फेिर आशीवार्द िदनभुएकोले राॆो अन् नबाली हनु लागेको छ 
भनी नाओमीले सिुनन।् ितनी आफ् ना बहुारीह सगँ मोआब देशबाट ः वदेश 
फकर् ने तरखर गनर् लािगन।् 7 यहूदामा फकर् न ितनीह  एकसाथ बाटो लागे। 
8 बाटोमा ितनले बहुारीह लाई भिनन,् "ितमीह  माइतीघर फकर्  र आफ् ना 
आमाह सँग बस। जसरी ितमीह ले म र मेरा छोराह सगँ असल व् यवहार 
गरेका िथयौ, त् यसरी नै परमेँ वरले ितमीह को भलो ग न।् 9 परमूभलेु फेिर 
ितमीह लाई लोग् ने र घरबार देऊन।्" तब ितनले ती दईुलाई िबदा गद म् वाइँ 
खाइन।् 10 तर ती दवैु जना न लागे र दैँ भने, "होइन, हामी तपाईंिसत 
तपाईंका कुल-कुटुम् ब भएको ठाउँमा जानेछ ।" 11 नाओमीले भिनन,् "होइन, 
छोरीह  हो, ितमीह  माइत फकर् नपुछर्। ितमीह  के भनेर मसँग आउन 
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चाहन् छौ? ितमीह का लोग् ने बन् नलाई म अ  छोरा जन् माउन सक् नेछैन।ँ 12 
घर फकर् । म बढुी भइसकेकी छु, म फेिर िववाह गनर् सिक् दन।ँ त् यः तो केही 
आशा हुँदो हो र आज राती नै िववाह गरेर छोरा जन् माउन सक भने पिन 
ितनीह  बढेर ठूला नहोउन् जेलसम् म 13 ितमीह  पखर्न सकौला र? अिन 
अ सँग िववाह नगरी बः न सकौला? होइन, छोरीह  हो, त् यो हनैु नसक् ने 
कुरो हो। परमूभ,ु मेरो िव मा हनुहुनु् छ। मलाई ितमीह का िनिम् त सा॑ै 
अफसोस छ।" 14 ितनीह  फेिर न लागे। त् यसपिछ ओपार्ले सासूलाई 
म् वाइँ खाई र आफ् नो घर फकीर्। तर थले ितनलाई छोिडनन।् 15 नाओमीले 
थलाई भिनन,् "हेर, ितॆी िददी आफ् ना कुल-कुटुम् ब र देवी-देवताकहाँ फकर 

गई, ितमी पिन त् यसै गर।" 16 तर थले उ र िदइन,् "तपाईंलाई छोड् न 
भनी मलाई कर नगनुर्होस।् मलाई तपाईंसगैँ जान िदनहुोस।् तपाईं जहाँ 
जानहुनेुछ र बः नहुनेुछ, म त् यही ँजानेछु र बः नेछु। तपाईंका कुल-कुटुम् ब मेरा 
कुल-कुटुम् ब हनेुछन,् तपाईंको परमेश ् वर मेरो परमेँ वर हनुहुनेुछ। 17 तपाईं 
जहाँ मनुर्हनेुछ, म त् यही ँमनछु र त् यही ँ नै गािडनेछु। मतृ् यबुाहेक अ  कुनै 
कुराले मलाई तपाईंबाट अलग पानछैन, त् यसो भयो भने परमेँ वरको महासराप 
ममािथ परोस।्"   
  18 थले आफूसँग जाने पक् का स ल् प गिरसकेकी रिहछ भनी बझेुर 
नाओमीले अ  केही भिननन।्", थ २:१-२० “1 नाओमीका एक जना बोअज 
नाम गरेका आफ् ना मािनस िथए। नाओमीको लोग् ने एलीमेलेकका पिरवारका 
एक जना हनेुखाने मािनस िथए। 2 एक िदन थले नाओमीलाई भिनन,् "के म 
खेतबारीमा गएर त् यहाँ काम गनह ले छोिडराखेका अन् न बटुली ल् याऊँ? कसैले 
त मलाई काम गनर् देला िन? "   नाओमीले भिनन,् "हनु् छ, छोरी त् यसै 
गर।"  3 र थ खेतबारीमा गई काम गनह का पिछपिछ ितनीह ले छाडेका 
अन् नका बाला िटप् न थािलन।् त् यसरी उनी बोअजकै बारीमा काम गनर् पिुगन।् 
4 केही समयपिछ, बोअज आफ बेथलेहेमबाट आइपगेु र काम गनह लाई भेटी  
"परमूभ ु ितमीह सगँ होऊन,् " भने। ितनीह ले भने, "परमूभलेु तपाईंलाई 
आिशष ्िदऊन!् "  5 बोअजले काम गनह का मिुखयालाई सोधे, "त् यो यवुती 
को हो? " 6 मिुखयाले उ र िदए, "त् यो मोआबदेिख नाओमीिसत आएकी 
िवदेशी ी हनु। 7 उसले मलाई काम गनह को पिछ लागेर िशला-बाला 
िटप् न अनमुित मागी। उसले िबहान सबेरैदेिख काम गद छे र अिहले भखर्रै 
िवौाम िलन छायाँमिुन बसेकी छे।"  8 बोअजले थलाई भने, "ितमीलाई 
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केही सल् लाह िदऊँ है? मेरो खेतबारीमा माऽ काम गर, अ  कतै नजाऊ। 
यहाँ काम गन मिहलाह सगँ काम गर। 9 ितनीह ले काम गिररहेका ठाउँमा 
बस र ितनीह का काम हेर। मेरा मािनसह लाई ितमीलाई नसताउन आ ा 
िदएको छु। अिन ितमीलाई ितखार् लागे गएर मािनसह ले भिरराखेका गामाको 
पानी िपऊ।" 10 थले भइँू छोइञ् जेल झकेुर ढोगेर बोअजलाई भिनन,् "िकन 
मेरो लािग तपाईं यित सोच् नहुनु् छ? म िवदेशीसँग िकन यित दयाल ुहनुहुनु् छ? " 
11 बोअजले उ र िदए, "आफ् ना ौीमान मरेपिछ आफ् नी सासूको िनिम् त 
ितमीले के-कित गर् यौ, सो मैले सनेुको छु। ितमीले आफ् ना आमा-बबुा र 
ः वदेश छोडेर आफूले किहल् यै निचनेका मािनसह का बीचमा आएर बसेकी म 
जान् दछु। 12 ितॆो कामको इनाम परमेँ वरले ितमीलाई देऊन।् इॐाएलका 
परमेँ वर परमूभ,ु जसको रक्षाको शरण ितमीले िलएकी छौ, उहाँले ितमीलाई 
पाउनपुन सबै इनाम देऊन!्"  13 थले उ र िदइन,् "तपाईं ममािथ अित 
दयाल ुहनुहुनु् छ, म तपाईंकी एउटी कमारी बन् न लाएककी छैन,ँ तापिन मसँग 
दईु वचन बोलेर मलाई आनिन् दत तलु् याउनभुयो।"  14 भोजनको समयमा 
बोअजले थलाई भने, "आऊ, रोटी खाऊ, िसकार्मा चोपेर खाऊ। " उनी 
काम गनह सँग बिसन।् बोअजले उनलाई केही भटेुको अन् न िदए। उनले पेट 
भ न् जेल खाइन ्र अझै केही खानेकुरा उिॄयो। 15-16 त् यसपिछ उनी उठेर 
अन् न बटुल् न गइन।् तब बोअजले आफ् ना काम गनह लाई यः तो आ ा िदए, 
"बाली काटेर राखेका िबटाह का बीचमा पिन उसलाई िशला-बाला बटुल् न देओ, 
उसलाई रोक-टोक नगर, त् यसबाहेक बाँधेका िबटाह बाट पिन केही बाली 
उसलाई छोिडदेओ र ती उसलाई बटुल् न देओ।"  17 यसरी थले 
बेलकुासम् म खेतबारीमा िशला-बाला बटुिलन ् ती बटुलेका बाली कुटेपिछ १० 
िकलोमाम जित अन् न तयार भयो। 18 त् यो अन् न बोकेर उनले सहरमा लिगन ्
र सासूलाई देखाइन।् अिन उॄेको खानेकुरा पिन उनलाई िदइन।् 19 
नाओमीले सोिधन,् " यित अन् न आज ितमीले कहाँ बटुल् यौ?"   ितमीले कसको 
बारीमा काम गर् यौ? ितमीलाई दया गन मािनसलाई परमेँ वरले आिशष ्देऊन!् 
"आफूले बोअजको बारीमा काम गरेको कुरा थले नाओमीलाई भिनन।् 20 
नाओमीले भिनन,् "परमेँ वरले बोअजलाई आिशष ् देऊन,् उहाँले िदनभुएको 
ूित ा परमेँ वरले िजउँदो र मरेकाह  सबैसँग राख् नहुनु् छ। ती मािनस हाॆा 
आफ् ना निजकका नातेदार हनु।् उनले त हामीलाई हेन ुर्पन पिन हो।", थ ३ 
"१ एक िदन थकी सासू नाओमीले ितनलाई भिनन ्, ' हे मेरी छोरी, ितॆो 
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आफ् नै घरबार र राॆो बन् दोबः त भएर बसेको मैले हेनर् नपाउनू? २ बोअज त 
हाॆा आफ् नै नातेदार हनु ्,  जसका िठटीह सँग ितमी िथयौ। आज राती ितनले 
आफ् नो खलामा जौ ब ाउनेछन ्। ३ यसकारण ः नान गरेर तेल हाल र ितॆा 
सबभन् दा राॆा लगुा लगाई खलामा जाऊ, "तर ितनले खानपान गरी नसकुञ् जेल 
ितमी ती मािनसकहाँ देखा नपर। ४ ितनी सतु् न जाँदा ितमीले ितनको सतु् ने ठाउँ 
हेिरराख। त् यसपिछ गएर ितनको खु ापि को ओ  ने उठाएर त् यही ँढल् क। तब 
ितमीले के गनुर्पनछ सो ितनले नै भन् नेछन ्। ' ५ थले भिनन ्, ' तपाईं जे 
भन् नहुनु् छ म गनछु।'  ६ तब ितनी तल खलामा गइन ्, र ितनकी सासूले भनेझ 
गिरन ्। ७ जब बोअजले खानपान गिरसके तब ितनको मन खशुी भयो, र अन् न 
थपुारेको एकाितर सतु् नलाई गए। तब थ चपूचापिसत आइन ्, र बोअजको 
खु ामा भएको ओ  ने उठाएर ढिल् कन ्। ८ आधारातमा केही कुराले ती 
मािनसको िनिा भ  भयो, र एउटी ः ऽीलाई आफ् ना खु ामा ढिल् करहेकी ितनले 
देखे। ९ ितनले सोधे, 'ितमी को हौ? थले भिनन ्, 'म तपाईंकी दासी थ 
हुँ। अब तपाईंको लगुा आफ् नी दासीलाई ओढ़ाइिदनहुोस ्, िकनभने तपाईं मेरा 
निजकका छुटकारा िदने नातेदार हनुहुनु् छ।'  १० ितनले भने, ' हे मेरी छोरी, 
परमूभलेु ितमीलाई आिशष ् िदऊन ्। ितमीले देखाएको यो आिखरी भिक्त 
पिहलाको भन् दा ूगाढ़ छ। धनी िक गरीब कुनै जवान मािनसको पिछ ितमी 
लािगनौ। ११ अिन अब हे मेरी छोरी, ढुक् क भएर बस। ितमी जे चाहन् ौ म 
गनछु, िकनभने ितमी चिरऽवान ् छौ भन् ने कुरा यस नगरका सबै मािनसलाई 
थाहा भइसकेको छ। १२ म ितॆो निजकको नातेदार हुँ, सत् य हो; तापिन 
मभन् दा पिन अझै निजकको एक जना मोल ितरेर छुटकारा िदने नातेदार छन ्। 
१३ आजको रात यही ँ िबताऊ, र भोिल िबहान यिद ितनले ितॆो निजकको 
नातेदारले गनुर्पन कतर्व् य गछर्न ् भने ठीकै छ, तर ितनी राजी भएनन ् भने म 
गनछु। परमूभकुो शपथ खाएर म यो भन् दछु। अब िबहानसम् म ढिल् करह।' 
१४ तब थ ितनका खु ानेर िबहान नहोउञ् जेल ढिल् करिहन ्, तर मािनस 
ठम् याउन नसक् ने उज् यालोमा नै ितनी उिठन ्। अिन बोअजले भने, ' खलामा 
एउटी ः ऽी िथइन ् भनी कसैले थाहा नपाओस ् है।' १५ तब बोअजले भने, 
'ितमीले ओढ़ेको खाः टो थाप।' ितनले थािपन ्, र बोअजले छ पाथी जित जौ 
भरेर ितनलाई बोकाइिदए। अिन ितनी सहरमा फक। १६ थ आफ् नी 
सासूकहाँ आइन ्, र नाओमीले सोिधन ्, ' हे मेरी छोरी, के भयो? '  १७ तब 
ती मािनसले ितनीूित गरेका सबै कुरा थले बताइिदइन ्। ितनले भिनन ्, ' 
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उहाँले मलाई यो छ पाथी जौ िदनभुयो। उहाँले मलाई मेरी सासूकहाँ िर ो हात 
जान िदनभुएन।'  १८ नाओमीले भिनन ्, 'हे छोरी, यसको नतीजा के हुँदोरहेछ 
सो थाहा नपाउञ् जेल शान् त बस। आजै यस कुराको फैसला नग ञ् जेल ितनलाई 
चैन हनेुछैन।' र थ ४ "१ अब बोअज सहरको मूल ढोकामा गएर बसेका 
िथए। अिन केही समयपिछ ितनले कुरा गरेका ती निजकका मोल ितरेर 
छुटकारा िदने नातेदार त् यहीबँाट भएर आए। बोअजले ितनको नाउँ काढ़ेर 
ितनलाई बोलाई भने, 'यता आएर बः नहुोस ्।'  ितनी आएर बसे।  २ तब 
बोअजले सहरका दश जना धमर्-गु ह लाई रोकेर बस ् ने िबन् ती गरे। अिन 
ितनीह  त् यहाँ बसे। ३ तब बोअजले ती निजकका नातेदारलाई भने, 'हाॆा 
दाज ु एलीमेलेकको एक टुबा जिमनको िवषयमा तपाईंलाई यादै होला। 
मोआबीह को देशबाट नाओमी फकर आएकी िछन ्, र त् यो बेच् न ितनी 
चाहिन् छन ्। ४ यी मेरा जाितका धमर्-गु ह का समक्षमा तपाईंले त् यो िलनहुोस ् 
भनी तपाईंिसत यो कुरा उठाउने मैले िवचार गरेको छु। निजकको नातेदारको 
कतर्व् य तपाईं गनुर्हनु् छ भने गनुर्होस ्, तर गनुर्हनु् न भने मलाई भन् नहुोस ्, र 
मलाई थाहा लाग् नेछ। िकनभने तपाईंपिछको निजकको नातेदार म हुँ।'  ितनले 
भने, 'निजकको नातेदारको काम म गनछु।' ५ तब बोअजले भने, 'नाओमी र 
मोआबी थबाट त् यो खेत िलएको िदन मरेका मािनसको पैतकृ-सम् पि सँग 
ितनको नाउँ कायम राख् नलाई ती मरेका मािनसकी पत् नी पिन तपाईंले ूाप् त 
गनुर्हनेुछ।'  ६ यो सनेुर ती निजकको नातेदारले भने, 'म आफै यो काम गनर् 
सिक् दन,ँ िकनभने मेरो आफ् नै पैतकृ-सम् पि  गमुाउने मलाई डर छ। यसथर् मैले 
गनुर्पन निजकको नातेदारको काम तपाईंले गनुर्होला। म यो काम गनर् 
सिक् दन।ँ'  ७ ूाचीन समयमा जग् गाजिमन मोल ितरेर िलँदा वा स ाप ा गदार्, 
िदने मािनसले आफ् नो जु ा फुकालेर िलने मािनसलाई िदने चलन िथयो। 
इॐाएलमा पक् का गन रीित यः तै िथयो। ८ यसैले ती निजकको नातेदारले 
बोअजलाई भने, 'तपाईंले आफ् नै िनिम् त त् यो िकन् नहुोस ्।' अिन ितनले आफ् नो 
जु ा फुकाले। ९ तब बोअजले ती धमर्-गु ह  र अ  सबै मािनसह लाई भने, 
'मैले आजको िदन एलीमेलेक अिन महलोन र िकल् योनका जे-जित छन ् सो सबै 
नाओमीको हातबाट ूाप् त गरेको कुरामा तपाईंह  साक्षी हनुहुनु् छ। १० 
यसबाहेक महलोनकी पत् नी मोआबी थलाई पिन ती मिरसकेका मािनसको 
पैतकृ-सम् पि सँग ितनको नाउँ कायम राख् नलाई ितनका नातेदारह का बीचबाट 
र सहरको खाताबाट ितनको नाउँ नमेिटओस ् भनेर मैले आफ् नी पत् नी हनुलाई 
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ूाप् त गरेको छु। तपाईंह  आजको िदन साक्षी हनुहुनु् छ।' ११ तब धमर्-गु ह  
र मूल ढोकामा हनेु सबैले भने, 'हामी साक्षी छ। तपाईंको घरमा आउने यी 
ः ऽीलाई परमूभलेु इॐाएलको घराना िनमार्ण गन राहेल र लेआजः तै 
तलु् याऊन ्। एूातामा तपाईंको कदर होस ्, र बेथलेहेममा तपाईंको नाउँ ूिस  
रहोस ्। १२ अिन परमूभलेु तपाईंलाई यस यवुतीबाट िदने सन् तानको घराना 
तामारले यहूदाबाट जन् माएका छोरा फारेसको घरानाजः तै होस ्।' १३ यसरी 
बोअजले थलाई लगे, र ितनलाई आफ् नी पत् नी तलु् याए। जब उनीह को 
सहवास भयो तब परमूभकुो कृपाले ितनी गभर्वती भइन ्, र ितनले एउटा छोरा 
जन् माइन ्। १४ तब ः ऽीह ले नाओमीलाई भने, 'परमूभ ुधन् यका हनुहुनु् छ। 
िकनभने आज उहाँले तपाईंलाई एउटा निजकको नातेदारिवना छो  नभुएन। 
यसको नाउँ इॐाएलमा ूिस  रहोस ्। १५ यो बालक तपाईंलाई नयाँ जीवन 
िदने र तपाईंको बढ़ेुसकालमा तपाईंको पालन-पोषण गन हनेुछ। िकनभने सात 
भाइ छोराभन् दा पिन असल भएकी, तपाईंलाई ूमे गन बहुारीले यो बालक 
जन् माएकी हनु ्।'  १६ नाओमीले त् यस बालकलाई िलएर आफ् नो काखमा 
रािखन ् र ितनी त् यसकी धाई पिन भइन ्। १७ ितनका िछमेकीह ले भने, 
'नाओमीको एउटा छोरो भयो।'  अिन उनीह ले त् यसको नाउँ ओबेद राखे। 
ितनी नै ियशैका बाब ुर दाऊदका बाजे िथए। १८ फारेसको वंशावली यही हो: 
फारेसले हेॐोनलाई जन् माए। १९ हेॐोनले आरामलाई जन् माए। आरामले 
अम् मीनादाबलाई जन् माए। २० अम् मीनादाबले नहशोनलाई जन् माए। नहशोनले 
सल् मोनलाई जन् माए। २१ सल् मोनले बोअजलाई जन् माए। बोअजले ओबेदलाई 
जन् माए। २२ ओबेदले ियशैलाई जन् माए। ियशैले दाऊदलाई जन् माए।'  (ियनै 
दाऊदको घरानामा यशूुफ जन्मेका िथए जो येशूको धमर्िपता हनु पगेुका िथए)। 
वैवािहक जीवनमा पित र पत् नीबीच गरेको ूमेको गाँठोूित एकआपसमा 
कितब  हनु:ु : होशे १ "१ यहूदाका राजाह  उिज् जयाह, योताम, आहाज र 
िहजिकया अिन येहोआशका छोरा इॐाएलका राजा यारोबामका शासनकालमा 
बेरीको छोरो होशेकहाँ आएको परमूभकुो वचन: २ जब परमूभ ु होशे ारा 
बोल् न लाग् नभुयो, तब परमूभलेु ितनलाई भन् नभुयो, 'जाऊ, गएर एउटी 
व् यिभचािरणीलाई िववाह गर ्, र त् यसको िवँ वासघातबाट पैदा भएका सन् तानलाई 
आफ् ना बनाऊ, िकनभने यस देशले परमूभलुाई त् यागेर अित घोर व् यिभचारको 
दोषी भएको छ।' ३ यसैले ितनी गएर िदब् लैमकी छोरी गोमेरलाई िववाह गरे, 
र त् यसले गभर्वती भएर ितनीबाट एउटा छोरो जन् माई। ४ तब परमूभलेु 
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होशेलाई भन् नभुयो, 'त् यसको नाउँ ियजरेल राख् , िकनभने चाँड़ै म येहूको 
घरानालाई ियजरेलमा भएको रक्तपातबापत दण् ड िदनेछु, र इॐाएलको राज् य 
अन् त् य गिरिदनेछु। ५ त् यस िदन म इॐाएलको धन ु ियजरेलको बसीमा 
भाँिचिदनेछु।' ६ गोमेरले फेिर गभर्वती भएर एउटी छोरी जन् माई। तब 
परमूभलेु होशेलाई भन् नभुयो, 'त् यसको नाउँ लो- हामा राख् , िकनिक 
इॐाएलको घरानालाई िट ाएर म ितनीह लाई फेिर-फेिर क्षमा गनछैन।ँ ७ 
तर म यहूदाको घरानालाई िट ाउनेछु। धन,ु तरवार, लड़ाइँ, घोड़ा र 
घोड़चढ़ीह ारा म ितनीह लाई उ ार गनछैन,ँ तर परमूभ ु ितनीह का 
परमेँ वर ारा नै म ितनीह को उ ार गनछु।'   
  ८ जब त् यसले लो- हामाको दूध छोड़ाई, तब फेिर गभर्वती भएर 
गोमेरले अक  एउटा छोरा जन् माई। ९ तब परमूभलेु भन् नभुयो, 'त् यसको नाउँ 
लो-अम् मी राख् , िकनिक ितमीह  मेरा ूजा होइनौ, र म ितमीह का परमेँ वर 
होइन।ँ १० तरै पिन इॐाएलीह को संख् या समिुको िकनारका बालवुाझ हनेुछ, 
जसलाई न त नाप् न न गन् ती गनर् सिकन् छ। जहाँ ितनीह लाई 'ितमीह  मेरा 
ूजा होइनौ' भिनएको िथयो, त् यहाँ ितनीह  'जीिवत परमेँ वरका सन् तान' 
कहलाइनेछन ्। ११ तब यहूदावंशी र इॐाएलीह  दवैु फेिर एकसाथ िमल् नेछन ्, 
र एउटै नेता िनयकु्त गरेर देशबाट िनः कनेछन ्, िकनभने ियजरेलको िदन महान ् 
हनेुछ।" र होशे ३ "१ परमूभलेु मलाई भन् नभुयो, 'जाऊ, फेिर गएर ितॆी 
पत् नीलाई ितॆो माया देखाऊ, हनु त त् यसलाई अक  पु षले माया गछर् र त् यो 
व् यिभचािरणी हो। त् यसलाई माया गर ्, जः तो गरी परमूभलेु पिन 
इॐाएलीह लाई माया गनुर्हनु् छ, य िप ितनीह  अन् य देवताह ितर लाग् छन ् र 
ती पिवऽ दाखका रोटीह  मन पराउँछन ्।' २ यसैले मैले त् यसलाई पन् ी 
शेकेल ओजनको* चाँदी र अढ़ाइ मरुी जौ िदएर िकन। ३ तब मैले त् यसलाई 
भन, 'ितमी धेरै िदनसम् म मसँग बः नपुछर्। ितमीले वेँ या काम नगनूर् र कुनै 
पु षसँग घिनं ठ नबन् नू, र म ितमीसँगै बः नेछु।' ४ िकनभने इॐाएलीह  धेरै 
िदनसम् म राजा र राजकुमारिवना, बिलदान र चोखा ढु ािवना तथा एपोद र 
देवतािवना रहनेछन ्। ५ त् यसपिछ इॐाएलीह  फकर् नेछन ्, परमूभ ुआफ् ना 
परमेँ वरलाई र आफ् ना राजा दाऊदलाई खोज् नेछन ्। पिछल् ला िदनह मा 
ितनीह  भयिसत परमूभ ुर उहाँका आिशष ्ितर आउनेछन ्।"   
   हामी मािनस सिबय जीवन िबताउन चाहन्छ  त्यसकारण हामी एउटा 
कुनामा कसैसँग वाःता नगिर थिन्कएर बःदैन । हाॆो जीवनमा ूायजसो अक  
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व्यिक्त आउँदछ। ूायजसो हामी सबै वैवािहक गठबन्धनमा बाँिधन पगु्छ । 
त्यस वैवािहक जीवनमा िविभ  िनणर्यह  गछ  जसले हामीह को भिवंयलाई 
ूभाव पादर्छ। बालक जन्माउने होस ् वा बालकलाई धमर्पऽु पाल्ने होस।् 
त्यसको िनिम्त ौीमान र ौीमतीको बीचमा पारःपिरक िनणर्य गनुर्पछर्। 
दाम्पत्य जीवनमा कुनै पिन मह वपूणर् िनणर्यह  गदार् पािरवािरक िहतको िनिम्त 
एकले अक लाई दमन गन होइन तर समझदार भएर एकले अक लाई 
आत्मसमपर्ण गन हनुपुछर्। संःकारको नाउँमा ौीमानले ौीमतीलाई वा 
ौीमतीले ौीमानलाई दमन गरेर घरेल ु िहंसाको बाटो पिबयो भने काननुले 
केही हदसम्म रोक्न त सक्छ। तर वैवािहक जीवनमा र पािरवािरक सम्बन्धमा 
संतिु , शािन्त र तालमेल हािसल गनर् सक्दैन वा समुधरु पिरवार फःताउन 
सक्दैन यिद ितनीह को बीचमा हनुपुन ूमेको अभाव त्यहाँ हनु्छ भने। 
    तपाईँको जीवनको िनिम्त परमेँ वर वा ूभ ु येशूले िदनभुएको यो 
वचनव ता के तपाईँको व्यिक्तगत जीवनमा अथर्पूणर् भएको छ? हेन ुर्होस ् "५ 
ितमीह का जीवन िपयापैँसाको मोहबाट अलग् ग राख। ितमीह सगँ भएका 
कुरामा सन् तुं  ट बस, िकनिक उहाँले भन् नभुएको छ, 'म ितमीह लाई कुनै 
रीितले छो  नेछैन,ँ म ितमीह लाई त् याग् नेछैन।ँ' ६ यसकारण िनधर्क् क भएर 
हामी भन् दछ , 'ूभ ुमेरा सहायक हनुहुनु् छ, म डराउनेछैन।ँ मािनसले मलाई के 
गनर् सक् छ?" (िहॄू १३:५-६)। ूभ ु तपाईँको साथमा हनेु वचनव ताले 
उहाँूित, आफ्ना ौीमान वा ौीमतीूित, तपाईँका छोराछोरीह ूित र तपाईँका 
िवँ वासी दाजभुाइ तथा िददीबिहनीह ूित हनेु वचनव तालाई कसरी ूभाव 
पािररहेको छ? 
 

उपसंहार:  
थप जानकारी: यिद साममी उपलब्ध भएमा: एलेन जी ाइट ारा िलिखत द 
एडभेिन्टःट होमको प.ृ १७७-१८०मा उल्लेिखत अध्याय "अ साबेड सकर् ल" 
र टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ६को प.ृ २३६-२३८ पढ्नहुोस।् 
    यिद हामी येशूका भक्त ह  भनेर दावी गछ  भने हाॆो पिहलो काम 
एक हनु खोज्नपुछर्। "इसाईह को पिहलो काम नै पिरवारमा एक हो।...जब 
घर पिरवार एक आपसमा निजक भएर ितनीह को कामको िनिम्त एक हनु्छन ्
तब बािहरी वातावरणमा नपाएको सकारात्मक ूभाव बाबआुमाबाट 
छोराछोरीह ले पाउँदछन।् बाबआुमाह बाट पाएको एकताको ूभाव 
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छोराछोरीह को िनिम्त धेरै सहयोगी र हौशलाूद हनु्छ।"-एलेन जी ाइट, द 
एडभेिन्टःट होम, प.ृ ३७बाट पान्तिरत। 
   पिरवारलाई एकशऽुमा राख् ने मूल रहःय। "िकन पिरवार र चचर्मा 
िवभाजन, झगडा, मनमटुाव र असमझदारी हनु्छ त? त्यसको मूल कारण हो 
जःतोसकैु मैहुँ भनेर दावी गन इसाईह  येशूबाट छुि एर बसेको हनुाले। 
येशूसँग निजक आउँदा एकआपससँग पिन निजक भइन्छ। चचर् र पिरवारमा 
सही एकता ल्याउने रहःय कुनै कुटनीितबाट, अनेक  पिरवारको बारेमा परामशर् 
वा कायर्शाला गरेर व्यविःथत गनर् ूयत् नशील हनुबुाट र पिरवार र चचर्मा 
आउने किठन समःयाह लाई समाधान गनर् कुनै बहादरुी ूयासबाट नभएर 
केवल एउटै उपायबाट हनुसक्छ त्यो हो पिहले येशूमा एक हनेु चाहना। मािथ 
उल्लेख गिरएका उपायह ले केही हदसम्म सहयोग हनुसक्छ तर सबैलाई 
एकताव  राख् न सबैजना येशूमा एक हनु ु अपिरहायर् छ।"एलेन जी ाइट, 
एडभेिन्टःट होम, प.ृ १७९बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ)  समाजमा कःता तत्वह  छन ् वा परम्परा र संःकारको 

नाउँमा के ूचलनह  छन ् जनु पािरवािरक एकताको 
िब मा गइरहेकाछन?् यःता तत्वह बाट संघषर् गिररहेका 
पिरवारलाई तपाईँले कःतो व्यवहािरक समाधानको सल्लाह 
िदन सक्नहुनु्छ? 

आ)   के तपाईँको चचर्मा यःतो केही पिरवार छ जो टुिबन लागेको 
छ? तपाईँ र तपाईँको चचर्ले त्यसलाई कसरी सहयोग गनर् 
सक्नहुनु्छ? 

इ  एक आपसूित समिपर्त हनुभुनेको के हो? यो इसाई सन्दभर्मा 
कसरी बझु्ने? एक आपसको अधीनमा बःनपुछर् भ  ेनाउँमा 
पिरवारमा, चचर्मा, कामकायार्लय आिदह मा कसरी दु पयोग 
भइरहेको हामी पाउँछ ? 

ई)  पिरवार एक हनु चािहने गणु वा तत्वह  चचर्मा 
िवँ वासीह को बीचमा एकता ल्याउन पिन िकन मह वपूणर् 
छ? 
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कथा ७ 

परोपकारीय काम गरेर ससुमाचार ूचार गनर् जिन्मएको 
माचलो फनार्न्डे, अजिन्टना 

 

मेरी ौीमती र मैले बच्चा पाउन १४ वषर् ूाथर्ना गर् य  ।"यिद 
तपाईँको इच्छा हो भने हामीह को आफ्नै बच्चा होस ् नभए कमसेकम 
कसैलाई धमर्पऽु वा धमर्पऽुी पाल्न सहयोग गनुर्होस"् हामीले ूाथर्ना गर् य । 

   अःपतालको ूयोगशालामा हामीह को बच्चा हनु्छ िक हुँदैन भनेर 
डाक्टरले धेरै परीक्षणह  गरे। ती परीक्षणह को नितजाले हामीह को आफ्नै 
बच्चा हनेु संभावना अत्यन्तै कम भएको भनेर डाक्टरले हामीलाई सनुाए। 
हामीह को देश अजिन्टनामा धमर्पऽु वा धमर्पऽुी पाल्न ु धेरै किठन छ भनेर 
पिन हामीलाई ःप  भइसकेको िथयो। 

   अिन हामीह लाई टाढा देश जहाँ ससुमाचार ूचार गनर् मनाही 
गिरएको देशमा परमेँ वरको िनिम्त काम गन अवसर िमल्यो। हनुसक्छ, अक 
देशका बालक वा बािलकालाई धमर्पऽु वा धमर्पऽुी पाल्ने अवसर परमेँ वरले 
हामीलाई िदनहुनु्छ होला भनेर हामीले सोच्य । 

   अिन सबै कुराह  िठक िठक िमल्न आयो। अजिन्टनासमेत समावेश 
भएको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को दिक्षण अमेिरका िडिभजनले अक  देशमा 
पाँच वषर्सम्म काम गन हामीह को चाहनालाई ःवीकार् यो। हाॆो देशका 
चचर्का अगवुाह ले पिन "हनु्छ" भनेर सहमित जनाए। जनु देशमा हामी जान 
चाहेका िथय  त्यस देशको सरकारले पिन त्यहाँ हामीह लाई काम गन 
अनमुित िदयो। 

   अिन सबै थोक िमलेपिछ मेरी ौीमती एिलसालाई थाहा भयो िक उनी 
गभर्वती भइन।् एिलसा ठ ौली पाराकी िथइन।् उनले भान्सा कोठामा नदेख् ने 
गरेर क्यामरा लकुाएकी िथइन।् त्यसमा आफू गभर्वती भएको खबर मैले 
सनेुपिछ मेरो ूितिबया कःतो हनेुरहेछ भनेर उनी रेकडर् गनर् चाहेकी िथइन।् 

    एकिदन िबहानको खानेबेलामा भान्सामा उनले मलाई सानो बाकस 
िदइन।् मैले पिहला सोच त्यो बाकस खाली िथयो। तर िभऽ एउटा कागज 
देख। त्यसमा अःपतालबाट िदएको ूयोगशालाको िववरण िथयो। त्यो मैले 
िझक र पढ। त्यसमा हामीह को बच्चा भयो भनेर नितजा लेिखएको रहेछ। 
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    खशुी र अपत्यारको संिमौणले मलाई छोप्यो। मलाई के ग ँ के 
नग ँ जःतो भयो। जब मैले िभिडयो रेकिडर्  हेर तब म त कठािङ्मए झ 
भए।ँ खशुीको अवसरमा मैले मेरी ौीमतीलाई अ ालो पिन मारेको िथइन। 
मेरो हातमा केवल त्यो ूयोगशालाको िरपोटर्माऽ िथयो र मेरो िजऊ 
हिल्लरहेको िथयो। 

   मेरो मगजमा अनेक  कुराह को बािढ उलर्न थाल्यो। "अिहले नै 
िकन हे ूभ?ु यो त अत्यन्तै अनपुयकु्त समयमा मेरी ौीमतीले बच्चा पाउने 
खबर मैले पाए।ँ अब त्यो िवदेशी देशको सरकारले नआऊ भ ेछ। 
हामीह का चचर्का अगवुाह ले पिन नजाऊ भ े छन।् दिक्षण अमेिरका 
िडिभजनले पिन नजाऊ भ े छ। आउनेवाला  बालक अत्यन्त महँगो हनेुछ र 
हामीह को काममा बाधा हनेुछ" मैले सोच। तर परमेँ वरको आफ्नै समय 
अत्यन्तै उपयकु्त िथयो। 

हाॆो यिुनयन र िडिभजनले मेरी ौीमतीको गभार्वःथाको मािमलालाई 
िलएर हामीलाई अक  देशमा पठाउने िवषयमा असहमित देखाएनन।् हामी जाने 
देशको सरकारलाई पिन खबर गर् य । "केही समःया छैन। हामीले 
बालबािलकाह लाई माया गछ " भनेर ितनीह ले जवाफ िदए। 

   ससुमाचारको िनिम्त बन्द भएको देशमा हामी आइपगेुको ितन 
मिहनापिछ हाॆो छोरो इजिकएलको जन्म भयो। उसकै कारणले कमसेकम 
८०ूितशत ूभकुो िनिम्त गवाही िदने ढोका खोल्यो। 

ःथानीय बािसन्दाह ले बच्चाह लाई माया गदार्रहेछन ् भनेर हामीले थाहा 
पाय । त्यितमाऽ नभएर यिद िबदेशीको वच्चा भयो भने झन असल हनेुरहेछ। 
जताततै मािनसह ले रोकेर बच्चाको फोटो िखच्ने गदार् रहेछन।् 
बाजेबज्यैह ले बच्चालाई बोकेर तपाईँह को बारेमा अझ धेरै जानकारी िलन 
चाहेको देिखन्थ्यो र बच्चालाई कसरी हकुार्उने भ े सल्लाह पिन िदँदा 
रहेछन।् 

   परमेँ वरको िनिम्त िबऊ रोप्ने अवसरह  हामीले कल्पना गरेको 
भन्दा धेरै असल भएको हामीले पाय । हामी जहाँ जहाँ गएपिन मािनसह  
इजिकएलसँग झिुम्मन थाले। 

   हाॆ ै छोरोको कारणले हामी हामीह  बसेको घरमा बहालमा 
बःनेह सँग, बजारका मािनसह सँग र पाकर् मा घमु्ने मािनसह सँग साथी ब  
पगु्य । हामीह को छोरोको जन्म िदनमा र अ  िविभ  अवसरमा नया ँ
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साथीह लाई हामीले घरमा िनम्तो िदय । धेरै आमाबाबहु ले हामीह को 
छोरासँग ितनीह को छोराछोरीह  खेलेको हेनर् चाहना व्यक्त गरे। हाॆो 
छोरोको साबथःकूल क्लासमा ितनीह का छोराछोरीह लाई पिन आउन िदन 
उनीह ले अनरुोध गरे। हामी बसेकै घरमा भाडा िलएर बसेका एउटा िववािहत 
दम्प ीको हाॆो छोरोकै उमेरकी छोरी िथइन।् ितनीह  हाॆो घरमा बारम्बार 
आउन थाले। हामीले ितनीह को छोरीलाई अङ्मजेी भाषामा लेिखएको 
बालबािलकाको िनिम्त लेिखएको पःुतक उपहार िदय । 

   जनु पमा हामीले हामीह को बालकलाई हकुार्य  त्यसले हामीले 
सोचेको भन्दा पिन धेरै ूभाव पारेको हामीले महससु गर् य । परमेँ वरले धेरै 
असल छोरो हामीलाई िदनभुएको िथयो। त्यस बालकलाई हामी कित अ ालो 
माछ  र माया गदार् रहेछ  भनेर मािनसह ले देखे। बालक अत्यन्त हँिसलो 
भएको पिन ितनीह ले देखे। त्यसले गदार् व्यवहािरक पमा परमेँ वरको ूमे 
ितनीह ले देख् न पाएका िथए। 

इजिकएलको ूभावकारी पमा गवाही ब े क्षमताले गदार् अचम्मको 
कुरो भयो। मेरी ौीमती फेिर गभर्वती भइन ्र छोरी जन्माइन।् 

    ःथानीय मािनसह को िनिम्त छोरा पिन छोरी पिन हनु ु भनेको 
भाग्यको कुरो हो भ  थाले। बाटोमा िहँड्ने जो पिन हामीह को छोरा छोरी 
कसरी भए भनेर बझुाइिदन भनेर अनरुोध गनर् थाले। एउटै पिरवारमा छोरा र 
छोरी हनुभुनेको त्यस देशका ःथानीय समाजको िनिम्त िस  घरपिरवार भनेर 
िवँ वास गिरन्थ्यो। हामीले ितनीह लाई धन्यवाद िदन्थ्य  र भन्थ्य  हामी िस  
परमेँ वरको बारेमा िचऽण गरेर देखाउँथ्य । 
 

यो कःतो अचम्मको गवाही हो! 
येशूले म ी २४:१४मा भ ुभएको छ "राज्यको यो ससुमाचार सारा 

संसारका रा ह मा गवाहीको िनिम्त फैिलने छ, अिन अन्त्य हनेुछ" 
( पान्तिरत)। 

   हामीह को मखुले बोल्नभुन्दा हामीह को जीवनले िदने गवाही 
अत्यन्तै ूभावकारी हनु्छ। परमेँ वरले हामीह  जीिवत गवाही भएको 
चाहनहुनु्छ भनेर म िवँ वास गछुर्। रहःयमय तिरकाले हामीह ले उहाकँो 
िनिम्त गवाही हनु उहाँले हामीलाई अवसर िदनहुनु्छ भ े कुरामा म िवँ वास 
गछुर्। 
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   म ी २४:१४को वचन पूरा गनर् र येशूको दोॐो आगमनको िनिम्त 
तयार हनु परमेँ वरले मेरो छोरोलाई ूयोग गिररहनभुएको छ। मेरी ौीमती र 
मेरो भन्दा मेरो छोरोको मकुुटमा धेरै ताराह  हनेु होलान ्भिन म िवँ वास 
गदर्छु। 

   पापीह को िनिम्त परमेँ वरको योजना जिहले पिन कित असल हुँदो 
रहेछ भनेर परमेँ वरले मलाई देखाउनभुएकोमा म अत्यन्त आिशिषत भएको 
ठान्दछु। यशैया ५५:८मा परमेँ वरले भ ुहनु्छ "मेरा िबचारह  ितमीह का 
िबचार जःता होइनन।् ितॆा बाटोह  मेरा बाटोह  जःता होइनन"् 
( पान्तिरत)। 

   हामीले यो वचन धेरै ूवचनह मा सनु्छ  तर तपाईँकै जीवनमा यो 
देिखयो भने अत्यन्तै गजबको हनु जान्छ। परमेँ वरको योजना जिहले पिन 
िस  हन्छ। 

-मासलो फनार्न्डोले आन् य ुमेकचेःनीलाई भनेको आधारमा 
 

148-4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


