गम
ु ाउनप
ु न समय तथा
अवसरह

९

यस अध्यायका मूल पदह : मकूर्स ५:२२-२४, ३५-३४, १ पऽुस ५:६,७,

उत्पि

३७:१७-२८, लूका १६:१३, रोमी ६:१६ र १ कोरन्थी १५:२६।

यस अध्यायको मूल सार पद: "८ साँच्चै भन्ने हो भने भींट येशू मेरा ूभ ुलाई

िचन्ने अमूल्य आत्म ान ूािप्तको िनिम्त सबै कुरा गुमाउन उिचत ठान्दछु ।
भींटलाई ूाप्त गनर् सकूँ भनेर उहाँको िनिम्त मैले सबै कुराको नोक्सानी

व्यहोरे को छु , र ती सबैलाई फोहोर-मैला तुल्य म गन्दछु । ९ र सम्पूणर्

म उहाँमा भइरहेको छु भ े आभास् पाउन चाहना गदर्छु।

व्यवःथामािथ वा

मेरा धमर्कमर्मा आधािरत भएको मेरो आफ्नै धािमर्कता होइन,
धािमर्कता

यही

हो,

जो

भींटमािथ

िनभर्र

हुन्छ,

परमेँवरबाट आउने धािमर्कता हो।" िफिलप्पी ३:८-९।

पले

जुनचािहँ

तर मेरो

िवँवास ारा

जब आदम र हव्वाले मनाही गरे को असल र खराबको

ान िदने

खको फल खाए तब ितनीह ले ूथम् पटक अत्यन्त मह वपूणर् थोक

गुमाएको महसुस गरे । ितनीह ले अबोध तथा िनद ष भइरहनुपन ःवभाव

गुमाएको अनुभव ितनीह ले गरे । जसरी भखर्र जन्मेको बालक िनद ष र

िनंकपट हुन्छ, आदम र हव्वाले फल खाएपिछ त्यो िनद षी तथा िनंकपट
ःवभावको ठाउँमा ःवाथर्पना, झगडा, मनमुटाव, एकले अक लाई दोष िदने

बानी, आफू नै ठू लो हुँ भ े मनोभावले मंत भएर एकले अक लाई अधीनमा

राख्ने ःवभावको सु
वाध्य

भयो।

ितनीह को पतन भए लग ै ितनीह

भएका

िथए।

पशुलाई

मारे र

पिहलोपल्ट कसै को मृत्यु हे न र्

त्यसको

छाला

काढे र

ितनीह को

खाएर अनन्तसम्म त्यःतै दोषी चिरऽभएर बाँच्नुनपरोस् भनेर त्यस

खको फल

नग्नतालाई ढािकएको िथयो। यिद ितनीह ले अजम्मरी जीवनको

खको फल

खान बन्दे ज लगाइएको िथयो। त्यितमाऽ नभएर ितनीह को रमणीय, िस

16६

बगैचाको घर पिन ितनीह ले गुमाउन पुगेका िथए र धेरै वषर्पिछ आफ्नै जेठो
छोरो

कैयनबाट

आफ्नो

कान्छो

छोरो

हावेलको

हे नप
र्ु रे को िथयो। अन्तमा ितनीह ले आफ्नै जोडी

हत्याभएको

ितनीह ले

गुमाउनुपरे को िथयो अथार्त ्

बाँिचरहे को जीवनसँगी पिन गुमाउन पुग्यो। एउटा गलत िनणर्यले गदार् आदम
र हव्वाले र अिहलेसम्मका सम्पूणर् मानव जाितले धेरै थोकह
भइरहे को छ।

गुमाउन वाध्य

हो, गुमाउनुपदार्को वाःतिवकता र पीडा हामी सबैले अनुभव गरे का

छ र गिररहे काछ । जब हामीह को पिरवारले केही कुरा गुमाउनुपदार् वा

केही नोक्सानी भोग्नुपदार् हाॆो

दयमा बळले हाने जःतो गिहरो चोट खप्न

बःदछ तब एक अथार्त ् िविभ

ूकारले केही गुमाउँछ वा हानी खप्न वाध्य

वाध्य हुन्छ । जब हामीह को आफ्नै पिरवारमा जहाँ एकआपस निजक भएर
हुन्छ तब त्यसबेला सबभन्दा ठू लो चोट हामीलाई पदर्छ।

यस अध्यायमा पिन पिरवारको जीवनको बारे मा हे दजानेछ । तर यस

अध्यायमा िवशेष गरे र हामीले सहनुपरे को िविभ
गुमाउनुपरे का कुराह को बारे मा हे नछ ।

खालको नोक्सानह

१. जब ःवाःथ्य गुमाइन्छ
जीवनको

खबाट हामी हजार वषर् पिछ छ । त्यो

वा

खको फल

खान नपाउँदा हामीलाई के भइरहे को छ सो अिहले पिन हामी अनुभव
गिररहे काछ ।

िवशेष

गरे र

ःवाःथ्यको

मािमलामा

पिररहे को छ। हामी अचानक वा अपझर्ट मरे न

हामीलाई

ठू लो

चोट

भने जितसुकै हामीले

शरीरलाई िहफाजत गरे तापिन कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै रोगको िशकार

हुनेछ । त्यसको फलःव प अन्तमा गएर मदर्छ पिन।
िबमार हुँदा त्योसँग सामना गनुप
र् दार्

हामीलाई पीडादायी त हुन्छ तर

हाॆा निजकको िूयजनलाई गम्भीर रोगले च्याप्दा हामीह को

दयमा छु रा

हाने जःतै अनुभव हुन्छ। छोराछोरीलाई िनको नहुने रोगले सताएपिछ
ितनीह को मृत्यु हुँदा त्यो रोग आफूलाई लागेर मनर्पाएपिन हुन्थ्यो भिन

कितपय आमाबाबु चाहना गदर्छन्। तर दुभार्ग्यवस, आमाबाबुले त्यो रोज्न

सक्दै नन्।

दे हायका जीवन कहानीका सबै पाऽह ले साझा समःया भोगेको

उल्लेख गिरएको छ? त्यो समःया केहो त? हेनह
र्ु ोस्: मकूर्स ५:२२-२४ "२१
जब येशू फेिर डु ामा समुिको पािरपि जानुभयो, तब एउटा ठू लो भीड उहाँको
विरपिर भेला भयो। उहाँचािहँ समुिको िकनारमा हुनहु न्ु थ्यो। २२ सभाघरका
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शासकह मध्ये याइरस नाउँका एक जना उहाँकहाँ आए, र उहाँलाई दे खेर

उहाँका पाउमा घोप्टो परे , २३ र यसो भनेर िबन्ती गरे , 'मेरी सानी छोरी मनर्

लागेकी छे , आएर त्यसमािथ तपाईंका हात रािखिदनुहोस्, र त्यो िनको होस् र

ँ जानुभयो। एउटा ठू लो भीड उहाँको पिछ
बाँचोस्।' २४ तब येशू ितनीसग
लाग्यो, र मािनसह

उहाँको विरपिर ठे लमठे ला गनर् लागे।", मकूर्स ५:३५-

४३ "३५ उहाँ बोल्दै हन
ु ा,
ु हु ँद

शासकको घरबाट मािनसह

'तपाईंकी छोरी त मरी। गु ज्यूलाई अब अ

कंट िकन िदनुहन्ु छ?

आएर भने,

३६ तर ितनीह ले गरे का कुराह लाई ध्यान निदई येशूले सभाघरका

शासकलाई भन्नुभयो, 'नडराऊ, िवँवास माऽ गर।' ३७ अिन उहाँले पऽुस,

याकूब र याकूबका भाइ यूहन्नालाई बाहेक अ
आउन अनुमित िदनुभएन। ३८ उहाँह

अिन उहाँले खैलाबैला गनह ,

कसैलाई पिन आफ्नो साथ

सभाघरका शासकको घरमा आउनुभयो,

र ठू लो सोरले िबलौना गनह लाई

नेह

दे ख्नुभयो। ३९ िभऽ पसेर उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो,
खैलाबैला गछ र
ितनीह

उहाँको

'ितमीह

िकन

सबैलाई

बािहर

न्छौ? िठटी मरे की छै न, तर सुितरहेकी छे ।' ४० तर

कुरामािथ

हाँसे।

तब

उहाँले

ितनीह

ँ हुनह
िनकाल्नुभयो, र िठटीका बुबा र आमा र उहाँसग
े लाई साथमा िलएर

िठटी भएको ठाउँिभऽ जानुभयो। ४१ अिन िठटीको हात समातेर उहाँले
त्यसलाई भन्नुभयो,

'तािलता कूमी, '

जसको अथर् हो,

'ए बािलका,

म

ितमीलाई भन्दछु , उठ।' ४२ अिन िठटी तु न्तै उठी, र िहँ डुल गनर् लागी।

त्यो बा॑ वषर्की िथई। अिन त्यित नै बेला ितनीह

आँचयर्चिकत भए। ४३

उहाँले ितनीह लाई यो कसैले थाहा नपाओस् भन्ने कड़ा आ ा िदनुभयो। अिन
बािलकालाई चािहँ केही खान िदनू भनी ितनीह लाई भन्नुभयो।", म ी
१५:२२-२८ "२१ तब येशू त्यहाँबाट िनःकनुभयो,

र टुरोस र सीदोनका

इलाकाितर जानुभयो। २२ त्यस इलाकाबाट एउटी कनानी ःऽी आएर कराउँदै

भन्न लागी, 'हे ूभ ु, दाऊदका पुऽ, ममािथ दया गनुह
र् ोस्। मेरी छोरीलाई

भूतले सा॑ै सताएको छ।'

२३ येशूले त्यसलाई केही जवाफ िदनुभएन।

र् ोस्, िकनभने
उहाँका चेलाह ले आएर उहाँलाई िबन्ती गरे , 'यसलाई िबदा गनुह
त्यो कराउँदै हाॆो पिछ लािगरिहछे ।' २४ उहाँले भन्नुभयो,

'म इॐाएल

ँ ' २५ तर त्यो ःऽी
जाितका हराएका भेड़ाह का िनिम्त माऽ पठाइएको हु।

र् ोस्।'
आएर उहाँको अिघ घोप्टो परी र भनी, 'हे ूभ ु, मलाई सहायता गनुह

२६ उहाँले भन्नुभयो, 'बालकह को रोटी िलएर कुकुरह लाई फािलिदनु ठीक
हुँदैन।' २७ त्यसले भनी, 'हो ूभ ु, तर कुकुरह ले पिन त आफ्ना मािलकको

टे िबलबाट झरे का टुबाटाबी खान्छन्।'
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२८ तब येशूले त्यसलाई जवाफ िदनुभयो, 'ए नारी, ितॆो िवँवास

ठू लो रहेछ। ितमीले इच्छा गरे बमोिजम ितमीलाई होस्।' त्यसकी छोरी त्यही
घड़ी िनको भइहाली।", लूका ४:३८,३९ "३८ सभाघरबाट िनःकेर उहाँ

िसमोनको घरमा पःनुभयो। िसमोनकी सासू कड़ा जरोले थिलएकी िथइन्, र

ँ िबन्ती गरे । ३९ ितनको निजकै उिभएर
ितनीह ले ितनको िनिम्त उहाँसग

उहाँले जरोलाई हकानुभ
र् यो, र जरोले ितनलाई छोिडहाल्यो, र तु न्तै उठे र
ितनले उहाँह को सेवा गिरन्।" र यूह ा ४:४६-५४ "४६ त्यसपिछ उहाँ

फेिर गालीलको काना नगरमा आउनुभयो,

जहाँ उहाँले पानीलाई दाखम

बनाउनुभएको िथयो। कफनर्हम
ु मा एक जना उच्च अिधकारी िथए, जसको छोरो

िबरामी िथयो। ४७ येशू यहू िदयाबाट गालीलमा आउनुभएको छ भन्ने सुनरे

ितनी उहाँकहाँ गए, अिन ितनको छोरालाई आएर िनको पािरिदन भनी उहाँलाई
ँ े को िथयो। ४८ येशूले ितनलाई
िबन्ती गरे , िकनिक ितनको छोरो मन आट
भन्नुभयो,

'ितमीह

िचन्ह र अचम्मका कामह

नदे खेसम्म कुनै रीितले

िवँवास गदनौ।' ४९ ती उच्च अिधकारीले उहाँलाई भने, 'हजूर, मेरो छोरो
मनुभ
र् न्दा अिघ नै आइिदनुहोस्।' ५० येशूले ितनलाई भन्नुभयो, 'जाऊ, ितॆो

छोरो बाँच्नेछ।' येशूले ितनलाई भन्नुभएको वचन ती मािनसले िवँवास गरे , र

आफ्नो बाटो लागे।

५१ अिन ितनी जाँदैगदार् बाटै मा ितनका चाकरह ले ितनलाई भेटेर

ितनको छोरा बाँच्यो भनी ितनलाई बताए। ५२ कुन घड़ीदे िख त्यसलाई सन्चो

हुन लाग्यो भनी ितनले ितनीह लाई सोध्दा ितनीह ले भने, 'िहजो िदउँसो एक
बजेदेिख जरोले ितनलाई छोऔयो।' ५३ येशूले ितनलाई 'ितॆो छोरो बाँच्नेछ'

भन्नुभएको घड़ीदे िख नै हो रहेछ भनी बाबुले थाहा पाए। अिन ितनी आफैले र

ितनका सारा पिरवारले िवँवास गरे ।५४ यहू िदयाबाट गालीलमा आएर येशूले
गनुभ
र् एको यो दोॐो िचन्ह िथयो।"
मािथका सत्य घट्नाह

केवल त्यितमाऽ नभएर धेरै छन्। ती

घट्नाह मा कोही मरे का पाऽ िथए भने कोही रोगले मःत भएका। यहाँ

उल्लेख गिरएको ूत्येक घट्नाको मािमलामा पिरवारको कोही सदःयलाई चक

रोगले समात्दा वा मिर हालेमा त्यस पिरवारको सदःयले येशूकहाँ आएर

सहायता माग्दै िबिन्तभाऊ गरे का िथए।

हामी पितत सं सारमा रहे को कारणले हामी अःवःथ भएर दु:ख

पाउँछ भ े कुरो सबैलाई थाहा छ। जब यस सं सारमा पापको ूवेश भयो तब

त्यसले मृत्युमाऽ ल्याएन त्यसको साथमा िनको नहुने शारीिरक रोग, िबमार र
अनेक िकिसमका रोगह

पिन िभिऽए। कितपय समयमा िनको नहुने घातक
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रोग वा अचानक कुनै न कुनै क

िदइरहने रोगले हाॆो जीवनमा ठू लो धक्का

भएको महसुस गछ , िबचिलत भएर परमेँवरूित बोिधत भएर यसरी

िचच्याउन पिन सक्छ , "मेरा ूभ,ु मेरा परमेँवर तपाईँले मलाई िकन

ु एको? के मेरा पीडाह लाई
त्याग्नुभयो? तपाईँ िकन मदे िख त्यित टाढा हुनभ

तपाईँ

सु ुह ु

र

त्यसबाट

मलाई

पान्तिरत)। राजा दाउदले धेरै क

उ ार

पीडाह

गनुह
र् ु ?"

(भजन

२२:१

भोग्नु परे को िथयो। तर कुनै

धमर्कमर् गरे र वा कुनै जा ेह कहाँ गएर आफ्नो दु:ख, पीडा पोखाएनन्।
आफूिभऽ गुिम्सरहे का ूँनह , िरस, गुनासो र क

उनले परमेँवरमािथ नै

पोखाए। हामीले पिन दाउदको अनुसरण गनुर् ज री छ।

जबसम्म येशूको आगमनले मृत्युलाई सदाको िनिम्त पछादन तब

सम्म हामीमा हुने रोग, िबमार, क

आिद सबै रहःयमय भइरहनेछ। तर त्यसै

बखत हामी िबचिलत नभएर वा नैराँयको भूमिरमा नहराइएर परमेँवरको
वचनमा लेिखएका महान् आित्मक सत्यह बाट हामी बल पाउन सक्छ ।

अय्यूब आफै जब महामारीको िशकार भएर भ ै नसक्ने पीडामा पिररहे का िथए

तब त्यसबेला पिन उनले आफ्नो गिहरो सम्बन्ध परमेँवरमा भइरहे को अनुभव

ँ
गरे का िथए। उनी व्यक्त गछर्न,् "अ बाट मैले तपाईँको बारे मा सुनेको िथए।

ँ ाले दे खेको छु " (अय्यूब ४२:५
अब मैले मेरै आख

पान्तिरत)। पावलमा पिन

कुनै िकिसमको िनको नहुने रोग िथयो। उनलाई त्यो रोगले सताउँदा आफ्नो

क

परमेँवरमा नै सुम्पेका िथए। उनी िनको नभएतापिन उनको अनुभवले

अ लाई सहानुभिू त र सान्त्वना िदन उनी समथर् भएका िथए। जब हामी पिन
रोगले सताइन्छ

तब रोगसँग सं घषर् गिररहे को मािनससँग हामी सम्पकर्मा

आउँछ तब उसूित हामी सं वेदनसील हुनसक्छ , उसलाई क णा दे खाउन

सक्छ र अझ ूभावकारी
१:३-५)।

तर

एउटा

पमा सेवा गनर् समथर् हुन सक्छ - (२ कोरन्थी

शतर्मा

यिद

हामी

आफै

रोगआिदले

सताइएका

हताशिनरासमा नपॐी मनर्पाएपिन हुन्थ्यो भनेर अन्धकारको भूमरीमा हराएन
भनेमाऽ अ लाई दया, क णा र सहानुभिू त दे खाउन समथर् हुन्छ ।

हामी वा हाॆा पिरवारका कुनै सदःयलाई लामो समयसम्म रोगले

सताउँदा परमेँवरको वचनमा के ूित ाह

छन् जसबाट हामी सान्त्वना पाउन

यःतै समयमा येशू हाॆो ूभ ुलेपिन बुसमा क
पाउनुभएको
ँ
वाःतिवकताको अथर् हामीलाई िकन मह वपूणर् हुन आउछ? रोग आिदले हामी

सक्छ ?

पीडामा पदार् पिन परमेँवरको ूेम अटुट छ भनेर महसुस गनर् बुसमा टाँिगनु
भएको येशूले हामीलाई के िसकाउनु हुन्छ?
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२. िवँवासघातको सामना गनुप
र् दार्

हामी सबै पापी छ । हामी कुनै न कुनै समयमा िबमेका हुन्छ ।

कितपय समयमा हामीमािथ िवँवास गनलाई हामी िवँवास गनर् लायकको छै न

भनेर दे खाउँछ पिन। फेिर हामीमध्ये को हौला िक हामीले अत्यन्तै िवँवास

गन मािनसबाटै हामी

िवँवासघातको िशकार नभएको? अ ले हामीलाई

िवँवासघात गदार् हामीलाई अस

त हुन्छनै तर जब हामीह का पिरवारका

सदःयले नै हामीमािथ िवँवासघात वा ग ारी गछर्न ् वा हामीले नै गर्यौ भने

झन कित पीडादायी हुन्छ?

िवँवासघातको वातावरणमा हामी पदार् वा हामी नै फःदा किहलेकाही ँ

यःतै हो भनेर कुनै िमल्ने ूयास नगिरकन सम्बन्धलाई टु टाउन सिजलो हुन्छ।

जेभयो भयो अब िवँवासघात गनसँग िमल्ने ूयास गनुप
र् िन आवँयकता नभएको

हामी ठान्दछ । तर पिरवारमै त्यःतो भए त्यो िनणर्य िलन अपनाउन त्यित
सिजलो हुँदैन। िवशेष गरे र दम्पतीको बीचमा िवँवासघात भयो भने घरमा
भाँडभैलोमाऽ होइन गृहयु नै चल्दछ। तर कितपय समयमा ौीमान र

ौीमतीको बीचमा िवँवासको कारणले खटपट भएमा त्यसमा समझदारी

अपनाइयो भने िबमेको सम्बन्ध फेिर जोड्न सिकन्छ। पिरवारलाई िबमेको
सम्बन्ध जोड्ने लआय बोकेको ूयोगशाला हो भनेर पिन हामी ठा सक्छ ।

जब एक आपसको सम्बन्धमा िवँवासको समझदारी भयो भने वा

िवँवासको वातावरण बन्यो भने बेलाबेलामा कचकच भएतापिन िविमएको

र्ु ोस्, १ पऽुस ५:६,७ "६
िवँवास र सम्बन्ध फेिर कसरी िमल्न सक्दछ? हेनह

यसकारण
तुल्याओ,

परमेँवरको

र

उहाँले

शिक्तशाली

उिचत

बाहुलीमुिन

समयमा

ितमीह

ितमीह लाई

उच्च

आफैलाई

िवनॆ

पानुह
र् न
े ।
ु छ

७

ितमीह का सारा िफबी उहाँलाई सुिम्पदे ओ, िकनिक उहाँले ितमीह को वाःता

गनुह
र् न्ु छ।", १ यूह ा ४:१३-१८ "१३ उहाँले हामीलाई आफ्ना आत्माबाट
िदनुभएको छ, र यसैकारणले हामी यो जान्दछ िक हामी उहाँमा रहन्छ र
उहाँ हामीमा रहनुहन्ु छ। १४ हामीले दे खेका छ , र गवाही िदन्छ , िक िपताले

आफ्ना पुऽलाई सं सारका मुिक्तदाता हुन पठाउनुभएको छ। १५ जसले येशूलाई

परमेँवरका पुऽ हुनहु न्ु छ भनी ःवीकार गछर्, त्यसमा परमेँवर वास गनुह
र् न्ु छ,

र त्योचािहँ परमेँवरमा। १६ यसरी हामीूित भएको परमेँवरको ूेम हामी
जान्दछ र िवँवास गछ । परमेँवर ूेम हुनहु न्ु छ, र जो ूेममा रहन्छ त्यो

परमेँवरमा रहन्छ,

र परमेँवर त्यसमा रहनुहन्ु छ। १७ न्यायको िदनको

िनिम्त हामी पूणर् भरोसासाथ बःन सक भनेर ूेम यसैमा हामीमा िस

हुन्छ।

िकनिक उहाँ जःतो हुनहु न्ु छ हामी पिन यस सं सारमा त्यःतै छ । १८ ूेममा
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डर हुँदैन, तर िस ूेमले डरलाई हटाउँछ। िकनिक डरको सम्बन्ध त
ँ हुन्छ, अिन जो डराउँछ ूेममा त्यो िस भएको हुँदैन।", याकूब
दण्डसग
५:१२-१६ "१२ मेरा भाइ हो, सबै कुराभन्दा पिहले ःवगर्को वा पृथ्वीको
अथवा अ

कुनै कुराको शपथ नखाओ, तर दोषी नठहिरनलाई ितमीह को 'हो'

चािहँ 'हो' र 'होइन' चािहँ 'होइन' होस्। १३ के ितमीह मा कसैले कंट
भोिगरहेछ? त्यसले ूाथर्ना गरोस्। के कोही आनिन्दत छ? त्यसले ूशंसाको

भजन गाओस्। १४ के ितमीह मध्ये कोही िबरामी छ? त्यसले मण्डलीका
एल्डरह लाई बोलाओस्। ितनीह ले ूभ ुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अिभषेक

गरे र त्यसको िनिम्त ूाथर्ना ग न्, १५ र िवँवासको ूाथर्नाले िबरामीलाई

बचाउनेछ, र ूभ ुले त्यसलाई िनको पानुह
र् न
े , र यिद त्यसले पाप गरे को छ
ु छ

ँ आफ्नाएउटाले अकार्सग
आफ्ना पाप ःवीकार गर। ितमीह िनको हुनलाई एउटाले अकार्को िनिम्त
ूाथर्ना गर। धािमर्क मािनसको ूाथर्ना शिक्तशाली र ूभावशाली हुन्छ।" र
भने त्यसलाई क्षमा हुनछ
े । १६ यसकारण ितमीह

म ी ६:१४,१५ "१४ िकनिक ितमीह ले मािनसह का अपराध क्षमा गर्यौ
भने ितमीह का ःवगर्मा हुनहु न
र् न
े ।
ु े िपताले पिन ितमीह लाई क्षमा गनुह
ु छ

१५

तर ितमीह ले मािनसह का अपराध क्षमा गरे नौ भने ितमीह का िपताले
ितमीह का अपराध क्षमा गनुह
र् न
े ै न।"
ु छ

िबिमएको िवँवास फेिर सुधानर् खोज्नुभनेको याऽा गनुज
र् ःतै हो। जब

हामी घरबाट बािहर कुनै ःथानमा जान िनःकन्छ हामी एकैचोटी पुग्दै न तर

पाइला पाइला अिघ सरे र माऽ गन्तब्य पुग्दछ । त्यःतै नै टु टेको सम्बन्ध

टालटु ल गरे र अिघ बढ्ने हो। जब हामी एक आपसमा भूल ःवीकार गदर्छ ,

एक आपसमा िच

फाटे को छ भनेर

दयदे िख नै दु:ख मान्छ र िमल्ने ूयास

गछ त्यो टु टेको सम्बन्ध िमलाउने याऽाको सु

हो।

ौीमान र ौीमतीको बीचमा परपु ष र पर ीगमनको कारणले

िवँवासघातको वातावरण हुनपुग्यो भने जब िवँवाघात गनले आफ्नो गल्ती

ःवीकार गदर्छ तब त्यहाँ िबिमएको सम्बन्ध फेिर जोिडन सक्दछ। जब

परपु ष वा पर ीमनको कारणले ौीमान र ौीमतीको बीचमा सम्बन्ध फेिर

जोिडन खोज्यो भने धोखा िदनेले धोखा पाउनेलाई आफ्नो गलत

दयदे िख

ःवीकार गरे र टु टेको सम्बन्धले गदार् परे को चोट िनको पान ूिबया अिघ

बढाउनुपदर्छ। ती दुईको बीचमा एक आपसलाई धक्का पान खालका कुनै

पिन कुरालाई लुकाउनुहँद
ु ै न नऽ भने फेिर िवँवासमा खलबल आउन सक्दछ।

दोॐो पल्ट धोखा पाइयो भने त्यसलाई िनको हुन झन सार्हो हुन जान्छ।
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कुनै पिन िबिमएको सम्बन्ध फेिर ःथापना गरे र िवँवास िदलाउन

समय र धै यत
र् ाको आवँयकता हुन्छ। जित धेरै िच दुखाइ हुन्छ वा अक को
भावनामा

आघात पुग्छ त्यसलाई िमलाउन झन धेरै समय लाग्दछ।
किहलेकाही ँ सम्बन्ध जोड्न चाहनेले दुई कदम अिघ बढे र िमल्न चाहे को

दे खाउँछ भने अक को भावनाले गदार् आफू ितन कदम पछािड िचिप्लएको
अनुभव गनुर् परे को हुन्छ। अब सम्बन्ध जोिडँदैन भनेर एक िदन िदक्क लाग्न

सक्छ भने अक िदन त्यस व्यिक्तबाट भाग्न मन लागेको हुन्छ। तर धेरैले

ौीमान र ौीमतीको बीचमा भएको िबिमएको सम्बन्ध फेिर जोिडएको र अझ
दुईको बीचमा झन गाढा सम्बन्ध जोिडन पुगेको अनुभवह

पाइएका छन्।

त्यसले गदार् ितनीह को वैवािहक जीवन फेिर आनन्द र खुशीले भिरएको
हुन्छ।

वैवािहक जीवनमा ौीमान र ौीमतीको बीचमा िबिमएको िवँवासको

कारणले खटपट हुँदा िविभ

नीितह

अपनाएर जोिडन्छ भने त्यही नीितह

अपनाएर अक खालका िबिमएका सम्बन्धह लाई कसरी जोड्ने? फेिर त्यसै

बखत क्षमा िदइएतापिन त्यःतो वातावरण कायम हुन्छ जहाँ एक आपसमा
र् ै पन हुन्छ। त्यःतो वातावरण कःतो होला?
िवँवास फेिर गिरँदैन न त गनुन

३. गुमाइएको िवँवास, बमस आजर्न गनुर्

जब घरे ल ु िहं सा हुन्छ तब त्यहाँ पिन िवँवासको वातावरणमा धक्का

पुग्न सक्छ। सामािजक सं रचनामा घर जःतो अत्यन्त िहं सात्मक थलो अ
कही ँ नभएको खोजअनुसन्ु धाले प ा लगाएको छ। माया, ूेम, ःनेहको

राजधानी घर हुनपु नमा घर नारकीय थलो हुन ु अशोभनीय र असोचनीय िवषय

हो। घरे ल ु िहं साले कुनै जात, रा , रं ग र धमर् चाहे त्यो इसाई घर नै िकन
नहोस् सबै खालका पिरवारह मा अ ा जमाएको हुन्छ। घरे ल ु िहं सा भनेको

केवल

िपटपाटमाऽ

नभएर

अ

िविभ

ूकारको

हुनसक्दछ।

जःतै

गालीगल ज गरे र, एक आपसलाई शारीिरक दु:ख िदएर, भावनात्मक चोट

पुर्याएर, जबरजःती यौन सम्पकर् गरे र वा वेवाःता गरे र। पिरवारमा हुने यी

घरे ल ु यु ह

नभोग्ने िबरलै होलान्।

पिरवार

पिरवारका

परमेँवरका जनह
वा

त भ े तर परमेँवर ितनीह को

सहदःयह मापिन

घरे ल ु

िववरणह लाई बाइबलले लुकाउँदैन। दे हायका पदह
भावनाह

िहं साले
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अ ा

जमाएका

पढ्दा तपाईँका सोच र

र् एको छ? ती कथाह
कःतो भइरहेको अनुभव गनुभ

सुरिक्षत रािखएको होला? सोच्नुहोस्।

दयमा नहुने

बाइबलमा िकन

बगालह

उत्पि

३७:१२-३६ "१२ एक पल्ट ितनका दाजुह

शकेममा

चराउन

योसेफलाई भने, 'ितॆा दाजुह

गएका

िथए।

१३

शकेममा भेड़ाह

ितमीलाई उनीह कहाँ पठाउँछु।'

इॐाएलले

(याकूब)

चराइरहेका छन्। आऊ, म

योसेफले भने,

इॐाएलले ितनलाई भने, 'गएर हेर,् ितॆा दाजुह

छै नन्। अिन मकहाँ समाचार ल्याऊ।'

र

आफ्ना बाबुका

'हस, म जान्छु ।'

र भेड़ाबाभाह

१४

राॆै छन् िक

तब इॐाएलले ितनलाई हेॄोनको

बसीबाट शकेममा पठाए। योसेफ त्यहाँ आइपुगप
े िछ १५ एक जना मािनसले

ितनलाई खेतमा डुिलरहेका भे ायो। त्यस मािनसले ितनलाई सोध्यो,

'ितमी

कसलाई खोज्दै छौ? १६ ितनले भने, 'म मेरा दाजुह लाई खोज्दै छु। दया गरी

मलाई भन्नुहोस्, उनीह
'उनीह

बगाल कहाँ चराउँदैछन्? १७ त्यस मािनसले भन्यो,

त यहाँबाट गए, िकनभने उनीह ले 'हामी दोतानितर जाऔ ं' भिनरहेका

ँ ' यसैले आफ्ना दाजुह लाई खोज्दै गएर योसेफले उनीह लाई
मैले सुनक
े ो िथए।

दोतानमा भे ाए। १८ उनीह ले ितनलाई टाढ़ै मा आइरहेका दे खे,

र ितनी

उनीह का निजक आइपुग्नुभन्दा अिघ नै ितनलाई मान उनीह ले मतो गरे ।

उनीह ले आपसमा भने,

'त्यो ःवप्न-दशीर् आउँदैछ। १९ लौ,

अब हामी

त्यसलाई मारे र एउटा खाड़लमा फािलिदऔ ं। २० 'ज ली पशुले त्यसलाई

के हुँदारहेछन्, हेर ला।'

खाएछ क्यारे ' भनी हामी भन , र त्यसका सपनाह
२१ यो सुनरे

बेनले यसो भनेर उनीह का हातबाट ितनलाई बचाउन खोजे,

ज्यानै त िलनुहँद
बेनले उनीह लाई भने,
ु ै न।' २२
ँ
'रक्तपातचािह नगर । यहाँ म भूिमको यस खाल्डोमा त्यसलाई फािलिदऔ ं। तर
'हामीले

त्यसको

त्यसमािथ हातचािहँ नउठाऔ ं।' उनीह का हातबाट बचाएर योसेफलाई आफ्ना

ु े
बाबुकहाँ पुर्याइिदने हेतल

बेनले यसो भनेका िथए।

२३ यसैले जब योसेफ आफ्ना दाजुह कहाँ आइपुगे तब ितनले

लाएका राॆा बु ाह

भएको त्यो लामो लबेदा उनीह ले फुकालेर खोसे। २४

अिन उनीह ले ितनलाई समातेर एउटा गिहरो खाल्डोमा फािलिदए। त्यो पानी

नभएको सुक्खा खाल्डो िथयो। २५ जसै उनीह

मािःतर हेरे र िमौितर सुगिन्धत मसला,

खान बसे, उनीह ले यसो

लेप र मूरर् ऊँटह मा लादे र

लिगरहेका िगलादबाट आएको एक इँमाएली याऽी दललाई दे खे। २६ तब
यहू दाले आफ्ना दाजुभाइह लाई भने, 'हामीले आफ्नो भाइलाई मारे र त्यसको
रगत लुकाएर हामीलाई के फाइदा हुन्छ र?

२७ आओ,

अब त्यसलाई

इँमाएलीह का हातमा बेिचिदऔ ं। हामी त्यसमािथ हातचािहँ नउठाऔ ं। िकनिक
त्यो हाॆै भाइ, हाॆै जीउजःतै हो।' उनका दाजुभाइह ले उनको कुरा माने।

२८ यसकारण जब िम ानी व्यापारीह

त्यही बाटो भएर आए, तब योसेफका
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दाजुह ले ितनलाई खाल्डोबाट तानी िनकालेर ती इँमाएलीह का हातमा

चाँदीका बीस िसक्कामा बेिचिदए। अिन ितनीह ले योसेफलाई िमौमा लगे।
२९ जब

बेन खाल्डोमा फक तब योसेफलाई त्यस खाल्डोमा नदे ख्दा उनले

आफ्ना लुगा च्याते, ३० र भाइह कहाँ गएर भने, 'केटो त छै न त? अब म
कहाँ जाऊँ?
३१ तब उनीह ले एउटा बोका मारे र योसेफको लबेदा त्यस
रगतमा चोपे। ३२ अिन त्यो राॆा बु ाह

भएको लबेदा उनीह ले आफ्ना

र्ु ोस् त, यो तपाईंको छोराको हो
बाबुकहाँ ल्याएर भने, 'यो हामीले भे ाय । हेनह

िक होइन? ३३ इॐाएलले त्यो लुगा िचनेर भने, 'यो त मेरो छोराकै लबेदा

हो। ज ली पशुले त्यसलाई खाएछ क्यारे ! िनःसन्दे ह योसेफलाई धुजाधुजा
पार्यो होला।' ३४ तब याकूबले आफ्ना लुगा च्याते,

र ितनले आफ्नो

कम्मरमा भाङ्मा लाएर आफ्ना छोराको िनिम्त धेरै िदनसम्म शोक गरे । ३५

ितनका सबै छोराछोरीह ले ितनलाई सान्त्वना िदने ूयत्न गरे , तर ितनलाई
शािन्त भएन। ितनले भने, 'अहँ, यो मेरो शोकमा नै म मेरो छोराकहाँ िचहानमा
जानेछु।' यसरी योसेफका बाबुले ितनको िनिम्त िबलौना गरे । ३६ यसै बीचमा

िम ानीह ले योसेफलाई िमौमा फारोका एक जना अिधकृत पोतीफरको हातमा

बेिचिदए।", २ शमूएल १३ '१ दाऊदका छोरा अब्शालोमकी तामार नाउँ
भएकी एउटी सुन्दरी बिहनी िथइन्। अिन दाऊदका अकार् छोरा अमनोन

ँ ूेममा फसे। अमनोन आफ्नी सौतेली बिहनीको ूेमले गदार् यित
ितनीसग

व्याकुल भए िक उनी रोगाउँदैगए। िकनभने ितनी कन्ये-केटी भएकी हुनाले

ँ
ितनीसग
केही गनर् अमनोनलाई असम्भव िथयो। ३ तर दाऊदका दाजु
िशमाहका छोरा योनादाब नाउँ भएका अमनोनका एक िमऽ िथए, जो अत्यन्तै

चतुर िथए। ४ ितनले अमनोनलाई भने, 'हे राजकुमार, ितमी यसरी िदनिदनै

हताश हुँदैजाँदैछौ, मलाई िकन कारण भन्दै नौ? तब अमनोनले उनलाई भने,
ँ ूेममा फसेको छु ।' ५ योनादाबले
'म मेरा भाइ अब्शालोमकी बिहनी तामारसग
ितनलाई भने, 'िबरामी छु भन्ने बहाना गरे र ओ

ानमा सुितरह। जब ितॆा

िपता ितमीलाई हेन र् आउँछन् तब ितनलाई भन, 'कृपा गरी मेरी बिहनी तामार

आएर मलाई मेरो खानेकुरा िदओस्। त्यसले मेरै सामुन्ने त्यो पकाओस्, र म

त्यसले बनाएकी हेछुर्, र त्यसकै हातबाट खानेछु'।' ६ यसैले अमनोन िबरामी
परे को बहाना गरे र ओ

ानमा सुितरहे। जब राजा उनलाई हेन र् आए तब उनले

भने, 'हजूर, मेरी बिहनी तामार आएर मेरै सामु केही िवशेष रोटी बनाइिदओस्,
र म त्यसको हातबाट खान पाऊँ।' ७ दाऊदले महलमा तामारकहाँ यसो भनेर

समाचार पठाए, 'ितॆो दाजु अमनोनको कोठामा गएर त्यसको िनिम्त खानेकुरा
पकाइदे ऊ।'

८ तामार ितनका दाजुकहाँ आइन्,
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र उनलाई सुितरहेका

भे ाइन्। ितनले केही पीठो मुछेर उनको सामुन्ने रोटी पकाइिदइन्। ९ तब
ितनले तावा लगेर अमनोनको सामुन्ने रोटी हािलिदइन्, तर अमनोनले खान

मानेनन्। तब अमनोनले सबैलाई आफ्नो कोठाबाट जाने हुकुम गरे । १० जब

ितनीह

सबै गए, तब उनले तामारलाई भने, 'खानेकुरा मेरो िभऽी कोठामा

ल्याऊ, र म त्यहाँ ितॆो हातबाट खानेछु।' आफूले बनाएका रोटीह

तामारले

अमनोनकहाँ िभऽी कोठामा लिगन्। ११ तर जब ितनले अमनोनलाई ती िदइन्

तब उनले ितनलाई समातेर भने, 'हे मेरी बिहनी, आऊ, मिसत सुत।'

१२

तर ितनले जवाफ िदइन्, 'होइन मेरो दाज्यै, मेरो बेइज्जत नगनुह
र् ोस्। यःतो

र् ोस्। १३ मैले मेरो अनुहार
काम इॐाएलमा गनुह
र् ँद
ु ै न। यःतो नीच काम नगनुह

कहाँ गएर दे खाउनु? अिन तपाईं पिन इॐाएलमा एक दुंट, मूखर् बन्नुहन
े ।
ु छ
मेरो िनिम्त राजािसत कुरा गनुह
र् ोस्,

अिन मिसत िववाह गनर्लाई उहाँले

तपाईंलाई इन्कार गनुह
र् न
े ै न।' १४ तर उनले तामारको कुरा
ु छ

ाक्कै सुनन
े न्,

ँ सुते। १५
र ितनलाई जबरजःती गरे र समाते, र ितनको बेइज्जत गरी ितनीसग
त्यसपिछ अमनोनले ितनलाई अत्यन्त घृणा गनर् लागे। अमनोनको अिघको

ूेमभन्दा अिहलेको घृणा धेरै िथयो। अमनोनले ितनलाई भने, 'उठे र गइहाल्।'

ँ ँ, मलाई यसरी िनकाल्नु त सा॑ै दुंट कुरा
१६ ितनले जवाफ िदएर भिनन्, 'अह

र् एको कामभन्दा यो झन् असहाय छ।' उनले ितनको
हो। तपाईंले मिसत गनुभ

ु न
कुरा सुन्दै सन
े न्, १७ र आफ्नो चाकरी गन केटालाई बोलाएर भने, 'यस

ीलाई िनकािलदे । यसलाई बािहर िनकालेर ढोकामा आग्लो लगाइदे ।' १८

चाकरी गन त्यस िठटाले ितनलाई बािहर िनकािलिदयो,

र ढोकामा आग्लो

लगाइिदयो। तामारले िववाह नगरे की राजकुमारीले लाउने लामो बाहुला भएको
लुगा लगाएकी िथइन्। १९ तामारले आफ्नो कपालमा खरानी हािलन्, आफूले
लगाएको लामो बाहुलाको लुगा च्याितन्, र कपालमा हात राख्दै

ितनका दाजु अब्शालोमले ितनलाई सोधे,

द
ँ ै गइन्। २०

'के ितॆा दाजु अमनोन ितमीिसत

िथयो? अब चूप लागी बस्। उनी ितॆा दाजु हुन,् यस िवषयमा सा॑ै िचन्ता

्
नगर।'
अिन तामार आफ्ना दाजु अब्शालोमको घरमा एक त्यािगएकी ःऽीझ

बिसन्। २१ जब दाऊद राजाले यी सब सुने तब ितनी सा॑ै िरसाए। २२
अब्शालोमले अमनोनलाई असल वा खराब केही भनेनन्। आफ्नी बिहनी

तामारलाई बेइज्जत गरे को कारण अब्शालोमले अमनोनलाई घृणा गनर् लागे।

२३ दुई वषर्पिछ अब्शालोमले सबै राजकुमारह लाई एृाइमको निजक बाल-

हासोरमा ऊन कऽने उत्सवमा िनम्तो िदए। २४ अब्शालोमले राजाकहाँ आएर

भने, 'हजूर, म ऊन कऽने उत्सव मनाइरहेछु। के राजा र उहाँका सेवकह
ँ ,ँ मेरा छोरा, हामी सबै आएर
पाल्नुहन्ु छ िक? २५ राजाले जवाफ िदए, 'अह
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ितमीलाई भार हुन चाहन्न ।' अब्शालोमले िढपी गरे , तर दाऊद जानलाई राजी
भएनन्, र आफ्नो आशीवार्द िदएर ितनलाई िबदा गरे ।

भने,

२६ तब अब्शालोमले

ँ आउन
'हजूर आउन सक्नुहन्ु न भने मेरा दाजु अमनोनलाई हामीसग

िदनुहन्ु छ िक?
अब्शालोमले

राजाले सोधे,

फेिर

िज ी

गरे ।

ँ
'त्यो िकन ितमीसग
जाने र?
यसैले

दाऊदले

अमनोन

र

२७ तर

अ

सबै

राजकुमारह लाई ितनीिसत जान िदए। २८ अब्शालोमले आफ्ना मािनसह लाई

यःतो आ ा िदए, 'मौका हेिरबस, अिन जब अमनोन मातेर मःत भएका हुन्छन्

र म 'अमनोनलाई मार!् ' भन्नेछु, तब ितमीह ले उनलाई मानू।
र् डराउने केही
काम छै न। यो मेरो हुकुम हो। िहम्मत गरी

२९ अिन

ढ़ बस।'

अब्शालोमका मािनसह ले ितनले भनेझ गरे । तब सबै राजकुमारह

हतार-

बाटै मा हुँदा

हतार आफ्नो-आफ्नो खच्चरमा चढ़े र घरितर लागे। ३० ितनीह

राजाकहाँ यःतो हल्ला पुग्यो, 'अब्शालोमले सबै राजकुमारलाई मारे , अिन कोही

पिन जीिवत छै न।' ३१ तब राजा उठे र आफ्ना लुगा च्याते, र भूइँमा पिॐए।

ितनका विरपिर उिभएका नोकरह ले पिन आफ्ना-आफ्ना लुगा च्याते। ३२ तर

दाऊदका दाजु िशमाहका छोरा योनादाबले भने,

'ितनीह ले सबै जवान

ितनकी

गरे को

राजकुमारह लाई मारे भनी हजूरले नसम्झनुहोला। अमनोन माऽ मािरएको छ।
बिहनी

तामारलाई

अमनोनले

बलात्कार

अब्शालोमको त्यो िनयत जाहेर िथयो। ३३ सबै राजकुमारह

िदनदे िख

यसो

मरे भन्ने झूटो

हल्लामा हजूरले ध्यान निदनुहोला। अमनोन माऽ मािरएको छ।' ३४ त्यसै

बीचमा अब्शालोम भागेर गए। तब पहरादारले यसो मािःतर हेदार् मािनसह को

एउटा भीड़ होरोनैमदे िख डाँड़ै-डाँड़ा तलितर झिररहेको दे ख्यो। त्यसले आएर
राजालाई यसो भनेर खबर िदयो, 'होरोनैमदे िख डाँड़ै-डाँड़ा मािनसह

मैले दे ख।' ३५ योनादाबले राजालाई भने, खहेनह
र्ु ोस्, ितनीह
मैले भनेझ राजकुमारह

राजकुमारह

सबै नोकरह

आइरहेका छन्।'

आइरहेका

आउँछन् भनी

३६ ितनले बोिलसक्ने िबि कै

िभऽ आए, अिन डाँको छोड़ी िवलाप गनर् लागे। राजा र ितनका
पिन धु धु

रोए। ३७ अब्शालोम गशूरका राजा अम्मीहू दका

छोरा तल्मैकहाँ गएर शरण िलए। तर राजाले िदनिदनै आफ्नो छोरा अमनोनको

िनिम्त िवलाप गरे । ३८ गशूरमा भागेपिछ अब्शालोम तीन वषर्सम्म त्यहाँ बसे।

३९ अिन अमनोनको मृत्युबारे ितनको

दयले शािन्त पाएपिछ दाऊदलाई फेिर

अब्शालोमकहाँ जान मन लाग्यो।" र २ राजा १६:१-४ "१ रमल्याहका छोरा

पेकहको सऽ वषर्मा यहू दाका राजा योतामका छोरा आहाजले राज्य गनर् लागे।

२ जब आहाज राजा भए तब ितनी बीस वषर्का िथए, र ितनले य शलेममा

सो॑ वषर् राज्य गरे । ितनले आफ्ना पुखार् दाऊदले गरे झ परमूभ ुको
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िंटमा जे

कुरो असल िथयो त्यही गरे नन्। ३ इॐाएलका राजाह का चालमा ितनी िहँड़े।

इॐाएलको

सामुबाट

जुन

परमूभ ुले

जाितह लाई

िनकाल्नुभएको

िथयो,

ितनीह कै िघनलाग्दा चालमा िहँड़ेर ितनले आफ्नो छोरालाई पिन आगोमा होम
गरे । ४ ितनले अल्गा-अल्गा ठाउँह
परे को

खमुिन बिलदानह

चढ़ाए र धू प बाले।" २ राजा १७:१-२२ "१

यहू दाका राजा आहाजको बा॑
इॐाएलका राजा भए,

र डाँड़ाका टाकुराह मा र हरे क झ्याम्म

वषर्मा एलाहका छोरा होिशया सामिरयामा

र ितनले नौ वषर् राज्य गरे । २ ितनले परमूभ ुको

िंटमा जे कुरो खराब िथयो त्यही गरे ,

तर ितनका अिघका इॐाएलका

राजाह ले गरे जःतै त होइन। ३ अँशूरका राजा शलमनेशरे ले होिशयालाई
आबमण गनर् आए। होिशयाले उनका अधीनमा भएर उनलाई कर ितरे का

िथए। ४ तर अँशूरका राजाले होिशयाले िवँवासघात गरे का दे खे, िकनिक
ितनले िमौदे शका राजा सोकहाँ राजदूतह

पठाएका िथए र बसिन पठाउने कर

रोकेका िथए। यसैकारण शलमनेशरे ले ितनलाई कैद गरे र झ्यालखानमा हाले।५
अँशूरका राजाले सारा दे शलाई आबमण गरे , र सामिरयाको िव

मा हमला

गरे र त्यसलाई तीन वषर्सम्म घेरा हाले। ६ अँशूरका राजाले होिशयाको नव

वषर्मा सामिरया कब्जा गरे र इॐाएलीह लाई कैद गरे र अँशूरमा लगे। उनले

ितनीह लाई हलहमा, हाबोर नदीको िकनारमा भएको गोजानमा र मादीह का

नगरह मा बसाले। ७ यी सबै भएको कारणचािहँ यही िथयो, िक िमौदे शका
राजा फारोको शिक्तबाट िमौदे शदे िख िनकालेर ल्याउनुहन
ु े परमूभ ु आफ्ना
परमेँवरको

िव

मा

इॐाएलीह ले

पाप

गरे का

िथए।

ितनीह ले

अ

दे वताह लाई पुज,े ८ र परमूभ ुले ितनीह का सामुबाट िनकाल्नुभएका अ
जाितह ले र इॐाएलका राजाह ले चलाएका चालमा पिन ितनीह

परमूभ ु आफ्ना परमेँवरको िव

िहँड़े। ९

मा जे ठीक िथएन त्यो गुप्त

पमा

इॐाएलीह ले गरे । पहरादार बःने धरहरादे िख िलएर िकल्ला भएको सहरसम्मै
ितनीह ले आफ्ना सबै नगरह मा अल्गा-अल्गा ठाउँह

अल्गो डाँड़ामा र हरे क झ्याम्म परे को

दे वीका

खम्बाह

खड़ा

गरे ।

११

बनाए। १० हरे क

खमुिन ितनीह ले चोखा ढु ा र अशेरा
ितनीह का

सामुन्नेबाट

िनकािलएका

जाितह ले गरे झ हरे क अल्गा ठाउँमा ितनीह ले धू प बाले। ितनीह ले खराब

काम गरे , जसले गदार् परमूभ ुलाई रीस उ

ो। १२ परमूभ ुले ितनीह लाई

र् ँद
'ितमीह ले यःतो गनुह
ु ै न' भन्नुभए तापिन ितनीह ले मूितर्ह को पूजा गरे ।
१३ परमूभ ुले आफ्ना सबै अगमवक्ता र दशीर्ह

ारा इॐाएल र यहू दालाई

गम्भीर चेताउनी िदनुभयो: 'ितमीह ले आफ्ना खराब चाल छोड़। मेरा आ ाह

र उदीर्ह

सम्पूणर् व्यवःथाअनुसार पालन गर, जो मैले ितमीह का पुखार्ह लाई
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मान्नू भनी आ ा गरे को िथए,ँ र मेरा दास अगमवक्ताह

ँ '
िदएको िथए।

परमेँवरमािथ

ितनीह

१४ तर ितनीह ले सुन्न मानेनन्,

भरोसा

गनर्लाई

इन्कार

गरे का

हठी भए। १५ ितनीह ले उहाँका उदीर्ह

ारा ितमीह लाई

र परमूभ ु ितनीह का

ितनीह का

िपता-पुखार्ह झ

र उहाँले ितनीह का िपता-

ँ बाँध्नुभएको करार र ितनीह लाई िदनुभएका चेताउनीह
पुखार्ह सग
गरे । ितनीह

बेकामका मूितर्ह पिछ लागे, र ितनीह

इन्कार

आफै पिन बेकामका

भए। ितनीह ले आफ्ना विरपिर भएका जाितह को नकल गरे ,
परमूभ ुले ितनीह लाई यसो भनेर हुकुम गनुभ
र् एको िथयो,

ितमीह

य िप

'उनीह ले गरे झ

नगर।' र परमूभ ुले ितनीह लाई मनाही गनुभ
र् एका कुरा ितनीह ले

गरे । १६ ितनीह ले परमूभ ु ितनीह का परमेँवरका सबै आ ाह

आफ्ना िनिम्त बाछाको आकारमा ढालेर बनाइएका दुई वटा मूितर्ह
अशेरा दे वीको खम्बा बनाए। ितनीह
घोप्टो परे ,

त्यागे, र
र एउटा

आकाशका सबै तारामण्डलको सामुन्ने

र बालको पूजा गरे । १७ ितनीह ले आफ्ना छोराह

र

छोरीह लाई आगोमा होम गरे । ितनीह ले जोखना हेरे, र टुनामुना गरे , र
परमूभ ुको

िंटमा जे कुरो खराब िथयो त्यो गनर् ितनीह ले आफैलाई बेचेर

उहाँलाई रीस उठाए।

१८ यसैले परमूभ ु इॐाएलिसत सा॑ै िरसाउनुभयो, र

ितनीह लाई आफ्नो उपिःथितबाट िनकािलिदनुभयो। केवल यहू दाको कुल माऽ

छोिड़यो, १९ र यहू दाले पिन परमूभ ु आफ्ना परमेँवरका आ ाह

गरे नन्। इॐाएलले चलाएका चालमा ितनीह

पालन

िहँड़े। २० यसकारण परमूभ ुले

इॐाएलका सबै मािनसह लाई त्याग्नुभयो। उहाँले ितनीह लाई कंट िदनुभयो,
र लूटपीट गनह का हातमा सुिम्पिदनुभयो,

जबसम्म ितनीह लाई आफ्नो

उपिःथितदे िख फािलिदनुभएन।" र २ राजा २१:१-९ "१ जब मनँशे राजा भए

तब ितनी बा॑ वषर्का िथए, र ितनले य शलेममा पचपन्न वषर् राज्य गरे ।

ितनकी आमाको नाउँ हेप्सीबा िथयो। २ इॐाएलीह का सामुन्नेबाट परमूभ ुले

धपाउनुभएका जाित-जाितह का िघनलाग्दा चालह मा िहँड़ेर ितनले परमूभ ुको

िंटमा जे कुरो खराब िथयो त्यही गरे । ३ ितनका िपता िहजिकयाले सवर्नाश

गरे का अल्गा-अल्गा ठाउँह

ितनले फेिर िनमार्ण गरे । इॐाएलका राजा

आहाबले गरे झ ितनले बालको िनिम्त वेदीह

खड़ा गरे , र अशेराको एउटा

गरे । ४ ितनले परमूभ ुको मिन्दरमा वेदीह

बनाए, जुन मिन्दरको िवषयमा

खम्बा पिन बनाए। ितनले आकाशका सारा तारामण्डललाई घोप्टो परे र दण्डवत्
परमूभ ुले भन्नुभएको िथयो,

'य शलेममा नै म मेरो नाउँ राख्नेछु।'

५

परमूभ ुको मिन्दरका दुवै चोकमा ितनले आकाशका तारामण्डलको िनिम्त

वेदीह

बनाए। ६ ितनले आफ्नै छोरालाई आगोमा होम गरे , टुनामुना गरे , र
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जोखना हेरे, र भूतूेत र िपशाचह

खेलाए। ितनले परमूभ ुको

खराबी गरे र उहाँलाई सा॑ै रीस उठाए।

िंटमा सा॑ै

७ आफूले खोपेर बनाएको अशेरा

दे वीको मूितर् ितनले त्यस मिन्दरमा राखे, जसको िवषयमा परमूभ ुले दाऊद र

ितनका छोरा सोलोमनलाई भन्नुभएको िथयो, 'यस मिन्दरमा र मैले इॐाएलका

सबै कुलण्ह मध्ये च ुनेको य शलेममा सदासवर्दा म मेरो नाउँ राख्नेछु। ८ यिद
ितनीह ले मैले आ ा गरे का सबै कुरा गनर् होिशयारी गरे र मेरो दास मोशाले

ितनीह लाई िदएका सारा व्यवःथा पालन गरे भने,

मैले ितनीह का िपता-

पुखार्ह लाई िदएको दे शबाट इॐाएलीह का खु ा फेिर यताउता घुमिफर गनर् म
ँ ' ९ तर मािनसह ले ध्यानै िदएनन्। मनँशेले ितनीह लाई बरालेर
िदनेछैन।
लगे, र इॐाएलको सामुन्ने परमूभ ुले सवर्नाश गनुभ
र् एका जाित-जाितह भन्दा
पिन अझ बढ़ी खराब काम ितनीह ले गरे ।"

कसै ले कसै मािथ दुव्यर्वहार गनर् चाहन्छ, अपमान गनर् चाहन्छ वा

होच्याएर व्यवहार गनर् चाहन्छ भने त्यो उसले ःविववेकको ःवतन्ऽता उपयोग
गरे को हुन्छ।

है कमबाद वा अ मािथ हुकुम गरे र चल्ने वा नचल्ने, अ लाई

दवाव िदएर आफ्नो भाऊ खोज्ने िक नखोज्ने वा अ लाई िनयन्ऽण गन िक

नगन बानी मािनसको व्यिक्तगत िनणर्य हो। असमाियक कामबासनाले जल्ने वा

यौन दुव्यर्वहार गन, िरसको झोकमा जे पिन गन वा आफूले आफूलाई बशमा
राख्न नसक्ने चिरऽ जाँडरक्सी खाएकोले भएको हो वा तनावमा परे र गरे को हो
भ ु बहानामाऽ हो। पीिडतको कारणले आफूले त्यःतो दुव्यर्वहार गरे को हो

भनेर बचाउ गनुर्

कसै को िनिम्त ःवीकायर् हुँदैन। यिद कसै ले कसै लाई

दुव्यर्वहार गछर् भने दुव्यर्वहारको िशकार हुने व्यिक्तको दोष हुँदैन। दुव्यर्वहार

गनर् चाहने, अ लाई शोषण गनर् चाहने वा ूेमको नाउँमा बलात्कार गन
मािनसले ूेम भ े शब्दलाई नै दु पयोग गरे को हुन्छ र बङ्ग्याएको हुन्छ।

यिद सच्चा ूेम गछर् भने त्यो ूेमले कसै लाई पिन हानी गदन भनेर पावलले

रोमी १३:१० व्यक्त गदर्छन्। त्यःतो

खालको मािनसको व्यवहारलाई

पिरवतर्न गनर् सुधारगृहमा राख्न सिकन्छ वा जा े मािनसले सहयोग गनर्

सक्छ। तर दुव्यर्वहार गन बानी भएको मािनसले आफूले गरे को कामको

िजम्मा िलनुपछर् र त्यसबाट सुधािरन सहयोग िलने चाहना गनुप
र् छर्। खराब

आदत

मािनसह

भएका

मािनसह ले

खराबी

गनर्बाट

उिम्कन

चाहन्छन् भने

ती

परमेँवरकहाँ खुला िदलले आउनुपदर्छ, आफ्नो कुलतको पँचाताप

गनुप
र् छर्, सकेसम्म क्षितपूितर् गन ूयास गनुप
र् छर् र आफ्नो

दयमा भएको

चोटलाई पिन िनको पानर् र अ लाई ूेम गनर् ईँवरीय ूेम अथार्त ् अगापे

ूेमका गुणह लाई अ ाल्नुपछर्। यिद परमेँवरकहाँ आएर त्यसो गन िनणर्य
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गर्यो भने कुनै पिन मािनसले नसोचेको अचम्मको काम गनर् उहाँले सक्षम

बनाउनुहन्ु छ अथार्त ् उहाँले सहयोग गनर् सक्नुहन्ु छ। पावलले यसरी हामीलाई
गराउँछन्

िवँवःत

"

उहाँलाई,

जसले

हामीिभऽ

काम

गन

उहाँको

शिक्तअनुसार हामीले मागेको वा िचताएको भन्दा ज्यादै ूशःत माऽामा गनर्
सक्नुहन्ु छ।" (एिफसी ३:२०)।

िहं साले गदार् आति त भएको मािनसको ठाउँमा तपाईँले आफूलाई

राख्नुहोस्। कःतो
वचनह

तपाईँ सु

खालको

सान्त्वना,

आशाका

वचनह

र

सकारात्मक

चाहनुहन्ु छ? शोषण, दमन ःवभाव वा दुव्यर्हार गन बानी

भएका व्यिक्तको साथमा कसरी बःने भनेर सल्लाह िदनुको स ा त्यसलाई
सुरिक्षत ःथान उपलब्ध गराउन र वाःता गन सकारात्मक कदम चल्नु िकन
ज री छ?

४. ःवतन्ऽताको हरण

कित लाख , करौड

वा अरब

मािनसह

कुनै न कुनै कुलत,

अम्मल, दुव्यर्सन वा खराब बानीसँग कसरी र िकन सं घषर् गिररहे काछन् त्यो

परमेँवरलाई माऽ थाहा छ। मािनस िकन त्यःतो िःथितमा गुिळन्छ भनेर

आजसम्म पिन कुनै वै ािनकले प ा लगाउन सकेको छै न। तर कितपय

समयमा वै ािनकह ले मािनसह का मगजमा भएका िविभ

भागह मा कुलत

वा अम्मल वा नशामा लाग्न तृंणा र चाहना हुने एक भाग भेिटएको बताएका
छन्।

तर दुभार्ग्यवस मािनसको मगजमा कुलत वा नराॆो बानी हुने कुन

भागमा छ भनेर भे ाउनु भनेको नराॆो कुलतबाट ःवतन्ऽ हुन ु होइन।

नराॆो कुलत वा दुव्यर्सनले सबैलाई नराॆोसँग असर पादर्छ, त्यस

कुलतमा लाग्ने मािनसलाई माऽ होइन। पिरवारका सदःयह - आमाबाबु,

ौीमान ौीमती बालबािलका सबै पीिडत हुन्छन् यिद पिरवारको कुनै पिन
सदःय कुलत वा दुव्यर्सनमा लागेको छ भने। दुव्यर्सनबाट छु टकारा पाउन

सबै जनाले चाहन्छन् तर कितपयसमयमा दुव्यर्सनको शिक्तले दुव्यर्सनीलाई

िनयन्ऽण गिरसकेको हुन्छ। युवा,युवती वा सबै उमेरका कुलतसँग सं घषर्

गिररहे का मािनसह लाई थाहा छ आफ्नो बानीले ितनीह लाई नोक्सान
पुर्याइरहे काछन्। त्यसकारण ितनीह

रोक्न ितनीह

त्यो बानी रोक्न चाहन्छन् तर त्यसलाई

असमथर् हुन्छन्। (कितपय च ुरोठ र रक्सी खाने मािनसह लाई

ती पदाथर्ले ल्याउने नोक्सानको बारे मा अवगत गराउँदा ितनीह
ःवीकादर्छन् र त्यसबाट छु टकारा पाउन आफूह
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त्यसलाई

असमथर् भएको बताउँछन्-

अनुवादकको अनुभव)। कुलतमा लागेका (रक्सी च ुरोठ, खै नी आिद खाने पिन
कुलतमा

लागेको

मािनन्छ

िकनभने

त्यसले

जानाजानी

शरीरलाई

हानी

पुर्याउँछ) मािनसह ले िववेकको ःवतन्ऽता वा आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽतालाई
रमाइलोसँग उपभोग गिररहे को भनेर दावी गरे तापिन ितनीह

ती नशाको दास

भएको महसुस गनर् चाहँदैनन्। त्यसले गदार् यथाथर्मा भ े हो भने ती
मािनसह ले अथर्पूणर् जीवन िबताउने ःवतन्ऽता गुमाइरहे का छन्। मािनसह

आफ्नै गलत िनणर्यको कारण जालोमा फःनेह को पदार्फास पऽुसले यसरी

गदर्छन् "१३ आफूले गरे का खराबीह का िनिम्त ितनीह

भोग्नेछन्। िदउँसै भोग-िवलासमा मग्न रहनु ियनीह

ितनीह

आफैले पिन खराबी

खुशीको कुरा ठान्छन्।

हुन,् र ितमीह सँग भोजमा बःदा ितनीह

धब्बा र खोटह

बेसरी

ँ ा व्यिभचारले
खाँदै िपउँदै िवलािसतामा मग्न रहन्छन्। १४ ितनीह का आख
भिरएका हुन्छन्, र जि

पाप गदार् पिन नअघाउने हुन्छन्। ितनीह ले चञ्चल

मन भएकाह लाई फुःलाउँछन्। ितनीह का

हुन्छन्। ितनीह

दयले लोभमा तालीम पाएका

्
ौािपत सन्तान हुन।
१५ सोझो मागर् छोड़े र ितनीह

कुमागर्मा लागेका छन्। खराब कामको लाभ असल मान्ने बओरको छोरो

बालामको पिछ ितनीह

हप्की पाएको िथयो।

लागेका छन्। १६ त्यसले आफ्नै अपराधको िनिम्त

ँ ो गधाले मािनसको बोलीमा त्यस अगमवक्ताको
गूग

पागलपनालाई रोिकिदएको िथयो। १७ ितनीह
ँ ीले
आध

उड़ाएका

तुवाँला

साँिचएको छ। १८ ितनीह

्
हुन।

ितनीह का

पानी नभएका मुहानह
िनिम्त

पातालको

हुन,्

अन्धकार

मूखत
र् ापूणर् ठू ला-ठू ला अह ारका कुरा हाँक्छन्, र

कुमागर्बाट भखर्रै उम्केर आएकाह लाई शरीरका िवलासमय कामवासनाका

कुराले फसाउँछन्। १९ ितनीह लाई ःवतन्ऽता िदलाइिदने ूित ा गछर्न,् तर

ितनीह आफै ॅंटताका दास छन्, िकनिक जुन कुराले कुनै मािनसलाई िजत्छ
त्यही कुराले त्यसलाई दास बनाउँछ। २० तर यिद ितनीह ले हाॆा ूभ ु र

मुिक्तदाता येशू भींटलाई िचनेर पिन सं सारका दूिषत गराउने कुराबाट

उिम्कसकेपिछ फेिर पापमा फसेर त्यसको वशमा परे

पिछल्लो

अवःथा

अगािडको

भन्दा

अझ

खराब

भने,

हुन्छ।

ितनीह को

२१

िकनभने

ितनीह लाई िदइएको पिवऽ आ ा जािनकन पिन पिछ ह नुभन्दा त ब

ितनीह लाई धािमर्कताको मागर् किहल्यै थाहै नभएको भए असल हुनेिथयो।

२२ यी सत्य उखानअनुसार नै ितनीह लाई यसो भएको छ, 'कुकुर आफ्नै

बान्तामा फिकर्आउँछ,' 'र नुहाइिदएको सुँगरु िहलै मा लड़ीबड़ी खेल्छ।" (२

पऽुस २:१३-२२)।
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मािनसह

नराॆो नशा, कुलत, दुव्यर्सन आिदमा फःने कारणह

के-

के हुन ् भनेर दे हायका पदह ले बताउँछन्। हेनह
र्ु ोस्: लूका १६:१३ "कुनै

नोकरले दुई मािलकको सेवा गनर् सक्दै न, िकनिक त्यसले एउटालाई घृणा गरे र

अकार्लाई ूेम गछर्, अथवा त्यो एउटाको भक्त भएर अकार्लाई तुच्छ ठान्छ।
ितमीह

परमेँवर र धन दुवैको सेवा गनर् सक्दै नौ।", रोमी ६:११-१६ "११

यसै गरी ितमीह ले पिन आफू-आफूलाई पापको लेिख मरे का, तर भींट येशूमा

परमेँवरको

लािग

जीिवत

भएका

ठान्नुपछर्।

१२

यसकारण

शरीरका

अिभलाषाअनुसार चल्नु नपरोस् भनी ितमीह का मरणशील शरीरमा पापलाई
राज्य गनर् नदे ओ। १३ आफ्ना शरीरका अ ह

दुंटताका साधनको

पाप गनर्लाई समपर्ण नगर। तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मािनसह जःतै

आफैलाई

परमेँवरकहाँ

िदइहाल,

र

शरीरका

अ ह लाई

पमा

धािमर्कताका

साधनजःतै परमेँवरकहाँ समपर्ण गर। १४ िकनिक पापले ितमीह मािथ राज्य
गनछै न, िकनिक ितमीह

व्यवःथाको अधीनमा छै नौ, तर अनुमहको अधीनमा

छौ। १५ अब के त? के हामी व्यवःथाको अधीनमा छै न , तर अनुमहको
अधीनमा छ भनेर पाप गन त? कदािप होइन। १६ के ितमीह

जान्दै नौ,
आ ाकारी कमाराको पमा आफैलाई जसकहाँ समपर्ण गछ , जसको आ ा
ितमी पालन गछ , त्यसको कमारा पिन हुन्छौ? िक त मृत्युितर लाने पापको
कमारा अथवा धािमर्कताितर लाने आ ाकािरताको?

१७ तर परमेँवरलाई

धन्यवाद होस्, िक ितमीह , जो एक पल्ट पापका कमारा िथयौ अब जुन

िशक्षाको नमूनामा ितमीह

सुिम्पएका िथयौ, त्यो

दयले पालन गन भएका

छौ।", याकूब १:१३-१६ "१३ परीक्षा हुँदा कसैले पिन यसो नभनोस्,
'परमेँवर ारा

मेरो

परीक्षा

भएको

हो।'

िकनिक

कुनै

खराब

कुराबाट

परमेँवरको परीक्षा हुन सक्दै न, र उहाँ आफैले पिन कुनै मािनसको परीक्षा

गनुह
र् न्ु न। १४ तर हरे क मािनस आफ्नै खराब इच्छा ारा लोिभएर परीक्षामा

पदर्छ। १५ तब खराब इच्छाले गभर्धारण गरे पिछ त्यसले पाप जन्माउँछ।

अिन पाप पूरै बढ़े पिछ त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। १६ मेरा प्यारा भाइ हो, धोकामा

नपर।" र १ यूह ा २:१५-१७ "१५ सं सारलाई वा सं सारमा भएका कुनै पिन

थोकलाई ूेम नगर। यिद कुनै मािनसले सं सारलाई ूेम गदर्छ भने िपताको ूेम

त्यसमा हुँदैन। १६ िकनिक सं सारमा भएका सबै थोक,

अथार्त ् शरीरको

ँ ाको अिभलाषा, जीवनको शेखी िपताबाट आएका होइनन्, तर
अिभलाषा, आख

्
सं सारबाट आएका हुन।
१७ सं सार िबितजान्छ र त्यसको अिभलाषा पिन

िबितजान्छ, तर परमेँवरको इच्छा पूरा गनचािहँ सधको िनिम्त रहन्छ।"
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मािनसह

कुलत वा नशामा लाग्नु र पाप एउटै

हो भ ेछैन। कितपय

नशामा नलागेतापिन वा कुलतमा नलागेतापिन पाप गनर् सक्छन्।

कुलत वा नशामा फःन

तर पापमा फिसरहने चाहनाले गदार् ितनीह

सक्दछन्। त्यसकारण कुनै पाप वा बानी व्यहोरा नराॆो छ भनेर थाहा

पाएपिछ त्यसको पिछ नलाग्न र त्यसलाई रोक्न परमेँवरको शिक्तमा भरपनुर्
धेरै उिचत ठा ुपदर्छ। पाप र नशामा फःने समःयाको सदाको िनिम्त समाधान

(केवल सुधारगृह, धमर्कमर्मा लाग्नुभन्दा) नयाँ

जीवन पाउने चाहना गनुर् हो। पावलले ःप

दय वा परमेँवरबाट नयाँ

पमा व्यक्त गदर्छन् "हामी

येशूको मातहतमा भएको कारणले हामीह ले ःवाथीर् भावना र चाहनाह लाई

मािरसकेकाछ "

(गलाती

५:२४

पान्तिरत)।

त्यस

पापी,

नशा

वा

दुव्यर्सनलाई मनर् िदनुपछर् तािक हामी भी मा िजइरहन सक भनेर रोमी ६:८-

१३मा यसरी व्यक्त गदर्छन् "८ तर यिद हामी भींटसँग मरे का छ भनेता
उहाँसँग िजउने पिन छ भन्ने िवँवास गदर्छ । ९ हामी जान्दछ िक भींट

मरे काह बाट जीिवत भएर फेिर मनुह
र् न
ु ेछैन। अब उसो उहाँमािथ मृत्युको
राज्य हुँदैन। १० जुन मृत्युमा उहाँ मनुभ
र् यो त्यो पापको लेिख सधको लािग
एकै पल्ट मनुभ
र् यो। तर जुन जीवनमा उहाँ िजउनुहन्ु छ,

त्यो परमेँवरको

िनिम्त िजउनुहन्ु छ। ११ यसै गरी ितमीह ले पिन आफू-आफूलाई पापको

लेिख मरे का, तर भींट येशूमा परमेँवरको लािग जीिवत भएका ठान्नुपछर्।

१२ यसकारण शरीरका अिभलाषाअनुसार चल्नु नपरोस् भनी ितमीह का
मरणशील शरीरमा पापलाई राज्य गनर् नदे ओ। १३ आफ्ना शरीरका अ ह

दुंटताका साधनको

ल्याइएका

पमा पाप गनर्लाई समपर्ण नगर। तर मृत्युबाट जीवनमा

मािनसह जःतै

आफैलाई

परमेँवरकहाँ

िदइहाल,

र शरीरका

अ ह लाई धािमर्कताका साधनजःतै परमेँवरकहाँ समपर्ण गर।" अिन यसरी
उनीले थप्दछन् "ूभ ु येशू भी

ितमीह को आफ्नो लुगा लगाउने जःतो

निजक होऊन् अथार्त ् ूभ ु येशू भींट ितमीह को व

होस्, अिन ितमीह

पापमय ःवभावको अिभलाषा पूरा गन ःवाथीर् कुराह मा नलाग" (रोमी

१३:१४

पान्तिरत)।

कितपयले

जीवनकालमा

लिडरहेको कसलाई थाहा छै न र?

नशा

वा

ँ
दुव्यर्सनसग

व्यिक्तगत पमा

तपाईँ आफै पिन हुनसक्नुहन्ु छ वा अ

वा

तपाईँको पिरवारको कुनै सदःय नराॆो आदतमा फिसरहेको हुनसक्छ। इसाई नै

भएतापिन आित्मक जीवनको असफलताले होइन तर कुनै शारीिरक, मानिसक वा
आिथर्क कारणले कुलतमा लाग्न पुगक
े ोले त्यसबाट छु ट्कारा पाउन िव
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अथार्त ्

जा े मािनसह को सहायता िलन आवँयक छ भनेर महसुस गराउन तपाईँले
कसरी सहयोग गनर् सक्नुहन्ु छ?

५. जीवन गुमाउनु

मािनस भएको है िशयतले हामी सबैलाई मृत्युको वाःतिवकता थाहा

छ। मृत्युको बारे मा हामी पढ्छ , मृत्युलाई दे िखरहे का हुन्छ र हामी पिन
मृत्युको निजक आइरहे का हुनसक्छ ।

१ कोरन्थी १५:२५,२६मा मृत्युलाई कसरी व्याख्या गिरएको छ र यस

ूकारले िकन व्याख्या गिरयो? "२५ उहाँले आफ्ना सारा शऽुलाई आफ्ना

पाउमुिन नपा ञ्जेल उहाँले राज्य गनपछर्। २६ सबैभन्दा पिछ नंट पािरने शऽु

मृत्यु हो।"

हामी मध्ये को होला जसको िूयजनको मृत्यु हुँदा ठू लो सन्ताप

भोग्दछ र मृत्यु कःतो

महाशऽु भनेर मृत्युमािथ बोध पोख्दै न? अक ितरबाट

हे न हो भने मनुम
र् ा "असल" पिन पाइएको छ। जो ूभ ुमा छ र ूभ ुलाई

िवँवास गदर्छ उसको लािग मृत्युको िखल जितसुकै पीडादायी भएतापिन त्यो

केवल क्षिणक माऽ हो। उसले

ँ ा िचिम्लन्छ र आख
ँ ा
िझिमक्क आख

उघािरनेबेलामा ऊ अनन्त जीवनको िनिम्त व्युिँ झनेछ। "िवँवास गनह को

िनिम्त मृत्यु सानो कुरो हो....। येशूभक्तको िनिम्त मृत्यु केवल िनन्िामाऽै हो

(त्यो पिन िचर िनन्िा होइन)। अन्धकारमा स ाटा वा च ुपचापको समय हो।

उसको जीवन येशूसँग परमेँवरमा लुकेको हुन्छ "जब हाॆो जीवनमा येशू

दे खापनुह
र् न
ु ेछ तब तपाईँह

जी

पिन उहाँको मिहमामा दे खा पनुह
र् न
ु ेछ।",

ाइट, द िडजाइर अभ एजेज,् पृ. ७८७बाट

पान्तिरत।

एलेन

येशूको आगमन नहुँञ्जेल मृत्यु दु:खदायी, िबछोड र पीडाको समय

ँ ा िचम्लनु हु । हो, मरे काह
भइरहनेछ भ े कुरामा हामीले आख

आनन्दसँग मरे र गए तर बाँकी िजउँदा साथीह
िनिम्त मृत्यु ठू लो आघातको

त

र पिरवारका सदःयह को

पमा नािचरहे को पाइन्छ। मृत्यु ःवभािवक

भएको कारणले कोही मदार् दु:ख मा ु वा आघातको अनुभव गनुप
र् िन ःवभािवकै
हो। हामीह को कुनै थोक वा कुनै िूयजन हामीबाट िछनालेर लग्यो भने
हामी सबैजनाले भावात्मक पमा क

पाउँदछ ।

जब कोही मदर्छ भने िजउँदाले दु:ख वा पीडा भोग्नु सबैको िनिम्त

एउटै अनुभव हुँदैन। बेदनाको ूिकया फरक मािनसको फरकै हुन्छ, तर

ूायजसो मािनसह

शोकमा पदार् ितनीह

िविभ

चरणह मा जाँदछन्। कोही

िूयजन मर्यो भने उसको िनिम्त पिहलो चरण भनेको उसले पाउने धक्का

18५

हो। मरे को मािनस मरे को छै न भनेर िबछोडमा परे को व्यिक्त

दयिवदारक

कोलाहलमा पनुर् हो। लामो समयदे िख रोगको पीडामा पिररहे को िूयजन मनछ

भनेर अनुमान गरे तापिन यिद त्यो व्यिक्त मर्यो भने छोिडएका िूयजनले

अपत्यार

भएको

अनुभव

गदर्छन्।

जीवनको

िबिभ

पाइलाह मा

साथ

िदइरहे को कोही िूयजनलाई अचानक गुमाउनुपदार् उसको िनिम्त सारा सं सार नै

डुवेको जःतो हुन्छ र आफूपिन त्योसँगै मनर् पाएहुन्थ्यो भनेर चाहना गिररहे का

हुन्छन्। यो पीडाको समय ूायजसो दुई वा तीन मिहनासम्म रिहरहन्छ।

दै िनक जीवनमा उठ्दा वा बःदा छोडेर गएका िूयजनको बारे मा हरदम

सोिचरहनुलाई अःवाभािवक मा ुहँद
ु ै न। ूायजसो कुराकानीमा पिन मरे का वा

गुमाइएका व्यिक्तको बारे मा चचार् हुन्छ। यो ूिबया छ मिहनादे िख एक

वषर्सम्म रहनसक्छ।

कोही मदार् लामो समयसम्म िबचिलत हुन ु र उदास भइरहनु ूायजसो

अत्यन्तै ठू लो पीडाको समय मािनन्छ। िबछोडमा परे को व्यिक्तको िदमागमा
आफ्नो िूयजनको बारे मा अनेक कुराह

खेिलरहन्छ। अिन िवःतारै िबछोडको

वाःतिवकतालाई ःवीकानर् थाल्दछ। यस अवःथामा छोिडएको व्यिक्तले अनेक

भावानात्मक चरणह को अनुभव गिररहनसक्छ। ितनीह मा, िरस, अपराधी वा

दोषीमनिःथित, पँचाताप, िदग्दारी र िचन्ता आिद। शोकको समय ःवभािवक

भएकोले त्यो समय पीडा वा गुम्नुपरे को व्यिक्तको ःमरणह लाई हटाउने समय

होइन। अिन समय िबत्दै जाँदा जब मृत्यु वा िबछोड वा गुमाई भनेको

ःवभािवक रहे छ भनेर ःवीकादर्छन् तब िबछोडमा परे को व्यिक्तको चोट िनको
हुँदै जान्छ, दै िनक जीवनमा आफ्नो िबयाकलाप सुचा
दे खाउन थाल्दछ।

पमा चलाउन चासो

कुनै कुरा गुमाउनुपदार् वा कोही िूयजन तपाईँको हातबाट च ुडेर लग्दा

तपाईँले शोक मनाउनु ःवभािवकै भएतापिन दे हायका पदह ले तपाईँलाई कःतो

सान्त्वना िमल्दछ कोही िूयजनको मृत्यु तपाईँको सं सारको अन्त होइन भनेर

आफूले आफैलाई सान्त्वना िदलाउन सिकन्छ? हेनह
र्ु ोस्: रोमी ८:३१-३९ "३१

हामीले यसमा के भन्ने त? यिद परमेँवर हामीतफर् हुनहु न्ु छ भने, हाॆो िव

को हुन्छ? ३२ जसले आफ्नै िनज पुऽलाई बाँकी राख्नुभएन, तर हामी सबैका
िनिम्त उहाँलाई िदनुभयो, के उहाँले हामीलाई सबै थोक पिन उहाँकै साथमा
िदनुहन
े ै न र?
ु छ

३३ परमेँवरका च ुिनएकाह का िव

मा कसले अिभयोग

लाउनेछ? धमीर् ठहराउने परमेँवर नै हुनहु न्ु छ भने, ३४ दण्डको आ ा िदने
को हो? मन त भींट येशू, हुनहु न्ु छ, जो मरे काह बाट जीिवत पािरनुभयो, र

र् न्ु छ।
परमेँवरको दािहने बाहुलीतफर् हुनहु न्ु छ, र हाॆा िनिम्त मध्यःथ पिन गनुह
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३५ कसले हामीलाई भींटको ूेमबाट अलग गन?
दु:खले,

वा खेदोले,

वा अिनकालले,

वा नग्नताले,

के स ंटले,

अथवा

अथवा खतराले वा

तरवारले? ३६ यःतो लेिखएको छ, 'तपाईंको खाितर हामी िदनभिर मािरन्छ ,

कािटने भेड़ाह जःतै हामीह

गिनएका छ ।'

३७ होइन,

यी सबै कुरामा

हामीलाई ूेम गनुह
र् न
ु े ारा हामी िवजेताह भन्दा पिन अझ बढ़ी छ । ३८

िकनिक म यो पक्का गरी जान्दछु , िक मृत्युले वा जीवनले, ःवगर्दूतह ले वा
ूधानताह ले, वतर्मानका कुराह ले वा पिछ हुने कुराह ले, वा शिक्तह ले,

३९ उचाइले वा गिहराइले, वा सारा सृिंटमा भएका कुनै पिन कुराले, भींट

येशू हाॆा ूभ ुमा भएका परमेँवरको ूेमबाट हामीलाई अलग गनर् सक्नेछैन।",

ूकाश २१:१-८ "१ तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी दे ख, िकनिक पिहलो
आकाश र पिहलो पृथ्वी िबितगएका िथए। समुि त अब छँदैिथएन। २ अिन

मैले

परमेँवरबाट

दुलहाको

िनिम्त

दुलही

जःतै

गरी

िस ािरएर

तयार

पािरराखेकी, अथार्त ् पिवऽ सहर, नयाँ य शलेम ःवगर्बाट तलितर झिररहेको
दे ख। ३ िसं हासनबाट यसो भन्ने एउटा चक सोर मैले सुन, 'हेर, परमेँवरको

ँ वास गनुह
ँ भएको छ। उहाँ ितनीह सग
र् न
वास मािनसह सग
े , र ितनीह
ु छ

ँ
उहाँका ूजा हुनछ
े न्, र परमेँवर आफै ितनीह का परमेँवर भएर ितनीह सग

ँ ाको आस
ँ ु पूणर्
रहनुहन
े । ४ उहाँले ितनीह का आख
ु छ

पले पुिछिदनुहन
े , र
ु छ
फेिर मृत्यु नै हुनछ
े ै न, र शोक र पीडा पिन हुनछ
े ै न। िकनिक पिहलेका कुराह
िबितसकेका छन्। ५ िसं हासनमा िवराजमान हुनहु न
े े मलाई भन्नुभयो, 'हेर, म
ु ल

सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु।' उहाँले यसो पिन भन्नुभयो, 'यो लेख, यी कुराह

भरपदार् र सत्य छन्।' ६ उहाँले मलाई भन्नुभयो, 'अब िसि यो। म अल्फा र

ओमेगा हुँ,

आिद र अन्त्य म नै हुँ। ितखार्उनेह लाई जीवनका पानीको

फुहाराबाट म िस मा िदनेछु। ७ जसले िवजय ूाप्त गछर् त्यसले यो
उ रािधकार पाउनेछ, र म त्यसका परमेँवर हुनछ
े ु , र त्योचािहँ मेरो छोरो
हुनछ
े ।" र १ कोरन्थी १५:४२-५८ "४२ मृतकह को पुन त्थान पिन त्यःतै
हो। जुन शरीर िवनाशमा गािडन्छ,

त्यो अिवनाशमा जीिवत हुन्छ। ४३

अनादरमा त्यो गािडन्छ, मिहमामा त्यो जीिवत हुन्छ। दुबल
र् तामा त्यो गािडन्छ,

शिक्तमा त्यो जीिवत हुन्छ। ४४ ूाकृितक शरीरमा त्यो गािडन्छ, आित्मक
शरीरमा त्यो जीिवत हुन्छ।

ूाकृितक शरीर छ भने आित्मक शरीर पिन अवँय हुन्छ। ४५

यसकारण यःतो लेिखएको छ,

'पिहलो मािनस आदम जीिवत ूाणी भयो।'

अिन्तम आदम जीवन िदने आत्मा भयो। ४६ पिहलोचािहँ आित्मक होइन, तर
ूाकृितक हो, र त्यसपिछ चािहँ आित्मक हो। ४७ पिहलो मािनस माटोले
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बिनएको,

पृथ्वीबाट हो। दोॐो मािनस ःवगर्को हो। ४८ माटोले बिनएको

मािनसजःतो िथयो, माटोले बिनएकाह

जःतो छ,
मािनसको

ःवगर्काह

पिन त्यःतै हुन्छन्, र ःवगीर्य मािनस

पिन त्यःतै हुन्छन्। ४९ जसरी हामीले माटोका

प धारण गरे का छ ,

त्यसरी नै ःवगर्का मािनसको

प धारण

गनछ । ५० अब भाइ हो, म ितमीह लाई यो भन्दछु , मासु र रगत ःवगर्का

राज्यको हकदार हुन सक्दै न, न त िवनाश अिवनाशको हकदार हुन सक्छ।
५१ हेर, म ितमीह लाई एउटा रहःय भन्दछु , हामी सबै सुत्दै न , तर हामी

ँ ाको एक िनमेषमा, तुरहीको
सबैको पिरवतर्न हुनछ
े , ५२ एकै क्षणमा, आख
आिखरी आवाजमा। िकनभने,

तुरही बज्नेछ,

र मृतकह

अिवनाशी भएर

जीिवत हुनछ
े न्। अिन हाॆोचािहँ पिरवतर्न हुनछ
े । ५३ िकनिक यस िवनाशी

ःवभावले अिवनाशी, र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गनुप
र् छर्। ५४
जब िवनाशीले अिवनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गछर्, तब लेिखएको त्यो

वचन पूरा हुनछ
े , 'मृत्यु िवजयमा िनिलएको छ।' ५५ 'ए मृत्यु, तेरो िवजय

कहाँ? ए मृत्यु, तेरो खील कहाँ? ५६ मृत्युको खील पाप हो, र पापको शिक्त

व्यवःथा हो। ५७ तर परमेँवरलाई धन्यवाद होस्, जसले हामीलाई हाॆा ूभ ु
येशू भींट ारा िवजय िदनुहन्ु छ। ५८ यसकारण मेरा िूय भाइ हो, िःथर र

अटल रहो। ूभ ुको काममा सध ब दै जाओ। िकनिक ितमीह

ूभ ुमा ितमीह को पिरौम व्यथर् हुँदैन।"

जान्दछौ, िक

उपसं हार:

थप जानकारी: धेरै मािनसह ले नराॆो नशा वा कुलतमा फःदा महाक
भोग्दछन्। पैसा, काम र असल ःवाःथ्यलाई लत्याएर ितनीह
क्षिणक चाहनाह को नोकर वा दास ब

ितनीह का

पुगेका हुन्छन्। असल नागिरक,

असल बाबुआमा वा छोराछोरी हुने र गौरबकासाथ टाउको उठाएर िहँड्ने

ःवतन्ऽता हािनकारक शारीिरक अिभलाषाले गदार् गुमाइरहे का हुन्छन्। तर

हाॆो पापबाट र िबषालु तथा हािनकारक नशाह बाट ःवतन्ऽता ूदान गनर्
येशू आउनुभएको िथयो। उहाँले यो िजिकर गनुभ
र् यो, "यिद पुऽले ितमीलाई

ःवतन्ऽता िदन्छन् भने ितमीह

पक्कै ःवतन्ऽ हुनेछौ।" (यूह ा ८:३६

ु न
पान्तिरत)। हाॆो साथमा उहाँ िनरन्तर पमा हुनह
ु ेछ भनेर येशूले बाचा

गनुभ
र् एको छ, म ी २८:२० "म ितमीह सँग सध रहनेछु।" र परमेँवरले

अगमवक्ता यशैयामाफर्त यो वचन िदनुभएको छ "१ तर अब हे याकूब,
ितमीलाई रच्नुहन
र् न
ु े, हे इॐाएल, ितमीलाई सृिंट गनुह
ु े परमूभ ु भन्नुहन्ु छ:

'नडराऊ, िकनिक मैले ितमीलाई मोल ितरे र छु टाएको छु । मैले ितमीलाई
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ितॆो नाउँ काढ़े र बोलाएको छु , ितमी मेरै हो। २ ितमी पानीबाट भएर जाँदा
म ितॆो साथमा हुनेछु। ितमी नदीह बाट भएर जाँदा ितनले ितमीलाई
डुबाउनेछैनन्। ितमी आगोबाट िहँड़ेर जाँदा ड नेछैनौ। त्यसको ज्वालाले

ितमीलाई भःम पानछै न। ३ िकनभने म परमूभ,ु

ितॆा परमेँवर हुँ,

इॐाएलका परमपिवऽ, ितॆा उ ारक। ितमीलाई छु टाउनका िनिम्त िमौदे श,
र ितॆो स ामा कूश र सेबा म िदन्छु । ४ ितमी मेरो

िंटमा बहुमूल्य र

आदरणीय भएकाले, र मैले ितमीलाई ूेम गरे को कारणले म मािनसह लाई

ितॆो स ामा,

नडराऊ,

र जाित-जाितह लाई ितॆो जीवनको स ामा िदनेछु। ५

िकनिक म ितमीिसत छु । म ितॆा छोराछोरीह लाई पूवद
र् े िख

ल्याउनेछु, र पिँचमदे िख ितमीह लाई भेला गनछु । ६ म उ र िदशालाई
भन्नेछु, 'ितनीह लाई िदइहाल्'। र दिक्षण िदशालाई भन्नेछु, 'ितनीह लाई

्
नथुन'।
मेरा छोराह लाई टाढ़ादे िख र मेरा छोरीह लाई पृथ्वीको पल्लो
छे उदे िख ल्याओ, ७ हरे क जो मेरो नाउँ ारा बोलाइएको छ, जसलाई मैले

मेरो मिहमाको िनिम्त सृिंट गरे को छु ,

जसको आकार मैले नै रच र

ँ '" (यशैया ४३:१-७)। (याद गनुह
बनाए।
र् ोस्, जब परमेँवरले "हरे क"

भ ुभयो तब येशूले उच्चारण गनुह
र् न
ु े यूह ा ३:१६को ूितध्विन िथयो। यहाँ

परमेँवरले उच्चारण गनुभ
र् एको आिशष केवल यहू दी जाितलाई माऽ िदइएको

होइन भ े ूत्यक्ष ूमाण ूःतुत गिरएको छ। त्यसको अथर् कुलत, पाप
आिदसँग सं घषर् गनुप
र् दार् हामी एक्लै ले गनुप
र् दन। अझ भ ुपदार्, हामी यसमा
यिकन

हुनपु दर्छ

िक

सं सारमा

शैतान

र

उसका

मितयारह सँगको

यु

हामीह को नभएर परमेँवरको हो (१ शमूएल १७:४७) र उहाँले हामीह

िबजयी हुने कुराको ूित ा गनुभ
र् एको छ (१ पऽुस १:३-९ "३ परमेँवर र
ु न्ु छ! उहाँको महान् कृपाले
हाॆा ूभ ु येशू भींटका िपता धन्यका हुनह

मृतकबाट येशू भींटको पुन त्थान ारा एउटा जीिवत आशाको िनिम्त हामी

नयाँ

गरी

जन्मेका

छ।

उ रािधकार अिवनाशी,

िवशु

४

ःवगर्मा

ितमीह का

िनिम्त

साँिचराखेको

र नओइलने िकिसमका छन्। ५ आिखर

ँ े का मुिक्तको िनिम्त ितमीह
समयमा ूकट हुन आट
शिक्तबाट सुरिक्षत रािखएका छौ। ६ ितमीह

िवँवास ारा परमेँवरको

यसै मा रमाउँछौ, य िप अिहले

थोरै समयको िनिम्त ितमीह ले िविभन्न िकिसमका कंट भोग्नुपदर्छ। ७

आगोबाट खािरने तर नंट भएर जाने सुनभन्दा पिन ितमीह को िवँवास

मूल्यवान् छ। ितमीह को यो िवँवास साँचो ूमािणत होस्, र येशू भींट

ु ँद
ूकट हुनह
ु ा ूशंसा, मिहमा र आदरको योग्य बनोस्। ८ ितमीह ले नदे खे
तापिन उहाँलाई ूेम गछ । उहाँलाई ितमीह
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अिहले

दे ख्दै नौ,

तापिन

र अवणर्नीय र गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौ। ९

उहाँमािथ िवँवास गछ

ितमीह का िवँवासको ूितफलःव प ितमीह ले आफ्ना आत्माको मुिक्त

पाउँछौ)।

आज नै तपाईँ कुनै पिन हािनकारक बानी वा नशाबाट ःवतन्ऽ हुन

सक्नुहन्ु छ र तपाईँले चाहनुभएको सही ःवतन्ऽता परमेँवरले तपाईँलाई िदन

सक्नुहन्ु छ, जो परमेँवरको पिन चाहना हो। त्यसको अथर् तपाईँले सं घषर् गनुर्
ु ु
पदन भनेको होइन र बेलाबेलामा तपाईँ असफल हुनह

वा लड्नुह ु

भनेको

पिन होइन। तर एकदम असल खबर त यो हो िक जबसम्म तपाईँ आफ्नो

सं घषर्लाई त्याग्नुह ु

र िनरन्तर ूयास गिररहनुहन्ु छ तबसम्म परमेँवरले पिन

तपाईँलाई त्याग्नुह ु । फेिर त्यसै बखत कुनै िव

वा जा े मािनसको सहायता

माग्नु वा सुधार गृहमा बःनु पिन गलत होइन। जसरी तपाईँको ःवाःथ्य
समःयालाई उपचार गनर् ूभ ुले िचिकत्सक तथा ःवाःथ्यकमीर्ह लाई ूयोग

गनुह
र् न्ु छ त्यसरी नै तपाईँको मानिसक र हािनकारक नशाबाट तपाईँलाई
छु ट्कारा िदलाउनु उहाँले ःवाःथ्यकमीर्ह लाई ूयोग गनुह
र् न्ु छ।
"जब हामी किठन पिरिःथितमा पदर्छ , दु:खक

र परीक्षाह

आउँछन् तब हामी परमेँवरितर भाग्न सक्छ । हामीलाई उ ार गनर् र सबै

क बाट छु टकारा िदन उहाँ अत्यन्तै सक्षम हुन ु भएकोले

उहाँबाट हामीले

सहायताको अपेक्षा गनर्सक्छ । यिद हामी परमेँवरबाट आिशष चाहन्छ भने

उहाँसँग आिशषको िनिम्त िबिन्त गनुप
र् छर्। ूाथर्ना गनुर् हाॆो कतर्व्य हो र यो
आवँयक पिन हो, तर उहाँको ःतुित र ूशं सा गनर् िकन वेवाःता गन? सबै

आिशषह

िदनुहन
ु े परमेँवरलाई हामीले हरे कपल धन्यवाद िदइरहनुपदन र?

परमेँवरूित धन्यवादी वा कृत

अनुमह,

दया,

माया

र

हुने बानी हामीले बसाल्नुपदर्छ। परमेँवरको

क णाह को

बारे मा

बारम्बार

चचार्

र

ध्यान

गिररहनुपछर्। उहाँको पिवऽ नाउँलाई उच्च ःवरले मिहमा गिररहनुपदर्छ।
हामी दु:ख, क

र शोकको भ ुमरीमा पिररहे तापिन हामीले उहाँलाई किहल्यैपिन

ु ु ।"-एलेन जी
िबसर्नह
पान्तिरत।

िचन्तनमनन:

अ)

ाइट, सेलेक्टे ड मेसेजेज,् बुक २, पृ. २६८बाट

ँ
यिद कसैमािथको िवँवासको गुम्यो वा कसैसग
सम्बन्ध
टु

ु े कःतो
ो भने त्यसलाई मत्थर गनर् क्षमाशील हुनल

भूिमका खेल्दछ? हेनह
र्ु ोस्, म ी ६:१२-१५ "१२ हाॆा

अपराध क्षमा गनुह
र् ोस्, जसरी हामीले आफ्ना अपराधीह लाई
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क्षमा गरे का छ ।

१३ हामीलाई परीक्षामा पनर् निदनुहोस्,

तर दुंटबाट छु टाउनुहोस् िकनभने राज्य, पराबम र मिहमा
सदासवर्दा तपाईंकै हुन,् आमेन।' १४ िकनिक ितमीह ले

मािनसह का अपराध क्षमा गर्यौ भने ितमीह का ःवगर्मा
र् न
हुनहु न
े ।
ु े िपताले पिन ितमीह लाई क्षमा गनुह
ु छ

१५ तर

ितमीह ले मािनसह का अपराध क्षमा गरे नौ भने ितमीह का
िपताले ितमीह का अपराध क्षमा गनुह
र् न
े ै न।" र म ी
ु छ

१८:२१,२२ "२१ तब उहाँकहाँ आएर पऽुसले भने, 'ूभ ु,

मेरो भाइले कित पल्ट मेरो िव
त्यसलाई क्षमा गन?

मा अपराध गरे मैले

के सात पल्टसम्म?

२२ येशूले

ितनलाई भन्नुभयो, 'म ितमीलाई भन्दछु , सात पल्ट होइन,

तर

स री

गुणा

सात

पल्ट।'"।

"अ

मािनसह को

गल्तीलाई ूेमले िहसाबिकताब राख्दै न" भनेर पावलले व्यक्त
आ)

इ)

गदर्छन् (१ कोरन्थी १३:५

हामी दु:खक

पान्तिरत)।

र शोकमा पिररहँदा पिन परमेँवरका क णा,

अनुमह र ूेमको बारे मा सिम्झरहनु र सोिचरहनु िकन फाइदा

छ?

आफ्ना

िूयजन वा अ

कुनै पिन थोक गुमाउनुपदार् शोकमा

परे र सं घषर् गिररहेकाह लाई तपाईँ र तपाईँको सम्पूणर् चचर्को
पिरवारले सहयोग गनर् के उपायह

छन्।
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छन् जो व्यवहािरक पिन

कथा ९
नयाँ वषर्को चाहना
िबएिशज ड िजसस सान्टना, २३,ॄािजल
दिक्षण अमेिरकाको ॄािजल दे शमा इटापािरका नाउँ गरे को एउटा टापु
छ। त्यसको विरपिर रमणीय बालुवाको िकनारह
धेरै युवायुवतीह

छन्। त्यहाँ नयाँ वषर्मा

ु ीपख ितनीह
भेला हुन्छन्। एउटा नयाँ वषर्को बेलक

ग्लासमा रक्सी िपएर परमेँवरसँग नयाँ इच्छा तथा चाहनाह को कामना गद
िथए।

"ूभ ु,

मलाई

वषर्भरी

आिशषह ले

भिरिदनुहोस्

एक

जनाले

भन्यो।"ूभ ु मलाई धनी बनाउनुहोस्" अक ले चाहना व्यक्त गर्यो।"म माया

गन केटी चाहन्छु " अक ले मुःकुराउँदै भन्यो।

िबयािशज द िजसस सान्टानाले आराटु बा िकनारामा त्यःतै खालका

इच्छाह

आफ्ना साथीह ले व्यक्त गरे को सुिनरहे की िथइन्। उनी आफ्नो

साल्भाडोर घरबाट एक घन्टा लगाएर डु ामा जाने त्यस लोकिूय सामुििक
िकनारामा नयाँ वषर् मनाउन गएकी िथइन्। त्यस सालभाडोर सहरमा तीस
लाख जनसं ख्या छन्। जाँड रक्सी र रमझम गरे र आफ्नो जीवन कसरी
सुधािररहे का

होलान् भनेर

अचम्म

मानेर

सोिचन्।

अिन

उनी

भिन्छन्:

ँ गत वषर्मा परमेँवरले मलाई के गनुभ
र् यो त्यो
"परमेँवरसँग केही मािग्दन।
सबैको िनिम्त म धन्यवाद िदन चाहन्छु । मैले िवँविव ालयमा पढ्न छाऽबृि

पाए ँ र एउटा इिन्जिनयिर

कम्पनीमा मेरो पढाइको

ानलाई व्यवहारमा उतान

तािलम गनर् अवसर पिन पाएको छु । त्यसकारण गत वषर् मलाई परमेँवरले
धेरै आिशष िदनुभएको छ। त्यसूित परमेँवरमा आभार व्यक्त गनर् चाहन्छु ।"
उनले निहिचिकच्याइ भिनन्।

सोमबार काम गनर् जाँदा िबयािशजलाई सञ्चो भएन। शिनबार र

आइतबारमा नयाँ वषर्को िबदा मनाउँदा उनी थाकेकी िथइन्।

उनको हािकम आना िबिःटनाले सहानुभिू त दे खाएर िबयािशजको निजकै बिसन्

र आफ्नो मोबाइल िनकािलन्। त्यसमा उनीसँग रहे को ितन िमनेटको िभिडयो

खेिलन्।
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त्यस िभिडयोमा एक जना पाःटरले येशूको बारे मा बोलेका िथए।
िबयािशजले त्यसलाई चासो मानेर हे िरन्। उक्त पाःटर उनका साथीह

जःतो

गरे र बोलेको िथएन।
अक िदन िबहान िबयािशजको हािकम आना िबिःटनाले अक ितन
िमनेटको िभिडयो

ाटस्अपबाट पठाएकी उनले पाइन्। अक िदन फेिर अक

छोटो िभिडयो िबयािशजको मोबाइलमा आएको िथयो। िबयािशजले ूत्येक
िभिडयो हे िरन्। पाःटरको शान्त बोलीूित उनले अचम्म मानेकी िथइन्। उनी
ज

ाँहा बाबुसँग बःदिथन्। उनकी आमाले पारपाच ुके गरे र बाबुलाई छोडेकी

िथइन्। बाबु छोरीको बारम्बार कचकच हुन्थ्यो। घरमा कचकच हुन
थालेकोले नै िबयािशजले पिन रमझम पाटीर् र जाँडरक्सी खान थालेकी िथइन्।

केही िदनपिछ िबयािशजले इन्टरनेटबाट पाःटरको नाउँ हे रेर उनले ूवचनमा

िदएका िवषयबःतुह को बारे मा अझ जानकारी िलन थािलन्।
इभान सारे भाले नोभा टे म्पो टे िलिभजनमा सं चालन हुने पो

त्यो पाःटर

ुर्िगज भाषामा “इट

इज िरटन“ कायर्बम आयोजना गदर्थे। त्यो टे िलिभजन ॄािजलसँग सम्बिधत
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को होप च्यानलको िथयो।

िबयािशजले टे िलिभजन कायर्बम “इट इज िरटन“लाई हे न र् थािलन्।

त्यो टे िलिभजन कायर्बम हे रेर पाःटरले भनेको वचन िठक हो िक होइन भनेर

बाइबलसँग तुलना पिन गनर् थालेकी िथइन्। जब उनले दश आ ाह

र

सेभेन्थ-डे साबथको बारे मा सुिनन् तब उनले अत्यन्तै अचम्म मािनन्। साबथको

बारे मा उनले किहल्यै पिन सुनेकी िथइनन्।

ितन हप्तासम्म टे िलिभजन कायर्बमकोसाथै बाइबल अध्ययन गनर्

थालेपिछ उनले आफ्नो िबगतको जीवनको िनिम्त परमेँवरसँग क्षमा मािगन्।
दय परमेँवरको िनिम्त खुला गिरन्

उनले आफ्नो

र पिहलोपल्ट परमेँवरले

उनको ूाथर्ना सुिनरहको उनले महसुस गिरन्।
िबयािशज चचर् जान खोिजन्। एक जना साथीले आइतबारको िदन

चचर्मा आउन िनम्तो िदइन्। तर जब उनी त्यस चचर्मा गइन् तब बाइबलले

भनेको सात िदनको साबथलाई त्यस चचर्ले िकन पालन गरे न भनेर उनले

सोचकी िथइन्।

िबयािशजकी हािकम आना िबिःटनाले उनको सम्बन्ध परमेँवरसँग

नयाँ भएको महसुस गिरन्। उनले िबयािशजलाई घरे ल ु चचर्मा येशूको बारे मा

अ ह सँग

अध्ययन

गनर् िनम्तो

िदइन्।

त्यहाँ
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धेरै

मािनसह

िविभ

कोठाह मा समूह समूह गरे र साबथ र अ
गदर्थे।

िदनह मा बाइबल अध्ययन

िबयािशज तुरन्तै त्यस घरे ल ु चचर्को मोहमा फिसन्।

"मलाई सबैले अ ालो मारे र मलाई त्यो ठाउँ घर जःतै लाग्यो।

मेरो मनमा शािन्त आएको महसुस गर" अन्तरवातार्कोबममा िबयािशजले

भिनन्।ती मािनसह को ःनेह दे खेर उनी छक्क पिरन्। "ियनीह

मलाई िकन

् ितनीह ले मलाई िचनेका छै नन्। तर ितनीह ले
यसरी धेरै माया गछर्न?

् ममा भएको बाइबलको
'ितॆो िदन राॆो होस्' भनेर पिन अिभवादन गछर्न।
ानको बारे मा ितनीह

सु

चाहन्छन् र म कसरी पिढरहे को छु सोूित पिन

चासो दे खाउँछन्। म को हुँ भनेर थाहा पाउनुभन्दा अिघ नै

ितनीह

ितनीह ले माया दे खाउँछन्" अचम्म मान्दै उनले भिनन्।

चचर्को दुई युवायुवती आमान्दा र िभटोरले िबयािशजलाई हरे क साबथ
बाइबल अध्ययन िदए। अन्तमा आएर िबयािशजले आफ्नो

दय येशूलाई

समिपर्त गिरन् र चचर्को बािहर रहे को पौडी खेल्ने पोखरीमा बिप्तःमा िलइन्।
त्यो दे खेर िबयािशजकी हािकम आना िबिःटना खुशीले रोइन्।

आज िबयािशजले उनका बाबु, आमा र दाजुले येशूलाई महण गरोस् भनेर

ूाथर्ना गिररहे की िछन्। उनको दाजुले “इटइज िरटन“सँग बाइबल अध्ययन

गनर् सु

गिरसकेको छ। "आँचयर्कामह मा म िवँवास गिदर्नथ। आजको

जमानामा आँचयर् वा अलौिकक कामह

असम्भव भन्ठान्थ। तर परमेँवरले

नै मेरो जीवनमा सही आँचयर्को काम गनुभ
र् एको छ। पाटीर्, रमझम, जाँड
रक्सी आिद खाँदा िभऽी मनमा

ँ
िर ोपना अनुभव गरे को िथए।
त्यही

र् यो।
िर ोपनालाई येशूले आफ्नो ूेम िदनुभएर भनुभ

उनले िववाह गन युवासँग गत वषर्को नयाँ वषर्को साँझ मनाए।

ितनीह ले अ ुरको जुस िपएर रमाइलो गरे र परमेँवरको आिशषको िनिम्त
उहाँलाई

धन्यवाद

चढाए।"म

परमेँवरसँ

निजक

हुन

चाहन्छु ।

म

परमेँवरलाई किहल्यै पिन अन्त नहुने ूेमले ूेम गनर् चान्छु " िबयािशजले

भिनन्। यस ऽैमािसकको भेटीले बहालमा िलएको घरे ल ु चचर्बाट ठू लो भवनमा
सनर् सहयोग िमल्नेछ जसमा ःवःथ पिरकारको खाना र ःवाःथ्य सम्बन्धी
कायर्बमह

गनर् सहयोग िमल्नेछ।तपाईँको भेटीको िनिम्त धन्यवाद।
लेखक: आन्द्र्यु मेकचेःनी
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