
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : इजिकएल: २४:१५-२७, ूःथान ३२:१-१४, 

म ी ५:४३-४८, १ पऽसु २:१८-२५ र भजन ६२:१-८। 

यस अध्यायको मूल सार पद:  "धन् य िवनॆह ,  िकनभने ितनीह ले पथृ् वीको 
अिधकार पाउनछेन ्।" म ी ५:५। 

नॆ वा िवनॆ गणुको बारेमा त्यित बाइबलमै धेरै सनु्दैन । मोशा र 
येशूले डाँडामा िदनभुएको उपदेशमा िवनॆताको बारेमा केही हेछ । यो िकन 
भ े कुरामा थाहा पाउन त्यित गार् हो छैन। िवनॆ हनुकुो अथर्, जितसकैु िच  
दखु् ने गिर शऽ,ु िमऽ ु र आफन्तले दयमा ूहार गरेतापिन त्यसलाई 
धैयर्तापूवर्क शहनशील भएर िलन सक्ने खबुी हनु ुहो। यस गणुले सिजएको 
मािनसले कसैसँग आबोस पोख्दैन, ूितशोधको भावना उसमा हुँदैन र िरस 
राख्दैन। उसको िमजास नॆताले सिजएको हनु्छ। यस खालको गणुको बारेमा 
धेरै चचार् गिरएको पाइन्दैन। आजको समाजमा जहाँ ूितःपधार्को होडबाजी 
हनु्छ, तँभन्दा म के कम, म िकन दिवने भ े मनिःथितले बिलयो अ ा 
जमाएको िविभ  छापाह ले ूसारण भइरहेको छ। हामी आफैले पिन कितपय 
समयमा अनवुभन नै गदर्छ । सभ्य समाजमा पिन िवनॆ हनु,ु झिुकन,ु 
दवाउनभुन्दा ब  दिवन ुजःता गणुह  अनौठो नै भएको पाइन्छ र त्यसलाई त 
झन कमजोर िमजासको भनेर होच्याइन्छ। किहलेकाही ँ यस िवनॆलाई 
बाइबलका अनवुादकह  नॆ वा िवनयशील भनेर अनवुाद गदर्छन।् तर 
जेभएतापिन नॆ वा िवनॆ हनु ुमानव इितहास वा बतर्मान समाज वा सभ्यतामा 
हनुपुन सम्माननीय वा आदशर् गणु भनेर जोड गदन। 

  तर हेपाहा, अन्याय, अत्याचार, दवु्यर्वहारलाई धैयर्तापूवर्क सहँदै कुनै 
िरस नराखी सहनशीलताको गणुको िशखर उदाहरण येशू र उहाँका चेलाह ले 

१० अिग्नपरीक्षामा नम्र अिग्नपरीक्षामा नम्र 
िमजाज रािखराख्नुिमजाज रािखराख्नु  

१६२



उल्लेखनीय र ूभावकारी पमा देखाएका िथए। तर िवनॆ हनु ु नै मािनसको 
लआय त होइन। य िप, ूभकुा अिग्नपरीक्षामा परेकाह लाई िवनॆताको गणु 
अत्यन्तै शिक्तशाली अ  हनुसक्छ। िवनॆ हनु िसक्न ठूलो थलो नै 
द:ुखक को ूयोगशाला हो। यहा ँहाॆो दय उथलपथुल हनु्छ। हामी टुबा 
टुबा हनु्छ । त्यसबाट हामी उिब्जन सक्य  भने ूभकुो िनिम्त ूवाकारी 
गवाही हनु सक्छ । 

   यस अध्यायको झलक: द:ुखक  र िवनॆताको बीचमा के सम्बन्ध 
छ?  हामी हाॆ ैिवनॆ र िछयािछयाको अनभुवले अ ह को िनिम्त कसरी ूवल 
गवाही हनु सक्छ ? येशूभक्तह को िनिम्त िवनॆता कमजोरी होइन बल िदने 
गणु भनेर कसरी ःवीकान? 
 

१. टुबा टुबा गिरएको र पोखाइएको रस 

    हामीह  अ ह को िनिम्त टुबीएको रोटी र खन्याइएको रस हनुपुछर् 
भनेर इसाई लेखक ओसवाल्ड च्याम्बरले व्यक्त गदर्छन।् त्यसको अथर् के हो? 

   अ ह को सेवा गनर् भाँिचएका, टुिबएका र  िछयािछया भएका 
मािनसह को उदाहरणह ले बाइबल भिरएको छ। जब मोशाले ूभकुा 
जनह लाई अगवुाइ गद िथए तब उनले उहाँको िव मा कानेखसुी, आलोचना 
र लछुाचडु िनरन्तर वाढीको पमा सामना गरेका िथए। यशूुफलाई त्यःतो 
याऽामा होिमयो जहाँ उनले मािनसह को बेइमानी वा िव ासघात, दासत्व र 
झ्यालखानामा अन्याय भएतापिन सहनपुरेको िथयो। सैतानले ूभकुा जनह लाई 
भकुण्डो खेल्ने र शाला बनाएतापिन ूभलेु  ती पिरिःथितह  ितनीह लाई 
आउन िदनभुयो तािक त्यो र शाला ूभकुो अनमुह र ःयाहारको ूयोगशाला 
ब  सकुन। ूभकुा जनह  सारा मािनसह  र जगतको साम ुूभकुो र म  
वा ना शालामा अिभनेता र अिभनेती हनु पगेुका िथए। ितनीह लाई 
ितनीह कै िहतको िनिम्त िनफिनन पगेुका िथएनन ्तर अ ह को भलाई वा 
सेवा गनर् िनफनेका िथए। अिहले ूभलेु हामीलाई त्यसरी नै ूयोग गनर् 
सक्नहुनु्छ। ूितकूल वा पीडादायी पिरिःथितमा बोिधत हनु ुसिजलो छ, िरसले 
जरुमिुरन ु सहज छ। तर यिद हामीमा िवनॆ वा नॆ हनेु पिवऽ आत्माको 
बरदान छ भने सबै थोक धैयर्तासाथ िरसराग नराखी सहनसक्ने हनु्छ । 

    इजिकएल २४:१५-२७ पढ्नहुोस।् यहाँ के भइरहेको छ? ूभकुा 
धरुन्धर अगमवक्ता इजिकएल पिन िकन अिग्नपरीक्षामा होिमएको िथयो? 
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"१५ परमूभकुो यो वचन मकहाँ आयो: १६ “हे मािनसको छोरो, एकै ूहारमा 
म ितमीबाट ितॆो आखँाको नानीलाई लैजान लागेको छु। तापिन ितमीले शोक 
नगर ्। नरोऊ, र ितॆा आखँाबाट केही आसँ ुनझार ्। १७ चपूचाप बसेर सःु केरा 
हाल ्। मतृकको िनिम् त शोक नगर ्। टाउकोमा फेटा र खु ामा जु ा लगा। 
ितॆो मखु नछोप ्। मलामीह को खाने कुरा नखा।” १८ यसैले िबहानै मैले यो 
कुरा मािनसह लाई भन, र त् यही बेलकुी मेरी पत् नीको मतृ् य ुभयो। भोिल िबहान 
मैले जे आ ा पाएको िथए,ँ त् यसै गर। १९ तब मािनसह ले मलाई सोधे, “यी 
कामह सँग हाॆो के सम् बन् ध? के तपाईं हामीलाई बताउनहुनु् न?” २० तब मैले 
ितनीह लाई भन, “परमूभकुो यो वचन मकहाँ आयो: २१ इॐाएलको 
घरानालाई भन ्: “परमूभ ु परमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: म मेरो पिवऽः थान, त् यो 
िकल् ला, जसमा ितमीह  गवर् गदर्छौ, ितमीह का आखँाको प् यारो, ितमीह का 
ूमेको पाऽलाई अपिवऽ तलु् याउन लागेको छु। अिन ितमीह ले छोिड़राखेका 
ितमीह का छोराछोरीह  तरवारले मािरनेछन ्। २२ अिन मैले गरेझ ितमीह ले 
पिन गनछौ। ितमीह ले आफ् नो मखु छोप् नेछैनौ, अथवा मलामीह को खानेकुरा 
ितमीह ले खानेछैनौ। २३ ितमीह ले आफ् नो फेटा टाउकोमा र ितमीह का 
जु ा ितमीह का खु ामा लगाउनेछौ। ितमीह ले शोक गनछैनौ न त नेछौ, 
तर ितमीह  आफ् ना पापह को कारण सकेुर जानेछौ, र आ-आफ् ना बीचमा 
सःु केरा हाल् नेछौ। २४ यसरी इजिकएल ितमीह का िनिम् त एउटा िचन् ह 
हनेुछ। उसले गरेजः तै ितमीह ले पिन गनछौ। जब यो कुरा हनु् छ, तब 
परमूभ ु परमेँ वर म नै हुँ भनी ितमीह ले जान् नेछौ।”  २५ “हे मािनसको 
छोरो, त् यस िदन जब म ितनीह बाट ितनीह को िकल् ला, ितनीह को आनन् द र 
गौरव, ितनीह का आखँाको अित िूय कुरा, ितनीह का दयको इच् छा र 
ितनीह का छोराछोरीह  पिन लानेछु, २६ त् यस िदन ितमीलाई यो समाचार 
सनुाउनलाई एउटा भागेर आएको मािनस ितमीकहा ँआउनेछ। २७ त् यस बेला 
ितॆो मखु खोिलनेछ। ितमी त् यससँग कुरा गनछौ, र ितमी चपूचाप रहनेछैनौ। 
यसरी ितमी ितनीह का िनिम् त एउटा िचन् ह हनेुछौ, र ितनीह ले म नै परमूभ ु
हुँ भनी जान् नेछन ्।” इजिकएल २४:१५-२७। 

   इजिकएल २४:२४मा ूभलेु भ ुभएको छ, "यसरी इजिकएल 
ितमीह का िनिम् त एउटा िचन् ह हनेुछ। उसले गरेजः तै ितमीह ले पिन 
गनछौ। जब यो कुरा हनु् छ, तब परमूभ ुपरमेँ वर म नै हुँ भनी ितमीह ले 
जान् नेछौ।" इजिकएलले आफ्नो आखँाको नानी वा दयकी प्यारी ौीमतीको 
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असमायीक मतृ्यकुो िवयोग सहन ु परेको िथयो।तर उनको त्यो अनभुवले 
साबर्भौम ूभकुो सत्यतालाई इॐाएलीह ले िसक्ने भएका िथए। इजिकएलको 
जीवनमा पूराभएको भिवंयवाणी र उनले भोगेका पीडाले मािनसह ूित ूभकुो 
िभऽी आतर्नादलाई बािहर ल्याएको िथयो। त्यःतो िछयािछयाको जीवन ारा 
सिृ कतार् परमे रलाई कितजनाले हेनर् सक्ने भएको हनु्छ। कितलाई थाहा छ 
र?  

िढलो होस ् वा चाँडो होस ् हाॆो जीवन आफै टुिबनेछ। तपाईँको आफ्नै 
अनभुवमा टुिबन ुवा िछयािछया हनु ुभनेको के अनभुव गनुर्भएको छ? तपाईँको 
टुिबएको, िवयोगको जीवन ारा अ ह लाई सहयोग गनर् ूभलेु कसरी ूयोग 
गनर् सक्नहुनु्छ? 
 

२. अनमुहको िनिम्त पहल 

   ूित ा गिरएको कनान देश केवल यहूदीह को िनिम्त नभएर िमिौत 
वा अयहूदीह को िनिम्त पिन िथयो। त्यताितर लिम्कन म भिूममा याऽामा दवैु 
यहूदी र अयहूदीले ूभलुाई ग ारी गरेका िथए वा िव ासघात गरेका िथए।त्यो 
पिन एक पल्टमाऽ नभएर धेरै वा िनरन्तर भनेपिन हनु्छ। जब सनुको गाईलाई 
"ितमी नै हाॆो ूभ ुहो। ितमी नै हाॆो मिुक्तदाता हो" भनेर (अिहले नेपालमा 
गिररहेको जःतै) पूजा गरेका िथए तब ूभकुो िनिम्त त्यो अचाक्ली भएको 
िथयो। हेन ुर्होस ् यसको बतृान्त: " १ जब मािनसह ले मोशालाई पवर्तबाट 
ओलर्न िबयाँलो गरेका देखे, तब ितनीह  हा नकहाँ भेला भएर ितनलाई भन् न 
लागे, “उ  नहुोस ्, र हाॆा अिगअिग जानलाई देवताह  बनाउनहुोस ्, िकनिक 
हामीलाई िमौबाट िनकालेर ल् याउने मोशालाई के भयो हामी जान् दैन ” २ 
हा नले ितनीह लाई भने, “ितमीह का पत् नीह  र छोराछोरीह का कानमा 
भएका सनुका कुण् डलह  फुकाली यहाँ मकहाँ ल् याओ।” ३ तब सबै 
मािनसह ले आफ् ना-आफ् ना कानमा भएका सनुका कुण् डलह  फुकालेर 
हा नकहाँ ल् याए। ४ ितनले ती ितनीह का हातबाट िलएर हितयारले खोपे, र 
ढालेर बाछाको आकारको एउटा मूितर् बनाए। तब ितनीह ले भने, “हे इॐाएली 
हो, ितमीह लाई िमौबाट िनकालेर ल् याउने ितमीह का देवताह  यी नै हनु ्।”  

५ यो देखेर हा नले बाछाकै साम ु एउटा वेदी बनाए, र ितनले यसो भनेर 
घोषणा गरे, “भोिल परमूभकुो िनिम् त एउटा चाड़ हनेुछ।” ६ भोिलपल् ट 
मािनसह  िबहानै उठेर होमबिल चढ़ाए, र मेलबिल पिन ल् याए। तब ितनीह  
खानपान गनर्लाई बसे, अिन त् यसपिछ मोजमा डबु् न उठे। ७ तब परमूभलेु 
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मोशालाई भन् नभुयो, “तल ओलर्, िकनिक ितमीले िमौबाट िनकालेर ल् याएका ितॆा 
मािनसह ले आफैलाई ॅं ट पारेका छन ्। ८ ितनीह लाई जनु मागर्मा िहँ  ने 
आ ा मैले िदएको िथए,ँ त् यसबाट ितनीह  यित चाँड़ै अक ितर लागेका छन ्। 
ितनीह ले आफ् ना िनिम् त बाछाको आकारमा एउटा ढालेको मूितर् बनाएर 
त् यसैलाई पजेुका छन ्, र त् यसैको िनिम् त बिल चढ़ाएर भनेका छन ्, ‘हे इॐाएली 
हो, ितमीह लाई िमौबाट िनकालेर ल् याउने ितमीह का देवताह  यी नै हनु ्’।” 

९ परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, “मैले यी मािनसह लाई देख। ियनीह  त 
हठी मािनसह  रहेछन ्। १० अब मलाई नरोक् , र मेरो बोध ियनीह मािथ 
दिन् कओस ्। म ियनीह लाई भः म पानछु। अिन ितमीबाट नै म एउटा ठूलो 
जाित बनाउनेछु।”  ११ तर मोशाले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई आमहपूवर्क 
भने, “हे परमूभ,ु तपाईंले आफ् नो ठूलो सामथ् यर् र शिक्तशाली हातले िमौबाट 
िनकालेर ल् याउनभुएका आफ् ना मािनसह मािथ तपाईंको बोध िकन यित सा॑ै 
जलेको छ? १२ िमौीह ले िकन यसो भन् ने मौका पाऊन ्? ‘कुभलो िचताएर 
पवर्तह मा ितनीह लाई मानर्, र ितनीह लाई पथृ् वीबाट नाश गनर् उहाँले 
ितनीह लाई ल् याउनभुयो’। तपाईं आफ् नो भय र बोधलाई शान् त गनुर्होस ्, र 
आफ् ना मािनसह लाई हानी गनर्देिख आफ् नो मन ब  लनहुोस ्। १३ आफ् ना 
दासह  अॄाहाम, इसहाक र याकूबलाई सम् झनहुोस ्, जनुह िसत तपाईंले आफ् नै 
नाउँमा शपथ खाएर यसो भन् नभुएको िथयो, ‘म ितमीह का सन् तानलाई 
आकाशका ताराह जः तै बढ़ाउनेछु। मैले ूित ा गरेको यो सारा देश 
ितमीह का सन् तानलाई िदनेछु, र ितनीह  सधसम् म त् यसको अिधकारी 
हनेुछन ्’।” १४ तब आफ् ना मािनसह लाई हािन गनर्देिख परमूभलेु आफ् नो मन 
ब  लनभुयो। १५ अिन मोशा फकर आफ् ना हातमा गवाहीका दवैु िशला-पाटी 
िलएर पवर्तबाट ओल। ती पाटीह मा अगािड़ र पछािड़ दवैुपि  लेिखएका 
िथए। १६ ती पाटीह  परमेँ वरका काम िथए। ितनका लेखोट परमेँ वर ारा 
खोपेर लेिखएका िथए। १७ यहोशूले मािनसह  िचच् च् याएका सनेुर मोशालाई 
भने, “छाउनीमा त लड़ाइँको सोरजः तो पो सिुनदैँछ।” १८ मोशाले भने, “यो 
सोर न त िजत् नेह को न हानह को हो, तर म त गाउनेह को सोर सनु् दैछु।”   

१९ छाउनीनेर आउँदाआउँदै मोशाले बाछो र नाच देखे। मोशालाई 
सा॑ै रीस उ ो, र ितनले ती पाटीह  आफ् ना हातले पवर्तको फेदीमा फ् याँकेर 
फुटाइिदए। २० तब ितनीह ले बनाएको त् यो बाछो िलएर ितनले आगोमा 
जलाइिदए, र त् यसलाई धूलोपीठो पारेर पानीमा छिरिदए। अिन ितनले 
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इॐाएलीह लाई त् यो िपउन लाए। २१ त् यसपिछ मोशाले हा नलाई भने, “यी 
मािनसह ले तपाईंलाई के गरे, र तपाईंले ियनीह लाई यः तो ठूलो पापमा 
लानभुयो?”  २२ हा नले जवाफ िदए, “हजूरको रीस ममािथ नउठोस ्। तपाईं त 
यी मािनसह लाई जान् न ुनै हनु् छ। ियनीह  कित खराबीितर लागेका छन ्। २३ 
ितनीह ले मलाई भने, ‘हाॆा िनिम् त हाॆा अिगअिग जानलाई देवताह  बनाऊ, 

िकनिक हामीलाई िमौबाट िनकालेर ल् याउने मोशालाई के भयो हामी जान् दैन ’। 
२४ तब मैले ितनीह लाई भन, ‘जस-जसकहाँ सनुका गहनाह  छन ्, ती 
फुकालेर ल् याओ’। अिन ितनीह ले मलाई सनु िदए। मैले आगोमा हािलिदए,ँ र 
यो बाछो िनः क् यो।”  २५ मोशाले देखे िक मािनसह  त छाड़ा भइसकेका िथए, 

िकनिक हा नले ितनीह लाई छाड़ा हनु िदएका िथए, यितसम् म िक ितनीह  
आफ् ना वैरीका सामनु् ने हाँसोको कारण बनेका िथए। २६ तब मोशाले 
छाउनीको ढोकानेर उिभएर भने, “जो-जो परमूभतुफर्  छन ्, ितनीह  मकहाँ यता 
आऊन ्।” अिन लेवीका सारा सन् तानचािहँ ितनीकहाँ आएर भेला भए। २७ 
मोशाले ितनीह लाई भने, “परमूभ ु इॐाएलका परमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: 
‘ितमीह  हरेकले आफ् नो-आफ् नो तरवार िभरेर छाउनीको वल् लो छेउदेिख पल् लो 
छेउसम् म ढोका-ढोकामा गएर हरेकले आफ् नो भाइ र आफ् नो िमऽ र आफ् नो 
िछमेकीलाई मार’।” २८ तब लेवीका सन् तानह ले मोशाले भनेअनसुार गरे। 
त् यस िदन मािनसह मध् ये तीन हजार जित पु ष मािरए। २९ तब मोशाले भने, 

“आज ितमीह  आफ् ना-आफ् ना छोरा र आफ् ना-आफ् ना भाइलाई नाश गरी 
परमूभकुो िनिम् त अलग गिरएका छौ। आज उहाँले ितमीह लाई आिशष ् 
िदनभुएको छ।”  ३० भोिलपल् ट मोशाले मािनसह लाई भने, “ितमीह ले ठूलो 
पाप गरेका छौ। तर अब म परमूभकुहाँ उक् लेर जानेछु। शायद ितमीह को 
यो पापको िनिम् त म ूायिँ चत गनर् सक् छु होला।”  ३१ अिन मोशाले 
परमूभकुहाँ फिकर् गएर यसो भने, “हाय!’ यी मािनसह ले कः तो ठूलो पाप गरेका 
छन ्! ितनीह ले आफ् ना िनिम् त सनुका देवताह  बनाएका छन ्। ३२ तापिन 
तपाईंले ितनीह को पाप क्षमा गनुर्हनु् छ होला– हनु् न भनेता, तपाईंले लेख् नभुएको 
पःु तकबाट मेरो नाउँिनशानै मेिटिदनहुोस ्।”  ३३ तब परमूभलेु मोशालाई 
भन् नभुयो, “जसले मेरो िव मा पाप गरेको छ, त् यसलाई नै म आफ् नो 
पःु तकबाट मेिटिदनेछु। ३४ अब जा, मैले ितमीलाई भनेको ः थानमा 
मािनसह लाई अगवुाइ गरेर लैजा, र मेरा दूत ितॆो अिगअिग जानेछन ्, तापिन 
ितनीह लाई सजाय िदने समय आएपिछ म ितनीह को पापको दण् ड िदनेछु।”  
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३५ अिन हा नले बनाएको बाछोूित ितनीह ले जे गरे त् यसैको िनिम् त 
परमूभलेु मािनसह लाई ढ़ीले मानुर्भयो।" ूःथान ३२।  

  ती पितत,ॅ , गाईलाई नै देवता मानेर ढोग्ने, दश आ ालाई त्यसको 
अिःतत्व छैन भनेर िसकाउने, ूभमुािथको आःथा र िव ासमा अपिरवितर्त 
जीवनमा ढािलरहन चाहना दवैु परमे रका जनह  भनेर दावी गन र पाहनुा व 
अन्य जाित सबैलाई के गन भनेर सात हजार िफत अल्गो पहाडको टुप्पोमा 
(काठमाण्डौको फुलचोिक जितकै) ूभलेु मोशालाई आफ्नो फैसला सनुाउनभुएको 
िथयो।त्यसबेला मोशाले कःतो भिूमका खेलेका िथए? 

   कुनै जीवह को मूितर् बनाएर नढोग्न ुभ े दश आ ाह मा िदएको एक 
नीित िवपिरत िमौ देशको धमर्मा ूिचिलत साँढे र कनानीह मा ूचिलत 
गाइलाई ूभ ुहो भनेर इॐाएली र ितनीह सँग आएका िमिौत जाितह ले पूजा 
गदार् ूभकुो अगािड अितनै भएको िथयो। आफूलाई गाइमा झानुर् आफ्नो 
सरासर बेइज्जत र अपमान भएको ूभलेु महससु गनुर्भएको िथयो। उहाँू ित 
ितनीह ले गरेको िव ासघात उहाँलाई अस  भएको िथयो। ितनीह  सबैलाई 
सखाप पािर मोशाबाट नै महान ् जाित खडा गन सोच ूभलेु मोशालाई 
सनुाउनभुएको िथयो। तर आफ्नो भाऊ खोज्नकुो स ा र ूभकुो त्यो 
ूःतावलाई ःवीकानुर्को स ा आफ्ना जनह लाई अनमुह र सदाशयता देखाउन 
मोशाले पहल गरे वा अननुय िबिन्त गरे। 

  ूःथान ३२:१-१४मा दईु उल्लेखनीय िवषबःतहु  ूःततु गिरएका 
छन।् पिहलो त ूभलेु सारा िविोही मािनसह लाई सखाप पान िनणर्यको साथ 
मोशालाई िवशेष आिशष िदने वचन सनुाउनभुएको िथयो। आफ्नो भाऊ खोज्ने 
िक नखोज्ने यो मोशाको िनिम्त ूलोभन र परीक्षा िथयो। ती पत्थरको 
दयभएका िविोही मािनसह ूित मोशाले क णा देखाउन सकुन ् भ े पिन 
ूभलेु चाहनभुएको िथयो। त्यस परीक्षामा मोशा सफल भयो। येशूले जःतै 
मोशाले पापीह को िनिम्त िबिन्तभाऊ गरेका िथए। यसमा एउटा धेरै रोचक 
िवषयलाई ूकट गिरएकोछ:  हाॆो िवरोधी वा ूितःपधार्लाई सामना गनुर्पन 
िःथित किहलेकाही ँूभलेु हामीलाई आउन िदन ुहनु्छ।  हामीलाई अिग्नहोममै 
पिन किहलेकाही ँ पोल्न िदनहुनु्छ।  ूभ ुू ित िवतृं णा वा उहाँको िबरोधमा 
सरासर जाने र गइरहनेूित उहाँ, हामी र हेिररहने सारा जगतका जीवह ले 
हामीमा कःतो क णा र सदाशयता भएको हेनर् मोशाले जःतो परीक्षाको सामना 
गनर् ूभलेु खटाउन सक्नहुनु्छ। 
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   इॐाएलीह  र अयहूदी समूहलाई िकन नाश गनुर्हु  भनेर ूभसँुग 
िविभ  तकर् ह  मोशाले पेश गरेका िथए। ितनीह  के हनु?् 

   उपयुर्क्त अशंले  दोॐो िवषय हामीलाई देखाउँदछ। हामीले 
िवरोधीह को र खराब मािनसह को सामना गनर् िदइने कारणमा हामीमा स य 
भएको अनमुह र सदाशयतालाई देखाउन ु भनेर आ ान ूभलेु गनुर्हनु्छ। 
मािनसह  अयोग्य, पापी,अधमीर् र दु  भएको बेलामा र ती ूविृ  ितनीह ले 
ूकट गिररहेको बेलामा ितनीह लाई देखाउन अनमुह, क णा र सदाशयताको 
आवँयता छ। जब आफ्नै िददी िमिरयमले उनको आलोचना र उनको 
चिरऽको िब मा बोलेकी िथइन ् र उनी कु  रोगी भएकी  तब त्यसैबेला 
उनलाई िनको पानर् मोशाले ूभसँुग िबिन्त गरेका िथए (गन्ती १२)। जब 
कोराह र उसका अनयुायीह सँग ूभ ुिरसाउनभुएको िथयो र ितनीह  सबैलाई 
सखाप पाछुर् भनेर ूभ ु िरसाउन ुभएको तब मोशा जिमनमा घोप्टो परेर त्यो 
िरसानी माफ होस ् र ितनीह को जीवनको िबिन्त गरेका िथए। अक  िदन 
िविोहीह को मतृ्यमुा मािनसह  मोशासँग धेरै िरसाएका िथए। त्यो िरस थाहा 
पाएर ूभलेु सबैलाई सखाप पाछुर् भनेर फेिर धिम्किदनभुएको िथयो। मोशा 
घोप्टो परे र तरुन्तै सबैको िनिम्त क्षमाबिल चढाउन ुभनेर हा नलाई अर् हाएका 
िथए (गन्ती १६)। आफ्नै नॆतामा, िन ाथीर्पनामा, सज्जनपनामा र िवनॆ हनेु 
िमजासमा र कडा परीक्षामा अनमुहको िनिम्त अयोग्य भएकाह को िनिम्त 
अनमुह, सदाशयता र क णा खोजेका िथए। 

   तपाईँका विरपिर वा पिरवारमा कोही होला जसले तपाईँलाई धोका 
िदएका होलान,् तपाईँको चिरऽ हत्या गनर् खोलेका होलान,् िबनाकारण तपाईँलाई 
दवु्यर्वहार र अन्याय गिररहेका होलान,् ितनीह को बारेमा सोच्नहुोस।् 
ितनीह लाई तपाईँको माया र अनमुहको खाँचो नै नहोला। तर तपाईँ कसरी 
नॆ, िवनॆ र िनःवाथीर् भएर ितनीह मािथ  ूभकुो अनमुहको खिनयोस भनेर 
ूाथर्ना गनर् सक्नहुनु्छ? 
 

३. हामीलाई िच  दखुाउने, द:ुख िदने र अन्याय गनह लाई माया गनुर् 
   कसैको यो कथन छ: "शऽहु लाई ूमे गनर्को अथर् मोती गािडएको 
धलुो वा फोहरलाई हामीले माया गनुर्भनेको होइन। ब  फोहर र िहलोमा 
पिुरएर बसेको मोतीलाई हामीले माया गन हो। हामी ःवभािवकै पमा मायाल ु
भएकोले ूभलेु हामीलाई माया गनुर्हु । उहाँले हामीलाई ूमे गनुर्भएकोले नै 
हामी ूिेमलो र मायाल ुब  जान्छ । 
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जब तपाईँले तपाईँका शऽ ु र ूित न् ीह लाई हेन ुर्हनु्छ तब तपाईँले के 
देख्नहुनु्छ? मोती िक त्यसको विरपिर रहेको धलुो र िहलो? 

   म ी ५:४३-४५मा येशूले ःवगर्मा हनुहुनेु उहाँको िपताको बारेमा 
हामीले अनशुरण गनुर्पन नीित यसरी ूःततु गनुर्भएको छ: " ४३ “ितमीह ले 
यसो भनेको सनेुका छौ, ‘ितॆो िछमेकीलाई ूमे गर, र ितॆो शऽलुाई घणृा 
गर।’  ४४ तर म ितमीह लाई भन् दछु, आफ् ना शऽहु लाई ूमे गर, र 
ितमीह लाई सताउनेह का िनिम् त ूाथर्ना गर,  ४५ र ितमीह  ः वगर्मा हनुहुनेु 
आफ् ना िपताका छोराह  हनेुछौ। उहाँले दुं  ट र सज् जन दवैुलाई सूयर्को ताप 
िदनहुनु् छ, र धमीर् र पापी दवैुलाई विृं ट िदनहुनु् छ। ४६ िकनभने यिद 
ितमीह सँग ूमे गनह लाई माऽ ूमे गदर्छौ भने ितमीह लाई के इनाम छ? 

के महसूल उठाउनेह ले पिन त् यसै गदनन ् र?"  म ी ५:४३-४६। हामीलाई 
द:ुखक  िदने, हानी गन र िच  फताउनेह लाई ूमे गनुर्पछर् भनेर येशूले 
भ ुहनु्छ। उहाँले दवैु धमीर्, पापी, दु , खराब र असललाई वषार्को आिशष 
खन्याउनहुनु्छ। अन्यायी, अत्याचारी, दु , अधमीर्, परमे र नै छैन भ े 
नािःतकहराई पानी पठाउनहुनु्छ भने ितनीह ूित हाॆो व्यवहार कःतो 
हनुपुदर्छ? 

   हामीलाई द:ुख िदनेलाई सध न्यानो र हाँिसहासँी बःने येशूले 
भ ुभएको छैन। त्यो असम्भव त छैन। तर मौिलक ि कोणमा हेन हो भने 
शऽहु ूितको ूमे भावनामा आधािरत नभएर नीितमा आधािरत हनुपुदर्छ। 
ितनीह लाई हामी माया गछ  र ितनीह को िहतको िनिम्त हाॆो चासो छ 
भनेर िविभ  िबयाकलापह ारा हामी देखाउँछ । 

  आफ्नो भनाईलाई येशूले एउटा नीित ूःततु गद अन्त्य गनुर्हनु्छ। 
उहाँको यो कथनले धेरै मािनसह ले तकर् िवतकर्  र िववाद गछर्न:् "यसकारण 
जः तो ितमीह का ः वगर्मा हनुहुनेु िपता िस  हनुहुनु् छ, ितमीह  पिन त् यः तै 
िस  हनुपुदर्छ।”  म ी ५:४८।  तर जनु सन्दभर्मा त्यो भिनएको छ त्यसको 
अथर् ःप  छ: जो मािनसह ले ूभ ुजःतै िस  हनु चाहन्छ ितनीह ले पिन 
आफ्ना शऽहु लाई िस  ूमे देखाउनपुछर्। ूभकुो ि मा िस  र पिरपक्व 
हनु ुभनेको नै हाॆा िवरोधी तथा ूित न् ीह लाई ूमे गनर् सक्ने खबुी हनु ु
हो। यसको लािग दयदेिख नै नॆ, िवनॆ, कोमल, िन ाथीर् र ूमेले लोटूोट 
हनु ुआवँयक छ। यी गणुह  मािनसह मा ःवत आउँदैन तर ूभलेुमाऽ िदन 
सक्नहुनु्छ। 
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   नॆता वा िवनॆ हनु ु भनेको सबै खालका चोटपतक वा दयमा 
आघातह  िबना िरसले धेयर्तासाथ सहनशील हनु ुहो भ  ेपिरभाषा हामीले हेय । 
तपाईँमा हनुपुन नॆताको गणुह  के के छन ् त्यसको सूची बनाउन ु होस।् 
आफ्ना शऽहु  वा िवरोधीह ूित िठक र उिचत मनिःथित राख्न् न सहयोग गनर् 
ूभसँुग ूाथर्ना गनुर्होस।् 
 

४. मखु बन्द गनुर्पन समय 

   येशूको िव मा सारा यहूदी धमर्को बोधको तातो बूसको ओभानोमा 
पनुर्भएको िथयो।तत्कािलन िव  साॆाज्यको िनदर्यी हातह ले उनलाई काँटी 
थोकेर यातना िदएका िथए। सिृ कतार् र जगका शिक्तशाली शासक भएतापिन 
त्यस भीषण पिरिःथितमा आफूलाई राहत िदन कुनै पिन अिधकार ूयोग 
गनुर्भयो। उहा ँचपुचाप बिलको बोको भएर सबै थोक सहनभयो। कसरी नॆ 
हनुपुछर्, कसरी मानव अन्याय र दवु्यर्वहार िलन ु पछर्, अ  ःवगर्मा जाउन ्
भनेर आफू कसरी होिचने र झकु्ने भ े येशूयीय गणुह  हाॆो िनिम्त 
अनकुरणीय हनैुपछर्। येशूले भ ुभयो, "मकहाँ आऊ। मबाट िसक। म िवनॆ, 
शािलन र कोमल दयकोछु।" म ी ११:२९। उहाँले त्यो कसरी भ  
सक्नभुएको होला त्यसको अथर् त हामीले कल्पना पिन गनर् सक्दैन  

   इसाई भयो भन्दैमा कोही पिन दासत्वको जीवनबाट फुित्कन्छ भ  े
छैन। तत्कािलन सभ्यता र चलन अनसुार अ ह लेमाऽ होइन इसाईह ले दास 
राखेका िथए। "अब ितमी इसाई भयौ, ितमी आफ्नो मािलकबाट ःवतन्ऽ 
हनुपुछर्" भ  े सधुारवादी नीित बाइबलले उक्साएको देिखन्दैन। यिद कोही 
येशूभक्त दास छ भने त्यस दासले आफ्ना मािलकह  र कामूित कःतो 
मानिसकता हनुपुछर् पऽसुले केही चिकत पान सल्लाह ितनीह लाई िदएका 
िथए। येशूले त अन्याय, पीडादायी दवु्यर्वाहर सहनभुयो र सबैको िनिम्त 
अनकुरणीय उदाहरण छोड्नभुएकोले "ितमीह  पिन उहाँको कदममा िहँड्नपुछर्" 
भनेर पऽसुले भन्दछन।् १ पऽसु २:१८-२५ पढ्नहुोस ्र भीषण पिरिःथितमा 
येशूको उदाहरण अनसुार नॆता र अपमानह  सहने केही नीितह  ती पदह मा 
को ाउनहुोस।् " १८ कमारा हो, सम् पूणर् आदरपूवर्क आफ् ना मािलकह का 
अधीनमा बस। ितमीह मािथ दयाल ुर भला हनेुह का अधीनमा माऽ होइन, तर 
िनदर्यीह का अधीनमा पिन। १९ परमेँ वरलाई सम् झेर कुनै मािनसले 
अन् यायपूणर् कं ट सहन् छ भने त् यो परमेँ वरमा ूशंसनीय छ। २० िकनभने 
ितमीह ले खराब काम गरेर कुटाइ खाँदा धैयर्सँग स ौ भने यसमा ठूलो कुरो 
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के छ र? तर ितमीह ले असल गरेर पिन द:ुख भोग् नपुदार् धैयर्सँग सहन् छौ भने 
यो परमेँ वरमा महणयोग् य हनु् छ, २१ िकनिक यसैको िनिम् त ितमीह  बोलाइएका 
हौ। भीं टले पिन ितमीह का िनिम् त कं ट भोग् नभुयो, अिन ितमीह का लािग 
एउटा उदाहरण छोिडजानभुयो, र ितमीह  उहाँकै पाइलामा िहँ  नपुछर्। २२  
“उहाँले कुनै पाप गनुर्भएन, र उहाँको मखुमा कुनै छलको कुरा पाइएन।” २३ 
ितनीह ले उहाँलाई अपमान गदार् उहाँले साटो फेनुर्भएन। द:ुख भोग् नहुुँदा उहाँले 
धम् की िदनभुएन। तर उिचत न् याय गनुर्हनेुमािथ उहाँले भरोसा राख् नभुयो। २४ 
हामी पापका लेिख मरेर धािमर्कताको लेिख िजऔ ंभनी उहाँले बूसमा आफ् नै 
शरीरमा हाॆा पाप बोक् नभुयो। उहाँकै चोटह ारा ितमीह  िनको भयौ। २५ 
िकनभने ितमीह  भेड़ाह झ बरािलरहेका िथयौ, तर अब ितमीह का आत् माको 
गोठाला र संरक्षककहाँ फिकर् आएका छौ।" 

    पिरवारमा मिहलालाई दोॐो र कमजोर िल  भनेर दवाएर िहँसा गन 
संःकार वा परम्परा, धमर्को नाउँमा जबरजिःत धमर् लाढ्ने, राजनैितक र 
वैचािरकको नाउँमा दमन गन, आफ्नो भाऊ खोज्न अ लाई अन्यायपूवर्क पेल्ने 
जःता संसारका र संसािरक मािनसह को संःकार र ूविृ ह  हनु।् कुनै पिन 
इसाईह  त्यस ूविृ मा लागेर येशूको जय भ ुपिन येशूको बेइज्जत गिररहेको 
हनु्छ। जनुसकैु पिरवेशमा िकन नहोस ्एकले अक लाई दवाएर अन्यायपूवर्क 
दवु्यर्वहार गरेको टुलटुुल ु हेनर्पन अवःथा भयानक अनभुव नै हो। अझ 
अ ह लाई होइन हामीलाई नै त्यःतो व्यवहार गिरन्छ भने झन आति त 
बनाउँछ। हामी सबैलाई ूायजसो के न्याय र उिचत छ भ े भावना त छ। 
तर न्यायको नाउँमा अ मािथ दमन गरेर र अन्याय लाडेर मािनसह  र 
ितनीह को सोचिबचार र आःथालाई िठक ठाउँमा ल्याउन खोज्न ुधािमर्क र 
न्यायीक ःवभावलाई िरस उठाउन ुहो। 

    ःथानीय, राि य र अन्तराि य दैिनक खबरह मा न्यायको नाउँमा 
न्याय गन भनेर िहँसा र दवु्यर्वहार लािडएकाह ले भिरएका छन।् यस 
िकिसमको पिरिःथितलाई हेिररहन वा पिढरहन ुवाध्य हनु ुपरेको  सिजलो त 
छैन। तर कितपयलाई त्यो अस  हनु्छ र यस संसारमा के बाच्ने भनेर 
िनराश भइरहेको पाइन्छ। यिद एउटा िनणार्यक सत्यलाई आत्मसात ् गनर् 
सकेन भने हामीलाई सरल, अथर्मूलक र साथर्क जीवन िबताउन असम्भव नै 
हनु्छ। सबै अन्याय पिरिःथितमा ूभकुो िनयन्ऽणमा छ र उहाँको उिचत 
समयमा उहाँकै इच्छा अनसुार जे हनुपुन हो उहाँले नै न्याय गनुर्हनेुछ। यसले 
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एउटा िततो सत्यलाई दयमा सम्हाली राख्न ज री ठा ु पदर्छ-येशूलाई जःतै 
हामीलाई यस जीवनमा अन्यायको िशकारबाट उ ार गिरनै छ भ े छैन। तर 
ःवगर्मा हनुहुनेु हाॆो िपताूभ ुहामीसँगै हनुहुनु्छ र सबै थोक उहाँको हातमा 
छ। 

  यस संसारमा हनेु अन्याय द:ुखक  येशूको उदाहरण अनसुार सहनपुछर् 
भ ु पऽसुको आमह अचम्मको छ िकनिक जरुमरु् याएर अ ह लाई भौितक 
कारवारी गनर्को स ा चपुचाप अन्याय सहंदा ूभकुो ठुलो मिहमा हनु्छ रे! जब 
कायफास, िपलातस र राजा हेरोडले येशूलाई केरकार गदार् उहाँले सवालजवाफ 
गनर् सक्नहुनु्थ्यो, िःथितलाई िठक बनाउन र आफ्नो पक्षमा िठक ठहराउन 
ई िरय भौितक शिक्त ूयोग गनर् सक्नहुनु्थ्यो। तर उहाँले त्यःतो कुनै कावार्ही 
गनुर्भएन। उहाकँो मौनता नै उहाँको िवनॆताको गवाही भएको िथयो। 

 तपाईँलाई अन्यायपूवर्क दवु्यर्वहार गन पिरिःथितमा तपाईँ पनुर्भयो भने तपाईँले 
कसरी सम्हाल्ने? येशू र पऽसुले देखाएका नीितलाई तपाईँले कसरी ूयोग गनर् 
सक्नहुनु्छ? 
 

५. च ानमा र ूभकुो शरणमा 
    ूायजसो धेरै हठी, अहंकारी, दम्भी, घमण्डी, आफ्नो भाऊ, सम्मान 
खोज्ने र अ लाई पेल्ने, दवाउने र घचेत् ने मािनसह मा कमसल आत्मसम्मान 
वा िहनतावोधले सताएको हनु्छ। ितनीह मा कमी भएको नॆता, िवनॆता, 
कोमलता, ूभभुन्दा आफ्नो ूित ालाई चकार्उन चाहने मानिसकतालाई जानी 
वा नजानी घमण्ड, अिभमान र हठी ःवभावले छोपेको हनु्छ। यस सैतािनक 
िमजासले त्यस व्यिक्तमा केही न केही कमी भएको देखाउँछ। ितनीह लाई के 
चािहन्छ सो हामी सबैलाई आवँयकता छ: सरुिक्षतको भावना, हामी िकम्मती 
वा मूल्यवान ् र लायक छ  भ े आफ्नो जीवनको उिचत मोलको मूल्या न, 
हामीलाई सबैले सकारेको चाहना, िवशेष गरेर द:ुख, क  र पीडामा कसैले 
हामीूित चासो राख्छ भ े अनभुव। तर ती सबै थोकह  मािनसह बाट होइन 
परमे रमामाऽ पाइन्छ। केही क्षणको िनिम्त अ ह ले देला तर त्यो अःथायी 
हनु्छ। छोटकरीमा भ े हो भने नॆ हनु,ु िवनॆ हनु,ु अ  उचिलयोस भनेर 
आफू झकु्न ुजःता गणुह  ूभकुा सज्जनह को कमजोरी होइन ब  ितनीह  
येशू पी च ानमा ितनीह को जीवन गिहरो र अटल भएर गािडरहेको छ भनेर 
देखाउने अत्यन्तै ूभावकारी साधन हनुसक्छ। 
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भजन ६२ पढ्नहुोस,् िवशेष गरेर पद १-८ हेन ुर्होस।् यसको पृ भिूम के होला? 
दाउदले के भ  खोिजरहेको छ? उनले व्यक्त गिररहेको भावनाह मा तपाईँले 
के आित्मक नीितह  िसक्न सक्नहुनु्छ? अझ मह वपूणर् कुरो त के त्यहाँका 
नीितह  केवल अवधारणा, मनलाई बहलाउने, िच  बझुाउने कुनै आित्मक 
तकर् ह माऽ हनु ्िक तपाईँको आफ्नै जीवनमा ूयोग गरेर देखाउने हो? हेन ुर्होस ्
"१ मेरो ूाणले परमेँ वरमा माऽ िवौाम पाउँदछ, उहाँबाट नै मेरो उ ार 
आउँदछ। २ उहाँ माऽ मेरो च ान र मेरो उ ारक हनुहुनु् छ, उहाँ मेरो िकल् ला 
हनुहुनु् छ, म किहल् यै डग् नेछैन।ँ ३ एक जना मािनसमािथ किहलेसम् म ितमीह  
आबमण गिरबः छौ? ढल् न लागेको पखार्ल र कमजोर बारजः तै भएको त् यस 
मािनसलाई के ितमीह  सबै िमलेर ढाल् छौ? ४ त् यसको उच् च ः थानबाट 
त् यसलाई खसाल् नलाई ितनीह ले ढ़ िवचार गरेका छन ्। ितनीह  असत् यतामा 
ूसन् न रहन् छन ्। ितनीह  मखुले त आशीवार्द िदन् छन ्, तर मनमा ितनीह  
सराप् छन ्। ५ हे मेरो ूाण, परमेँ वरमा माऽ िवौाम गर। मेरो आशा उहाँबाटै 
आउँछ।  ६ उहाँ माऽ मेरो च ान, मेरो उ ारक र मेरो िकल् ला हनुहुनु् छ। म 
डग् नेछैन।ँ ७ मेरो उ ार र मेरो इज् जत परमेँ वरमा आिौत छ, मेरो शिक्तशाली 
च ान र मेरो शरणः थान परमेँ वर नै हनुहुनु् छ। ८ हे मािनस हो, सब समय 
उहाँमा नै भरोसा गर, उहाँको सामनु् ने आफ् ना मन खोल, िकनिक परमेँ वर हाॆो 
शरणः थान हनुहुनु् छ। ९ िनम् न ः तरका मािनसह  एक मु ी सास माऽ हनु ्, 
उच् च ः तरका चािहँ ॅम माऽ हनु ्। तराजूमा ितनीह  जोिखदँा हलकुा हनु् छन ्, 
ितनीह  दवैु एक मु ी सास माऽ हनु ्। १० धतु् ने काममा भर नपर, र चोरेको 
सामानमा अिभमान नगर। ितॆो धन-सम् पि  बकयो भने त् यसमा आफ् नो दय 
नलगाओ। ११ परमेँ वरले एउटा कुरो बोल् नभुएको छ, मैले दईु कुरा सनेुको 
छु, िक हे परमेँ वर, तपाईं बिलया हनुहुनु् छ,  १२ र हे परमूभ,ु तपाईं ूमेी 
हनुहुनु् छ। िनँ चय नै हरेक मािनसलाई त् यसको कामअनसुारको ूितफल तपाईं 
िदनहुनु् छ।"   

"िवनाकारण मािनसह  हाॆा शऽहु  हनु्छन।् ूभकुा जनह का 
असल िनयतह लाई मािनसह ले गलत सम्झन सक्छन।् संसारमा 
मािनसह लेमाऽ होइन आफ्नै चचर्का िव ासीह ले पिन गलत सम्झन 
सक्छन।् ूभकुा सेवकह लाई किठन पिरिःथितमा जािकन सक्छन।् ःवाथीर्, 
पदको लालचमा लागेर, आफ्नो भाऊ खोज्ने, अधमीर् बाटोमा िहँड्ने चाहने 
इसाईह  नै िकननहनु ्आफूह  िठक छु भनेर देखाउन सानो कुरो पिन पहाड 
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बनाउन सक्छन।् यी मािनसह को गलत चालह ले गदार् ितनीह  कालो र 
बेइमान पोशाक पिहिरन पगेुका हनु्छन।् ितनीह का पिरिःथितह लाई 
ितनीह ले काबमुा राख् न असमथर् हनु्छन ् जसको फलःव प ितनीह ले जे 
गछर्न ् त्यो ितनीह को िनिम्तमाऽ होइन अ ह को िनिम्त पिन अलमल र 
िजल्ल पान खालका हनु्छन।् मािनसह लाई िव ास गनर् सिकन्दैन भनेर 
ितनीह ले औलँ्याउनेछन।्  यःता खालका आरोपह  सेभेन्थ डे एडभेिन्टःट 
चचर्कै सदःय वा अगवुाह ले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िव ासीह लाई लगाउने 
छन।् येशूलाई िदमाग र दयमा बिलयोसँग सजाएर त्यःता आरोपह सँग 
िभड्न ूभकुा सेवक ले अ  धारणा गनुर्पछर्। ितनीह लाई गिरने अपमान, 
बेइज्जत, चिरऽहत्या र गलत मूल्या नबाट ितनीह  भाग्न सक्छन ्भ े अपेक्षा 
पिन गनुर्हु । ितनीह लाई जोिशलो, क र, धमार्न्ध र अितवादी भनेर सम्बोधन 
गनर् सिकन्छ। तर ितनीह  उदास र हतोत्साह नहोस।् उहाँले चलाउने हाॆो 
जीवनका पाङ्माह मा उहाँका हातह  चलाइरहेका हनु्छन,् उहाँको नाउँको 
मिहमाको िनिम्त ितनीह को काम ारा ितनीह लाई उहाँले अगवुाइ गिररहेका 
हनु्छन।्"-अपाडर् लकु, प.ृ १७७बाट पान्तिरत। 

तपाईँका चचर्को िव ासीह  होस,् इ िमऽ वा आफ्नै पिरवारका 
सदःयह बाट होस,् तपाईँलाई हा  े बाणह , काँडाह बाट तपाईँ कितको 
सरुिक्षत हनुहुनु्छ? मिुँकललै होला। तपाईँ कितको अमूल्य हनुहुनु्छ भनेर 
देखाउनहुनेु, अित माया गनुर्हनेु, तपाईँका पापह को िनिम्त मनुर्हनेु येशूमा 
तपाईँको िव ासलाई जडाइ राख् दा तपाईँूित कसैको पिन आरोप र 
अफवाहह बाट तपाईँ कसरी सरुिक्षत हनेु? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: िददीमा एलेन: िमिन ी अभ िहिल , प.ृ ४५३, ४५४को "द 
इम्पोटार्न्ट अभ िसिक  नोलेज," िडजाएर अभ एजेज, प.ृ २९८-३१४को "द 
सेरमन अन द माउन्ट" र इभान्जिलजमको प.ृ ६३०को "द वकर् सर् 
क्वािलिफकेशनस।" 

"यिद येशूको िवनॆतामा हामी लकु्न सिकयो भने हामीले सामना गन 
कुनै पिन किठन पिरिःथितह  धेरैजसो थोरै हनेुछ। यिद हामीमा ूभकुो नॆता 
र िवनॆतालाई दयमा सजाइ राख्य  भने हामी उचिलएर बाँिचरहन सक्ने 
हनु्छ । दैिनक जीवनमा आइपन नगण्य अपमानह , ितरःकार, अपहेलना, 
हैरानीह , िच ाउने, दवाउने मािनसका ूविृ ह बाट येशूमा भएको िमजास 
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हामीमा भयो हामी ितनीह बाट आकािशएर बःन सक्छ । ती दगुुर्ण तत्वह ले 
हामीलाई उदािसन, अन्धकार र हतोत्साह बनाउन सक्दैन। येशूभक्तको आदशर् 
चिरऽको सबभन्दा उच्च ूमाण नै आत्मिनयन्ऽण वा आत्मसंयमी हनु ु हो। 
दवु्यर्वहार र िन ु र पिरिःथितमा शान्त र ूभमुा भरोसा राख् न सिकएन भने 
आफ्नो िस  चिरऽलाई ूकट गनर् चाहने परमेँ वरको अिधकारलाई लटु्दछन।् 
िवनॆ दयले येशूका भक्तह लाई िवजय पाउन बलिमल्दछ। येशूको जःतो 
िवनॆ चिरऽ हनु ुभनेकै त्यो व्यिक्त ःवगर्का अदालतह मा सम्पकर्  रहेको छ 
भ े िचनो हो।"-द िडजाएर अभ एजेज, प.ृ३०१बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ.   मािनसह ले िच  दखुाउने र िरस उठाउने चलनबाट अपार भएर 

बःन औषधी िवनॆता कसरी हनु सक्छ? िवनॆतामा के उल्लेखनीय 
गणु छ जसले गदार् अ ह को बाणह लाई सहनसक्ने शिक्त 
िमल्दछ? 

आ.  हाॆ ै समाज, संःकारमा नॆता, िवनॆता, सहनशील र शािलनताला 
कसरी हेदर्छन ्सोच्न ुहोस।् कोही मािनस नॆ भयो र दिवन तयार छ 
तर नदवाउने चिरऽलाई के आदरणीय पमा हेदर्छन िक कमजोर र 
गधा जःतो मािनस भनेर हेप्दछन?् तपाईँ आफै येशूको ःवभाव 
अनसुार चल्न खोज्दा कःता िकिसमको दवावह  तपाईँले सामना गनुर् 
पिररहेको हनु्छ? 

इ.   नॆ र िवनॆ महान ्उदाहरणह  भएका मािनसह  के अिहले पिन 
जीिवत छन?् यिद छ भने ितनीह  को हनु ्र ितनीह बाट तपाईँले 
के िसक्नसक्नहुनु्छ? 

ई.  कितपय समयमा नॆ र िवनॆतालाई मािनसह ले कमजोरको पमा 
िकन हेदर्छन?् 

उ.  दाउदले ूभमुा शरण खोजेको हामीले प । हामीले पिन त्यही 
गर् य  भने त्यसलाई कसरी ूकट गन? शरण िलन आवँयक 
भएकाह को िनिम्त चचर् कसरी शरणःथान हनु सक्छ? तपाईँको 
ःथानीय चचर् यस मािमलामा कःतो भिूमका छ? तपाईँके व्यिक्तगत 
सिबयताले चचर्लाई शरण ःथान कसरी बनाउन हनु्छ? 
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कथा १० 

चचर्मा पौडी खेल्ने लगुा, ॄािजल 

रेिजना 
 

अिफसमा सँगै काम गन साथीह ले आलभारोको मजाक 
उठाउन मन पराउँथे। "शबुबार काम गिरसकेपिछ 
हामीसँग रक्सी खाएर िकन रमाइलो नगन?" एक 
जनाले सोध्यो। "होइन ितमी गएको शिनबार कहाँ 
िथयौ? ितमी हाॆो शिनबारको पाटीर्मा किहल्यै पिन 
आउँदैनौ," अक ले  भन्यो। तर आलभारो चपुचाप 
हाँसेर बःयो। आफ्नो सहकमीर् साथीह सँग उसले 

दयाल ुर ःनेहपूवर्क कुरा गथ्य । तर उसको त्यो व्यवहारूित रेजीनाको ध्यान 
गएको िथयो। आलभारो सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट हनु ् भनेर रेजीनाले थाहा 
पाइन।् 

   रेजीन र आलभारो काम गरेको ॄािजलको सरकारी कायर्लयमा 
आलभारोको बारेमा हँसी ठ ा र मजाक उडाउने काम धेरै वषर्सम्म चल्यो। 
तर आलभारोले किहल्यै पिन िरस देखाएर ूितिबया जनाएन। 

   एक िदने सँगै काम गन िगलबट  कमर्चारीले रेजीनालाई आलभारो 
साबथमा आराधना गन ठाउँमा ऊसँग जान आमिन्ऽत गर् यो। "मैले सनु 
आलभारो चचर्मा त होइन एउटा अनौठो ठाउँमा हरेक शिनबार परमेँ वरको 
आराधना गछर् रे! त्यहाँ हामी बाइबलको बारेमा बेसी जानकारी पाउन सक्छ ," 
िगलबटर्ले रेजीनालाई भन्यो। 

    रेजीनालाई पिन बाइबलको बारेमा धेरै िसक्न चाहेकी िथइन,् 
त्यसकारण एक शिनबार िगलबटर्सँग गइन।् उनी पौडी खेल्ने लगुा लगाएर 
गएकी िथइन ् र बािहर हल्का व  पिहरेकी िथइन।् आराधनापिछ समिुको 
िकनारामा पौडी खेल्न जाने उनको योजना िथयो। िगलबटर्ले रेजीनालाई एउटा 
साधारण घरमा लग्यो। त्यो चचर् नभएकोले रेजीनालाई रमाइलो नै लाग्यो। 
घरको बािहर कुनै पिन धािमर्क साइनबोडर्ह  िथएन। त्यस ठाउँलाई " येशूको 
बारेमा एक आपसमा बाँड्ने," भ े नाउँले िचिनन्थ्यो। मािनसह ले मःुकुराएर 
रेजीनालई अ माल गद ःवागत गरे। ूायजसो िशक्षक र िव ाथीर्ह को 
बीचमा उनले आलभारोलाई देिखन।् 

   पाःटर र उनको ौीमतीले बाइबल िसकाएर र पिछ सवालजवाफ 
भयो। त्यस समूहमा धेरै ूँ नह  उठेको िथयो। रेजीना हाँसेर सिुनरिहन।् 
त्यहाँका मािनसह ले बाइबलूित दयदेिख चासो देखाएको रेजीनालाई मन 
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पर् यो। बाइबल अध्ययन पिछ पाःटर उठेर ूवचन िदन थाल्यो। िगलबटर् 
आफ्नो घर फक्य  र रेजीना समिुको िकनारमा। 

   यो ूिबया धेरै शिनबारसम्म चल्यो। िगलबटर् र रेजीना बाइबल 
अध्ययनमा भाग िलए, पिछ िगलबटर् आफ्नो घरमा र रेिजना समिुको 
िकनारामा। 

   एक ितन एक जना नयाँ साथीले ितनीह लाई ूवचनको बेलामा बःन 
अनरुोध गर् यो। त्यो साथीले भन्यो, "म ूवचन िदँदैछु। तपाईँह  सु  
बःनभुयो भने म धेरै खशुी हनेुछु। ितनीह ले नाईँ भ  सकेन, त्यसकारण 
ूवचनको समयमा पिन ितनीह  बसे। ितनीह लाई असिजलो लागेको िथयो, 
िकनिक ितनीह  चचर्को िनिम्त लगुा लगाएको िथएन। तर ितनीह ले ूवचन 
मन परायो र त्यस िदनदेिख ूत्येक शिनबार ूवचन िदने बेलामा पिन बसे। 

   एक वषर्पिछ िगलबटर्ले बिप् तःमा ारा येशूलाई आफ्नो दय िदयो। 
तर रेिजनाले आनकानी गिररिहन।् यिद उनले येशूलाई महण गरे उनको 
पिरवार र साथीह ले के भन्ला भनेर सोिचरिहन।् अिफसमा साथीह ले 
आलभारोलाई कसरी िगज्याउँथ्यो त्यो पिन  सिम्झरिहन।् उनी अक चचर्मा 
हकुकी िथइन ् र सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् अ भन्दा िभ ै भएको उनलाई 
लागेको िथयो। 

   चार वषर्पिछ पाःटर अक ठाउँमा स वा भएको रेिजनाले सिुनन।् 
उनले त्यस पाःटरलाई तरुन्तै फोन गिरन।् िढलो गनुर्पन कारण उनले 
देिखनन।् सावर्जिनक पमा बिप् तःमा ारा आफू येशूलाई महण गरेको उनले 
देखाउन चािहन।् रेिजनाका पिरवारका सदःयह  र साथीभाइह  उनको 
िनणर्यलाई ःवीकारेनन।् तर आफ्नो िनणर्यलाई रेिजनाले पछुताव गिरनन।् 
उनी चचर्मा सिबय भइन ् र समाजमा आवँयकतामा परेकाह लाई सहयोग 
गन काममा पिन सिरक भइन।् पिछ उनलाई चचर्को बोडर्मा बःन पिन 
आमन्ऽण गिरयो। 

   जसरी मायाल ुतिरकाले उनलाई येशू ूःततु गिरएको िथयो त्यसूित 
रेिजना िदनिदनै परमेँ वरलाई धन्यवाद िदिन्छन।् त्यसले गदार् आज उनी 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट पिरवारको सदःय हनु पगेुकी िछन।् 

   "जब जब मलाई अवसर िमल्छ म काममा र अ  ठाउँह मा येशूको 
बारेमा सनुाउँछु। मािनसह लाई परमेँ वरको महान ्ूमेमा आकिषर्त गराउन 
हामीह  परमेँ वरका औजार ह ," रेिजनाले सनुाइन।् 

-आन्ड्र्य ुमेकचेःनी 
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