
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : म ी ६:२५-३३, याकूब १:५-८, २:१५, १६, 
यशैया ५२:७, १ यूह ा ३:१६-१७ र यशैया ५८:१-१०। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "४ सोझा मािनसह का िनिम् त, साथै अनमुही, 
क णामय र धमीर् मािनसह का िनिम् त अन् धकारमा पिन ज् योित उदय हनु ्छ। ५ 
उदार-िच ले ऋण िदने, र ईमानदारीसाथ आफ् नो कारोबार चलाउने मान् छेको 
भलो हनु् छ।"  (भजनसंमह ११२:४-५)।  

      दिरि, पीिडत, असहाय,शोिषत,अन्याय, अत्याचारको मारमा 
परेकाह ूित परमेँ वरको गिहरो चासो वा िचन्ता भएको वयानह ले बाइबल 
भिरएको हामीले हेर् य । सिबय भएर ितनीह को उत्थानको िनिम्त काम गनर् 
परमेँ वरले हामीलाई आ ान गनुर्भएको छ भनेर पिन हामीले प । ती 
मािनसह को िःथितलाई सम्हाल्न परमेँ वरले अगमवक्ताह ारा परमेँ वरकै 
जनह  भिनएकाह को जित ध्यानआकषर्ण गनुर्भएतापिन फा फु  वा 
आिँशक पमामाऽ सो कायर् पूरा भएको िथयो र उक्त कायर् अधरुो 
भइनैरहनेछ। जब अनेक  अलौिकक घट्नाह पिछ येशू दोॐो पल्ट आउनहुनु्छ 
तब बेिथित र दु को हातमा चलेको यो संसारलाई सदाको िनिम्त ठेगाना 
लगाइनेछ र परमेँ वरको त्यो आ ानको आवँयकता फेिर हनेुछैन।  

    तर आशा गिरएको त्यो समय नआउञ् जेल शैतान र उसका 
अन्धकारमय अ ंय दूत वा मितयारह ले संचालन गिररहेको संसारमा 
ितनीह को दु ताको नौटङ् की वा नाच िविभ  र ढ  वा ूकारले चिलनै 
रहेको हनु्छ। ितनीह को दुं ाईँको ना ो नाच िबशेष गरेर यी केही 
िबयाकलापह मा चिलरहेको पाइन्छ: िवप  वा दिरिपनामा, आफ्नै शिररलाई 
गिरने दु पयोग, सािथभाइ वा देशिबदेशको बीचमा, दवाव वा िथचोिमचो-वगर् 
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संघषर्को कारण, िल , धमर्, दशर्न, वाद आिदले अ लाई दवाउने ूविृ , 
दासत्व वा जीवन िजउन संघषर् गनह लाई दास वा नोकर बनाउने, शोषण-
आिथर्क, सामािजक, बौि क आिद, ःवाथर्पना वा आफ्नो भाऊ खोज्न अ को 
खु ा ता  रमाइलो मा े र लोभलालच। कितपय सामािजक संरचनामा ती दु  
कामह ले मान्यता पाएको हाॆो संसारमा, (उदाहरणमा, रक्सी चरुोठ आिद 
खाएर मात् न र अःवःथ जीवनशैली अपनाएर ःवइच्छाले आत्महत्या गनर् 
कितपय धमर् संःकार, देश र समाजले इजाजत िदएको हनु्छ) हाॆो समाज, 
हाॆा चचर्ह  र हामीह का पिरवारह ले पौिड खेिलरहेको हनु्छ। ती दु  
संरचनाको िखलाफमा जान जितसकैु किठन भएतापिन यहाँ हामीह ले उिभन 
आवँयक छ। यिद हामी येशूका अनयुायी वा भक्त ह  भनेर दावी गछ  भने 
हामीले उहाँको ूमेको ूत्यु रमा र  येशूको सेवाकायर् र उहाँको बिलदानको 
ज्योितको छऽछायाँमिुन रहेर परमेँ वरका आदेशह को पालन गनुर्को िबकल्प 
अ  छैन। त्यो पालन गनर् हामीलाई पिवऽ आत्माले शिक्त िदनहुनु्छ र 
अगवुाई गनुर्हनु्छ भ े ूित ा हामीलाई उपलब्ध गराइएको छ। यिद हामीले 
ूभ ु येशूलाई मध्यनजर राखेर पिवऽ आत्माको बलमा चल्न सक्य  भने हामी 
क णामय हनु्छ , अ को भलाइको िनिम्त सजृनशील हनु्छ  र "जे न्यायोिचत 
छ त्यही गनर्, कृपालाई ूमे गनर् वा कृपा गन मोहमा लाग् न र हाॆा 
परमेँ वरको साम ु नॆ वा कोमल भएर िहँड्न" (मीका ६:८ पान्तिरत) 
साहिसलो हनेुछ । 
 

१. परमेँ वरको राज्यका ूाथिमकताह  

     जनु मािनसह ले परमेँ वरको राज्यको नागिरकह  हनेु िबषयलाई 
रोज्दछन ् ितनीह को जीवनशैली, जीवनको मूल्यमान्यता र ूाथिमकता 
संसारका अ  मािनसह कोभन्दा फरक हनैुपछर् भनेर ःप पमा येशूको 
िशक्षादीक्षा र नयाँ करारका लेखकह ले जोड गरेकाछन।् 

    म ी ६:२५-३४मा येशूले हामीह लाई वाचा गनुर्भएको छ। यिद 
उहाँलाई सचमूच पमा ूमे गछ  र िवँ वास गछ भने येशूका ती आँ वःत पान 
वचनह ले हामीह को ूाथिमतामा कसरी ूभाव पानर् िदनपुछर्? हेन ुर्होस:् "२५ 
“यसैकारण म ितमीह लाई भन् दछु, ‘के खाउँला, के िपउँला’ भनी आफ् नो ूाणको 
िनिम् त र ‘के लगाउँला’ भनी आफ् नो शरीरको िनिम् त िफबी नगर।’ के जीवन 
खानेकुराभन् दा र शरीर लगुाफाटाभन् दा उ म होइन?  २६ आकाशका 
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चराच ु ीलाई हेर। ितनीह ले न त बीउ छछर्न ्, न अन् न कटनी गछर्न ्, न 
भकारीमा बटुल् छन ्, तर ितमीह का ः वगर्का िपताले ितनीह लाई खवुाउनहुनु् छ। 
के ितमीह  ितनीह भन् दा बढ़ी मूल् यवान ् छैनौ र?  २७ ितमीह मध् ये कुनचािहँले 
िफबी गरेर आफ् नो आयमुा एक घड़ी पिन थप् न सक् छ?    

 २८ “अिन लगुाफाटाका िनिम् त ितमीह  िकन िफबी गदर्छौ? मैदानका िलली 
फूललाई हेर, ती कसरी ब  दछन ्। ितनले न पिरौम गदर्छन ्, न धागो कात् छन ्।  
२९ तर म ितमीह लाई भन् दछु, सोलोमन राजा पिन आफ् ना सारा वैभवमा 
ितनीह मध् ये एउटा जित आभिूषत िथएनन ्।  ३० आज हनेु र भोिल अगेनोमा 
फािलने घाँसलाई परमेँ वरले यसरी पिहराउनहुनु् छ भने, ए अल् पिवँ वासी हो, के 
ितमीह लाई झन ् बढ़ी उहाँले पिहराउनहुनेुछैन र?  ३१ यसकारण ‘के 
खाऔलंा?’ िक ‘के िपऔलंा?’ िक ‘के पिहर ला?’ भनेर िफबी नगर।  ३२ 
िकनिक अन् यजाितह ले यी सब थोक खोज् दछन ्, र ितमीह का ः वगर्मा हनुहुनेु 
िपताले ितमीह लाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी जान् नहुनु् छ।  ३३ तर 
पिहले उहाँको राज् य र उहाँका धािमर्कताको खोजी गर, र यी सबै थोक 
ितमीह का िनिम् त थिपनेछन ्।  ३४ यसकारण भोिलको िनिम् त िफबी नगर, 
िकनिक भोिलको िदनले आफ् नो िफबी आफै गनछ। आजको द:ुख आजको 
िनिम् त पयार्प् त छ।”   

    हामी केवल खानको िनिम्तमाऽ होइन र शरीरमा लगुाफाटा 
लगाउनमाऽै बाँचेका होइन  वा खाना र शरीर ढाक्ने लगुाभन्दा हामीह को 
ूाण वा जीवन अित मह वपूणर् छ भनेर येशूले िसकाउनभुएको िथयो (म ी 
६:२५ पापन्तिरत)। हो, ती सबै थोकह  मह वपूणर् छन,् तर ती सबै 
थोकह   परमेँ वरको राज्यको रोशनीमा हामीले हेन ुर्पदर्छ। त्यसको अथर् जब 
हामी येशूलाई िवँ वास गनर् पगु्छ  तब हाॆो ूाथिमकतालाई परमेँ वरको इच्छा 
अनसुार व्यवहािरक र वाःतिवक पमा हेन ुर् ज री छ (यो पिन याद गनुर्होस ्
परमेँ वरको राज्यमा िविधिवधान वा दश आ ा छ जसमा ६ िदन काम गनर् 
अतीर् होइन आदेश िदइएको छ। ६ िदन केही पिरौम नगन तर परमेँ वरको 
राज्यको खोिज गदछु भनेर हप् ताको एक िदन चचर्मा अ को मखु ताक्ने 
ूविृ लाई परमेँ वरको संिवधान वा दश आ ाले इजाजत िदएको छैन भनेर यी 
अनवुादक िजिकर गदर्छ)। 

    अ को सेवा गनर् र उत्थान गनर् हामीलाई आ ान गिरएको छ भनेर 
बाइबलभिर िदइएको सत्यतालाई जब हामी ःवीकादर्छ  तब हामीह को 
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ूाथिमकतामा त्यो काम समावेश गिर हामी येशूको पाइलामा िहँड्ने ूयास 
गनछ । आदशर् पमा हेन हो भने त्यो आ ानले हामीले हामीलाई भन्दा 
अ को िहत र उत्थानको िनिम्त हाॆो जीवन केिन्ित हनुपुछर्। जब हाॆो 
ूाथिमकतालाई परमेँ वरको ढाँचामा चलाउँछ  तब हाॆो सम्बन्ध जीवन 
पिरवतर्न हनु जान्छ। सरकारमा रहेका ूशासकह  वा हामीमािथ शासन 
गनह का आ ाह  सकेसम्म पालन गनुर्पछर्, ितनीह को अधीनमा बःनपुछर् र 
ितनीह लाई आदर गनुर्पछर् भनेर येशूभक्तह लाई बाइबलले यसरी िसकाउँदछ: 
"१ हरेक व् यिक्त शासन गन ूशासकह का अधीनमा बसोस ्। परमेँ वरबाट 
आएको अिधकारबाहेक अ  कुनै अिधकार हुँदैन। जनु ूशासकह  छन ्, ती 
परमेँ वरबाटै िनयकु्त भएका हनु ्। २ यसकारण ूशासकह का िव मा खड़ा 
हनेुले परमेँ वरबाट िनयकु्त भएकाह को िवरोध गछर्, र जस-जसले िवरोध 
गछर्न ्, ितनीह ले दण् डको आ ा पाउनेछन ्। ३ िकनभने सकुमर्को िनिम् त होइन, 

तर कुकमर्को िनिम् त शासकह को डर मािनन् छ। के ितमी ूशासकको डरमा 
रहन चाहँदैनौ? त् यसो भए, असल काम गर, र ितमीलाई ितनीबाट ूशंसा 
िमल् नेछ। ४ िकनिक ितॆो भलाइको िनिम् त ितनी परमेँ वरका सेवक हनु ्। तर 
यिद ितमी खराबी गछ  भने डर मान, िकनभने ितनले तरवार व् यथर्मा िभदनन ्। 
खराब काम गनमािथ परमेँ वरको दण् ड ल् याउने ितनी परमेँ वरका सेवक हनु ्। 
५ यसकारण परमेँ वरको दण् डबाट बच् नलाई माऽ होइन, तर िववेकको िनिम् त 
पिन ितमी ितनका अधीनमा रहनपुछर्। ६ यसैकारणले पिन ितमी कर ितदर्छौ। 
िकनिक ूशासकह  यसै कामको िनिम् त िनरन् तर लािगरहेका परमेँ वरका 
सेवक हनु ्। ७ ितनुर्पन कुरा सबैलाई ितर– कर ितनुर्पनलाई कर, महसूल 
ितनुर्पनलाई महसूल, आदर गनुर्पनलाई आदर, इज् जत गनुर्पनलाई इज् जत गर।" 
(रोमी १३:१-७)।  

   तर त्यसैबखत जब हामीमािथ शासन गनह ले परमेश ् वरका 
नीितह सँग िबमित जनाउँछन ् तब पऽसुका यी आवाजलाई घन्काउनपन 
आवँयकता पदर्छ: "हामीले मािनसह लाई भन्दा परमेँ वरको अधीनमा बःन 
वा उहाँको आ ा पालन गनुर् ज री छ!" (ूिेरत ५:२९ पानतिरत)।  
परमेँ वरलाई मा े ठूलो िक सरकारलाई मा े ठूलो भनेर जब धमर्का 
गु ह ले येशूलाई धरापमा पानर् साबर्जिनक पमा सोधेका िथए तब उहाँले ती 
दईु क्षेऽलाई संतलुनमा रािख येशूले यसरी जवाफ िदनभुयो: "सॆाट िसजरको 
जे हो त्यो उनैलाई फकार्ऊ र परमेँ वरको जे हो सो उहाँलाई फकार्ऊ" (म ी 
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२२:२१ पान्तिरत। पैसाको िसक् कामा सॆात िसजरको िशर कँुिदएको 
िथयो)। शासन गनर् अिधकार पाएकाह  आफ्नो शिक्तलाई ूदशर्न गनर् 
मािनसह लाई धिम्क िदन्छन ् र बलजफ्ती गदर्छन।् जनतालाई डर र ऽास 
देखाएर कितपय अिख् तयारवालाह ले आफ्नो अिधकारलाई सम्हाल्न खोज्छन।् 
येशूकै जीवनमा हामीले हेर् य  िक उहाँलाई िवँ वास गरेर िजउँदैमा वा हामी 
येशूभक्त ह  र िवँ वास ारा िजउँछ  भन्दैमा दु  काम वा दु ह  सबै 
िबयाकलापमा नॆ, कोमल भएर चपुचाप िवरोध नगिर बःछन ्भनेर देखाइएको 
छैन (राजा हेरोदले येशूलाई दमन गिर उनको अगािड अचम्मको काम गनर् 
हकुुम िदएका िथए। तर त्यो हकुुम मा  येशूले आफ्नो नैितक वाध्यता 
ठा ुभएन। उहाँ मनर् तयार हनुभुयो तर राजाको अगािड झकु्न ु भएन-
अनवुादकको थप िटप्पणी)। एलेन जी ाइट रहेकै बेलामा पिन अमेिरकामा 
दासूथालाई सरकारी मान्यता िदइएको िथयो। त्यस मािमलामा उहाँले यो 
वक्तव्य िदनभुएको िथयो: "जब मािनस वा देशको काननु परमेँ वरको वचन र 
आ ासँग बािझन्छ भने जनुसकैु पिरिःथित भोग्नपुरेतापिन हामीले परमेँ वरकै 
आ ा मा ुपदर्छ। जब हाॆो देशको काननुले भागेको दासलाई समातेर उसको 
मािलकलाई समु्प ुपछर् भनेर भन्दछ तर त्यो काननुलाई मा ु उिचत छैन साथै 
देशको त्यो काननु िबपरीत हामी चल्दा हामीले जे सजाय ँ भोग्न ु पछर् त्यो 
सजाय ँभोग्न तयार हनुपुदर्छ। कोही पिन दास वा नोकर कुनै पिन मािनसको 
सम्पि  होइन। परमेँ वरनै उसको आिधकािरक ःवामी हनुहुनु्छ। परमेँ वरले 
आफ्नै हातले सजृनभुएका मािनसलाई उहाँबाट खोसेर मेरो भ े अिधकार 
कसैको छैन।"- टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली १, प.ृ २०१,२०२बाट 
पान्तिरत। 

   शासक वा हामीह मािथ शासन गन अिधकािरक व्यिक्तह का हकुुम 
पालन गनुर् र  िनरङ् कुस शासकह को िशकार बिन पीिडत भएकाह को 
िब मा खडा हनुकुो बीचमा हामी कसरी खडा हनेु? कुन िठक कुन बेिठक छ 
भनेर छु ाएर हामीले कसरी िजउने? 
 

२. दयामाया र क णा देखाउँदा पेलान वा थकाइमा पनुर्  
      जितसकैु असल िनयतले असल काम गरेतापिन यस संसारमा समःया 
र द:ुखक  यथावतै रहन्छ त्यसकारण, केही नग ँ भ े भावनाले हामीलाई 
छोप् न खोजेतापिन हामीमा कितपय मािनसह  छन ्जो केही न केही गर  जसले 
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गदार् द:ुखमा परेकाह लाई उकाःन सक  भनेर अमसर भइरहेका हनु्छन।् 
दु को मारमा परेर क  भोिगरहेकाह लाई सकारात्मक सहयोग गनर् हामीमा 
धेरै असल मिनिःथितह  र काम गन जाँगर हनु ुआवँयक छन।् 

क णा, दया, सहानभुिूत: चोटमा परेकाह का द:ुखक ूित संवेदनशील 
भएर परानभुिूत वा उनीह को द:ुख पिन आफ्नै द:ुख सिम्झने खबुी हनु ु
ितनीह को लािग केही ग ँ भ े दय जगाउने पिहलो कदम हो। हाॆा 
विरपिर रहेका मािनसह को  पीडाूित हामी संवेदनशील हनुपुछर् र 
ितनीह लाई आफ्नो गच्छे अनसुार केही न केही सहयोग गन भावना 
जगाइरहनपुछर्। आजभोिल मािनसह ले "दया गदार् गदार् थािकसक" भ े 
भावनाको बारेमा चचार् गछर्न।् त्यसको अथर्, हाॆा विरपिर भइरहेका द:ुखक  
र िबयोगका कथाह  धेरै छन,् जित सहयोग गरेतापिन बालवुामा पानी हाले 
जःतो हनु्छ र कितपय समयमा यसले हाॆो जाँगरलाई माछर् र हाॆो खल्ती नै 
खाली गिरिदन्छ, सबैलाई सहयोगको खाँचो छ, सबैलाई सहयोग गनर् सक्दैन  
भ े भावना हात बाँधेर बःने मनिःथित हो। येशूका विरपिर रहेका खराब तत्व 
र द:ुखक ूित उहाँ अत्यन्तै सजग हनुभुएको िथयो। तर उहाँ ती 
समःयाह बाट टाढा हनु कुनै कुटीमा गएर लकु्नभुएन। अ लाई क णा 
देखाउनपुछर् भनेर भाषणमाऽ गनुर्भएन तर उहाँ ितनीह को माझमा क णा र 
दया देखाउँदै सिबय हनुभुएको िथयो। यिद हामी पिन उहाँका अनयुायी ह  
भनेर दावी गछ  भने हामीले हरेस नखाइ उहाँको अनसुरण गन पछर्। 

िशक्षा: कितपय अन्याय अत्याचार र दिरिता ल्याउने पिरिःथितह  धेरै 
छन।् ितनीह को बारेमा जािनयो र िसिकयो भने त्यसलाई केही न केही ग ँ 
भ े भावना जगाउँछ। कितपय समयमा असल िनयतले काम गन ूयास 
गरेतापिन ितनीह ले गदार् सहयोग पाउने मािनसह को जीवनमा हानी 
परु् याइरहेको धेरै उदाहरणह  छन।् त्यस िःथितले केही नगन बहाना बनाउन ु
मनािसव छैन। राॆोसँग सोचेर, बझेुर र जानेर सहयोग गन तत्परता 
देखाउनपुदर्छ। 

ूाथर्ना: जब हामी कुनै समःया देख्छ  वा समःयामा पछ  हामीह को 
पिहलो सोच वा ूितिबया तरुन्तै केही गिर हाल  भ े हनु्छ। तर हामीले 
चाल्ने पिहलो कदमभन्दा पिहले ूाथर्ना गनुर् उ म कदम हो भनेर बाइबलले 
हामीलाई बझुाउन खोज्छ। हामीह को ूाथर्नाले द:ुख,क  र रोग भोिगरहेका, 
गिरबी, शोषण र दवावमा परेकाह को जीवनमा फरक पानर्सक्छ। 
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ितनीह मािथ शासन गनह को मन कमलो बनाउन पिन हामीह को ूाथर्नाले 
सहयोग गदर्छ। यस सन्दभर्मा पावलले यसरी व्यक्त गदर्छन:् "१ सवरू् थम म 
आमह गदर्छु, िक सबै मािनसह का िनिम् त नॆ-िनवेदन, ूाथर्ना र मध् यः थ-
िबन् ती र धन् यवाद चढ़ाइऊन ्, २ राजाह  र सबै उच् च पदमा भएकाह का 
िनिम् त पिन, तािक हामी िनधर्क् क र शािन् तपूणर् भएर हरूकारले धािमर्क र 
आदरणीय जीवन िबताउन सक । ३ हाॆा मिुक्तदाता परमेँ वरको िं टमा यो 
असल र महणयोग् य छ।" (१ ितमोथी २:१-३)। हामीले जनुसकैु काम गदार् 
वा अ को सहयोग गनुर्पदार् परमेँ वरको अगवुाई माग्न ु हाॆो कुनै पिन 
बाटोभन्दा असल बाटो हो। िहतोपदेशमा यो अतीर् िदएको छ "६ िकनभने 
परमूभलेु बिु  िदनहुनु् छ, र उहाँको मखुबाट ान र समझशिक्तका कुराह  
िनः कन् छन ्।  ७ उहाँले ईमानदारको लािग आफ् नो भण् डारमा िवजय साँचेर 
राख् नभुएको छ, जसको चाल िनद ष छ ितनीह का लािग उहाँ ढाल हनुहुनु् छ,  

८ िकनभने उहाँले न् यायको मागर् रक्षा गनुर्हनु् छ, र आफ् ना िवँ वासयोग् य 
भक्तजनह को बाटो सरुिक्षत राख् नहुनु् छ। ९ तब धािमर्कता न् यायस त र 
उिचत के हो– साथै हरेक असल मागर् के हो ितमीले बझु् नेछौ।" (िहतोपदेश 
२:६-९)। 

आशा वा अपेक्षा गनुर्: व्यिक्तगत पिरिःथित वा वातावरण, सामािजक र 
राजनैितक पिरिःथित जितसकैु जिटल भएतापिन जब द:ुखीलाई उकाःन खोज्छ  
त्यसले असल पिरणाम ल्याउँछ भनेर अपेक्षा वा आशा गनुर् ज री हनु्छ। 
अवसर नपाएकाह लाई अवसर िदने र  ितनीह ले नै िनणर्य गनर्सक्ने 
वातावरण बनाइिदँदा मािनसह को भलो हनु्छ भ े आशा हाॆो हनुपुछर्। 
कितपय समयमा अवसर पाएका मािनसह ले अवसरको दु पयोग वा वेवाःता 
गदार् हामीलाई िच  द:ुख् न सक्छ वा िनराश पानर् सक्छ। तर ितनीह को 
िनणर्यलाई हामीले सम्मान गनुर् ज री छ। द:ुखक  पाएकाह को िनिम्त 
जनुसकैु तिरकाले सहयोग गनर् हामीले कोिशश गरेतापिन हामीले यो सनुौलो 
नीित हाॆो अगवुा नीित हो भनेर मा ु उ म हनु्छ: "ितमीह लाई अ ह ले 
जे गरेको चाहन्छौ त्यही ितनीह लाई ितमीह ले गनुर्।" (म ी ७:१२ 
पान्तिरत)। 

याकूब १:५-८ पढ्नहुोस।् येशूका भक्तह ले कुनै काम गदार् 
ूाथर्नालाई कःतो मह वपूणर् भिूमका खेल्न िदनपुदर्छ? अ को िनिम्त ूाथर्नाको 
जवाफ पाउन हामीले के गनर् सक्छ  भनेर याकूब २:१५-१७ले कसरी 
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बताउँछ? हेन ुर्होस:् "५ तर यिद ितमीह मध् ये कसैलाई बिु को अभाव छ भने 
उदार-िच सँग नझकीर् िदनहुनेु परमेँ वरलाई त् यसले मागोस ्, र त् यसलाई त् यो 
िदइनेछ। ६ तर त् यसले कि  पिन श ा नगरी िवँ वाससाथ मागोस ्। श ा 
गनचािहँ बतासले उचाल् दै पछादगन समिुका छालसमान हनेुछ। ७ त् यः तो 
मािनसले यो नसम् झोस ्, िक उसले ूभबुाट केही पाउनछे। ८ िकनिक दोहोरो 
मन भएको मािनस उसका सबै चालचलनमा अिः थर हनु् छ।" (याकूब १:५-८) 
र "१४ मेरा भाइ हो, यिद कोही मािनसले “मिसत िवँ वास छ” भन् छ, तर 
कामचािहँ गदन भने, यसबाट के लाभ? के त् यसको िवँ वासले त् यसलाई बचाउन 
सक् छ र? १५ यिद कोही भाइ वा बिहनी झऽेु-झाॆ ेछ, र त् यसलाई िदनहुँको 
भोजनको अपगु छ, १६ र ितमीह मध् ये कसैले त् यसलाई, “शािन् तसँग जाऊ, 

न् यानो गरी बस, पेटभिर खाऊ” माऽ भन् छ, तर त् यसको शरीरलाई चािहने 
कुराह चािहँ िदँदैन भने, त् यसबाट के लाभ हनु् छ र? १७ यसरी िवँ वास पिन 
काममा ूकट हुँदैन भने त् यो िवँ वास मतृ हो।" (याकूब २:१४-१७)।  
 

३. उदारता तथा िबशाल दय 

       "जसले ूश  दयले िदन्छ त्यःतो मािनसलाई परमेँ वरले ूमे 
गनुर्हनु्छ" (२ कोरन्थी ९:७ पान्तिरत)। खलुा िदलले िदन ुवा सहयोग गनुर् 
येशूभक्तको जीवनको एक मह वपूणर् पक्ष हो। पैसाको मािमलामा र िदने 
मािमलामा बाइबलको पिरिधिभऽ रहेर चल्न ुपदर्छ। िबशाल दय वा उदार 
हनु ुभनेको केवल राॆ ैकामको लािग भएपिन पैसा फ्याँक्ने होइन। ब  जसले 
परमेँ वरको भय मान्छ वा उहाँको ौ ा गछर् उसको जीवनमा अपनाइने 
िविभ  मनिःथितमा उदारता एक अत्यन्तै महान ् गणु हो र उसमा हनुपुन 
िविभ  असल ःवभाव वा गणुह मा यो एक मूल गणु वा ःवभाव हो। 
परमेँ वरलाई िवँ वास गरेर उदारहनेुह ूित उहाँको ि कोण कःतो छ भनेर 
भजन ११२मा धेरै पल्ट उल्लेख गिरएको छ: "१ परमूभकुो ूशंसा गर।  

त् यो मािनस धन् यको हो, जसले परमूभकुो भय मान् दछ, र उहाँका आ ाह मा 
ज् यादै ूसन् न हनु् छ। २ त् यसको वंश देशमा शिक्तशाली हनेुछ, सोझा 
मािनसह को पःु ताले आिशष ् पाउनेछ। ३ त् यसको घरमा धन-सम् पि  रहन् छ, 

र त् यसको धािमर्कता सदा रिहरहन् छ। ४ सोझा मािनसह का िनिम् त, र साथै 
अनमुही, क णामय र धमीर् मािनसह का िनिम् त अन् धकारमा पिन ज् योित उदय 
हनु् छ। ५ उदार-िच ले ऋण िदने, र ईमानदारीसाथ आफ् नो कारोबार चलाउने 
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मान् छेको भलो हनु् छ।  ६ धमीर् जन किहले पिन डगमगाउँदैन, त् यसको सम् झना 
सदासवर्दा रहनेछ।  ७ अशभु समाचारले त् यो किहले पिन डराउँदैन, 
परमूभमुा भरोसा गरेर त् यसको दय िः थर रहन् छ। ८ त् यसको दय सरुिक्षत 
रहन् छ, र त् यो डराउनेछैन। अन् त् यमा त् यसले आफ् ना शऽहु लाई िवजयमा 
हेनछ। ९ त् यसले उदारतासाथ दिरिह लाई दान िदएको छ,  

त् यसको धािमर्कता सधभिर िदगो रहन् छ, सम् मानपूवर्क त् यसको िशर उच् च 
रािखनेछ। १० दुं  ट मािनस यो देखेर कँुिड़न् छ, त् यसले दा॑ा िक  नेछ, अिन 
नं ट हनेुछ। दुं  ट मािनसको अिभलाषा िनं फल हनु् छ।" 

    यिद हामी परमेँ वरका सन्तान ह  भनेर दावी गछ  वा येशूभक्त ह  
भनेर सबैको अगािड फुकेर िहँड्छ  भने  हामीमा उहाँको उदारताको गणु हनु 
कि को आवँयक छ जसले गदार् हामीभन्दा िनम्न वा आवँयकतामा परेकाको 
खाँचो टानर् सक्दछ ? देहायका पदह ले के भन्छ? हेन ुर्होस ् "३५ यिद 
ितमीह का इॐाएली दाजभुाइमध् ये कोही अित गरीब भएर आफ् नो देखभाल गनर् 
सकेन भने, ितमीह ले नै परदेशी पाहनुालाई जः तै गरी त् यसलाई सहायता िदनू, 

िक त् यो ितमीह िसत बिसरहन सकोस ्। ३६ त् यसलाई ऋण िदँदा ब् याज वा 
नाफा निलनू। ितमीह ले आफ् ना परमेँ वरको भय मान् नू, र ितमीह को दाजभुाइ 
ितमीह िसतै बिसरहोस ्। ३७ त् यसलाई ितमीह ले ब् याजमा िपयाँ निदनू। 
खानेकुरो पिन त् यसलाई नाफा नगरी िदनू। ३८ ितमीह लाई कनान देश िदन र 
ितमीह का परमेँ वर हनुलाई िमौबाट ितमीह लाई िनकालेर ल् याउन े म 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वर हुँ।" लेवीह  २५:३५-३८, "३३ हे परमूभ,ु 

तपाईंका िविधह  पालन गनर् मलाई िसकाउनहुोस ्, र अन् त् यसम ्म म ती पालन 
गनछु। ३४ मलाई समझशिक्त िदनहुोस ्, र म तपाईंको व् यवः थाअनसुार चल् नेछु, 

अिन सम् पूणर् दयले त् यो पालन गनछु। ३५ तपाईंका आ ाह को मागर्मा 
मलाई चलाउनहुोस ्, िकनिक त् यसैमा म हिषर्त हनु् छु। ३६ मेरो दयलाई 
तपाईंका कानूनितर फकार्उनहुोस ्, ः वाथर्पूणर् लाभितर होइन।" भजनसंमह 
११९:३३-३६, "८ मैले यो आ ाको पमा भनेको होइन,ँ तर अ ह को 
जोशसँग तलुना गरेर ितमीह को ूमे पिन साँचो हो भन् ने ूमािणत गनर्लाई मैले 
यो भनेको हुँ। ९ िकनिक हाॆा ूभ ु येशू भीं टको अनमुह ितमीह लाई थाहा 
छ, उहाँ धनी हनुहुनु् थ् यो, तरै पिन ितमीह का खाितर उहाँ गरीब हनुभुयो, तािक 
उहाँको गरीबीबाट ितमीह  धनी हनु सक। १० अब यस िवषयमा चािहँ मेरो 
सल् लाह यही छ- एक वषर्अिघ जनु िदने काम ितमीह ले सु  गरेका माऽ होइन, 
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तर त् यो गन उत् कट इच् छा पिन गरेका िथयौ, त् यसलाई अब पूरा गनुर् ितमीह का 
िनिम् त असल हनु् छ। ११ इच् छा गनर्मा ितमीह को जनु तत् परता िथयो 
त् यसैमतुािबक आफ् नो औकातअनसुार िदएर यस कामलाई पूरा गर। १२ 
िकनभने िदने तत् परता छ भने मािनसिसत भए अनसुारको दान नै महणयोग् य 
हनु् छ, नभएअनसुारको होइन। १३ ितमीह लाई भार होस ् र अ लाई हलकुा 
होस ् भनेर मैले यो भनेको होइन,ँ १४ तर समानताको िहसाबले यस वतर्मान 
समयमा ितमीह को ूशः तताबाट ितनीह को अभाव पूरा होस ्, र ितनीह को 
ूशः तताले ितमीह को अभाव पूरा गिरदेओस ्। यसरी सबैमा समानता होस ्, १५ 
जसो लेिखएको छ, “धेरै बटुल् नेिसत बढ़ी केही रहेन, र कम बटुल् नेह लाई 
अभाव भएन।”  २ कोिरन्थी ८:८-१५, "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-
सम ् 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। २० जब हाॆो दयले 
हामीलाई दोष िदन् छ, हामी जान् दछ  परमेँ वर हाॆो दयभन् दा महान ् हनुहुनु् छ, र 
उहाँले सब थोक जान् नहुनु् छ। २१ िूय हो, हाॆो दयले हामीलाई दोष िदएन 
भने परमेँ वरको सामनु् ने हामीलाई साहस हनु् छ। २२ हामी जे माग् छ , सो 
उहाँबाट पाउँछ , िकनभने हामी उहाँका आ ा पालन गछ , र उहाँलाई मन पन 
कामह  गछ । २३ उहाँको आ ा यही हो, िक हामीले उहाँका पऽु येशू 
भीं टको नाउँमा िवँ वास गनुर्पछर्, र उहाँले हामीलाई आ ा िदनभुएबमोिजम 
एउटाले अक लाई ूमे गनुर्पछर्। २४ उहाँका आ ा पालन गनह  सबै उहाँमा 
रहन् छन ्, र उहाँ ितनीह मा रहनहुनु् छ। उहाँले हामीलाई िदनभुएको पिवऽ 
आत् मा ारा हामी जान् दछ , िक उहाँ हामीमा वास गनुर्हनु् छ।" १ यूहन् ना ३:१६-
२४ र "१७ यस संसारका धनीह लाई घमण् डी नहनेु आ ा देऊ, र अिनिँ चत 
सम् पि मा होइन तर हामीलाई हरेक थोक ूशः तसँग उपभोग गनर् िदनहुनेु 
परमेँ वरमािथ ितनीह ले आशा राखून ्। १८ ितनीह ले असल कायर् ग न ्, र 
असल कामह मा धनी, उदार-िच  र दानी होऊन ्। १९ यसरी आफ् नै लािग 

२१८ 



भिवं यको असल जग बसाल् न सकून ्, तािक ितनीह ले त् यो जीवन पिबराखून ् जो 
साँच् ची नै जीवन हो।" १ ितमोथी ६:१७-१९।  

    परमेँ वरको उदारता अत्यन्तै पूणर् पमा येशू ारा व्यक्त गिरएको िथयो 
भनेर पावलले आफूले लेखेका पऽह मा बारम्बार उल्लेख गदर्छन।् हामीलाई 
अित ूमे गनुर्भएर हाॆो िनिम्त उहाँले अपर्ण गनुर्भएको जीवननै हामी 
येशूभक्तह का िनिम्त आशाको ॐोत हो। हाॆो िनिम्त उहाँ मनुर्भएकोले हामीले 
अ ूित उदार हनेु सङ् कल्प गनुर् हाॆो िजम्मेवारी हनु जान्छ: "४ मेरा 
ूाथर्नाह मा जब म ितमीलाई ः मरण गदर्छु तब म मेरा परमेँ वरलाई सध 
धन् यवाद िदन् छु, ५ िकनिक ूभ ु येशूमािथको ितॆो िवँ वासको िवषयमा र 
सन् तह ूित ितॆो ूमेको िवषयमा सनु् दछु। ६ म ूाथर्ना गदर्छु िक ितॆो 
िवँ वासको सहभािगताले भीं टमा भएका हाॆा सबै असल कुराका ानको विृ  
गनर् सकोस ्। ७ मेरा भाइ, ितॆो ूमेबाट मैले धेरै आनन् द र सान् त् वना पाएको 
छु, िकनिक ितमी ारा सन् तह का दय फेिर ताजा भएका छन ्।" (िफलेमोन 
४-७)। 

   उदार वा िबशाल दय हनु ु भनेको जीवनको त्यो मनिःथितलाई 
अ ाल्न ुहो जनु ्िबशाल, सरुो र सबैलाई समेट्न सक्ने खबुी हनु ुहो। कितपय 
दशर्न, वाद, व्यिक्तका जीवनह ले, समाजले, संःकार वा धमर्ले  हामी 
आफैलाई केन्ििवन्द ुबनाउन उक्साउँछ। जितसक्यो धेरै जे पाउँछ  त्यो हाॆ ै
िनिम्त थपुानुर्पछर् भ े यस संसारको नीित हो। यस मािमलामा हामीले 
निहिच्कच्याइ हामीलाई नै हेर । हामी जिहले पिन म, मेरो, मलाई भ  े
भावनालाई उच्च ूाथिमकता िदन चाउँछ । यिद हाॆो दयको ग ीमा 
येशूलाई बःन िदय  भने त्यो म भ े ूविृ लाई मादर्छ  ("म सध मछुर्" भनेर 
पावलले भन्दछन-्१ कोरन्थी १५:३१)। अिन हामी जे गछ , जे कमाउँछ  
अ को िनिम्त िजउन गरेका ह  भ े भावनाले ूिेरत हनु जान्छ । हामीमा 
भएको िवँ वासले संसार र यसमा भएका मािनसह लाई परमेँ वरको आखँाले 
हेनर् िदइन्छ, दवैु असल र ितनीह को टुटेका जीवनह । यसले गदार् 
आवँयक परेकाह लाई हाॆो गच्छे अनसुार सहयोग गनर् हामी उिक्सन्छ  वा 
अमसर हनु्छ । 

    जब कुनै शु  परोपकारीय संःथा वा सामािजक संःथा र चन्दा 
सङ् कल गन व्यिक्त तपाईँको ढोकामा आउँछ र तपाईँले उदारतापूवर्क 
िदनहुनु्छ तब त्यसको सराहना वा कृत  उसले व्यक्त गदर्छ। तपाईँले पिन 
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आफ्नो जीवनको गणुःतर बढेको महससु गनुर्हनु्छ। यस खालको उदारता िसधै 
व्यवहािरक र लेखाजोखा हनेुखालको हनु्छ। तर धेरै पैसा वा चन्दा िदयो 
भन्दैमा त्यो मािनसको दय उदार र िबशाल भएको ूमािणत हनु्छ भ े 
होइन। यस सन्दभर्मा आफू कित धमार्त्मा छु वा िबशाल छु भनेर देखाउने 
मािनसको भन्डाफोर गद येशूले भ ुहनु्छ "३८ तब िशक्षा िदनहुुँदा येशूले 
भन् नभुयो, “शाः ऽीह देिख होिशयार रहो। ितनीह  लामो वः ऽ लाएर यताउता 
डलु् न र बजारह मा अिभवादन पाउन, ३९ तथा सभाघरह मा ूमखु ः थान र 
भोजह मा आदरको ः थान पाउन चाउँछन ्। ४० ितनीह  िवधवाह का घर 
लु  छन ्, तर लोकाचारको लािग लामो-लामो ूाथर्ना गदर्छन ्। यः ता 
मािनसह ले अझ बढ़ी दण् ड पाउनेछन ्।”  ४१ अिन उहाँ मिन् दरको भेटी 
चढ़ाउने ठाउँको सामनु् ने बः नभुयो, र भीड़ले भेटीपाऽमा भेटी चढ़ाएको 
हेन ुर्भयो। धेरै धनी मािनसह ले ठूला-ठूला रकम चढ़ाए। ४२ अिन एउटी 
गरीब िवधवाले आएर तामाका दईु िसक् का, अथार्त ् एक पैसा चढ़ाई।  ४३ 
आफ् ना चेलाह लाई आफूकहा ँबोलाएर उहालेँ ितनीह लाई भन् नभुयो, “साचँ् चै 
म ितमीह लाई भन् दछु, भेटीपाऽमा चढ़ाउनेह मध् ये यस गरीब िवधवाले 
सबैभन् दा बढ़ी चढ़ाई। ४४ िकनभने सबैले आफ् नो-आफ् नो ूशः तताबाट चढ़ाए, 

तर यस ः ऽीले चािहँ आफ् नो दिरिताबाट आफ् नो सारा जीिवका नै अपर्ण 
गरी।” (मकूर् स १२:३८-४४)। उदार वा िबशाल दय भएको मािनसको 
जीवन फरािकलो वा मािनसले देखे भन्दा ठूलो र मूल्यवान हनु्छ। धेरै चन्दा 
िदयो भन्दैमा त्यो मािनस उदार छ भ े ूमािणत हुँदैन। सबै क्षेऽमा उदार हनेु 
आत्मा वा जोशको आवाद गनुर् र त्यसको सराहना गन बानी बसाल्न ुआवँयक 
छ। धेरैजसो मािनसमा उदारता आफै आउँदैन। त्यसको िनिम्त हामीमा 
अनमुहको आवँयकता छ। हाॆो ःवभाव  पापी भएतापिन वा ःवाथीर् भएतापिन 
यिद हामीमा अनमुह छ भने हामी उ ेँयूिेरत भएर चल्दछ  र अ को भलोमा 
सिबय हनु जान्छ । 

    पैसा िदएर उदारता देखाउनकुो स ा अ  कुन कुन कामह ले हामीमा 
िबशाल दय छ भनेर देखाउन सक्छन?् 
 

४. शािन्तको िनिम्त पहल 

      म ी ५:९मा येशूले भ भुएको छ: "धन् य मेलिमलाप गराउनेह  (वा 
शािन्त ल्याउनेह ),  िकनभने ितनीह  परमेँ वरका छोराह  कहलाइनेछन ्।" 

२२० 



जनु खालको संसारमा हामी छ  मेलिमलाप गनह लाई येशूले ःयावासी 
िदनभुएको उक्त नीितलाई हामी कसरी पालना गनर् सक्छ ? त्यस मािमलामा 
हामी कितको सफलता हािसल गनर्सक्छ ? िवशेष गरेर संसारमा बेिथित, आत  
र यु  हनु ुआवँयक नै छ भनेर येशूले नै भिवंयवाणी गनुर्भएको सन्दभर्मा के 
हामी शािन्तसँग रहन िदन र रहन सक्छ  र? हेन ुर्होस:् "जब ितमीह ले लड़ाइँ 
र लड़ाइँह को हल् ला सनु् नेछौ, तब नडराओ। यः ता घटनाह  हनु ुआवँ यक 
छ। तर अन् त् यको िदन आउन ुअझ बाँकी नै छ।" (मकूर् स १३:७)।  

   घरेल ु िहंसा होस ्वा देश देशको बीचमा हनेु िहंसा होस,् जातजाितको 
नाउँमा हनेु सामािजक िहंसा होस ्वा धमर्को नाउँमा हनेु िहंसा होस,् िहंसात्मक 
न् ले मािनसह ले अनेक  द:ुखक  पाइरहेका हनु्छन।् िवँ वका देशह को 
हितयारको होडबाजीले गदार् मािनसह  िसधै त्यसको िशकार भइरहेकाहनु्छन ्र 
कितका पिरवारह को जीवन क्षतिबक्षत भइरहेको हनु्छ। अन्धाधनु्ध पमा 
सैिनक अ ह को िनिम्त देशका मखु्य आिथर्क ॐोतह  र ध्यान गइरहेको 
हनु्छ यिद ती ॐोतह  द:ुख भोिगरहेका मािनसह को उत्थानको िनिम्त ूयोग 
गनर् सिकएको भए यो संसार कःतो हनेु िथयो होला? यु मा होिमएर क  
भोिगरहेका र "बहादरु" भनेर कहलाइने तर क  पाइरहेका भतूपूवर् 
सैिनकह लाई पिन ती आिथर्क ॐोतह  पिरचालन गनर् सिकन्थ्यो। अिन 
सानोितनो झगडा, न् ह  हन्छन ् जसले अनिगिन्त पिरवार र समाजका 
जीवनह मा घाऊ पािररहेको हनु्छ। न्यायको िनिम्त भोको हनेुह मा शािन्त 
ल्याउने कामलाई वेवाःता गनर् सक्दैनन।् 

    परमेँ वरको अनमुह र मािनस र उहाँको बीचमा मेलिमलाप वा शािन्त 
ल्याउने महान ् ूिबयालाई नै येशूको ससुमाचारको मटुु मािनन्छ। हेन ुर्होस:् 
"१६ अब उूान् त हामी कसैलाई मािनसको िं टकोणले हेदन । हामीले 
भी लाई एक समय मािनसको िं टकोणले हेरेका िथय , तर अब उूान् त 
उहाँलाई त् यसरी हेनछैन । १७ यसकारण कोही भीं टमा छ भने त् यो नयाँ 
सिृं ट हो। परुानो िबितगएको छ, हेर, नयाँ आएको छ। १८ यो सब 
परमेँ वरबाट भएको हो, जसले हामीलाई भीं ट ारा आफूसँग िमलापमा 
ल् याउनभुयो, र हामीलाई िमलापको सेवा िदनभुयो, १९ अथार्त ् ः वयम ् भीं टमा 
हनुभुएर परमेँ वरले संसारलाई आफूसँग िमलापमा ल् याउँदैहनुहुनु् थ् यो। 
ितनीह का अपराधका लेखा निलएर िमलाप गराउने कामको सन् देश उहाँले 
हामीलाई सिुम् पिदनभुएको छ। २० यसकारण हामी भीं टका राजदूतह  ह , र 
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परमेँ वरले हामी ारा अनरुोध गिररहनभुएको छ। भीं टकै पक्षमा हामी 
ितमीह लाई िबन् ती गदर्छ , िक ितमीह  परमेँ वरसँग िमलापमा आओ। २१ 
िकनिक हामी उहाँमा परमेँ वरको धािमर्कता बन् न सक  भनेर पाप 
निचन् नहुनेुलाई परमेँ वरले हाॆा खाितर पाप बनाउनभुयो।" (२ कोिरन्थी 
५:१६-२१)।हामी परमेँ वरसँग यसकारण िमल्न गय  तािक हामी उहाँका 
"राजदूतह " हनुसक  र त्यही शािन्त र मेलिमलाप अ मा पिन फैलाउन हामी 
सक्षम ्हनुसक । 

यशैया ५२:७ लाई पिन आत्मसात ्गरेर हामी कसरी िजउन सक्छ ? 
"ससुमाचार ूचार गनह का पाउ डाँड़ाह  हुँदो कित सनु् दर छन ्, जसले 
शािन् तको घोषणा गदर्छन ्, जसले शभु समाचार ल् याउँछन ्, जसले उ ारको घोषणा 
गदर्छन ्, जसले िसयोनलाई भन् दछन ्, “तेरा परमेँ वरले राज् य गनुर्हनु् छ।” 

    यस िहंसा नै िहंसाले छाएको संसारमा शािन्तको िनिम्त ूयास गनर् 
शािन्तको ससुमाचार हाॆो िनिम्त उजार्, ूरेणा, ढाँचा र ॐोत हनुसक्छ: "जसको 
दयले परमेँ वरसँग तालमेल गछर् त्यो व्यिक्त ःवगर्को शािन्तमा सहभागी 
हनुसक्छ। त्यस मािनसको उपिःथितले उसको विरपिर रहेका मािनसह लाई 
आिशषको झरी पानर् सक्छ। संसारमा भइरहेका झझगडाको कारणले पेलान र 
थकान भएका दयह मा ूभकुो जनले िदने शािन्तको चेतना शीत जःतै खसेर 
ितनीह को दय ताजा हनुसक्छ।"-एलेन जी ाइट, द थटस ृम माउन्ट 
अभ ब्लेिश , प.ृ २८बाट पान्तिरत। 

    डाँडामा िदनभुएको उपदेशमा येशूले भ ुभएको िथयो "धन्य वा 
ःयावास मेलिमलाप गन वा शािन्त ल्याउनेह  िकनिक ितनीह  परमेँ वरका 
छोराछोरीह  भनेर कहलाइनेछौ।" (म ी ५:९ पान्तिरत)। यसलाई अझ 
अगािड बढाएर हत्या नगनुर् भ े आ ाूित ूितव ता जनाउँदै उहालेँ भ ु भयो 
हामीले कसैसँग िरस गनुर् हुँदै वा ईिब राख् नहुु : "२१ “ितमीह ले सनेुका छौ, 
ूाचीन समयका मािनसह लाई यसो भिनएको िथयो, ‘तले हत् या नगनूर्’, र जसले 
हत् या गछर् त् यो दण् डको योग् य हनेुछ।’  २२ तर म ितमीह लाई भन् दछु, जो 
कोही आफ् नो भाइसँग बोध गदर्छ त् यो दण् डको योग् य हनेुछ, र जसले आफ् नो 
भाइको अपमान गदर्छ, त् यो महासभामा जवाफदेही हनेुछ। तर जसले आफ् नो 
भाइलाई ‘तँ मूखर्’ भन् छ, त् यो नरकको आगोमा पन जोिखममा हनेुछ।  २३ 
“यसकारण ितमीले वेदीमा आफ् नो भेटी चढ़ाउँदा ितॆो भाइको दयमा ितॆो 
िव मा केही छ भन् ने ितमीलाई याद भयो भने,  २४ ितॆो भेटी त् यही वेदीको 
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साम ुछोड, र जाऊ। पिहले आफ् नो भाइसँग िमलाप गर, र त् यसपिछ आएर 
आफ् नो भेटी चढ़ाऊ। २५ “ितॆो वादीसँग अदालतमा जाँदा बाटोमै िमलाप 
गिरहाल, नऽता वादीले ितमीलाई न् यायाधीशको हातमा सिुम् पदेला र 
न् यायाधीशले अिफसरको हातमा सिुम् पदेलान ्, र ितमी झ् यालखानमा पनछौ।  
२६ साचँ् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, ितमीले एक-एक पैसा चकु्ता नग ञ् जेल 
ितमी त् यहाँबाट उम् कनेछैनौ।" (म ी ५:२१-२६)।  हाॆा शऽ ुवा हाॆो नाश 
खोज्नेह लाई माया गनुर् र जसले हामीलाई सताउँछ वा पीडा िदन्छ त्यसको 
िनिम्त ूाथर्ना गर भनेर उहाँले उहाँका भक्तह लाई यसरी िनदशन िदनहुनु्छ: 
"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। उहालेँ 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?  ४७ ितमीह ले आफ् ना 
दाजभुाइह लाई माऽ अिभवादन गछ  भने अ ह ले भन् दा बढ़ी के गर् यौ र? 

के अन् यजाितह ले पिन त् यसै गदनन ् र?  ४८ यसकारण जः तो ितमीह का 
ः वगर्मा हनुहुनेु िपता िस  हनुहुनु् छ, ितमीह  पिन त् यः तै िस  हनुपुदर्छ।”  

(म ी ५:४३-४८)। उहाँले भ  खोज्नभुएको अथर् यो हो िक असल कामको 
िनिम्त हामीबाटै सिबय कदम चाल्नपुदर्छ। यस संसारमा धेरै ूरेणादायी 
मािनसह का कथाह  छन ्जसले न्  र िहंसाको कारण अन्याय, अत्याचार र 
क मा पिररहेकाह को िनिम्त मेलिमलाप वा शािन्तको िनिम्त आफ्नो जीवन 
िदएका िथए। क ह बाट मकु्त गरेर मािनसह लाई उत्थान गनर् ूाणै िदने 
बीरह को किम पिन यस संसारमा छैन। 

    तपाईँको समाजमा शािन्त ल्याउन तपाईँ वा तपाईँको ःथानीय चचर्ले कःतो 
सिबय भिूमका खेल्न सक्छ? 
 

५. आवाजिबहीनह को िनिम्त आवाज 

           "चपुचाप बःने पिन समय छ र बोल्नपुन पिन समय छ" भनेर राजा 
सोलोमनले लेखेका िथए। उनले व्यक्त गरेको भावना िठक िथयो। किहले 
बोल्ने र किहले नबोल्ने भ े समय थाहा पाउन हामी सबैको िनिम्त त्यितको 
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सरल छैन। य िप, दिबएका र िथिचएकाह को िनिम्त आवाज उठाउन 
नसक्नेह को िनिम्त र खराबलाई असल ारा िजत् न खोज्ने कायर्को ूयास 
नगदार् के हाॆो चचर् चपुचाप भएर उिभरहँदा गलत पक्षमा त उिभरहेका हुँदैन ? 
के पीिडतह को िनिम्त पिन आवाज उठाएर सनुाउने ूयास हामीले गनुर्पदन 
र? इसाईह  येशूका हात र खु ाह  हनु ् भनेर कितपय समयमा चचार् 
गिरन्छ। त्यसको अथर् येशूले हामीलाई अर् हाउनभुए अनसुार व्यवहािरक पमा 
यसले सेवा गरेर देखाउने हाॆो िजम्मेवारीलाई व्याख्या गछर्। तर बाइबलमा 
देखाए अनसुार परमेँ वरका जनह को काम उहाँको मखुपऽ वा अगमवक्ता ारा 
हनेु हो। जसको पक्षमा परमेँ वर आवाज उठाउन चाहनहुनु्छ त्यो आवाज 
उहाँका जनह  हनुपुछर् भ े उहाँको पिहलो आ ान हो: "६ उहा ँ ः वगर् र 
पथृ् वी, समिु र त् यसमा भएका यावत ् थोकका सिृं टकतार् हनुहुनु् छ। परमूभ ु
सदाकालको िनिम् त िवँ वासयोग् य रहनहुनु् छ। ७ उहालेँ अत्याचारमा 
परेकाह का पक्षमा न् याय िदनहुनु् छ,  

र भोकाह लाई भोजन िदनहुनु् छ। परमूभलेु कैदीह लाई मकु्त गिरिदनहुनु् छ।   

 ८ परमूभलेु अन् धाह का आखँा खोिलिदनहुनु् छ। परमूभलेु दिबएकाह लाई 
उठाउनहुनु् छ। परमूभलेु धमीर्जनलाई ूमे गनुर्हनु् छ। ९ िवदेशीह लाई 
परमूभलेु रक्षा गनुर्हनु् छ! अनाथ र िवधवालाई उहाँले सँभाल् नहुनु् छ, तर 
दुं  टह का यिुक्तह  उहाँले िवफल पानुर्हनु् छ। १० परमूभलेु सदासवर्दा राज् य 
गनुर्हनेुछ, ए िसयोन, ितॆा परमेँ वरले पःु त -पःु त सम् म राज् य गनुर्हनेुछ। 
हल् लेलूयाह!" (भजनसंमह १४६:६-१०)। 

    अगमवक्ता यशैयाले उनको समयमा र उनको पिरवेशमा िवशेष सन्देश 
िदएका िथए। तर आजको पिरूआेयमा पिन के त्यो सन्देश सान्दिभर्क वा 
मह वपूणर् छ त? यशैयाले आवाज उठाएको समयमा र अिहलेको समयमा 
कितको पिरवतर्न भएको छ त? हेन ुर्होस:् "१ “चक  गरी करा, नथाम ्। तरुहीको 
आवाज जः तै उच् च सोरले करा। मेरो ूजालाई ितनीह को बागीपन र 
याकूबको घरानालाई ितनीह का पाप जनाइदे। २ िकनिक ितनीह ले मलाई 
िदनहुँ खोज् छन ्। जे ठीक छ त् यही गन र आफ् ना परमेँ वरको आ ा भ  नगन 
तर मेरो मागर् जान् न इच् छा गन जाितजः तै ितनीह  देिखन् छन ्। ितनीह  मसँग 
उिचत िनणर्यह  माग् छन ्, र परमेँ वर ितनीह का निजकै आऊन ् भनी उत् सकु 
भएका देिखन् छन ्। ३ ितनीह  भन् छन ्, ‘हामीह  उपवास बः य , र िकन तपाईं 
देख् नहुनु् न? हामीह  िवनॆ भय , र िकन तपाईं ध् यान िदनहुनु् न?’ “तापिन 
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ितमीह का उपवासको िदनमा ितमीह  आफ् नै इच् छा पूरा गदर्छौ, र ितमीह का 
कामदारह  सबैलाई ितमीह  शोषण गदर्छौ। ४ ितमीह का उपवासको िदन 
लड़ाइँ र झगड़ामा अन् त् य हनु् छ र एउटाले अकार्लाई दुं  ट मकु् काले िहकार्उँछौ। 
ितमीह  आजको जः तो उपवास बसेर ितमीह को सोर ः वगर्मा सिुनने आशा गनर् 
सक् दैनौ। ५ के मैले चनेुको उपवास यः तै हो? मािनसले आफैलाई एक िदन 
माऽ िवनॆ राख् ने? के िनगालोझ आफ् नो िशर झकुाउने र भाङ् मा र खरानी 
ओ ाउने िदन माऽ यो हो? के यसैलाई ितमीह  उपवास र परमूभकुो िनिम् त 
महणयोग् यको िदन भन् छौ?  ६ “अन् यायको बन् धन फुकाल् न, जवुाको डोरी 
फुकाल् न, र अत् याचारमा परेकाह लाई मकु्त गराउन, हरेक जवुा भाँिचिदन मैले 
चनेुको िकिसमको उपवास यही होइन र? ७ आफ् नो भोजन भोकािसत बाँड़चूड़ँ 
गनुर्, र घर नभएका गरीबह लाई शरण िदन–ु ना ोलाई देखेर लगुा लगाइिदन,ु र 
आफ् नो जात-भाइह बाट नलकु् न,ु होइन र? ८ तब ितमीह को ज् योित िबहानझ 
फुटेर िनः कनेछ, र ितमीह  चाँड़ै िनको हनेुछौ। तब ितमीह को धािमर्कता 
ितमीह का अिगअिग जानेछ, र परमूभकुो मिहमाचािहँ पिछिल् तरको रक्षक 
हनेुछ। ९ तब ितमीह ले पकुार गनछौ, र परमूभलेु जवाफ िदनहुनेुछ। 
ितमीह ले सहायताको िनिम् त िबन् ती गनछौ, र उहाँले भन् नहुनेुछ, ‘म यही ँछु’। 
“यिद ितमीह ले आफ् ना बीचबाट अत् याचारको जवुा फािलिदयौ, अ लाई औलँा 
ठाड़ो गनर् र ईं यार्पूणर् कुरा बोल् न त् याग् यौ, १० अिन सम् पूणर् दयले ितमीह ले 
आफैलाई भोकाह का िनिम् त िदयौ, र अत् याचारमा परेकाह को आवँ यकता पूरा 
गिरिदयौ भने, ितमीह को ज् योित अधँ् यारोमा चम् कनेछ र ितमीह को रात 
मध् यिदनजः तै हनेुछ। ११ परमूभलेु ितमीह लाई िनरन् तर डोर् याउनहुनेुछ, र 
घामको उखमु गमीर् परेका ठाउँह मा पिन ितमीह लाई सन् तुं  ट पानुर्हनेुछ, र 
ितमीह का हाड़ह लाई बिलया पानुर्हनेुछ। ितमीह  ूशः त पानीले िभजाएको 
बगचाझ र नसकु् ने पानीको मूलझ हनेुछौ। १२ ितमीह का मािनसह ले परुाना 
भग् नावशेष फेिर बनाउनेछन ्। धेरै परुाना जगह  ितनीह ले उठाउनेछन ्। 
ितमीह  ‘भत् केका पखार्लह  िनमार्ण गन’ र ‘बः ने घरह का िनिम् त बाटो फेिर 
नयाँ बनाउनेह ’ भिननेछौ। १३ “ितमीह ले मेरो शबाथ-िदन तोडेनौ र मेरो 
पिवऽ िदनमा आफूखशुी गरेनौ भने, र परमूभकुो शबाथलाई आदरणीय ठान् यौ, र 
आफ् नो इच् छाअनसुार नगरी यस िदनलाई मान् यता िदयौ र यसमा आफ् नो खशुी 
नगरी व् यथर्का कुरा गरेनौ भने, १४ ितमीह  परमूभमुा रमाहट पाउनेछौ, र म 
ितमीह लाई देशका उच् च ः थानह मा सवार गन तलु् याउनछुे र म ितमीह लाई 
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ितमीह का पखुार् याकूबको उ रािधकारबाट भोज खवुाउने तलु् याउनछुे।” 

परमूभकुो मखैुले यसो भन् नभुएको छ।" (यशैया ५८)।  

      देशमा भइरहेका अन्याय र अत्याचारको िब मा अगमवक्ताह ले 
आवाज उठाउँदा ितनीह  किहल्यै पिन ूख्यात भएका िथएनन।् तर ितनीह ले 
परमेँ वरको आदेशल अनसुार न्यायको िनिम्त उहाँको ितॄ चाहनाको आवाज 
उठाएका िथए। दिलत वा अछुत भनेर पन्छाइएका, दिवएका, दिरि, 
िपछिडएका, शोिषत वगर्को ददुर्शा देखेर ितनीह ले दय सहानभुिूतले भिरएका 
िथए। ती मािनसह को असल समाज गठन गन अगमवक्ताह  
आवाजिवहीनह को िनिम्त आवाज भएका िथए। ती आवाजह  उठाउँदा 
ितनीह ले घोर िवरोधको सामना जताततै गनुर्परेको िथयो, ितनीह ले अनेक  
यातना र खतरा भोग्नपुरेको िथयो। यस सन्दभर्मा पऽसुले आफ्नो भावना यसरी 
पोखाउँछन:् "१३ यिद ितमीह  भलाइको िनिम् त उत् सािहत छौ भने, ितमीह को 
हािन गन को हनु् छ र? १४ तर धािमर्कताको खाितर द:ुख भोग् नैपरे तापिन 
ितमीह  धन् यका हौ। ितनीह का धम् कीको डर नमान, र भयभीत नहोओ। 
१५ तर भीं टलाई ूभ ुमानेर ितॆो दयमा उहाँको ौ ा गर। ितमीह मा 
भएका आशाको िवषय कसैले सोधपूछ गरे त् यसको जवाफ िदन सध तत् पर 
बस, तर त् यो काम नॆता र ौ ासाथ गर। १६ ितमीह का िववेक शु  राख, 

तािक ितमीह को िवरोधमा बोल् ने र भीं टमा ितमीह का चालचलनको िनन् दा 
गनह  लिज् जत होऊन ्। १७ यिद परमेँ वरको यः तै इच् छा छ भने, खराबी 
गरेर द:ुख भोग् नभुन् दा भलाइ गरेर द:ुख भोग् न ु नै असल हो। १८ िकनभने 
हामीलाई परमेँ वरकहाँ ल् याउन भीं ट पिन पापह का िनिम् त सदाको लािग 
एक चोिट मनुर्भयो। उहाँ शरीरमा मािरनभुयो– धमीर् जन अधमीर्ह का िनिम् त-
तर आत् मा ारा जीिवत पािरनभुयो।" (१ पऽसु ३:१३-१८)।  

  यस संसारमा येशूलाई ूितिबम्ब गनर् र हामीले बझेुको ससुमाचार 
अनसुार यस संसारमा भएका खराबी तत्वह को सामना गनर् सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटह  पिन धेरै असल थोकह ले सिजएका हनु्छन।् उदाहरणमा: 
"दिरितालाई कम गनर् र अन्यायमा परेकाह को िनिम्त आवाज उठाउन इसाई 
समाज िजम्मेवार छ भनेर सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले िवँ वास गदर्छन।् जो 
आफूह लाई सम्भार वा ःयाहार गनर् सक्दैनन ् र िवप वगरू् ित परमेँ वरको 
िवशेष चासो छ र उहाँका अनयुायीह ले ितनीह को सेवा गरेको परमेँ वर 
अपेक्षा गनुर्हनु्छ भनेर बाइबलले ःप पमा खलुाएको छ। यस संसारमा 
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जिन्मने सबै मानव ूाणीह  उहाँकै हनु ्र परमेँ वरका आिशषह को उपभोग 
गन ितनीह को अिधकार छ। येशूले भ भुयो: "२० तब उहालेँ आफ् ना 
चेलाह मािथ नजर उचालेर भन् नभुयो: “धन् य ितमी, दीन हनेुह , िकनभने 
परमेँ वरको राज् य ितमीह कै हो।" (लूका ६:२०)। जब हामी दीनिहन, 
दिरि र िवप  वगर्ह को सेवा गछ  तब हामी उहाँको िशक्षा र उदाहरणको 
अनसुरण गरेका हनु्छ  (ती वगर्ह को सेवा गनह लाई येशूले यो ूित ा 
िदनहुनु्छ: "३४ “तब राजाले आफ् ना दािहनेपि काह लाई भन् नेछ, ‘आओ, मेरा 
िपताका धन् यका हो! संसारको उत् पि देिख ितमीह का िनिम् त तयार गिरएको 
राज् यलाई अिधकार गर। ३५ िकनभने म भोकाएको िथए,ँ ितमीह ले मलाई 
खान िदयौ। म ितखार्एको िथए,ँ ितमीह ले मलाई िपउन िदयौ। म परदेशी 
िथए,ँ ितमीह ले मलाई आौय िदयौ। ३६ ना  ै िथए,ँ ितमीह ले मलाई वः ऽ 
लगाइिदयौ। िबरामी िथए,ँ ितमीह  मलाई हेनर् आयौ। झ् यालखानमा िथए,ँ 

ितमीह  मकहाँ आयौ।’ ३७ “तब धमीर्जनह ले उनलाई जवाफ िदनेछन ्, ‘हे 
ूभ,ु किहले हामीले तपाईंलाई भोकाउनभुएको देख् य , र खान िदय ? अथवा 
ितखार्उनभुएको देख् य , र िपउन िदय ? ३८ किहले हामीले तपाईंलाई परदेशी 
देख् य , र तपाईंलाई आौय िदय ? अथवा ना ो देख् य  र वः ऽ लगाइिदय ? ३९ 
र किहले हामीले तपाईंलाई िबरामी वा झ् यालखानमा देख् य , र तपाईंकहाँ 
आय ?’  ४० “तब राजाले ितनीह लाई जवाफ िदएर भन् नेछन ्, ‘साँच् चै, म 
ितमीह लाई भन् दछु, ितमीह ले यी मेरा भाइह मध् ये सबैभन् दा सानामा एक 
जनालाई जे-जित गर् यौ, त् यो ितमीह ले मलाई नै गर् यौ।’  म ी २५:३४-
४०)। आित्मक समूदाय भएकोले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटलाई िवप र आफ्नो 
िनिम्त आवाज उठाउन नसक्नेको िनिम्त र अिधकारह बाट बंिचत भएका 
िवप वगर्को िनिम्त न्यायको वकालत गनर् आ ान गिरएको छ। ("८ 
“त् यः ताह को पक्षमा बोल ्, जो आफ् नो पक्षमा बोल् न सक् दैनन ्, यः ताह का 
अिधकारको िनिम् त जो क ाल छन ्। ९ आवाज उठा र न् यायसँग फैसला गर ्। 
गरीब र दीन-हीनको अिधकारको रक्षा गर ्।”  िहतोपदेश ३१:८-९ र "१ 
िधक् कार ितनीह लाई, जसले अन् यायी व् यवः था बनाउँछन ्, ितनीह लाई जसले 
अत् याचारी िविध िनकाल् छन ्। २ गरीबह का हक खोः न र िथचोिमचोमा परेका 
मेरा ूजाह का न् याय नगनर्, िवधवाह लाई िशकार बनाउन र टुहरुा-
टुहरुीह का धन लु  नलाई ितनीह ले यसो गछर्न ्।" यशैया १०:१-२)। 
गिरब र िवप वगर्ह को न्याय सम्हाल्न हामी परमेँ वरसँग सहभागी हनु्छ ।"-
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िबँ वमा रहेका गिरबह को िनिम्त सेभेन्थ डे एडभेिन्टःटले िनकालेको 
आिधकािरक वक्तव्य, जनु २४, २०१०। 
 

उपसंहार:  

थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत, द िमिन ी अभ िहिल , प.ृ 
५०३-५१६को "अ हाइयर इिक्ःपिरयन्स" र टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली 
३, प.ृ ५११-५२६को " ुटी टु द अनफोच्युर्नेट" र "मानस ुटी टु िहज 
फेलो मेन" र टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली २, प.ृ २४-३७को "डइु  फर 
द बाइःट।" 

    "हाॆो सहानभुिूत र सहयोगको आवँयकता भएकाह लाई क णाका 
कामह  गदार् कःतो महान ्शिक्तशाली सत्य ूकट हनु्छ भ े तथ्य ःवगर् र 
पथृ्वीमा खोजेर पाइँदैन। यो येशूमा भएको आत्म ान वा सत्य हो। जब 
येशूको नाउँ िलन्छु भनेर दावी गनह ले सनुौलो िनयमका नीितह  पालन 
गदर्छन ् तब ूिेरतह को समयमा भएकै शिक्त ससुमाचार ूचारमा उपिःथत 
हुँदछन।्"-एलेन जी ाइट, थटस ्ृम द माउन्ट अभ ब्लेिश , प.ृ १३७बाट 
पान्तिरत।  

   "ःवगर्को परमेँ वर िपताले हामीलाई ूदान गनुर्हनेु सवर्ौे  उपहार नै 
परमेँ वरूित सव च्च ूमे र एक आकार्ूितको िनँ वाथर् ूमे हो। हामीमा 
गािडएको ूमे क्षिणक, भावात्मक वा आवेगमा हनेु र तरुन्तै सकेुर जाने ूमे 
होइन, तर यो ईँ वरीय नीित हो जसमा ःथायी शिक्त सिञ् चत हनु्छ। जो 
मािनस मखुलेमाऽ इसाई हुँ भन्छ र आफ्नो जीवन पूरा र इमान्दािरपूवर्क 
येशूमा अिपर्त गरेको हुँदैन त्यस मािनसको दयमा िदव्य ूमे उमानर् सिकँदैन 
न त उत्पादननै गनर् सिकन्छ। परमेँ वरबाट ूवाहभएको ूमे केवल त्यस 
दयमामाऽ रहनसक्छ जहाँ येशूले राज्य गनुर्हनु्छ।...यस खालको ूमे जब 
दयमा सजाइन्छ तब यसको शु  ूभाव विरपिर सबैितर फैिलएको हनु्छ।"-
एलेन जी ाइट, द आक् टस अभ आपोःटल्स, प.ृ ५५१बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ)  जसरी येशूले हाॆो िनिम्त काम गनुर्भयो त्यसरी नै हामीले 

पिन अ को सेवा गनर् ससुमाचारको ूरेणा र ढाँचाले 
हामीलाई िनरन्तर घचघच्याइरहेको हनु्छ। यो तथ्य हामीले 
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यस अध्यायमा हेर् य । परमेँ वरले हामीलाई के गनुर्भयो र 
उहाँले हामीलाई कसरी ूमे देखाउनभुयो सो बझु्दा 
ससुमाचारूित तपाईँको बझुाइ र सराहना कसरी फरािकलो 
भएको छ? 

आ)  आवाज उठाउन नसक्नेह को िनिम्त आवाज बनेर, शािन्त र 
त्यःतै खालको परोपकारीय िबयाकलापमा संलग्न हुँदा 
हामीूित सावर्जिनक र राजनैितक िनकायह  आकिषर्त 
हनुसक्छन।् य िप, चचर् र राज्य अलग हनुपुछर् भनेर आवाज 
उठाउनेह मा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट अम ःथानमा छ। यस 
पिरूआेयमा अनिुचत तवरले राजनैितक अिभयानमा भाग 
निलइकन सावर्जिनक पमा शािन्तको आवाज उठाउन र 
त्यसको िनिम्त सिबय कसरी हनेु? 

इ)  यस अध्यायमा समाजमा िपछिडएको, शोिषत र पीिडत 
वगर्लाई सहयोग गन ूत्येक येशूभक्तको कतर्व्य हो भनेर 
हामीले हेर् य । तपाईँले कमसेकम के एक कदम चाल्न 
सक्नहुनु्छ जसले गदार् हामीले अध्ययन गरेको कुरा 
व्यवहारमा उतानर् सिकयोस?् 

ई)  तपाईँको समाजमा र बहृत संसारमा के दु ता र दवाव तथा 
शोषणको िवषय  छ जसको िनिम्त तपाईँले ूाथर्ना गन िनणर्य 
गनुर्भएको छ? 

 

सारांश: यिद हामीले इमान्दािरपूवर्क येशूलाई प ाय  भने हाॆो जीवनका 
उ ेँयह मा धेरै पिरवतर्न आउन सक्छ। गिरब, िपछिडएको, दिलत, 
दवु्यर्वहार आिदमा परेका मािनसह ूित परमेँ वरको सिबय चासोमा हामी पिन 
गिहरो पमा सहभागी हनु तत्पर हनेुछ । यो काम गनर् किहल्यै पिन सरल छैन 
न त त्यःतो लोकिूय नै छ। तर हामीमा भएको पिरवतर्नले हाॆो 
ूाथिमकतामा असर पानछ र हाॆा विरपिरका द:ुखक  आिदले चोत 
पाएकाह को सेवा गनर् सिबय हनु हामीलाई अमसर गराउँदछ। 
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कथा १२ 
मलामी गएको बेलामा येशूलाई िवँ वास गनर् पगु्छ 

कोिसिटला िटटो, ३३, िफजी 
 

   जब िटटोको बबुाको मतृ्य ुभयो तब कसैले त्यहाँ उसलाई सहयोग 
गनर् चाहेनन।् एक जनाले भन्यो, "ितॆो बबुाको िनिम्त चचर्को िविध अनसुार 
अन्त्ये ी गनर् पाउँदैन ।" "जा, तेरो बाऊलाई तले नै लगेर गाड" अक ले ठाडो 
हकुुम गर् यो। 
   िफजीको दगुर्म क्षेऽमा रहेको गाउँ नाकािभकामा िटटो र उसको बबुा 
बःदथे। जब उसको बबुा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भए त्यस िदनदेिख सबै 
गाउँलेह ले उनलाई बिहःकार गरेका िथए। िटटोलाई पिन ितनीह ले हेला 
गरेका िथए। ितनीह  अक सम्ूदायका इसाईह  िथए। 
   आफ्नो बाबकुो िनिम्त िविधपूवर्क इसाई संःकार अनसुार अन्त्येि  गनर् 
चाहेकोले उसले आफ्नो काका गाउँको मिुखयासँग अनरुोध गर् यो। त्यस 
मिुखयाले चचर्को िबिध अनसुार अन्त्ये ी गराउन ःवीकार त गरे तर चचर्को 
िविध अनसुार अन्त्येि  गन हो भने िटटोले एडभेिन्टःट चचर् खडा गरेर 
त्यहीबँाटै अन्त्येि  गनुर्पन बताए। त्यस गाउँको कुनै पिन अ  चचर्मा िटटोको 
बबुाको अन्त्यि  गनर् िटटोले अनमुित पाएन। 
    त्यसकारण जसोतसो गरेर िटटोले सानो छाूो बनायो। अन्त्येि को 
सेवाकायर्मा उसका आफन्तह को िभड लागेको िथयो। एडभेिन्टःट चचर् 
पाःटरले मािनस मरेपिछ के हनु्छ भ े िवषयमा ूवचन िदए। 
    त्यो ूवचन सनेुर िटटोको मनमा ठूलो धक् का  लाग्यो। मािनस 
मरेपिछ िसधै ःवगर् जान्छ भनेर उसले सध िवँ वास गरेको िथयो। तर मतृ्य ु
भनेको िनन्िामाऽै हो र यूह ा ११मा उल्लेख गिरएको लाजरसको कथा 
अनसुार येशूले मतृ्यलुाई िनन्िा भनेर सम्बोधन गनुर्भएको पाःटरले बताए। 
िददीले िटटोलाई पाःटरले भनेको कुरो िठक हो िक होइन आफैले हेर भनेर 
बाइबल िदइन।् उसले यूह ा ११मा भएका वचनह  प ो र पाःटरले 
भनेका वचनह  बाइबलकै मतुािवक भएको उसले देख्यो। अिन पाःटरले १ 
थेःसोिलिनकी ४:१५-१८ पढे जहाँ येशूको दोॐो आगमनमा मरेकाह  
िचहानबाट िबउँितनेछन ्भनेर यसरी लेिखएको छ: "१५ ूभकुो वचन ारा हामी 
ितमीह लाई घोषणा गछ ,  िक हामी, जो जीिवत छ  र ूभकुो पनुरागमनसम् म 
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बाँिचरहन् छ , सिुतगएकाह लाई कुनै िकिसमले पिन उिछन् नेछैन । १६ िकनिक 
ूभ ु ः वयम ् हकुुमको गजर्निसत,  ूधान ः वगर्दूतको आवाज र परमेँ वरका 
तरुहीको सोरिसत ः वगर्बाट ओलर्नहुनेुछ,  र भीं टमा मरेकाह चािहँ पिहले 
बौिरउ  नेछन ्। १७ तब हामी बाँिचरहेका र छोिडएकाह  ूभलुाई आकाशमा 
भे  न ितनीह का साथसाथै बादलमा उठाइलिगनेछ , र यसरी हामी सध ूभसँुग 
रहनेछ । १८ यसैकारण एउटाले अकार्लाई यी वचनह ले सान् त् वना देओ।" 
फेिर, िटटोले बाइबलमा हेरेर पाःटरले िठक भनेको हो िक होइन भनेर हेर् यो। 
आफ्नो चचर्मा उसले बाइबल किहल्यै पिन पढेको िथएन। 

जब अन्त्येि  पिछ मािनसह  खानिपनमा लाग तब िटटोले 
एडभेिन्टःट पाहनुाको हात समात् न पगु्यो। "मेरो पिरवारको घरमा आउनहुोस।् 
मािनस मरेपिछ के हनु्छ भनेर अ  पिन थाहा पाउन म चाहन्छु" उसले 
पाःटरलाई अनरुोध गर् यो। एडभेिन्टःट िवँ वासी िटटोसँग उसको घरमा गयो 
र उसलाई मािनस मरेपिछ के हनु्छ भनेर बाइबलमा िदएका वचनह  पढेर 
सनुायो। िटटोले अ  धेरै जा  चाहेको िथयो त्यसकारण अ  बढी िसकाउन 
अक  िदन पिन आउन अनरुोध गर् यो। तर िटटोकी ौीमती िभकाले बाइबल 
अध्ययनमा भाग निलने िनणर्य गरेकी िथइन।् त्यसकारण जब एडभेिन्टःट 
उनको घरमा आउँथे तब उनी र अ  दईु साना छोराछोरीह  अक कोठामा 
ढोका लगाएर बःथे। दईु मिहनाको बाइबल अध्ययन पिछ िटटो बि ःमाको 
बारेमा  अध्ययन गनर् पगु्यो र आफू पिन एडभेिन्टःट हनेु घोषणा गर् यो। जब 
उसले त्यो िनणर्य गर् यो तब उनकी ौीमती धु धु  रोइन।् "हामीह को 
िवँ वास एकै भएकोले मैले तपाईँिसत िववाह गरेकी हुँ। यिद तपाईँ 
एडभेिन्टःट ब ु हनु्छ भने म तपाईँसँग बिःदन।ँ हामीसँग दईु छोराछोरीह  
छन।् एक जना म राख् छु अक  तपाईँ राख् नहुोस।्" कडा भएर िभकाले 
िटटोसँग ूःताब रािखन।् िटटोले यस कुरामा द:ुख मनाऊ गर् यो तर उनकी 
ौीमती आफ्नो िनणर्यबाट यताउित नजाने भइसकेकी िथइन।् "िभका, 
अिहलेदेिख मेरो जीवनमा परमेँ वर नम्बर एकमा हनुहुनु्छ भने ितमी नम्बर 
दईुमा। तर एउटा कुरा म ितमीलाई बाचा गछुर्। पिहले पिहले मैले ितमीलाई 
५० ूितशतमाऽ ूमे गरेको िथए ँ भने अब मैले येशूलाई िभऽी दयदेिख 
िवँ वास गरेकोले मेरो ूमे ितमीमा १०० ूितशत हनेुछ" आफ्नो मनको कुरो 
िटटोले राख्यो। बिप् तःमापिछ िटटोले  िभकालाई भन्यो िक उनलाई आइतबार 
चचर् जानबाट रोिक्दन। िटटोले शिनबारमा कुनै खाना पिन नपकाउन र लगुा 

२२९-२ 



पिन नधनु उनलाई अर् हायो र ती ऊ आफैले आइतबार गछुर् भनेर िभकालाई 
सनुायो। एक मिहनापिछ आफ्नो ौीमान पिहलाभन्दा फरक भएको िभकाले 
महससु गिरन।् जब िटटोले ःकूलमा िसकाउने काम गिरसकेपिछ भ ी पसलमा 
आफ्नो साथीसँग जान छो ो। घरमा चरुोठ रक्सी खान र जथाभािव ख्याल 
ठ ा गनर् साथीह लाई पिन बोलाउन छो ो। ब  काम सक्ने िबि क् कै 
घरमा िसधै आउन थाल्यो र उनीसँग र छोराछोरीह सँग समय िबताउन 
थाल्यो। उसले रक्सी पिन िपउन छो ो, चरुोठ खान पिन छो ो र जथाभावी 
मखु छोड्न पिन छो ो। 
    एक िदन आफ्नो ौीमान िटटोलाई निजक बोलाएर िभकाले यसो 
भिनन ् "िटटो, तपाईँ त पिहले भन्दा फरक भएको मैले भे ाएको छु। हामी 
पिहला कित झगडा गथ्य  अब हामी झगडा गदन । तपाईँ र ममा धेरै 
कचकच हनु्थ्यो अब छैन। अिहले हामी पिरवारभएर सँगसँगै िबताउँछ । यिद 
सत्यले तपाईँलाई पिरवतर्न गरेको छ भने म पिन सत्यलाई िसक्न चाहन्छु।" 
िटटोले िभकाको िनिम्त ूाथर्ना गिररहेको िथयो। यो कुरा सनेुर उसको हषर्को 
िसमा नै रहेन। ितनीह लेसँगसँगै ूाथर्ना गरे। बाइबल अध्ययनको िनिम्त 
उसले व्यवःथा गर् यो। अिन िछ ै उनले बिप् तःमा पिन िलइन।् 
  आज वषर् ३३को िटटो  ह ाभिर ःकूलमा िसकाएपिछ साबथ िदनमा साबथ 
ःकूल पाठ पढाउँछ। िभकाले बालस ितको नेततृ्व गिछर्न।् उसले गाउँका 
मािनसह लाई बाइबल िसकाउँछन ् र उसले गदार् दईु जनाले बिप् तःमा 
िलइसकेका छन।् 
    शिनबार चचर् जान थाल्दा  उसले ःकूलमा धेरै समःयाको सामना 
गनुर्पर् यो। एकिदन उसको डेःकमा कसैले िपसाब फेिर िदएको िथयो। अक  
िदन उसको बारेमा अत्यन्तै अपशब्दह  ःकूलको पखार्लमा लेिखएको िथयो। 
जब ज ाँहा गाउँलेले उसलाई चक् कुले माछुर् भनेर धिम्किदएपिछ ःकूलको 
िूिन्सपलले पिुलसलाई बोलाउन ुपरेको िथयो। 
   तर जे भएतापिन ससुमाचार सनुाउन आफू किहल्यै पिछ नहट्ने 
पक्षमा िटटो छ। उसले यो ूाथर्ना गदर्छ: "ूभ,ु म तपाईँका वचनह  मेरो 
गाउँका सबैलाई िसकाउन राजी छु। यी अिन्तम िदनह मा मलाई सहयोग 
गनुर्होस।्" 

-आन्सय ुमेकचेःनी 

२२९-३ 
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