८

सानाभ दा साना यी मेरा
भाई तथा बिहनीह

यस अध्यायका मूल पदह : म ी ५:२-१६, ३८-४८, रोमी १२:२०,२१,
लूका १६:१९-३१, १२:१३-२१ र म ी २५:३१-४६।

यस अध्यायको मूल सार पद: "अिन राजाले ितनीह लाई जवाफ िदएर भ छ
े न्
"िनँचय गिर म भन्दछु , सानाभन्दा साना यी भाइ (बिहनी)ह लाई ितमीह ले

जे गर्यौ त्यो मलाई नै गरे को हुन्छ"।" (म ी २५:४०

पान्तिरत)।

अ ह ूित, िवशेष गरे र हराएका र दु:खमा परे काह ूित चासो

दे खाएर येशूले िबताउनुभएको जीवन हामीले दे खेपिछ अ को हे रचाह वा सेवा

गन मािमलामा उहाँले धेरै कुराह

भ ुहन
ु ेछ भनेर हामी अपेक्षा गनर् सक्छ ।

हो, अ को परोपकारको िनिम्त उहाँले धेरै वचनह
दे खाउने

राख्नुभएको िथयो।

िस , सनातन, सृि कतार् परमेँवरका भक्तह
भनेर

येशूले

आफ्नो

िशक्षादीक्षा

दे खाउनुभएको िथयो। उहाँका अतीर्ह

र

काम ारा

ह

भनेर कसरी

ूमािणत

गरे र

व्यवहािरक छन्। जसरी येशू यस

सं सारमा रहनुहँद
र् एको िथयो।
ु ा उहाँले मािनसह को न्यायोिचत व्यवहार गनुभ

ितनीह लाई दया, क णा र माया दे खाउनुभएको िथयो। यिद हामी येशूका

भक्त ह भनेर दावी गछ भने हामी पिन उहाँले दे खाउनुभएको बाटोमा िहँड्न

उहाँ हामीलाई आ ान गनुह
र् न्ु छ। यिद हामी उहाँको अनुकरणीय उदाहरण

अनुसार चल्य भने हामीले पिन उहाँले जःतै अ को सेवा गनछ । परमेँवरको

राज्य कुनै मनगढ्न्ते वा भिवंयको आदशर् राज्य नभएर अिहले नै हामीले

अनुभव गनुप
र् न राज्य हो भ े परमेँवरको राज्यको पिरभाषा येशूको हो।

येशूका भक्तह ले दे खाउने ूाथिमकता, मूल्यमान्यता र नैितकता पृथ्वीका राज्य

तथा समाजह मा पाइने भन्दा फरक हुन्छन्। येशूले उहाँको राज्यको नक्सा
हाॆो सामु राख्नुभएको छ। त्यसमा हामीले परमेँवरको सेवा कसरी गन र
उहाँलाई सेवा गन बममा हामीले एक आपसमा कसरी व्यवहार गन भ े
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िवषयवःतुमा जोडदार केिन्ित गिरएको छ। अ को आवँयकतामा सेवागनुर् र

अ ह को उत्थानमा अमसर भएर चल्नु नै िसधै परमेँवरको सेवा गनुर् हो

भनेर यस अध्यायमा हामी प ा लगाउनेछ ।
१. डाँडामा िदनुभएको उपदे शको पिरचय

येशूका ूवचनह मध्ये सबभन्दा लामोचािहँ डाँडामा िदनुभएको उपदे श

हो। यो येशूका आदशर् र मौिलक िशक्षाह को सं गालो हो। उहाँको यो िशक्षा

ितन अध्यायमा फैिलएको छ। उहाँको ूवचनको सु मा परमेँवरको आदशर्
राज्यको मूल्यमान्यताको व्याख्या गनुभ
र् एको िथयो। (त्यो व्याख्यालाई सरल

नेपालीमा "िशक्षा" भनेर अनुवाद गिरएतापिन त्यसलाई अङ्मेजीमा िबआिट

ड
ु

(Beatitudes) भनेर कहलाइन्छ। यसको गिहरो अथर् छ। यसको अथर्

ु भनेर शब्दकोषले भनेका छन्।
आिशवर्चन, चरम सुख, परमानन्द वा ःवगर्सख

यथाथर्मा जसले येशूमािथ आःथा राखेर उहाँको वतर्मान र भिवंयको ःवगीर्य

राज्यको उपभोग गनर् चाहन्छ उसको मनिःथित वा नीित अथार्त ् नैितक
आचरणले ःवगर्को नागिरकतामा हुनपु न गुणह लाई ूितिबिम्बत गनुप
र् छर्)।

म ी ५:२-१६मा ती मािनसह ले उहाँको आिशष पाउनेछन् जसमा

नौवटा गुणह

ितनीह मा हुन्छ। ती गुणले सम्प

मािनसह

"धन्य, ँयावास"

वा "सिच्चदानन्द, ःवगीर्य आनन्द"ले सुसोिभत हुनछ
े न् भनेर येशूले वचन

िदनुभएको िथयो। त्यसकारण येशूको मागर्मा िहँड्ने मािनसह मा के नवरत्न वा
गुणह

हुनपु छर्? हेनह
र्ु ोस्: "१ भीड़लाई दे खेर उहाँ डाँड़ामा उक्लनुभयो, र उहाँ

बःनुभएपिछ चेलाह

उहाँकहाँ आए। २ उहाँले मुख खोल्नुभयो र ितनीह लाई

ितनीह को हो।

४ धन्य शोक गनह ,

िशक्षा िदन लाग्नुभयो: ३ "धन्य आत्मामा दीन हुनह
े , िकनभने ःवगर्को राज्य
पाउनेछन्।

धन्य

अिधकार

६ धन्य धािमर्कताको िनिम्त भोकाउने र ितखार्उनेह ,

िकनभने

तृप्त हुनछ
े न्।

पाउनेछन्। ८ धन्य शु

दे ख्नेछन्।
छोराह

नॆह ,

पृथ्वीको

पाउनेछन्।
ितनीह

५

िकनभने

िकनभने ितनीह ले सान्त्वना

७ धन्य दयावन्तह ,

िकनभने ितनीह ले दया

दय हुनह
े , िकनभने ितनीह ले परमेँवरलाई

९ धन्य मेलिमलाप गराउनेह ,

कहलाइनेछन्।

ितनीह ले

िकनभने ितनीह

परमेँवरका

१० धन्य धािमर्कताको िनिम्त सताइनेह , िकनभने

ःवगर्को राज्य ितनीह को हो।

११ "धन्य हौ ितमीह , जब मािनसह ले

मेरो खाितर ितमीह को िनन्दा गनछन् र सताउनेछन्,
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र झूटा बोलेर

ितमीह का िव

मा सब िकिसमका खराब कुरा भन्नेछन्।

र अत्यन्तै खुशी होओ,

१२ तब रमाओ,

िकनभने ःवगर्मा ितमीह को इनाम ठू लो हुनछ
े ।

िकनभने यसरी नै ितमीह भन्दा अिघका अगमवक्ताह लाई ितनीह ले सताएका
िथए।

१३ "ितमीह

पृथ्वीका नून हौ, तर नूनको ःवाद गयो भने त्यो केले

फेिर नुिनलो पािरने र? त्यो त बािहर फािलन र मािनसका खु ाले कुल्चनबाहेक

अ

केही कामको हुँदैन। १४ "ितमीह

बसािलएको सहर लुक्न सक्दै न।

छोप्दै नन्,

१५ मािनसह ले ब ी बालेर पाथीले त

तर सामदानमा राख्दछन्,

उज्यालो िदन्छ।

सं सारका ज्योित हौ। डाँड़ामा

र घरमा हुने सबैको िनिम्त त्यसले

१६ यसरी नै ितमीह को ज्योित मािनसह का सामुन्ने

चम्कोस्, र ितनीह ले ितमीह का सुकमर् दे खून,् र ःवगर्मा हुनहु न
ु े ितमीह का

िपताको मिहमा ग न्।

येशूले िदनुभएका यी आिशवर्चनह

केवल आध्याित्मक जीवनमा लागु

हुनको लािग माऽ हो भनेर नभिनकन व्यवाहािरक जीवनमा पिन लागु गनुप
र् न
हुन्छ। हामीमा र सं सारमा हुने गिरवपनालाई हामीले िच ुपछर् भनेर येशूले

चचार् गनुह
र् न्ु छ (पैसामामाऽ होइन, हामीह

कुनै कुरामा असन्तु

भइरहनलाई

पिन हामीह मा गिरबी छ भनेर मा ुपछर्)। उहाँले हामीमा हुनपु न धािमर्कता

वा कुनै कुनै अनुवादमा न्यायोिचत भिनएको छ, नॆता, िदनता, क णा वा
दया, शािन्तको िनिम्त पहल र शु
हामीह

दयको बारे मा चासो दे खाउनुहन्ु छ। यिद

ती गुणह ले सुसिज्जत भएर व्यवहािरक पमा चल्य भने हामीह को

व्यवहािरक जीवन र हामी रहे को सं सार कित फरक हुन्थ्यो होला। उहाँले ती

व्यवहािरक गुणह

उल्लेख गरे पिछ ितनीह मा लाग्ने उहाँका भक्तह

सं सारको नुन र ब ी हुनेछभन् भनेर उहाँले ठोकुवा गनुह
र् न्ु छ (म ी ५:१३-

१६)। यिद हामीले िठकसँग ूयोग गर्य भने नुन र ब ीले जीवनलाई फरक
पादर्छ। नुनले हामीलाई ःवाद िदन्छ साथै खानेकुरालाई यसले सुरिक्षत

राख्दछ। यसको अथर् हाॆो विरपिर रहे का मािनसह को िनिम्त असल काम
गरे र ःवािदलो हुनपु छर् भ

खोजेको हो। त्यसरी नै ब ीले अन्धकारलाई

हटाउँछ। ब ीले अन्धकारमा भएका बाधाह

र अप

ारो वा दु:खिदने

कुराह लाई दे खाउँदछ। यसले घरमा र सहरमा िहँडडुल गनर् र सुरिक्षत हुन
सिजलो

पादर्छ।

अन्धकारमा

ज्योित

ु नेको
हुनभ

येशूको

मत

अनुसार

"मािनसह को सामु ितॆो ज्योित बलोस् तािक ितमीह को असल काम

ु न
ितनीह ले दे खून र ःवगर्मा हुनह
ु े ितमीह को िपताको मिहमा ग न्" (म ी
५:१६

पान्तिरत)।
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दुवै

नुन

र

ब ीको

िवशेष

अथर्

येशूका

छ।

चेलाह

हुने

वातावरणलाई राॆो ूभाव िदने र सुधार गन िजम्मेवारी उहाँले ितनीह लाई

िदनुभएको िथयो। जब हामी धमर्परायण, न्यायोिचत, िठक जीवन िबताउँछ ,
दयले नॆतालाई व्यवहारमा उताछ , दया तथा क णा दे खाउँछ ,

शु

शान्तःवभाव वा शािन्तको िनिम्त पहल गछ र कुनै पिन पीडा वा दवावलाई

सहन्छ तब हामी नुन र ब ी हुन जान्छ । त्यसकारण सं सारका कितपय

समयमा कितपय मािनसह ले कम मूल्य ठानेका वा आफ्ना ूित ाको िनिम्त

ती गुणह लाई पन्छाएर अिघ बढ्नुपछर् भ े सोच र अिभयानमा नलागेर ती
नवरत्नह

आफ्ना भक्तह मा हुनपु छर् भनेर आ ान गनुह
र् न्ु छ।

तपाईँको चचर् तपाईँको समाजमा कसरी नुन र ब ी भएर काम

गिररहेको छ? तपाईँको चचर् तपाईँको समाजमा सिबय भएकोले तपाईँको समाज

कसरी अझ असल हुन पुगक
े ो छ? यिद ती गुणह

समाजमा भएनन् भने तपाईँको समाज कःतो हुने होला?
२. खराबीलाई असलले िजत्नु
जुन

येशूले

पिरवेसमा

िशक्षादीक्षा

तपाईँमा र तपाईँको

िदइरहनुभएको

िथयो

वातावरणलाई जा ु उिचत हुन्छ। येशूले सम्बोधन गनुभ
र् एका मािनसह

त्यस

कुन

खालका र कुन पिरिःथितमा िथए भनेर थाहा पाउनु ज री छ। जुन क्षेऽह मा
येशूले

मािनसह

मािनसह को

सेवाकायर्

गनुभ
र् एको

िथयो

ती

क्षेऽह का

उहाँूित आकिषर्त भएका िथए (म ी ४:२५ "अिन गालील,

डेकापोिलस, य शलेम, यहू िदया र यदर्न पािरदे िखका ठू ला भीड़ह
पिछ लागे")। ूायजसो ती मािनसह

रोमी साॆाज्यका गोरा शासकह

सवर्साधारण जनताह

उहाँको

िथए। ितनीह

अन्तगर्त िजिवका चलाइरहे का िथए। उहाँले

ँ मा कोही यहू दी शासक वा अगुवाह
सम्बोधन गनुभ
र् एको िभड

पिण्डतह

असं ख्य

र धािमर्क

पिन िथए। सवर्साधारण मािनसह को जीवन क कर िथयो।

ितनीह ले करको भािर बोक्नुपरे को िथयो त्यसमा पिन धमर्को नाउँमा अनेक
परम्परा, सं ःकार र िविधह

नभएको महसुस गरे का िथए।

पालन गनुप
र् दार् ितनीह ले आफ्नो जीवनको अथर्

िवदे श आबमणकारीबाट िथिचएका, आफ्नै धमर्ग ु ह बाट धमर्को नाउँमा

पेिलएका जनतालाई आफ्नो चासो दे खाउँदै येशूले असल र सही जीवन िजउन

आ ान गनुभ
र् एको िथयो। जोसुकै भएतापिन वा जुनसुकै पिरिःथितमा भएतापिन

ितनीह

साहिसलो र मयार्दा तथा सम्मानपूवक
र्
िजउने ितनीह को अिधकार
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भएको उहाँले ू

पानुभ
र् एको िथयो। येशूले आमह गनुभ
र् एको म ी ५:३८-४८

अत्यन्तै उल्लेखनीय छ। हे नह
र्ु ोस्: "३८ ितमीह ले सुनेका छौ, यसो भिनएको

िथयो,

ँ ाको बदला आख
ँ ा,
"आख

ितमीह लाई भन्दछु ,

र दाँतको बदला दाँत।"

३९ तर म

दुंटको मुकािबला नगर। जसले ितॆो दािहने गाला

च काउला, त्यसलाई अक गाला पिन थािपदे ऊ।

४० यिद कोही मािनसले

मु ा चलाएर ितॆो दौरा िलने दाबी गछर् भने, त्यसलाई ितॆो खाःटो पिन

िदइहाल।

४१ यिद कसै ले ितमीलाई एक िकलोिमटर जान बाध्य गछर् भने,

ऊसँग दुई िकलोिमटर गइदे ऊ।

४२ ितमीसँग माग्नेलाई दे ऊ, र ितमीसँग

कजार् िलन चाहनेलाई इन्कार नगर।

"ितॆो िछमेकीलाई ूेम गर,
ितमीह लाई

भन्दछु ,

आफ्ना

सताउनेह का िनिम्त ूाथर्ना गर,
िपताका छोराह

िदनुहन्ु छ,

४३ ितमीह ले यसो भनेको सुनेका छौ,

र ितॆो शऽुलाई घृणा गर।"
शऽुह लाई

ूेम

४५ र ितमीह

गर,

र

४४ तर म
ितमीह लाई

ःवगर्मा हुनहु न
ु े आफ्ना

हुनेछौ। उहाँले दुंट र सज्जन दुवैलाई सूयक
र् ो ताप

र धमीर् र पापी दुवैलाई वृिंट िदनुहन्ु छ।

४६ िकनभने यिद

ितमीह सँग ूेम गनह लाई माऽ ूेम गदर्छौ भने ितमीह लाई के इनाम छ?
के कर उठाउनेह ले पिन त्यसै गदनन् र?

४७ ितमीह ले आफ्ना

दाजुभाइह लाई माऽ अिभवादन गछ भने अ ह ले भन्दा बढ़ी के गर्यौ र?
के अन्यजाितह ले पिन त्यसै गदनन् र?

४८ यसकारण जःतो ितमीह का

("जसरी परमेँवर आफ्नो ठाउँमा िस

ु न्ु छ त्यसरी नै हामी आफ्नो
हुनह

ु न
ःवगर्मा हुनह
ु े िपता िस

ठाउँमा िस

ु न्ु छ, ितमीह
हुनह

हुनपु छर्"-एलेन जी

ाइट)।

पिन त्यःतै िस

हुनपु दर्छ।"

उपयुक्त
र्
कथनको मूल िवषय हो कसै ले एउटा गालामा चड्कन िदयो

भने अक गाला पिन थािप िदनु, वा कसै ले प

ौरा माग्यो भने किमज पिन

िदनु वा कसैले दुई िकलोिमटर िहँड्न कर गर्यो भने

िहँिडदे ऊ। झ

चारै िकलोिमटर

हे दार् यो अथर्नबथर्को मौिलक नीित जःतो लाग्छ। तर यहाँ

समाजमा िथचोिमचो गन ूबृि को िब

मा बािन्तकारी काम र सकारात्मक

कदम चाल्न येशूले िसकाइरहनुभएको िथयो। उहाँका धेरैजसो ौोतावगर्ह ले

भोग्नुपन वाध्यताूित आफू अनजान नभएको येशूले दे खाउनुभएको िथयो।

समाजमा आफूभन्दा ठू लो, ूिति त, धमर्ग ु , मािलक जःता वगर्ले कमजोर
वगर्लाई िथचोिमचो र िहं सात्मकतवरले दमन गन वा होच्याउने ूवृि

लािदएको

िथयो। कितपय समयमा गृहःथी चलाउनुपदार् आफ्ना जमीन वा जायजेथालाई

धरौिटमा राखेर जिमन्दारह लाई सुम्पनुपदर्थ्यो। ब्याजै ब्याजको पहाड थुिून्दा
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धरौिट िनकाल्न नसक्दा वा सापट िलएको पैसा िफतार् िदन नसक्दा िनधर्न

मािनसह

ती जिमन्दार तथा मािलकह को कमैया वा दास ब ुपदर्थ्यो।

कितपय समयमा िवदे शी सेना रोमीह को डर करकापमा परे र ितनीह को सेवा

गनुप
र् दर्थ्यो वा ितनीह को िथचोिमचोमा कडा पिरौम गनुप
र् दर्थ्यो। ितनीह लाई
आफ्नो इमान्दारी र सच्चाइ दे खाएर काम गनु,र् ती शोषकह लाई ितनीह ले
पाउनुपन

व्यवहारभन्दा

असल

व्यवहार

गरे र

दे खाउनु

भनेर

येशूले

िसकाउनुभएको िथयो। आफ्ना शोषकह सँग ूितःपधार् नगिर वा ितनीह को
अगािड

आफ्नो

भाऊ

नखोज्नु,

जोिर

नखोज्नु

जसले

गदार्

अनाहकमा

मािनसह को ज्यान नजाओस् भ े येशूको िशक्षा िथयो। हो, समाजका शोषक

वगर् चाहे ितनीह
धमर्ग ु ह

सामन्तीवगर् नै िकन नहुन ् वा धमर्को नाउँमा पेिलने

नै िकन नहुन ् ितनीह ले आफ्नो शिक्त लगाएर दमन गदार्

ितनीह लाई कसरी जवाफ िदने भ े ःवतन्ऽता सवर्साधारणलाई येशूले

दे खाउनु भएको िथयो। अिहं सा ारा र उदार बनेर ती सामन्ती वा शोषक
वगर्ह को व्यवहारलाई ूितकार गदार् ितनीह को अन्याय र दमनको खराब वा

दु

नीितको भन्डाफोर हुन्थ्यो।

ँ रोमी १२:२०,२१ तुलना गनुह
मािथ म ी ५:३८-४८सग
र् ोस्। हामीले

हाॆो जीवन सं सारको नीितसम्मत नभएको तर येशूले दे खाउनुभएको मौिलक,

आदशर्, सव त्कृ

र बािन्तकारी नीितह लाई कसरी लागु गरे र चल्ने? हेनह
र्ु ोस्

पावलको पिन िशक्षा, रोमी १२:२०,२१ "२० ब , "ितॆो शऽु भोकाएको छ

भने त्यसलाई खुवाओ, त्यो ितखार्एको छ भने त्यसलाई पानी दे ओ। त्यसो

गनार्ले ितमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भ ुङ्मो थुपानछौ।" २१ खराबीबाट

परािजत नहोओ, तर खराबीलाई भलाइले िजत।"

धमर्शा का सबै व्यवःथा, नीित र अगमवक्ताह का वा हामीले

व्याख्या गरे का पिवऽ शा

वा पुरानो करारलाई एउटै

सुनौलो नीितमा

झानुभ
र् एको िथयो "सबै कुरामा अ ले ितमीह लाई कःतो व्यवहार गरे को
ितमीह

चाहन्छौ त्यसरी नै ितमीह ले ितनीह लाई व्यवहार गर" (म ी ७:१२

पान्तिरत)। जुनसुकै मोल च ुकाउनुपरे तापिन येशूले यहाँ िदनुभएको िनदशन

पालन गनर् अिहले नै तपाईँले ूयास गनर् कसरी ूितव ता जनाउनु हुन्छ?
३. असल सामरी

एक िदन येशूकहाँ एक जना धमर्शा को पिण्डत आएर एउटा ूँन

गरे । उनको ूँनको जवाफमा पुरानो करार अथार्त ् धमर्शा कै आधारमा दुई
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नीितह
तथा

ूःतुत गनर् उनलाई िदइएको िथयो। सबैको िनिम्त सम्माननीय, मौिलक

आदशर् जीवन िबताउने नीितलाई सं क्षप्े तमा त्यसमा ूःतुत गिरएको छ।
कसरी एक आपसमा जोिडएका छन्? हेनह
र्ु ोस् लूका १०:२५-

ती दुई नीितह

२७ "२५ व्यवःथाका एक जना पिण्डत उहाँको परीक्षा गनर् खड़ा भए, र यो

ूँन गरे , "गु ज्यू, अनन्त जीवन ूाप्त गनर् मैले के गनुप
र् छर्? २६ उहाँले
ितनलाई भन्नुभयो, "व्यवःथामा के लेिखएको छ? ितमीले के पकयौ? २७

ितनले भने,

"ितमीले परमूभ ु,

आफ्ना परमेँवरलाई आफ्नो सारा

दयले,

आफ्नो सारा ूाणले, आफ्नो सारा समझले र आफ्नो सारा मनले ूेम गर,् र

्
आफ्नो िछमेकीलाई आफैलाई झ ूेम गर।"
ितनीिसत सहमत हुँदै येशूले भ ु
भयो "२८ उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, "ितमीले ठीक जवाफ िदयौ। त्यसै गर, र

ितमी िजउनेछौ।" (लूका १०:२८)।
कसै ले

येशूको िसकाउने शैलीमा केही न केही

ूँनह

िदनुहन्ु थ्यो।

त्यस

गथ

उहाँ

पिण्डतको

जवाफमा
ूँन

िभ ता िथयो। जब उहाँलाई

ूँनकतार्भन्दा

उनैबाट

लेबी

अलगै

जवाफह

१९:१८लाई

उतानर्

लगाउनुभएको िथयो। त्यसमा "आफ्नो िछमेकीलाई आफू जःतै ूेम गनु"र् भनेर
तथा धमार्त्मा हुँ भ े मािनसह ले

लेिखएको छ। त्यसबेलाका धमर्ग ु

"िछमेकी भनेको के हो" भनेर अनेक बादिववाद र तकर् गरे र समय िबताउँथे।

"िछमेकीलाई ूेम गनु"र् भ े नीित कितसम्म र कहाँसम्म लागु हुनपु छर् भनेर

ितनीह

सोच्दथे।

उहाँका भक्तह ले त्यो धारणामा िछमेकी भनेको केवल निजकको

मािनस माऽ नभएर ूत्येक व्यिक्त समावेश भएको हुन्छ र सबैको भलो गन

नीितलाई फरािकलो पारामा बुझ्न येशूले िसकाउनुभएको िथयो। उहाँले

भ ुभयो, "म ितमीह लाई भन्दै छु, ितॆो शऽुलाई ूेम गर। जसले ितमीलाई

सताउँछ त्यसको िनिम्त ूाथर्ना गनु।
र् त्यसो गदार् ितमीह
िपताका छोराछोरीह

घाम

िदनुहन्ु छ।

ःवगर्मा रहनुहन
ु े

कहलाइनेछौ। दु लाई होस् वा असललाई होस्, उहाँले

धमार्त्मालाई

वषार्उनुहन्ु छ" (म ी ५:४४,४५

होस्

वा

पान्तिरत)।

अधमीर्लाई

होस्

उहाँले

पानी

जब व्यवःथाका धुरन्धर पिण्डतले येशूलाई जाँच्न "मेरो िछमेकी को

हो त?" (लूका १०:२९) भनेर सोधे, उनको ूँनको जवाफमा उनैलाई

झटारो हािनएको िथयो। त्यसको ूत्युतरमा येशूले असल सामरीको कथा

भ ुभयो। पिण्डतको ूँनको जवाफमा येशूले "िछमेकी" शब्दको पिरभाषा

िदनुभएन तर उहाँले भ ुभयो, "जाऊ, ितमीले पिन त्यसै गर अथार्त ् ितॆो
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सहयोगको अपेक्षा गनको िनिम्त ितमी िछमेकी होऊ" ( अथार्त ् लूका १०:३६,

३७ "३६ येशूले सोध्नुभयो, "ितॆो िवचारमा यी तीन जनामध्ये डाँकूह का
हातमा पन मािनसको िछमेकी कुनचािहँ ठहिरयो?

३७ ितनले भने, "त्यस

मािनसमािथ दया दे खाउनेचािहँ।" तब येशूले ितनलाई भन्नुभयो, "जाऊ, ितमी
पिन त्यसै गर")।

लूका १०:३०-३७मा असल सामरीको कथा लेिखएको छ। त्यहाँ

डाँकुको मारमा परे का एक जना यहू दीलाई ितन जना पाऽह ले दे खेका िथए।
ती पाऽह मा के फरक ःवभाव िथयो? हेनह
र्ु ोस् "३० येशूले जवाफ िदनुभयो,

"एक जना मािनस य शलेमबाट यरीहोितर जाँदैिथयो। त्यो डाँकूह को फेला

पर्यो। ितनीह ले त्यसलाई ना ै पारे र िपटे , र अधमरो पारी छोड़े र गए। ३१

सं योगले एक जना पूजाहारी त्यही बाटो भएर जाँदैिथयो,

मान्छे लाई दे खेर त्यो अक पि

र त्यो अधमरो

तकर गयो। ३२ त्यसै गरी एक जना लेवी पिन

त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई दे खेपिछ अक पि

तकर गयो। ३३ तर एक जना

सामरी उसको याऽामा जाँदैगदार् त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो,

र

त्यसलाई दे खेर उसको मन दयाले भिरयो। ३४ र त्यसकहाँ गएर तेल र

दाखम

लगाएर त्यसका घाउह मा प ी बाँिधिदयो, र आफ्नै गधामािथ चढ़ाएर

त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो। ३५ भोिलपल्ट उसले

चाँदीका दुई िसक्का पौवाको मािलकलाई िदएर भन्यो, "ियनको हेरचाह गर, र

अ

बढ़ी खचर् लागे म फकर आउँदा ितमीलाई ितिरिदनेछु"।" ३६ येशूले

सोध्नुभयो, "ितॆो िवचारमा यी तीन जनामध्ये डाँकूह का हातमा पन मािनसको

िछमेकी कुनचािहँ ठहिरयो त?

३७ ितनले भने,

"त्यस मािनसमािथ दया

दे खाउनेचािहँ।" तब येशूले ितनलाई भन्नुभयो, "जाऊ, ितमी पिन त्यसै गर।"
धमर्ग ु

येशूको िशक्षामा एउटा साझा कुरो िथयो। धमीर् भनेर कहलाउने,

भनेर कहलाउने तर दु:ख परे काह लाई वेवाःता गन ती धमार्त्मा भनेर

िचनाउन चाहनेूित उहाँको चक

आबोस तथा आलोचना लिक्षत हुन्थ्यो।

"असल सामरीको कथामा सत्य धमर् के हो त्यसको ःवभावलाई येशूले िचऽण

गनुभ
र् एको िथयो। िविधिवधान पालन गरे र, धमर्शा का पिण्डत भएर, धािमर्क

मत वा ूणालीमा बसेर वा धािमर्क िशक्षादीक्षा पालन गरे र होइन तर अ लाई

माया गरे र दे खाउने, अ को उच्च िहत िचताउने र ःवच्छ मनले अ को
उपकार गनुर् नै सही धमर् हो भनेर येशूले ःप
ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, पृ. ४९७बाट

मािनएका,

बिहःकृत,

परमेँवरलाई

िवँवास

१४६

पानुभ
र् एको िथयो।"-एलेन जी
पान्तिरत। समाजबाट अछु त

नगन

मािनसलाई

ँ
औल्याएर

परमेँवरका जन ह भनेर दावी गन ूत्येकले उसको अनुसरण गनुप
र् छर् भनेर

येशूले िसकाउनुभएको िथयो। जसरी उहाँलाई सु े ूथम् ौोतावगर्ह लाई

िदइएको आ ा अनुसार अनन्त जीवनमा सहभागी हुन हामीले पिन आवँयक

परे का

जुनसुकै

मानव

ूाणीकहाँ

अर्हाउनुभएको छ।

गएर

सहयोग

४. धनी मािनस र लाजरस

येशूले धनी मािनस र लाजरसको

येशूले

गनर्

हामीलाई

ान्त वा अतीर्कथा भ ुभएर दुई

खालका मािनसह को िबपरीत जीवनको बारे मा भ ुभएको िथयो (लूका
१६:१९-३१)। एक जना अत्यन्तै धनी र अक

अत्यन्तै गिरबको कथा

उल्लेखनीय छ। त्यस युगमा सामािजक सेवाका िनकायह

अःपतालह

िथएनन्, सामािजक

िथएन, गिरबह लाई सामूिहक पमा ख्वाउने चलन िथएन, अपा ,

घरबारिबिहन र फाइदाबाट बिञ्चत हुनेह को िहतको िनिम्त केही ूावधान वा
व्यवःथा िथएन। त्यसकारण त्यःता मािनसह ले धनी मािनसह बाट उदार

सहयोग पाएर क बाट राहत पाउने अपेक्षा गद ितनीह को घरदै लो अगािड
आउने चलन िथयो। येशूले भ ुभएको यस कथामा त्यस धनी मािनसले

"उसका पीिडत भाइको आबँयकताूित ःवाथीर्भएर उदािसनता दे खाएको
िथयो"-एलेन जी

ाइट, बाइःट अबजेक्ट लेसनस्, पृ. २६१बाट

यस सं सारमा ितनीह

पान्तिरत।

बाँच ुञ्जेल ितनीह को पिरिःथित बदिलएको िथएन।

मरे पिछ परमेँवरको न्यायमा पदार् ितनीह को िःथित नाटकीय पमा उिल्टन

गएको िथयो।

लूका १६:१९-३१ र लूका १२:१३-२१मा दुई िभ

भ भ
ु एको पाइन्छ। ती कथाका पाऽह

कथाह

येशूले

फरक फरक भएतापिन त्यहाँ के साझा

िवषयबःतु छन् जसले हामीलाई के िसकाउन खोिजएको छ? हेनह
र्ु ोस्: लूका

१६:१९-३१ "१९ एक जना धनी मािनस िथयो, जो बहुमूल्य वःऽ र िमहीन

मलमल लगाएर िदनहुँ मोजमज्जामा बःतथ्यो। २० उसको ढोकामा लाजरस
नाउँको एक जना गरीब मािनसलाई ल्याएर रािखिदन्थे। त्यो घावैघाउले भिरएको
िथयो। २१ त्यस धनी मािनसको टे िबलबाट झरे का टुबाटाबी खाएर लाजरसले

आफ्नो पेट भन इच्छा गथ्य । कुकुरह ले पिन आएर त्यसका घाउह
चा थे।

२२ त्यो गरीब मािनस मर्यो,

र ःवगर्दूतह ले त्यसलाई लगेर

अॄाहामको साथमा राखे। त्यो धनी मािनस पिन मर्यो र गािडयो। २३ नरकमा

१४७

कठोर कंट भोिगरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढ़ामा अॄाहाम र

उनको साथमा लाजरसलाई दे ख्यो। २४ अिन उसले कराएर भन्यो, "हे िपता
अॄाहाम,

ममािथ दया गरे र लाजरसलाई पठाइिदनुहोस्,

र त्यसले आफ्नो

ँ
औलाको
टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो िजॄोलाई शीतल पािरदे ओस्, िकनिक म यस

ज्वालामा भय र वेदना पाइरहेछु।" २५ तर अॄाहामले भने, "छोरो, याद
गर,् तले आफ्नो जीवनकालमा असलअसल कुराह

भोग गिरस्, र त्यसै गरी

ँ ािहँ कंटमा
लाजरसले दु:खैद:ु ख भोग्यो। त्यो अब यहाँ आराममा छ, र तच
ँ हाँ पािर जान खोज्नेह
छस्। २६ यी सबै कुराबाहेक यहाँबाट तक

नसकून् र त्यहाँबाट यहाँ हामीकहाँ वािर आउन पिन नसकून् भनेर हामीह

जान

र

ितमीह का बीचमा एउटा अित गिहरो खाल्दो छ।" २७ उसले भन्यो, "िपता,

यसैकारण म तपाईंलाई िबन्ती गदर्छु, तपाईंले त्यसलाई मेरा बाबुको घरमा

पठाइिदनुहोस्,

२८ िकनभने मेरा पाँच भाइ छन्,

चेताउनी दे ओस्, नऽता ितनीह
तर अॄाहामले भने,

र त्यसले ितनीह लाई

पिन यस कंटको ठाउँमा आउलान्।" २९

"ितनीह का साथमा मोशा र अगमवक्ताह का पुःतक

्
छन्। ितनीह ले ती सुनून।"
३० तर उसले भन्यो, "होइन, िपता अॄाहाम,

मरे काबाट कोही एक जना ितनीह कहाँ गयो भनेता ितनीह ले पँचा ाप
गनछन्।"

३१ उनले उसलाई भने,

ितनीह ले सुन्दै नन् भने,

"मोशा र अगमवक्ताह का कुरा

मृतकह बाट कोही जीिवत भए पिन ितनीह ले

िवँवास गनछै नन्"।" र लूका १२:१३-२१ "१३ भीड़बाट एक जनाले

उहाँलाई भन्यो,
गिरदे ऊन्।"

"गु ,

मेरा दाज्यूलाई भिनिदनुहोस्,

१४ तर उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो,

ितमीह मािथ न्याय गन अथवा ितमीह को सम्पि

उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो,

"होिशयार रहो,

र ितनले अंशबन्डा

"िमऽ,

कसले मलाई

बाँिड़िदने तुल्यायो? " १५

सबै िकिसमका लालचबाट

जोिगने काम गर, िकनिक मािनसको िजन्दगी उसको धन-सम्पि को ूशःततामा

रहँदैन।" १६ उहाँले ितनीह लाई एउटा

ंटान्त भन्नुभयो, "कुनै एक जना

धनी मािनसको जिमनमा ूशःत उब्जनी भयो। १७ त्यसले मनमनै गुन्न लाग्यो,

"मेरो अन्न राख्ने ठाउँ मिसत छै न, अब म के ग ?
ँ १८ तब त्यसले भन्यो,

"म यसो गनछु " आफ्ना ढु कुटीह भत्काएर झन् ठू ला-ठू ला बनाउनेछु, र मेरा
सबै अनाज र मालसामान त्यही ँ राख्नेछु। १९ अिन म आफ्नो ूाणलाई भन्नेछु,

"ए ूाण, धेरै वषर्सम्म पुग्ने ूशःत सम्पि

तेरो िनिम्त थुिूएको छ। सुख-

्
चैनमा बस्। खा, िप, र मोज गर"।"
२० तर परमेँवरले उसलाई भन्नुभयो,

ँ ाट िलइनेछ, र जे कुराह
"ए मूख,र् आज राती नै तेरो ूाण तब

१४८

तले आफ्नो

िनिम्त थुपारे को छस्, ती कसको हुन?
े " २१ आफ्नो िनिम्त धन-सम्पि
तर परमेँवरको

िंटमा धनी नहुने मान्छे को अवःथा यःतै हुन्छ।"

ती धनी मािनसह

कुनै गलत काम गरे र वा ॅ ाचार गरे र धनी

भएका िथए भ े कुनै ूमाण त्यहाँ छै न। सायद ितनीह
पिरौम

गरे का

होलान्,

थुपान,

ितनीह को

धनसम्पि

दुवैले अत्यन्तै कडा

आिद

व्यविःथतढं गले

होिशयारसाथ राखेका िथए होलान् साथै ितनीह लाई परमेँवरले आिशषै

िदनुभएको होला। तर ितनीह को जीवनको मूल्यमान्यता, मनिःथितूित,
परमेँवरूित, पैसाूित र अ ूितको धारणामा केही गलत वा ऽुिट हुनपुग्यो

होला जसले गदार् ितनीह ले उल्लेखनीय मोल च ुकाउनुपर्यो साथै अनन्त जीवन

पिन गुमाउनुपर्यो।

त्यस समयमा मािनस मरे पिछ के हुन्छ भ े धारणाको िचऽणबाट यस

सं सारमा हामी जुन िनणर्य गरे र चल्छ त्यसले अक सं सार वा अनन्त जीवनमा

असर पछर् भनेर िसकाउन येशूले धनी मािनस र लाजरसको कथा भ ुभएको
हो।

हामीह को

दै लोमा

आएर

हामीसँग

सहायता

माग्ने

वा

अभावमा

परे काह लाई उपकार गन वा नगन हाॆो मनिःथितले हामीह को िनणर्य र
ूाथिमकता केमा छ भ े दे खाउँछ। "अॄाहम"ले क

मािनसलाई

नीितिनदशनह

यो

औल्ँ याएका

िथए

िक

बाइबलमा

छन् जसले मािनस अथर्मूलक र ौे

"ितनीह सँग मोशा र अगमवक्ताह
ु "् (लूका १६:२९
सुनन

(धन आफै दु

नै

भोगीरहे का धनी

चािहनेभन्दा

ूसःत

जीवन िबताउन सक्दछ:

छन्। ितॆा भाइह ले ितनीह लाई नै

पान्तिरत)।

वा खराब होइन। धनी हुन ु नराॆो होइन। परमेँवर

आफैले छ िदनसम्म पिरौम गर भनेर यस सं सारमा पाप आउनुभन्दा अगािड
आदे श

िदनुभएको

िथयो।

पावलले

पिन

एिफसी

४:२८मा

एिफसीका

िवँवासीह लाई आफ्नै हातले काम गरे र कमाऊ र अभाव भएकाह लाई

सहयोग गन होऊ भनेर आमह गरे का िथए-अनुवादकको थप जानकारी)। तर

धन थुपान ूलोभनमा वा धनी हुने ूितःपधार्मा र धनकै पिछमाऽ लािगरहने

मनिःथित वा सं ःकारले हामीलाई परमेँवरको राज्यबाट टाढा राख्न सक्छ,

आफूभन्दा िवप वगर्लाई हे प्ने ूवृि

हुनसक्छ, ःवाथर्केिन्ित हुनसक्छ र

आफ्नो खु ामा आफै उिभएर मैले धन कमाएको छु , अ को वाःता गनर् मैले

नैितक िजम्मेवारी िलएको छै न भ े जःता फुितर्ले हामीलाई छोप्न सक्दछ भनेर

येशूले हामीलाई िसकाउन खोज्नुभएको िथयो। उहाँको राज्यको पिहले खोिज

गर वा चाहना गर र हामीले पाएका आिशषह

१४९

हाॆा विरपिररहे काह

िवशेष

गरे र अभावमा परे काह को उत्थानको िनिम्त बाँडच ुड गर भनेर येशूले
हामीलाई आ ान गनुभ
र् एको िथयो।

तपाईँको आिथर्क अवःथा जःतो भएतापिन, पैसा र पैसाकोमाऽै लोभमा

फसेर येशूभिक्तको मुख्य ध्यानबाट िबचिलत नहुन तपाईँ कसरी सचेत हुन?
े
५. सानाभन्दा साना ियनीह

एक िदन येशूका चेलाह ले उहाँलाई आफ्ना िज ासा राखेका िथए।

त्यसको जवाफ ितनीह ले अपेक्षा गरे को भन्दा एकदम फरक िथयो। उहाँले

ितनीह को जवाफ छोटकरीमा निदइकन लामो व्याख्या गरे र िदनुभएको

िथयो। त्यो त उहाँको ूवचनै भएको िथयो जुन म ी २४ र २५मा उल्लेख
गिरएको छ। य शलेम मिन्दरको िबनाश र येशूको दोॐो आगमनको बारे मा

िज ासा राख्दै उहाँसँग ती चेलाह ले यी ूँन गरे का िथए "१ त्यसपिछ येशू
मिन्दरबाट िनःकेर जान लाग्नुहँद
ु ा उहाँका चेलाह

भवनह

उहाँलाई मिन्दरका

दे खाउन भनी उहाँको निजक आए। २ तर उहाँले ितनीह लाई

भन्नुभयो, "ितमीह ले यी सब दे ख्छौ, होइन त? साँच्चै, म ितमीह लाई

भन्छु , "एउटा ढु ामािथ अक ढु ा रहनेछैन, ूत्येक भत्काएर फािलनेछ।"

३ येशू जैतून डाँड़ामा बःनुहँद
ु ा चेलाह

एकान्तमा उहाँकहाँ आएर सोधे,

"हामीलाई भन्नुहोस्, यी कुरा किहले हुनेछन्, र तपाईंको आगमन र यस
युगका अन्त्यको िचन्ह के हुनेछ?"

ितनीह को ूँनको जवाफ िवःतृत पमा िदनुभए पिछ त्यसको

िनंकषर्मा उहाँले भ ुभएको िथयो: भोकाह लाई ख्वाऊ, ितखार् लागेकोलाई

िपउन दे ऊ, अपिरिचत वा िवदे शीह को ःवागत गिर अितिथ सत्कार गर,
ना ोलाई लुगा दे ऊ, िबरामीह को सेवा गर र कैदमा परे काह लाई सान्त्वना

िदन भेट्न जाऊ। येशूले चेलाह लाई िवँवःत पाद भ ुभएको िथयो "साना
भन्दा साना यी मेरा भाइ

(वा बिहिनह लाई) जे गर्यौ त्यो ितमीह ले मलाई

नै गरे को हुन्छ। तर ियनीह लाई ितमीह ले सहायता गरे नौ भने मलाई नै
वेवाःता

गरे को

ितनीह लाई

ठहिरन्छ!"

जवाफ

िदएर

(म ी

भन्नेछन्,

२५:४०,

"साँच्चै,

४५
म

"४०

तब

ितमीह लाई

राजाले

भन्दछु ,

ितमीह ले यी मेरा भाइह मध्ये सबैभन्दा सानामा एक जनालाई जे-जित गर्यौ,

त्यो ितमीह ले मलाई नै गर्यौ।"...४५ तब उनले (राजाले) ितनीह लाई
जवाफ िदनेछन्, "साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , यी सबैभन्दा सानाह मध्ये
एक जनालाई जे-जित गरे नौ, त्यो ितमीह ले मेरो िनिम्त गरे नौ।"
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येशूको उपयुक्त
र्
िशक्षा युगको अन्तमा हुने न्यायको िचऽणसँग

गाँिसएको छ। चेलाह को ूँनको जवाफ िवःतृत पमा येशूले म ी २४मा

िसधै जवाफ िदनुभएको िथयो। य शलेमको िबनाश र युगको अन्त अगािड हुने

िचन्हह

दे खेर सचेत रहन उहाँले ितनीह लाई भ ुभएको िथयो। येशूको दोॐो

आगमनको ूित ालाई आत्मसात् गरे र आफ्नो जीवन उिचत पमा िबताउनु र

चनाखो भएर बःनु भनेर उहाँले जोड िदनुभएको िथयो। म ी २५को पिहलो

भागम येशूले बुि मानी र मूखर् कन्याह को बारे मा अतीर्कथा भ ुभएको िथयो।

दुलाहा निचताएको बेलामा आउने वा िढलो आउन सक्ने भएतापिन त्यसको
िनिम्त

तयार

भइरहन

ती

कन्याह बाट

आउनुहन्ु छ भनेर हात बाँधेर नबःन ब
िबताएर

बःनु

आवँयक

छ

भनेर

अपेक्षा

गिरएको

येशू

िथयो।

सिबय र उपलब्धीमूलक जीवन

ितन

नोकरह को

कथाले

उहाँले

दे खाउनुभएको िथयो। अिन भडा र बाभाह को अतीर्कथामा येशूका भक्तह
कुन काम गरे र व्यःत हुनपु छर् भनेर जोड िदनुभएको िथयो।

म ी २५:३१-४६मा येशूले यहाँ हामीलाई के भिनरहनुभएको छ?

य िप यो धमर्कमर् वा उपकार गरे र मुिक्त पाउने होइन भनेर पिन िकन

बुझ्नुपछर्? तैपिन हामीमा येशूमािथ िवँवास र आःथा छ भनेर दे खाउन उहाँको
वचनह ले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? हेनह
र्ु ोस्: "३१ जब मािनसको पुऽ सारा

ँ आफ्नो मिहमामा आउनेछ, तब ऊ आफ्नो मिहमामय िसं हासनमा
ःवगर्दूतह सग
बःनेछ। ३२ र उसको सामुन्ने सबै जाितह
भेड़ा र बाभालाई छु ट्

ाउँछ,

भेला हुनछ
े न्, र जसरी गोठालाले

त्यसरी नै उसले ितनीह लाई एउटालाई

अकार्बाट अलग गनछ। ३३ उसले भेड़ाह लाई आफ्नो दािहनेपि ,
बाभाह लाई दे ॄेपि

र

राख्नेछ। ३४ तब राजाले आफ्ना दािहनेपि काह लाई

भन्नेछ, "आओ, मेरा िपताका धन्यका हो! सं सारको उत्पि दे िख ितमीह का
िनिम्त तयार गिरएको राज्यलाई अिधकार गर। ३५ िकनभने म भोकाएको िथए,ँ

ितमीह ले मलाई खान िदयौ। म ितखार्एको िथए,ँ ितमीह ले मलाई िपउन

िदयौ। म परदे शी िथए,ँ

ितमीह ले मलाई आौय िदयौ। ३६ ना ै िथए,ँ

ितमीह ले मलाई वःऽ लगाइिदयौ। िबरामी िथए,ँ ितमीह

झ्यालखानमा िथए,ँ ितमीह

मलाई हेन र् आयौ।

मकहाँ आयौ।" ३७ तब धमीर्जनह ले उनलाई

जवाफ िदनेछन्, "हे ूभ ु, किहले हामीले तपाईंलाई भोकाउनुभएको दे ख्य , र

खान िदय ? अथवा ितखार्उनुभएको दे ख्य , र िपउन िदय ? ३८ किहले हामीले

तपाईंलाई परदे शी दे ख्य , र तपाईंलाई आौय िदय ? अथवा ना ो दे ख्य र
वःऽ लगाइिदय ? ३९ र किहले हामीले तपाईंलाई िबरामी वा झ्यालखानमा
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दे ख्य ,

र तपाईंकहाँ आय ? " ४० तब राजाले ितनीह लाई जवाफ िदएर

भन्नेछन्, "साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , ितमीह ले यी मेरा भाइह मध्ये
सबैभन्दा सानामा एक जनालाई जे-जित गर्यौ,
गर्यौ।"

त्यो ितमीह ले मलाई नै

४१ त्यसपिछ उनले दे ॄेपि का मािनसह लाई भन्नेछन्,

"ौािपत

मािनस हो! मबाट दूर होओ, र िदयाबलस र त्यसका दूतह का लािग तयार

गिरएको अनन्तको आगोमा जाओ। ४२ िकनभने म भोकाएको िथए,ँ ितमीह ले

मलाई खान िदएनौ। ितखार्एको िथए,ँ ितमीह ले मलाई िपउन िदएनौ। ४३ म

परदे शी िथए,ँ

ितमीह ले मलाई आौय िदएनौ। ना ो िथए,ँ

मलाई वःऽ लगाइिदएनौ, िबरामी र झ्यालखानमा िथए,ँ र ितमीह

आएनौ।"

४४ ितनीह ले पिन यसो भनेर जवाफ िदनेछन्,

हामीह ले तपाईंलाई भोकाएको वा ितखार्एको दे ख्य ,

र ितमीह ले

मलाई हेन र्

"ूभ ु,

किहले

परदे शी वा ना ो वा

िबरामी दे ख्य , वा झ्यालखानमा दे ख्य , र तपाईंको सेवा गरे न ? " ४५ तब
उनले ितनीह लाई जवाफ िदनेछन्,

"साँच्चै,

म ितमीह लाई भन्दछु ,

यी

सबैभन्दा सानाह मध्ये एक जनालाई जे-जित गरे नौ, त्यो ितमीह ले मेरो िनिम्त

गरे नौ। ४६ तब ियनीह

अनन्त दण्डको भागी हुनछ
े न्, तर धमीर् जनह

अनन्त जीवनमा ूवेश गनछन्"।"

(येशूको उक्त कथनमा "मेरा भाइह

भन्दा

िवशेष गरे र उहाँलाई िवँवास गनह लाई जनाउँछ अथार्त ् येशूभक्तको पिरवार।

येशूलाई िवँवास गछु र् भ ल
े े उहाँका िवँवासका पिरवारह को सेवा गन

ूाथिमकता पाउनुपछर्। यसको सबूद ूमाण यूह ा २०:१७मा यसरी िदइएको

छ "१७ येशूले ितनलाई भन्नुभयो, "मलाई नछोऊ, िकनभने म अिहलेसम्म

ँ तर मेरा भाइह कहाँ गएर ितनीह लाई भिनदे ऊ, मेरा
िपताकहाँ गएको छै न।
िपता र ितमीह का िपता,

र मेरा परमेँवर र ितमीह का परमेँवरकहाँ

गइरहेछु"।" यहाँ "मेरा भाइ" भनेर येशूले सम्बोधन गनुह
र् ँद
ु ा उहाँका चेलाह

जो िपता परमेँवर र येशूको पिरवारमा समावेश हुन चाहेका िथए। उहाँले
आफ्नो पुन त्थानको समाचार अ

सवर्साधारण वा धमर्ग ु ह लाई भन भनेर

अर्हाउनुभएको िथएन। िवँवासका पिरवारको सव च्च िहत गनर् ूाथिमकता

पाउनुपछर्

तर

अ ह

िछमेकी

भएको

हुनाले

ितनीह ूित

पिन

िवँवासीह ले ध्यान िदनु आवँयक र ज री छ-अनुवादकको िजिकर)।

येशूका

जब हामीह को सेवा गछ तब उहाँलाई नै सेवा गिररहे का हुन्छ

भ े येशूको कथनले हामीह को अ सँगको सम्बन्ध र मिनिःथितमा आमूल

पिरवतर्न आउनुपछर् भनेर दे खाउँछ। खानाको िनिम्त येशूलाई घरमा िनम्त्याउनु

वा उहाँलाई अःपतालमा भेट्न जानु वा झ्यालखानामा हे न र् जाने कल्पना
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गनुह
र् ोस्। जब हामीले हाॆो समूदायका मािनसह को सेवा गछ तब ितनीह
पिन परमेँवरकै ःव पमा सृि भएकोले (उत्पि

९:६) येशूलाई नै सेवा गरे को

उहाँले ठहर्याउनुभएको छ। कःतो िवँवासै गनर् नसक्ने शुभअवसर हो?

येशूका जन र अ को सेवा गनुर् भनेकै उहाँको सेवा गनुर् हो रे ?
समाजका

येशूले भ भ
ु एको मािथका कुराह लाई ूाथर्नापूवक
र्
फेिर पढ्नुहोस्।
िवप ,

ँ
मािनसह सग

गिरब,

उहाँको

कमजोर,

भोका,

अथार्त ्

ऐक्यवध्दता

ना ा

र

ँ ै
ितनीह सग

कैदमा

जाकीरहेका

उहाँ

पिन

दु:ख

पाइरहनुभएको हुन्छ भ े आत्म ानलाई हामीले कसरी बुझ्ने? जब हामी येशूको

िनिम्त जीउन चाहँछ

र अथर्मूलक जीवन िबताउन चाहन्छ

भने समाजमा

हामीह को भारी िजम्मेवारी हुन्छ भ े त्यसले कसरी ूभावकारी पमा हामीलाई
दे खाउँदछ?
उपसं हार

थप जानकारी:

यस अध्यायलाई थप सहयोग गनर् एलेन जी

ाइट ारा िलिखत

पढ्नु उपयुक्त हुन्छ: द िडजाएर एजेजको पृ. ४९७-५०५को

थप साममीह

अध्याय "द गुड सामिरटन" र पृ. ६३७-६४१को "द िलःट अभ िदज माई

ॄे थरे न" र बाइ

अबजेक्ट लेसनसको पृ. २६०-२७१को "अ मैट गल्फ

िफक्ःड" र पृ. ३७६-३८९को "हु इज माई नेबर।"
"मािनस

मािनसको

बीचमा

भएका

ूत्येक

पखार्ललाई

भत्काउनुभएको िथयो। ःवाथर्ले गदार् र रा ह मा भएका िविभ

आिदको

पूवार्महले

मािनस

जाितलाई

टु क्र्याइ

िदएको

छ

येशूले

जातजाित

तर

सारा

मािनसह लाई एउटै मानव पिरवार हुन ् भनेर उहाँले िसकाउनुभएको छ।
ःवािथर्पनाले

गदार्

मािनसह को

साँघरु ो

घेरामा

रहने

ूवृि बाट

उहाँले

ितनीह लाई उचाल्नुभएको छ। उहाँले समाजका सबै क्षेऽीय र मानव िनिमर्त

कृितम िभ तालाई अन्त्य गनुभ
र् एको छ। िछमेकी वा आफन्त नहुनेह ,

परदे शी वा अपिरिचत, िमऽ वा शऽुह को बीचमा उहाँले कुनै भेदभाव

गनुभ
र् एको छै न। अभावको मारमा परे का ूत्येक मानव ूाणी हाॆो िछमेकी र
सारा सं सार हाॆो काम गन क्षेऽ हो भनेर उहाँले हामीलाई िसकाउनुभएको

छ।"-एलेन जी
पान्तिरत।

ाइट, थ थटस ृम माउन्ट अभ ब्लेिश , पृ. ४२बाट
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"इसाई आःथाको सही मापदण्ड सुनौलो िनयम हो। येशूलाई िवँवास

गछु र् भ ेले यो भन्दा कम नीित अपनायो भने त्यो नीित कमसल र धोकापूणर्
हुन जान्छ। कुनै पिन धमर् जसले मािनसलाई तल्लो ःतरमा राख्न उक्साउँछ,
मािनसह को आवँयकताूित वेवाःता गनर् िसकाउँछ, ितनीह को दु:खक मा

साथ िदँदैन र ितनीह को हकिहतको सुरक्षा िदँदैन त्यो धमर् नक्कली, खोटो,

जािल र झु ा हो। तर येशूले मािनसह लाई उच्च मूल्यमान्यतामा राख्नुभयो,

ितनीह को उत्थान गनर् उहाँ आफै मनुभ
र् यो। त्यसले गदार् कसै ले कुनै

मानवूाणीलाई कमसल, तल्लो ःतरको ठानेर व्यवहार गछर् भने त्यो येशूले
िसकाउनुभएको आदशर् िबपरीत हुन्छ। गिरब वा िवप
परे काह

वगर्, दु:खक मा

ँ ा िचम्लन्दा हामीले येशूलाई ग ारी गिररहे का
र पापीह ूित आख

हुनेछ । जब मािनसह ले येशूको नाउँ िलन्छन् (व जय मसीह भन्छन्) तर

ितनीह को जीवनबाट उहाँको चिरऽलाई खण्डन वा अःवीकार गछर्न ् तब यस
सं सारमा इसाई धमर्को शिक्त कमसल हुन जान्छ।"-एलेन जी
ृम द माउन्ट अभ ब्लेिश , पृ. १३६बाट

पान्तिरत।

ाइट, थटस्

िचन्तनमनन:

अ. यस अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभएको अंशह मध्ये तपाईँलाई मन पन अंश
कुन् हो र िकन?

आ. "यिद जुनसुकै धमर् वा आःथाले मािनसह को आवँयकता, दु:खक

हकिहतको अवमूल्यन गनर् िसकाउँदछ त्यो धमर् वा िवँवास खोटो वा
धोका िदने धमर् हो" भनेर एलेन जी

ाइटले भ भ
ु एको कथनलाई तपाईँ

ँ सत्य छ त्यही भएपुिगहाल्छ अ
के भ ह
ु न्ु छ? हामीसग

केही गनुप
र् दन

भनेर हात बाँधेर बःने धरापमा नपनर् हामी कसरी सचेत हुन?
े

ँ ाले
इ. सत्यलाई अ ाल्दा हामीह मा िजम्मेवारी आउँछ भ े कुरा पाँच बुद
कसरी दे खाउँछ?

सारांश: जो मािनस परमेँवरको राज्यमा छ भनेर ःवीकार गछर् त्यो मािनसको
नागिरकता त्यस राज्यको हुनेभएकोले त्यस राज्यको ूितिनिधत्व वा राजदूत
हुन िभ ै खालको जीवनशैली अपनाउन येशूले िसकाउनुहन्ु छ। पुरानो करारको

पिवऽ धमर्शा को जग िनमार्ण गद गिरब, अन्याय अत्याचारमा परे का, िबप ,

पीिडत, दु:खक मा जािकएका, दिवएका, शोिषत वगर् आिदको उत्थान गनर् र

ितनीह लाई क णा र दया दे खाउन र उहाँको जीवनशैली अपनाउन येशूले
उहाँका चेलाह लाई आ ान गनुह
र् न्ु छ।
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कथा ८

हुरी बतासमा परमेँवरका ःवगर्दूतह
आनी पेमा, ४८, न्यु क्यालेडोिनया
साउथ पािसिफक टापुह को दे श न्यु क्यालेडोिनयको सहरमा आनी

पेमा भ े बािलका सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट घरमा जन्मेकी िथइन्। उनी त्यही
आःथामा हुककी िथइन्। तर जब उनी १६ वषर्की भइन्, तब चचर् जान

छोिडन् र आफ्नो केटो साथी िलयोनसँग रहन घरबाट बािहर िनिःकन्।

ितनीह को दुई छोराछोरी भए।

िलयोन रक्सी िपउँथ्यो। ूायजसो ऊ रक्सीले मातेर घरमा आउँथ्यो र

घरमा ठू लो झगडा हुन्थ्यो। किहलेकािह उसले आफ्ना साना छोराछोरीह लाई
कुट्थ्यो पिन।

एक िदन िलयोन िचच्याउँदै घर आउँदै गरे को आनले दे िखन्।

ितनीह को घर न्यु क्यालोडेिनयाको राजधानी नौिमयाको पहाडी इलाकामा

िथयो। जब आफ्नो ौीमान कराउँदै घरमा आउँदै गरे को आनले दे िखन्
उनलाई थाहा भयो िक उनी रक्सीले मातेर आइरहे का छन्। अिल अिल पानी

ँ ी इिरकाले सहरलाई तहसनहस
पदिथयो। मौसमिवदह ले त्यो रात चब आध

पानछ, त्यसकारण घरिभऽै बःनु भनेर सूचना िदएका िथए।
ज

ाँहा ौीमानसँग आफ्नो घरमा अिड्करहनु आनलाई मन परे न।

उनले आफ्नी ३ वषर्की छोरी मोगन र ८ मिहनाको छोरो िलयोन्स जुिनएरलाई

घरबाट बोकेर कारमा चढाइन्। ितनीह लाई कारमा राखेर कार हािकन्।
कार चलाउँदा चलाउँदै बीचबाटोमा पेशोल िसि यो। कारलाई एउटा ख

निजकै पाकर् गिरन्। उनी कहाँ िथइन् यो उनलाई थाहा िथएन तर

हुरीबतासबाट आफू सुरिक्षत भएको महसुस भने गरे की िथइन्। त्यसबेला

ँ ी आयो र कारलाई हान्यो। कारिभऽ अत्यन्तै िचसो िथयो।
अत्य ै ूचण्ड आध

आफूसँग न्यानो ओड्नेह

नल्याएको आनीलाई बल्ल थाहा भयो।

उनले आफ्नी छोरीह लाई हे िरन्। लामो याऽापिछ ितनीह

मःतसँग

सुितरहे का िथए। अिन उनले धेरै वषर्पिछ पिहलोपल्ट परमेँवरलाई सिम्झन्।

ु न्ु छ भनेर मलाई र मेरा छोराछोरीह लाई यस रात
"हे ूभ ु, तपाईँ िजिवत हुनह

र् ोस् भिन म िबन्ती गछु र्" परमेँवरलाई उनले िबन्ती गिरन्। जब
सुरक्षा गनुह
ूाथर्ना सिकयो

दयमा धेरै पीडा भएको महसुस उनले गिरन्। धेरै वषर्

परमेँवरलाई वाःता नगरे कोले उहाँले उनको ूाथर्ना सु ुहोला जःतो उनलाई

लागेको िथएन। उनी कारिभऽै बिसरहे की िथइन्। एक िछनपिछ आफू बसेको
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चालकको िसटमा पछािडितर ढिल्कन्। अिन ऐनाबाट आकाशमा हे िरन्। उनले

ँ ा िचिम्लन् र फेिर हे िरन्। अचम्म तिरकाले बादल खोल्यो र िनलो
आख

आकाश दे खा पर्यो।जब उनले आकाशमा जे दे िखन् त्यसले उनको सातो
पुत्लो िलयो। त्यहाँ त हजार

ःवगर्दूतह

घुिमरहे को पो उनले दे िखन्।

कारको िभऽबाट घाँटी ठाडो पारे र मािथ हे िरन्। आकाशमािथ परमेँवरको

िसहांसन छ िक भनेर हे िरन्। अिन आकाशदे िख उनको कारसम्म भर्याङ

ठिडएको उनले दे िखन्। त्यो भर्याङ त िबशाल डोरीको भएको जःतो िथयो।
ितन जना ःवगर्दूतह

भर्याङबाट तल झरे । ितनीह

अत्यन्तै चिम्कला सेता

िथए। त्यःतो चमक उनले किहल्यै पिन दे खेकी िथइनन्। ितनीह का

अनुहारह

उनले

ितनीह का पखेटाह

ःप

पमा

दे ख्न

सिकनन्।

ितनीह

िथए। सेतो ूकाशमा ितनीह

अग्ला

िथए

र

अत्यन्तै चहिकलो

दे िखन्थे। एउटा ःवगर्दूत उनको कारको अगािड उिभए। उनले आफ्नो िबशाल
पखेटा कारको पछािडसम्म पुग्ने गिर िफजाए। दुई ःवगर्दूतह
दुईितर उिभए। ितनीह का पखेटाह ले कार ढाकेको िथयो।

कारको

आनी भएिभत भइन् र डरले काँप्न थािलन्। अिन बालक भएको

टोकरी हल्लाएको जःतै कार हिल्लएको थाहा पाइन्। कारिभऽ रमाइलो

न्यानोपनाले भिरयो।

तुरन्तै उनको डर हरायो र उनले एक िकिसमको शािन्त भएको

ँ ाह लाई िनन्िाले
महसुस गिरन्। उनका आख
पिरन्।

छोप्यो र उनी मःत िनन्िामा

जब िवहानीभयो तब चराह को िचिरिबरी ःवरले गदार् आनी व्युिँ झन्।

कारको ऐनाबाट बािहर हे दार् आकाशबाट भर्याङ फेरी ओर्ल्हे को दे िखन्।

ःवगर्दूतह ले ितनीह का पखेटाह
जब ःवगर्दूतह

दोबारे र भर्याङबाट मािथ उक्ले।

गए तब आनी काँम्न थािलन्-डरले होइन तर

जाडोले। उनको कारमा भएको न्यानोपना िबलाएर गएको िथयो।
त्यहाँ जे भयो त्यसले गदार् उनको

दयमा ठू लो ूभाव पार्यो। उनको

ूाथर्नाको अचम्म तिरकाले जवाफ पाएको उनले महसुस गिरन्। त्यसै बेला

उनले येशूलाई आफ्नो

दय सुिम्पन्।

"ूभ ु अब म सांसािरक जीवनमा फेिर फिकर्ने छै न। मेरो जीवन

तपाईँको िनिम्त िजउने ूित ा गछु र्" भनेर उनले ूाथर्ना गिरन्।

जसोतसो गरे र अिलअिल तेलको भरले आनीले कार आफ्नी आमाको

घरमा पुर्याइन्। उनी पोइला गएकीले आमाले वष सम्म उनीसँग बोलेकी

िथइनन् र केही सहायता पिन गरे की िथइनन्। तर अचानक आफ्नी छोरी
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घरमा आउँदा उनले सबै कुरा िवसर धेरै वषर्पिछ छोरीलाई अ माल गद घरमा

िभऽाइन्। कारमा तेल हाल्न पिन उनले पैसा िदइन्।

ँ ीबाट बचेको
आनी आफ्नो घर फिकर्न्। उनको घर चब आध

दे िखन्। उनका िछमेकीका कितपय घरह

ँ ीले कुनै न कुनै
त्यस आध

पमा

नोक्सान पुर्याएको िथयो। उनले कितपय युवाह ले मनपन कपाल झ्याप्ले

भएको सि तकार बब मालीर्को फोटो िभ ाबाट च्याितन् र िभ ामा झुन्

राखेका गाँजाह

पिन थुितन्। आफ्नो सबै गरगहनाह

आगोमा फ्याँिक िदइन्।

ाइ

जम्मा गिरन् र

ँ नमा आगो बिलनै
जब िलयोन्स कामबाट घरमा फक घरको आग

रहे को िथयो। उनी अक्कनबक्क परे र आगोको ज्वाला हे रेर िठ

आनीले आफ्नो

उिभए।

दय येशूलाई िदएको कारणले अब उहाँबाट टाढा राख्ने कुनै

पिन सांसािरक कुराबाट हात धोए भनेर उनलाई िनधर्क्कसँग भिनन्। गत रात
कहाँ िथयौ भनेर िलयोन्सले उनलाई सोधे। "गत रात ितमी र छोराछोरीह

कहाँ िथयौ? जब म घरमा आए ँ तब घरमा कोही पिन िथएन" िलयोन्सले

सोधे। उसलाई घरमा रक्सीले मातेर िचच्याउँदै आउँदै गरे को दे खेकोले उनीसँग

झगडा गनर् नचाहे कोले छोराछोरीह

िलएर भागेको कुरा नडराइकन आनले

सुनाइन्। टाउको हल्लाएर िलयोन्सले भने "ए, म कहाँ हो त? िहजो मैले

रक्सी खाएकै िथइन।" आन परमेँवरको सेवा गन ूित ालाई पालन गनर्
ूितब

भइन्। उनले िलयोन्ससँग िबिधपूवक
र् िववाह गिरन् र फेिर बिप्तःमा

िलइन्। उनी बेथानी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा िडकनेस भइन् र त्यही
पदमा उनी धेरै वषर्देिख चचर्को सेवा गिररहे की िछन्।

जब िलयोन्सले आनीबाट ःवगर्दूतको कथा सुने तब आफ्नो िहँसात्मक

व्यवहार त्यागे र अिहले आनीले उनको बिप्तःमाको िनिम्त ूाथर्ना गिररहे की

िछन्।

ितनका छोराछोरीह

रातको कथामा ितनीह

अिहले ठू ला ठू ला भइसकेका छन्। अचम्मको

पिन सहभागी भएका िथए भनेर ितनीह लाई पत्यार

लाग्न गार्हो हुन्थ्यो। त्यःतै खालको अनुभव अिहले पिन गनर् पाए हुन्थ्यो भनेर
ितनीह

चाहन्छन्। ितनीह ले सक्छौ भनेर आनीले भन्दिछन्।

"यिद ितमीह ले परमेँवरसँग राॆो सम्बन्ध राखेर उहाँसँग कुरा

गर्यौ भने उहाँले ितमीह लाई आफ्नै तिरकाले ूकट गनुह
र् न
ु ेछ" आँवःत भएर

आनले आफ्ना छोराछोरीह लाई सुनाउँिछन्।
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-आन्ड्र्यु मेकचेःनी

