
 
 
 
 
 
 

अध्याय –१२ 
 िनष्ठावान र िवश् वासमा अिडग हुनेहरुको इनाम 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अध्यायको मूल सार पद: “मािलकले त् यसलाई भने, ‘स् याबास, 
असल र िवश् वासी नोकर! ितमी थोरै कुरामा िवश् वासी भयौ, अब म 
ितमीलाई धेरै कुराको िजम् मा िदनेछु। ितमी आफ् ना मािलकको 
खुशीमा सहभागी हो ।’  मत्ती २५:२१।  

 कुरो सत्य छ िक हाॆो धमर्कमर्, असल काम, दान पूण्य कामह ले 
मिुक्त आजर्ना गनर् सिकँदैन। मिुक्त परमेँ वरको अनमुहको बरदान 
हो। य िप, जब कसैले परमेँ वरको ूमेको अनभुव गदर्छ र मिुक्त 

पाउँदछ, जनु येशूनीितमा मिुक्त भनेको मरेपिछ होइन अिहलेदेिख नै उपभोग 
गन बरदान हो (यूह ा ३:१६) त्यस व्यिक्तले िवँ वास र िन ावानको जीवन 
िबताएको बाइबलले अपेक्षा गदर्छ। अन्तमा अनन्त समयसम्म मिुक्तको 
उपहारको आशाको उपभोग गनर् यसै जीवनमा उसको काम िबयाकलापले 
उसको िनयतलाई देखाउने भएको हनुाले त्यो िनयत सफा र परमेँ वरसम्मत 
होस ् भनेर िविभ  अितर्कथा, घट्ना र वचनह ारा बाइबलले देखाउँदछ। 
अनमुह भनेको कोही मािनस पिन योग्य भएको कारणले पाउने होइन न त 
ूयास ारा आजर्न गनर् सिकन्छ िकनिक यो परमेँ वरको बरदान हो। तर त्यो 

यो 

मलू पदह : िहब्र ू११:६, यशयैा ६२:११, रोमी ६:२३, 
यहू ना १४:१-३, प्रकाश २१, 

म ी २५:२०-२३ र रोमी ८:१६-१८ ।
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अनमुह पाएपिछ त्यसलाई िनरन्तरता िदन आित्मक जीवनशैली ःवच्छ र शु  
भएको परमेँ वरले अपेक्षा गनुर्हनु्छ। 
   त्यस जीवनशैली र हाॆा िनयतह लाई कसरी शु  र ःवच्छ राख् ने 
भ े मािमलामा दाउदले यसरी बताउँछन,् "परमूभकुो व् यवः था िस  छ, 
ूाणलाई पनुजीर्िवत गराउने। परमूभकुा कानूनह  िवँ वसनीय छन ्, 
िनब धलाई बिु मान ् तलु् याउने।  परमूभकुा िनयमह  ठीक छन ्,  दयलाई 
आनन् द गराउने।  

परमूभकुा आ ाह  उज् ज् वल छन ्, आखँालाई ूकाश िदने। 
परमूभकुो भय ः वच् छ छ, अनन् तकालसम् मै िः थर रहने।  परमूभकुा िविधह  
सच् चा छन ्, ती सवर्था धमर्मय छन ्। सनुभन् दा पिन ती बढ़ी चाहना गन योग् य 
छन ्, िनखरु सनुभन् दा पिन ज् यादै बढ़ी, चाकाबाट टप् कने महभन् दा बढ़ी गिुलया। 
तीबाटै तपाईंको दासले चेताउनी पाउँदछ, ती पालन गदार् ठूलो इनाम िमल् नेछ। 
"भजनसंमह १९:७-११। 
   हामीले पाउने इनामको बारेमा बाइबलमा धेरै ठाउँह मा उल्लेख 
गिरएको छ। ती इनामह ले त्यसबेला मूतर् प िलन्छ वा हामीलाई िदने 
इनामको ूित ा पूरा हनु्छ, जब येशू भी  दोॐो पल्ट आउनहुनु्छ। त्यसबेला 
पाप र पापले ल्याउने सबै दु  कुराको ज्यादित सदाको िनिम्त समाप् त हनेुछ। 
   हामीलाई के ूित ा िदनभुएको छ, जनु ूित ालाई हामी उपभोग गनर् 
सक्नेछ  भ े आशा र िनँ चयता के छ? त्यो आशाको आभास ् अिहलेकै 
जीवनमा कसरी पाइरहनसक्छ ? यस अध्यायमा हामी िनयाल्नेछ । 
 

१. इमान्दािरता र िवँ वसिनयता देखाउनले पाउने इनाम 
देहायका पदह  पढ्नहुोस।् ती पदह ले हामीलाई के िसकाउँदछ र त्यसको 
हाॆो ूितिबया कःतो हनुपुदर्छ वा सु मेाऽै िक पालन पिन गन वा आत्मसात ्
गन? हेन ुर्होस,् "िवँ वासिवना परमेँ वरलाई ूसन् न पानुर् असम् भव छ। िकनिक 
जो परमेँ वरको निजक आउँछ,  त् यसले परमेँ वर हनुहुनु् छ र उहाँलाई 
खोज् नेह लाई उहाँले ूितफल िदनहुनु् छ भन् ने पक् का िवँ वास गनुर्पछर्।"िहॄू 
११:६; “हेर,  म चाँड़ै आउँदैछु। हरेक मािनसलाई उसले गरेअनसुार िदने 
ूितफल मसँग छ।" ूकाश २२:१२; "हेर,  परमूभ ु परमेँ वर पराबमसाथ 
आउँदैहनुहुनु् छ, र उहाँको हातले शासन गनुर्हनु् छ। हेर, उहाँको इनाम उहाँिसतै 
छ,  र उहाँको ूितफल उहाँकै साथमा छ।"यशैया ४०:१० र "परमूभलेु 
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पथृ् वीको पल् लो छेउसम् म घोषणा गनुर्भएको छ: “िसयोनकी छोरीलाई भन,  ‘हेर ्, 
ितॆो मिुक्तदाता आउँदैहनुहुनु् छ! हेर ्,  उहाँको ूितफल उहाँिसतै छ,  र उहाँको 
इनाम उहाँकै साथ हनेुछ’।” यशैया ६२:११।  
   परमेँ वरूित िन ावान, आःथावान र िवँ वाससाथ खट्ने वा आफूले 
पाएको िशक्षादीक्षामा िहँड्ने उहाँका भक्तजनह लाई िदने इनाम अ ह ले 
पाउनेभन्दा िवशेष वा िभ  छ। त्यस इनाममा अ ह साथै आित्मक थोकह  
पिन समावेश भएको छ। त्यो बझु्न हामीह को मरणशील र िसिमत िदमाग 
भन्दा अपार छ। "धमीर् वा धािमर्क जीवनमा रहनेह ले पाउने इनाम कुनै पिन 
मानवीय भाषामा व्याख्या गनर् सिकँदैन अथार्त ्व्याख्या गन ूशःत  शब्दह  नै 
छैन। त्यसलाई देख् नेलाईमाऽ थाहा िदइन्छ। परमेँ वरले तयार पािररहनभुएको 
ःवगर्को मिहमा कःतो हनु्छ भनेर कुनै पिन िसिमत िदमाग भएको मािनसले 
बझु्न सक्दैन।"-एलेन जी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ ६७४। 
   डाँडामा िदनभुएको सु को उपदेशमा येशूले सात थिरका िमजास वा 
मनिःथित भएका मािनसह लाई ँयावास िदनभुएको िथयो अथार्त ्धन्यका हनु ्
भनेर आिशष िदनभुएको िथयो। ती ँयावास अथार्त ्धन्यह लाई उहाँले यसरी 
समाप् त गनुर्भएको िथयो, “धन् य हौ ितमीह ,  जब मािनसह ले मेरो खाितर 
ितमीह को िनन् दा गनछन ् र सताउनेछन ्, र झूटा बोलेर ितमीह का िव मा 
सब िकिसमका खराब कुरा भन ् नेछन ्। तब रमाओ,  र अत् यन् त खशुी होओ, 

िकनभने ः वगर्मा ितमीह को इनाम ठूलो हनेुछ। िकनभने यसरी नै 
ितमीह भन् दा अिघका अगमवक्ताह लाई ितनीह ले सताएका िथए।" म ी 
५:११-१२। िहॄू ११ मा िवँ वासका धरोहरह को नामको सूची ूःततु 
गरेपिछ लेखकले अक  अध्यायमा येशू िकन बूसमा मनर् तयार हनुभुयो भनेर 
उल्लेख गदर्छन,् "यसकारण यितका साक्षीह को ठूलो बादलले हामीलाई 
घेिरराखेको हनुाले,  हरिकिसमका बोझा र हामीलाई सिजलैिसत अल् झाउने 
पापलाई पन् छाएर हाॆा सामनु् ने रािखिदएको दौड धैयर्साथ दौड । हाॆा िवँ वास 
सु  गनुर्हनेु र पूरा गनुर्हनेु येशूलाई हेर , जसले उहाँको सामनु् ने रािखिदएका 
आनन् दको िनिम् त अपमानलाई केहीजः तो नठानी बूसको कं ट भोग् नभुयो,  र 
परमेँ वरको िसंहासनको दािहनेपि  िवराजमान हनुहुनु् छ।" िहॄू १२:१-२।  
   िवँ वास तथा आःथालाई ूयोग गरेर चल्न ु भनेको काम ारा मिुक्त 
पाउने होइन। हामीमध्ये वा बाइबलमा कुन ् पाऽह  छन ् जसको चिरऽ 
परमेँ वरको िनगाहा पाउन योग्य र असल िथयो? अहँ, कोही पिन छैन र न 
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िथयो पिन। बूसको सम्पूणर् िवषयबःतनु नै त्यो हो। यिद हाॆो धमर्कमर्, 
असल काम, परोपकारीय र उदार दय भएर दानदिक्षणा आिद िदएर मिुक्त 
पाउने भए येशू बूसमा किहल्यै पिन चढ्नहुनेुछैन। तर हामीले पाउने मिुक्तको 
ॐोत परमेँ वरको अनमुह हो। "तर अनमुहबाट हो भने यो कमर्को आधारमा 
होइन,  नऽता अनमुह अझ अनमुह नै रहनेिथएन।" रोमी ११:६। हामीले 
पाउने इनाम वा पाइरहेका इनामह  केवल परमेँ वरले हाॆो िनिम्त के 
गनुर्भयो र हामीमा के गनुर्हनु्छ त्यसको िबयाकलापले पाउने हो। 
  
   
 
 
 

२. अनन्त जीवन 
यस संसारमा जन्मेको ूत्येक मानव ूाणीको िनिम्त चािहएको वा नचािहएको 
अनन्त पिखर्रहेको हनु्छ। त्यो अनन्त हामी ूत्येकको िनिम्त बाइबलको 
अनसुार दईुमा एक भएर ूकट हनेुछ: िक त अनन्त जीवन वा अनन्त मतृ्य।ु 
त्यितमाऽै हो। यस जीवनमा कसैलाई पिन मध्यम मागर् रोज्न िदएकोछैन। 
अिलकित यता हो िक अिलकित उता हो भ े तरखरमा लाग्न कसैलाई पिन 
छुट िदएको छैन। ब  अिहलेदेिख नै सु भएको जीवन च ु े हो िक अिहलेदेिख 
नै सु  हनेु अनन्त मतृ्य।ु यो बाहेक मािनसको िनिम्त अक  िबकल्प छैन। 
   देहायका पदह मा हामीह लाई के िबकल्प ूःततु गिरएको छ? 
हेन ुर्होस,् "िकनिक पापको ज् याला मतृ् य ु हो,  तर परमेँ वरको िस को वरदान 
भीं ट येशू हाॆा ूभमुा अनन ्त जीवन हो।" रोमी ६:२३ र “िकनभने 
परमेँ वरले संसारलाई यः तो ूमे गनुर्भयो,  िक उहाँले आफ् ना एकमाऽ पऽु 
िदनभुयो, तािक उहाँमािथ िवँ वास गन कोही पिन नाश नहोस ्, तर त् यसले अनन् त 
जीवन पाओस ्।" यूहन् ना ३:१६।  
  यो भन्दा कडा िवकल्प वा िनणर्यह  अ  केही नभएको बाइबलले 
िजिकर गदर्छ। 
   यिद तपाईँले यो पिढरहनभुएको छ भने तपाईँले अनन्त जीवन पाउन 
िनणर्य गिरसक्नभुएको छ वा त्यसको सोचमा तपाईँ पिररहनभुएको छ। आफूले  
गछुर् भ े काम फ े गनर् र उहाँका ूित ाह  पूरा गनर् परमेँ वरको िवशेष 
सामथर्तता छ। हाॆो काम केवल उहाँलाई िवँ वास गनुर् र येशूका पूण्य 

अनगु्रहद्वारा पाइन ेमिुक्त र धमर्कमर्को आधारमा पाइन ेइनामको बीचमा के िभ नता 
छ ? यसबारे केलाएर िच तन गनुर्होस ्। 
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कामह मा भरपनुर् हो, र िवँ वासले पिरचालन भएर उहाँका वचनह  पालन 
गनुर् हाॆो जीम्मेवारी हो। 
   यूह ा १४:१-४ पढ्नहुोस।् पद १मा हामीले के गनुर्पछर् भनेर ूभलेु 
अर् हाउनभुएको छ, र २ र ३ पदमा उहाँले के गछुर् भनेर कबलु गनुर्भएको छ? 
हेन ुर्होस,् "१ “ितमीह को दय व् याकुल नहोस ्। ितमीह  परमेँ वरमािथ 
िवँ वास गदर्छौ, ममािथ पिन िवँ वास गर। २ मेरा िपताको घरमा बः ने ठाउँह  
धेरै छन ्। त् यसो नभए,  के म ितमीह लाई भन् नेिथए ँर,  िक ितमीह का िनिम् त 
ठाउँ तयार पानर् म गइरहेछु? ३ अिन गएर मैले ितमीह का िनिम् त ठाउँ तयार 
पारेपिछ म फेिर आउनेछु, र ितमीह लाई मकहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु, त् यहाँ 
ितमीह  पिन हनेुछौ।" यूहन् ना १४:१-३।  
   यस पथृ्वीमा मानवीय चोलामा रहेर सेवाकायर्को अन्तमा, येशूले 
उहाँका चेलाह लाई ती चिकत पान आशा र उत्साहका शब्दह  बोल्नभुएको 
िथयो। ितनीह  हतासिनराश, सतावट, द:खक  र मतृ्यकुो मखुमा पिररहेको 
बेलामा ती शब्दह ले ितनीह को दयलाई उचािलराखेको िथयो। त्यही 
हामीलाई पिन गनुर्पछर्। येशू कुनै मानवीय बंश वा जीनबाट नजन्मनभुएर 
ःवगर्बाट िसधै आउनभुएर ॅणु धारणा गरेर जिन्मनभुएको िथयो, आफ्नो लआय 
पूरा भएपिछ उहाँ ःवगर्मा फिकर् नभुयो, र हामीलाई पिन यो कबलु गनुर्भएको 
छ, "म फेिर आउँनेछु र म ितमीह लाई लानेछु तािक म जहाँ हनु्छु त्यहाँ 
ितमीह  पिन हनेुछौ। 
  अझ कुनैभन्दा पिन मह वपूणर् सत्य त बूसमा येशूको मतृ्य ु हो। 
उहाँको पिहलो आगमनले उहाँको दोॐो आगमनक ठूलो सिुनिँ चता देखाउँछ, 
िकनभने उहाँको दोॐो आगमनिबना पिहलो आगमनको औिचत्य के छ र? 
जसरी येशू बूसमा मनुर्भयो भ े कुरामा सबै ूमाणह ारा िनिँ चत छ  त्यसरी 
नै उहाकँो यो ूित ा पिन सिुनिँ चत छ, "अिन गएर मैले ितमीह का िनिम् त 
ठाउँ तयार पारेपिछ म फेिर आउनेछु, र ितमीह लाई मकहाँ लैजानेछु, र जहाँ 
म छु, त् यहाँ ितमीह  पिन हनेुछौ।" यूहन् ना १४:१-३।  
   

७
यशेकूो पिहलो आगमन न ैदो ो आगमनको ग्यारे टी हो भ न ेआ मज्ञानमा बिढ 
यानमग्न हुनहुोस ् । पिहलो आगमनमा के भयो जसल ेगदार् दो ो आगमनलाई 
हामी िव  वास गनर् सक्छौ ँ?
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३. नयाँ य शलेम 
नयाँ य शलेमको वणर्न बाइबलले गरेको अनसुार िवँ वास ारा अॄाहमले 
देखेको बताउँछ। "िकनिक उनले एउटा जग भएको सहरको ूतीक्षा गथ, 
जसलाई बनाउने र िनमार्ण गन परमेँ वर नै हनुहुनु् छ।" िहॄू ११:१०। नया ँ
य शलेम परमेँ वरको गु योजनाको उत्पादन हो। उहाँलाई ूमे गन र उहाँका 
आ ाह लाई पालन गनह को िनिम्त त्यो सहर िनमार्ण भएको हो। 
परमेँ वरका िवँ वासी भक्तजनह को िनिम्त ःवगर्मा नयाँ य शलेम हजार 
वषर्सम्म ितनीह को घर हनेुछ। अिन हजार वषर्पिछ यही पथृ्वी तर पनुसंरचना 
गिरएको ःथान अनन्त समयसम्म ितनीह को बसोबार गन ःथान हनेुछ। घर 
सनर् मालतालह  पोको पारेर ओसार पसार गनर् नचाहने कितपय हामीलाई 
त्यसले हामीलाई खशुी बनाउने खबर छ। परमेँ वरले नै सबै थोक बन्दोबःत 
गनुर्हनु्छ। "अिन मैले परमेँ वरबाट दलुहाको िनिम् त दलुही जः तै गरी 
िस ािरएर तयार पािरराखेकी,  अथार्त ् पिवऽ सहर,  नयाँ य शलेम ः वगर्बाट 
तलितर झिररहेको देख।" ूकाश २१:२।  
   ूकाश २१ अध्याय पढ्नहुोस।् मिुक्त पाएकाह को िनिम्त के पाउनछे 
भनेर त्यहाँ उल्लेख गिरएको छ? हेन ुर्होस,्  "१ तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ 
पथृ् वी देख,  िकनिक पिहलो आकाश र पिहलो पथृ् वी िबितगएका िथए। समिु त 
अब छँदैिथएन। २ अिन मैले परमेँ वरबाट दलुहाको िनिम् त दलुही जः तै गरी 
िस ािरएर तयार पािरराखेकी, अथार्त ् पिवऽ सहर, नयाँ य शलेम ः वगर्बाट तलितर 
झिररहेको देख। ३ िसंहासनबाट यसो भन् ने एउटा चक  सोर मैले सनु,  “हेर, 
परमेँ वरको वास मािनसह सगँ भएको छ। उहाँ ितनीह सगँ वास गनुर्हनेुछ, र 
ितनीह  उहाँका ूजा हनेुछन ्,  र परमेँ वर आफै ितनीह का परमेँ वर भएर 
ितनीह सगँ रहनहुनेुछ। ४ उहाँले ितनीह का आखँाको आसँ ु पूणर् पले 
पिुछिदनहुनेुछ, र फेिर मतृ् य ु नै हनेुछैन, र शोक र पीडा पिन हनेुछैन। िकनिक 
पिहलेका कुराह  िबितसकेका छन ्।” ५ िसंहासनमा िवराजमान हनुहुनेुले मलाई 
भन् नभुयो,  “हेर, म सबै कुरा नयाँ तलु् याउँछु।” उहाँले यसो पिन भन् नभुयो,  “यो 
लेख,  यी कुराह  भरपदार् र सत् य छन ्।”  ६ उहाँले मलाई भन् नभुयो,  “अब 
िसि यो। म अल् फा र ओमेगा हुँ, आिद र अन् त् य म नै हुँ। ितखार्उनेह लाई 
जीवनका पानीको फुहाराबाट म िस मा िदनेछु। ७ जसले िवजय ूाप् त गछर् 
त् यसले यो उ रािधकार पाउनेछ, र म त् यसका परमेँ वर हनेुछु, र त् योचािहँ मेरो 
छोरो हनेुछ। ८ तर डरपोकह ,  अिवँ वासीह ,  िघनलाग् दा भएकाह , 
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हत् याराह ,  व् यिभचारीह ,  जादूगरह ,  मूितर्पूजकह  र झूटा बोल् नेह  सबैको 
िहः सा आगो र गन् धक दन् कने कुण् डमा हनेुछ। यो दोॐो मतृ् य ुहो। ९ तब ती 
सात अिन् तम िवपि ले भिरएका सात कचौरा हनेु सात ः वगर्दूतह मध् ये एक जना 
आएर मलाई यसो भने,  “आऊ,  म ितमीलाई थमुाकी पत् नी,  उहाँकी दलुही 
देखाउनेछु।” १० ितनले मलाई पिवऽ आत् मामा एउटा ठूलो र उच् च पवर्तमा 
लगे, र परमेँ वरबाट ः वगर्देिख तलितर झिररहेको पिवऽ सहर य शलेम मलाई 
देखाए। ११ त् यसमा परमेँ वरको मिहमा िथयो,  र त् यसको चमक बहमूुल् य 
रत् नह  तथा िबल् लौर ः फिटकजः तो चहिकलो िथयो। १२ त् यसको विरपिर ठूलो 
र अल् गो पखार्ल िथयो, र त् यसमा बा॑ ढोका िथए। ढोकाह मा बा॑ ः वगर्दूत 
िथए। ती ढोकाह मा इॐाएलका बा॑ै कुलका नाउँ लेिखएका िथए। १३ 
पूवर्मा तीन ढोकाह , उ रमा तीन, दिक्षणमा तीन र पिँ चममा तीन ढोकाह  
िथए। १४ सहरको पखार्लका बा॑ जग िथए। तीमािथ थमुाका बा॑ै ूिेरतह का 
बा॑ नाउँ लेिखएका िथए। १५ सहर र त् यसका ढोकाह  र पखार्ल नाप् नलाई 
मसँग बोल् नेसँग एउटा सनुको नाप् ने टाँगो िथयो। १६ त् यो सहर वगार्कार 
िथयो। त् यसको चौडाइ र लमाइ समान िथयो। ितनले त् यस टाँगोले नाप् दा त् यो 
सहर दईु हजार चार सय िकलोिमटर िथयो। त् यसको लमाइ, चौडाइ र उचाइ 
बराबर िथयो। १७ ः वगर्दूतले त् यसको पखार्ल पिन नापे, र मािनसले चलाएको 
नापअनसुार त् यो पस ी िमटर िथयो। १८ त् यो पखार्ल िबल् लौरले बनेको िथयो, र 
सहरचािहँ िनखरु सनुले बनेको िथयो र सफा काँचजः तै त् यो चम् कन् थ् यो। १९ 
पखार्लका जगह  अनेक िकिसमका बहमूुल् य रत् नह ले जिड़एका िथए। पिहलो 
जग िबल् लौरको, दोॐो नीर, तेॐो हिरत रत् न, चौथो पन् ना, २० पाँच  आिनक् स, छैट  
लालमिण, सात  पीतमिण, आठ  बे ज, नव  पुं  पराज, दश  लसनेु, एघार  नीलमिण 
र बा॑ , कटेलाको िथयो। २१ ती बा॑ ढोकाचािहँ बा॑ मोतीका िथए। ूत् येक 
ढोका मोतीको िथयो। त् यस सहरको सड़क चहिकलो शीशाजः तै िनखरु सनुको 
िथयो। २२ मैले त् यस सहरमा कुनै मिन् दर देिखन,ँ  िकनिक त् यहाँको मिन् दर 
ः वयम ् परमेँ वर सवर्शिक्तमान ् र थमुा नै हनुहुनु् छ। २३ त् यो सहर उज् यालो 
गराउन सूयर् र चन् िमाको खाँचो छैन,  िकनभने परमेँ वरको मिहमा नै त् यसको 
उज् यालो हो। त् यहाँको ब ीचािहँ थमुा आफै हनुहुनु् छ। २४ त् यहाँकै उज् यालोमा 
जाित-जाितह  िहँ  डलु गनछन ्। पथृ् वीका राजाह ले आफ् ना वैभव त् यसमा 
ल् याउनेछन ्। २५ िदनमा त् यसका ढोकाह  कुनै िकिसमले बन् द हनेुछैनन ्,  र 
त् यहाँ रात नै हनेुछैन। २६ ितनीह ले जाित-जाितह का वैभव र सम् मान 
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त् यसिभऽ ल् याउनछेन ्। २७ तर थमुाका जीवनको पःु तकमा नाउँ 
लेिखएकाह बाहेक कुनै अशु  कुरा,  घिृणत काम गन र झूट बोल् ने कुनै 
िकिसमले पिन त् यसिभऽ पः नेछैन।" ूकाश २१।  
   ूकाश २१ र २२ अध्यायमा कित कुराह  छन ्जनु हामी बझु्न 
पिन सु  गनर् सक्दैन । हाॆो िदमाग पापले गदार् िविमएको छ र संसारको कुनै 
थोकसँग पिन हामी तलुना गनर् सक्दैन  िकनिक यस संसार पापले क्षतिबक्षत 
भएको छ। तर हामीले के बझु्न सक्छ  भने भोलीको पथृ्वी उज्ज्वलमय 
आशैआशाले भिरएको छ। 

पिहलो कुरामा त, जब यस पितत संसारमा येशू ूत्यक्ष पमा 
मािनसह को बीचमा मानव शरीर िलएर रहनभुएको िथयो। नया ँपथृ्वीमा पिन 
उहाँ हामीसँग ूत्यक्ष पमै रहनहुनेुछ।  येशूसँग व्यिक्तगत पमै निजक 
हनेुह को अवसरको अनभुव त्यसबेला कःतो िथयो होला? उहा ँयस संसारमा 
हुँदा उहाँसँग रहननपाएको अवसर नयाँ पथृ्वीमा हामी पाउनेछ । त्यसबेला 
हामी छलर् ै उहाँको मिहिमत शरीर देख् न पाउनेछ । 
    वतर्मान समया आशँ,ु शोक, रोदन र पीडाको मारमा हामी छ , तर 
त्यसबेला ूित ाह मा यो महान ् ूित ा बाइबलमा उल्लेख गिरएको अनभुव 
गनुर् कःतो होला? "उहाँले ितनीह का आखँाको आसँ ु पूणर् पले 
पिुछिदनहुनेुछ, र फेिर मतृ् य ुनै हनेुछैन, र शोक र पीडा पिन हनेुछैन। िकनिक 
पिहलेका कुराह  िबितसकेका छन ्।”  ूकाश २१:४। ती सबै पिहलेका 
आततायी कुराह  िबतेर जानेछन ् जनु पिहला किहल्ये पिन हनुपुन िथएन। 
अिन फेिर "त्यहाँ ः फिटकजः तै चहिकलो जीवनका पानीको नदी हनेुछ। त् यो 
नदी परमेँ वरको र थमुाको िसंहासनबाट िनः की  त् यस सहरका सड़कको 
बीचबाट बिगरहेको हनेुछ। त् यस नदीका िकनारमा जीवनको वकृ्ष हनेुछ, जसले 
हरेक मिहना बा॑ै िकिसमका फलह  िदइरहनेछ। त् यसका पातह चािहँ जाित-
जाितह लाई िनको पानर्का िनिम् त हनेुछ। अबदेिख उसो त् यहाँ किहल् यै सराप 
हनेुछैन। परमेँ वर र थमुाको िसंहासन त् यहा ँ हनेुछ,  र उहाँका दासह ले 
उहाँको आराधना गनछन ्।  ितनीह ले उहाँको महुार देख् नेछन ्, र उहाँको नाउँ 
ितनीह का िनधारमा हनेुछ। त् यहाँ फेिर रात हनेुछैन,  ितनीह लाई ब ी वा 
घामको उज् यालो चािहनेछैन, िकनिक परमूभ ुपरमेँ वर नै ितनीह को उज् यालो 
हनुहुनेुछ,  र ितनीह ले सदासवर्दै राज् य गनछन ्।" ूकाश २२:१-५ 
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पान्तिरत। मिुक्त पाएकाह  परमेँ वरको निजक रहन पाउनेछन,् जनु हामीले 
अिहले पाएका छैन । 
    
 
 
 
 
 

 
४. िहसाबिकताब िमलाउने 

येशूको सेवाकायर् बन्द हनेुबेलामा उहाँको चेलाह  उहाँकहाँ आएर यो 
व्यिक्तगत ूँ न सोधेका िथए, "ती सबै थोकह  किहले हनेुछ? तपाईँ आउन ु
हनेु र संसारको अन्त्य हनेु िचन्ह के के हनु?्" म ी २४:३ पान्तिरत। 
येशूले ितनीह को ूँ नको जवाफ िदनभुएको दईु अध्यायह मा समावेश भएको 
छ। म ी २४मा भौगोिलक संसारमा हनेु िचन्हह  जनु अिहले खिपरहेकाछ , 
जःतै यु , ूाकृितक ूकोप आिद। अिन म ी २५मा उहाँ आउनभुन्दा अिघ 
चचर् वा येशूलाई िवँ वास गनह को अवःथा कःतो हनेुछ भनेर खलुासा 
गिरएको छ। त्यसबेला हनेु चचर्को अवःथालाई तीन अितर्कथाह ले िचऽण 
गिरएको छ।  ितनीह मा िसक् काको अितर् कथा एक हनु।् त्यसको अथर् 
उहाँले आफ्ना जनह लाई छोड्नभुएको दक्षता, िशप, बरदान र अवसरह लाई 
कसरी ूयोग गरे वा गरेनन ्भनेर उल्लेख गिरएको छ। 
   म ी २५:१४-१९ पढ्नहुोस।् को टाढा देश वा परदेशमा याऽा 
गिररहनभुएको छ? उहाँका सम्पि ह  कसलाई समु्पन ु भएको छ? 
"िहसाबिकताब िमलाऔ"ँ भ कुो अथर् के हो? हेन ुर्होस,् "१४ “िकनिक योचािहँ 
कुनै मािनसजः तो हो, जसले परदेश जाँदा आफ् ना नोकरह लाई बोलाई आफ् नो 
धन-सम् पि  ितनीह लाई िजम् मा िदए। १५ ितनले हरेकलाई ितनीह का आ-
आफ् नो योग् यताअनसुार एउटालाई पाँच सनुका िसक् का, अकार्लाई दईु र अकार्लाई 
एक िदएर ितनी गइहाले। १६ तब पाँच सनुका िसक् का पाउनेले तु न् तै गएर 
त् यो व् यापारमा लगाईकन अ  पाँच िसक् का कमायो। १७ त् यसरी नै दईु 
िसक् का पाउनलेे पिन अ  दईु कमायो। १८ तर एक िसक् का पाउनेले चािहँ 

तर दो ो म ृ यमुा पनेर्ह को गित के हुनछे भनरे प्रकाश २१:८मा िदइएको छ। 
यशेलूाई िव  वास गरेर मलै ेमिुक्त पाएँ भनरे ढुक् क हुनहे  पिरवितर्त जीवन नगिर 
यिद यहा ँ लिेखएका पापह म ै रमाएर ब छन ् वा पोषाएर बस छन ् भन े यशेलू े
ितनीह लाई िकन क्षमा िदन सक्नहुुनछेनै?  अन त जीवन गमुाएकाह मा भएका 
पापह  त मिुक्त पाउनहे मा पिन त  िथए नी। ती दुई समहूको बीचमा के अ तर छ 
त? 
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गएर भइँू खनेर आफ् ना मािलकको धन लकुाइराख् यो। १९ “धेरै िदनपिछ ती 
नोकरह का मािलक आए, र ितनले ितनीह सगँ िहसाब मागे।"  
    कितपय समयमा िसक् काह  भन्दा हामीमा भएका ूाकृितक दक्षता, 
ूितभा र िशप भनेर सोच्दछ । तर त्यही खालको अितर्कथा लूका १९:११-
२४मा पैसाको व्यवःथापन हो भनेर ःप  गिरएको छ। यस मािमलामा एलेन 
जी ाइटले व्यक्त गनुर्हनु्छ, "सनुको िसक् काको अितर्कथा मािनसह ले 
पूणर् पमा बझेुको छैन भनेर मलाई देखाइएको िथयो। यो मह वपूणर् अितर्कथा 
यगुको अन्तमा बाँिचरहेका इसाईह को फाइदाको िनिम्त िदएको िथयो। ती 
िसक् काह  केवल ूचार गन खबुी र परमेँ वरको वचनमा देखाइएका 
सत्यह लाई िसकाउनमुाऽ होइन। यस अितर्कथामा उहाँका जनह लाई 
सिुम्पनभुएको अःथायी भौितक थोकह लाई ितनीह ले कसरी सम्हाली 
राख् नपुछर् भनेर िसकाएको मा ुपदर्छ।"-टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली १, प.ृ 
१९७बाट पान्तिरत। 
   म ी २५:२०-२३ पढ्नहुोस।् परमेँ वरको काममा सहयोग गन 
पैसाका िवँ वािसलो व्यवःथापकह को बारेमा परमेँ वरले के भ भुएको छ? 
"ितॆो ःवामीको खिुशयालीमा सहभागी होऊ" भनेको अथर् के हो? हेन ुर्होस,् 
"२० तब पाँच सनुका िसक् का पाउने नोकरले अ  पाँच िसक् का ल् याई अगािड 
आएर यसो भन् यो,  ‘हजूर,  तपाईंले मलाई पाँच िसक् काको िजम् मा िदनभुएको 
िथयो। हेन ुर्होस ्, मैले अ  पाँच िसक् का कमाएको छु।’ २१ “मािलकले त् यसलाई 
भने,  ‘ः याबास, असल र िवँ वासी नोकर! तँ थोरै कुरामा िवँ वासी भइस ्, अब म 
तँलाई धेरै कुराको िजम् मा िदनेछु। तँ आफ् ना मािलकको खशुीमा सहभागी हो।’  
२२ “दईु िसक् का पाउनेले पिन आएर भन् यो,  ‘हजूर, तपाईंले मलाई दईु िसक् का 
िदनभुएको िथयो। हेन ुर्होस ्, मैले अ  दईु िसक् का कमाएको छु।’  २३ “त् यसका 
मािलकले त् यसलाई भने,  ‘ः याबास,  असल र िवँ वासी नोकर,  तँ थोरै कुरामा 
िवँ वासी भइस ्, अब म तँलाई धेरै कुराको िजम् मा िदनेछु। तँ आफ् ना मािलकको 
खशुीमा सहभागी हो।’"   म ी २५:२०-२३। 
    धेरै िसक् का वा आिशष पाउनेह  परमेँ वरितर धेरै िजम्मेवारी हनु्छन ्
भ े कुरालाई हामीले सोच्न ुःवभािवक छ। तर यस कथामा एकै िसक् का वा 
थोरै पाउनेले पिन त्यसलाई उिचत पमा ूयोग नगदार् त्यो व्यिक्त िवँ वासघात 
गिरएको र अनन्तको राज्य गमुायो भनेर ूमािणत गरेको छ। अ ह को 
िजम्मेवारीको बारेमा सोच्नभुन्दा हामीलाई परमेँ वरले के समु्प ुभएको छ र 
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त्यसलाई परमेँ वरको मिहमामा कसरी ूयोग गनर् सक्छ  त्यसको बारेमा 
सोच । 
   
 
 
 

५. परुःकारमा नजर राखेर दौडमा भाग िलन ु
जब पावलको आित्मक जीवन पूरै पिरवतर्न भए तब उनी भी को काममा पूरै 
समिपर्त भए। उनको िशक्षा र ितआण िदमागले गदार् सांसािरक ि कोणमा उनी 
सफल व्यिक्त हनुसक्थे। मोशाले जःतो उनले पिन परमेँ वरका िवँ वासी 
भक्तजनह सँग येशूको िनिम्त द:ुखक  पाउन िनणर्य गरे। उनी धेरै िपटाइमा 
परेका िथए, उनलाई ढु ाह ले िहकार्एर मानर् खोजेका िथए। उनी धेरैपल्ट 
जेलनेल खपेका िथए। उनी जहाजको दघुर्ट्नमा परेका िथए। भोक, ठण्डी र 
अ  धेरै पीडादायी क ह  उनले भोगेका िथए। यो िववरण उनले २ कोरन्थी 
११:२४-३३मा लेखेका छन।् ती सबै आततायी स टह  उनले कसरी भोग्न 
सकेका िथए। 
   देहायका पदह  पढ्नहुोस।् आफू परमेँ वरको बालक हुँ भ  े
आत्म ानले जनुसकैु पिरिःथितमा पिन िन ावान र आःथावान हनु पावललाई 
कसरी बल िमलेको िथयो? हेन ुर्होस,् "१२ भाइ हो,  पापमय ः वभावअनसुार 
िजउनलाई हामी पापमय ः वभावूित बाध् य छैन । १३ िकनिक पापमय 
ः वभावअनसुार िजउँछौ भने,  ितमीह  मछ , तर यिद पिवऽ आत् मा ारा शरीरका 
कायर्ह  ितमीह ले िनमूर्ल पार् यौ भने, ितमीह  िजउनेछौ। १४ िकनभने सबै, जो 
परमेँ वरका आत् माले डोर् याइएका हनु् छन ्, ितनीह  नै परमेँ वरका सन् तान हनु ्। 
१५ िकनभने फेिर डरमा पनर्लाई दासत् वको आत् मा ितमीह ले पाएका छैनौ, तर 
ितमीह ले धमर्पऽु हनेु आत् मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेँ वरलाई 
“अब् बा,  िपता”  भनी पकुाछ ,  १६ त् योचािहँ हामी परमेँ वरका सन् तान ह  भनी 
पिवऽ आत् माले हाॆो आत् मासँग गवाही िदनभुएको हो। १७ र सन् तान ह  भनेता 
उ रािधकारी पिन ह ,  परमेँ वरका उ रािधकारी र भीं टसँग साझे-
उ रािधकारी। उहाँसँग द:ुख भोग् छ  भनेता हामी उहाँसँगै मिहिमत पिन हनेुछ । 
१८ म िवचार गदर्छु,  िक हामीमा जनु मिहमा ूकट गिरनेछ,  त् यससँग वतर्मान 
समयका कं टह  तलुना गनर् योग् य छैनन ्। १९ सिृं ट बड़ो उत् कण् ठाले 
परमेँ वरका पऽुह  ूकट हनेु कुराको ूतीक्षा गछर्। २० सिृं ट व् यथर्ताको 

जब तपाईकँहा ँ परमे  वर आउनहुु छ तब तपाईकँो िहसाबिकताब उहासँगँ कसरी 
िमलाउन?े 
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वशमा पािरयो,  त् यसको आफ् नै इच् छाले होइन,  तर उहाँको इच् छाले,  जसले 
त् यसलाई वशमा पानुर्भयो, यसै आशामा, २१ िक सिृं ट त् यसको आफ् नै िवनाशको 
बन् धनबाट मकु्त गराइनेछ,  र त् यसले पिन परमेँ वरका सन् तानको मिहिमत 
ः वतन् ऽता ूाप् त गनछ।" रोमी ८:१२-२१।  
   जनु दाम र परुःकारको मूल्य मान्यता पावलले राखे त्यो पाउन 
द:ुखक , पीडा र मतृ्यकुो मखुमा परेर सहनै परे पिन उनी भी को िनिम्त क  
भोग्न जोिशलो भएको िथए। झ्यालखानाबाट नै उनले लेखे: "मैले यी सबै 
अिघबाटै ूाप् त गिरसकेको छु, अथवा म अिघबाटै िस  भइसकेको छु भनेर त 
होइन, तर ती कुराह लाई पबनको िनिम् त म अिघ बिढ़रहेको छु जनु कुराको 
िनिम् त भीं टले मलाई पबनभुयो! भाइ हो, मैले यी सब पिबसकेको छु भनी म 
ठािन् दन,ँ तर म एउटा काम गदर्छु,  िक पछािडका कुराह  िबसर र अगािडका 
कुराह ितर जोड़सँग लम् कँदै भीं ट येशूमा परमेँ वरको ः वगीर्य बोलावटमा 
पाइने परुः कारको िनिम् त िनशानाितर म जोड़सँग अिग ब  दछु।"   
 िफिलप्पी ३:१२-१४। 
   १ ितमोथी ६:६-१२ पढ्नहुोस।् यो हामीले अगावै हेिरसकेका छ , 
तैपिन यस अंशको िवषयको सन्दभर्मा फेिर पढ्न ु राॆो हनु्छ। यसमा के 
िनणार्यक सन्देश छ िवशेष गरेर येशूका भक्तह  ह  भनेर हामी दावी गनह को 
िनिम्त? हेन ुर्होस,् "६ सन् तिुं टसिहतको भिक्त नै ठूलो लाभ हो। ७ िकनिक 
हामीले न त यस संसारमा केही ल् याय  न यहाँबाट केही लैजान नै सक् छ। ८ 
तर खान र लाउनसम् म छ भने हामी त् यसैमा सन् तुं  ट हनेुछ । ९ तर धनी हनेु 
इच् छा गनह  परीक्षामा पछर्न ्,  पासोमा फः छन ् र धेरै अथर्हीन र द:ुखदायी 
इच् छाह मा डबु् छन ्,  जसले मािनसह लाई बरबादी र सवर्नाशमा डबुाउँछन ्। 
१० िकनभने िपयाँपैसाको मोह नै सबै िकिसमका खराबीको जड़ हो। पैसाको 
लोभमा परेर कोही-कोही िवँ वासबाट कुमागर्ितर लागेका छन ्,  र धेरै पीडाले 
ितनीह का दय घोचेका छन ्। ११ तर परमेँ वरका जन ितमीले यी सबै 
त् याग,  र धािमर्कता, भिक्त,  िवँ वास, ूमे,  िः थरता र नॆताको लआय राख। १२ 
िवँ वासको उ म लड़ाइँ लड़। अनन् त जीवन पिबराख। यसैमा ितमीलाई 
बोलावट भएको िथयो, जब ितमीले धेरै साक्षीह का उपिः थितमा ितॆो िवँ वासको 
असल साक्षी िदएका िथयौ।" १ ितमोथी ६:५-१२।  
   बाइबलको ि कोणमा  भौितक र आिथर्क पमा फिलफाप र उ ती 
गनुर् भनेको तपाईँको आवँयकतालाई परु् याउन ु हो। तर पैसा वा 
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धनसम्पि माऽ थपुान लआयमा बाँच्नहुुँदैन। पावलले आफूलाई चाहेको सबै 
थोकको लािग परमेँ वरको ूित ा िफिलप्पी ४:१९मा यसरी दावी गछर्न,् "मेरा 
परमेँ वरले आफ् नो मिहमामा उहाँको सम् पि अनसुार ितमीह को हरेक खाँचो 
भीं ट येशूमा पूरा गिरिदनहुनेुछ।" िफिलप्पी ४:१९। आिखरमा, फिलफाप वा 
धनमा सम्प  हनु ुभनेको तपाईँमा भएका थोकह ले परमेँ वरूित धन्यवादी 
हनु ु र सबै थोक उहाँको भरोसामा छोड्ने ूविृ मा लाग्न जागतृ भएर बःन ु
हो। 
   आफ्ना जनह लाई सांसािरक धनसम्पि ले सम्प  गराउनहुनेुछ भनेर 
परमेँ वरले ूित ा गनुर्भएको छैन। अझ उहाँले यो ठोकुवा गनुर्भएको छ िक 
उहाँको धािमर्कतामा जीउने सबै जना क  भोग्नपुनछ। तर यस संसारको 
धनसम्पि , इज्जत, मानमयार्दा, ूित ा भन्दा उ म कुरो उहालेँ उपलब्ध 
गराउनभुएको छ। उहाँले भ ु हनु्छ, "ितॆो आवँयकताह  सबै म 
परु् याउनेछु। ितमी जहाँ गएतापिन म ितमीिसत हनेुछु।" अिन अन्तमा आएर 
उहाँका िन ावान, आःथावान जाह लाई सत्य सम्पि , िजम्मेवारी र अनन्त 
जीवन िदनहुनेुछ। यो भन्दा गजको इनाम अ  के होला? 
  आफूलाई मािरनेछ भनेर थाहा पाएर आफ्नो जीवनको अन्तमा उनले यो भ  
बल पाएका िथए, "िकनभने, म त बिलको पमा अपर्ण हनु लागेको छु, र मेरो 
िबदाइको बेला आएको छ।  मैले उ म लड़ाइँ लड़ेको छु। मैले दौड 
िसद्ध्याएको छु। मैले िवँ वासलाई बचाइराखेको छु। अब उूान् त मेरो िनिम् त 
धािमर्कताको मकुुट रािखएको छ, जो धािमर्कताका न् यायाधीश ूभलेु त् यस िदन 
मलाई िदनहुनेुछ,  र मलाई माऽ होइन, तर उहाँको पनुरागमन िूय मान् नेह  
सबैलाई िदनहुनेुछ।" २ ितमोथी ४:६-८। परमेँ वरको अनमुहले हामी सबै 
जनाले पावलले भनेको अनसुार दावी गनर् सक  र उनको िनँ चयपनामा हामी 
पिन सहभागी हनु सक । 
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उपसंहार: 
थप जानकारी: यस संसारमा रहु  जेल चचर्को पिरवारले आिथर्क पमा 
पारदिशर्क भएर िव  वािसलो यव थापक कसरी हुने भनेर यहाँ प्र तुत गिरएको 
छ । 
सारा संसारका सभेे थ-ड ेएडभिे ट ट चचर्ह को िनि त असल भ डारेपन 

वा स  चयकतार्को ददुर्िशय खाका 
 यो कुन ै भिव यको लािग हो; पा टरह  र थानीय चचर्का 

अगुवाह ले चचर्मा आिथर्क मािमलामा सक्षम् यव थापनको सजृना गनर् सफल 
भएका िथए । ितनीह ले चचर्को पिरवारलाई बाइबलले देखाएको आिथर्क 
यव थापनलाई िसकाएका िथए, तािलम िदएका िथए, सहयोग गरेका िथए र 
हौशला िदएका िथए । 
   आिथर्क वा स पि को मािमलामा मािनसह ले आ ना जीवनह मा 
लागु गिररहेकाछन् । ितनीह  उदारमा बिढरहेका छन् । अपेक्षा नगरेको 
समयको िनि त ितनीह ले स  चय गरेका िथए र उपभोक्ता भएर ऋणको 
दास वबाट ितनीह  छुट्कारा पाउन खोिजरहेकाछन् । 
   ितनीह को जीवनशलैीह मा संयमता, अनुशासन र संतु को छाप 
पिररहेकाछन् । पसैालाई भगवान भनेर ितनीह ले पजूा गनर् छोडेका छन्, 
ितनीह  सिृ कतार् परमे  वरिसतको स ब धमा िदनिदन ैबाक्लो हँुद ैगएको छ । 
   यो साबथ िदनको िबहान हो, र मािनसह  आराधना सेवाको िनि त 
धमाधम आइरहेका छन् । ितनीह को चेहरामा शाि त र मु कुराहत छाएको छ । 
ितनीह मा आिथर्क मािमलामा िच ता छैन । ितनीह मा संतु  र कृतज्ञको 
आ माले छाएको छ । 
   पसैाले गदार् याउने पािरवािरक कचकच प्रायजसो देिख दनै । जब 
ितनीह  आराधनाको िनि त चचर्मा प्रवेश गछर् न् तब र सेवाको िनि त सुरसार 
क छन् तब परमे  वरको उपि थितको अपेक्षा ितनीह ले गछर् न् र साथ ै
ितनीह मा उहाँले काम गनुर्हु छ भ ने आशामा ितनीह  रह छन् । 
   चचर्को सेवाकायर्को िनि त चचर्को ढुकुटीमा प्रस त पसैा छ । बािहर 
सुसमाचार प्रचारीय कामको िनि त चचर्ले बिलयोसाथ सहयोग गदर्छ । आव यक 
परेकाह लाई ख्री को पे्रम प्र येक ठोस पमा फैलाउँछ । 
   चचर्को भवनको यव थापन गनर् र सेवाकायर् गनर् अच मसँग कोषमा 
पसैा छ र यसको यव थापन उ कृ पमा गिरएको छ । 
   हामी सबकैो सामु यो ज दोब दो प्र  न छ, "हाम्रो भरोसामा परमे  वरले 
िदनुभएको जुनसुकै ोतह  भएतापिन यसलाई प्रयोग गनर् उहाँले हामीलाई 
क तो आ ान गिररहनुभएको छ ? 
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िचन्तनमनन: 
अ.   आिथर्क मािमलामा बाइबलका ःप  नीितह लाई हामीले कसरी 

बझु्ने? मिुक्त भनेको िवँ वास ारा आउँछ भने हामीले पाउने इनाम 
कामको ूितफलले हनु्छ। ती दईु अवधारणाह लाई कसरी 
िमलाउने? 

आ.   हामीसँग जे छ त्यसूित हामी संत ु  हनुपुछर् भन्दा के हाॆो आिथर्क 
अवःथालाई अझै ूगित नगन त? ती दईु अवधारणाह को बीचमा 
िकन आपसी िववाद हनु आवँयक छैन। 

इ.  हाॆो िनिम्त अनन्त जीवन पिखर्रहेको छ भ े कुरामा कुनै ूँ न 
छैन। हामी जो भएतापिन वा सानै भएतापिन अिहले हामीले जे 
िनणर्यह  गछ  त्यसले अनन्त जीवन कसरी िबताउने भनेर 
देखाइरहेको हनु्छ। त्यस लआयलाई मध्यनजरमा राखेर हामी कसरी 
अिघ बिढरहने? 
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कथा १२ 
परुानो भाँडाहरूमा बहुमूल्य दौलत 

तेर् ह वषर्की ूिेसयस ँदै िथइन।् उनको बबुाले 
उनको िनिम्त नयाँ सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकूलमा 
भनार् गनर् लिगरहेका िथए। उनको पिरवारको इसाई 
सम्ूदायको भव्य ःकूलमा पढ्न चाहेकी िथइन।् 
किटिररा एडभेिन्टःट ूाइमरी ःकूलका भवनह  
त्यःतो आकिषर्त िथएन। "मेरी छोरी, ठूलो भवन 
नहेनुर् तर ःकूलको गणुःतर हेन ुर्पछर्," बबुाले उनको 

कानमा खसुकु् क भने। उनले चाहेको ःकूलमा िवगत तीन वषर्देिख िशक्षाको 
गणुःतरमा राॆो गरेको छैन भनेर बाबलेु सनुाए। 
  ूिेसयस चपु लािगन,् तर उनलाई ःकूलमा भनार् गदार् आफू खशुी नभएको 
व्यक्त गिरन।् जब बाब ुफिकर् न लागेका िथए उनी ँदै भिनन,् "मेरो प्यारो 
बबुाले मलाई ःकूलको नाउँमा िकन थु  लागेको हो। यो कःतो नराॆो!" 
गहभरी आशँ ुगरेर िचच्याइन।् 
  "नानी, आउ, ितमी सतु् ने ठाउँ म देखाउँछु, "मदृ ुःवरले हँिसली मिहलाले 
उनलाई बोलाइन।् मन नपरी नपरी ूिेसयस त्यस मिहलाको पिछ लािगन।् 
उनले ूिेसयसको ओ ान र सटुकेस बोकेकी िथइन।् त्यस िदन बेलकुा जब 
िव ाथीर्ह  परुानो भवनको बािहर लाइनमा उिभरहेका िथए तब उनको अनहुार 
झन अंध्यारो भयो। त्यहाँ के भइरहेको िथयो सो उनलाई थाहा िथएन। जब 
िव ाथीर्ह ले प्लेटमा खाना िलएर बािहर िनःकेको देिखन ् तब उनी भान्सा 
कोठाबाट बािहर िथइन ्भनेर महससु गिरन।् त्यसबेला उनको जीवनको पिहलो  
पल्ट शाकाहारी खाना खाइन।् 
  पिछ, बेलकुीको आराधना सभाको िनिम्त घन्टी बजेको िथयो। िव ाथीर्ह  
खशुी भएर क्याम्पसको चचर्मा जाँदै िथए। ूिेसयस आफ्नो कोठामा जान 
िनणर्य गिरन।् तर छाऽाबासको ढोका बन्द िथयो। उनी चचर्मा गइन ् तर 
बािहर नै बसीरिहन।् "आउनिुभऽ परमे रको घरमा। यो ूाथर्नाको समय हो। 
िदकदार नहोउ," एक जना हँिसली मिहलाले उनलाई भिनन।् 
  आफूले माया पाएको जःतो महससु ूिेसयसले गिरन।् उनी चचर्मा गइन।् 
चचर्मा पःने िबि क् कै उनमा भएको नैराँयता िबलायो। त्यहाँ रमाइलो 
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तिरकाले गाएको जःतो उनले पिहला किहल्यै पिन सनेुकी िथइनन।् 
बमव पमा भजन गाएपिछ आधा घन्टा आराधना सेवा उनले धेरै 
मनपराइन।् कमसेकम ःकूलको यो कायर्बम म मन पराउनेछु, उनले 
सोिचन।् 
 ःकूलको सेिमःटरको अन्त्यमामाऽ ूिेसयसको बबुा फकर आए। त्यो भन्दा 
अिघ आए भने ूिेसयस आफूसँग फिकर् न्छ होला भनेर उनले सोचेका िथए। 
उनी फेिर त्यही ःकूलमा फिकर् न चाहेकोले बबुा छक् क परे। दयाल ु
िशक्षकह बाट उनी टाढा हनु नचाहेकी उनले बताइन।् क्लासमा पाठ सु  
गनुर्भन्दा अिघ बाइबल पद पढेर ूाथर्ना गरेको र उनलाई समःया भयो भने 
व्यवाहािरक सल्लाह िदएको उनले मन पराएको आफ्नो बबुालाई बताइन।् 
अक  सेिमःटरमा ःकूलमा साप् तािहक ूाथर्ना कायर्बम आयोजना गरेको िथयो। 
त्यसबेल उनले बिप् तःमा ारा आफ्न ् दय येशूलाई सिुम्पन।् "िनँ चयनै हो 
ःकूल भनेको भवनभन्दा धेरै ठूलो कुरो हो," उनले ूाथर्ना सप् ताह चलाउने 
पाःटरलाई भिनन।् 
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