
 
 
 
 
 
 

अध्याय –३ 
दशांसको सम्झौता 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

यस अध्यायको मूल सार पद: "सम् पूणर् दशांश ढुकुटीमा ल् याओ, 

तािक मेरो घरमा भोजन रहोस ्। यसमा मलाई जाँचेर हेर,” 
सवर्शिक्तमान ् परमूभ ुभन् नहुनु् छ, “म ः वगर्का ढोकाह  उघारेर 
पयार्प् त ठाउँ पिन नहनेुसम् मका आिशष ् ितमीह मािथ बसार्उँछु 

वा बसार्उँिदन,ँ” सवर्शिक्तमान ् परमूभ ुभन् नहुनु् छ।" मलाकी ३:१०-११। 
डोममा आबमण गरेर बन्दक बनाइराखेका आफ्नो भितजा लोत र 
उनका पिरवारसमेत र अ  यु बन्दीह लाई अॄामले सफलतापूवर्क 
छुटाएर ल्याएको कथा उत्पि  १४मा पाइन्छ। अॄामको उ ारीय 

कायर्देिख सोडोमको राजा आभािरत भएर यु मा लटेुका सबै सामानह  
उनैलाई िदन ूःताव गरेका िथए। अॄामले ती सामानह  िलन अःवीकार गरे 
र आफूसँग भएको सबै धनसम्पि को दशांस मिल्कजेडकलाई िदएका िथए। 
  अॄामले दशांस िदएको लग ै परमेँ वरले उनलाई यो वचन 
सनुाउनभुयो,  “अॄाम, ितमी नडराऊ। ितॆो ढाल म नै हुँ,  
र ितॆो इनाम अत् यन् त ठूलो हनेुछ।”   उत्पि  १५:१। ःप पमा भ ुपदार् 
परमेँ वरले अॄामलाई यो भिनरहनभुएको िथयो, "िचन्ता नगर। ितमीलाई म 

सो

मूल पदह : उ पि  १४:१८-२०; मलाकी ३:१०; 
यव था १२:५-१४; लेबी २७:३०;  

१ राजा १७:९-१६  र १ कोर थी ४:१,२ । 
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सरुक्षा गछुर् र ितॆो ूवन्धक म नै हनेुछु।" अिन, धेरै वषर्पिछ मोशाले 
इॐाएलीह  कनानमा जानभुन्दा पिहले यो भनेका िथए, "हरेक साल खेतमा 
उॆने उब् जनीबाट ितमीह ले दशांश अलग राख् न नभलु् नू। जनु ः थानमा 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले आफ् नो नाउँको वासः थानको िनिम् त 
छान् नहुनु् छ, त् यही ँआफ् ना अन ्न, दाखरस र तेलको दशांश र आफ् ना गाईबः त ुर 
भेड़ाबाभाका पिहले जन् मेका बच् चा उहाँको सामनु् ने खानू। यसरी नै ितमीह ले 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको भय सध मान् न िसक् नेछौ।" व्यवःथा 
१४:२२-२३।  
   एलेन जी ाइटले लेख् नभुएको छ: "परमेँ वरले मोशा ारा िनिँ चत 
िविधिवधानह  िदनभुन्दा अिघ मािनसह ले परमेँ वरको िनिम्त उपहारह  
धािमर्क ूयोजनको िनिम्त िदन ु पदर्थ्यो।  त्यो चलन आदमको पालादेिख नै 
िथयो।" टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ३, प.ृ ३९३बाट पान्तिरत। 
 त्यो सबैको अथर् आज हाॆो िनिम्त के छ? 
 

१ दशासं भनेको दश भागको एक भाग हो 
शब्दकोषको अनसुार दशांस "केही कुरा को दश  भाग" वा "दश ूितसत।"  
यो पिरभाषा बाइबलमा वणर्न गरेको अनसुार िलएको हनुपुदर्छ। दशांस भनेको 
हाॆो आयआजर्नको दश  भाग वा हामीमा बढेको सम्पि को दश भागको एक 
भाग परमेँ वरलाई चढाउन ु हो। हामीसँग भएका यावत थोकह  पिहला त 
उहाँकै हो भनेर हामी बझु्दछ । िसनै पहाडमा िदइएको दशांसाको िविधले 
दशांस पिवऽ र परमेँ वरको हो भनेर देखाएको िथयो (हेन ुर्होस ् लेबी 
२७:३०,३२)। परमेँ वरले केवल उहाँको दश ूितसतमाऽ माग्नभुएको छ। 
ूभ ुू ित आभािरत भएर िदने भेटीह  फरक छन।् यो दशांसको थप हो। हामी 
येशूका भक्त ह  र बिप् तःमाको बेलामा खाएको सपथलाई कायम राखेका छ  
भनेर ूितव ता जनाउने सानो भाग नै दशांस हो। दशको एक भाग भन्दा 
कम हो भनेर परमेँ वरले बाइबलमा कतै लेिखएको छैन। 
   कितपय इसाईह ले परुानो करारूित पूवार्मह राखी दशांस समेत 
परमेँ वरका कितपय आदेश तथा नीितह  केवल यहूदीह लाईमाऽ हो, त्यो पिन 
िसनै पहाडमा मोशाले िदएकोबेला देिख नै हो भनेर िसकाउँदछन।् (तर इसाई 
अगवुा पाःटरह ले आफ्ना िवँ वासीह लाई दशांस िदनपुछर् भनेर त 
िसकाउँछननै)।दशांसको मािमलामा त्यो भन्दा अिघ नै जारी िथयो भनेर देहायका 
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पदह ले कसरी देखाउँछन?् अथार्त ्मल्कीसेदकलाई अॄामले भेटेपिछ उनले के 
गरे?  हेन ुर्होस,् "अिन शालेम अथार्त ् य शलेमका राजा मल् कीसेदेक रोटी र 
दाखरस िलएर अॄामकहाँ आए। उनी सव च् च परमेँ वरका पूजाहारी िथए। 
उनले अॄामलाई यसो भनेर आशीवार्द िदए, “ः वगर् र पथृ् वी सिृं ट गनुर्हनेु सव च् च 
परमेँ वरबाट अॄामलाई आिशष ् िमलोस ्। सव च् च परमेँ वर धन् यका होऊन ्, 
जसले ितॆा शऽहु लाई ितॆा हातमा सिुम् पिदनभुयो।” अिन अॄामले उनलाई 
सबै कुराको दशांश िदए।" उत्पि  १४:१८-२० र "ियनै मल् कीसेदेक 
शालेमका राजा र सव च् च परमेँ वरका पूजाहारी िथए। राजाह लाई पराः त गरेर 
फकर्ं दा ियनले अॄाहामलाई भेटे, र ितनलाई आशीवार्द िदए। ियनैलाई अॄाहामले 
सबै थोकको दशांश छुट् ाइिदए। ियनको नाउँको अथर्अनसुार ियनी पिहले 
धािमर्कताका राजा र त ् यसपिछ चािहँ शालेमका राजा हनु ्,  अथार्त ् शािन् तका 
राजा। िवनािपता,  िवनामाता,  िवनावंशावली, जीवनको आिद र अन् त् य नभएका, तर 
परमेँ वरका पऽु ः व प, ियनी सदाकाल पूजाहारी भइरहन् छन ्।   

अब िवचार गर त,  ियनी कः ता महान ् पु ष िथए, जसलाई अॄाहाम 
कुलिपताले पिन िवजयमा हािसल गरेका थोकह को दशांश िदए? पूजाहारी पदमा 
िनयकु्त भएका लेवी वंशका मािनसह ले आफ् नै दाजभुाइह बाट दशांश िलने 
आ ा व् यवः थाबमोिजम पाएका िथए,  य िप ितनीह  पिन अॄाहामकै सन् तान 
िथए। तर लेवीका वंशावलीमा नपन ियनै मािनसले अॄाहामबाट दशांश िलएका 
हनु ्, र ूित ाह  पाउनेलाई नै ियनले आशीवार्द िदएका हनु ्। यसमा िववाद गन 
केही कुरै छैन,  िक सानाले ठूलाबाट आशीवार्द पाउँछ। एकाितर मरणशील 
मािनसह ले दशांश िलन् छन ्,  अक ितर सदाकाल जीिवत रहन् छन ् भनी घोषणा 
गिरएका उनै एक जनाले सो िलन् छन ्। कसैले यो पिन भन् न सक् छ,  िक दशांश 
पाउन े लेवीले पिन अॄाहाम ारा नै दशांश िदए। िकनभने मल् कीसेदेकले 
अॄाहामलाई भे  दा लेवी आफ् ना िपताको शरीरिभऽै िथए (अथार्त ् लेबी कूल 
जन्मनभुन्दा पिहले)।" िहॄू ७:१-१०। 
    दशांसको बारेमा बाइबलमा पिहले पल्ट उल्लेख गिरएको उत्पि  
१४मा हो। यहाँ मल्कीसेदेकले अॄामलाई भेटेको वयान लेिखएको छ। त्यही 
सन्दभर्लाई उल्लेख गिरएको दशांसको बारेमा अिन्तम उल्लेख पावलले िहॄू 
७:१-१०मा गरेका िथए। यहाँ दशांस वा दश भागको एक भाग भनेर उल्लेख 
गिरएको छ। न मल्कीसेदेक न येशू भी  िहॄू कूलका िथए भनेर िहॄूको 
पःुतकमा लेिखएको छ। त्यसको अथर् लेबीह  आउनभुन्दा अिघ नै दशासं 
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िदने चलन िथयो। अथार्त ्इॐाएली जाित वा यहूदी जाितको अिःतत्व हनुभुन्दा 
अिघ नै दशांस िदने चलन िथयो।  त्यसकारण दशांस केवल यहूदीह को माऽ 
चलन र यो िसनै पहाडदेिख सु भएको होइन भनेर हामी ठोकुवा गरेर भ  
सक्दछ । 
   उत्पि  २८:१३,१४, २०-२२मा याकूबलाई परमेँ वरले िदनभुएको 
ूित ा उल्लेख गरेको छ। त्यसको जवाफमा परमेँ वरलाई के िदने भनेर 
याकूबले भनेका िथए? हेन ुर्होस,् "१० बेशबा छोड़ेर याकूब हारानितर लागे। 
११ कुनै एउटा ठाउँमा पगेुपिछ सूयर् अः ताएको हनुाले ितनी त् यस रात त् यही ँ
वास बसे। त् यस ठाउँका ढु ाह बाट एउटा िलएर ितनले आफ् नो िसरान बनाएर 
सतु् नलाई त् यही ँपल् टे। १२ ितनले यः तो सपना देखे: जिमनमा खड़ा गिरएको 
एउटा भर् याङ रहेछ,  र त् यसको टुप् पाचािहँ आकाशसम् मै पगेुको रहेछ र 
परमेँ वरका दूतह  त् यसमा उक् लने र ओलर्ने गदार्रहेछन ्। १३ परमूभ ु
त् यसमािथ उिभनभुयो, र याकूबलाई भन् नभुयो, “म परमूभ,ु ितॆा िपता अॄाहामका 
परमेँ वर र इसहाकका परमेँ वर हुँ। जनु भिूममा ितमी ढिल् करहेका छौ त् यो म 
ितमीलाई र ितॆा सन् तानह लाई िदनेछु। १४ ितॆा सन् तान पथृ् वीको धूलोसरह 
हनेुछन ्। पूवर्, पिँ चम, उ र र दिक्षणितर फैिलएर ितमी जानेछौ। ितमी र ितॆा 
सन् तानह ारा नै पथृ् वीका सबै मािनसह  आशीवार्दी हनेुछन ्। १५ हेर ्,  म 
तँसँग छु र ितमी जहाँसकैु गए तापिन ितमीलाई रक्षा गनछु, र ितमीलाई यस 
ठाउँमा फकार्एर ल् याउनेछु। मैले ितमीलाई भनेको कुरा पूरा नग ञ् जेल म 
ितमीलाई छो  नेछैन।ँ”   १६ तब याकूब िनिाबाट ब् यूझेँर भने, “िनँ चय नै यस 
ठाउँमा परमेँ वर हनुहुुँदोरहेछ, र यो मलाई थाहा िथएन।” १७ ितनी सा॑ै डराए 
र ितनले भने,  “यो ठाउँ कः तो भययोग् य रहेछ। यो त परमेँ वरको घरबाहेक 
अ  केही होइन रहेछ। यो त ः वगर्को ढोका पो रहेछ।” १८ याकूब िबहान 
सबेरै उठे,  र आफूले िसरान बनाएको ढु ा िलएर खामोजः तै गरी खड़ा गरेर 
त् यसको टुप् पामा तेल खन् याए। १९ ितनले त् यस ठाउँको नाउँ बेथेल राखे। 
पिहले त् यस ठाउँको नाउँ लूज िथयो। २० तब याकूबले यसो भन् ने भाकल गरे, 
“यिद परमेँ वर मेरो साथमा रहनभुयो,  मेरो याऽामा मलाई रक्षा गनुर्भयो, मलाई 
खानलाई रोटी र लाउनलाई वः ऽ िदनभुयो, २१ अिन म कुशलपूवर्क फेिर मेरा 
बाबकुो घरमा आउन पाए ँभने, परमूभ ुनै मेरा परमेँ वर हनुहुनेुछ। २२ र मैले 
खामो बनाएको यो ढु ाचािहँ परमेँ वरको घर हनेुछ, र तपाईंले मलाई िदनभुए 
जित सबैको दशांश म तपाईंलाई अवँ य चढ़ाउनेछु।”  उत्पि  २८:१०-२२।  
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   आफ्नो दाजकुो डरदेिख याकूब घरबाट भागेका िथए। िरसले चरु 
भएको एसावले उनलाई मानर् िनणर्य गरेको िथयो। त्यसको फलःव प याकूब 
आफ्नो घरबाट मामा घरमा सय  िकलोिमटर भाग्दै िथए। एक रात उनी 
ढँुगाको िसरानी राखेर सिुतरहेको बेलामा उनले दशर्न देखे। त्यस दशर्नमा 
एउटा लामो भरे  पथृ्वीदेिख ःवगर्सम्म पगेुको उनले देखेका िथए। त्यस 
भरे बाट ःवगर्दूतह  तलमािथ गद िथए। अिन भरे को टुपोमा परमेँ वर 
उिभन ुभएको िथयो र उहाँले याकूबलाई आफ्नो वाचा सनुाउनभुएको िथयो र 
कुनै िदन उनलाई आफ्नो घरमा फकार्उने वचन िदनभुएको िथयो। यो एकल 
यवुा परमेँ वरितर वाःतिवक पमा ढिल्कनै अनभुव गरेका िथए। तब उनले 
परमेँ वरूित आभािरत भएर यो भाकल गरे, "अिन म कुशलपूवर्क फेिर मेरा 
बाबकुो घरमा आउन पाए ँभने, परमूभ ु नै मेरा परमेँ वर हनुहुनेुछ। र मैले 
खामो बनाएको यो ढु ाचािहँ परमेँ वरको घर हनेुछ, र तपाईंले मलाई िदनभुए 
जित सबैको दशांश म तपाईंलाई अवँ य चढ़ाउनेछु।”  उत्पि  २८:२१-२२।  
 
 
 
 

 
२. परमेँ वरको भन्डार वा ढुकुटी कहाँ छ त? 

मलाकी ३:१० पढ्नहुोस।् यस पदबाट दशांस कहाँ जानपुछर् भनेर हामीलाई 
िसकाएको छ? हेन ुर्होस,् "सम् पूणर् दशांश ढुकुटीमा ल् याओ,  तािक मेरो घरमा 
भोजन रहोस ्। यसमा मलाई जाँचेर हेर,” सवर्शिक्तमान ् परमूभ ुभन् नहुनु् छ,  “म 
ः वगर्का ढोकाह  उघारेर पयार्प् त ठाउँ पिन नहनेुसम् मका आिशष ् ितमीह मािथ 
बसार्उँछु वा बसार्उँिदन,ँ” सवर्शिक्तमान ् परमूभ ुभन् नहुनु् छ।" मलाकी ३:१०।  
   परमेँ वरको भन्डार वा ढुकुटी यही हो भनेर नतोिकएतापिन 
परमेँ वरको ढुकुटी कहाँ हो भनेर मािनसह लाई थाहा िथयो।  परमेँ वरको 
िनदशनमा "मेरो घरमा भोजन होस"् भनेर उल्लेख गिरएको छ। परमेँ वरको 
घर भनेको सु मा पिवऽःथान िथयो, जनु िसनै पहाडमा मोशालाई िदएको 
िनदशन अनसुार बनाइएको िथयो। यो ठूलो पाल िथयो। पिछ जब 
इॐाएलीह  ूित ा गिरएको देशमा रहेका िथए परमेँ वरको घर पिहला 
िशलोहमा िथयो भने पिछ ःथायी पमा य शलेममा िथयो। 

साबथ ज त ैदशासं पिन पौरािणक इ ाएलीदिेख सु  भएको होइन न त यहूदी 
धािमर्क िबिध न ैिथयो भ न ेस यलाई हामील ेबु न ुज री छ। यो कू्रसपिछ रहकेा 
हामीह को िनि त यो स यबाट के स दशे िसक्नपदर्छ?
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व्यवःथा १२:५-१४ पढ्नहुोस।् यहाँ लेिखएका पदह ले परमेँ वरका 
जनह ले ूभलुाई िदने दशांसलाई आफूखशुी ूयोग गनर् पाइन्दैन भनेर उल्लेख 
गिरएको छ। यहाँ उल्लेख गिरएका नीितह बाट अिहले पिन हामी के िसक्न 
सक्दछ ? हेन ुर्होस,् "४ ितमीह ले परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको आराधना 
उनीह को (मूितर्पूजकह को) पाराले नगनूर्। ५ जनु ठाउँ परमूभ ु ितमीह का 
परमेँ वरले आफ् नो नाउँ राख् न र ः वयम ् वास गनर्लाई ितमीह का सबै कुलबाट 
छान् नहुनु् छ, त् यही ठाउँ ितमीह ले खोज् नू। त् यही ठाउँमा ितमीह  जाने गनूर्। ६ 
त् यही ँनै ितमीह ले आफ् ना होमबिल, बिलदान, दशांश र िवशेष भेटी, भाकल बिल, 
ः वेच् छा बिल, र गाईबः त ुर भेड़ाबाभाका पिहले जन् मेका पश ुल् याउन ेगनूर्। ७ 
त् यही ँ नै ितमीह  र ितमीह का पिरवारह ले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरको 
सामनु् ने खानपान गनछौ र ितमीह ले गन सबै काममा आनन् द मनाउनेछौ, 
कारण परमूभ ुितमीह का परमेँ वरले ितमीह लाई आिशष ् िदनभुएको छ।   
  ८ आज हामी ूत् येकले आफ् नो िं टमा ठीक ठहरेको कुरा गरेझ 
ितमीह ले नगनूर्,  ९ िकनिक जनु िवौामः थान र उ रािधकार परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरले ितमीह लाई िदन लाग् नभुएको छ,  त् यहाँ ितमीह  अझ 
आइपगेुका छैनौ। १० तर यदर्न पािर परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले िदनहुनेु 
देश अिधकार गरेर त् यहाँ बसोबास गछ , अिन उहाँले ितमीह लाई सरुिक्षत राखेर 
चारैितरका शऽहु देिख ितमीह लाई िवौाम िदनहुनेुछ। ११ तब परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरले आफ् नो नाउँ राख् नलाई छान् नभुएको ठाउँमा मैले 
ितमीह लाई आदेश िदएका ितमीह का होमबिल,  बिलदानह ,  ितमीह का 
दशांश,  िवशेष भेटीह  र ितमीह ले आफ् ना परमूभकुो िनिम् त भाकल गरेका 
असल-असल थोकह  ल् याउनू। १२ अिन ितमीह ,  ितमीह का छोराछोरीह , 

कमारा-कमारीह  र ितमीह का सहरमा भएका लेवीह ले, जसको आफ् नो िनजी 
िहः सा वा अंश छैन, परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको साम ुआनन् द मनाउनू। 
१३ होिशयार बस। ितमीह ले आफ् नो होमबिल ितमीह ले देखेको जनुसकैु 
ठाउँमा नचढ़ाउनू।१४ तर परमूभलेु ितमीह का कुलबाट छान् नभुएको ठाउँमा 
माऽै चढ़ाउनू,  र मैले आदेश िदएका सबै काम पिन त् यही ँ गनूर्।" व्यवःथा 
१२:४-१४। 
   हामी सबै जना परमेँ वरको पिरवारका सदःयह  भएको हैिशयतले 
हाॆो दशांसलाई उहाँकै इच्छा अनसुार ूयोग गनर् हामी बझु्न चाहन्छ । 
परमेँ वरका जनह  वषर्को तीन पल्ट य शलेममा गएर ितनीह को दशांस र 
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भेटीह  व्यिक्तगत पमै चढाउँदै उहाँको ःतिुत र आराधना गनुर्परेको िथयो 
भनेर बाइबलमा वणर्न गिरएको छ। ती तीन पवर्ह  िनःतार चाड, पेिन्टकोःट 
र छाूोबासको चाड (ूःथान २३:१४-१७) िथए। अिन लेबीह ले ती दशांस 
र भेटीह  इॐाएलभरी परमेँ वरको काममा खिटएका लेबीह का 
पिरवारह लाई बाँड्थे (२ इितहास ३१:११-२१, नेहिमया १२:४४-४७, 
नेहिमया १३:८-१४)। त्यही बाइबलको केिन्िय ढुकुटीको चलनको नीितसँग 
तालमेल गरेर सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ले पिन ःथानीय कन्फरेन्स, िमसनह , 
यिुनएन र सेक्सन0का चचर्ह को ढुकुटीह मा दशासं र भेटीह  जम्मा 
गछर्न।् त्यहीबँाट परमेँ वरको काममा खिटएका मािनसह लाई तलब 
िदइन्छ। त्यसको लेखाजोखा जनरल कन्फरेन्सको आिथर्क लेखाशाखामा 
उपलब्ध गराउँछ। जित पिन ःथानीय िनकायह ले आिथर्क कारोबार गछर् त्यो 
जनरल कन्फरेन्सको िनिम्त गरेको हनु्छ। 
   चचर्का सदःयह को सिुवधाको िनिम्त ितनीह ले आफ्नो दशांस 
ःथानीय चचर्मा ल्याउँदछन।् त्यो िविध आराधनाको एक भाग हो। 
िवँ वासीह ले दशासं र भेटीह  ल्याएर परमेँ वरको उपासना गदर्छन।् 
ःथानीय चचर्का खजाञ् चीले ती दशांस र भेटी कन्फरेन्स वा सेक्सनको 
ढुकुटीमा बझुाउँछ। बाइबलमा लेिखएका परमेँ वरकै नीित अनसुार दशांस र 
भेटीह लाई व्यवःथापन गरेकोले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटले िवँ वव्यापी पमा 
परमेँ वरको काममा ूगित गनर् सकेका छन।् 
   
 
 
 
 
 

 

३ दशांसको उ ेँ य 
परमेँ वरले नै दशांसको उ ेँ य के हो भनेर देहायका पदह ले कसरी 
बताउँछन?् हेन ुर्होस,् “  ‘ खह का फल वा जिमनका बीउको होस ्,  भिूमका 
उब् जनीको दशांश परमूभकैु हो, र ती परमूभकुो िनिम् त पिवऽ हनु ्।" लेवीह  
२७:३० र "२० परमूभलेु हा नलाई भन् नभुयो,  “ितनीह का (सवर्साधारण 
इॐाएलीह ) देशको जग् गाजिमनमा ितॆो अंश-अिधकार हनेुछैन। 
ितनीह सगँसँगै ितॆो कुनै िहः सा हनेुछैन। इॐाएलीह का माझमा ितॆो िहः सा 

यिद चचर्का प्र यके सद यल े चचर्लाई ववेा ता गरेर आफू खशुी दशासं िदन था यो भन े
चचर्लाई के हु यो होला, सो नहुोस ् । दशासं भनकेो चचर्का अगवुाह लाई हरेेर होइन 
परमे  वरको वचनलाई पालन गरेर चचर्मा िदन े हो । दशासंलाई आफूखशुी प्रयोग गनुर् 
परमे  वरको वचनको िवपिरत िकन हु छ?
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र ितॆो अंश म नै हुँ। २१ “लेवीह लाई चािहँ भेट हनेु पालमा सेवा गनर्का 
िनिम् त ितनीह को अंश ः व प मैले इॐाएलीह का सबै दशांश िदएको छु। 
२२ अब उूान् त इॐाएलीह  भेट हनेु पालको निजक नआऊन ्, नऽता आफ् ना 
पापह को कारण ितनीह  मनछन ्। २३ तर भेट हनेु पालको सेवाचािहँ 
लेवीह ले ग न ्,  र ितनीह  नै त् यसको िव मा गिरएका अपराधह को 
उ रदायी हनेुछन ्। त् यो ितमीह का पःु त सम् म अनन् त को िविध होस ्। 
इॐाएलीह का बीचमा चािहँ ियनीह को कुनै अंश-अिधकार हनेुछैन। २४ 
िकनिक इॐाएलीह ले बिलको िनिम् त परमूभलुाई चढ़ाएका दशांश नै मैले 
लेवीह लाई अंश-अिधकार ः व प िदएको छु। यसैले ‘इॐाएलीह सँग 
ियनीह को कुनै अंश-अिधकार हुँदैन’ भनी मैले ियनीह का िवषयमा भनेको छु।”  
२५ अिन परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो,  २६ “लेवीह लाई भन ्: ‘मैले 
ितमीह का अंश-अिधकारको िनिम् त िदएका इॐाएलीह का दशांश जब ितमीह  
िलनेछौ, तब त् यसबाट ितमीह ले परमूभलुाई त् यसको पिन दशांश भेटी िलएर 
बिल चढ़ाउनू। २७ ितमीह को बिल खलाका अन् न र कोलबाट िनः केको 
दाखरसझ गिननेछ। २८ यसरी इॐाएलीह बाट पाएका सबै दशांशबाट 
ितमीह ले पिन परमूभलुाई बिल चढ़ाउने गनूर्,  र त् यसबाट परमूभलुाई 
चढ़ाइएको बिल पूजाहारी हा नलाई िदनू। २९ ितमीह ले पाएकाबाट सबैभन् दा 
असल र पिवऽ भागचािहँ बिल ः व प परमूभलुाई चढ़ाउनू’। गन्ती १८:२०-
२९।   
    ूत्येक थोकको मािलक परमेँ वर हनुभुएकोले (भजन २४:१) 
उहाँलाई हाॆो पैसा वा कुनै थोकको आवँयक छैन। तर दशांस उहाँको िनजी 
धन भएकोले त्यसलाई हामीले के गनुर्पछर् भनेर उहाँले नै िनधार्रण गनुर्भएको 
छ। वतर्मान पिरूआेयमा वा येशूको मतृ्यभएपिछ पिवऽःथानमा सेवाकायर् 
ःथिगत भएको सन्दभर्मा दशांसलाई ससुमाचारी सेवाकायर्लाई सहयोग गनर् 
चलाइन्छ। जसरी पौरािणक कालमा लेबी र पूजारीह को आवँयकता 
इॐाएलीह ले ल्याउने दशासंले परु् याउँथ्यो,  त्यसरी नै चचर्का पाःटर र 
अगवुाह को आवँयकतालाई पूरा गनर् दशांस ूयोग गिरन्छ। 
    परुानो करारमा लेबीको कुल पाःटरीय कामको दल िथए। जब 
इॐाएलीह लाई देश र जिमन बाँडफाँड गिरएको िथयो तब अ  कुलह को 
अनपुातमा लेबी कुललाई थोरैमाऽ िदएको िथयो। लेबीलाई केही सहरह  
िदएका िथए। ती सहरह मा आौय िलन जाने सहरह  पिन िथए। ती 
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सहरह को विरपिर लेबीह ले गन व्यिक्तगत खेतीपातीको िनिम्त पयार्प् त जिमन 
िथयो। तर अिधकाँश पमा ितनीह को जीवन धा  अ ह को दशांसलाई 
ूयोग गदर्थे। ितनीह को आफ्नै आम्दानीबाट पिन दशासं िदन्थे। 
     ूिेरत २०:३५ पढ्नहुोस।् यसमा के सन्देश छ र दशांसको मािमलामा 
यहाँ के आभास ्िदइएको छ? हेन ुर्होस,् "तपाईंह  आफै जान् नहुनु् छ िक मेरा ियनै 
हातले मेरो आफ् नै र मेरा साथमा भएकाह को आवँ यकतालाई पूरा गरेका 
छन ्। मैले सबै कुरामा तपाईंह लाई उदाहरण िदएको छु,  िक तपाईंह ले पिन 
यसरी नै कड़ा पिरौम गरेर िनधार्ह लाई मदत गनुर्पछर्। ूभ ुयेशूको वचन याद 
राख् नहुोस ्, कसरी उहाँ आफैले भन् नभुएको छ,  िक ‘िलनभुन् दा िदन ुअझ धन् य 
हो।’ ”  ूिेरत २०:३४-३५।  
   दशांस िदने चलन धेरै मह वपूणर् छ िकनिक यसले हामीलाई 
परमेँ वरमािथ िवँ वास र भरोसाको सम्बन्ध ःथापना गनर् सहयोग गदर्छ। 
तपाईँको आयआजर्नको दश भागको एक भाग िदन ु (यथाथर्मा परमेँ वरको नै 
हो) वाःतिवक पमा िवँ वासको कदम हो। तपाईँको िवँ वासलाई सिबय 
बनाउनभुयो भनेमाऽै परमेँ वरूित तपाईँको आःथा बढ्दछ। 
    यगुको अन्तको समयह को बारेमा सोच्नहुोस।् त्यसबेला 
परमेँ वरूितको िन ामा अिडग हनेुह ले िकनबेच गनर् सक्दैन भनेर ूकाश 
१३-१४मा भिवंयवाणी गिरएको छ (यसको बारेमा अध्याय ११मा छलफल 
गिरएको छ)। सारा संसारनै हाॆो िखलाफमा उिभएको बेलामा परमेँ वरमािथ 
भरोसा, उहाँको हेरचाह, उहाँको शिक्त र ूमे नै हाॆो िनिम्त सव परी हनु 
जान्छ। यिद जीवन सहज भएको बेलामा इमान्दारीतासाथ दशांस िदँदा असहज 
पिरिःथितमा पिन परमेँ वरमािथ बिलयो भरोसा राख् न सघाउँछ। असहज 
पिरिःथित आउनभुन्दा अिघ नै हामी सबैले परमेँ वरमािथ पूरा िवँ वास राख् न 
िसक्न ुिनणार्यक कदम हो भनेर ूितव ता जनाउन आवँयक छ। 
    परमेँ वरसँग पैसाको कारोबारमा पारदिशर्कता अपनाउनकुो अथर् उहाँले 
ूित ा गनुर्भएका आिशषह का ूित ालाई हाॆो जीवनमा उतानर् िदन ु हो। 
हामीले परमेँ वरलाई िदने दशांसको सम्झौतामा परमेँ वरले यिद धेरै आिशषह  
िदन्छु भ ुभएको छ िक हाॆो ढुकुटीमा राख् ने ठाउँ पिन हनेुछैन भनेर उहाँले 
िजिकर गनुर्भएको छ। जब हामीलाई चािहने भन्दा बिढ आिशषह  हामीले 
पाउँछ  तब त्यसले अ ह लाई सहायता गनर् सक्नेहनुछ  साथै हाॆा 
भेटीह ारा परमेँ वरको कामलाई साथ िदन सक्ने हनु्छ । 
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४. हाॆो पूरा आम्दानीबाट वा लगानी गदार् आएको फाइदाबाट िदने दशांस 
    हाॆो तलब वा आमदानी वा फाइदाबाट दशांस ितछ । हाॆो कुनै जािगर 
नहोला वा आफ्नै आयॐोत होला। धेरै देशह मा कमर्चारीह को तलबबाट 
कर कटौित गछर्। सरकारले जनताको सेवा गरेको वापतमा त्यो कर 
िलइन्छ। ती सेवाह मा सरुक्षा, बाटोघाटो र पलुह  बनाउन, 
बेरोजगारह लाई सहयोग गनर् आिद। दशासं िदँदा जम्माजम्मी वा कर 
ितनुर्भन्दा अगािडको तलब वा आयआम्दानीबाट िदने हो िक वा कर ितरेपिछ 
हातमा आएको पैसाबाट ितन भ े ूँ न धेरैको िनिम्त कौतूहल हनुसक्छ। जो 
मािनसको आफ्नै आयॐोत वा व्यापार छ त्यसले सरकारलाई कर ितनुर्भन्दा 
अिघ भएको फाइदाबाट कर ितनुर् वैधािनक हनु्छ। आफ्नो लगानीलाई कताएर 
आम्दानी भएकोबाट सरकारलाई कर ितनुर्भन्दा अिघ दशांस छु ाउन ुमनािशव 
हो। 
    खोजअनसनु्धानमा यो पाइएको छ िक सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटले िदने 
दशांसमा सरकारलाई ितन करभन्दा अिघ नै समचु्चको आयबाट िदएको 
पाइएको छ। 
    १ राजा १७:९-१६ पढ्नहुोस।् यहाँ एिलयालाई भेट्नभुन्दा पिहले एक 
जना िवधवाको िःथित कःतो िथयो भ  ेबारेमा लेिखएको छ। आफ्नो र छोराको 
छाक तानुर्भन्दा अिघ उनलाई अगमवक्ताले के गर भनेर अर् हाएका िथए? हामीले 
सोिचरहेको ूँ नको मािमलामा त्यस कथाबाट हामी के िसक्नसक्छ ? हेन ुर्होस,् 
"७ केही समयपिछ देशमा पानी नपरेकोले त् यो खोलाको पानी सकु् यो। ८ तब 
परमूभकुो यो वचन ितनीकहाँ आयो: ९ “अब झ ै सीदोनका सारपतमा गएर 
त् यहाँ बस ्। ितमीलाई खवुाउन मैले त् यस ठाउँमा एउटा िवधवालाई आ ा गरेको 
छु।”  १० यसैले ितनी सारपतमा गए। जब ितनी सारपतको मूल ढोकामा 
आइपगेु, तब ितनले एउटी िवधवालाई दाउरा बटुिलरहेकी देखे। ितनले अनरुोध 
गद उनलाई भने, “कृपा गरी एउटा लोहोटामा मलाई अिलकता पानी िपउनलाई 
ल् याइदेऊ।” ११ त् यो िवधवा पानी ल् याउनलाई जाँदाजाँदै ितनले फेिर  उनलाई 
भने, “कृपा गरी एक टुबा रोटी मलाई ल् याइदेऊ।”  १२ त् यस िवधवाले जवाफ 
िदई “जीिवत परमूभ ुतपाईंका परमेँ वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन् छु,  िक 

"िलनभु दा िदन ुबिढ आिशष हु छ" भ न ेमहान ्स य के तपाईलँ ेअनभुव गनुर्भएको 
छ? 
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भाँड़ामा एक मु ी पीठो र ढुङ् मोमा अिलकता तेलबाहेक मिसत केही रोटी छैन। 
म आफै र मेरो छोराको िनम ् ित खानेकुरा बनाएर खाई मनर्लाई घरमा केही 
िझजँािमजा लानलाई खोज् दैछु।” १३ एिलयाले त् यसलाई भने, “नडराऊ, घर गएर 
ितमीले भनेझ गर। तर पिहले ितमीिसत जे छ त् यसको एउटा सानो रोटी बनाएर 
मकहाँ ल् याऊ,  र त् यसपिछ ितमी र ितॆो छोराको िनिम् त केही बनाऊ। १४ 
िकनिक परमूभ ुइॐाएलका परमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: ‘देशमा परमूभलेु पानी 
नपठाउञ् जेल भाँड़ाको पीठो िसि नेछैन र ढुङ् मोको तेल िरि नेछैन’।” १५ त् यो 
िवधवा गएर एिलयाले भनेझ गरी। यसैले एिलयाको िनिम् त र त् यो र त् यसका 
पिरवारको िनिम् त िदनहुँ खानेकुरा भयो। १६ िकनिक एिलया ारा परमूभलेु 
भन् नभुएझ भाँड़ाको पीठो िसि एन, र ढुङ् मोको तेल पिन िरि एन।" १ राजाह  
१७:७-१६।  
    परमेँ वरले सारपातकी िवधवुालाई आफ्नो मािनस उनकहाँ आउँदैछन ्
भनेर परमेँ वरले सनुाउनभुएको िथयो (१ राजा १७:९)। जब एिलया आए 
तब उनले आफ्नो िवपद पिरिःथितह को बारेमा सनुाइन।् एिलयाले पिहले 
उनीसँग पानी खान मागे र थप्दै भने,  “नडराऊ, घर गएर ितमीले भनेझ गर। 
तर पिहले ितमीिसत जे छ त् यसको एउटा सानो रोटी बनाएर मकहाँ ल् याऊ, र 
त् यसपिछ ितमी र ितॆो छोराको िनिम् त केही बनाऊ। िकनिक परमूभ ु
इॐाएलका परमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: ‘देशमा परमूभलेु पानी नपठाउञ् जेल 
भाँड़ाको पीठो िसि नेछैन र ढुङ् मोको तेल िरि नेछैन’।” १ राजाह  १७:१३-
१४। 
   के एिलया आफ्नो तफर् बाट ःवाथीर् भएका िथए िक उनको 
िवँ वासलाई जाँचीरहेका िथए, अथार्त ् के एिलयाले उनमा भएको िवँ वासलाई 
जाँचीरहेका िथए िक? त्यसको जवाफ त्यहाँ के भयो त्यसले नै बताउँछ। 
    हामीले बझु्नपुन कुरो के छ भने िवँ वासलाई कसरी अिघ बढाउने 
त्यो हामी आफैले िनणर्य गनुर्पछर्। हामीले के गनुर्पछर् वा पदन वा के िठक छ 
भनेर चचर्ले िवशेष आदेश िदँदैन। अन्तमा आएर हाॆो िनणर्य हामीले नै गनुर् 
आवँयक छ। हामीले जे गरेतापिन हामीले भन्दा फरक व्यवहार गनूित 
मूल्या न वा न्याय गनुर्हु । हामी ूत्येकले व्यिक्तगततवरले परमेँ वरसँग 
जवाफदेही हनुपुदर्छ। हाॆो िनणर्यबारे न्याय वा मूल्याङ् कन गन अिधकार 
केवल परमेँ वरमामाऽ छ। "आफूले जे गछर् त्यसको पिरणाम के हनु्छ 
त्यसको अनमुान गन ूत्येक व्यिक्तको आफ्नै हातमा छ। आफ्नो दययलाई 
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छाम्ने वा दयमा घिुमरहेको लआय वा िनयतको मूल्या न उसैमा िनभर्र 
गदर्छ।"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ४, प.ृ ४६९बाट 
पान्तिरत।  

 
 
 
 

 
५. इमान्दारी वा िवँ वासपूवर्क िदने दशांस 

परमेँ वरका छोराछोरीह  भएर परमेँ वरका आिशषह लाई जतन गनर् िजम्मेवारी 
हामीलाई समु्पेको पिरूआयमा हामी के हनुपुछर् भनेर १ कोरन्थी ४:१,२ले 
बताउँदछ? हेन ुर्होस,् "यसरी मािनसले हामीह लाई भीं टका सेवक र 
परमेँ वरका रहः यह का भण् डारे ठान् नपुदर्छ। त् यसबाहेक यो आवँ यक छ,  िक 
भण् डारेह  िवँ वासयोग् य ठहिरनपुछर्।" १ कोिरन्थी ४:१,२।  
    दसांस िदनेमा पारदशीर्, इमान्दार र िवँ वासीलो हनुपुछर् भनेको के हो 
त? दशांसको मािमलामा के के तत्वह  सामेल भएका छन ्भनेर हामीले यस 
अध्यायमा हेर् य : 
१. हामीले आयआजर्न वा हाॆो लगानीबाट बढेको आम्दानीको दश 

ूितसत। 
२.  जहाँ ससुमाचार ूचार गन पाःटरलाई तलब िदइन्छ त्यहाँको ढुकुटीमा  

जम्मा गन। 
३. हाॆो आम्दानी वा आयॐोतको उपलब्धीको पिहलो फल  वा अगौटे 

फल। 
४. उिचत कामको िनिम्त ूयोग अथार्त ् परमेँ वरको सेवाकायर्को िनिम्त 

सहयोग गनर्। 
बिप् तःमामा भाकल गरेको अनसुार  मािथ उल्लेख गिरएका पिहला तीन 
बुदँाह लाई ूयोग गरेर चचर्लाई उचाल्ने चचर्को ूत्येक सदःयको िजम्मेवारी 
हो; जब चचर्को ढुकुटीमा पैसा जम्मा हनु्छ तब त्यस ढुकुटीलाई रेखदेख 
गनको कतर्व्य हो िक जम्मा भएको रकमलाई उिचत तवरले ूयोग गरोस।् 
 फेिर, दशांस हामीले जहाँ इच्छा गर् यो त्यहाँ िदने वा चलाउने हाॆो अिधकार 
होइन। दसांस र चचर्को ढुकुटीलाई पिरचालन गन हाॆो िजम्मेवारको भाग 
हो। त्यहाँ भएका पैसा कसरी खचर् गनुर्पछर् भनेर हामीले सीमा तोिकने होइन; 

दशासं किह य ैनितनेर् तब यसबाट हुन ेफाइदको बारेमा उसलाई कसरी याख्या 
गनेर्? दशासं िदँदा के के आिशषह  पाइ छ र दशासं िदँदा आ नो िव  वासलाई 
कसरी बिलयो पादर्छ?
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तर परमेँ वरले नै तोक्नहुनु्छ। यिद मेरो आम्दानीको दश ूितसत परमेँ वरको 
ढुकुटीमा हामीले फकार्एन  हामीले दशांस िदएको ठहदन। 
    परमेँ वरको ढुकुटीलाई व्यविःथत पमा संचालन गरेको छ िक छैन 
त्यसको लेखाजोखा वा लेखा पिरक्षण किहले हनु्छ? आिथर्क मािमलामा पारदशीर्, 
िवँ वासीलो, उिचत लगानी र इमान्दार भएकाह लाई कसरी सराहना गिरएको 
छ? हेन ुर्होस:् "१४ “िकनिक योचािहँ कुनै मािनसजः तो हो, जसले परदेश जाँदा 
आफ् ना कामदारह 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 पाउनलेे तु न् तै गएर त् यो व् यापारमा लगाईकन अ  पाँच 
िसक् का कमायो। १७ त् यसरी नै दईु िसक् का पाउनेले पिन अ  दईु कमायो। 
१८ तर एक िसक् का पाउनेले चािहँ गएर भइँू खनेर आफ् ना मािलकको धन 
लकुाइराख् यो। १९ “धेरै िदनपिछ ती नोकरह का मािलक आए,  र ितनले 
ितनीह सगँ िहसाब मागे। 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 सेवक! ितमी 
थोरै कुरामा िवँ वासी भयौ, अब म ितमीलाई धेरै कुराको िजम् मा िदनेछु। ितमी 
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 सेवक, ितमी थोरै कुरामा िवँ वासी भयौ, अब म ितमीलाई धेरै कुराको 
िजम् मा िदनेछु। ितमी आफ् ना मािलकको खशुीमा सहभागी हो।’    २४ “एक 
सनुको िसक् का पाउनेले पिन आएर भन् यो,  ‘हजूर, नरोपेको जग् गाबाट कटनी गन 
र निनफनेको ठाउँबाट बटुल् ने तपाईं कठोर मािनस हनुहुनु् छ भन् ने मलाई थाहा 
िथयो। २५ यसैले मलाई डर लाग् यो, र गएर तपाईंको िसक् का मैले माटोमिुन 
लकुाइराख। हेन ुर्होस ्, यो तपाईंको िसक् का िलनहुोस ्।’   २६ “त् यसका मािलकले 
त् यसलाई जवाफ िदए,  ‘ए दुं  ट,  अल् छे सेवक,नरोपेको ठाउँमा कटनी गछुर्,  र 
निनफनेको ठाउँबाट बटुल् छु भनेर ितमीले जानेको िथयौ भने, २७ ितमीले मेरो 
धन साहूकहाँ राख् नपुनिथयो, र आएर मैले मेरो धन ब् याजसमेत िफतार् पाउनेिथए।ँ 
२८ यसकारण त्यसबाट यो िसक् का खोस, र जससँग दश िसक् का छ त् यसलाई 
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देओ। २९ िकनभने जससँग छ त् यसलाई अ  िदइनेछ,  र त् यससँग ूशः त 
हनेुछ। तर जससँग छैन त् यससँग भएको पिन त् यसबाट खोिसनेछ। ३० त् यस 
बेकम् मा सेवकलाई चािहँ बािहरी अन् धकारमा फािलदेओ, जहाँ मािनसह  नेछन ् 
र दा॑ा िक  नेछन ्।’  म ी २५:१४-३०।  
    "ितॆो सबै दशासं ढुकुटीमा ल्याऊ" (मलाकी ३:१०) भ े 
परमेँ वरको सल्लाह, अितर् होइन तर आदेश हो। यहाँ दशांस ल्यायो भनेर 
चचर्ले त्यसूित आभािरत हनुपुन वा उदारताूित कदर गनुर्पन आ ान गिरएको 
छैन। येशूलाई िवँ वास गरेर उहाँको भावनामाभािवत भएर इमानसाथ चलेको 
छ िक छैन भ े सरल मािमला हो। "दशांस हाॆो अिधकारको होइन, यो 
परमेँ वरको हो, र यो उहाँकै हो भनेर फकार्उन उहाँले हामीलाई िनदशन 
िदनभुएको छ।"-एलेन जी ाइट, एजकेुशन, १३८बाट पान्तिरत। 
परमेँ वरको िनिम्त व्यविःथत गरेर चल्न ु िवशेष अवसर हो-र हाॆो िजम्मेवारी 
र कतर्व्य पिन हो। उहाँले हामीलाई आिशष िदनहुनु्छ र संभार गनुर्हनु्छ, 
त्यसको वापतमा हामीबाट केवल दश भागको एक भागमाऽ उहाँलाई फकार्उन ु
भनेर उहाँले भ ुहनु्छ। ती दशांसह  ससुमचार ूचारूसारको िनिम्त उपलब्ध 
गराउनहुनु्छ। पौरािणक इॐाएलमा १२ कुलह ले पिरौम गरेर दशांसा 
मिन्दरमा िभऽाउनपुथ्य  तािक एक कुल लेबीले मिन्दर संचालन गरेकोमा 
उसला तलब िदइयोस ् (त्यसरी नै एडभेिन्टःट चचर्का सबै सदःयह लाई 
पाःटर हनु अपेक्षा गिरएको छैन तर पाःटर नहनेु सदःयह ले आफ्नो 
आयॐोतबाट ती पाःटर तथा ससुमाचारको िनिम्त पूरै समय िदनेलाई दशांस 
तथा भेटी चचर्को ढुकुटीमा जम्मा गनुर्पदर्छ-अनवुादक)। 
    कितपय एडभेिन्टःटह ले नै ितनीह ले िदएका दशांसलाई चचर्ले 
कसरी ूयोग गछर् त्यसूित सहमती नभएको कारणले आफूखशुी त्यसलाई ूयोग 
गन मनिःथितमा हनु्छन।् य िप, परमेँ वर आफले भ भुएको छ, "दशांस मेरो 
ढुकुटीमा ल्याऊ।" के दशांस उिचत तिरकाले ूयोग गरेको छ िक छैन भनेर 
मूल्याङ् कन गरेरमाऽ िदन ुभ  ेपरमेँ वरको आदेश छ त? 
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उपसंहार: 
थप जानकारी: एलने जी ाइटल े दहेायका आ ना पु तकह मा 
दशांसको बारेमा अ य त ैराम्रोसँग याख्या गरेर लखे् नभुएको छ: 
टिे टमोिनज फर द चचर्, ठेली ९को प.ृ २४५-२५२ र काउि सलस 
अन टुवाडर्िशपको अ ययन भाग ३को प.ृ ६५-१०७ । 
   "(बि  त मा िदनबेलेामा बाचा गरेको अनसुार) 
िव  वासीह ले    उपहार र भेटीह समेत  सब ैदशांस पिवत्र कामको 
िनि त चचर्को ढुकुटीमा िभत्राइयो भने यसमा आएको आिशषमा 
परमे  वरले दश भाग बिढ थ नुहुनेछ। यसरी परमे  वर र मािनसको 
बीचमा स पकर्  खुला गिररािखनेछ।" -एलेन जी ाइट, टेि टमोिनज फर 
द चचर्, ठेली ४, प.ृ ४७३ बाट पा तिरत। यो अच मको उद् गार हो। यिद 
हामी  सब ैजना इमा दारी र िव  वासीसाथ दशांस िद छौ ँभने चचर्को 
कोषमा थुिप्रएको भेटीह  एक हजार प्रितशतले बढ्नेछ रे ! 

"परमे  वरले मािनससँग गनुर्भएको स झौता मलाकीको ते ो 
अ यायमा उ लेख गरेको छ । िन ापवूर्क दशांस र भेटी 
चढाउनेह लाई परमे  वरले ठूलो आिशषह  ख याउनुहुनेछ भनेर यहाँ 
उहाँले िवशेष प्रितज्ञा गनुर्भएको छ ।" -एलेन जी ाइट, िर य ु ए ड 
हरेा ड, िडसे बर १७,१९०१बाट पा तिरत । 
   "दशांस र भेटीह मा  परमे  वरले हामीसँग दावी गनुर्भएको 
मािमलामुिन अ  सब ैदावीह  समेितएको छ भ ने स यतालाई हामी 
सबलेै बु नु र सि झनुपदर्छ। उहाँले हामीलाई प्रस तमात्रामा िदनुहु छ । 
परमे  वरले मािनससँग गनुर्भएको स झौतामा उससँग भएको 
स पि को दश भागको एक भाग उहाँलाई फकार्उनुपनेर् उ लेख 
गिरएको छ। परमे  वर सदाशयी भएर उहाँका भ डारेह लाई उहाँको 
ढुकुटीमा ज मा भएका खजानाह  स हा ने िज मा िदनुभएको छ। तर 
दशांसको मािमलामा उहाँले भ नेभएको छ िक यो मेरो हो । परमे  वरले 
मािनसलाई सु पनु भएको स पि को अनुपातमा उसँग भएको सब ै
थोकको दशांस िव  वाससाथ फकार्उनुपदर्छ । यो िबषेश यव थापन 
येश ूख्री  आफैले गनुर्भएको िथयो।" -एलेन जी ाइट, टेि टमोिनज फर 
द चचर्, ठेली ६, प.ृ ३८४ बाट पा तिरत। 
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िचन्तनमनन: 
अ.   दशांस िदने चलन पौरािणक इॐाएल वा इॐाएल जाित खडा 

हनुभुएको समयदेिख सु भएको िथएन भ े कुरालाई िचन्तन 
गनुर्होस।् यो तथ्यले परमेँ वरूित हाॆो िजम्मेवारीको िनरन्तरतालाई 
कसरी बझु्ने? 

आ.   यिद सबै सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले चचर्का अगवुाह को 
गितिविधूित सहमत नभएकोले आआफ्ना दशांस र भेटी अन्तै 
पठायो भनेर चचर्लाई के हनु्थ्यो होला? के चचर् वा िमशनको 
अिःतत्व अझै होला? अ ह को दाँजोमा मेरो दशांस थोरै छ, 
यसलाई जहाँ ूयोग गरेपिन हनु्छ त्यसको केही मतलब हुँदैन भ े 
सोचाइ सबैले गर् यो भने के होला? 

इ.   तपाईँले दशांस िदँदा परमेँ वरले तपाईँलाई कसरी आिशष िदनभुएको 
िथयो सोबाट तपाईँले के िसक्नभुयो सो सोच्नहुोस।् यसबाट 
दशांसको बारेमा अ ह लाई कसरी िसकाउन सक्नहुनु्छ? 
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कथा ३ 
मलावीमा साबथलाई सम्मान गनेर् वा नगनेर् दोधारमा 

 

मलावीको सावर्जिनक कलेजह ले साबथमा अिन्तम 
परीक्षा िदनपुन हुँदा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िव ाथीर्ह  
ठूलो मकार्मा पदर्थे। 

साबथमा परीक्षा िदनपुदार् लसुी अत्यन्तै िबचिलत 
भइन।् उनी र अ  सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
िव ाथीर्ह ले सरकारी का ँगा िटचसर् शेिन मा अध्ययन 

गनर् छाऽबिृ  पाएका िथए। तर परीक्षा शिनबारमा पदार् ितनीह को भिवंय नै 
अिनिँ चत भएको िथयो। 

    त्यस समःयाको बारेमा छलफल गनर् एडभेिन्टःट िव ाथीर्ह  जम्मा 
भए। यो सन २००६को कुरो हो। मलावीमा खा  साममीको अभावमा 
सरकारले सरमारी िशक्षण संःथाह का पिरसरमा िव ाथीर्ह  रहने िदनह  
घटाउन ुभनेर आदेश िदइएको िथयो। त्यसैको फलःव प लसुीको कलेजले 
सोमबार र म लबारमा िदनपुन परीक्षा शिनबारमा सारेको िथयो। 

    एडभेिन्टःट िव ाथीर्ह ले कलेजमा गएर परीक्षाको िमती सानर् अनरुोध 
गन भनेर िनणर्य गरे। धेरै जना िमलेर कलेजको िनदशककहाँ गएर सो 
अनरुोध गरे। ितनीह को अनरुोधलाई कलेजले अःवीकार गर् यो। अझ 
पिरिःथित जिटल बनाउन अ  िवघाथीर्ह ले ितनीह को आःथाूित िखसी गनर् 
थाले। 

   अ  एडभेिन्टःट िव ाथीर्ह ले कलेजको दवावमा परेर शिनबार 
परीक्षा िदने िनणर्य गरेकोले लसुीलाई द:ुख लागेको िथयो। तर उनी र अ  
तीन जना साथीह  शिनबार परीक्षा निदने िनणर्य गरेका िथए। ितनीह ले 
साबथको ूभलुाई सम्मान गन िनधो गरेका िथए। ितनीह ले ूाथर्ना गरे र 
दोॐो पल्ट िनदशकको अिफसमा अनरुोध गनर् गए। 

   िनदशकको कायार्लयमा आफूलाई िगल्ला र बेइज्जत गरेको महससु 
गिरन।् सरकारले उनलाई छाऽविृ  िदएकोले त्यस कलेजमा पढ्न ु उनको 
अवसर हो भनेर उनलाई िनदशकले सनुाए। लसुीको ौीमानको मतृ्यभुएपिछ 
उनका छोराछोरीह लाई उनैले हकुार्उन ु परेको िथयो। ितनीह को िनिम्त 
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भएपिन शिनबार परीक्षा िदएर तानुर् भनेर िनदशकले बताए। तर आफू बेइज्जत 
भएपिन आफ्नो िनणर्य पिरवतर्न नगन भनेर उनले िनधो गरेकी िथइन।् यस 
मािमलामा परमे रले नै सहयोग गनुर्हनेुछ भनेर उनले िवँ वास गनर् पिुगन।् 

  दोॐो अनरुोध अःवीकार गरेपिछ लसुी र उनका तीन साथीह  ूाथर्ना 
गनर् थाले। ितनीह ले पाःटरसँग पिन ूाथर्ना गनर् अनरुोध गरे। पाःटरले 
मलावीको एडभेिन्टःट चचर्को अध्यक्षसँग कुरा गरे। उनले एडभेिन्टःटह को 
िनिम्त मलावीभिर साबथमा परीक्षा नपानर् सरकारसँग अनरुोध गनर् सक्दथे। 

   तब अचानक, कलेजले साबथमा परीक्षा िलने तािलका िफतार् िलयो र 
पिहलैकै तािलकामा जाँच िदनपुन सूचना िनकाल्यो। अचानक पिरवतर्नले 
क्याम्पसमा अन्यौलता आएको िथयो। तर सबै िव ाथीर् र िशक्षकह लाई 
एउटा कुरो थाहा िथयो: िवँ वासमा अिडग रहेका चार जना एड'भेिन्टःट 
िव ाथीर्ह को ूाथर्ना परमे रले ूभावकारी ढ मा जवाफ िदनभुएको िथयो। 
"परमे रले हःतक्षेप गनुर्भयो। आफ्ना जनह लाई उहाँले किहल्यै पिन 
नत्याग्ने भनेर उहाँले ूित ा गनुर्भएको छ,' भनेर खशुी हुँदै लसुी न्याइरेन्डाले 
सनुाइन।् कलेजका परीक्षाह मा पास भएर अिहले उनी िशिक्षका िछन।् 

   व्यवःथा ३१:१६मा परमे रले गनुर्भएको ूित ालाई उनले धेरै मन 
पराउँिछन।् त्यसमा लेिखएको छ, "बिलया र साहसी होओ! ियनीह िसत 
नडराओ र ऽािसत नहोओ! िकनभने परमूभ ु ितमीह का परमेँ वर नै 
ितमीह सँग जानहुनु् छ। उहाँले ितमीह लाई किहल् यै छो  नहुनेुछैन न त 
त् याग् नहुनेुछ।”  व्यवःथा 31:6।  

- शेरोन न्ड्हलोभ ु
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