
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : भजन ३७:२१, म ी ४:३-१०, म ी ६:३३, 
व्यवःथा २८:१२, िहतोपदेश १३:११, िहतोपदेश २१:५ र २ कोरन्थी 

४:१८। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "७ ितनुर्पन कुरा सबैलाई ितर– कर ितनुर्पनलाई 
कर, महसूल ितनुर्पनलाई महसूल, आदर गनुर्पनलाई आदर, इज् जत गनुर्पनलाई 
इज् जत गर।   

  ८ आपसमा ूमे गनुर्बाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहोओ। 
िकनिक आफ् नो िछमेकीलाई ूमे गनले व् यवः था पूरा गरेको हनु् छ।” रोमी 
१३:७-८। 

    किहलेकाही ँतपाईँलाई पैसा सापटी िदन राजी हनेु मािनस भे ाउनभुयो 
भने तपाईँ भाग्यमानी हनुहुनु्छ। हनुसक्छ त्यस व्यिक्तले कुनै ःवाथीर् भावनाले 
ूिेरत भएर तपाईँलाई सापटी निदएको होला अथार्त ् पैसा नभएर तपाईँलाई 
आपद परेको बेलामा उसले तपाईँलाई पैसा सापटी िदएर सहयोग गनर् चाहेको 
हनु सक्छ। तर ूायजसो कोही पिन मािनसले अत्यन्त भलाद् मी वा असल 
दय भएर खशुीसाथ पैसा सापटी िदँदैन। ितनीह ले तपाईँलाई पैसा सापटी 
िदन्छन ् िकनभने तपाईँलाई िदइएको सापितबाट धेरै पैसा फाइदा भएर आएको 
चाहन्छन।् 

     हामी येशूका भक्त भएका कारणले कसैसँग सापटी िलने मािमलामा 
सकेसम्म टाढा बःन सक्नपुछर्। तर कुनै पिरिःथितमा जःतै घर िक े बेलामा 
होस ्वा मोटरसाइकल िक ेबेलामा होस ्वा चचर् बनाउन होस ्वा पढ्नमा होस,् 
हामीह ले सापित िलन वा िकःताबन्धीमा चल्न वाध्य हनुसक्छ। तर हामीले 
बिु  परु् याएर यस मािमलामा चल्नपुछर्। आफ्नो हैिशयत पिन हेन ुर्पछर्। 
त्यसकारण सकेसम्म हामी ऋणमा नडबु्न कोिशश गनुर्पछर्। 

   जे भएतापिन पैसाको मािमलामा हामी होिशयार हनुपुछर्। यिद हामीमा 
हैिशयत छैन र हामीसँग नभएको पैसा खचर् गनुर् भनेको परमेँ वरका जनह  
भनेर नै दावी गरेतापिन हामीले त्यस ढोकालाई खलुा गरेका हनु्छ  जसले 
"हामीलाई लोभी वा अ को सम्पितमा आखँा लगाउने बानी र संसािरक 
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थोकह ूित मोहमा फसाउँछ।  सासंािरक धनको लोभमा परेर अ सँग 
ूितःपदार् गन मािनसको मूल ःवभाव नै हो। जबसम्म मािनसको िदमागमा ती 
ःवभावह ले अ ा जमाउँछन ्तब सम्म मिुक्त र अनमुह भनेको िबरानै अथार्त ्
नौलो नै भइरहेको हनु्छ।"-एलेन जी ाइट, अलीर् राइिट स,् प.ृ २६७बाट 
पान्तिरत।  

     छ िदन काम गर भनेर परमेँ वरले हामीलाई िनदशन िदनभुएको छ। 
त्यस अनसुार िविभ  मािनसह लाई िविभ  दक्षता, खबुी र सीप िदनभुएको 
छ। त्यसलाई राॆो गद जानपुछर् र आफूले पाएका िशक्षादीक्षा, दक्षता, खबुी र 
सीप अनसुार आफूलाई अनशुासनमा राखेर काम गरेर पैसा कमाउनपुछर्। 
(केही काम छैन भनेर परमेँ वरले िदनभुएको बरदानलाई लकुाएर िख  भएर 
बःन बाइबलले अनमुित िदँदैन) िकनभने सकेसम्म हामी ऋणबाट मकु्त भएर 
चल्नपुछर्। यस अध्यायमा ऋणको बारेमा बाइबलले के भन्छ सो हेनछ ।   
 

१. सापटी िलन ुर खचर् गनुर्  (व्यवःथा २८:४४,४५) 
     अगमवक्ताह  र एिलशा यदर्न नदीको िकनारामा खह  काट्दै 
िथए। तर अचानक बञ् चरोको टाउको िबडँबाट उिछ ेर पानीमा खःयो। 
"ओहो, अब के गन" भनेर अगमवक्ताह  कराउन थाले। त्यो बञ् चरो 
अ बाट सापटी ल्याएको िथयो (२ राजा ६:५)। सापटी वा उधारो ल्याउन ु
भ े िबयापदले कसैको भएको थोकलाई उसको अनमुितले काम चलाउन 
ल्याएको हनु्छ। यथाथर्मा कसैसँग सापटी िलन ुखतरा वा जोिखमपूणर् काम 
हो। त्यितमाऽ नभएर अ बाट ल्याएको सामानलाई िहफाजत गनर् झन 
होिशयार हनुपुन हनु्छ। बञ् चरो सापटी िलन ु र पैसा सापटी िलनमुा केही 
फरक छैन। (एिलशाको मािमलामा बञ् चरोलाई पानीमा अलौिकक ढङ् गले 
तैिरन िदएर िलन लगाएको िथयो)। यिद सापटी ल्याएको पैसालाई दु पयोग 
गिरयो भने त्यसको नितजा गिम्भर हनु सक्छ। 

   हामी िकन पैसा सापट िलन्छ ? त्यसको एउटै कारण छ, त्यो हो 
खचर् गनर्। पैसा सापट िलंदा त्यसलाई ितनर् सक्छु भनेर नै िलएको हनु्छ। 
पैसा सापट िलने बेलामा त्यो पैसा िफतार् गनर् सक्छु भनेर अनमुान गरेर नै 
िलएको हनु्छ। तर यो जोिखमपूणर् काम हो िकनभने हामीलाई भिवंयको 
बारेमा थाहा छैन (उपदेशक ८:७) त्यसकारण पैसा सापट िलंदा त्यो ितनर् 
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नसकुुञ् जेल भारी भएको अनभुव भइरहन्छ (िमऽताको कची पिन भ  
सिकन्छ)। 

ऋणमा पनुर् वा भाकल गरेर सापटी िलएर चल्नकुो बारेमा देहायका 
केही पदह ले के भन्छन?् हेन ुर्होस:् 
भजन ३७:२१  "दुं  टह ले ऋण िलन् छन ्, र ितदनन ्, तर धमीर् जनह ले 
उदारतापूवर्क  िदन् छन ्।" 

उपदेशक ५:५,६  "५ भाकल गरेर पिन पूरा नगनुर्भन् दा त भाकल नगरेको 
अझ असल हो। ६ ितॆो आफ् नो बोलीले ितमीलाई पाप गनर् नलाओस ्। अिन 
मिन् दरको समाचारवाहकलाई “मेरो भाकल त भलू भएको िथयो,” भनी ूितवाद 
नगर। ितमीले बोलेका कुरासँग परमेँ वर िरसाएर ितॆो हातको कामलाई नाश 
गन, िकन?"     

व्यवःथा २८:४४,४५ "४४ त् यसले ितमीह लाई ऋण िदनेछ, तर 
ितमीह ले त् यसलाई ऋण िदनेछैनौ। त् योचािहँ िशर हनेुछ, तर ितमीह चािहँ 
पचु् छर हनेुछौ। ४५ परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरले ितमीह लाई िदनभुएका आ ा 
र िविधह  मानेर उहाँको वचन पालन नगरेका हनुाले ितमीह  नं ट नभएसम् म 
यी सराप ितमीह मािथ आइपनछन ्। यी सबै ौाप ितमीह लाई सताएर 
उिछन् नेछन ्।"  
      बिु  परु् याएर खचर् गनर् भनेर ूायजसो हामी पैसा सापट िलन्छ । तर 
हातमा पैसा पन िबि क् कै त्यसलाई जथाभावी खचर् गन बानी हनुसक्छ र 
त्यसले धेरै ठूलो समःयाह  ल्याउन सक्दछ। पैसा सापटी ल्याउँदा 
हामीह को औकात भन्दा बािहर गएर खचर् गन ूविृ  बसाल्न सक्छ। 
िकनबेचको संःकारको मटुु भनेकै मािनसह लाई सापट िलन उक्साएर खचर् 
गराउन ुहो। त्यसले धनी र गिरब सबैलाई असर पादर्छ। जब सापट िलने 
मोहमा हामी पदर्छ  तब हामीलाई चािहने थोक परु् याउन ु हनेु परमेँ वरसँग 
ूाथर्ना गनुर्पछर् (१ कोरन्थी १०:१३), िकनभने सापट िलन ु पिन ौाप हनु 
सक्छ (व्यवःथा २८:४३-४५)। 

    त्यसकारण पैसा सापट िलएर चल्ने खराब बानी नबसाल्नहुोस।् यिद 
तपाईँले सापट िलइसक्नभुएको छ भने सकेसम्म िछ ै िफतार् गनुर्होस।् हामीसँग 
जे छ त्यसलाई बिु  परु् याएर चलाउनपुछर्। परमेँ वरको पैसालाई हामीले 
सम्हाल्न सक्ने हनुपुछर् तर संसारको पैसाले हामीलाई सम्हाल्न िदन ुहुँदैन। 
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    फेिर कुनै कुनै पिरिःथितमा हामीले पैसा वा अ  थोकह  सापट िलन ु
वाध्यता पिन हनुसक्छ। तर त्यसमा होिशयार हनुपुछर्। हामी जे िलन्छ  त्यो 
सकेसम्म चाँडो िफतार् िदन्छु भ े िनयतले िलनपुछर्।जो मािनस ऋणमा पछर् वा 
अ बाट सापट ल्याएर जीवन गजुानर् चाहन्छ त्यसको आित्मक जीवन पिन 
कसरी खतरा हनुसक्छ? 
 

२. सिञ् चता वा िहफाजत गन बानी र आफूले चाहेको कुरालाई तरुन्तै पूरा गनर् 
खोज्न ु(१ कोरन्थी१०:१३)  

    “अिन एसावलाई याकुबले रोटी र दाल िदए। उनले त्यसलाई खाए 
र उठेर आफ्नो बाटो लागे। यसरी एसावले आफ्नो जन्मिस  अिधकारलाई 
त्यागे" (उत्पि  २५:३४ पान्तिरत)। आफ्नो इच्छा अनसुार घरबाट बािहर 
घमुीघमुी खाने जमु्ल्याहा दाज ुएसावको बानी िथयो। उसले जे मनपरायो त्यही 
गन उसको ःवभाव िथयो। जब उनी घमु्दै आफ्नो भाइ याकूबकहाँ आइपगु्यो 
तब उसले उसले पकाइरहेको सपु वा दालको िमठो बाःना सङु् घ्यो। त्यो 
सङु्घ् ने िबि क् कै उसलाई भोक लाग्यो र त्यो खान उसले  तरुन्तै माग्यो। 
खासमा एसाव त्यःतो भोकले मनर् लािगरहेको त िथएन। चलाक याकूबले यिद 
उसले पकाएको खाना चाहे एसाबले जन्मिस  अिधकार वा बाबलेु िदएको जेठो 
छोरोको अिधकार िदनपुछर् भनेर िज ी गरे। भावना र ःवादले माितँदा एसाबले 
केही पिन सोच्न सकेन र भाइको मोलतोलको करले उसले हनु्छ भनेर बाचा 
गर् यो। मनले मागेको भन्दै तरुन्तै आफ्नो आत्मालाई संत ु  पान एसाबले 
आफ्नो भाइलाई उसको अिधकार बेच्यो। तर पिछ पँ चाताप गरेर त्यो 
अिधकार रोइकराइ माग्यो तर उसले पाएन (िहॄू १२:१७)। 

   एसाबको चिरऽको ठीक िबपिरत हामीले येशूको उदाहरणमा पाउँछ । 
चािलस िदनको उपवास र झण्डै मलार् जःतो भएको बेलामा उहाँलाई फसाउन 
शैतान आयो  र ितन पल्ट ूलोभन अथार्त ्परीक्षा गर् यो (म ी ४:३-१०)। 
तर त्यस ूलोभनको िनयत के िथयो सो येशूले थाहा पाउनभुयो र आफ्नो 
ज्यानको बाजी लगाएर तरुन्तै संतिु  िलनको लािग उहाँ शैतानको छलमा 
पनुर्भएन (म ी ४:३-१०)। उहा ँआफ्नो पूरा जीवनभिर पापको मोजमज्जा र 
शारीिरक अिभलाषामा पनुर्भएन। उहाँको त्यो सतले गदार् हामी पिन पापमािथ 
िबजय पाएर िजउन सक्छ  भनेर उहाँले देखाउनभुएको िथयो। उहाँले उहाँको 
जन्मिस  अिधकारलाई कुनै कुरा ारा साट्नभुएन। मािनसलाई मिुक्तिदने 
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कुरामा उहाँले हल्का पमा िलनभुएन। उहाँले सबै मानव ूाणीलाई उहाँमा 
भएको परमेँ वरको सन्तान हनेु हकमा सहभागी हनु उहाँले आअ वान गनुर्हनु्छ 
(रोमी ८:१७, िततस ३:७)। जब हामी ूलोभन वा परीक्षामा पदार् येशूले 
जःतो त्यसमा नफःन अिडग हनुभुएको जःतै हामी पिन अिडग भय  भने त्यो 
हक हामीले रािखछोड्छ  (१ कोरन्थी १०:१३)। 
  संसारको मोजमज्जामा फःने आखँाको लालसा, शरीको कुइच्छा र 
जीवनको घमण्डमा फःन ुभनेको संसारको अगािड उ म हनुसक्छ जनु ःवगर्को 
जीवनमा अनभुव गनर् सक्दैन। आफ्नो लािग माऽ िजउन ुभनेको परमेँ वरको 
चाहनािबपिरत िजउन ुहो। 
   हामी इसाई भन ला, चचर्मा िनयिमत पमा जाऔलँा, अ को अगािड 
भलादमी िबिँ चयन िवँ वासी भनेर देखाऔलँा तर शारीिरक अिभलाषामा फसेर 
तरुन्तै त्यसलाई संत ु  पानर् खोज्दा कःतो जोिखम अथार्त ्खतरामा हामी पनर् 
सक्छ  भनेर देहायका पदह ले कसरी देखाउँछन?् हेन ुर्होस:् २ शमूएल 
११:२-४ “ 2 एक िदन बेलकुीपख दाऊद सतेुर उठे र महलको कौसीमा गए। 
त् यहाँ डलु् दैगदार् ितनले एउटी ः ऽीलाई नहुाइरहेकी देखे। ितनी अित सनु् दरी 
िथइन।् 3 ितनी को हनु ्भनी बझु् न दाऊद राजाले एउटा मािनस पठाए र ितनी 
एलीआमकी छोरी र िह ी उिरयाहकी ः वाः नी बतशेबा हनु ्भनी प ा लाए। 4 
दाऊदले बतशेबालाई ल् याउन मािनसह  पठाए र ितनीह ले ितनलाई महलमा 
ल् याए र राजा ितनीिसत सतेु। (भखर्रै माऽ ितनको मिहनावारीको शिु  भएको 
िथयो।) त् यसपिछ ितनी घर गइन।् 5 पिछबाट ितनले आफू गभर्वती भएकी 
थाहा पाइन ् र त्यो खबर दाऊदकहाँ पठाइन।्",  उत्पि  ३:६ “त् यो ख 
हेनर्मा कित सनु् दर अिन त् यसका फल खानलाई कित रहरलाग् दा िथए, त् यो 
ः ऽीले देिखन ्। ानी हनु पाए कित असल हनेुिथयो, उनले सोिचन ्। उनले केही 
फल िटपेर खाइन ्, केही आफ् ना लोग् नेलाई िदइन ् र उनले पिन त् यो खाए। 7 
त् यो खाने िबि कै ितनीह ले समझशिक्त पाए र आफू ना  ै रहेछ  भनी चाल 
पाए। यसकारण ितनीह ले नेभाराको पात गाँसेर त् यसले आफ् ना शरीर ढाके।", 
िफिलप्पी ३:१९ “ ितनीह को अन् त पिन नरकमै हनेुछ िकनभने पेट नै 
ितनीह को देवता हो। लाज मान् नपुन कुराह मा नै ितनीह  झन ् घमण् ड 
गदर्छन।् ितनीह को मन पिन ियनै संसारका कुराह मा माऽ लाग् दछ।", १ 
यूह ा २:१६,१७ “ 16 संसारमा भएका कुराह  आखँाको लालच, शरीरको 
कुइच् छा र जीवनको घमण् ड यी कुराह  परमेँ वर िपताबाट आएका होइनन।् 
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यी त संसारकै कुराह  हनु।् 17 संसार र संसारका कुइच् छाह  नाश भएर 
जान् छन,् तर परमेँ वरको इच् छामा लािगरहने मान् छेचािहँ सधभिर रिहरहन् छ।" 
र रोमी ८:८ “ शारीिरक ः वभावको अधीनमा रहनेले परमेँ वरलाई खसुी पानर् 
सक् दैन।"   
   आखँाले देख्यो वा शरीरले माग्यो भन्दैमा तरुन्तै इच्छा पूरा गनर् 
खोज्ने मािनसले उसको िदमाग ठेगानामा नरहेको बताउँछ। यो धैयर्ताको शऽ ु
हो र यसले पिछको भिवंयलाई िबगारी िदन्छ, जीवनको उ रदाियत्व वा 
पारदिशर्तालाई नोक्सान गछर् र त्यसको उपहास गछर्। आखँा वा शरीरले 
चाहेको कुरालाई तरुन्तै पूरा गनर् नखोज्न ु वा िढलो गनुर् भनेको चाहनालाई 
िसध्याउने नीित हो। ूलोभनमा फःन संसारले माग गदर्छ। संसारको 
चालामालाले बिु  नपरु् याएर पैसा उधारो िलने संःकार बसाल्दछ। तरुन्तै 
इनाम पाउने, िछटो पैसा कमाउने चाहना र िछटो धनी हनेु आशाको लोभमा 
फःने चलनलाई संसारले घचघचाइरहेको हनु्छ। जब हामी आफ्नो इच्छालाई 
संत ु  पानर् तरुन्तै सफल हनु्छ  तब त्यस मािमलाम झन झन फःदछ । 
पिछको भिवंय नहेिर अिहलेको फाइदामाऽ हेन बानी खतरापूणर् छ। 
परमेँ वरमािथको िवँ वासमा उ रदायी भएर उहाँले िदनभुएको बरदानह लाई 
सि ता गन उहाँका भक्तह  त्यस ूलोभनमा किहल्यै पिन फःन खोज्न ुहु । 
 

३. आफ्नो औकात वा हैिशयत अनसुार जीिवका चलाउन ु(िहतोपदेश २१:२०) 
      "बिु मान ् मािनसको घरमा उ म भोजन र तेल जम्मा गिरराखेको  
हनु् छ, तर मूखर् मािनसले आफूसँग भएको सबै उड़ाउँछ।" (िहतोपदेश 
२१:२०)। आिथर्क उ रदाियत्वलाई सम्हालेर सि ता गनुर् र जथाभावी 
मोजमज्जा गरेर धनसम्पि  उडाएर अव्यविःथत ढ ले जीवन िनवार्ह गनुर् 
भनेको के हो भनेर मािथको पदले देखाउँछ। मूखर् मािनसह  आफ्नो औकात 
अनसुार चल्न योजना बनाउँदैनन।् ितनीह ले पाएका धनसम्पि  ितनीह कै हो 
र जे गनर् मनलाग्यो त्यही गन र नभएमा उधारो ल्याएर भएपिन चलाउन ुपछर् 
आिखरमा िजन्दगी के हो भ े मनिःथितले ितनीह  चलेका हनु्छन।् 
ितनीह को जीवन अःवःथकर खाना खाएको जःतै हनु्छ। घर जग्गा आिद 
िक  पैसा उधारो िलएर चलाएतापिन कसरी र किहले ितन भ े आफ्नो 
औकात अनसुार िनधो गरेरमाऽ चल्नपुछर्। 
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धनी मािनस आफ्नो धनसम्पि  अनसुार चल्दछन।् तर ितनीह ले 
गिररहने िचन्तालाई हामीले थाहा पाउनपुछर्। धनसम्पि  कमाउने र त्यसलाई 
कसरी सम्हाल्ने भनेर ितनीह ले िचन्ता गिररहेको हनु्छ। जब  मािनसमा थोरै 
पैसा हनु्छ वा मिहनाको तलब अनसुार िजउँछ तब कसरी खचर् परु् याउने भनेर 
िचन्ता गरेको हनु्छ। ितनीह मा धनसम्पि  नभएको कारणले त्यसको िनिम्त 
सतुार् गदनन।् हामीमा जितसकैु धेरै वा थोरै भएतापिन हामीह  हामीह को 
 औकात अनसुार िजउनपुछर् भनेर बाइबलले सल्लाह िदन्छ। अत्यन्त सरल 
जीवन िबताउने मािमलामा पावलले भन्दछन,् "यिद हामीसँग खाना छ र लगुा 
छ (बःने ठाउँ छ) भने त्यसमा हामी संत ु  हनुपुछर्" (१ ितमोथी ६:८)। 
भी मा िजउँदा नै पगु्ने उनको लआय भएकोले सांसािरक धनसम्पि  थपुान 
पावलको िनिम्त चाहना िथएन (िफिलप्पी १:२१)। 
    सबै भन्दा मह वपूणर् कुन ्नीितलाई हामीले सम्झनपुछर् र त्यस अनसुार 
हामी चलेका छ  िक छैन  भनेर कसरी िनँ चय हनेु? हेन ुर्होस ्म ी ६:३३ "तर 
पिहले उहाँको राज् य र उहाँका धािमर्कताको खोजी गर, र यी सबै थोक 
ितमीह का िनिम् त थिपनेछन ्।" (तर यो पिन याद गनुर्होस,् उहाँको धािमर्कतामा 
नीित छ त्यो दश आ ा जसको एक भाग, छ िदन काम गर भनेर िनदशन 
िदइएको छ-अनवुादकको िटप्पणी)। 
    हामीसँग जे छ त्यो हामीह को लािग ॐोत हो केवल पैसामाऽ हो 
भनेर सोच्नहुु । हामीसँग जे छ त्यसलाई सम्हाल्ने उ रदाियत्व हामीमा 
हनुपुछर्। बजेट वा आयव्ययको िहसाब राखेर हामीह  चल्न ुबिु मानी हनु्छ। 
बजेट वा आयव्ययको िहसाब राख् ने बानी िसिकने िसप हो। त्यसलाई हामीले 
राॆोसँग सोचेर चलाउनपुछर्। सन्तिुलत तथा सफल  आिथर्क योजना अनसुार 
चल्न अनशुासन र ूयास हनुपुछर् (िहतोपदेश १४:१५ "बेवकूफ मािनसले 
जनुसकैु कुरा पत् याउँछ, तर समझदार मािनसले आफ् ना पाइलाह  सतकर् साथ 
चाल् छ।")। यिद हामीसँग भएको पैसालाई राॆोसँग सि ता गरेर चल्न समिपर्त 
भय  भने कितपय समयमा पैसाले गदार् लाजमद  िःथित आउनबाट रोिकन 
सक्छ। 
   यिद पैसाको मािमलामा तपाईँलाई समःया भइरहेको छ भने पैसा 
कहाबँाट आउँछ, कहा ँजान्छ, कहा ँखचर् गनुर् पछर् सो को िहसाबिकताब राख् ने 
चलन सु  गनुर्होस।् िहसाबिकताब राख् ने यो चलन त्यःतो गार् हो हनु ु
आवँयक छैन। केही मिहनाभिर भएको खचर्लाई जम्मा गनुर्होस ् र मिहनमा 
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कित खचर् भयो सो िहसाब िनकाल्नहुोस।् तपाईँको हैिशयत वा औकात अनसुार 
जीिवका चलाउन ु तपाईँको मूख्य चासो हनुपुछर्। जे भएतापिन सकेसम्म 
कसैसँग उधारो निलने तपाईँको ूितव ता हनुपुछर्। 
    येशूले एउटा अतीर्कथामा एक जना मािनसले ठूलो घर बनाउन सरु 
गरेको र पैसा बीचैमा िसिधँदा उसलाई के हनु्छ सो उहाँले भ  ुभएको िथयो। 
त्यसमा हामीलाई सि ता वा कुनै काम गदार् पिहला पैसाको िहसाबिकताब 
हनुपुछर् भ  ेपाठलाई कसरी बझुाउन खोिजएको छ? हेन ुर्होस ् लूका १४:२५-
३० "२५ मािनसह को ठूलो भीड उहाँको साथ जाँदैिथयो, र उहाँले फकर 
ितनीह लाई भन् नभुयो, २६ "यिद कोही मकहाँ आउँछ, र आफ् ना बबुा, आमा, 
पत् नी, छोरा-छोरीह  र दाजभुाइ, िददी-बिहनीह लाई र आफ् नै ूाणलाई समेत 
तचु् छ ठान् दैन भने, त् यो मेरो चेला हनु सक् दैन। २७ जनु व् यिक्त आफ् नो बूस 
बोकेर मेरो पिछ लाग् दैन, त् यो मेरो चेला हनु सक् दैन। २८ "ितमीह मध् ये 
कसैले एउटा धरहरा बनाउने इच् छा गछर् भने, त् यो धरहरा बनाई िस याउने 
खचर् आफूिसत छ िक छैन भनी के त् यसले पिहले नै बसेर िहसाब लाउँदैन र? 
२९ नऽ भने त् यसले जग बसालेपिछ िस याउन सकेन भने, देख् नेह  सबैले 
यसो भनेर त् यसको िगल् ला गनर् लाग् नेछन ्, ३० "यस मािनसले बनाउन त थाल् यो 
तर िसद्ध्याउन सकेन।" 
 

४. उधारोलाई नाईँ भ  ेूितव ता (िहतोपदेश २२:७) 
      ऋणमा पदार् के हनु्छ भनेर व्यवःथा २८:१२मा भिनएको छ। 
त्यसबाट कुन ्नीित हामीले अपनाउनपुछर्? हेन ुर्होस,् "परमूभलेु आकाश, आफ् नो 
ूशः तताको भण् डार उघारेर ितमीह को भिूममा ठीक ऋतमुा झरी पठाउनहुनेुछ, 
र ितमीह का हातका सबै मेहनतमा आिशष ् िदनहुनेुछ। ितमीह ले धेरै 
जाितलाई ऋण िदनेछौ, तर कसैबाट ऋण िलनेछैनौ।"   
    हामीह को िभिऽ मनले पिन कसैसँग उधारो िलएर नचल  भनेर 
भन्दछ। अ को उधारोमा जमानी नबःन भनेर पिन बाइबलले बताउँदछ 
(िहतोपदेश १७:१८, २२:२६)। उधारोको जीवनले हामीह को भिवंयलाई 
अन्धकारमा राख् दछ र हामीह को आिथर्क अबःथा कमजोर भएतापिन उधारो 
िलनेसँग हामी दिबएर बःनपुछर्।  इसाईह  पिन ऋण िलएर वा िकःताबन्दीमा 
जीवन िबताउन सिजलो भएको पाइएको छ। आकिषर्त तथा िछटो धन 
कमाउने अनेक  योजनाह लाई नाईँ भ  इसाईह लाई पिन गार् हो भएको 
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पाइन्छ। उधारोमा जीवन चलाउन ुवा ऋणमा चल्न ुआफै पिन अनैितक नहनु 
सक्छ, तर त्यसले हामीह को आित्मक जीवनलाई कमजोर बनाउँछ। 
   "पैसाको मािमलामा कडा नीित अपनाउनपुछर् भऽ भने ठूलो ऋणमा 
डिुवन्छ। तपाईँको औकात अनसुार िजउनपुछर्। कु  रोग जःतै ऋण वा 
उधारो िलएर चल्ने काम रोक्नपुछर्।"-एलेन जी ाइट, काउिन्सल अन 
ःटुवाडर्िशप, प.ृ २७२बाट पान्तिरत। 
   ऋण िलँदा मािनस आिथर्क पमा बन्धनमा पनर् सक्छ र सापटी 
िदनेको दास हनु सक्छ (िहतोपदेश २२:७)। िकःताबन्दी वा ऋण िलएर चल्न ु
हामीह को आिथर्क संसारको संःकार नै भएकोले त्यो मनािसब नै देिखएको 
पाइएको छ। सारा रा  नै ऋणमा चलेको हनु्छ। त्यसले गदार् ऋणमा जीवन 
चलाउन ुके नराॆो छ र भनेर मािनसह ले आफ्नो िबवेकलाई िच  बझुाउन 
खोज्छ। तर हामीमा भएको त्यो गलत मनिःथित हो। 
    "पोिरज र पाउरोटी (गनु्िकु र िढँढो) खान ुपरेतापिन आफ्नो ऋण 
ितरेर कसैको बन्धनमा नपिर परमेँ वरको आिशषलेमाऽ भरपूर भएर िजऔ ँ
भनेर उहाँसँग गम्भीर बाचा बाँध्नहुोस।् आफूसँग भएको पैयाँ भन्दा बिढ खचर् 
गरेर खानेकुराह  िक ु सिजलो छ। तर एक एक पैसाको िहसाब गरेर 
चलाउनहुोस।् पैयाँ आफ्नै ठेगानामा रहन्छ। एक पैयाँ यहाँ एक पैया ँ
त्यहाँ अनावँयक खचर् गनर् पगु्दा धेरै पैयाँह  खचर् गनर् पगेुको हनु्छ। तपाईँ 
ऋणमा डबु्नभुएको छ भने कितकुराह मा त्यागेर चल्नहुोस।् यितउित 
नढिल्मनहुोस।् िनराश नहनुहुोस।् तपाईँको एक एक पैसा जम्मा गनुर्हशोस ्र 
तपाईँको ऋण ितनुर्होस।् सकेसम्म िछटो ऋण वा उधारो ितनुर्होस।् जब 
तपाईँ ःवतन्ऽ भएर कसैलाई केही ितनुर्नपन गरेर िजउनहुनु्छ भने तपाईँले 
ठूलो िबजय पाइसकेको हनु्छ।"-एलेन जी ाइट, काउिन्सल अन ःटुवाडर्िशप, 
प.ृ २५७बाट पान्तिरत।  
 

  ऋण िलएर वा अ सँग सरसापटी गरेर चल्न ुभनेको इसाई जीवनको 
िनिम्त कमजोर जगमा उिभन ु हो। यसले हामीह को आित्मक अनभुवलाई 
नोक्सान परु् याउँछ र परमेँ वरको काममा सहयोग गन चाहनालाई ूभाव 
पादर्छ। अ लाई ढुक् क िदनबुाट हामीलाई बिन्चत गराउँछ। त्यो माऽ नभएर 
परमेँ वरको आिशष पाउने अबसरबाट हामीलाई बिन्चत गराउँदछ। 
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     अिहले नै अनावँयक पमा उधारोमा नचल्न िनणर्य गनर् तपाईँ कसरी 
बचनब  हनेु? ऋणमा नचल्ने के के कारणह  तपाईँले ठम्याउनभुएको छ? 
उधारोमा नचल्न वा ऋणबाट मकु्त भएर चल्न तपाईँ कःतो कःतो कुराह लाई 
त्यागेर बःनपुछर् भनेर िनधो गनुर्भएको छ? 
 

५. बचत र लगानी  (िहतोपदेश १३:११)   
    जाडो मिहनाको लािग खाना जम्मा गनर् किमलाह  पिरौम गदर्छन ्
(िहतोपदेश ६:६-८)। िवशेष कामको िनिम्त िनयिमत पमा पैसा जम्मा गन 
मािमलामा किमलाह बाट पाठ िसक्न ु हाॆो िनिम्त बिु मानी कुरो हो। 
बचतको अथर् हाॆो जीिवकाको लािग चािहने बेलामा खचर् गनर् आिथर्क ॐोत 
बचत गराउँछ  तर त्यसको मतलब जथाभावी खचर् गनर् पैसा लकुाएर राख् न ु
भनेको होइन। पैसालाई व्यविःथत ढङ् गले चलाउन बिु , िहसाबिकताब राख् ने 
बानी र अनशुासनको आवँयकता पछर्। तर अ  केही नगिर केवल पैसामाऽ 
थपुान होडवाजीमा हामी लाग्छ  भने हामीले परमेँ वरको नीिज सम्पि लाई 
लिुटरहेका हनु्छ । त्यसलाई सही सि ता गरेको भिनन्दैन।  
   "बेकारमा पैसा खचर् गदार् त्यसको बेफाइदा दोबर हनु्छ। पैसा खचर् 
माऽ हुँदैन तर आम्दानी गन क्षमता पिन कमजोर भएर जान्छ। यिद हामीले 
पैसा बचाउने बानी बसाल्न सक्य  भने यस संसारमा पैसा थिपन्दै जान्छ र 
उदारिच ले िदने क्षमता भएमा ःवगर्मा धन थिुून्छ।...पैसा बचत गन एक 
िकिसमको अनशुासन हो जसले गदार् हामीले पैसामािथ आिधपात्य जमाउन 
सक्छ । हामीह को मनले जहाँ पायो त्यही ँखचर् गन बानीलाई सम्हालेर कहाँ 
खचर् गनुर्पन हो त्यसमा हामीले िनयन्ऽण गनर् िसक्नपुछर्।"-राण्डी सी. 
आलकनर्, मनी, पोजेशन एण्ड इटरिनटी (क्यारोल िःशम: इिलन्वाइज, िटन्डेल 
हाउस पिब्लिश , २००३), प.ृ ३२८बाट पान्तिरत। 

पैसाको मािमलामा व्यवहािरक पमा कसरी सम्हालेर चल्ने भनेर 
देहायका पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउन सक्दछ? हेन ुर्होस,् िहतोपदेश 
१३:११ "बेईमानीसगँ कमाइएको धन घ  दैजान् छ, तर अिल-अिल गद जम् मा 
गरेको धन ब  दैजान् छ।", िहतोपदेश २१:५,६ "५ लगनशीलको योजनाह ले 
लाभ गराउनेतफर्  उन् मखु गराउँछ, त् यसरी नै हतार गनार्ले दिरितामा पिुगन् छ। 
६ झूटो िजॄोले आफ् नो भाग् य सधुानर्चािहँ उिड़जाने कुइरो र घातक पासो हो।" 
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र िहतोपदेश १३:१८ "ताड़नालाई (अनशुासन) अवहेलना गनमािथ दिरिता र 
लाज आइपछर्। तर सधुार गदार् ध् यान िदने व् यिक्त सम् मािनत हनु् छ।" 
   पैसा तथा परमेँ वरको सम्पि लाई कदर गन मािनसले आफ्नो 
पिरवारको आवँयकताको िनिम्त बचाउँदछ र ःवगर्मा लगानी गदर्छ। 
तपाईँसँग कित पैसा वा सम्पि  छ त्यसको सरोकार होइन तर तपाईँको 
आिथर्क अवःथा जनुसकैु भएतापिन बाइबलले कोरेको योजना अनसुार पैसा 
सम्हाल्ने हनु ु पछर्। आफ्नो पिरवारको िनिम्त बचत गनुर् बिु  परु् याएर 
गनुर्पछर्। पैसाको अबमूल्यन वा भ्याललुाई कम हनु निदन किहलेकाही ँ
नोक्सान पिन सहन राजी हनुपुछर् (उपदेशक ११:१,२ १ आफ् नो अन् न पानीमा 
फािलदेऊ, र धेरै िदनपिछ ितमीले त् यो फेिर पाउनेछौ। २ ितमीले सात, आठ 
जनालाई भाग बाँिड़देऊ, िकनभने ितमी जान् दैनौ कः तो िवपि  देशमा 
आइपनछ)। आफ्नो चाहनालाई माऽ पूरा गनुर् खोज्नभुन्दा पिहले भएको 
धनलाई कसरी सम्हाल्ने भ े सोच्नपुछर् (िहतोपदेश २४:२७ "बािहरको काम 
पूरा गर ्, र आफ् नो खेतबारी तयार पार ्, अिन त् यसपिछ आफ् नो घर बनाऊ") 
र जा े मािनसह बाट उिचत सरसल्लाह िलन खोज्नपुछर् (िहतोपदेश १५:२२ 
"परामशर्को कमीले गदार् योजनाह  िवफल हनु् छन ्, तर धेरै परामशर्दाताह को 
कारण ितनीह  सफल हनु् छन ्")। उपयुर्क्त दईु कुराह  पालन गनुर् नै आिथर्त 
सफलताको नमूना हो। जब हामीह को आवँयकता पूरा हनु्छ र धन थिुून्छ 
तब हामीले ूभ ु हामीह को परमेँ वर भनेर सम्झनपुछर् िकनभने उहाँले नै 
हामीह लाई धन कमाउने खबुी िदनहुनु्छ (व्यवःथा ८:१८)। 
    परमेँ वरको राज्यमा लगानी गनुर् नै परमेँ वरको सिञ् चता गनको 
सरुिक्षत लगानी हो (म ी १३:४४)। त्यहाँ कुनै आिथर्क िगरावाट हुँदैन, 
घोटाला हुँदैन, केही नोक्सानी हुँदैन, चोरले चोदन न त लगानी डबु्छ। 
त्यसको अथर् पैसा किहल्यै खाली नहनेु पैसाको थैली बोक्न ुजःतो हो (लूका 
१२:३३)। जब हामी येशूलाई महण गछ  त्यसले ःवगर्को बकको खाता 
खोलेका हनु्छ  र दशांश र उदारिच ले िदएका भेटीह  त्यस खातामा जम्मा 
हनु्छन।् यस संसारमा हामीह को दैिनक जीवन चलाउन खचर्को आवँयकता 
हनु्छ र त्यसको लािग हामी पिरौम गछ  तर दशांशभेटीह  िदंदा हामीह को 
नजर अनन्त सत्यितर पिन लगाइरहेका हनु्छ । 
 

15० 



      यस संसारमा उ रदायी सिञ् चतक वा सम्पि लाई िहफाजत गन 
बानीलाई सम्हाली राख् ने बममा २ कोरन्थी ४:१८ले िसकाएको सत्यलाई 
हामीले िकन िबसर्नहुु ? हेन ुर्होस "हामी ँ य कुरालाई होइन, तर अ ँ य 
कुरालाई हेछ , िकनभने ँ य कुरा क्षिणक हनु् छन ्, तर अ ँ य कुराचािहँ 
अनन् तसम् म रहन् छन ्।  
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: मािनसको ूत्येक ःवभािवक दक्षता, खबुी, सीप, ूितभा र 
बरदानह  परमेँ वरबाट नै आएको हनु्छ। त्यो चाहे बंशबाट जिन्मदैँ होस ्वा 
कसैको ूभावमा वा िसकेर होस।् हामीमा भएका दक्षता र सीपह लाई हामीले 
के गन त्यसमा हामीह को जीवनको अथर् लकेुको हनु्छ। चाहे अध्ययन गरेर 
होस ्वा व्यवहािरक ानमा होस ्आफूमा भएका खबुी र दक्षताह लाई दक्ष वा 
िसपाल ुब  परमेँ वरले आफ्ना सिञ् चतकह बाट अपेक्षा गनुर्हनु्छ (उपदेशक 
१०:१० "१० बन् चरो बोधो छ र त् यो उध् याएको छैन भने ज् यादै बल ूयोग 
गनुर्पछर्, तर सीपले सफलता ल् याउँछ")। 
    सबै खालका कािलगढको काम गनर् परमेँ वरले बेजेलेललाई उहाँको 
आत्मा, ान, बिु , समजशिक्तले भिरिदनभुएको िथयो (ूःथान ३५:३१)। 
उनी र आहोिलयाबले आफूले जानेका कािरगरी वा हःतकलाह लाई अ लाई 
िसकाउन खबुी भएको िथयो (ूःथान ३५:३४)। 
    हामी संसारको भौितक जीवनमा नै रहेर परमेँ वरको उ म सिञ् चतक 
भएर कुनै िकिसमको ऋणबाट अलग हनु िसक्न सक्दछ । औपचािरक िशक्षा, 
सेिमनार वा कायर्बम, गो ी र िनरन्तर पमा अध्ययनलाई जारी राखेर हामीले 
जानेका िसप र दक्षतालाई ितखो पाद लानपुछर्। हात बाँधेर केही गनुर्छैन भनेर 
बःनभुन्दा जहाँसक्यो त्यहाँ हामीले जानेका कुराह लाई ूयोग गनुर्पछर्। 
हामीले पाएका दक्षता, ूितभा वा िसपलाई बढाउँदै लिगयो भने हामीमा भएका 
उ म कुराह लाई परमेँ वरलाई िदन सक्ने हनेुछ  र हामी असल सिञ् चतक 
वा आफूले पाएका उ रदाियत्वलाई सही पमा सम्हाल्न सक्षम ्हनु्छ । 
    सनुको िसक् काको अतीर्कथामा ूत्येक काम गनलाई उसको क्षमता 
अनसुार ितनीह को मािलकले आफू परदेश जानभुन्दा पिहले िसक् काह  िदएको 
िथयो भनेर येशूले भ ुहनु्छ (म ी २५:१५)। दईु जना नोकरले ितनीह ले 
पाएको सनुको िसक् कालाई लगानी गरेर दोबर बनाए। तेॐोले एउटामाऽ 
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िसक् का थोरै भएको भनेर त्यसलाई लगानी नगिर जिमनमा गाडेर राखे। 
उसूित मािलक नाराज भएर उसँगभएको िसक् का पिन खोसेर िलइयो। 
हामीसँग जेछ त्यसलाई सधुार गनर् हामी जिहले पिन ूयत् नशील हनुपुछर्। तर 
केही थाहा छैन भनेर भनेको कुरा जानेर पिन वेवाःता गरेर हातबाँधेर बःन ु
भनेको आफूले जानेको कुरालाई गाडेर राख् न ुहो। आफूले जानेको कुरालाई 
व्यवहािरक पमा ितखाद लैजान,ु भएको पैसालाई सवु्यविःथत पमा चलाउन,ु 
ऋणमा नडबु्न ु र अनशुािसत जीवन िबताउन ु जःता बरदानह  परमेँ वरकै 
आिशषले आएका हनु।् कुनै कुरामा असल हनु र सफल हनु हामीले त्यही 
कुरालाई बारम्बार दोहोर् याउनपुछर्। 
   "जब बाइबलका पाठ तथा अतीर्ह लाई दैिनक जीवनमा उपयोग 
गछ  तब त्यसले चिरऽमा गिहरो र पिछसम्म ूभािवत पादर्छ। यी पाठह  
ितमोथीले िसकेका िथए र उनले व्यवहारमा लगाएका िथए। उनमा कुनै िबशेष 
िबलक्षण ूितभाह  िथएनन ्तर उनको काम अत्यन्त मूल्यवान िथयो िकनभने 
परमेँ वरले िदनभुएको खबुीह लाई आफ्नो ःवामीको िनिम्त ूयोग गरेका 
िथए।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ् अभ आपोःटलस,् प.ृ २०५बाट 
पान्तिरत। 

  
िचन्तनमनन: 

अ)   आफूले आफूलाई सम्हाल्ने बानी  इसाईको िनिम्त  जिहले 
पिन अत्यन्त मह वपूणर् कुरो हो तर पैसाको मािमलामा 
सम्हाल्न ुपिन अत्यन्त मह वपूणर् खबुी हो। आफूसँग भएको 
आम्दानीलाई सम् हाल्न सिकएन भने त्यसले जीवन धा  
मिुँकल गराउँछ र त्यसले जीवनलाई िबगाछर् पिन। यःतो 
िकिसमको खतरामा पनह लाई हामी चचर्का सदःय भएको 
हैिशयतले के गनर् सक्छ ? 

आ)    जब हामी एक आपससँग भेटघाट, छलफल गछ  र दैिनक 
जीवन चलाउँछ  रोमी १३:६-१०ले भनेको वचनलाई कसरी 
व्यवहारमा लाग ुगराउने? हेन ुर्होस ्"६ यसैकारणले पिन ितमी 
कर ितदर्छौ। िकनिक ूशासकह  यसै कामको िनिम् त 
िनरन् तर लािगरहेका परमेँ वरका सेवक हनु ्। ७ ितनुर्पन कुरा 
सबैलाई ितर, कर ितनुर्पनलाई कर, महसूल ितनुर्पनलाई 
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महसूल, आदर गनुर्पनलाई आदर, इज् जत गनुर्पनलाई इज् जत 
गर। ८ आपसमा ूमे गनुर्बाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी 
नहोओ। िकनिक आफ् नो िछमेकीलाई ूमे गनले व् यवः था 
पूरा गरेको हनु् छ। ९ "तले व् यिभचार नगर ्, तले हत् या 
नगर ्, तले चोरी नगर ्, तले लोभ नगर ्, " यी 
आ ाह बाहेक, र अ  जित आ ा छन ्, ती सबैको सारांश 
यसै आ ामा पाइन् छ, अथार्त ् "तले आफ् नो िछमेकीलाई 
आफूलाई जः तै ूमे गर ्।" १० ूमेले िछमेकीको खराबी 
गदन। यसकारण ूमे गनुर् नै व् यवः था पूरा गनुर् हो।   

इ)   कसैले भन्छ येशू िछटै आउँदै हनुहुनु्छ त्यसकारण पैसा 
कमाउने ऋणमा डबु्ने जःता कुराह मा िचन्ता गनुर्हु । 
त्यसखालको मनिःथितलाई तपाईँले कसरी जवाफ िदनहुनु्छ? 
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कथा ११ 

येशूको लािग िसउन ु

जमैका, मेिभस बरेल ःपेन्सर, ६६ 
 

      लगुा िसउने काममा अत्यन्त नाउँ चलेको आफ्नो ौीमानको केही 
दशक अिघ मतृ्यभुएपिछ अब के गन भनेर मेिभस बरेल ःपेन्सरलाई थाहा 
िथएन। उनको ौीमानले जमैकामा अत्यन्त फःटाएको लगुा िसउने तीनवटा 
पसलह  खोलेका िथए र टाप ु देश जमैकाको राजधानी िक ःटनको मूल 
बजारमा पिन लगुा िसउने पसल खोलेका िथए। त्यहाँ २५ जना कामदारह  
िथए। मेिभसलाई के ग ँ के ग ँ भएको िथयो। उनले ती पसलह  आफैले 
सम्हाल्ने िनणर्य गिरन।् त्यसको दश वषर्पिछ पिन उनलाई के  ग ँ के ग ँ 
भयो। उनले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा बिप् तःमा िलने िनचोडमा पगु्दा अब 
शिनबार के गन भनेर अलमलमा पिरन ् िकनभने शिनबार अत्यन्त व्यःत िदन 
हनु्थ्यो। त्यसबेला व्यापारमा धेरै कमाइन्थ्यो। के गन भनेर उनले िभऽी 
दयदेिख ूाथर्ना गनर् थािलन।् मेिभज आइतवार चचर् जािन्थन।् तर एक िदन 
उनले एडभेिन्टःट साथीबाट सात  िदनमा मनाउन ुपन साबथको बारेमा सिुनन।् 
चौथ  आ ामा लेिखएको साबथलाई सम्झनपुछर् भनेर लेिखएको आ ा सबै 
इसाईह लाई हो भनेर उनलाई थाहा िथएन। जब एडभेिन्टःट पािरवािरक 
साथीह ले उनलाई हप् ता हप् तामा हनेु बाइबल अध्ययनको िनिम्त िनम्त्याए तब 
उनको जीवनमा पिरवतर्न हनु थाल्यो। एक जना एडभेिन्टःट व्यापारी साथीले 
मेिभजको घरमा आएर उनको ौीमानको मतृ्य ुहनुभुन्दा अिघ िनयिमत पमा 
ूाथर्ना गनर् आउँथे र मेिभजलाई बाइबल अध्ययन गनर् आउन अनरुोध गदर्थे। 
तर आफू व्यःत भएको भनेर बाइबल अध्ययनमा जान अःवीकार गदर्थी। 
पिछ बाइबल अध्ययन गन सानो झणु्डमा समावेश हनु उनलाई ती साथीले 
अनरुोध गरे। आफूलाई बाइबलको बारेमा ान कितको कमी रहेछ भनेर 
उनले प ा लगाइन।् "बाइबलमा भएका कितकुराह  मेरो अगािड खोिलयो। 
ती सबै कुराह  बाइबलमा छ भनेर मलाई थाहा िथएन" मेिभजले बाइबल 
अध्ययन गन एउटा समयमा भिनन।् साबथको बारेमा उनलाई नयाँ ान 
भएको साथै येशू िछ ै आउनहुनु्छ र धमीर्ह  ःवगर्को घरमा लिगनेछ भ े 
कुरा पिन उनलाई थाहा िथएन। बाइबलमा वणर्न गिरएको नयाँ पथृ्वीको 
बारेमा उनले सनु्दा उनलाई अचम्म लागेको िथयो। "जित कुरा मलाई 
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सनुाइयो झन झन मलाई सु  मन लागेको िथयो," मेिभजले भिनन।् तर 
शिनबार उनले लगुा िसउने काम बन्द गिरनन।् तर एक िदन जब उनी 
बाइबल अध्ययन पिछ आफ्नो घरमा फिकर् दै िथइन ् तब एउटा आवाजले 
उनलाई घचघच्याएको महससु गिरन ्"ितमी दगनुर् सक्छौ तर लकु्न सक्दैनौ।" 
अिन साबथको बारेमा के गन भनेर उनले मनैदेिख ूाथर्ना गनर् थािलन।् "मैले 
के िसिकरहेको िथए ँसो मैले पूरै महण गिररहेको  िथइन।ँ परमेँ वरबाट म 
भािगरहेको तर उहाँको साम ु जेभएपिन म लकु्न सिक्दँन भनेर ूभलेु 
भिनरहनभुएको मैले िवँ वास गर।" मेिभजले नलकुाइकन आफ्नो कुरा भिनन।् 
िडसेम्बर २०१६मा उनले िनणर्य गिरन।् त्यसबेला उनले ितनैवटा पसलह को 
ढोकामा यो सूचना टाँिसिदइन ् "जनवरी ७तािरखदेिख ःपेन्सर कपडा िसउने 
पसल शिनबारको िदन बन्द गिरनेछ। तर त्यसको स ामा आइतबार 
खोिलनेछ।" जनवरी ७मा उनले बिप् तःमा िलइन।् उनका धेरै माहकह  
उनीदेिख िरसाइन।् एक जनाले त उिनसँग पिड्कएर भने, "िकन यःतो 
गरेको?" अक ले भन्यो, "शिनबार झन धेरै व्यापार हनु्छ त्यसकारण िकन त्यो 
िदन पसल बन्द गरेको?" मेिभजले नॆ भएर जवाफ िदइन,् "ःवगर्मा हनेु मेरो 
िपताले पहाडह मा भएको हजार गाईबःतहु  उहाँको हो भनेर उहाँले भ ुहनु्छ 
र ितनीह मा दशमाऽ मलाई िदन ुउहाँको िनिम्त केही पिन होइन।" शिनबार 
उनको पसल बन्द भएपिन उनको पसल झन राॆोसँग चल्न थाल्यो। आइबार 
पसल खोलेकोमा कितपय माहकह ले उनलाई सराहना गरे। मूल बजारमा 
रहेको उनको पसल शिनबारमा मोटर पाकर्  गन ठाउँकालािग सिजलो भएको 
िथयो आइबारचाही ँसनुसान हनु्थ्यो। "मेरो िबबी झन बढ् यो। धेरै मािनसह  
जो शिनबार आउँथे ितनीह लाई आइतबार आउन सिजलो भएको भे ाए। 
मोटर पाकर्  गनर् तँछाडमछाड नभएको ितनीह ले मन पराए।" खशुी व्यक्त 
गद मेिभजले भिनन।् पैसा भन्दा बेिस त चचर्मा नयाँ पिरवार भे ाएकोमा उनी 
खशुी भएकी िथइन।् जब चचर्मा ूथम पल्ट जाँदा एक पिरवारले उनलाई 
न्यानो सत्कार गरेको उनले किहल्यै पिन िबिसर्ने छैनन।् "मेरो लािग ढोका 
खोिलएको जःतो लाग्यो। मािनसह  त्यःतो दयाल ु र िमलनसार िथए भनेर 
मलाई थाहा िथएन। मेरो जीवनमा त्यो भन्दा आनन्दको कुरो केही छैन।" 
उनले भिनन।् 

   आजभोिल मेिभज जो ६६ वषर्की िछन ्आफ्नो पसल खोल्नभुन्दा 
पिहले आफ्ना कामदारह सँग ूत्येक िवहान ूाथर्ना गिछर्न।् कामदारह को 
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बीचमा ूमे सदभाव होस,् ितनीह लाई परमेँ वरले शिक्त िदउन ् र 
माहकह लाई आिशष िदउन ्भनेर उनले ूाथर्ना गिछर्न।् उनका कामदारह  
एक आपसमा कचकच र ूितःपधार् गथ अब शान्तसँग एकभएर काम गछर्न ्
भनेर उनले भिनन।् आफ्ना कामदारह लाई पिन उनले बाइबल अध्ययन गनर् 
िनम्तो िदइन।् ितनीह मा एक जना बिप् तःमाको िनिम्त तयार भइरहेको छ। 
शिनबार काम गन र व्यापार गनह लाई उनले के सल्लाह िदनहुनु्छ भनेर 
उनीसँग सोध्दा उनले यो जवाफ िदइन ् "तपाईँले केही पिन गमुाउनहुनेुछैन। 
तर परमेँ वरलाई तपाईँले समपर्ण गनुर्भयो भने ब  तपाईँलाई फाइदा नै 
हनु्छ।" उनको मनपन पद िफिलप्पी ४:१३ हो जसमा लेिखएको छ, "मलाई 
बल िदनहुनेु भी ारा म सबै थोक गनर् सक्छु" ( पान्तिरत)। "तपाईँको 
आखँा येशूितर लगाइराख् नहुोस ् िकनभने उहाँ जीवनको ॐोत हनुहुनु्छ। 
उहाँिबना तपाईँले केही पिन गनर् सक्नहुु । उहाँसँग तपाईँले जे पिन गनर् 
सक्नहुनु्छ।" िनधर्क् क भएर उनले भिनन।् 

  (लेखक: आन्ड्र्य ुमेकचेःनी)। 
 

जमैकाको बारेमा जानकारी: सन ् १९८८को जाडोको ओलिम्पक खेलमा ती 
भेगका देशह मा जमैका पिहलो रा  िथयो जसले िहँउमा ठेला ता  ेूितःपधार्मा 
भाग िलएको िथयो। २०० जातभन्दा बेसी अत्यन्त राॆो सनुाखरी वा अिकर् द 
पाइने ठाउँ जमैका हो र ितनीह मध्ये ७३ जातको चाही ँ त्यहीमँाऽ पाइन्छ। 
संसारको सबभन्दा ठूलो ूाकृितक समिु बन्दरगाहमा जमैकाको राजधानी 
िक ःटनको सात  बन्दरगाह हो। संसारमा सबभन्दा िछटो दगनु मािनस उसन 
बोल्टको घर जमैका हो। 
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