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ऋण दै िनक िनणर्य

यस अध्यायका मूल पदह : भजन ३७:२१, म ी ४:३-१०, म ी ६:३३,
व्यवःथा २८:१२, िहतोपदे श १३:११, िहतोपदे श २१:५ र २ कोरन्थी
४:१८।

यस अध्यायको मूल सार पद: "७ ितनुपर् न कुरा सबैलाई ितर– कर ितनुपर् नलाई
कर, महसूल ितनुप
र् नलाई महसूल, आदर गनुप
र् नलाई आदर, इज्जत गनुप
र् नलाई

इज्जत गर।

८ आपसमा ूेम गनुब
र् ाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहोओ।

िकनिक आफ्नो िछमेकीलाई ूेम गनले व्यवःथा पूरा गरे को हुन्छ।” रोमी
१३:७-८।

किहलेकाही ँ तपाईँलाई पैसा सापटी िदन राजी हुने मािनस भे ाउनुभयो

ु न्ु छ। हुनसक्छ त्यस व्यिक्तले कुनै ःवाथीर् भावनाले
भने तपाईँ भाग्यमानी हुनह

ूेिरत भएर तपाईँलाई सापटी निदएको होला अथार्त ् पैसा नभएर तपाईँलाई

आपद परे को बेलामा उसले तपाईँलाई पैसा सापटी िदएर सहयोग गनर् चाहे को
हुन सक्छ। तर ूायजसो कोही पिन मािनसले अत्यन्त भलाद्मी वा असल
दय भएर खुशीसाथ पैसा सापटी िदँदैन। ितनीह ले तपाईँलाई पैसा सापटी

िदन्छन् िकनभने तपाईँलाई िदइएको सापितबाट धेरै पैसा फाइदा भएर आएको
चाहन्छन्।

हामी येशूका भक्त भएका कारणले कसै सँग सापटी िलने मािमलामा

सकेसम्म टाढा बःन सक्नुपछर्। तर कुनै पिरिःथितमा जःतै घर िक े बेलामा

होस् वा मोटरसाइकल िक ेबेलामा होस् वा चचर् बनाउन होस् वा पढ्नमा होस्,
हामीह ले सापित िलन वा िकःताबन्धीमा चल्न वाध्य हुनसक्छ। तर हामीले
बुि

र्ु छर्।
पुर्याएर यस मािमलामा चल्नुपछर्। आफ्नो है िशयत पिन हे नप

त्यसकारण सकेसम्म हामी ऋणमा नडुब्न कोिशश गनुप
र् छर्।

जे भएतापिन पैसाको मािमलामा हामी होिशयार हुनपु छर्। यिद हामीमा

है िशयत छै न र हामीसँग नभएको पैसा खचर् गनुर् भनेको परमेँवरका जनह

भनेर नै दावी गरे तापिन हामीले त्यस ढोकालाई खुला गरे का हुन्छ जसले

ँ ा लगाउने बानी र सं सािरक
"हामीलाई लोभी वा अ को सम्पितमा आख
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थोकह ूित मोहमा फसाउँछ।

सांसािरक धनको लोभमा परे र अ सँग

ूितःपदार् गन मािनसको मूल ःवभाव नै हो। जबसम्म मािनसको िदमागमा ती

ःवभावह ले अ ा जमाउँछन् तब सम्म मुिक्त र अनुमह भनेको िबरानै अथार्त ्

नौलो नै भइरहे को हुन्छ।"-एलेन जी
पान्तिरत।

ाइट, अलीर् राइिट स्, पृ. २६७बाट

छ िदन काम गर भनेर परमेँवरले हामीलाई िनदशन िदनुभएको छ।

त्यस अनुसार िविभ

मािनसह लाई िविभ

दक्षता, खुबी र सीप िदनुभएको

छ। त्यसलाई राॆो गद जानुपछर् र आफूले पाएका िशक्षादीक्षा, दक्षता, खुबी र

सीप अनुसार आफूलाई अनुशासनमा राखेर काम गरे र पैसा कमाउनुपछर्।
(केही काम छै न भनेर परमेँवरले िदनुभएको बरदानलाई लुकाएर िख

भएर

बःन बाइबलले अनुमित िदँदैन) िकनभने सकेसम्म हामी ऋणबाट मुक्त भएर

चल्नुपछर्। यस अध्यायमा ऋणको बारे मा बाइबलले के भन्छ सो हे नछ ।
१. सापटी िलनु र खचर् गनुर् (व्यवःथा २८:४४,४५)
अगमवक्ताह

र एिलशा यदर्न नदीको िकनारामा

खह

काट्दै

ँ बाट उिछ े र पानीमा खःयो।
िथए। तर अचानक बञ्चरोको टाउको िबड

"ओहो, अब के गन" भनेर अगमवक्ताह

कराउन थाले। त्यो बञ्चरो

अ बाट सापटी ल्याएको िथयो (२ राजा ६:५)। सापटी वा उधारो ल्याउनु

भ े िबयापदले कसै को भएको थोकलाई उसको अनुमितले काम चलाउन

ल्याएको हुन्छ। यथाथर्मा कसै सँग सापटी िलनु खतरा वा जोिखमपूणर् काम

हो। त्यितमाऽ नभएर अ बाट ल्याएको सामानलाई िहफाजत गनर् झन

होिशयार हुनपु न हुन्छ। बञ्चरो सापटी िलनु र पैसा सापटी िलनुमा केही
फरक छै न। (एिलशाको मािमलामा बञ्चरोलाई पानीमा अलौिकक ढङ्गले

तै िरन िदएर िलन लगाएको िथयो)। यिद सापटी ल्याएको पैसालाई दु पयोग
गिरयो भने त्यसको नितजा गिम्भर हुन सक्छ।
हामी िकन पैसा सापट िलन्छ ? त्यसको एउटै कारण छ, त्यो हो
खचर् गनर्। पैसा सापट िलं दा त्यसलाई ितनर् सक्छु भनेर नै िलएको हुन्छ।
पैसा सापट िलने बेलामा त्यो पैसा िफतार् गनर् सक्छु भनेर अनुमान गरे र नै

िलएको हुन्छ। तर यो जोिखमपूणर् काम हो िकनभने हामीलाई भिवंयको
बारे मा थाहा छै न (उपदे शक ८:७) त्यसकारण पैसा सापट िलं दा त्यो ितनर्
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नसुकुञ्जेल

भारी

भएको

अनुभव

भइरहन्छ

(िमऽताको

कची

पिन

भ

सिकन्छ)।
ऋणमा पनुर् वा भाकल गरे र सापटी िलएर चल्नुको बारे मा दे हायका

केही पदह ले के भन्छन्? हेनह
र्ु ोस्:
भजन ३७:२१

"दुंटह ले ऋण िलन्छन्, र ितदनन्, तर धमीर् जनह ले

उदारतापूवक
र्
िदन्छन्।"
उपदे शक ५:५,६

"५ भाकल गरे र पिन पूरा नगनुभ
र् न्दा त भाकल नगरे को

अझ असल हो। ६ ितॆो आफ्नो बोलीले ितमीलाई पाप गनर् नलाओस्। अिन
मिन्दरको समाचारवाहकलाई “मेरो भाकल त भूल भएको िथयो,” भनी ूितवाद

ँ परमेँवर िरसाएर ितॆो हातको कामलाई नाश
नगर। ितमीले बोलेका कुरासग
गन, िकन?"

व्यवःथा २८:४४,४५ "४४ त्यसले ितमीह लाई ऋण िदनेछ, तर

ितमीह ले त्यसलाई ऋण िदनेछैनौ। त्योचािहँ िशर हुनछ
े , तर ितमीह चािहँ

पुच्छर हुनछ
े ौ। ४५ परमूभ ु आफ्ना परमेँवरले ितमीह लाई िदनुभएका आ ा
र िविधह

मानेर उहाँको वचन पालन नगरे का हुनाले ितमीह

नंट नभएसम्म

यी सराप ितमीह मािथ आइपनछन्। यी सबै ौाप ितमीह लाई सताएर

उिछन्नेछन्।"
बुि

पुर्याएर खचर् गनर् भनेर ूायजसो हामी पैसा सापट िलन्छ । तर

हातमा पैसा पन िबि क्कै त्यसलाई जथाभावी खचर् गन बानी हुनसक्छ र
त्यसले

धेरै

ठू लो

समःयाह

ल्याउन

सक्दछ।

पैसा

हामीह को औकात भन्दा बािहर गएर खचर् गन ूवृि

सापटी

ल्याउँदा

बसाल्न सक्छ।

िकनबेचको सं ःकारको मुटु भनेकै मािनसह लाई सापट िलन उक्साएर खचर्

गराउनु हो। त्यसले धनी र गिरब सबैलाई असर पादर्छ। जब सापट िलने
मोहमा हामी पदर्छ

तब हामीलाई चािहने थोक पुर्याउनु हुने परमेँवरसँग

ूाथर्ना गनुप
र् छर् (१ कोरन्थी १०:१३), िकनभने सापट िलनु पिन ौाप हुन
सक्छ (व्यवःथा २८:४३-४५)।

त्यसकारण पैसा सापट िलएर चल्ने खराब बानी नबसाल्नुहोस्। यिद

तपाईँले सापट िलइसक्नुभएको छ भने सकेसम्म िछ ै िफतार् गनुह
र् ोस्। हामीसँग

जे छ त्यसलाई बुि

पुर्याएर चलाउनुपछर्। परमेँवरको पैसालाई हामीले

सम्हाल्न सक्ने हुनपु छर् तर सं सारको पैसाले हामीलाई सम्हाल्न िदनु हुँदैन।
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फेिर कुनै कुनै पिरिःथितमा हामीले पैसा वा अ

थोकह

सापट िलनु

वाध्यता पिन हुनसक्छ। तर त्यसमा होिशयार हुनपु छर्। हामी जे िलन्छ त्यो

सकेसम्म चाँडो िफतार् िदन्छु भ े िनयतले िलनुपछर्।जो मािनस ऋणमा पछर् वा

अ बाट सापट ल्याएर जीवन गुजानर् चाहन्छ त्यसको आित्मक जीवन पिन
कसरी खतरा हुनसक्छ?
२. सिञ्चता वा िहफाजत गन बानी र आफूले चाहेको कुरालाई तुरन्तै पूरा गनर्
खोज्नु (१ कोरन्थी१०:१३)

“अिन एसावलाई याकुबले रोटी र दाल िदए। उनले त्यसलाई खाए

र उठे र आफ्नो बाटो लागे। यसरी एसावले आफ्नो जन्मिस
त्यागे" (उत्पि

२५:३४

अिधकारलाई

पान्तिरत)। आफ्नो इच्छा अनुसार घरबाट बािहर

घुमीघुमी खाने जुम्ल्याहा दाजु एसावको बानी िथयो। उसले जे मनपरायो त्यही

गन उसको ःवभाव िथयो। जब उनी घुम्दै आफ्नो भाइ याकूबकहाँ आइपुग्यो
तब उसले उसले पकाइरहे को सुप वा दालको िमठो बाःना सुङ्घ्यो। त्यो
सुङ्घ्ने िबि क्कै उसलाई भोक लाग्यो र त्यो खान उसले

तुरन्तै माग्यो।

खासमा एसाव त्यःतो भोकले मनर् लािगरहे को त िथएन। चलाक याकूबले यिद

उसले पकाएको खाना चाहे एसाबले जन्मिस

अिधकार वा बाबुले िदएको जेठो

छोरोको अिधकार िदनुपछर् भनेर िज ी गरे । भावना र ःवादले माितँदा एसाबले

केही पिन सोच्न सकेन र भाइको मोलतोलको करले उसले हुन्छ भनेर बाचा
गर्यो। मनले मागेको भन्दै तुरन्तै आफ्नो आत्मालाई सं त ु

पान एसाबले

आफ्नो भाइलाई उसको अिधकार बेच्यो। तर पिछ पँचाताप गरे र 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 गर्यो (म ी ४:३-१०)।

तर त्यस ूलोभनको िनयत के िथयो सो येशूले थाहा पाउनुभयो र आफ्नो

ज्यानको बाजी लगाएर तुरन्तै सं तिु

िलनको लािग उहाँ शैतानको छलमा

पनुभ
र् एन (म ी ४:३-१०)। उहाँ आफ्नो पूरा जीवनभिर पापको मोजमज्जा र

शारीिरक अिभलाषामा पनुभ
र् एन। उहाँको त्यो सतले गदार् हामी पिन पापमािथ

िबजय पाएर िजउन सक्छ भनेर उहाँले दे खाउनुभएको िथयो। उहाँले उहाँको

जन्मिस

अिधकारलाई कुनै कुरा ारा साट्नुभएन। मािनसलाई मुिक्तिदने
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कुरामा उहाँले हल्का

पमा िलनुभएन। उहाँले सबै मानव ूाणीलाई उहाँमा

भएको परमेँवरको सन्तान हुने हकमा सहभागी हुन उहाँले आअवान गनुह
र् न्ु छ
(रोमी ८:१७, िततस ३:७)। जब हामी ूलोभन वा परीक्षामा पदार् येशूले

ु एको जःतै हामी पिन अिडग भय भने त्यो
जःतो त्यसमा नफःन अिडग हुनभ

हक हामीले रािखछोड्छ (१ कोरन्थी १०:१३)।

ँ ाको लालसा, शरीको कुइच्छा र
सं सारको मोजमज्जामा फःने आख

जीवनको घमण्डमा फःनु भनेको सं सारको अगािड उ म हुनसक्छ जुन ःवगर्को
जीवनमा अनुभव गनर् सक्दै न। आफ्नो लािग माऽ िजउनु भनेको परमेँवरको
चाहनािबपिरत िजउनु हो।
हामी इसाई भन ला, चचर्मा िनयिमत

ँ
पमा जाऔला,
अ को अगािड

ँ तर शारीिरक अिभलाषामा फसेर
भलादमी िबिँचयन िवँवासी भनेर दे खाऔला

तुरन्तै त्यसलाई सं त ु
सक्छ

पानर् खोज्दा कःतो जोिखम अथार्त ् खतरामा हामी पनर्

भनेर दे हायका पदह ले कसरी दे खाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: २ शमूएल

ु ीपख दाऊद सुतेर उठे र महलको कौसीमा गए।
११:२-४ “ 2 एक िदन बेलक

त्यहाँ डुल्दै गदार् ितनले एउटी ःऽीलाई नुहाइरहेकी दे खे। ितनी अित सुन्दरी

िथइन्। 3 ितनी को हुन ् भनी बुझ्न दाऊद राजाले एउटा मािनस पठाए र ितनी

एलीआमकी छोरी र िह ी उिरयाहकी ःवाःनी बतशेबा हुन ् भनी प ा लाए। 4
दाऊदले बतशेबालाई ल्याउन मािनसह

पठाए र ितनीह ले ितनलाई महलमा

ल्याए र राजा ितनीिसत सुते। (भखर्रै माऽ ितनको मिहनावारीको शुि

भएको

िथयो।) त्यसपिछ ितनी घर गइन्। 5 पिछबाट ितनले आफू गभर्वती भएकी
थाहा पाइन् र त्यो खबर दाऊदकहाँ पठाइन्।",

उत्पि

३:६ “त्यो

ख

हेनम
र् ा कित सुन्दर अिन त्यसका फल खानलाई कित रहरलाग्दा िथए, त्यो
ःऽीले दे िखन्।

ानी हुन पाए कित असल हुनिे थयो, उनले सोिचन्। उनले केही

फल िटपेर खाइन्, केही आफ्ना लोग्नेलाई िदइन् र उनले पिन त्यो खाए। 7
त्यो खाने िबि कै ितनीह ले समझशिक्त पाए र आफू ना ै रहेछ भनी चाल
पाए। यसकारण ितनीह ले नेभाराको पात गाँसेर त्यसले आफ्ना शरीर ढाके।",

िफिलप्पी ३:१९ “ ितनीह को अन्त पिन नरकमै हुनछ
िकनभने पेट नै
े
ितनीह को दे वता हो। लाज मान्नुपन कुराह मा नै ितनीह

झन् घमण्ड

गदर्छन्। ितनीह को मन पिन ियनै सं सारका कुराह मा माऽ लाग्दछ।", १

यूह ा २:१६,१७ “ 16 सं सारमा भएका कुराह

कुइच्छा र जीवनको घमण्ड यी कुराह

ँ ाको लालच, शरीरको
आख

परमेँवर िपताबाट आएका होइनन्।
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यी त सं सारकै कुराह

् 17 सं सार र सं सारका कुइच्छाह
हुन।

नाश भएर

जान्छन्, तर परमेँवरको इच्छामा लािगरहने मान्छे चािहँ सधभिर रिहरहन्छ।"

र रोमी ८:८ “ शारीिरक ःवभावको अधीनमा रहनेले परमेँवरलाई खुसी पानर्
सक्दै न।"

ँ ाले दे ख्यो वा शरीरले माग्यो भन्दै मा तुरन्तै इच्छा पूरा गनर्
आख

खोज्ने मािनसले उसको िदमाग ठे गानामा नरहे को बताउँछ। यो धै यत
र् ाको शऽु
हो र यसले पिछको भिवंयलाई िबगारी िदन्छ, जीवनको उ रदाियत्व वा

ँ ा वा शरीरले
पारदिशर्तालाई नोक्सान गछर् र त्यसको उपहास गछर्। आख

चाहे को कुरालाई तुरन्तै पूरा गनर् नखोज्नु वा िढलो गनुर् भनेको चाहनालाई

िसध्याउने नीित हो। ूलोभनमा फःन सं सारले

माग गदर्छ। सं सारको

नपुर्याएर पैसा उधारो िलने सं ःकार बसाल्दछ। तुरन्तै

चालामालाले बुि

इनाम पाउने, िछटो पैसा कमाउने चाहना र िछटो धनी हुने आशाको लोभमा

फःने चलनलाई सं सारले घचघचाइरहे को हुन्छ। जब हामी आफ्नो इच्छालाई

सं त ु

पानर् तुरन्तै सफल हुन्छ

पिछको

भिवंय

नहे िर

अिहलेको

तब त्यस मािमलाम झन झन फःदछ ।
फाइदामाऽ

हे न

बानी

खतरापूणर्

छ।

परमेँवरमािथको िवँवासमा उ रदायी भएर उहाँले िदनुभएको बरदानह लाई
सि ता गन उहाँका भक्तह

त्यस ूलोभनमा किहल्यै पिन फःन खोज्नु हु ।

३. आफ्नो औकात वा है िशयत अनुसार जीिवका चलाउनु (िहतोपदे श २१:२०)
"बुि मान् मािनसको घरमा उ म भोजन र तेल जम्मा गिरराखेको

हुन्छ,

ँ
तर मूखर् मािनसले आफूसग
भएको सबै उड़ाउँछ।" (िहतोपदे श

२१:२०)। आिथर्क उ रदाियत्वलाई सम्हालेर सि ता गनुर् र जथाभावी
मोजमज्जा गरे र धनसम्पि

उडाएर अव्यविःथत ढ ले जीवन िनवार्ह गनुर्

भनेको के हो भनेर मािथको पदले दे खाउँछ। मूखर् मािनसह

अनुसार चल्न योजना बनाउँदैनन्। ितनीह ले पाएका धनसम्पि

आफ्नो औकात
ितनीह कै हो

र जे गनर् मनलाग्यो त्यही गन र नभएमा उधारो ल्याएर भएपिन चलाउनु पछर्
आिखरमा

िजन्दगी

के

हो

भ े

मनिःथितले

ितनीह

चलेका

हुन्छन्।

ितनीह को जीवन अःवःथकर खाना खाएको जःतै हुन्छ। घर जग्गा आिद
िक

पैसा उधारो िलएर चलाएतापिन कसरी र किहले ितन भ े आफ्नो

औकात अनुसार िनधो गरे रमाऽ चल्नुपछर्।
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धनी मािनस आफ्नो धनसम्पि

अनुसार चल्दछन्। तर ितनीह ले

गिररहने िचन्तालाई हामीले थाहा पाउनुपछर्। धनसम्पि

कमाउने र त्यसलाई

कसरी सम्हाल्ने भनेर ितनीह ले िचन्ता गिररहे को हुन्छ। जब

मािनसमा थोरै

पैसा हुन्छ वा मिहनाको तलब अनुसार िजउँछ तब कसरी खचर् पुर्याउने भनेर

िचन्ता गरे को हुन्छ। ितनीह मा धनसम्पि

नभएको कारणले त्यसको िनिम्त

सुतार् गदनन्। हामीमा जितसुकै धेरै वा थोरै भएतापिन हामीह

हामीह को

औकात अनुसार िजउनुपछर् भनेर बाइबलले सल्लाह िदन्छ। अत्यन्त सरल
जीवन िबताउने मािमलामा पावलले भन्दछन्, "यिद हामीसँग खाना छ र लुगा

छ (बःने ठाउँ छ) भने त्यसमा हामी सं त ु

हुनपु छर्" (१ ितमोथी ६:८)।

भी मा िजउँदा नै पुग्ने उनको लआय भएकोले सांसािरक धनसम्पि

थुपान

पावलको िनिम्त चाहना िथएन (िफिलप्पी १:२१)।

सबै भन्दा मह वपूणर् कुन् नीितलाई हामीले सम्झनुपछर् र त्यस अनुसार

हामी चलेका छ िक छै न भनेर कसरी िनँचय हुन?
र्ु ोस् म ी ६:३३ "तर
े हेनह

पिहले उहाँको राज्य र उहाँका धािमर्कताको खोजी गर,

र यी सबै थोक

ितमीह का िनिम्त थिपनेछन्।" (तर यो पिन याद गनुह
र् ोस्, उहाँको धािमर्कतामा

नीित छ त्यो दश आ ा जसको एक भाग, छ िदन काम गर भनेर िनदशन
िदइएको छ-अनुवादकको िटप्पणी)।

हामीसँग जे छ त्यो हामीह को लािग ॐोत हो केवल पैसामाऽ हो

भनेर सोच्नुह ु । हामीसँग जे छ त्यसलाई सम्हाल्ने उ रदाियत्व हामीमा

हुनपु छर्। बजेट वा आयव्ययको िहसाब राखेर हामीह

चल्नु बुि मानी हुन्छ।

बजेट वा आयव्ययको िहसाब राख्ने बानी िसिकने िसप हो। त्यसलाई हामीले
राॆोसँग सोचेर चलाउनुपछर्। सन्तुिलत तथा सफल

आिथर्क योजना अनुसार

चल्न अनुशासन र ूयास हुनपु छर् (िहतोपदे श १४:१५ "बेवकूफ मािनसले
जुनसुकै कुरा पत्याउँछ, तर समझदार मािनसले आफ्ना पाइलाह

सतकर्साथ

चाल्छ।")। यिद हामीसँग भएको पैसालाई राॆोसँग सि ता गरे र चल्न समिपर्त

भय

भने कितपय समयमा पैसाले गदार् लाजमद

िःथित आउनबाट रोिकन

सक्छ।
यिद पैसाको मािमलामा तपाईँलाई समःया भइरहे को छ भने पैसा

कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ, कहाँ खचर् गनुर् पछर् सो को िहसाबिकताब राख्ने
चलन सु

गनुह
र् ोस्। िहसाबिकताब राख्ने यो चलन त्यःतो गार्हो हुन ु

आवँयक छै न। केही मिहनाभिर भएको खचर्लाई जम्मा गनुह
र् ोस् र मिहनमा
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कित खचर् भयो सो िहसाब िनकाल्नुहोस्। तपाईँको है िशयत वा औकात अनुसार

जीिवका चलाउनु तपाईँको मूख्य चासो हुनपु छर्। जे भएतापिन सकेसम्म

कसै सँग उधारो निलने तपाईँको ूितव ता हुनपु छर्।

येशूले एउटा अतीर्कथामा एक जना मािनसले ठू लो घर बनाउन सुर

ँ ा उसलाई के हुन्छ सो उहाँले भ ु भएको िथयो।
गरे को र पैसा बीचैमा िसिधद
त्यसमा हामीलाई सि ता वा कुनै काम गदार् पिहला पैसाको िहसाबिकताब

र्ु ोस् लूका १४:२५हुनपु छर् भ े पाठलाई कसरी बुझाउन खोिजएको छ? हेनह
३० "२५ मािनसह को ठू लो भीड उहाँको साथ जाँदैिथयो, र उहाँले फकर
ितनीह लाई भन्नुभयो, २६ "यिद कोही मकहाँ आउँछ, र आफ्ना बुबा, आमा,
पत्नी, छोरा-छोरीह

र दाजुभाइ, िददी-बिहनीह लाई र आफ्नै ूाणलाई समेत

तुच्छ ठान्दै न भने, त्यो मेरो चेला हुन सक्दै न। २७ जुन व्यिक्त आफ्नो बूस
बोकेर मेरो पिछ लाग्दै न, त्यो मेरो चेला हुन सक्दै न। २८ "ितमीह मध्ये

कसैले एउटा धरहरा बनाउने इच्छा गछर् भने, त्यो धरहरा बनाई िस याउने
खचर् आफूिसत छ िक छै न भनी के त्यसले पिहले नै बसेर िहसाब लाउँदैन र?
२९ नऽ भने त्यसले जग बसालेपिछ िस याउन सकेन भने, दे ख्नेह

सबैले

यसो भनेर त्यसको िगल्ला गनर् लाग्नेछन्, ३० "यस मािनसले बनाउन त थाल्यो
तर िसद्ध्याउन सकेन।"
४. उधारोलाई नाईँ भ े ूितव ता (िहतोपदे श २२:७)

ऋणमा पदार् के हुन्छ भनेर व्यवःथा २८:१२मा भिनएको छ।

त्यसबाट कुन् नीित हामीले अपनाउनुपछर्? हेनह
र्ु ोस्, "परमूभ ुले आकाश, आफ्नो

ूशःतताको भण्डार उघारे र ितमीह को भूिममा ठीक ऋतुमा झरी पठाउनुहन
े ,
ु छ

र ितमीह का हातका सबै मेहनतमा आिशष् िदनुहन
े । ितमीह ले धेरै
ु छ

जाितलाई ऋण िदनेछौ, तर कसैबाट ऋण िलनेछैनौ।"

हामीह को िभिऽ मनले पिन कसै सँग उधारो िलएर नचल

भनेर

भन्दछ। अ को उधारोमा जमानी नबःन भनेर पिन बाइबलले बताउँदछ

(िहतोपदे श १७:१८, २२:२६)। उधारोको जीवनले हामीह को भिवंयलाई
अन्धकारमा राख्दछ र हामीह को आिथर्क अबःथा कमजोर भएतापिन उधारो
िलनेसँग हामी दिबएर बःनुपछर्।

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 गार्हो भएको
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पाइन्छ। उधारोमा जीवन चलाउनु वा ऋणमा चल्नु आफै पिन अनैितक नहुन

सक्छ, तर त्यसले हामीह को आित्मक जीवनलाई कमजोर बनाउँछ।

"पैसाको मािमलामा कडा नीित अपनाउनुपछर् भऽ भने ठू लो ऋणमा

डुिवन्छ। तपाईँको औकात अनुसार िजउनुपछर्। कु
उधारो िलएर चल्ने काम रोक्नुपछर्।"-एलेन जी

ःटु वाडर्िशप, पृ. २७२बाट

पान्तिरत।

ऋण िलँदा मािनस आिथर्क

रोग जःतै ऋण वा
ाइट, काउिन्सल अन

पमा बन्धनमा पनर् सक्छ र सापटी

िदनेको दास हुन सक्छ (िहतोपदे श २२:७)। िकःताबन्दी वा ऋण िलएर चल्नु
हामीह को आिथर्क सं सारको सं ःकार नै भएकोले त्यो मनािसब नै दे िखएको
पाइएको छ। सारा रा

नै ऋणमा चलेको हुन्छ। त्यसले गदार् ऋणमा जीवन

चलाउनु के नराॆो छ र भनेर मािनसह ले आफ्नो िबवेकलाई िच

बुझाउन

खोज्छ। तर हामीमा भएको त्यो गलत मनिःथित हो।

"पोिरज र पाउरोटी (गुन्िक
ु र िढँढो) खानु परे तापिन आफ्नो ऋण

ितरे र कसै को बन्धनमा नपिर परमेँवरको आिशषलेमाऽ भरपूर भएर िजऔ ँ
भनेर उहाँसँग गम्भीर बाचा बाँध्नुहोस्। आफूसँग भएको

गरे र खानेकुराह
चलाउनुहोस्।

िक ु सिजलो छ। तर एक एक पैसाको िहसाब गरे र

पैयाँ आफ्नै ठे गानामा रहन्छ। एक

त्यहाँ अनावँयक खचर् गनर् पुग्दा धेरै

ऋणमा

पैयाँ भन्दा बिढ खचर्

डुब्नुभएको

छ

भने

पैयाँह

कितकुराह मा

पैयाँ यहाँ एक

पैयाँ

खचर् गनर् पुगेको हुन्छ। तपाईँ
त्यागेर

चल्नुहोस्।

यितउित

ु ोस्। तपाईँको एक एक पैसा जम्मा गनुह
नढिल्मनुहोस्। िनराश नहुनह
र् शोस् र
र् ोस्। जब
तपाईँको ऋण ितनुह
र् ोस्। सकेसम्म िछटो ऋण वा उधारो ितनुह
तपाईँ ःवतन्ऽ भएर कसै लाई केही ितनुन
र् पन गरे र िजउनुहन्ु छ भने तपाईँले

ठू लो िबजय पाइसकेको हुन्छ।"-एलेन जी
पृ. २५७बाट

ाइट, काउिन्सल अन ःटु वाडर्िशप,

पान्तिरत।

ऋण िलएर वा अ सँग सरसापटी गरे र चल्नु भनेको इसाई जीवनको

िनिम्त कमजोर जगमा उिभनु हो। यसले हामीह को आित्मक अनुभवलाई

नोक्सान पुर्याउँछ र परमेँवरको काममा सहयोग गन चाहनालाई ूभाव

पादर्छ। अ लाई ढु क्क िदनुबाट हामीलाई बिन्चत गराउँछ। त्यो माऽ नभएर

परमेँवरको आिशष पाउने अबसरबाट हामीलाई बिन्चत गराउँदछ।
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अिहले नै अनावँयक
बचनब

पमा उधारोमा नचल्न िनणर्य गनर् तपाईँ कसरी

हुन?
े ऋणमा नचल्ने के के कारणह

तपाईँले ठम्याउनुभएको छ?

उधारोमा नचल्न वा ऋणबाट मुक्त भएर चल्न तपाईँ कःतो कःतो कुराह लाई

त्यागेर बःनुपछर् भनेर िनधो गनुभ
र् एको छ?
५. बचत र लगानी (िहतोपदे श १३:११)
जाडो मिहनाको लािग खाना जम्मा गनर् किमलाह

(िहतोपदे श ६:६-८)। िवशेष कामको िनिम्त िनयिमत

पिरौम गदर्छन्

पमा पैसा जम्मा गन

मािमलामा किमलाह बाट पाठ िसक्नु हाॆो िनिम्त बुि मानी कुरो हो।
बचतको अथर् हाॆो जीिवकाको लािग चािहने बेलामा खचर् गनर् आिथर्क ॐोत
बचत गराउँछ तर त्यसको मतलब जथाभावी खचर् गनर् पैसा लुकाएर राख्नु

भनेको होइन। पैसालाई व्यविःथत ढङ्गले चलाउन बुि , िहसाबिकताब राख्ने
बानी र अनुशासनको आवँयकता पछर्। तर अ
थुपान होडवाजीमा हामी लाग्छ

केही नगिर केवल पैसामाऽ

भने हामीले परमेँवरको नीिज सम्पि लाई

लुिटरहे का हुन्छ । त्यसलाई सही सि ता गरे को भिनन्दै न।
"बेकारमा पैसा खचर् गदार् त्यसको बेफाइदा दोबर हुन्छ। पैसा खचर्

माऽ हुँदैन तर आम्दानी गन क्षमता पिन कमजोर भएर जान्छ। यिद हामीले

पैसा बचाउने बानी बसाल्न सक्य भने यस सं सारमा पैसा थिपन्दै जान्छ र

उदारिच ले िदने क्षमता भएमा ःवगर्मा धन थुिून्छ।...पैसा बचत गन एक
िकिसमको अनुशासन हो जसले गदार् हामीले पैसामािथ आिधपात्य जमाउन
सक्छ । हामीह को मनले जहाँ पायो त्यही ँ खचर् गन बानीलाई सम्हालेर कहाँ
खचर् गनुप
र् न हो त्यसमा हामीले

िनयन्ऽण गनर् िसक्नुपछर्।"-राण्डी सी.

आलकनर्, मनी, पोजेशन एण्ड इटरिनटी (क्यारोल िःशम: इिलन्वाइज, िटन्डेल
हाउस पिब्लिश , २००३), पृ. ३२८बाट
पैसाको मािमलामा व्यवहािरक

पान्तिरत।

पमा कसरी सम्हालेर चल्ने भनेर

दे हायका पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउन सक्दछ? हेनह
र्ु ोस्, िहतोपदे श
ँ कमाइएको धन घ दै जान्छ, तर अिल-अिल गद जम्मा
१३:११ "बेईमानीसग

गरे को धन ब दै जान्छ।", िहतोपदे श २१:५,६ "५ लगनशीलको योजनाह ले

लाभ गराउनेतफर् उन्मुख गराउँछ, त्यसरी नै हतार गनार्ले दिरितामा पुिगन्छ।
६ झूटो िजॄोले आफ्नो भाग्य सुधानर्चािहँ उिड़जाने कुइरो र घातक पासो हो।"
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र िहतोपदे श १३:१८ "ताड़नालाई (अनुशासन) अवहेलना गनमािथ दिरिता र
लाज आइपछर्। तर सुधार गदार् ध्यान िदने व्यिक्त सम्मािनत हुन्छ।"
पैसा तथा परमेँवरको सम्पि लाई कदर गन मािनसले आफ्नो
पिरवारको

आवँयकताको

बचाउँदछ

िनिम्त

तपाईँसँग कित पैसा वा सम्पि

र

ःवगर्मा

लगानी

गदर्छ।

छ त्यसको सरोकार होइन तर तपाईँको

आिथर्क अवःथा जुनसुकै भएतापिन बाइबलले कोरे को योजना अनुसार पैसा

सम्हाल्ने हुन ु पछर्। आफ्नो पिरवारको िनिम्त बचत गनुर् बुि

पुर्याएर

गनुप
र् छर्। पैसाको अबमूल्यन वा भ्यालुलाई कम हुन निदन किहलेकाही ँ

नोक्सान पिन सहन राजी हुनपु छर् (उपदे शक ११:१,२ १ आफ्नो अन्न पानीमा
फािलदे ऊ, र धेरै िदनपिछ ितमीले त्यो फेिर पाउनेछौ। २ ितमीले सात, आठ
जनालाई

भाग

बाँिड़दे ऊ,

िकनभने

ितमी

जान्दै नौ

कःतो

िवपि

दे शमा

आइपनछ)। आफ्नो चाहनालाई माऽ पूरा गनुर् खोज्नुभन्दा पिहले भएको
धनलाई कसरी सम्हाल्ने भ े सोच्नुपछर् (िहतोपदे श २४:२७ "बािहरको काम

पूरा गर,् र आफ्नो खेतबारी तयार पार,् अिन त्यसपिछ आफ्नो घर बनाऊ")
र जा े मािनसह बाट उिचत सरसल्लाह िलन खोज्नुपछर् (िहतोपदे श १५:२२
"परामशर्को कमीले गदार् योजनाह

कारण ितनीह

िवफल हुन्छन्, तर धेरै परामशर्दाताह को

सफल हुन्छन्")। उपयुक्त
र्
दुई कुराह

पालन गनुर् नै आिथर्त

सफलताको नमूना हो। जब हामीह को आवँयकता पूरा हुन्छ र धन थुिून्छ

तब हामीले ूभ ु हामीह को परमेँवर भनेर सम्झनुपछर् िकनभने उहाँले नै
हामीह लाई धन कमाउने खुबी िदनुहन्ु छ (व्यवःथा ८:१८)।

परमेँवरको राज्यमा लगानी गनुर् नै परमेँवरको सिञ्चता गनको

सुरिक्षत लगानी हो (म ी १३:४४)। त्यहाँ कुनै आिथर्क िगरावाट हुँदैन,
घोटाला हुँदैन, केही नोक्सानी हुँदैन, चोरले चोदन न त लगानी डुब्छ।

त्यसको अथर् पैसा किहल्यै खाली नहुने पैसाको थैली बोक्नु जःतो हो (लूका

१२:३३)। जब हामी येशूलाई महण गछ

त्यसले ःवगर्को बकको खाता

खोलेका हुन्छ र दशांश र उदारिच ले िदएका भेटीह

त्यस खातामा जम्मा

हुन्छन्। यस सं सारमा हामीह को दै िनक जीवन चलाउन खचर्को आवँयकता
हुन्छ र त्यसको लािग हामी पिरौम गछ तर दशांशभेटीह
नजर अनन्त सत्यितर पिन लगाइरहे का हुन्छ ।
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िदं दा हामीह को

यस सं सारमा उ रदायी सिञ्चतक वा सम्पि लाई िहफाजत गन
बानीलाई सम्हाली राख्ने बममा २ कोरन्थी ४:१८ले िसकाएको सत्यलाई

हामीले िकन िबसर्नहु ु ? हेनह
र्ु ोस "हामी
कुरालाई हेछ ,

िकनभने

ँय कुरालाई होइन,

ँय कुरा क्षिणक हुन्छन्,

तर अ ँय

तर अ ँय कुराचािहँ

अनन्तसम्म रहन्छन्।
उपसं हार:

थप जानकारी: मािनसको ूत्येक ःवभािवक दक्षता, खुबी, सीप, ूितभा र
ँ ै होस् वा
परमेँवरबाट नै आएको हुन्छ। त्यो चाहे बं शबाट जिन्मद

बरदानह

कसै को ूभावमा वा िसकेर होस्। हामीमा भएका दक्षता र सीपह लाई हामीले

के गन त्यसमा हामीह को जीवनको अथर् लुकेको हुन्छ। चाहे अध्ययन गरे र
होस् वा व्यवहािरक
िसपालु ब

ानमा होस् आफूमा भएका खुबी र दक्षताह लाई दक्ष वा

परमेँवरले आफ्ना सिञ्चतकह बाट अपेक्षा गनुह
र् न्ु छ (उपदे शक

१०:१० "१० बन्चरो बोधो छ र त्यो उध्याएको छै न भने ज्यादै बल ूयोग

गनुप
र् छर्, तर सीपले सफलता ल्याउँछ")।
आत्मा,

सबै खालका कािलगढको काम गनर् परमेँवरले बेजेलेललाई उहाँको

ान, बुि , समजशिक्तले भिरिदनुभएको िथयो (ूःथान ३५:३१)।

उनी र आहोिलयाबले आफूले जानेका कािरगरी वा हःतकलाह लाई अ लाई
िसकाउन खुबी भएको िथयो (ूःथान ३५:३४)।
हामी सं सारको भौितक जीवनमा नै रहे र परमेँवरको उ म सिञ्चतक

भएर कुनै िकिसमको ऋणबाट अलग हुन िसक्न सक्दछ । औपचािरक िशक्षा,
सेिमनार वा कायर्बम, गो ी र िनरन्तर पमा अध्ययनलाई जारी राखेर हामीले
जानेका िसप र दक्षतालाई ितखो पाद लानुपछर्। हात बाँधेर केही गनुछ
र् ै न भनेर

बःनुभन्दा जहाँसक्यो त्यहाँ हामीले जानेका कुराह लाई ूयोग गनुप
र् छर्।

हामीले पाएका दक्षता, ूितभा वा िसपलाई बढाउँदै लिगयो भने हामीमा भएका
उ म कुराह लाई परमेँवरलाई िदन सक्ने हुनेछ र हामी असल सिञ्चतक

वा आफूले पाएका उ रदाियत्वलाई सही

पमा सम्हाल्न सक्षम् हुन्छ ।

सुनको िसक्काको अतीर्कथामा ूत्येक काम गनलाई उसको क्षमता

अनुसार ितनीह को मािलकले आफू परदे श जानुभन्दा पिहले िसक्काह

िदएको

िथयो भनेर येशूले भ ुहन्ु छ (म ी २५:१५)। दुई जना नोकरले ितनीह ले

पाएको सुनको िसक्कालाई लगानी गरे र दोबर बनाए। तेॐोले एउटामाऽ
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िसक्का थोरै भएको भनेर त्यसलाई लगानी नगिर जिमनमा गाडेर राखे।

उसूित मािलक नाराज भएर उसँगभएको िसक्का पिन खोसेर िलइयो।

हामीसँग जेछ त्यसलाई सुधार गनर् हामी जिहले पिन ूयत्नशील हुनपु छर्। तर

केही थाहा छै न भनेर भनेको कुरा जानेर पिन वेवाःता गरे र हातबाँधेर बःनु
भनेको आफूले जानेको कुरालाई गाडेर राख्नु हो। आफूले जानेको कुरालाई
व्यवहािरक

पमा ितखाद लै जानु, भएको पैसालाई सुव्यविःथत

पमा चलाउनु,

ऋणमा नडुब्नु र अनुशािसत जीवन िबताउनु जःता बरदानह

परमेँवरकै

् कुनै कुरामा असल हुन र सफल हुन हामीले त्यही
आिशषले आएका हुन।
कुरालाई बारम्बार दोहोर्याउनुपछर्।

"जब बाइबलका पाठ तथा अतीर्ह लाई दै िनक 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

िथएनन् तर उनको काम अत्यन्त मूल्यवान िथयो िकनभने

परमेँवरले िदनुभएको खुबीह लाई आफ्नो ःवामीको िनिम्त ूयोग गरे का
िथए।"-एलेन
पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ)

जी

ाइट,

द

आक्टस् अभ

आपोःटलस्,

आफूले आफूलाई सम्हाल्ने बानी

पृ.

२०५बाट

इसाईको िनिम्त

जिहले

पिन अत्यन्त मह वपूणर् कुरो हो तर पैसाको मािमलामा
ँ भएको
सम्हाल्नु पिन अत्यन्त मह वपूणर् खुबी हो। आफूसग
आम्दानीलाई सम्हाल्न सिकएन भने त्यसले जीवन धा

मुिँकल गराउँछ र त्यसले जीवनलाई िबगाछर् पिन। यःतो
िकिसमको खतरामा पनह लाई हामी चचर्का सदःय भएको
आ)

है िशयतले के गनर् सक्छ ?

ँ भेटघाट, छलफल गछ र दै िनक
जब हामी एक आपससग

जीवन चलाउँछ रोमी १३:६-१०ले भनेको वचनलाई कसरी

र्ु ोस् "६ यसैकारणले पिन ितमी
व्यवहारमा लागु गराउने? हेनह

कर ितदर्छौ। िकनिक ूशासकह

यसै कामको िनिम्त

् ७ ितनुप
िनरन्तर लािगरहेका परमेँवरका सेवक हुन।
र् न कुरा

सबैलाई ितर,

कर ितनुप
र् नलाई कर,

15२

र् नलाई
महसूल ितनुप

महसूल, आदर गनुप
र् नलाई आदर, इज्जत गनुप
र् नलाई इज्जत
गर। ८ आपसमा ूेम गनुब
र् ाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी
नहोओ। िकनिक आफ्नो िछमेकीलाई ूेम गनले व्यवःथा
पूरा गरे को हुन्छ। ९ "तले व्यिभचार नगर,् तले हत्या

नगर,्

तले

नगर,्

चोरी

आ ाह बाहेक, र अ

तले

लोभ

नगर,्

"

यी

जित आ ा छन्, ती सबैको सारांश

यसै आ ामा पाइन्छ,

अथार्त ् "तले आफ्नो िछमेकीलाई

्
आफूलाई जःतै ूेम गर।"
१० ूेमले िछमेकीको खराबी
गदन। यसकारण ूेम गनुर् नै व्यवःथा पूरा गनुर् हो।

इ)

कसैले भन्छ येशू िछटै आउँदै हुनहु न्ु छ त्यसकारण पैसा

कमाउने ऋणमा डुब्ने जःता कुराह मा िचन्ता गनुह
र् ु ।
त्यसखालको मनिःथितलाई तपाईँले कसरी जवाफ िदनुहन्ु छ?

15३

कथा ११

येशूको लािग िसउनु
जमैका, मेिभस बरे ल ःपेन्सर, ६६
लुगा िसउने काममा अत्यन्त नाउँ चलेको आफ्नो ौीमानको केही

दशक अिघ मृत्युभएपिछ अब के गन भनेर मेिभस बरे ल ःपेन्सरलाई थाहा

िथएन। उनको ौीमानले जमैकामा अत्यन्त फःटाएको लुगा िसउने तीनवटा
पसलह

खोलेका िथए र टापु दे श जमैकाको राजधानी िक ःटनको मूल

बजारमा पिन लुगा िसउने पसल खोलेका िथए। त्यहाँ २५ जना कामदारह
िथए। मेिभसलाई के ग ँ के ग ँ भएको िथयो। उनले ती पसलह
सम्हाल्ने िनणर्य गिरन्। त्यसको दश वषर्पिछ पिन उनलाई के

आफैले

ग ँ के ग ँ

भयो। उनले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलने िनचोडमा पुग्दा अब

शिनबार के गन भनेर अलमलमा पिरन् िकनभने शिनबार अत्यन्त व्यःत िदन
हुन्थ्यो। त्यसबेला व्यापारमा धेरै कमाइन्थ्यो। के गन भनेर उनले िभऽी
दयदे िख ूाथर्ना गनर् थािलन्। मेिभज आइतवार चचर् जािन्थन्। तर एक िदन

उनले एडभेिन्टःट साथीबाट सात िदनमा मनाउनु पन साबथको बारे मा सुिनन्।
चौथ

आ ामा लेिखएको साबथलाई सम्झनुपछर् भनेर लेिखएको आ ा सबै

इसाईह लाई हो भनेर उनलाई थाहा िथएन। जब एडभेिन्टःट पािरवािरक
साथीह ले उनलाई हप्ता हप्तामा हुने बाइबल अध्ययनको िनिम्त िनम्त्याए तब

उनको जीवनमा पिरवतर्न हुन थाल्यो। एक जना एडभेिन्टःट व्यापारी साथीले
ु न्दा अिघ िनयिमत
मेिभजको घरमा आएर उनको ौीमानको मृत्यु हुनभ

पमा

ूाथर्ना गनर् आउँथे र मेिभजलाई बाइबल अध्ययन गनर् आउन अनुरोध गदर्थे।

तर आफू व्यःत भएको भनेर बाइबल अध्ययनमा जान अःवीकार गदर्थी।

पिछ बाइबल अध्ययन गन सानो झुण्डमा समावेश हुन उनलाई ती साथीले
अनुरोध गरे । आफूलाई बाइबलको बारे मा

ान कितको कमी रहे छ भनेर

उनले प ा लगाइन्। "बाइबलमा भएका कितकुराह
ती सबै कुराह

मेरो अगािड खोिलयो।

बाइबलमा छ भनेर मलाई थाहा िथएन" मेिभजले बाइबल

अध्ययन गन एउटा समयमा भिनन्। साबथको बारे मा उनलाई नयाँ
भएको साथै येशू िछ ै आउनुहन्ु छ र धमीर्ह

ान

ःवगर्को घरमा लिगनेछ भ े

कुरा पिन उनलाई थाहा िथएन। बाइबलमा वणर्न गिरएको नयाँ पृथ्वीको
बारे मा उनले सुन्दा उनलाई अचम्म लागेको िथयो। "जित कुरा मलाई

1

सुनाइयो झन झन मलाई सु

मन लागेको िथयो," मेिभजले भिनन्। तर

शिनबार उनले लुगा िसउने काम बन्द गिरनन्। तर एक िदन जब उनी
बाइबल अध्ययन पिछ आफ्नो घरमा फिकर्दै िथइन् तब एउटा आवाजले
उनलाई घचघच्याएको महसुस गिरन् "ितमी दगुन र् सक्छौ तर लुक्न सक्दै नौ।"
अिन साबथको बारे मा के गन भनेर उनले मनैदेिख ूाथर्ना गनर् थािलन्। "मैले
के िसिकरहे को िथए ँ सो मैले पूरै महण गिररहे को

भािगरहे को

तर

उहाँको

सामु जेभएपिन

म

ँ परमेँवरबाट म
िथइन।

लुक्न

सिक्दँन

भनेर

ूभ ुले

भिनरहनुभएको मैले िवँवास गर।" मेिभजले नलुकाइकन आफ्नो कुरा भिनन्।

िडसेम्बर २०१६मा उनले िनणर्य गिरन्। त्यसबेला उनले ितनैवटा पसलह को
ढोकामा यो सूचना टाँिसिदइन् "जनवरी ७तािरखदे िख ःपेन्सर कपडा िसउने
पसल

शिनबारको

िदन

बन्द

गिरनेछ।

तर

त्यसको

स ामा

आइतबार

खोिलनेछ।" जनवरी ७मा उनले बिप्तःमा िलइन्। उनका धेरै माहकह

उनीदे िख िरसाइन्। एक जनाले त उिनसँग पिड्कएर भने, "िकन यःतो
गरे को?" अक ले भन्यो, "शिनबार झन धेरै व्यापार हुन्छ त्यसकारण िकन त्यो

िदन पसल बन्द गरे को?" मेिभजले नॆ भएर जवाफ िदइन्, "ःवगर्मा हुने मेरो

िपताले पहाडह मा भएको हजार गाईबःतुह

उहाँको हो भनेर उहाँले भ ुहन्ु छ

र ितनीह मा दशमाऽ मलाई िदनु 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

रहे को उनको पसल शिनबारमा मोटर पाकर् गन ठाउँकालािग सिजलो भएको
िथयो आइबारचाही ँ सुनसान हुन्थ्यो। "मेरो िबबी झन बढ्यो। धेरै मािनसह

जो शिनबार आउँथे ितनीह लाई आइतबार आउन सिजलो भएको भे ाए।

मोटर पाकर् गनर् तँछाडमछाड नभएको ितनीह ले मन पराए।" खुशी व्यक्त
गद मेिभजले भिनन्। पैसा भन्दा बेिस त चचर्मा नयाँ पिरवार भे ाएकोमा उनी

खुशी भएकी िथइन्। जब चचर्मा ूथम पल्ट जाँदा एक पिरवारले उनलाई
न्यानो सत्कार गरे को उनले किहल्यै पिन िबिसर्ने छै नन्। "मेरो लािग ढोका
खोिलएको जःतो लाग्यो। मािनसह

त्यःतो दयालु र िमलनसार िथए भनेर

मलाई थाहा िथएन। मेरो जीवनमा त्यो भन्दा आनन्दको कुरो केही छै न।"
उनले भिनन्।

आजभोिल मेिभज जो ६६ वषर्की िछन् आफ्नो पसल खोल्नुभन्दा

् कामदारह को
पिहले आफ्ना कामदारह सँग ूत्येक िवहान ूाथर्ना गिछर्न।

२

बीचमा

ूेम

सदभाव

होस्,

ितनीह लाई

परमेँवरले

शिक्त

िदउन्

् उनका कामदारह
माहकह लाई आिशष िदउन् भनेर उनले ूाथर्ना गिछर्न।

र

एक आपसमा कचकच र ूितःपधार् गथ अब शान्तसँग एकभएर काम गछर्न ्
भनेर उनले भिनन्। आफ्ना कामदारह लाई पिन उनले बाइबल अध्ययन गनर्
िनम्तो िदइन्। ितनीह मा एक जना बिप्तःमाको िनिम्त तयार भइरहे को छ।

शिनबार काम गन र व्यापार गनह लाई उनले के सल्लाह िदनुहन्ु छ भनेर
उनीसँग सोध्दा उनले यो जवाफ िदइन् "तपाईँले केही पिन गुमाउनुहन
ु ेछैन।

तर परमेँवरलाई तपाईँले समपर्ण गनुभ
र् यो भने ब

तपाईँलाई फाइदा नै

हुन्छ।" उनको मनपन पद िफिलप्पी ४:१३ हो जसमा लेिखएको छ, "मलाई
बल िदनुहन
ु े भी
ँ ा
आख

येशूितर

ारा म सबै थोक गनर् सक्छु " ( पान्तिरत)। "तपाईँको
लगाइराख्नुहोस् िकनभने

उहाँ

जीवनको

ॐोत

ु न्ु छ।
हुनह

उहाँिबना तपाईँले केही पिन गनर् सक्नुह ु । उहाँसँग तपाईँले जे पिन गनर्
सक्नुहन्ु छ।" िनधर्क्क भएर उनले भिनन्।

(लेखक: आन्ड्र्यु मेकचेःनी)।

जमैकाको बारे मा जानकारी: सन् १९८८को जाडोको ओलिम्पक खेलमा ती
भेगका दे शह मा जमैका पिहलो रा

िथयो जसले िहँउमा ठे ला ता े ूितःपधार्मा

भाग िलएको िथयो। २०० जातभन्दा बेसी अत्यन्त राॆो सुनाखरी वा अिकर्द
ँ ाऽ पाइन्छ।
पाइने ठाउँ जमैका हो र ितनीह मध्ये ७३ जातको चाही ँ त्यहीम
सं सारको सबभन्दा ठू लो ूाकृितक समुि बन्दरगाहमा जमैकाको राजधानी

िक ःटनको सात बन्दरगाह हो। सं सारमा सबभन्दा िछटो दगुन मािनस उसन
बोल्टको घर जमैका हो।

३

