
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : एिफसी ५:१५-१७, कलःसी ३:२३, लूका 
१२:३५-४८, याकूब ४:१४, ूिेरत ३:२१ र १ कोरन्थी ९:२४-२७। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "९ जवान मािनसले आफ् नो चालचलन कसरी 
चोखो राख् न सक् छ? तपाईंका वचनअनसुारको जीवन िबताएर नै हो। १० म 
आफ् नो सम् पूणर् दयले तपाईंलाई खोज् छु, तपाईंका आ ाह बाट मलाई बहकेर 
जान निदनहुोस ्। ११ तपाईंको िव मा पाप नग  ँभनेर, तपाईंको वचन मैले 
मेरो दयमा सरुिक्षत राखेको छु। १२ हे परमूभ,ु तपाईंको ूशंसा होस ्, 
तपाईंका िविधह  मलाई िसकाउनहुोस ्।" भजनसंमह ११९:९-१२। 
     तपाईँको आचरण वा आिनबानीले तपाईँ कुन ्लआयितर गइरहनभुएको 
छ सो देखाउँदछ। जनु ्सिञ् चतकह ले असल बानीह को िबकास गद जान्छ 
ितनीह  नै अत्यन्त िवँ वािसलो र भरपद  सिञ् चतक अथार्त ् इमान्दारीपूवर्क 
उ रदाियत्व बहन गनर् सक्ने व्यिक्तह  हनु्छन।् िनयिमत पमा िदनिदनै 
ूाथर्ना गन अगमवक्ता दािनयल (जो पिछ बेिबलोनको (आधिुनक इराक) 
ूधानमन्ऽी भए) आदत िथयो (दािनयल ६:१०)। साबथमा िसिनगग अथार्त ्
यहूदीह को चचर्मा जाने पावलको िनयिमत चलन िथयो (ूिेरत १७:१,२)। 
उनले यो पिन लेख्दछन:् "कसैको धोका वा छलकपटमा नपनुर्: "खराब 
साथीह सँगको संगतले गदार् असल बािनह लाई ॅ  बनाउँछ"" (१ कोरन्थी 
१५:३३ पान्तिरत)। खराब बानीह लाई हटाइ राॆो बानीह लाई ठाउँ िदन ु
हामीह को कतर्व्य हो। 
     "हामीह  व्यिक्तगत पमा अिहले जनु ् पमा िचिनन्छ  त्यो हर 
समय र अनन्तसम्म िचिननेछ । हामीह को ःवभावले हामीह लाई 
िचनाउनेछन।् जनु मािनसह ले ठीक ःवभाव वा चिरऽलाई िनमार्ण गदर्छ र 
ूत्येक िजम्मेवारीलाई िवँ वास तथा भरपद  पले पालन गदर्छन,् ितनीह  
झलझली बलेको ब ी जःतो हनेुछन।् अ ह  िहँड्ने बाटोको िनिम्त ितनीह  
उज्यालो िकरण हनेुछन।्"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ४, 
प.ृ ४५२बाट पान्तिरत। 
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परमे वरको सि चतकका 
आचरणह  
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    तपाईँले चािहने इनाम खोज्नहुनु्छ भने तपाईँको बानीले िछटो उपलब्ध 
गराउँछ। बानी व्यहोरा भनेको मािनसको िदमागमा घिुसरहने िनणर्य हनु।् 
अक  शब्दमा आफ्नो बानीलाई सोच्न ुपिन पदन। ःवभावले नै तपाईँ आफ्नो 
बानी अनसुार चल्न ु हनु्छ। तपाईँको चाहना अनसुार बानी असल पिन 
हनुसक्छ, खराब पिन हनुसक्छ। परमेँ वरको सिञ् चतक वा उ रदायी व्यिक्त 
भएर उहाँले िदनभुएको िजम्मेवारीलाई इमान्दारीपूवर्क पालन गनर् असल 
आचरण वा बािनह ले कःतो ूभावकारी पमा सहयोग गद  रहेछ भनेर यस 
अध्यायमा हामी हेनछ । 
 

१. बानी: सबै कुराह मा परमेँ वरलाई पिहलो ःथान िदने आदत  (म ी 
६:३३) 
       हामीह  सबै जना कुनै न कुनै बानीले िचिनएका हनु्छ  वा हामी 
सबैमा धेरै िकिसमका आचरण वा बानीह  छन।् तर ती बानीह  कुन ्हनु? 
असल िक खराब? येशूभक्तह मा हनुपुन सबै बानी वा आदतह मा ूत्येक 
िदन परमेँ वरको निजक हनु खोज्न ुसबभन्दा मह वपूणर् बानी हनुपुछर्। 
   “ूत्येक िबहान तपाईँको आत्मा, शरीर र मनलाई परमेँ वरमा समपर्ण 
गनुर्होस।् तपाईँको मिुक्तदातामा झन झन भर पनर् र उहाँको उपासना गन 
बानी बसाल्नहुोस।्"-एलेन जी ाइट, माइन्ड, क्यारेक्टर, एण्ड पसार्नािलटी, 
ठेली १, प.ृ १५बाट पान्तिरत। यस खालको बानीले हामी साँघरुो ढोकाबाट 
जीवनमा पःन सक्नेछ  (म ी ७:१४)। 
   परमेँ वरले भ ुभयो, “मेरो अगािड कुनै देवी वा देवताह  नमा ु" 
(ूःथान २०:३ पान्तिरत)। आधारभतू आवँयकताको सन्दभर्मा औलँ्याउँदै 
येशूले भ ुभयो, “परमेँ वरको राज्य र उहाँको धािमर्कता अथार्त ्धािमर्क नीित 
अपनाउने बानी पिहले खोिज गर" (म ी ६:३३ पान्तिरत) र हामीलाई यो 
पिन बताइएको छ: “जब ितमीले ितॆो सारा दयले मलाई खोज्छौ तब 
ितमीले मलाई भे ाउनेछौ।"(यिमर्या २९:१३ पान्तिरत)। 
    हामीह को जीवनमा परमेँ वरले ूथम ःथान िदन ुभनेको के हो भनेर 
देहायका केही पदह ले कसरी बताउँदछन?् हेन ुर्होस:् म ी २२:३७ “येशूले 
जवाफ िदनभुयो, “ितमीले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई आफ् नो पूरा दय, पूरा 
ूाण र पूरा मनले ूमे गनुर् 38 सबैभन्दा मखु् य र ठूलो आ ा यही हो। 39 
अिन यः तै अक  मखु् य र ठूलो आ ाचािहँ , “आफ् नो िछमेकीलाई आफलाई 
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जः तै ूमे गर।“ 40 मोशाका सबै व्यवःथा र अगमवक्ताका िशक्षाह को 
आधार यी दईु आ ा हनु।्", ूिेरत १७:२८ “28 िकनभने हामी उहाँमै िजउँछ  
र उहाँमै चहलपहल गछ । यस बारेमा तपाईंह का एक जना किवले पिन 
यसरी भनेका छन,् "साँच् चै हामी उहाँकै सन् तान ह "।", एिफसी ५:१५-२० 
“15 त् यसकारण कः तो चालचलन चल् नपुन हो, राॆरी ध् यान देओ, मूखर्जः तो 
भएर होइन, बिु मान ्भएर िहंड। 16 यी नराॆा िदनह मा ितमीले पाएका सबै 
मौकाह को असल ूयोग गर। 17 त् यसकारण मूखर् नबन तर ूभलेु ितमीबाट 
के आशा राख् नहुनु् छ, सो प ो लगाओ। 18 म को नशामा बाँचेर जीवन नं ट 
नगर तर पिवऽ आत् माले भिरपूर होओ। 19 एक-अकार्सँग स ् तिुत, भजन र 
पिवऽ आत् माले िदएका गीत गाउने गर र ूभलुाई आफ् नो दयका मीठा 
गीतह ले ः तिुत गर। 20 हाॆा ूभ ुयेशू भीं टको नाउँमा परमेँ वर िपतालाई 
सबै कुरामा सध धन् यवाद िदने गर।"   
  परमेँ वरलाई खोज्न ुभनेको के हो वा उहाँलाई हामीह को जीवनमा 
पिहलो ःथान िदन ुभनेको के हो भ े उदाहरणह मा येशूको उदाहरण सबभन्दा 
असल भएको मा ुपछर्। येशूले जे गनुर्भयो उहाँले परमेँ वर िपतालाई पिहलो 
ःथान िदनभुएको िथयो। उहाँ सानो हुँदाखेिर नै िनःतारचाडको समयमा 
य शलेममा जानहुुँदा उहाँले त्यो बानी देखाउनभुएको िथयो। उहाँ तीन 
िदनसम्म हराउनभुएको िथयो। यशूुफ र मिरयमले अन्धाधनु्ध उहाँलाई 
खोजेपिछ उहाँलाई मिन्दरमा भे ाउनभुएको िथयो। मिरयमले झक  मानेर 
“बाब,ु ितमीले हामीलाई िकन यसरी साःती िदयौ?" भनेर भन्दा उहाँले जवाफ 
िदनभुयो, “के तपाईँह लाई थाहा छैन, म मेरो िपताको मािमलामा व्यःत 
हनुपुछर्?" (लूका २:४६-४९ पान्तिरत)। 
    परमेँ वर िपतासँग सम्पकर्  गिरराख् ने येशूको  ितॄ चाहना िथयो भनेर 
उहाँको जीवनभरको ूाथर्ना गन बानीले देखाएको िथयो। यो बानी उहाँको 
आफ्नै चेलाह ले राॆोसँग बझु्न सकेको िथएन। संसारको कुनै पिन अन्धकार 
शिक्तले उहाँ र उहाँको िपतासँगको सम्बन्धलाई अलग गनर् सक्दैनथ्यो िकनभे 
परमेँ वर िपतासँग पूणर् पमा सम्बन्ध जोिड राख् न ुउहाँको बानी िथयो। 
    हामीह को सारा मनले, शरीरले, िदमागले र आत्माले उहाँलाई ूमे 
गन िनणर्यले उहाँको उदाहरणलाई प ाउन सक्छ  (म ी २२:३७)। ूाथर्ना 
गन, बाइबल अध्ययन गन र हामी जे गछ  त्यसमा उहाँको चिरऽलाई 
झल्काउने चाहनले परमेँ वरलाई पिहलो ःथान िदने बानी हामी बसाल्न 
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सक्दछ । यिद हामीह  इसाई ह  भनेर दावी गछ  भने त्यो भन्दा उ म बानी 
अ  के होला? 
   तपाईँले आफूले आफैलाई सोध्नहुोस:् के तपाईँले तपाँईको जीवनमा 
परमेँ वरलाई पिहलो ःथान िदनभुएको छ? तपाईँलाई कसरी थाहा छ? 
 

२. येशू भी को आगमनलाई हेिररहने बानी (लूका १२:३५-४७) 
    हामीह को दैिनक जीवनमा येशूको आगमनको ूितक्षाले कःतो ूभाव 
पानुर्पछर् भने येशूले भ भुएको देहायको अितर्कथाले कसरी बताउँछ? येशूको 
आगमन हनु्छ त्यसकारण केही गनुर्पदन भ  े मनिःथितलाई त्यस कथाले 
हामीलाई कःतो पाठ िसकाउँछ? हेन ुर्होस ्लूका १२:३५-४८  “35 त् यसपिछ 
येशूले भन् नभुयो, “आफ् नो कम् मर कसेर तयार भई बस र ब ीह  बािलराख। 
36 ितमीह  िववाहको भोजबाट फकर् ने मािलकको बाटो हेिररहने 
नोकरह जः ता होओ। मािलक आएर ढोका ढकढक् याउँने िबि कै उनीह ले 
ढोका खोिलिदन् छन।् 37 मािलक आउँदा जागै बिसरहेका ती नोकरह ले 
ः याबासी पाउनछेन ् र ितनीह  खसुी हनेुछन।् साँच् चै म ितमीह लाई भन् छु, 
त् यस मािलकले पाहनुालाई जः तै मेजमान गनर् तयार हनेुछन ्र ती नोकरह लाई 
आरामसँग बसाएर खवुाउनेछन।् 38 तर यिद मािलक ढीलो गरेर आधारातमा 
या िबहानितर आउँदा पिन आफ् ना नोकरह लाई जागै बिसरहेका देखे भने ितनले 
झन ् धेरै ः याबासी िदनेछन ् र ितनीह  झन ् खसुी हनेुछन।्  39 तर यो 
सिम् झराख, यिद चोर आउने समय थाहा पाएको भए त घर धनीले चोरलाई 
घरमा पः नै िदने िथएनन।् 40 त् यः तै ितमीह  पिन चनाखो भएर बस। म 
मानव पऽु ितमीह ले निचताएको बेलामा नै आउनेछु।"  
    हामीह को िजम्मामा छोडेका बःतहु लाई िनरन्तर पमा सि ता वा 
िहफाजत गन बानी येशूको आगमनलाई मध्यनजर राखेर गनुर्पछर्। हेदार्खेिर 
इमान्दारी देिखने तर बेइमान वा मेरो मािलक िढलो आउँछ भनेर जथाभावी 
चल्ने िवँ वासी भनाउँदा इसाईह को सत्य खोल िबःतारै उघािरने छ। तर जो 
सत्यवादी र भरपद  भएर आफ्नो मािलकले िदएको िजम्मेवारीलाई 
इमान्दािरपूवर्क पालन गछर् र आफ्नो मािलक जिहले पिन आउन सक्छ भन्दै 
उसको बाटो हेद काम गिररहन्छ ितनीह लाई उिचत इनाम िदइनेछ। येशूमा 
सत्यवादी भएर िहँड्ने इसाईह  भिवंयको िनिम्त िजउँछन ्तर केही गन छैन 
वा केही गनुर्पदन भनेर हात बाँधेर बःदैनन ्तर िदनिदनै पिरौम गद उहाँको 
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बाटो हेरेर बःदछन।् “तर हामीह को सकल नागिरकता ःवगर्मा छ। अिन 
यस संसारमै रहँदा मिुक्तदाता येशू भी को आगमनको िनिम्त उत्सकु भएर 
हामी पखर बःदछ  (िफिलप्पी ३:२० पान्तिरत)। 

    अॄाहमले अनन्तको सहरको ूितक्षा गिररहेका िथए (िहॄू ११:१०) 
र पावलले येशूको आगमनको बाटो हेद िथए (िहॄू १०:२५)। ितनीह  
ूगितशील िचन्तकह  िथए। येशूको आगमनको िनिम्त ूितक्षा गद, आफ्नो 
भौितक तथा आित्मक जीवनको िनिम्त योजना बनाउँदै र कुनै पिन समयमा 
उहाँको आगमन हुँदा उहाँसँग जान तयार िथए। ससुमाचारको िनणर्यक िबन्द ु
अथार्त ् येशूको आगमन नहञु् जेल हामीह ले पिन पर भिवंय हेिररहने बानी 
बसाल्नपुछर् (िततस २:१३)। 

    चचर्मा गएको बेलामा वा किहलेकाही ँ बाइबलको भिवंयवाणीलाई 
अध्ययन गन बेलामा फा फु  येशूको आगमनलाई हेन बानीको स ामा 
हामीलाई िदइएको कामलाई िनरन्तरता िदँदै उहाँको आगमनलाई हेिररहने बानी 
हामीले बसाल्नपुछर्। फेिर त्यसैबखत संसारको अन्तमा यो भइरहेको छ त्यो 
भइरहेको छ भनेर अनेक  घट्नाह को बारेमा उ ेिजत हनेु बानीबाट पिन 
हामी चनाखो हनुपुछर्। येशूको आगमनको ूित ाले हामी कता गइरहेका छ  
भनेर हामीह को गन्तव्यलाई देखाउँदछ, बतर्मान समयमा हामी कःतो 
वाःतिवक ि कोणलाई मनमा राखेर चल्नपुछर् भन्दै जीवनको ज री 
थोकह लाई सम्झंदै हामीह को जीवनलाई अगािड बढाइरहनपुछर्। येशूको 
आगमनलाई हेिररहने बानीले सिञ् चतकको पिरभाषा र उ ेँयलाई बताउँछ। 

    उ ारकतार्को आगमन िनँ चय छ र उहाँलाई भेट्ने छ  भ े िनँ चय 
जानकारी बुसले िदइसकेको छ। येशू आउनभुन्दा अिघ के हनेुछ भनेर 
बाइबलमा िविभ  िचन्हह ले औलँ्याइरहेको पाइन्छ। परमेँ वर िपताको र 
ःवगर्दूतह को मिहमामा उहाँ आउनहुनेुछ भनेर बाइबलले तोिकसकेको छ 
(मकूर् स ८:३८)। “त्यसकारण हामीह को आखँा हामीह ले नदेखेको कुरामा 
रािखराख्छ । जनु कुरो हामी देख् दछ  त्यो केवल अःथायीमाऽ हो। जनु कुरा 
देिखंदैन त्यो अनन्तको हनु्छ" (२ कोरन्थी ४:१८ पान्तिरत)। 

   हो मतृ्य ुर बतर्मान पिरबेसमा त्यसको िनरन्तरताले हामीह को जीवन 
कितको क्षिणक रहेछ भनेर हामीलाई औलँ्याइरहेको महससु गनुर्पछर्। तर 
येशूको दोॐो आगमनको ूित ाले मतृ्य ुपिन अःथायी र क्षिणक माऽ हनु ्भनेर 
देखाउँदछ। त्यसैकारण हामीह को जीवनको ूत्येक पक्षलाई येशूको 
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आगमनको ूित ाले असर पािररहनपुछर्। इसाई सिञ् चतक वा परमेँ वरले 
समु्पनभुएको ूत्येक थोकको सही भण्डारे भएर हामीह को ूत्येक पाइलामा 
उहाँको आगमनको ूित ाको ूभाव पार । येशूको आगमन जनुसकैु बेलामा 
पिन हनेुछ भ े उहाँको आगमनको ूित ालाई हेिररहने बानी हामी बसाल । 
हामीह को सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भ े नाउँ आफैले उहाँको आगमनको 
वाःतिवकतालाई ूकट गदर्छ। हामीह को नाउँूित हामी गौरबािन्वत हनु 
िसक ।  
 

३. बानीब्यहोरा वा आदत : समयलाई पिन बिु  परु् याएर चलाऔ ँ (भजन 
३१:१५) 
       “हामी त िहजोमाऽ जन्मेका ह , हामीलाई केही थाहा छैन, िकनभने 
यस संसारमा हामीह का िदनह  केवल छायाँमाऽ हनु"् (अय्यूव ८:९ 
पान्तिरत)। 

    हामीह को घडीलाई हामीले बन्द गनर् सक्छ  तर समयको चाललाई 
हामीले रोक्न सक्दैन । समयले हामीलाई पिखर्ँदैन। हामी टक् क उिभएर 
बसेतापिन, केही काम छैन भनेर आकाशमा हेरेर िदन िबताएतापिन समय 
अगािड चिलरहन्छ। 

    यस संसारमा हामीह को जीवनसगँ समयको के सरोकार छ वा 
समयूित कःतो गिम्भर हनुपुछर् भनेर देहायका केही पदह ले के िसकाउँछन?् 
हेन ुर्होस: याकूव ४:१३,१४ “13 “आजै िक भोिल हामी कुनै सहर, बजारमा 
जाऔलंा र एक वषर् बसेर व् यापार गर ला अिन धन कमाऔलंा” भन् ने ितमीह ले 
मेरो कुरा सनु। १४ भोिल के हनु् छ, ितमीह  केही जान् दैनौ। ितमीह  त एक 
िछन देखा पन र िबलाएर जाने बाफजः तै छौ।", भजन ९०:९-१२ “9 
तपाईंको बोधले हाॆो आय ु घटाउँदछ, कानेखसुी गरेको कुराझ हाॆो जीवन 
िबलाउँदछ। 10 हामी जम् मा स री वषर्सम् म िजउँछ – बिलया छ  भन् ने असी 
वषर्सम् म होला;  तर ितनीह ले हामीलाई कं ट र अफसोस माऽ ल् याउँछन,् 

जीवन चाँडो िबितजाँदछ र हामी गइसकेका हनु् छ। 11 तपाईंको बोधको 
शिक्त कसले चाल पाएको छ र? तपाईंको बल् दो बोधले कः तो डर ल् याउन 
सक् छ, कसले जानेको छ?  12 हामीलाई िसकाउनहुोस ् िक हाॆो जीवन कित 
छोटो छ र हामी बिु मान ्बन् न सक । " भजन ३९:४-६ “4 “परमूभ!ु म 
किहलेसम् म बाँच् नेछु?  म किहले मनछु?  मेरो जीवन किहले अन् त हनु् छ, सो 

15९ 



मलाई भन् नहुोस।्”  5 तपाईंले मेरो जीवन कित छोटो बनाउनभुएको छ। 
तपाईंको िं टमा मेरो जीवनकाल केही होइन। साँच् चै, हरेक मािनस एक मु ी 
सासभन्दा केही बढी छैन।  6 छायाँजः तो माऽ हो! उसले गरेको काम केही 
मूल् यको छैन। उसले धन बटुल् छ तर त् यो कसले बटुल्छ, सो जान् दैन।" र 
उपदेशक ३:१-८ “1 यस संसारमा जे-जित हनु्छ, परमेँ वरको िनधार्िरत समयमा 
नै हनु्छ। 2 जन् मने एउटा समय छ, मन एउटा समय।  

रोप् ने एउटा समय छ, उखेल् ने एउटा समय। 3 मान एउटा समय छ, िनको पान 
एउटा समय। भत् काउने एउटा समय छ, बनाउने एउटा समय। 4 ने एउटा 
समय छ, हाँः ने एउटा समय। शोक गन एउटा समय छ, नाच् ने एउटा समय। 
5 ढु ा फ् याँक् ने एउटा समय छ, ती बटुल् ने एउटा समय। अगँालो हाल् ने एउटा 
समय छ, अगँालो नहाल् ने एउटा समय। 6 भे ाउने एउटा समय छ, हराउने 
एउटा समय। राख् ने एउटा समय छ, फाल् ने एउटा समय। 7 च् यात् ने एउटा 
समय छ, िसउने एउटा समय। चपु लाग् ने एउटा समय छ, बोल् ने एउटा समय। 
8 ूमे गन एउटा समय छ, घणृा गन एउटा समय। यु  गन एउटा समय छ, 

िमलाप गन एउटा समय।"  यस संसारमा हामीह को समय कितको मूल्यवान 
रहेछ भनेर मािथका पदह ले देखाएको मौिलक सन्देशलाई हामीले कसरी िलने? 

  समय िसिमत र फेिर फिकर्ँ दैन भ े जःतो यथाथर् कुरालाई सम्झेर 
ूत्येक व्यिक्त जो इसाई भनेर दावी गछर् त्यसले समयलाई उिचत पमा सि ता 
गनुर्पछर् वा बिु मानीपूवर्क चलाउनपुछर् भ े मह वपूणर् धारणालाई सिम्झरहन ु
पछर्। त्यसले गदार् हामीमा पाएको समयलाई बिु  परु् याएर चलाउने र यस 
जीवन र पिछको जीवनमा जनु मह व छ त्यसलाई मध्यनजर राखेर 
िबताउनपुछर्। परमेँ वरको वचनले जनु मह वलाई देखाइएको छ त्यसलाई 
आधार बनाएर हामीह को समयलाई व्यविःथत ढंगले चलाउनपुछर्। िकनभने 
एक फेरा समय गयो वा समयलाई सदपुयोग गन मौका गमुाइयो भने त्यसलाई 
फेिर फकार्उन सिक । हाॆो पैसा हरायो भने त्यसलाई फेिर पाउन सक्छ। 
पिरौम गिरयो भने हराएको भन्दा अझ धेरै पाउन पिन सक्छ । तर समयलाई 
त्यसो गनर् सिक । एक क्षण गिुमएको छ भने त्यो सदाको िनिम्त गिुमएको 
हनु्छ। पोखेको अण्डालाई टुिबएको अण्डाको खपटामा हाल्न सिजलो होला 
तर गिुमएको समयलाई फेिर फकार्एर ल्याउन सिकंदैन। त्यसकारण 
परमेँ वरले हामीलाई िदनभुएको थोकह मा समय अत्यन्त मूल्यवान थोक हो। 
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त्यसकारण हामीलाई िदइएको ूत्येक समयलाई सावाधानीपूवर्क खचर् गन 
बानीलाई िबकास गनुर् अत्यन्त ज री छ। 

    “हामीह को समय परमेँ वरको हो (भजन ३१:१५)। ूत्येक क्षण 
उहाँको हो, त्यसकारण हामीले पाएको ूत्येक क्षणलाई परमेँ वरको मिहमाको 
िनिम्त चलाउने बानी बसाल्न खोज्न ु अत्यन्त गम्भीर मािमला हो भनेर 
मा ुपछर्। हामीह को जीवनलाई परमेँ वरले िदनभुएको बःतहु  वा 
दक्षताह को  िहसाबिकताबलाई राॆोसँग बझुाउन ु पनमा समय जःतो अ  
छैन। “समयको मह वलाई कसैले पिन ग  सक्दैन। ूत्येक क्षण अत्यन्त 
मह वभएको येशूले महससु गनुर्भएको िथयो। उहाँकै अनसुरण गरेर हामीले 
पिन समयलाई ख्याल गनुर्पछर्। समय एकदम छोटो छ र त्यसलाई खेलाएर 
बःने फुसर्द छैन। हामीलाई अनन्त जीवनको िनिम्त तयार गनर् िदइएको समय 
केवल थोरै िदनह माऽ छन।् समय खेर फाल्ने समय छैन। आफ्नो ःवाथीर् 
अिभलाषालाई पोःन समय छैन। पापसँग खेलबाड गनर् हामीसँग समय 
छैन।"-एलेन जी ाइट, बाइःट अब्जेक्ट लेसनस,् प.ृ ३४२बाट पान्तिरत। 

    “15 त् यसकारण कः तो चालचलन चल् नपुन हो, राॆरी ध् यान देओ, 

मूखर्जःतो भएर होइन, बिु मान ्भएर िहंड। 16 यी नराॆा िदनह मा ितमीले 
पाएका सबै मौकाह को असल ूयोग गर।" एिफसी 5:15-16। पावलले 
यहाँ हामीह लाई के भिनरहेकाछन?् अिहले नै उनले िदएको नीितलाई कसरी 
पालन गन? 
 

४. िदमाग, शरीर र आत्मालाई ःवःथ राख् ने: बानीब्यहोरा वा आदत  (३ यूह ा 
३) 
       जब हामीलाई सिृ  गिरएको िथयो सु मा हामी मानिसक, शारीिरक र 
आित्मक पमा िस  िथय । तर पापले गदार् सबै थोक ॅ  हनु पगु्यो। हामी 
जनु िःथितमा पिहला िथय  त्यही िःथितमा हामीलाई लैजाने ूिबयामा परमेँ वर 
लािग रहनभुएको छ भ े सन्देश नै ससुमाचारको खशुी पान मूल सार हो।   

    देहायका केही पदह ले हामीह लाई एक अमूल्य आशामा लािगरहन 
औलँ्याएको छ। अन्तमा हामीह को जीवनलाई पनु ार नहञु् जेल हामी कसरी 
पखर बःने? हेन ुर्होस:् ूिेरत ३:२१ “तर पिवऽ अगमवक्ताह ले भनेजः तै 
परमेँ वरले सबै कुरा नयाँ बनाउने समय नआएसम् म येशू ः वगर्मै रहनपुछर्।" र 
ूकाश २१:१-८ “ 1 यसपिछ मैले नयाँ ः वगर् र नयाँ पथृ् वी देख। पिहलो ः वगर् 
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र पिहलो पथृ् वी हराएर गयो अिन समिुचािहँ लपु् त भयो। 2 अिन परमेँ वरबाट 
ः वगर्बाट पिवऽ सहर ओिलर्रहेको मैले देख। ितनलाई आफ् ना दलुहा भेट् न 
िसँगािरएकी दलुहीजः तै गरी तयार भएको मैले देख। 3 िसंहासनबाट ठूलो 
सोरमा यसो भनेको मैले सनु, “हेर! अबदेिख परमेँ वरको वास मािनसह सगँ 
भएको छ। उहाँ ितनीह सँग वास गनुर्हनेुछ र उनीह  उहाँकै मािनसह  
हनेुछन।् परमेँ वर आफ उनीह िसत हनुहुनेुछ अिन उहाँ उनीह का परमेँ वर 
हनुहुनेुछ। 4 उहाँले ितनीह का आखँाबाट सबै आसँ ुपिुछिदनहुनेुछ। अबदेिख 
कोही मनुर्पनछैन। कसैले पिन शोक मानेर नेछैन, कुनै िकिसमको द:ुख हुँदैन। 
परुाना सबै कुरा िबितसकेका छन।् 5 तब िसंहासनमा िवराजमान ् हनुहुनेु 
परमेँ वरले भन् नभुयो, “हेर! अब म सबै कुरा नयाँ बनाउँछु।” उहाँले मलाई यसो 
पिन भन् नभुयो, “यी कुरा लेख िकनभने ती साँचा र िवँ वास गनर् सिकने कुरा 
हनु।्” 6 अिन उहाँले भन् नभुयो, “अब सबै काम पूरा भइसके! अल् फा र ओमेगा 
आिद र अन् त म नै हु।ँ जस-जसलाई ितखार् लाग् छ, ितनीह लाई म जीवनको 
पानीको मूलबाट िस मा िपउन िदनेछु। 7 ज-जसले िजत् छ, उसले मबाट यो 
हक पाउनेछ। म उसका परमेँ वर हनु् छु र ऊ मेरो छोरो हनेुछ। 8 तर 
कातरह , धोखाबाज गनह , िघनलाग् दा काम गनह , ज् यानमाराह , व् यिभचार 
गनह , टुनामनुा गनह , मूितर् पूज् नेह  र सबै झूट बोल् नेह को ठाउँचािहँ आगो 
र गन् धकले जिलरहेको कुण् ड हो। त् यसमा पनुर्चािहँ दोॐो मतृ् य ुहो।”   

     मानव जाितको आित्मक, मानिसक र शारीिरक उत्थानको िनिम्त यस 
संसारमा रहनहुुँदा येशूले िनरन्तर पमा नथािक पिरौम गनुर्भएको िथयो। त्यो 
सबै उहाँको ूयासले यस संसारको अन्तमा मािनसह को ःवभाव कसरी 
पनुिनर्मार्ण हनेुछ भनेर देखाइएको िथयो। येशूले िबरामीह लाई िनको 
पानुर्भएकोले यो ूमािणत गदर्छ िक उहा ँयस संसारमा फेिर फकर् नहुुंदा ूत्येक 
मािनस सकेसम्म ःवःथ रहनु।् त्यसकारण जो परमेँ वरको सिञ् चतक वा 
उहाँमािथ िवँ वास गछुर् भनेर आफ्नो िवँ वासूित उ रदायी बनेर देखाउँछ त्यो 
व्यिक्तले उसको िदमाग वा सोच्ने शिक्त, शरीर र आत्मालाई ःवःथ राख् ने 
बानीलाई िबकास गद अिघ बिढरहेको हनु्छ। 

   पिहलो कुरो, जित जित िदमागलाई चलायो त्यितत्यित त्यो झन झन 
बिलयो भएर जान्दछ। अथार्त ् िदमाग वा सोच्ने बरदानलाई येशूभक्तले बचु्चे 
बनाइराख् न सहुाउँदैन। तपाईँको िदमागमा यो खालको बानी बसाल्ने ूयास 
गिररहनहुोस ्जनु पावलले भन्दछन,् “ 8 आिखरमा दाजभुाइह , ितमी सत् य, 
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असल, ठीक, ः वच् छ, सनु् दर, आदरणीय र ूशंसनीय कुरामा मन लगाओ। 9 
मैले भनेको ितमीह ले सनेुका र देखेका छौ। ितमीह ले मबाट िसकेको र 
पाएको िशक्षाह  नै पालन गन गर अिन शािन् त िदने परमेँ वर ितमीह सँग 
हनुहुनेुछ।" परमेँ वरको आत्म ान वा उहाँको चाहनालाई आत्मसात ् गन 
आदत भएको मािनसको िदमागमा शािन्त ल्याउँछ (यशैया २६:३) र शान्तमय 
िदमाग भएको मािनसको शरीर ःवःथ हनु्छ (िहतोपदेश १४:३०)। ःवःथ 
सोच्ने शिक्त भएको मािनसमा यःतो बललाई जम्मा गरेको हनु्छ िक कुनै पिन 
अबःथामा ऊ सिबय हनुसक्छ। अथार्त ् शािन्त र ःवःथ िदमाग भएको 
मािनसले जनुसकैु पिरिःथितलाई पिन हतार र िनराश नभई सामना गनर् 
सक्दछ। 

   दोॐो, असल तथा ःवःथ ःवाःथ्य बानी भएको मािनसले आफ्नो 
शरीरलाई िहफाजत गदर्छ। जब हामी व्यायाम र उिचत खाना खान्छ  त्यसले 
हामीह को सरीरलाई सन्तलुन र ःवःथ राख् न चाहन्छ  भनेर देखाउँदछ। 
िनयिमत पमा व्यायामा गदार् हामीह को रक्तचाप र तनाव कम गदर्छ, 
हामीह को िमजासलाई राॆो गिरराख्छ र यस संसारमा भएका कुनै पिन 
औषधीह भन्दा त्यसले लामो आय ुथप्न ठूलो सहयोग गदर्छ। 

   तेॐो, परमेँ वरको सिञ् चतक वा पिरपक्व येशूभक्तले आफ्ना आित्मक 
जीवनलाई तेिजलो पािरराख् न िनरन्तर पमा ूयास गदर्छ। तपाईँको आत्मालाई 
परमेँ वरितर उचाल्नहुोस ् (भजन ८६:४,५) र उहालँाई पखर्नहुोस ् (भजन 
६२:५)। जब तपाईँ सत्यमा िहँड्नहुनु्छ (३ यूह ा ३) तब तपाईँको आित्मक 
जीवन सम्प  अथार्त ् बिलयो हुँदै जान्छ। त्यसको फलःव प ूभ ु येशू 
नआउञ् जेल तपाईँ िनद ष भएर सरुिक्षत भइरहेको पाउनहुनेुछ (१ थेःसोिलिनकी 
५:२३ पान्तिरत)। 

   तपाईँमा भएका आित्मक, शारीिरक र ःवःथ मनको ःवभाव  वा 
आदत कःतो छ? के ितनीह मा कुनै यःतो ःवभाव छ जनु पिरवतर्न गनर् 
आवँयक छ जसले गदार् तपाईँ ःवःथ र हँिसलो ब  सिकरहोस?् येशू भी को 
आगमनमा तपाईँको शारीिरक, आित्मक र मानिसक संरचनालाई पनुउ ार 
नग ञ् जेल बाइबलमा िदएका के के ूित ाह  छन ् जसलाई दावी गरेर 
तपाईँको समम जीवनको बानीलाई ःवःथ राख् न सहयोग गदर्छ? 
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५. आफूले आफूलाई अनशुासनमा राख् ने बानी (२ ितमोथी १:७)  

     आत्मसंयम, आफूले आफैलाई अनशुासनमा राख् ने बानीह मा अ  
बानीह भन्दा अत्यन्त मह वपूणर् बानी वा गणु ूत्येक येशूभक्त वा 
सिञ् चतकको गणु हनुपुछर्। पावले भन्दछन ् "परमेँ वरको आत्माले हामीलाई 
डरपोक वा काँतर बनाउँदैन तर यसले हामीह लाई शिक्त िदन्छ, ूमे गन 
खबुी िदन्छ र आफूले आफूलाई बशमा वा अनशुासनमा राख् ने बल िदन्छ" (२ 
ितमोथी १:७ पान्तिरत)। मीक भाषाको अनशुासन भ  ेशब्द सोृोिनमोस 
(sophronismos) हो। नयाँ करारमा केवल यहाँमाऽ देखा परेको छ। त्यसको 
अथर् संतलुन तिरकाले र ःवःथ िदमागले यताउित नलािग परमेँ वरको नीितमा 
जे गनुर्पछर् सो गिर नै रहने क्षमता हो। यिद हामीले हामीलाई नै बशमा राख् न 
सक्य  भने "असल र खराब के हो" सो छु ाउन सहयोग गदर्छ (िहॄू 
५:१४)। यिद हामीमा अनशुासन भयो भने हामीह ले सामना गन 
पिरिःथितलाई हामी बझु्नसक्ने हनु्छ , कसैको दवाबमा नपिर र नितजा जे 
आएतापिन शान्त र नॆ भएर आफ्नो नीितमा अिडग भएर बःन सक्ने हनु्छ । 
िसँहको खोरमा पनुर्परेतापिन अगमबक्ता दािनएल जे ठीक छ त्यही गनर् पिछ 
हटेनन।् तर त्यसको िबपिरत इॐायलको बडा हािकम सामसनले मोजमज् जा र 
मतवािलपनमा िहँड्दा  आफूले आफैलाई बशमा राख् न सकेन। त्यसले गदार् के 
उिचत छ के उिचत छैन सो छु ाउन सकेन र एउटा सनु्दरीको मोहमा परेर 
उसको पतन भयो। पोिटफरको घरमा काम गदार् जे ठीक िथयो त्यही गरे। 
पोिटफरको ौीमतीले आफूितर तान्दा पिन ब  झ्यालखानामा बःन तयार भए 
तर परमेँ वरले िदनभुएको नीितको िब मा उनी गएनन।् तर त्यसको ठीक 
िबपिरत बिु ले भिरएको र असाध्यै धनी राजा सोलोमन ीह को पिछ लागेर 
मािनसह ले बनाएको अ  देवीदेवताह को पिछ लागे (१ राजा ११:४,५)। 

   अनशुासन वा आफूले आफैलाई बशमा राख् न सक्ने नीितको बारेमा १ 
कोरन्थी ९:२४-२७मा पावलले के भन्छन?् आिखरमा हामीह को जीवनलाई 
हामीह ले नै आत्मसंयम भएर सम् हाल्ने बानीमा भर पछर् भनेर त्यहाँ के 
लेिखएको छ? हेन ुर्होस:् " २४ के ितमीह लाई थाहा छैन, दौड़मा दगनुह  सबै 
दगछुर्न ्, तर इनामचािहँ एउटैले माऽ पाउँछ? ितमीह  इनाम ूाप् त गन िकिसमले 
दौड। २५ खेलमा भाग िलने खेलाडी सबै थोकमा आत् मसंयमी हनुपुछर्। 
ितनीह  नं ट भएर जाने मकुुट पाउनलाई यसो गदर्छन ्, तर हामीचािहँ अिवनाशी 
मकुुट पाउनलाई यसो गदर्छ । २६ यसकारण लआय नराखी म दगिुदर्न।ँ 
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हावामा मकु् का हान् नेले जः तै म मकु् का हािन् दन।ँ २७ तर म आफ् नो शरीरलाई 
कठोरतासाथ सधाउँछु, र यसलाई वशमा राख् तछु, नऽता अ ह लाई ूचार 
गरेपिछ म आफैचािहँ अयोग् य ठहिरनेछु।" 

    "आफ्नै मोजमज्जामा माऽ िहँड्न ु यस संसारको नीित हो। जतततै 
गलत र मनगढन्ते वा मािनसलाई ॅममा पान कथाह ले आकिषर्त 
गिररिहरहेको पाइन्छ। अनेक िकिसमबाट मािनसलाई नाश गन वा तहसनहस 
गन जालोह  यस संसारमा शैतानले िब ाइरहेको छ। सबै जना जो 
परमेँ वरको भय मानेर िस  पिवऽको बाटोमा िहँड्न चाहन्छ भने 
आत्मिनयन्ऽण र आत्मसंयमका पाठह  िसक्नै पछर्। शारीिरक अिभलाषा र 
भोक वा जथाभावी खाने बानीलाई िदमागको उच्च अनशुासनमा राख् ननैु पछर्। 
यिद हामीले परमेँ वरलाई र उहाँको पिवऽ वचनको सत्यलाई बझु्न र 
व्यवहारमा ल्याउन चाहन्छ  भने आफूले आफैलाई अनशुासनमा राख् न अत्यन्त 
ज री छ। त्यसले हामीह को िदमागलाई बिलयो बनाउँछ र आित्मक 
ानलाई ितखो पादर्छ।"-एलेन जी ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, प.ृ 
१०१बाट पान्तिरत। 

   तर आत्मिनयन्ऽण वा आफूले आफैलाई बशमा राख् ने अनशुासन 
कसरी िसक्ने भनेर कसैले सोध्ला। त्यो त िनयिमत पमा गिररहने बानी वा 
आदतमा सधुाद लैजाने कुरो हो। "ितमीले गन सबै कामह मा पिवऽ 
पािरराख् न" परमेँ वरले ितमीह लाई बोलाउनभुएको हो (१ पऽसु १:१५ 
पान्तिरत)। "ईःवरीय ःवभावमा ढाल्न आफूले आफैलाई तािलम लेऊ" भनेर 

पावलले आ ान गदर्छन ् (१ ितमोथी ४:७ पान्तिरत)। जसरी स ीतकार र 
खेलाडीले आफू पौरखी वा िनपूणर् ब  तािलम िलन्छन ्त्यसरी नै परमेँ वरको 
सिञ् चतक अथार्त ् उहाँको िजम्मेवार भक्त हनुको िनिम्त आफूलाई तािलम 
िदनपुछर् र त्यसै अनसुार व्यवहारमा लाग्नपुछर्। हामी आफ्नै बलले त्यो 
ःवभावलाई सधुानर् सक्दैन  तर परमेँ वरको शिक्त र मेहनतले आवँयक 
बानीलाई अनशुासन िसक्न र अनशुासनमा राख् न सक्छ ।  

    यस पितत र ॅ  संसारमा परमेँ वरको ःवभावमा िहँड्न र िवँ वासीको 
जीवन िबताउन केवल परमेँ वरले माऽ शिक्त िदनहुनु्छ भ  ेकुरालाई ख्यालमा 
राखेर हामीले हाॆो जीवनलाई उहाँमा समपर्ण गनर् कसरी िसक्ने? 
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उपसंहार: 
थप जानकारी:  हत्या, िहँसा मोजमज्जा र भौितकवादको चरम िसमामा 
पिुगरहेको संसारको यगुमा हनोक र नोहा परमेँ वरसँग िहँड्ने बानी बसालेका 
िथए (उत्पि  ५:२४, ६:९)। ितनीह ले परमेँ वरको अनमुहलाई बझेुका िथए 
र त्यसलाई महण गरेका िथए। त्यसले गदार् ितनीह मा जे िथए ितनीह लाई 
असली सि ता गरेका िथए र जनु काम गनर् ितनीह लाई खटाइएको िथयो 
त्यसको िजम्मेवारी मेहनतसाथ पूरा गरेका िथए। 

   यस संसारको इितहासभिर हनौक र नोहा जःता मािनसह  िथए जो 
परमेँ वरसँग िहँडेका िथए। अ ह को साथै दािनएल र उनका िमऽह को 
नाउँ उल्लेखनीय भएको पाउँछ । "ितनीह  मूतीर्पूजा र अनेक  ॅममा पान 
धमर्ह को बीचमा बसोबास गरेका िथए। तर ती संःकार तथा संःकृितह को 
बीचमा परमेँ वर वा सत्य धमर्को ूितिनिध भएर उिभनपुदार् ितनीह को िदमाग 
शु  तथा ितखो हनुपुछर् र ितनीह को चिरऽ िस  पमा येशूको ःवभाव 
देखाउने हनुपुछर् भनेर ितनीह ले महससु गरेका िथए। ितनीह को सव च्च 
गु  परमेँ वर आफै हनुहुनु्थ्यो। ितनीह ले िनरन्तर पमा ूाथर्ना गदर्थे, िदमाग 
िखयाएर अध्ययन गिररहन्थे, अ ँय परमेँ वरसँग सम्पकर् मा रिहरहन्थे र हनोक 
जःतै गिर ितनीह  परमेँ वरको साथ साथ िहँड्दथे।"-एलेन जी ाइट, 
ूोफेटस एण्ड िकङ् गस,् प.ृ ४८६बाट पान्तिरत। 

    परमेँ वरको भण्डारे वा सिञ् चतक यस संसारमा रहँदा िदनिदनै 
परमेँ वरसँग रहने वा जीउने बानी गनुर् नै "परमेँ वरसँग िहँड्न ु हो" भनेर 
व्याख्या गिरन्छ। बिु मानी सिञ् चतकले यस ॅ  संसारमा परमेँ वरसँग िहँड्ने 
बानी बसाल्दछ। परमेँ वरलाई िवँ वास नगन संसारमा अनेक  ूलोभनमा फःने 
संःकारको बीचमा केवल परमेँ वरसँग सम्पकर् मा रिहरहँदामाऽ त्यसबाट 
सरुिक्षत हनु सिकन्छ। 

    परमेँ वरको िवँ वािसलो, भरपद  सिञ् चतक वा परमेँ वरको िजम्मेवारी 
व्यिक्तत्वमा िबिभ  ःवभाव तथा गणुह  िमलेको हनु्छ। ितनीह मा 
परमेँ वरसँगको सहमितमा िहँड्ने बानी (आमोस ३:३), भी मा नै िहँड्ने चलन 
(कलःसी २:६), परुानो जीवन वा परुानो अधमीर् ःवभाव त्यागेर नयाँ जीवनमा 
ढालेर चल्न ु (रोमी ६:४), येशूको ूमेलाई आत्मसात ् गरेर चल्न ु (एिफसी 
५:२), बिु  र ानमा िहँड्न ु (कलःसी ४:५), सत्यमा िहँड्न ु (भजन 
८६:११), परमेँ वरको ज्योितमा िहँड्न ु(१ यूह ा १:७), नैितक पारदशीर्तामा 
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चल्न ु (िहतोपदेश १९:१), परमेँ वरको व्यवःथालाई आत्मसात ् गरेर चल्न ु
(ूःथान १६:४), असल काम गरेर िहँड्न ु (एिफसी २:१०) र परमेँ वरले 
देखाउनभुएको िसधा बाटोमा िहँड्न ु(िहतोपदेश ४:२६) हनु।् 
 

िचन्तनमनन: 
अ.   परमेँ वरको सम्पि लाई िजम्मेवारीपूवर्क िहफाजत गनर् 

सिुम्पएको व्यिक्तको जीवनमा नॆता हनैु पछर् अथार्त ्आफ्नो 
भाऊ खोज्ने ूविृ बाट ःवतन्ऽ हनुपुछर्। नॆता भ कुो अथर् 
के हो त? हेन ुर्होस ् देहायका पदह : म ी ११:२८-२९ " 
२८ “हे सबै थाकेका र बोझले दिबएका हो, मकहाँ आओ, म 
ितमीह लाई िवौाम िदनेछु। २९ मेरो जवुा आफूमािथ लेओ, 

र मसँग िसक, िकनभने म िवनॆ र कोमल दयको छु, अिन 
ितमीह ले आफ् ना आत् मामा िवौाम पाउनेछौ।", एिफसी 
४:१-३ " १ यसकारण, म ूभकुो िनिम् त एक कैदी, 
ितमीह लाई आमहपूवर्क िबन् ती गदर्छु, िक जनु बोलावटमा 
ितमीह  बोलाइएका छौ त् यही योग् यको जीवन यापन गर। 
२ सारा दीनता, नॆता र धैयर्सँग एउटाले अकार्लाई ूमेमा 
सहेर, ३ शािन् तको बन् धनमा पिवऽ आत् माको एकता कायम 
राख् न ूयत् न गर।", िफिलप्पी २:१-५ " १ यिद भीं टमा 
केही ूोत् साहन छ भने, ूमेको केही ूरेणा, पिवऽ आत् माको 
केही स ित, केही ः नेह र सहानभुिूत छ भने, २ ितमीह  
एउटै मनका भएर, एउटै ूमे राखेर, पूणर् सम् मितसाथ एउटै 
िच का भएर मेरो आनन् द पूरा गर। ३ ः वाथर् वा अह ारमा 
केही नगर, तर नॆतामा एउटाले अकार्लाई आफूभन् दा ौें ठ 
ठान। ४ ितमीह  हरेकले आफ् नै िहत माऽ नखोज, तर 
अ का िहतलाई पिन हेर। ५ ितमीह मा यः तो मन होस ्, जो 
भीं ट येशूमा पिन िथयो।" र याकूब ४:९-११ " ९ दीन 
अवः थाको भाइले आफ् नो उच् च अवः थामा गवर् गरोस ्, १० र 
धनीले चािहँ आफ् नो दीन अवः थामा गवर् गरोस ्, िकनिक 
मािनस घाँसको फूलजः तै ओइिलजानेछ। ११ िकनभने 
डढ़ाउने गमीर्सँग सूयर् उदाउँछ, र घाँसलाई ओइलाइिदन ् छ। 
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फूल झछर् र त् यसको शोभा नं ट हनु् छ। त् यसरी नै धनी 
मािनस पिन आफ् नै कामधन् धामा नं ट भएर जान् छ।"  
परमेँ वरसँग सँगै िहँड्न नॆता, आफ्नो भाऊ नखोज्ने बानी 
िकन मह वपूणर् छ? हेन ुर्होस,् मीका ६:८ " ए मािनस, जे 
असल छ, त् यो उहाँले ितमीलाई देखाउनभुएको छ। र 
परमूभलेु ितमीबाट के चाहनहुनु् छ? केवल यित, ठीकिसत 
काम गनूर् र कृपालाई ूमे गनुर् र ितॆा परमेँ वरिसत िवनॆ 
भएर िहँ  न।ु" 

आ.   हामीह का िवँ वासीह को बीचमा कुनै खराब वा आफूले 
आफैलाई नाश गन केही बानीको धरापमा छ भने 
ितनीह लाई कसरी सहयोग गनर् सक्छ ? ःथानीय चचर्को 
हैिशयतले तपाईँको चचर्ले ितनीह लाई  के गनर् सक्नहुनु्छ? 

इ.  इसाई सिञ् चतक वा पक् का येशूभकक्तमा हनुपुन केही गणुह  
के के छन?् उदाहरणमा हेन ुर्होस:् िततस २:७-८ " ७ सबै 
कुरामा असल कामको नमूना भई ितमीले आफूलाई देखाऊ, 

र ितॆो िशक्षामा ईमानदारी, गम् भीरता, ८ र कसैले िनन् दा गनर् 
नपाउने ठीक बोली होस ्, तािक हाॆा िव मा खराबी बोल् ने 
कुरा केही नभएकोले हाॆो िवरोधी शमर्मा परोस ्।", भजन 
११९:१७२ " मेरो िजॄोले तपाईंका वचनको भजन गाओस ्, 
िकनिक तपाईंका सबै आ ाह  धमर्मय छन ्।" र म ी ५:८ 
" धन् य शु  दय हनेुह ,  िकनभने ितनीह ले परमेँ वरलाई 
देख् नेछन ्।  

ई.   समयको रहःयह को बारेमा सोच्नहुोस।् समय िकन िछ ो 
गएको जःतो हनु्छ? समयलाई बझु्ने हाॆो क्षमता के छ र? 
अझ परमेँ वरले िदनभुएको बरदानह लाई िजम्मेवारीका साथ 
िहफाजत गनुर् पनमा हामीसँग रहेको छोटो समयलाई पिन 
झन कसरी असल सिञ् चतक भएर सम्हाल्ने बानी हामीमा 
िकन हनुपुछर्? 
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कथा १२ 

परमेँ वरले पाल्नभुएको 
जमैका, रेगलान वेट, ५० 

 

    यो कथा ५० वषर्को रेगलान वेटको  हो। उनले जमैकाको राजधानी 
िक ःटनमा गडु सामािरतन छाूोको रेखदेख गछर्न।् त्यो एडभेिन्टःट संःथा 
हो जहाँ घरबारिबहीनह लाई सहयोग गछर्न।् 

   म अनाथालयमा हकुको िथए।ँ अिन जब म छ वषर्को िथए ँ तब 
आइतबार पालन गन इसाईको घरमा मलाई पाल्न लिगएको िथयो। जब म 
१७ वषर्को भए ँ तब मलाई धमर्पऽु पाल्ने आमाबाबकुो मतृ्य ु भयो। मसँग 
ूशःत खानेकुरा िथएन। िजउन गा॑ो भएकोले मलाई जन्माउने आमाबाब ुको 
होला भनेर खोिजिनित गनर् थाल। मलाई पाल्ने अनाथलयमा फक र मलाई 
जन्मिदने आमाको नाउँ प ा लगाए।ँ तर उनी कहाँ बिःथन ्भ े कुरा कसैले 
भ  चाहेनन।् अिन म सरकारको समाज कल्याण िवभागमा गए।ँ त्यो  
बेसहाराको बारेमा जानकारी िलने र सहयोग गन िवभाग िथयो। त्यहाँको एक 
मिहलाले मलाई भिनन ्िक मलाई जन्मिदने पिरवारको नाउँ ितनीह को सूचीमा 
िथयो र ितनीह ले सरकारबाट सहायता पाएका िथए। म हाइःकुल पढ्दा 
मलाई जन्मिदने आमा आउनभुएको िथयो भनेर उनले भिनन।् तर व्यिक्तगत 
गोपिनयताको कारणले त्यो भन्दा बेिस खबर िदन उनले मािननन।् तर मेरो 
दाइसँग सम्पकर्  गन र उनले चाहेमा भेट्न सक्ने गराइिदन्छु भनेर उनले 
भिनन।् म एक िदन फुटबल खेल हेिररहेको िथए ँ एक जना हाइःकूलको 
िशक्षकले मेरो कुममा छोएर सोधे, "के ितमी रेगलान हौ? हामी दईु दाजभुाई 
ह ।" दाइलाई भेट्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खशुी लाग्यो। कालर् मभन्दा सात 
वषर्को जेठो िथयो र उनले मलाई घर लान चाहे। मसँग अिलकित जे िथयो 
त्यो बोकेर म नयाँ घरमा गए।ँ मैले मेरी आमालाई सबभन्दा पिहलो पल्ट 
देख। मेरी आमा मानिसक रोगले िपिडत िथइन ् र उनले मलाई िच  
सिकनन।्  तैपिन मेरी आमालाई भेट्दा मलाई खशुी लाग्यो। मेरो दाज ु
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िथए र साबथमा चचर् जान मलाई िनम्तो िदनभुयो। 
चचर्का िवँ वासीह ले मलाई धेरै सहयोग गरे। मैले राॆोसँग पढ्न जानेको 
िथइन।ँ ितनीह ले मलाई पढ्न र लेख् न िसकाए। साबथ ःकूल अध्ययन गन 
समयमा मलाई पढ्न सघाए। बाइबल कसरी पढ्ने र पढाउने भ े िवषयमा 
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िसक्न गमीर्को िवदामा एडभेिन्टःट िवँ विव ालयमा भनार् हनु चचर्का 
िवँ वासीह ले म त गरे। म २२ वषर् हुँदा मैले िववाह गर र एउटा बच्चा 
पाए।ँ मैले पयर्टकह  आउने मन्टेगो बेको पेशोल बेच्ने ठाउँमा काम गन 
मौका पिन पाए।ँ म चचर्मा सिबय भएकोले मलाई एल्डरमा अिभषके पिन 
गिरयो। एक फेरा एडभेिन्टःटह  धेरै भएको ठाउँमा बाल स ित सु  गनर् 
चचर्को अगवुाह ले अनरुोध गरेका िथए। ससुमाचार ूचार गन बममा 
हामीह ले साबथ ःकुल िकताबबाट पानाह  च्यातेर परुानो चचर्का 
सदःयह लाई बाँड् य  र चचर्मा आउन अनरुोध गर् य । त्यसबेला हामीह ले 
धेरै गिरब मािनसह लाई भेट् य । हामीले ५० जना चचर् छोडेका 
िवँ वासीह लाई फेिर फकार्य । तर िबःतारै मेरो व्यिक्तगत जीवनमा भइुचालो 
जान थाल्यो। म ३६ वषर्को हुँदा म ौीमतीसँग छुि ए ँ र अकीर्सँग िबबाह 
गर। चचर्को अगवुाह सँग कचकच हुँदा म चचर्बाट िनःक। चचर् नगइकन 
घरमै परमेँ वरको आराधना गनर् थाल। तीन वषर् अिघ जमैकाको राजधानी 
िक ःटनमा सर र त्यहाँ एक जना साझेदारसँग व्यापार ःथापना गर। म मेरो 
व्यवसायमा व्यःत हुँदा मेरी ौीमती अक सहरमा उनको पिरवारसँग रिहन।् 
तर मेरो साझेदार र मेरो झगडा हुँदा हामीह को व्यापार टाट पिल्टयो र अक  
काम पाउँन मैले संघषर् गनुर्पर् यो। आिखरमा म घरबार िबहीन भए ँ र मेरो 
घमण्डले गदार् मेरी ौीमती र नातेदारह सँग सहयोग माग्न अःवीकार गर। म 
तीन मिहनासम्म सडकको छेऊमा सतु। एक िदन म जःतै घरबाहर िबहीन 
भएको मािनससँग कुरा गद िथए ँत्यसबेला कहाँ नहुाउन पाइन्छ, लगुाफाटा र 
खाना कहाँ पाइन्छ भनेर सोध। गडु सामिरटन छाूोमा जान ुर त्यहाँ खाना 
िदन्छ भनेर मलाई उसले भन्यो। हनु्छ त त्यहाँ जान्छु भनेर म त्यहाँ गए।ँ 
गडु सामािरटन छाूोका मािनसह ले मलाई मायाल ु व्यवहार गरे र मलाई 
खाना िदए। त्यहाँ मलाई लाउन लगुा पिन िदए। त्यो त सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
चचर् र चचर्का िवँ वासीह ले संचालन गरेको भनेर मैले थाहा पाए।ँ म त्यस 
संःथामा िनयिमत पमा आउन थाल र मैले पिन केही न केही सहयोग ग ँ 
भ े भावनाले मलाई घचेट्न थाल्यो। अिन म त्यस संःथाको बगचा सफा गनर् 
थाल। म चचर्मा जान थाल र फेिर मैले बिप् तःमा िलए।ँ आज म ५० वषर्को 
छु र गडु सामिरटन छाूोको रेखेदेख गछुर्। आज त्यहाँ मेरै आफ्नै अिफस छ 
र बःने ठाउँ पिन छ। मेरी दोॐो ौीमतीसँग पिन कचकच भएर छुटेको िथयो 
तर पनुिमर्लन भयो। सडकको जीवन गा॑ो िथयो। परमेँ वरले फेिर मलाई 

२



आफ्नो बनाउनभुएकोमा मलाई असल लािगरहेको छ। तपाईँह ले िदने भेटीको 
केही भाग त्यस सामािरटन छाूोलाई ममर्त गनर्, औषधी उपचार गनर् र दाँतको 
िक्लिनक खोल्न चािहने कोठाह  बनाउन सहयोग िमल्नेछ। रेगलान जःतो 
मािनसह लाई सहयोग गनर् सामािरटन इन वा छाूोलाई सहयोग गनुर्भएकोमा 
धन्यवाद। 

    (रेगलानले आन्सय ुमकचेःनेसँग कुराकानी गरेको आधारमा िलिखत 
िववरण)। 

 

जमैकाको बारेमा थप जानकारी: जमैकाको अथर्तन्ऽलाई चारभागको एक भाग 
पयर्टकह को आगमनमा भर परेको छ। वषर्को दश लाख पयर्टकह  त्यहाँ 
आउँछन।् किरिबयन के्षऽमा धेरै अङ्मजेी बोल्ने ठाउँ जमैका हो। त्यहाँको 
ःथानीय भाषा जमैका पािटयोस ् पिन चल्दछ। िबयोल भाषासँग अङ्मजेी 
िमिसएको भाषा पिन बोल्दछन।् सन ्१९६२मा िबलायतबाट जमैका ःवतन्ऽ 
भएतापिन िबलायतकी महारानी एिलजाबेथ ूथम ् त्यस देशको रा ध्यक्ष 
हनुहुनु्छ। ूोटेःटेन्ट इसाईह  जनसंख्याको ७० ूितशत छन।् चचर् अभ गड 
पिछ सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  ठूलो सम्ूदायको चचर् हो। जमैकामा ९जनामा 
एक जना एडेिन्टःट छ। 
 

३
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