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परमे वरको असल सि चतक तथा
कुशल भ डारे हुँदा हुने नितजाह

यस अध्यायका मूल पदह : २ ितमोथी ३:१-९, इजिकएल १४:१४,

िफिलप्पी ४:४-१३, िहतोपदे श ३:५, १ पऽुस २:११,१२ र म ी ७:२३,
२५:२१।

यस अध्यायको मूल सार पद: "येशूलाई िवँवास नगनह का बीचमा ितमीह को

चालचलन असल होस्। कसैले ितमीह लाई कुकमीर् वा अधमीर् भनी ितमीह का

िव

मा बोले तापिन ितनीह ले ितमीह का असल कामह

दे खून,् र येशूको

आगमनको िदनमा ितनीह ले परमेँवरको मिहमा ग न्।" (१ पऽुस २:१२
पान्तिरत)।
हामीह ले परमेँवरलाई सेवा गन भएकोले उहाँले सुम्प ुभएको सबै

आिथर्क, मानिसक, आित्मक र शारीिरक सम्पि लाई हामीह ले िहफाजत गन
िजम्मेवारी पाएका छ जसलाई हामी सिञ्चतक वा कुशल भण्डारे भनेर पिन

कहलाइएका छ । त्यस है िशयतले हामी जहाँ छ

जोसँग छ

जीवनले असल काम गन ूभाव शिक्तशाली वा ूभावशाली हुनपु छर्।

हामीह को

त्यसको अथर् हामी सं सारको सामु साधु वा सन्तको खोल लगाएर
समाजबाट अलग भएर बःनु होइन। ब

हामीले पाएका आित्मक

ान तथा

उच्च जीवनशैलीलाई अ को सामु ूितिबिम्बत गराउने अबसर पाएका छ भनेर
खुशीले गदगद हुनपु छर् िकनभने हामीमा कितकुराको

छै न।

परमेँवरले

बोलाउनुभएको

अनुसार

ान छ कितलाई थाहा

ईँवरीय

हामीह को सम्पूणर् जीवन मौलाइरहे को वा सम्प

जीवन

िबताउँदा

भइरहे को हुनपु छर्। यस

सं सारमा भएका अ

मािनसह लाई भन्दा हामीह लाई िभ ै जीवनशैली

अपनाउन परमेँवरले

ान र खुबी िदनुभएको छ (२ कोरन्थी ६:१७)।

हामीह को जीवन अ ले चासो दे खाउने खालको हुनपु छर् र ितनीह को मनमा

उत्सुकता जगाउने खालको हुनपु छर्। त्यसकारण हामीलाई यो भिनएको छ:

"१५ तर भींटलाई ूभ ु मानेर ितॆो
शु

दयमा उहाँको ौ ा गर र

दयलाई

राख। ितमीह मा भएका आशाको िवषय कसै ले सोधपूछ गरे त्यसको

जवाफ िदन सध तत्पर बस, तर त्यो काम नॆता र ौ ासाथ गर। १६
ितमीह का िववेक शु

राख, तािक ितमीह को िवरोधमा बोल्ने र भींटमा
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ितमीह का चालचलनको िनन्दा गनह

लिज्जत होऊन्।" (१ पऽुस ३:१५-

१६)।
हामी यस पुःतकको िबषयबःतु अध्ययनको अिन्तममा आइसकेका

छ । हामी परमेँवरको असल सिञ्चतक वा कुशल भण्डारे हुँदा हामीमा हुने

व्यिक्तगत फाइदा, आित्मक जोश, सफल नितजा, हामीह को ूभाव र खुशी

तथा ूश

हुने बानी के रहे छ सो हे नछ । िकनभने हामीलाई थाहा छ,

"ितमीह मा भी

ु न्ु छ जो मिहमाको आशा हुनह
ु न्ु छ" (कलःसी १:२७
हुनह

पान्तिरत)। अथार्त ् हामीह

ु न्ु छ।
िजउनुको लआय नै हामीमा हुने येशू हुनह

१. सिञ्चतक र ईँवरीय ःवभाव (२ ितमोथी ३:१-९)
धमार्त्मा वा ईँवरीय जीवन भ े िबषयबःतु नै अित ठू लो छ।

ईँवरीय वा सही येशूभक्तको जीवन िबताउने मािनसह को जीवनशैली पिवऽ र
ःवच्छ हुन्छन् (तीतस १:१), उपासना गनर् मनिःथितमा लाग्नेह

येशूको

अनुसरण गदर्छन् र परमेँवरलाई मनपन खालको जीवन यापन गदर्छन् (भजन
४:३, तीतस २:१२)। कोही मािनस धमार्त्मा वा ईँवरीय जीवन िबताइरहे को
छ भने त्यो मािनस सत्य धमर्मा लागेको ूमािणत गदर्छ र उसले अनन्त

जीवनको ूित ा पाउँदछ। कुनै पिन दशर्न,

ान, धनसम्पि , लोकिूयता,

शिक्त वा असल घरानामा जन्मेको भरमा ईँवरीय जीवन ूदान गनर् सिकंदै न।

परमेँवरका सच्चा भक्त वा सिञ्चतकले कःता नराॆो गुणह बाट

होिशयार हुनपु छर् भनेर पावलले २ ितमोथी ३:१-९मा िदएका छन्? हेन र्ु होस्,
"१ तर यो बुिझराख, िक आिखरी िदनह मा डरलाग्दा समयह
िकनभने मािनसह

आफैलाई माऽ माया गन,

आउनेछन्। २

िपयाँपैसाको मोह गन, घमण्डी,

ु ी र अपिवऽ, ३
हठी, अ को बदनाम गन, आमा-बुबाको आ ापालन नगन, बैगन
ःवाभािवक ूेमरिहतका, खुशी पानर् नसिकने, अ को बदख्वाइँ गन, दुराचारी, बूर,
असल कुरालाई घृणा गन, ४ िवँवासघाती, उ ाउला, अह ारले फुलेका,

परमेँवरलाई भन्दा सुख-िवलासलाई ूेम गन, ५ भिक्तको भेषचािहँ िलने, तर

त्यसको शिक्तलाई इन्कार गन हुनछ
े न्। यःता मािनसह बाट अलग्ग बस।

६ िकनभने ितनीह मध्ये कोही-कोही घर-घर पसी पापले िथिचएका र

िविभन्न मनोभावको कब्जामा परे का कमजोर ःऽीह लाई आफ्ना अधीनमा

् ७ जुन ःऽीह
पाछर्न।

िसक्न त सध िसक्छन्, तर सत्यको

ानमा किहल्यै

आउन सक्दै नन्। ८ यान्नेस र याम्ॄे सले मोशाको िवरोध गरे जःतै, यी
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्
मािनसह ले पिन सत्यको िवरोध गछर्न।
यी मािनसह
नक्कली िवँवासका हुन्छन्। ९ तर ितनीह

ॅंट िदमागका र

अझ धेरै िटक्न सक्नेछैनन्,

िकनिक ती दुई मािनसको जःतै ितनीह को मूखत
र् ा सबैकहाँ ूकट हुनछ
े ।"

अय्यूबको पुःतकमा अय्यूबको चिरऽ र कामको बारे मा वणर्न गिरएको

छ। अनेक दु:खक

र आतिङ्कत समयमा पिन धमार्त्माको जीवन कःतो

हुन्छ भनेर अय्यूबको जीवनले ूकट गदर्छ। धमार्त्माको जीवनशैलीलाई

शैतानले कःतो घृणा गद रहे छ भनेर उक्त पुःतकले खुलासा गरे को पाइन्छ।

अय्यूब जःतो सोझो, धमीर्, िवँवासी, िनद ष र नराॆो कुरालाई न चाउने
व्यिक्त यस पृथ्वीमा अक

कोही छै न भनेर परमेँवरले सराहना गरे तापिन

र् रे को िथयो (अय्यूब २)।
शैतानको आबमणलाई डटे र सामना गनुप
बाइबलले अय्यूबको बारे मा यसरी खुलःत

पमा भन्दछ, "उज भ े

दे शमा एक जना मािनस िथए जसको नाउँ अय्यूब िथयो। उनी िनद ष, िसधा,
परमेँवरमा ौ ा राख्दथे र खराबबाट टाढै बःदथे।" (अय्यूब १:१)।
िवँवास भनेको केवल मुखले माऽ भ े होइन न त धािमर्क रीितिथितमामाऽ

लागेर दे खाउने गुण हो भनेर अय्यूबको कथाले बताउँदछ। हुन त धािमर्क

िविध उनको िनयिमत ूिबया र उनको जीवनशैलीको एक भाग िथयो (अय्यूब
१:५)। भयानक क मा पिन परमेँवरूित ौ ा राख्ने उनको बानीले उनको

जीवनको सम्पूणर् भागले उनी धमार्त्मा िथए भनेर दे खाउँदछ। तर धमार्त्मा वा
ईँवरीय जीवन िबताउनु भन्दा हामी िश
आफ्नै क्षेऽमा वा तहमा परमेँवरको िश

ह भनेर भन्दै न तर हामीह को
चिरऽलाई ूितिबम्ब गन हो।

परमेँवरको तहमा िहँड्ने मािनसह को चिरऽ कःतो हुन्छ भनेर

इजिकएल १४:१२-१४ले कसरी बताउँछ? ितनीह मा भएको त्यो गुण हामीमा

पिन हुन ु िकन ज री छ? हेनह
र्ु ोस्: "१२ परमूभ ुको यो वचन मकहाँ आयो:
१३ हे मािनसको छोरो, यिद कुनै दे शले िवँवासघात गरे र मेरो िव

गछर्, र त्यसको िव

मा आफ्नो हात पसारे र त्यसको खा

मा पाप

भण्डार म नाश

गिरिदउँला, र त्यहाँ अिनकाल ल्याइिदउँला र मािनस र पशु दुवैलाई म नाश
गिरिदउँला भने, १४ अिन नोआ, दािनएल र अय्यूब, यी तीन जना मािनसह

त्यहाँ भए भने पिन ितनीह ले आफ्नो धािमर्कता ारा आफ्नै ूाण माऽ बचाउन
सक्नेिथए, परमूभु परमेँवर भन्नुहन्ु छ।"

सि ता गन वा परमेँवरको आिशषलाई िहफाजत गन व्यिक्तले

धािमर्क वा ईँवरीय जीवनलाई ूकट गिररहे को हुन्छ। लगनशील तथा
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पमा माऽ धमार्त्मा हुँदैन। ितनीह को

िवँवासीलो सिञ्चतक केवल दे खावटी

ःवभावै धमार्त्मा हुन्छ र ितनीह को जीवनले र परमेँवरले ितनीह मािथ
िवँवासमा िदइएको िजम्मेवारीलाई सम्हाल्दछ त्यसले नै ितनीह को ईँवरीय

ःवभावलाई दे खाइरहे को हुन्छ। ितनीह ले के गछर्न ् त्यसले माऽ ितनीह को
िवँवास दे खाएको हुँदैन तर ितनीह ले के गदनन् त्यसले पिन दे खाउँदछ।

२. सन्तुि

(िफिलप्पी ४:११)

"११ खाँचो पर्यो वा मलाई मन परे को कुरा चािहयो भनेर मैले गुनासो

पोखाएको होइन, िकनभने जुनसुकै पिरिःथितमा भए पिन त्यसमा सन्तुंट रहन
र् ामा
मैले िसकेको छु । १२ कसरी होिचन र कसरी ब न म जान्दछु । पिरपूणत

होस् वा भोकप्यासमा होस्, ूशःततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै पिरिःथितमा
सन्तुंट रहने रहःय मैले िसकेको छु ।" (िफिलप्पी ४:११)। यिद जुनसुकै

अवःथा वा पिरिःथितमा पिन हामी सन्तुि

हुनपु छर् भने त्यो सन्तुि

अन्तमा

कहाँबाट आउनुपछर्?
ितमोथीलाई पऽ लेख्ने बममा पावलले एक थरीका नैितक

ँ
गन्हाउने मािनसकह लाई औल्याएका
िथए। ती मािनसह

पमा

भन्दथे, "धमार्त्मा

हुन ु वा (इसाई हुन)ु पैसाको फाइदा उठाउनु हो" (१ ितमोथी ६:५
पान्तिरत)।

रे िडयो,

टे िलिभजन

वा

मोबाइलमा

अनेक

िव ापन

गिर

मािनसह बाट पैसा थुत्ने जःतै गरे र धमर्को नाउँमा आफू धनी हुने ूवृि

पावलको समयमा पिन िथयो र अिहले पिन छ। यिद ॐोताह

परमेँवरको िवँवासमा िहँ

वा दशर्कह ले

ो वा कसै को सुसमाचार ूचार गन काममा

सहयोग गरे ितनीह लाई परमेँवरले आिशष िदनुहन
ु ेछ र धनी बनाउनु हुनेछ

भनेर ती िव ापनह मा मािनसह लाई आँवाःत पादर्छन्। परमेँवरूितको
िवँवाससँग धनसम्पि लाई एकै थलोमा राख्नु भनेको इसाई धमर्को नाउँमा

भौितकवादलाई पोषाउनु हो।
तर

सत्य

कुरो

के

हो

भने

ईःवरीय

वा

भिक्तको

जीवनसँग

धनसम्पि को सरोकार छै न। यिद छ भने सं सारमा कितपय धनी मािनसह
छन् र ितनीह

ॅ

वा खराब भएतापिन ितनीह लाई धमार्त्मा भनेर कहलाइन

सम्भव हुन्थ्यो होला। तर परमेँवरलाई िवँवास गरे र जुनसुकै पिरिःथितमा
पिन सन्तु

भएर िजउनु नै ठू लो फाइदा हो भनेर पावलले इसाई भए सबै

थोक िभिऽन्छ भ े लोकिूय धारणाको ूितवाद गरे का िथए (१ ितमोथी
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६:६)। जुनसुकै पिरिःथितमा चाहे भएको बेलामा होस् वा नभएको बेलामा

होस्, चाहे ःवःथ भएको बेलामा होस् वा अःवःथ भएको बेलामा होस्,

परमेँवरमा िवँवास गरे र येशूभक्तको जीवन िबताउन खुबी हुन ु आफै पिन
परमेँवरको अनुमहको ठू लो धनमा समावेश हुनसक्नु हो। परमेँवरको
अनुमहमा ूस

भएर बःन सक्नु कुनै पिन धनसम्पि , ूित ा वा मानभन्दा

पिन अत्यन्त मूल्यवान हुन्छ। त्यसकारण हामीसँग बास "खानेकुरा वा गाँस र
कपास" भयो भनेर हामी सन्तु

हुनपु छर् (१ ितमोथी ६:८)। िकनभने

आिखरमा हामीसँग जित भएतापिन जिहले पिन अझ धेरै पाउने चाहनाले
िपरोिलरहे को हुन्छ।

"जुनसुकै पिरिःथितमा पिन सन्तु

रहनु एक ठू लो कला वा ूितभा

हो। यो आित्मक रहःय पिन हो। यो िसक्नुपन र िसिकरहनुपन रहःय हो।

येशूलाई िवँवास गरे र सन्तु

वा िच

बुझाएर बःनु भनेको उसमा िमठो वा

रमाइलो मानेर बःने मनिःथित, िभऽी शािन्त, शान्त ःवभाव र अनुमहको
आत्माले आकार िलइरहे को हुन्छ। त्यःतो आत्माले भिरएको येशूभक्तले

परमेँवरलाई फूितर्साथ आफ्नो जीवनलाई अपर्ण गरे को हुन्छ र उहाँको
बुि मानी र िपतामय ूेमको छऽछायाँमा जुनसुकै अवःथामा पिन जे गनर् पिन

खुशीसाथ तयार भइरहे को हुन्छ।...यथाथर्मा यो िःथितमा रहनुसक्नु अित
मूल्यवान मलहम जःतै हो। दु:खक को समय र ूितकुल पिरिःथितमा

िछयािछया परे को

दयलाई मलहम लगाइिदन्छ। परमेँवरमामाऽ सन्तु

भएर

बःने गुणले हामीलाई ठू लो सान्त्वना िमल्दछ।"-यिमर्या बरो, द रे र जुवेल अभ

िबिःचयन कनटे न्टमेन्ट, पृ. १,३बाट

पान्तिरत।

(येशूलाई िवँवास गरे र जुनसुकै अवःथामा पिन सन्तु

रहन सक्ने

क्षमताको स ा येशूलाई िवँवास गरे र सबै कुरा ठीक हुन्छ, धनी हुन्छ, घर
बनाउन सक्छु , राॆो जािगर पाउँछु, ःवःथ भएर बःछु भ े लोकिूय धारणा
ूेिरतह दे िख िलएर आजसम्म करौड को येशूभक्तह को दु:खक

पाएका र

शहीद भएकाह ले कितको गलत रहेछ भनेर ूमािणत भइरहेको पिरूेआयमा)
दे हायका पदह

पढ्नुहोस् र ती पदह ले जुनसुकै पिरिःथितमा पिन हामी सन्तु

रहनुपछर् भनेर कसरी दे खाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्, रोमी ८:२८ "हामी जान्दछ ,
उहाँलाई ूेम गनह

र उहाँका अिभूायअनुसार बोलाइएकाह का िनिम्त हरे क

कुरामा वा (जुनसुकै पिरिःथितमा पिन) परमेँवरले भलाइ नै गनुह
र् न्ु छ।", िहॄू
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१३:५-६ "५ ितमीह का

जीवन

िपयाँपैसाको

मोहबाट

अलग्ग राख।

ँ भएका कुरामा सन्तुंट बस, िकनिक उहाँले भन्नुभएको छ,
ितमीह सग

ँ ” ६
“म ितमीह लाई कुनै रीितले छो नेछैन,ँ म ितमीह लाई त्याग्नेछैन।
यसकारण िनधर्क्क भएर हामी भन्दछ , “ूभ ु मेरा सहायक हुनहु न्ु छ, म

ँ मािनसले मलाई के गनर् सक्छ?” र िफिलप्पी ४:४-१३ "४ ूभ ुमा
डराउनेछैन।
सध आनन्द गर। म फेिर पिन भन्दछु , आनन्द गर। ५ ितमीह को

सहनशीलता सबै मािनसह लाई थाहा होस्। ूभ ु निजकै हुनहु न्ु छ। ६ कुनै

कुरामा िचिन्तत नहोओ, तर हरे क कुरामा ूाथर्ना र िनवेदन ारा धन्यवादसिहत

ितमीह का िबन्ती परमेँवरमा जाहेर होऊन्, ७ र समझले नै िभयाउन नसिकने
परमेँवरको शािन्तले ितमीह का
गनछ।

दय र ितमीह का मनलाई येशूमा रक्षा

८ अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो

न्यायस त छ, जे कुरो शु

छ, जे कुरो ूेम-योग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यिद

केही ौे ंठता, ूशंसाको योग्य केही छ भने यी नै कुराका िवचार गर। ९

ितमीह ले जुन कुरा मबाट िसक्यौ, र महण गर्यौ र सुन्यौ र ममा दे ख्यौ, त्यही

ँ हुनहु न
गर, र शािन्तका परमेँवर ितमीह सग
े । १० म ूभ ुमा सा॑ै आनिन्दत
ु छ
छु , िक अब धेरै िदनपिछ मूित ितमीह को वाःता फेिर पलाएको छ। ितमीह

साँच्चै मेरो िनिम्त िचिन्तत िथयौ, तर ितमीह लाई मौका िमलेन। ११ खाँचो
पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, िकनभने जुनसुकै पिरिःथितमा भए पिन
त्यसमा सन्तुंट रहन मैले िसकेको छु । १२ कसरी होिचन र कसरी ब न म

जान्दछु । पिरपूणत
र् ामा होस् वा भोकप्यासमा होस्, ूशःततामा होस् वा अभावमा

होस्, सबै पिरिःथितमा सन्तुंट रहने रहःय मैले िसकेको छु । १३ जसले मलाई

शिक्त िदनुहन्ु छ, उहाँमा नै म सब कुरा गनर् सक्छु ।"
३. भरोसा वा भरोसा (िहतोपदे श ३:५)

आफ्नै आत्मिवँवासमा वा मलाई सबै थाहा छ भनेर ढुक्क भएर
त्यसमा भर पनुर् हु
"आफ्नो सारा

भनेर िहतोपदे श ३:५ले कसरी सल्लाह िदन्छन? हेनह
र्ु ोस

दयले परमेँवरमा भरोसा राख्नु, र ितॆो आफ्नै समझशिक्तमा

्
भर नपर।"
(दे हायका पदह

िवचारह

पिन: यशैया ५५:८-९ "८ “िकनिक मेरा

ितमीह का िवचार होइनन्, र ितमीह का चाल मेरा चाल होइनन्,”

परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। ९ जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ, त्यसरी नै मेरा चाल

ितमीह का चालभन्दा र मेरा िवचार ितमीह का िवचारभन्दा अल्गा छन्।", १
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कोरन्थी ४:५ "यसकारण तोिकएको समयभन्दा अिघ न्याय नगर, ूभ ु आउञ्जेल
पखर्।

उहाँले

मािनसका

अध्ँ यारोमा

लुकेका

दयका अिभूायह

कुराह लाई

ूकाशमा

ल्याउनुहन
े , र
ु छ

ूकट गिरिदनुहन
े । तब हरे क मािनसले
ु छ

परमेँवरबाट आफ्नो ूशंसा पाउनेछ।" र १ कोरन्थी १३:१२ "अिहले हामी
ँ दे ख्छ , तर त्यस बेलाचािहँ छलर्
ऐनामा जःतै धिमलोसग

दे ख्नेछ । अिहले म

थोरै माऽ बुझ्दछु , त्यस बेलाचािहँ पूरै बुझ्नेछु, जसरी म पिन पूणर्
छु ।"

येशूलाई िवँवास गछु र् र उहाँले सुम्प ु भएको सबै थोकलाई सि ता

गछु र् वा िहफाजत गछु र् भनेर ूितव
नै "सारा

पले िचिनएको

रहने ूत्येक येशूभक्तको आदशर् र लआय

दयलाई परमेँवरको भरोसामा राख्नु र आफ्नै बुि मािथ भरोसा

राखेर चल्न िढपी नगनु"र् हुनपु छर् (िहतोपदे श ३:५)।

हो, वाःतवमा यो भ ु सिजलो छ तर गनुर् गार्हो छ। कितपय
समयमा हामीह मा भएका बाइबलको

ानले गदार् परमेँवरमा िवँवास गछ

होल, उहाँको हे रचाह र ूेममा भर पछ भन्छ होला तर हामीलाई दु:ख िदने
कुराह मा िचन्ता गिररहे का हुन्छ । कितपय समयमा हामीह को आफ्नै
िसिमत कल्पनाले गदार् हामीह को भिवंय अन्धकार भइरहे को पाउँछ ।

तर हामी परमेँवरको सिञ्चतकको है िशयतले परमेँवरमािथ भरोसा राख्न
कसरी िसक्ने त?

िवँवासमा अिघ सरे र र हामीलाई जे थाहा छ त्यस अनुसार

परमेँवरको वचनह

पालन गरे र हामी परमेँवरमा भरोसा राख्न सक्छ ।

तथा भरोसा राख्छ

त्यित हामीह को िवँवास वा भरोसा बढे र जान्छ।

िवँवास तथा भरोसा भनेको िदमागको खेल हो र त्यसलाई चलाउँदा कम कम
हुँदै जांदैन। तर त्यसको ठीक िवपिरतचाही ँ जित हामीले परमेँवरमा िवँवास
इमान्दारी र भरपद सिञ्चतक भएर बःनुको अथर् हामी परमेँवरको भरोसामा
छ भनेर छलर्

दे खाइरहे का हुन्छ । यःतो खालको भरोसाले सिञ्चतक वा

येशूको िन ामा रहनेलाई घचघचाउने उजार् िदन्छ र हामीह को जीवनको जग
नै त्यसमा आधािरत भएको हुन्छ। त्यसले गदार् हामी जे गछ त्यसले हामी

परमेँवरको सत्य भक्त ह र उहाँले सुम्प ुभएको थोकह लाई बफादारीसाथ

िहफाजत गछ भनेर हामीह को कामले दे खाउँदछ ।
"ितॆो सारा

दयले परमेँवरमािथ भरोसा राख।" "ितॆो

वाक्य बाइबलमा जिहले पिन ूतीकको

दय" भ े

पमा ूयोग गिरएको पाइन्छ। यसको

अथर् हामीले जे िनणर्य गछ सो िभिऽ नैितक िववेक ारा गिररहे का हुन्छ र
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हामी को ह सो बताउँछ (म ी २२:३७)। यसमा हामीह को चिरऽ, ःवभाव,
िनयत र आकांक्षाह

समावेश भएका हुन्छन्। हामी को ह सो दे खाउने मूल

जग नै हामीह को

दयले व्यक्त गन ःवभावमा भरपछर्।

हामीले िनयन्ऽण गनर्

नसक्ने थोकह मा परमेँवरमािथ भरोसा राख्न

सिजलो हुन्छ। त्यसको अथर् परमेँवरमा भरोसा राख्नुको िबकल्प हामीमा
छै न। तर हामीह ले सम्हाल्न सक्ने कुरामा िनणर्य गनर्

दयदे िख भरोसा वा

िवँवास गनुर् हामीह को सामु ठू लो च ुनौित भएर खडा भइरहे को हुन्छ।

परमेँवरमािथको हामीह को िवँवास र भरोसामा परे र कताितर जाने वा के
िनणर्य गन त्यो हामीह को

दय परमेँवरमा कितको बुिनएको छ त्यसमा

भरपरे को हुन्छ।
सारा
छलर्

दयले परमेँवरमा भर पनुर् भनेको के हो भनेर ूेिरतह ले

पारे का छन्: "परमेँवरको कामको िनिम्त खट्ने अिहलेका िवँवासीह

जःतै ती ूेिरतह
परमेँवरमािथ

असहाय र कमजोरी िथए, तर ितनीह ले सारा मनले

भरोसा

राखेका

िथए।

ितनीह

धनी

िथए

तर

भौितक

धनसम्पि मा होइन तर ितनीह को िदमाग र आित्मक सं ःकारमा िथए।

यही

खालको परमेँवरमािथ भरोसा र िवँवास गन सं ःकार ूत्येक व्यिक्तमा

हुनसक्दछ जसले सबै थोकह मा परमेँवरलाई पिहलो र आिखर बनाउँछ र

सबै कुरामा उहाँको िनिम्त उ म पादर्छ।"-एलेन जी
२५बाट

पान्तिरत।
यो

ाइट, गःपल वकर्स्,र् पृ.

कुरा सही हो िक हाॆो बश राख्न नसक्ने कुरामा परमेँवरको

भरोसामा छोड्नु सिजलो छ। तर तपाईँले िनणर्य गनर् सक्ने कुरामा तपाईँले के
भ ?
े तपाईँले जे िनणर्य गनुह
र् न्ु छ त्यसमा परमेँवरमािथको भरोसा जोिडएको छ

भनेर दे खाउन तपाईँले के गनुप
र् छर् होला?

४. हामीह को ूभाव (१ पऽुस २:११,१२)
“ितमीह

एक समय अन्धकारमा िथयौ, अब ितमीह

ज्योित भएका छौ" (एिफसी ५:८)।
व्यिक्त सावर्जिनक

परमेँवरमा

दयमा पिरवतर्न वा काँच ुली फेिरएको

पमा कसरी दे िखनुपछर् भनेर पावलले मािथको पदले

भन्दछन्। जब हामी ज्योितमा िहँड्छ (१ यूह ा १:७, यशैया ३०:२१) तब

हामी परमेँवरको िजम्मेवार व्यिक्त हुन्छ

भनेर यस अन्धकार सं सारमा

ूभािवत पान गरे र बिलरहे का हुन्छ ।
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येशूले

भ ुभयो,

हामीह को सावर्जिनक

“म

सं सारको

ज्योित

हुँ"

(यूह ा

८:१२)।

पमा दे खाउने िःथर र नैितक चिरऽले हामीले

परमेँवरको ज्योितलाई ूितिबम्ब गदर्छ ।
परमेँवरले िदनुभएको ौीसम्पि

जुन ् हामीह को आम्दानी अथार्त ्

पैसा, शरीर, िदमाग र आत्मालाई सि ता गदार् परमेँवरको मिहमा कसरी हुन्छ?
हामीह को चिरऽ र व्यवहारले अ मािथ कसरी ूभािवत पादर्छ? हेनह
र्ु ोस्, म ी
५:१६ “यसरी नै ितमीह को ज्योित मािनसह का सामुन्ने चम्कोस्, र ितनीह ले

ितमीह का सुकमर् दे खून,् र ःवगर्मा हुनहु न
ु े ितमीह का िपताको मिहमा

ग न्।", िततस २:६-८ "६ त्यहीबमोिजम जवान मािनसलाई पिन आत्मसं यमी

हुनलाई अतीर् दे ऊ। ७ सबै कुरामा असल कामको नमूना भई ितमीले आफूलाई

दे खाऊ, र ितॆो िशक्षामा ईमानदारी, गम्भीरता, ८ र कसैले िनन्दा गनर् नपाउने

ठीक बोली होस्, तािक हाॆा िव

मा खराबी बोल्ने कुरा केही नभएकोले हाॆो

िवरोधी शमर्मा परोस्।" र १ पऽुस २:११,१२ "११ िूय हो,म ितमीह लाई

आमहपूवक
र् िबन्ती गदर्छु, िक िवदे शी र ूवासीह
आत्माको िव

हौ भनी जानेर ितमीह का

मा लड़ाइँ गन शारीिरक अिभलाषाह बाट अलग रहो। १२

अन्यजाितह का बीचमा ितमीह को चालचलन असल होस्। कसैले ितमीह लाई
कुकमीर् भनी ितमीह का िव
कामह

मा बोले तापिन ितनीह ले ितमीह का असल

दे खून,् र आगमनको िदनमा ितनीह ले परमेँवरको मिहमा ग न्।"
परमेँवरको ौीसम्पि

अथार्त ् हामीह को जीवनलाई उहाँले िहफाजत

गनर् वा सि ता गनर् हामीलाई सुम्पनुभएको छ। तर यसलाई िहफाजत गन
र् ाऽ नभएर अझ फरािकलो तिरकाले
नाउँमा केवल उ रदायी भएर सुरक्षा गनुम

िजम्मेवारी व्यिक्तह

हामी ह

परमेँवरको सिञ्चतक ह

भनेर दे खाउनु अिनवायर् गिरएको छ। हामी

भनेर िभिऽ कोठामा बसेर ध्यान गरे रमाऽ बःने

नभएर हामीह को पिरवारको सामु, हामीह को समाजको सामु, सं सारको सामु
र सारा जगत वा ॄम्हाण्डको सामु ूकट गनर् आ ान गिरएको छ (१ कोरन्थी

४:९)। हामी परमेँवरका थोकह को सि ता गन ह भनेर पेशागत
चल्ने बममा परमेँवरको राज्यको नीितह

पमा

अनुसार हामी चलेका छ भनेर

त्यस नीितको असरलाई सावर्जिनक पमा ूदशर्न गिररहे को हुनपु छर्। यसरी

हामीले अ

मािनसह लाई ूभािवत पानर् सक्छ । येशूको दया, माया,

नैितकतालाई हामी ूकट गन हुन्छ जुन िक हामीह को सृि कतार्ले अनुमोदन

गनुर् भएको छ र ितनीह लाई हामीह को जीवनले साक्षी िदइरहे का हुन्छ ।

17७

हामीह को काम गन चालाले पिन हामीह मा सि ता गन मूल्य छ

भनेर दे खाउँछ । हामीह
बानीले

हामी

परमेँवरका

जुनसुकै पेशामा लागेतापिन हामीह को सि ता गन
जन

ह

भनेर

हामीह को

धािमर्क

ःवभावले

दे खाइरहे का हुन्छ । बाइबलमा यसरी उल्लेख गिरएको छ "उहाँले ितॆो

धािमर्कता ूभातझ ज्योितसमान र ितॆो मािमलाको न्याय मध्यिदनको सूयस
र् मान

पानुह
र् न
ु ेछ।" भजनसं मह ३७:६। परमेँवरको सिञ्चतक वा भक्त जुनसुकै
काममा लागेतापिन वा पेशामा लागेतापिन आफ्नो ईँवरीय ःवभावलाई लुकाएर

राख्दै न (लूका ११:३३) तर डाँडामा रािखएको ब ी झ सबैले दे ख्नेछन् (म ी

५:१४) (अथार्त ् मेरो काम गन शैली वा पेशासँग मेरो िवँवासको केही

सरोकार छै न भन्दै न)। जब तपाईँले परमेँवरूित आकिषर्त भएर उ ेँयूेिरत
जीवन घरमा वा काम गन ठाउँमा दे खाउनुहन्ु छ तब तपाईँको विरपिर रहे का

मािनसह को िदमाग र

दयमा तपाईँले ूभािवत पाद लै जानुहन
ु े छ।

"ूकृितमा भएका ूत्येक थोकह

आआफ्नै कामको िनिम्त िनयुक्त

गिरएको छ र त्यसको ःथानको िनिम्त गुनासो गनुह
र् ु । आित्मक

पमा भ े

हो भने ूत्येक नर र नारीलाई िवशेष ःथान र काम तोिकएको हुन्छ।

ूत्येकलाई भी ले आफ्नो लगानी बरदान ारा सुम्प ु भएको छ। उसलाई
र् न्ु छ। तपाईँ
सुिम्पएको लगानीको अनुपातमा काम गनर् परमेँवरले अपेक्षा गनुह
नैितक

ु न्ु छ
पमा कितको मूल्यवान हुनह

भनेर तपाईँको मजबुत चिरऽलाई

दे खाउने समय र अवसर अिहले नै हो। तपाईँको सेवाकायर्मा भी को अिधकार
छ। खुला िदलले तपाईँको जीवन उहाँलाई सुम्पनुहोस्।"-एलेन जी

िदस डे िवथ गड, पृ. २४३बाट

ाइट,

पान्तिरत।

तपाईँ घरमा होस् वा काम गन ठाउँमा होस् तपाईँको काम गन

शैलीले वा नीितले तपाईँले कःतो ूभाव िदइरहनुभएको छ? तपाईँको काम ारा
तपाईँको िवँवासलाई मािनसह को सामु कसरी दे खाइरहनुभएको छ?
५.हामीह ले बोल्ने (वा नबोल्ने) बोली सुनाउनु वा सु

चाहनु (म ी १२:३०)

हामी यस सं सारका पाहुना, ितथर्याऽी तथा ूवासी ह । हामीह को

अिन्तम गन्तव्य ःथान भनेको त्यो सुन्दरमय ःवगर् हो जुन ् िस

र शान्तमय छ

(िहॄू ११:१३,१४)। त्यो समय नआउञ्जेल यस सं सारमा हामी लुकेर होइन
सबैको सामु पिरिचत भएर बाँच्नुपदर्छ। य िप हामी येशू र शैतानको लडाईँको

यु भूिममा रहे कोले हामी तटःथ वा मध्यममागर्मा िहँड्न सक्दै न । हामी िक त
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परमेँवरको वा शैतानको पक्षमा उिभरहे का हन्छ । हामी िनःपक्षमा रहन
सक्दै न । येशूलाई िवँवास गछु र् भ े ूत्येक येशूभक्तको अडान उहाँको पक्षमा

उिभनु हो। येशूले ःप
िब

पमा भ ुभएको छ "जो मेरो पक्षमा छै न त्यो मेरो

मा गइरहे को हुन्छ। जो मसँग जम्मा गदन ऊ जताततै छरपःट

हुन्छ।" (म ी १२:३०)। अिहले हामी इसाई भनेर दावी गन होस् वा
येशूलाई िवँवास नगनह

होस्, जब उहाँ आउनुहन्ु छ तब हामी कसको पक्षमा

उिभरहे का छ भनेर सफा र ःप

पमा दे खाइनेछ।

जब येशू फकर्नु हुनछ
त्यसबेला उहाँलाई प
े

ाउँछु भनेर दावी

गनह लाई (वा जय मसीह भनेर अिभवादन गनह लाई) उहाँको दुई मध्ये एक

र्ु ोस्: म ी २५:२१
सम्बोधनको सामना गनुप
र् नछ। त्यो के हो त? हेनह

"“मािलकले त्यसलाई भने, ‘ःयाबास, असल र िवँवासी नोकर! ितमी थोरै कुरामा

िवँवासी भयौ, अब म ितमीलाई धेरै कुराको िजम्मा िदनेछु। ितमी आफ्ना

ँ
मािलकको खुशीमा सहभागी हो।’ म ी ७:२३ " अिन म ितनीह लाई सफासग
ँ ए अधमर् काम गनह
भन्नेछु, ‘मैले ितमीह लाई किहल्यै िचनेको छै न।

हो,

मबाट दूर होओ।’

येशू भी को "ःयावास" भ े शब्द कुनै पिन उहाँका सिञ्चतक वा

उहाँले िदनुभएको उ रदाियत्व पूरा गन भक्तको िनिम्त अत्यन्त रमाइलो र

सन्तु

बनाउने बोलीह

अ

कुनै भन्दा उच्च हुनेछ। परमेँवरले हामीलाई

सुम्प ु भएको बःतुह लाई हामीह को क्षमता अनुसार िजम्मेवारीका साथ
व्यविःथत गदार् उहाँले अनुमोदन गद हामीह ले ःयावास पाउने बेलामा पाइने
आनन्द कःतो होला सो हामीह को शब्दले बयान गनर् सक्दै न। त्यो पिन

भी को िनिम्त काम गदार् हामीले मुिक्त पाइने नभएर हाॆो जीवनमा उहाँले

काम गनर् िदँदा र हाॆो िनिम्त उहाँले गनुभ
र् एको काममा हामीह को मुिक्त

आधािरत छ भ े

ानमा हामी छ

(रोमी ३:२१-२६ "२१ तर अब त

व्यवःथािवनै परमेँवरबाट आउने धािमर्कता ूकट भएको छ। त्यसै को गवाही

व्यवःथा र अगमवक्ताह ले िदएका छन्। २२ येशू भींटमा िवँवास गन

सबैमािथ परमेँवरको धािमर्कता िवँवास ारा ूकट भएको छ। िकनभने केही

भेद छै न, २३ िकनिक सबैले पाप गरे का छन्, र परमेँवरको मिहमासम्म

पुग्नबाट च ुकेका छन्। २४ परमेँवरका अनुमहको वरदानले भींट येशूमा

भएको उ ारबाट ितनीह

िस मा धमीर् ठहिरएका छन्। २५ परमेँवरले

भींटलाई उहाँको रगत ारा ूायिँचतको बिलदान ःव प ूःतुत गनुभ
र् यो, जुन
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ूायिँचत िवँवास ारा महण गनुप
र् दर्छ। यो काम परमेँवरले आफ्नो धािमर्कता
दे खाउनलाई गनुभ
र् यो, िकनभने उहाँको ईँवरीय धै यम
र् ा अगािडका पापह लाई

ु न्ु छ र येशूमा
उहाँले वाःता गनुभ
र् एको िथएन। २६ परमेँवर आफै धमीर् हुनह

िवँवास राख्नेह लाई उहाँले धमीर् ठहराउनुहन्ु छ भन्ने कुरा ूमाण गनर्लाई

उहाँले वतर्मान समयमा यो गनुभ
र् यो।" र रोमी ४:६-८ "६ परमेँवरले

कमर्िवना नै धािमर्क गन्नुहन
ु े मािनसलाई यी वचन ारा दाऊदले धन्यका
भन्छन्, ७ “ितनीह
जसका पापह

धन्यका हुन,् जसका अपराधह

क्षमा भएका छन्,

र

ढािकएका छन्। ८ त्यो मािनस धन्यको हो, जसको पापको

ु े िलनुहन्ु न” )।
लेखा परमूभल
िवँवासीलो,

लगनशील

र

भरपद

सिञ्चतकले

उनमा

भएको

िवँवासको ूितिबम्ब गदर्छ। तर कितपयले आफ्नो धमर्कमर् वा असल बानी

वा अ भन्दा आफू धमार्त्मा छु भनेर दे खावटी पमा मािनसलाई ूभािवत पानर्
काम ारा मुिक्त पाउन वा िनद ष सािवत गनर् खोज्नु अथर्िहन छ भनेर येशूको

वचन ारा दे खाइएको छ।

"जब येशूलाई प

ाउनेह ले परमेँवरको कुराह लाई उहाँलाई नै

सुिम्पन्छन् तब ितनीह ले ःवगर्मा धन थुपािररहे का हुन्छन् र त्यसबेला
ितनीह ले नै पाउने छन जब उहाँले भ ु हुनेछ "ःयावास, हे असल र

िवँवासीलो सेवक, मेरो राज्यको आनन्दमा अब ितमीह
ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, पृ. ५२३बाट

पस।"-एलेन जी

पान्तिरत।

अन्तमा भ े हो भने कुनै पिन सिञ्चतक वा परमेँवरको सम्पि लाई

िहफाजत गन व्यिक्त त्यो भएको ूमािणत हुन्छ जो परमेँवरलाई सारा

दयले

ूेम गर र आफ्नो िछमेकीलाई आफूलाई जःतो ूेम गर भ े आ ाले ूेिरत
भएर बाँिचरहे को हुन्छ।
तपाईँको आफ्नै जीवनले परमेँवरका ती दुई आ ाह लाई पालन
गरे को छ भनेर कसरी तपाईँको काम, िवँवास र परमेँवरको सम्पि को

िहफाजत वा सि ता गन नीितलाई ूकट गिरएको छ?
उपसं हार:

थप जानकारी: "परमेँवरको ूेमलाई ूकट गनर् येशू यस सं सारमा आउनुभएको
िथयो। उहाँले सु

गनुभ
र् एको काम उहाँको पिछ लागेको छु भनेर दावी

गनह ले िनरन्तरता िदनुपदर्छ। एक आपसलाई सहयोग गनर् र बिलयो बनाउन
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कडा पिरौम गर । अ को भलाई खोज्न ूयास गदार् नै सत्य आनन्द वा
खुशी पाउँछ । जब परमेँवरलाई र अ लाई कसै ले ूेम गछर् भने त्यो

व्यिक्तले आफ्नो िखलाफमा काम गिररहे को हुँदैन। जित मािनसमा िनःवाथर्

ूेमको भावना हुन्छ त्यित त्यो मािनस खुशी र आनन्द हुन्छ, िकनभने उसको

िनिम्त खटाइएको परमेँवरको उ ेँय उसले पूरा गिररहे को हुन्छ।"-एलेन जी
ाइट, काउन्सलस् अन ःटु वाडर्िशप, पृ. २४,२५बाट

पान्तिरत।

"जब जब चचर् जागेर बःछ तब तब त्यहाँ िवँवासीह
आत्म ानमा

बृि

भइरहे को

हुन्छ।

त्यहाँ

एक

आपसमा

बढ्छन् र
िनरन्तर पमा

पारःपिरक आदानूदान भइरहे का हुन्छन्, िलने र अ लाई िदने बम जारी
हुन्छ र परमेँवरको के हो सो िलने र उहाँलाई नै फकार्उने काम भइरहे को

हुन्छ। येशूका ूत्येक इमान्दारी र सत्य भक्तलाई परमेँवरले उहाँको ज्योित

र आिशष खन्याउनुहन्ु छ र जब परमेँवरको िनिम्त काममा खिटन्छ तब ती

ज्योित र आिशष अ लाई िदइरहे को हुन्छ। जब उसले पाएको अनुसार जब
उसले अ लाई िदन्छ तब उसको पाउने क्षमतामा बृि
सत्यको ताजा आपुितर्को िनिम्त उसको

आित्मक ःवच्छ तथा िदव्य ज्योित र

हुन्छ। अनुमह र

दयमा नयाँ कोठा बन्दै गरे को हुन्छ।

ानको माऽा उसमा बिढरहे को हुन्छ।

जसले पाउँछ माऽ तर कसै लाई िदँदैन त्यसले पाउन पिन छोड्छ। यिद त्यस
मािनसमा भएको सत्य अ को सामु बाड्दै न भने सत्यलाई पाउने उसको क्षमता

पिन उसले गुमाइरहे को हुन्छ। यिद परमेँवरबाट ताजा आिशष हामीले पाउन
चाहन्छ भने हामीले पाएको ःवगर्को आिशष पिन अ लाई बाँड्नुपदर्छ।"एलेन जी

ाइट, काउिन्सलस् अन ःटु वाडर्िशप, पृ. ३६बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

परमेँवरमा िवँवास र भरोसा राख्दा त्यसले सन्तुि ितर
कसरी अमसर गराउँछ? बौि क तहमा सोच्दा सारा

दयले

परमेँवरमािथ भरोसा राख्नु भनेको के हो? ( परमेँवरका
ानको िव

मा खड़ा हुने बहसह

र हरे क अह ारपूणर्

बाधालाई हामी नाश गछ , र हरे क िवचारलाई भींटको

आ ापालन गनर्लाई वशमा पाछ ।" २ कोिरन्थी १०:५)।
"सबै थोक असलकै िनिम्त हुन्छ" (रोमी ८:२८) भ ु त
सिजलो छ तर िवँवास गनुर् िकन
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गार्हो छ? िदमागले

परमेँवरमािथ भरोसा राख्छ त भन्छ तै पिन भिवंयमा के
हुन्छ भनेर हामी िकन डराउँछ ?

आ.

कमसेकम

२५

शब्दह मा

परमेँवरको

भण्डारे

वा

सिञ्चतक वा िजम्मेवारी व्यक्त गनुर् भनेको के हो सो वयान
गनुह
र् ोस्। इसाई जीवनको िविभ

पक्षह मा परमेँवरको

असल सिञ्चतक हुन ु िकन मह वपूणर् छ?
इ.

म ी ७:२१-२३ फेिर पढ्नुहोस् "२१ “मलाई ‘ूभ,ु ूभ’ु

ु न
भन्ने सबै ःवगर्को राज्यमा ूवेश गनछै नन्। ःवगर्मा हुनह
ु े

मेरा िपताको इच्छा पालन गन मािनसले माऽ परमेँवरको
राज्यमा ूवेश गनछ।

२२ त्यो िदन धेरैले मलाई

भन्नेछन्, ‘ूभ,ु ूभ,ु के हामीले तपाईंको नाउँमा अगमवाणी

बोलेन ? तपाईंको नाउँमा भूतह

धपाएन । र तपाईंको

नाउँमा अनेक शिक्तशाली काम गरे न र?’ २३ अिन म

ँ भन्नेछु, ‘मैले ितमीह लाई किहल्यै
ितनीह लाई सफासग
ँ ए अधमर् काम गनह
िचनेको छै न।

हो, मबाट दूर होओ।’

यहाँ के भइरहे को छ? ितनीह ले आफूले गरे का कामह को
बारे मा िकन भिनरहे का छन्? ितनीह ले भनेको वचनबाट

ितनीह

कःता िथए भनेर कसरी ूकट गिररहे का छन्?

हामी परमेँवरको असल सिञ्चतक वा िजम्मेवार व्यिक्त ह
भनेर दावी गदार्, हामीले परमेँवरमािथ िवँवास गरे र उहाँका
आ ाह
काम

पालन गरे का छ

र परमेँवरकै नाउँमा असल

गिररहे काछ भनेर दावी गन बममा मािथ उल्लेख

गिरएका मािनसह

जःतै हामी पिन आफूले आफैलाई धोका

िदने चालबाट कसरी बच्ने?
ई.

इसाई ूभाव केवल व्यिक्त व्यिक्तको तहमा माऽ हुन्छ भनेर

हामीले ूायजसो सोच्दछ । तर तपाईँको ःथानीय चचर्को
तहबाट

िदने

ूभाव

कःतो

छ?

तपाईँको

चचर् रहे को

समाजमा तपाईँको चचर्ले कःतो ूभाव पािररहे को छ?
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कथा १३
भी को िनिम्त खाना पुर्याउने
ते॑ साबथको कायर्बममा ूःतुत गिरने अन्तरवातार् कायर्बम
(यस ते॑ कथामा दुई जनाभन्दा बेिस सहभागी भएर ूःतुत गरे असल
हुनेछ)।

ूःतोता: यस बाइबल अध्ययनमा ूःतुत गिरएका कथाह मा हामीले पुट िरको,
मेिक्सको, जमैका, िशनीडाड र टोबागो र बेिलजका िबिभ
भे

। ती सबै दे शह

मािनसह लाई

् यस ूःतुितमा
अन्तर अमेिरका िडिभजनका हुन।

हामीले बेिलजका िवशेष िववािहत दम्पि सँग भेट गनछ । जमैकाको राजधानी

िक ःटनमा खाना पुर्याउने कम्पनी जुिनयर र िःटफनी रोबटर्ले सं चालन

् जब ितनीह ले बिप्तःमा िलए तब ितनीह मा समःया खडा भएको
गछर्न।
िथयो। ितनीह ले आफ्नो व्यापारको शैलीमा पिरवतर्न गरे । ितनीह ले
लबःटर र जाँड रक्सी बेच्न छोडे र शुबबार शिनबारमा धेरै पैसा आउने काम

िलन बन्द गिरिदए। उहाँह को पृ भूिमबाट यो कथा सु
ु यो?
कित वषर्को हुनभ

गर । तपाईँह

जुिनयर: म २८ वषर्को छु ।
िःटफनी: म २७ वषर्की छु ।
ूःतोता: तपाईँह को भेट कसरी भयो?

जुिनयर: हामी दुवै जना जमैकाको ठू लो मासु र रक्सी कम्पनीमा काम
ँ
गदर्थ्य । मचाही ँ मूल भान्से िथए।
मैले ॐीम्प, लबःटर र समुिका

खानाह को पिरकार तयार पाथ।

िःटफनी: म जाँड रक्सी बेच्ने साहुको सहयोगी भएर काम गथ। मलाई रक्सी
धेरै मनपथ्य ।

ूःतोता: तपाईँह ले एडभेिन्टःटको बारे मा कसरी थाहा पाउनुभयो?
जुिनयर: तीन वषर् अिघ एक जना एडभेिन्टःट साथीले एउटा घरमा बाइबल
अध्ययन गन सानो झुण्डमा आउन अनुरोध गर्यो। मलाई बाइबल अध्ययन
घतलाग्दो भयो र मैले िःटफनीलाई पिन आउन अनुरोध गर तर उनले चासो

दे खाइनन्।

ँ तर एक वषर्पिछ
िःटफनी: म व्यःत िथए ँ र बाइबल पढ्न समय िदन चािहन।

जुिनयरसँग बाइबल अध्ययन गनर् थाल्दा हामीले जे पढ्य त्यो दे िख अचम्म

1

लाग्यो। मैले सोध, "के यो बाइबल हो र?" साबथको बारे मा बारम्बार

उल्लेख गरे को मैले पढ। अिन परमेँवरको आराधना गन िदन शिनबार ठीक
हो भनेर महसुस गर। एक िदन पिवऽ आत्माले मलाई यो भिनरहनुभएको
जःतो लाग्यो, "यो समय हो" र मैले मेरो जीवनलाई परमेँवरमा समपर्ण गन
िनणर्य गर। मलाई सुँगरु को मासु, ॐीम्प र रक्सी मनपथ्य तर परमेँवरलाई

मैले मेरो जीवन सुम्पेपिछ ती खानाह

छोड्न गा॑ो भएन। जे ठीक छ

त्यसको िहसाब िदनुपछर् भनेर मैले सोच। मुिक्त रक्सीभन्दा त्यितको आवँयक

नभएको मैले सोच।

जुिनयर: हामीह को िमऽताको सम्बन्ध परमेँवरको सामु ठीक भएको हामीले
चा

। सेप्टे म्बर २०१५मा हामीले िबबाह गर्य र एक मिहनापिछ हामीले

सँगै बिप्तःमा िलय ।

ूःतोता: अिन तपाईँको खाना बनाउने सेवा के भयो त?
िःटफनी: धेरै जसो शुबबार र शिनबारमा खानाह

िबबी हुनेहँद
ु ा त्यो

कामिबना हामी बाँच्न सक्दै न भन्ने हामीलाई लाग्यो। हामीह को िनयिमत

माहकले पिन अत्यन्त महँगो र रक्सीको माग गनर् थाले। जब हामीले
बिप्तःमा िलय तब हामीलाई धेरै घाटा भएको िथयो।

जुिनयर: हामीले बिप्तःमा िलइसकेपिछ एक जना माहकले िबवाहको िनिम्त

दश लाख जमैका डलर पन समुिको खाना अडर्र गर्यो। त्यो अमेिरकी

डलरमा ७,७०० (अथार्त ् नेपालीमा किरब आठ लाख

पया)। उनले कुनकुन

खाना चािहन्छ र जनवरी २ तािरखको िदन भोज कायर्बम गन भनेर उसले
चाहना व्यक्त गर्यो। त्यो िदन शिनबार िथयो र उसको अनुरोधलाई हामीले
अःवीकार गनुप
र् र्यो। हामीह को अत्यन्त िनयिमत खाना िदने माहकमा एक
जना अत्यन्त धनी व्यापारी मिहला िथइन्। उनीसँग पिन सम्पकर् तोड्नुपर्यो।

उनको लािग हप्तामा धेरै पल्ट खाना पुर्याउनुपथ्य तािक उनको चार जनाको
पिरवारले खाना बनाउनु नपरोस्। जब हामीले बिप्तःमा िलय तब उनले मन

पन लब्ःटर र सुँगरु को मासुका पिरकार िदन सक्दै न भनेर हामीले भन्य ।

हामीह को अिन्तम भेटघाटमा उनले बरफमा जमाएको सुँगरु को मासु ल्याएर
यसलाई काट्नमाऽ अनुरोध गिरन्। यो त मेरो िनिम्त परीक्षा िथयो। त्यो

ु मा राखेर बाइबल पल्टाएर अशु
मासुलाई टे बल

पशुको मासुलाई छु ने कुरामा

ँ उनी
बाइबलमा के लेिखएको छ सो मैले उनलाई पढे र सुनाए।

काटे र भिनन् "ितमीले मेरो जीवनलाई हःतक्षेप गिररहे का छौ।"

२

आफैले त्यो

िःटफनस: परमेँवरले कितपय समयमा हाँसो उठ्ने गरे र काम गनुह
र् न्ु छ। १८

मिहनापिछ त्यस मिहलाले उनको पिरवारलाई िदने भोजमा आउन हामीलाई

अनुरोध गिरन्। खानाको बारे मा हामीह सँग उनको असहमित भएतापिन
हामीह को

मूल्यमान्यतासँग

उनले

खेलबाड

गिदर्न

भनेर

वचन

िदइन्।

साबथको बारे मा पिन उनी सं वेदनशील हुने भनेर वचन िदइन्। जब शुबबार

घाम अःतायो तब हामीले त्यो ठाउँ छोड्नको िनिम्त ूाथर्ना गर्य । तब एक
िछनपिछ उनले आएर भिनन्, "मलाई थाहा छ ितमीह को समय आयो।
जान सक्छौ।" त्यितमाऽै नभएर हामीलाई अचिम्भत पाद उनले

ितमीह

भिनन् िक उनी आइतबार चचर् जान थािलन्। उनले साबथलाई मानुन ् भनेर
हामी ूाथर्ना गिररहे का छ ।
ूःतोत: अिन तपाईँको व्यापारमा घाटा भएपिन तपाईँह ले कसरी त्यसलाई
थाम्नुभयो?
िःटफनी: दुई मिहनासम्म त हामीलाई खान पिन मुिँकल भयो। हामीह को

आम्दानी धेरै घट्यो। तर अचम्मको कुरो भयो। हाॆा आफन्त र साथीह ले
खानेकुराह

ल्याउन

थाले।

अ बाट

पाएका

खानाह

हामीसँग

बाँड्न

चाहन्थे। हामीले कसै सँग पिन खानको लािग मागेन । हामीले किहल्यै पिन
भोकै बःन परे न। हामीसँग कित खाना भयो र अ लाई िदन पिन सक्ने भएका

िथय ।

जुिनयर: हामीह को खाना बनाउने कम्पनी पिहलाको भन्दा अिहले राॆो छ।
पिहला हामीले के गन के नगन भनेर थाहा िथएन। हामीले कःतो खालको
माहकह को अपेक्षा गछ भनेर थाहा छ र हामीह को आम्दानी पिहलाको

भन्दा अिहले राॆो छ। िनयिमत
पाटीर्ह

र ठू ला पाटीर्ह मा क्यटिर

पमा अिफसमा हुने पाटीर्ह , साना साना

अथार्त खाना बनाउने सेवाको लािग धेरै

सम्पकर् गनर् खोिजरहे का छ । साबथको बारे मा हामीलाई न त बोझ छ न त
तनाव नै छ। हामी आइतबारदे िख िबिहबार काम गछ र शुबबार हल्का

काम गछ तािक साबथको िनिम्त तयार हुन सक ।

ु न्ु छ?
ूःतोता: तपाईँह को िनणर्यदे िख के तपाईँ खुशी हुनह

िःटफनी: मलाई त अझ मेरो जीवन ःवःथ जीवन भएको जःतो लािगरहे को
छ। मेरो जीवन पिरवतर्नको िनिम्त परमेँवरले काम गिररहनुभएको छ भनेर

मलाई थाहा छ। यिद मैले परमेँवरलाई मेरो जीवन िदइनँ भने म आज कहाँ

हुँला जःतो लाग्छ।

३

जुिनयर: सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले आफ्नो िवँवासको बारे मा आवाज उठाउन्

निहिच्कचाउन् भनेर म हौसला िदन चाहन्छु । मैले भखर्र थाहा पाए ँ िक मेरा

हाईःकूलका दुई जना साथीह पिन एडभेिन्टःट िथए। ितनीह

शुबबार िछ ै

् तर ितनीह ले
घर जान्थे तर िकन भनेर ितनीह ले मलाई किहल्यै भनेन।
केही नभनेकोले साबथको बारे मा थाहा पाउन मलाई दश वषर् लाग्यो।
त्यसकारण िवँवासीह ले

सत्यको बारे मा बोलुन भनेर म उत्साह िदन

चाहन्छु । यिद हामीले अ लाई येशूको बारे मा जित भन्य

त्यित अ ले

उहाँलाई िच ेछन्।

ूःतोता: हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ह भनेर किहल्यै पिन लाज मा ुहँद
ु ै न।

येशूको दोॐो आगमनमा हामीह मा भएको आशाको बारे मा अ लाई बाँड्न
किहल्यै पिन पिछ पनुह
र् ु । त्यसकारण अन्तर अमेिरका िडिभजनका अ
ँ
मािनसह ले पिन सुसमाचार थाहा पाउन् भनी हामीह ले िदल खोलेर िदऔ।

(ूःतोता आन् य मकचेसनी)
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