
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : २ कोरन्थी ८:१-७, म ी १३:३-७, २२, उत्पि  

३:१-६, यशैया ५६:११, म ी २६:१४-१६, २ पऽसु १:५-९। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "काँढ़ाह मा छिरएको चािहँ त् यो हो, जसले वचन 
सनु् छ, तर यस संसारको िफबी र धन-सम् पि को छलले वचनलाई बाधा िदन् छ, र 
त् यो फल निदने हनु् छ।" (म ी १३:२२)। 

    
संसारका बःतहु लाई अत्यन्त चमकदार पारेर शैतानले मािनसह लाई 
आकिषर्त पादर्छ, अिन मािनसह  यस  संसारमा सम्पि  थपुादर्छन ्जसले गदार् 
मािनसह को आखँा यस संसारको मोहमा पछर्। परमेँ वरको काममा 
खिटएकाह ले सांसािरक थोकह  थपुान कामबाट जोिगन हरदम ूयास 
गनुर्पछर् िकनिक ितनीह  हामीह कै िब मा खडा हनुसक्छ। हामीह ले 
आफ्नो गच्छे अनसुार पैसालाई सम्हाल्नपुछर्। जित धेरै धन थपुार् यो त्यित  
हामीह को शािन्तपूणर् जीवनलाई हानी परु् याउन सक्छ िकनिक ितनीह  
हामीबाट कुनै न कुनै पमा खोिसन्छन।् पैसाको लोभले येशूको राज्यको 
िनमार्ण गनर्मा वाःता हुँदैन र ससुमाचारलाई अ को माझमा लैजान ितनीह  
पटक् कै मनपराउँदैनन।् तर ितनीह को ूभावदेिख हामी डराउनपुदन। ूत्येक 
ःवाथर्पना, लोभले माि एका मािनसह को इन्साफ हामीले गनछ  र ितनीह  
परमेँ वरका जनह बाट अलिगने छन।् काउिन्सल अन ःटुवाडर्शीप, प.ृ 
१५४,१५५बाट पान्तिरत। 

     पैसा कमाउने होडबाजीमा फसाउने काममा शैतान सफल भइरहेको 
हामी पाउँछ । पैसा चािहन्छ तर त्यसको शरणमामाऽ जाने कामले गदार् 
हामीह लाई आित्मक धरापमा कसरी पानर् सक्छ भनेर परमेँ वरको वचनले के 
भन्दछ सो हामी हेर । िकनभने हामीले पिन त्यसबाट जोिगने ूयास गनुर्पछर्। 
 

१. ससुमाचारको  सफलता (२ कोरन्थी ८:१-१०)  

       लोकिूय ूचारकको सबैले मनपन ूवचन यःतो सरल हनु्छ: 
परमेँ वरले तपाईँह लाई आिशष िदन चाहनहुनु्छ। परमेँ वरले तपाईँलाई 

२ म ैहेछुर् , मलाई चािह छ, 
म िल छु 
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कःतो आिशष िदनभुएको छ भनेर तपाईँमा भएको धेरै धनसम्पि ले ूमािणत 
गदर्छ। ःप  पमा भ े हो भने त्यस ूचारकले भ  खोजेको कुरो यही हो: 
यिद तपाईँ परमेँ वरमा आःथा राख् नहुनु्छ भने उहालेँ तपाईँलाई धनी 
बनाउनहुनु्छ। 

   उक्त धारणा र लोकिूय खालको ूवचनलाई सम्प  बनाउने 
ससुमाचार भिनन्छ: तपाईँले परमेँ वरलाई प ाउनहुोस,् उहाँले संसारमा चािहने 
सबै थोक िक  तपाईँलाई धनी बनाउनहुनु्छ। मािनसह लाई भौितकवादितर 
ता  यःतो गलत तथा ॅममा पान धमर् हो। यसले भ  खोिजरहेको सन्देश 
यही हनु आउँछ: यिद तपाईँ धेरै भौितक संरचना चाहनहुनु्छ वा संसारका धेरै 
थोकह  पाएर संत ु  हनु चाहनहुनु्छ? यिद चाहनहुनु्छ भने हामीसँग 
तपाईँह को िनिम्त ससुमाचार छ। 

    येशूलाई िवँ वास गरे सबै कुरा ठीक ठीक हनु्छ र तपाईँको धन 
कमाउने इच्छा पूरा हनु्छ भनेर ससुमाचारसँग भौितक कुरालाई गाँःन ु
मािनसह लाई गलत िदशाितर लैजान ुहो।  यसले बाइबलको िशक्षासँग बेमेल 
गराइिदन्छ र आफू-केिन्ित धमर्मा परु् याइिदन्छ। इसाई भनेर बाइबलको खोल 
ओढाएर मािनसह लाई कमसलको आत्म ान िदन मािनसह लाई उक्साउँछ। 
त्यस खालको िशक्षाको जग झतुो तथा धोकामा आधािरत हनु्छ जसको लआय 
आफूलाई खशुी पान हनु्छ। अ  कुनैको न कसैको वाःता गरेर आफ्नोमाऽ 
भाऊ खोजेर सम्प  हनेु मोहमा मािनसह लाई लगाउन इसाई भनाउँदाह ले 
बाइबल नै ूयोग गरेको हनु्छ। आफू खशुी भए भइहाल्यो िन अ को के 
मतलब भ े मनिःथित भौितकवाद इसाई धमर्ले िसकाउँछ। 

    िवँ वास गरे सम्प  हनु्छ भ े खालको ससुमाचारको धािमर्क िशक्षाले 
भन्छ िक यिद हामीले परमेँ वरलाई िदय  भने उहालेँ त्यसको बदलामा 
हामीलाई भौितक पमा धनसम्पि  िफतार् िदनहुनु्छ। तर यस खालको इसाई 
धमर्ले परमेँ वरलाई रोजगारी कम्पनीको मािलक वा पैसा िनकाल्ने मेिशन 
बनाउँछ। परमेँ वरसँगको सम्बन्ध केवल कारोबारमामाऽ िसिमत भएको 
देखाउँछ। यसले यःतो खालको  ूाथर्ना गनर् लगाउँछ: हे ूभ ुमैले यो काम 
गर िकनभने तपाईँले सबै थोक िफतार् गछुर् भनेर कबलु गनुर्भएको छ। हामी 
जे िदन्छ  र गछ  त्यो ठीक भएको कारणले होइन तर हामीले त्यसको बदला 
के पाउँछ भ े िहसाबले गछ । 
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     व्यापारी खालको इसाई ससुमाचारले मािनसह लाई सम्प  बनाउने 
ॅममा पादर्छ। 

     पावलले एउटा अत्यन्त समसामयीक िबषयबःत ु २ कोरन्थी ८:१-
१०मा औल्याएका छन।् िबशेष गरेर पद १ देिख ७सम्ममा ध्यान िदनहुोस।् 
त्यहाँ के भइरहेको छ? परमेँ वरलाई िवँ वास गरे सबै कुरा सम्प  भइहाल्छ 
भ  े सम्प ताको ससुमाचारलाई पावलको भनाइले कसरी असहमत जनाउँछ? 
िदने अनमुह भनेर पावलले सम्बोधन गरेको अथर् के हो? हेन ुर्होस:् "१ भाइ हो, 
माकेडोिनयाका मण् डलीह मा परमेँ वरले िदनभुएको अनमुहको िवषयमा हामी 
ितमीह लाई बताउन चाहन्छ । २ कं टको भय र परीक्षाको बीचमा पिन 
ूशः त आनन् द र घोर दिरितामा ितनीह ले उदार-िच ले दान िदए। ३ िकनिक 
म गवाही िदन् छु, िक ितनीह ले आफ् नो औकातअनसुार र औकातभन् दा बढ़ी पिन 
आफ् नै राजीखशुीले िदए। ४ ितनीह ले सन् तह का सहायताको िनिम् त भाग िलन 
पाऔ ंभनेर हामीलाई आमहपूवर्क िबन् ती गरे। ५ हामीले अपेक्षा गरेबमोिजम 
ितनीह ले गरेनन ्, तर ितनीह ले पिहले आफैलाई ूभमुा अपर्ण गरे, र 
परमेँ वरको इच् छाअनसुार हामीलाई िदए। ६ यसैले तीतसले अिघबाटै सु  
गरेका हनुाले ितमीह का माझमा पिन त् यो असल काम समाप् त ग न ् भनेर 
हामीले ितनलाई िबन् ती गर् य । ७ तर जसरी सबै कुरामा ितमीह  बढ़ेर गएका 
छौ, अथार्त ् िवँ वासमा, वचनमा, ानमा, सबै जोशमा र हामीूितको ितमीह को 
ूमेमा, त् यसरी नै ितमीह  यस असल काममा पिन ूशः त होओ। ८ मैले यो 
आ ाको पमा भनेको होइन,ँ तर अ ह को जोशसँग तलुना गरेर ितमीह को 
ूमे पिन साँचो हो भन् ने ूमािणत गनर्लाई मैले यो भनेको हुँ। ९ िकनिक हाॆा 
ूभ ु येशू भीं टको अनमुह ितमीह लाई थाहा छ, उहाँ धनी हनुहुनु् थ् यो, तरै पिन 
ितमीह का खाितर उहाँ गरीब हनुभुयो, तािक उहाँको गरीबीबाट ितमीह  धनी 
हनु सक। १० अब यस िवषयमा चािहँ मेरो सल् लाह यही छ– एक वषर्अिघ जनु 
िदने काम ितमीह ले सु  गरेका माऽ होइन, तर त् यो गन उत् कट इच् छा पिन 
गरेका िथयौ, त् यसलाई अब पूरा गनुर् ितमीह का िनिम् त असल हनु् छ।" 

      पावलले उल्लेख गरेका येशूभक्तह  सम्प  वा धनी िथएनन ् न त 
उहाँलाई िवँ वास गरेपिछ ितनीह मा ूसःत सम्पि  भयो। ितनीह  अत्यन्त 
गिरब वा दिरि िथए (२ कोरन्थी ८:२)। तर ितनीह को दय धेरै उदार 
िथयो। आफ्नो  औकात भन्दा ितनीह ले धेरै िदएका िथए। त्यो िदन सक्ने 
ितनीह को मन कहाँबाट आयो भन्दा ितनीह ले आफूह लाई पिहला ूभमुा 
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समपर्ण गरेका िथए। यहाँ उल्लेख गिरएका पदह  र अ  पदह ले हामीलाई 
यो सािवत गदर्छ िक येशूलाई िवँ वास गर् यो भन्दैमा वा िबिँ चयन भयो 
भन्दैमा सबै कुरामा सम्प  हनु्छ भ े सबैले मन पन ससुमाचार गलत हो। 

    परमेँ वरमा िन ावान हुँदा पिन सांसािरक धनसम्पि मा सम्प  नभएको 
कुनै उदाहरणह  के तपाईँलाई थाहा छ? फेिर त्यसै वखत परमेँ वरलाई 
िवँ वास नगरेपिन अत्यन्त धनी भएका मािनसह  पिन के तपाईँलाई थाहा छ? 
हामीले पाएका सम्पि ह  परमेँ वरका वरदान हनु ्र त्यसलाई िहफाजत गरेर 
उपयोग गनुर्पछर् भनेर हामीले कसरी मनमा राख् ने? 
 

२. धिमलो आित्मक आखँा (२ कोरन्थी ४:१८) 
     एउटा सबैले थाहा भएको सत्य कुरा बझु्न बाइबल नै चािहन्छ भ े 
छैन: यस संसारको िचन्तािफबी र धनसम्पि ह  केवल अःथाइ वा क्षिणक 
हनु।् कुनै थोक पिन सधभिर रिहरँदैन न त लामो समयसम्म। पावलले 
भन्दछन:् "हामीह ले आखँाले देख् ने कुरालाई होइन, तर नदेख् ने कुरालाई हेछ , 

िकनभने जनु कुरा हामी देख् न सक्छ  त्यो कुरा क्षिणक हनु् छ, तर नदेख् ने 
कुराचािहँ अनन् तसम् म रहन् छन ्।" (२ कोरन्थी ४:१८)।   

   जब कोही येशूलाई ूमे गछुर् भनेर दावी गछर्न ् तर यस संसारको 
िचन्तािफबीमामाऽ लािगरहन्छन ् ितनीह को आित्मक आखँा केवल 
निजककोमाऽ देख् ने भएको देखाउँछन ्िकनभने ितनीह ले सही अथर्मा ःवगर्को 
बाटोितर आखँा लगाएका हुँदैनन।् धनसम्पि ले िदने धोका भन्दा अ  केही 
बःतलेु पिन ितनीह को आित्मक आखँा धिमलो हनुसक्छ। शारीिरक पमा 
अन्धा भएको िवँ वूख्यात हेलेन केलेरले भनेकी िथइन:् " यस संसारमा 
सबभन्दा द:ुखलाग्दो वा उदेकलाग्दो व्यिक्त त्यो हो जोसँग आखँा छ तर देख् न 
सक्दैन।" यस मािमलामा बाइबल यःता पाऽह ले भिरएका छन ् जसको 
शारीिरक आखँा त िथए तर आित्मक पमा अन्धा िथए। 

    "कितपय मािनसह  यस संसारलाई यःतो धेरै माया गछर्न ् वा 
संसारको मोहको समिुमा यःतरी फिसरहेका छन ्िक परमेँ वर वा सत्यूितको 
ूमेलाई िनिलिदएको हनु्छ। जब ितनीह को धनसम्पि  यस संसारमा बढछ 
तब ःवगर्मा थपुानुर्पन धन घट्दै जान्छ। संसारमा जितजित धनसम्पि  थिुून्छ 
त्यितत्यित मािनस ितनीह लाई अ ाल्न पगेुका हनु्छन।् उनीह लाई लोभ्याउने 
धनलाई कसैले लटु्ला िक भनेर ितनीह  डराएका हनु्छन।् जित धेरै धन 
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मािनसह मा भयो त्यि  धेरै मािनसह लाई सहयोग गन घट्दै जान्छन ्िकनिक 
जित धेरै ितनीह सँग धनसम्पि  भयो त्यित धेरै ितनीह लाई गिरब हुँदै गएको 
ितनीह  महससु हनु्छ। धनसम्पि ले िदने धोका कःतो कहािललाग्दो छ! 
िकनिक परमेँ वरको कामको िनिम्त ितनीह ले चासो देखाउन चाहँदैनन।्"-
एलेन जी ाइट, िःपिर ुअल िगफ्टस,् ठेली २, २६७प,ृ बाट पान्तिरत। 

    जब आित्मक पमा हाॆा आखँाह  धिमलो हनु्छन ् तब हाॆो 
मिुक्तलाई नै खतरामा पादर्छ। येशूलाई िवँ वास गछुर् भनेर उहाँको बारेमा 
सोच्नेमाऽ होइन हामीह को ि  उहाँमा रािखराख् नपुछर्। 

    येशूले एक अत्यन्त खतराको घन्टी हामीह को साम ु बजाउनभुएको 
छ। चाहे धनी होस ्चाहे गिरब वा दिरि नै िकन नहोस ्जो कोही पिन त्यस 
पासोमा पनर् िकन सिजलो हनु्छ? हेन ुर्होस:् म ी १३:१-२३मा येशूले िदनभुएको 
िबऊ छन अतीर्कथामा िवशेष गरेर पद ३देिख ७ र २२मा ध्यान िदनहुोस,्  "१ 
त् यही िदन येशू घरबाट िनः केर समिुको िकनारमा बः नभुयो। २ अिन यित ठूलो 
भीड उहाँको निजक भेला भयो, िक उहाँ डु ामा चढ़ेर बः नभुयो, अिन सबै 
मािनसह  िकनारमा खड़ा भए। ३ उहाँले ितनीह लाई ं टान् तमा धेरै कुरा 
भन् नभुयो। उहाँले भन् नभुयो, “एक जना बीउ छन बीउ छनर् िनः क् यो। ४ अिन 
यसरी छदार् केही बीउ बाटोितर परे, र चराच ु ीले आएर ती खाइिदए। ५ केही 
बीउ ढु ेनी जिमनमा परे, जहाँ धेरै माटो िथएन, र गिहरो माटो नभएकोले ती 
िछ ै उॆ।े ६ तर जब घाम लाग् यो ती ओइलाए, र जरा नभएकोले ती 
सिुकहाले। ७ अ ह चािहँ काँढ़ाह का बीचमा परे, तर काँढ़ाह  बढ़ेर आए र 
ितनलाई िनसािसिदए। ८ अ  बीउ असल जिमनमा परे, र कुनैले सय, कुनैले 
साठी, कुनैले तीस गणुा फल िदए। ९ जसको कान छ, त् यसले सनुोस ्।...१८ 
“बीउ छनको ं टान् त सनु। १९ जब कसैले राज् यको वचन सनु् छ, र सो 
बझु् दैन, तब दुं  ट आउँछ र त् यसको दयमा जे छिरएको िथयो सो खोसेर 
लैजान् छ। बाटोितर छिरएको बीउचािहँ त् यही हो। २० ढु ेनी जिमनमा छिरएको 
चािहँ त् यो हो, जसले वचन सनु् ने िबि कै खशुीसाथ झ ै त् यो ः वीकार गदर्छ। 
२१ तर त् यसको आफ् नै जरा नभएकोले त् यो थोरै बेर माऽ िटक् छ, र वचनको 
कारणले कं ट िक सतावट पिरआउने िबि कै त् यो पिछ ह  छ। २२ 
काँढ़ाह मा छिरएको चािहँ त् यो हो, जसले वचन सनु् छ, तर यस संसारको िफबी 
र धन-सम् पि को छलले वचनलाई बाधा िदन् छ, र त् यो फल निदने हनु ्छ। २३ 
तर असल जिमनमा छिरएको चािहँ त् यो हो, जसले वचन सनु् छ, र बझु् दछ, र 
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साँच् चै फल फलाउँछ। त् यसले छरेको बीउबाट सय गणुा, साठी गणुा र तीस 
गणुा फसल फलाउँछ।”   

    ूथम,् यस संसारको िफिबदेिख येशूले चेताउनी िदनहुनु्छ (म ी 
१३:२२)। हामी सबैसँग केही न केही त्यसमा पिन पैसाको बारेमा िचन्ता वा 
िफिब भइरहेको हनु्छ भनेर येशूलाई थाहा छ। गिरबह  िबहान बेलकुा हात 
मखु कसरी जोड्ने भनेर िफबी गछर्न ्भने धनीह  अझ कसरी धन आजर्न गन 
भनेर िचन्ता गछर्न।् तर ती िचन्ता िफिबले परमेँ वरको वचनलाई िनसािःस 
नदेओस ्भ े कुराको ख्याल गनुर् ज री छ (म ी १३:२२)। 

   दोॐो, धनसम्पि ले हामीलाई नझकु्याओस ् भनेर येशूले हामीलाई 
चेतावनी िदनहुनु्छ (म ी १३:२२)। याद गनुर्होस,् धनसम्पि  आफै खराब 
होइन न त त्यसको चाहना गनर् तर धनसम्पि लाई हामीह को अिधनमा 
राख् नकुो स ा जब ितनीह ले हामीलाई अिधनमा राख् छ वा दास बनाउँछ तब 
अन्तमा हामीह लाई नास तफर्   डोर् याउने शिक्त ितनीह मा भएको हनु्छ।  

   तपाईँको आफ्नै जीवनमा धनसम्पि ले ल्याइरहेको धोखालाई कसरी 
देिखरहनभुएको छ? धनसम्पि को लोभले परमेँ वरबाट टाढा राख् ने धोखापूणर् 
चालबाजीबाट सतकर्  हनु तपाईँले के के िनणर्य गन अिधकार पाउनभुएको छ? 
 

३. लोभमा फसाउने कदमह  (उत्पि  ३:१-६) 
      अ  सबै पापह  जःतै लोभ लालच दयबाट नै सु  हनु्छ। हाॆो 
िभऽी दयबाट यसले सु  गछर् र अिन बािहर यसले यसको चितर्कला 
देखाउँछ। अदनको बगचामा त्यही भएको िथयो। 

    अदनको बगचामा शैतानले हव्वालाई के गरेर फसाएको िथयो? त्यही 
नीितह  शैतानले यगु  यगुसम्म र अिहले पिन कसरी ूयोग गिररहेको छ? 
हेन ुर्होस,् उत्पि  ३:१-६ "१ परमूभ ु परमेँ वरले बनाउनभुएका वन् य 
पशहु मध् ये सपर् सबभन् दा धूतर् िथयो। त् यसले ः ऽीलाई भन् यो, “के परमेँ वरले 
ितमीह लाई बगचाको कुनै पिन खको फल नखानू भनी भन् नभुएको छ?”  २ 
ः ऽीले सपर्लाई भिनन ्, “बगचाका खह का फल हामी खान सक् छ , ३ तर 
बगचाको बीचमा भएको खका फलको िवषयमा परमेँ वरले भन् नभुएको छ, 

‘त् योचािहँ नखानू र नछुनू, नऽता ितमीह  मछ ’।” ४ सपर्ले ः ऽीलाई भन् यो, 
“ितमीह  मदनौ। ५ िकनिक परमेँ वर जान् नहुनु् छ िक जनु िदन ितमीह  त् यो 
खान् छौ त् यही िदन ितमीह का आखँा खलु् नेछन ्, र असल र खराबको ान पाएर 
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ितमीह  परमेँ वरजः तै हनेुछौ।”  ६ जब ः ऽीले त् यस खको फल खानलाई 
असल र हेनर्मा रहरलाग् दो, र बिु  पाउनलाई त् यस खको चाह गनुर्पन रहेछ 
भनी देिखन ्, तब ितनले त् यस खको फल िटपेर खाइन ्, र आफ् ना पितलाई पिन 
िदइन ्, र उनले पिन खाए।" 

    अक  शब्दह मा, "जब ीले खमा भएको फल देिखन ्तब खानमा 
ःवािदलो देिखन,् हेद लोभलाग्दो भएको र त्यसमा ानबदर्क तत्व िनिहत छ 
भ े िबचार गिरन।् तब उनले त्यो फल िटिपन र खाइन।् उनले उनको 
साथमा रहेको पितलाई पिन त्यो िदइन ्र उसले पिन खायो" (उत्पि  ३:६)। 

   वाःतिवक पमा भ े हो भने औ ोिधक उत्पादनह लाई कसरी िबकाउने 
भनेर व्यापारीह ले आजका िव ापन कम्पनीह लाई िजम्मा िदएका हनु्छन ्
जसले सामान िबकाउने तिरका अदनको कथाबाट िसकेका हनु्छन ् भने पिन 
हनु्छ। परमेँ वरले हव्वालाई बगचाको सबै फल खान ु तर केवल एउटा 
िनषिेधत खको फलमाऽ नखान ु भ ुभएको िथयो। तर शैतानले हव्वालाई 
यःतो लालयीत बनायो िक उनले खान सक्ने फलह  भन्दा त्यो मनाही गरेको 
फल सबभन्दा असल देखाइिदयो। उनको सोचमा शैतानले यःतो िबऊ 
रोपीिदयो िक उनलाई आवँयक नभएतापिन उनलाई आवँयक भएको 
बनाइिदयो। मािनसलाई धोका िदने शैतानको यो एकदम चलाखपूणर् कामलाई 
मा ैपछर्। ती कदमह ारा हव्वा लोभमा परेर  जनु पतन भोिगन ् त्यसमा 
हामी सबै जना सतकर्  हनु ुज री छ: म हेछुर्, मलाई चािहन्छ, म िलन्छु। 

   लोभी हनु ुभनेको त्यःतो पाप हो जनु चपुचापसाथ िभऽिभऽै उम्लेको हनु्छ। 
आखँाको अिभलाषा जःतै यो पिन शारीिरक खोलिभऽ लकेुको हनु्छ। जब 
अन्तमा त्यसले नितजा िनकाल्छ त्यसले मािनसलाई भताभ ु  पादर्छ। यसले 
पारःपिरक सम्बन्धलाई क्षित परु् याउन सक्छ, आफ्ना िूयजनह को दयमा 
दाग लगाउँछ र अन्तमा आएर आफ्नो दोषूित परुपरुोमा हात राखेर बःनपुन 
हनु्छ। 

  जब लोभ वा अकार्को सम्पि  हत्याउने ूविृ  बािहर आउँछ तब 
त्यसले कुनै पिन नीितलाई वाःता गदन। इॐायलको राजा आहबले िछमेकी 
नाबोथको सनु्दर बगचा आफ्नो हातमा पानर् चाहेका िथए तर उसले िदन 
अःवीकार गर् यो। अिन राजा िदक् क मानेर मखु बंग्याएर बसे। जब रानीले 
थाहा पाइन ् तब राजालाई खशुी पानर् नाबोथलाई मान षडयन्ऽ गिरन ् जनु 
सफल भयो। नाबोथलाई मारेपिछ उसको बगचा रानीले राजाको हातमा 
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पािरिदइन ्(१ राजा २१)। जब दामी कपडाह  र पैसा देखे आचान त्यसको 
लोभमा फसे र ितनीह लाई घरमा ल्याएर लकुाए। लडाईँको िसलिसलामा 
ितनीह लाई नाश गर भनेर यहोशूले आदेश िदएका िथए तर आचानले 
लालचमा फसेर उनको आदेशलाई पालन गरेन जःको फलःव प ऊ आफै 
नाश हनुपुर् यो (यहोशू ७:२०-२२)। आिखिर कुरा गदार् लोभ गनुर् नै ःवथीर् 
हनुकुो अक  प हो। 

    "यिद ःवाथर्पना पापको प हो भने लोभ गनुर् पिन ःवाथर्पनालाई 
िनरन्तरता िदने ःवभाव हो। ूिेरत पावलले ती दईुको बारेमा ूभावकारी पमा 
जानकारी िदन्छन।् अन्तमा येशूलाई िवँ वास गनह ले नै उहाँलाई इन्कार 
गरेर सङ् कटको समय िनम्त्याउँछन ् (२ ितमोथी ३:१)। ःवाथीर्पना सबै 
दु ह को जरा हो जसको पिहलो फल लोभ हो भनेर पावलले भन्दछ्न।् 
"मािनसह  आफूले आफूलाईमाऽ ूमे गन वा वाःता गन हनु्छन,् र लोभी 
हनु्छन ्(२ ितमोथी ३:२)"- जोन हािरस, मामन, (न्य ुयोकर् : लेन एण्ड ःकट, 
१८४९) प.ृ ५२बाट पान्तिरत। 

   हामीमा लोभ छ िक छैन वा त्यसितर जाने ूविृ  छ िक छैन सो थाहा 
पाउन िकन ज री छ? 
 

४. लोिभन-ुआफ्नै भलाईमाऽ खोज्न ु (यशैया ५६:९-१२) 
      यशैयाले देहायका पदह मा िवशेष गरेर पद ११मा एक खालको 
पापलाई सम्बोधन गरेको पाउँछ । त्यो पाप के हो हेन ुर्होस,् यशैया ५६:९-१२ 
"९ हे मैदानका सबै पश ुहो, आओ। हे वनका सबै पश ुहो, आएर खाओ! १० 
इॐाएलका पहरादारह  अन् धा छन ्। ितनीह  सबै ानिवहीन छन ्। ितनीह  
भकु् न नसक् ने गूगँो कुकुरजः तै छन ्। पिल् टरहने र सपना देख् ने, सतु् न माऽ 
ितनीह  मन गछर्न ्। ११ ितनीह  त सा॑ै भोकाएका कुकुरह  हनु ्। ितनीह  
किहल् यै अघाउँदैनन ्। ती अबझु गोठालाह  हनु ्। ितनीह  जम् मै आफ् नै 
बाटोितर लागेका छन ्। ूत् येकले आफ् नै लाभ माऽ खोज् छन ्। १२ ितनीह  
हरेक भन् छन ्, “आओ, मलाई दाखम  ल् याउन देओ! बेअर पिन खूब िपऔ!ं भोिल 
पिन आजको िदनझ हनेुछ अथवा आजभन् दा अझ राॆो।”   

    पापको बन्धनमा पिररहेका हामी मािनसह को िनिम्त लोभ सास 
फेनुर्जितकै सिजलो हनु सक्छ। र ःवभािवक पमा हामी लोभी छ  भनेपिन 
हनु्छ। तब मानव ःवभावमा येशूको चिरऽ झल्काउन तगारोको पमा खडा 

२०



भइरहेको लोभ भन्दा अ  कोही छैन होला भनेपिन हनु्छ। ूिेरत पावलले 
यसरी व्यक्त गदर्छन,् "हामीह को ूभ ुयेशू भी को अनमुह ितमीह लाई थाहै 
छ। उहाँ धनी हनुहुनु्थ्यो तर ितमीह को िनिम्त उहाँ गिरब हनुभुयो तािक 
उहाँको गिरिबपनाले ितमीह  धनी हनु सक" "२ कोरन्थी ८:९ पान्तिरत)। 

    लोभ अथार्त ्आफ्नो ःवाथर्को तृं णा मेटाउन जे पिन गनर् पिछ नहट्ने 
मानवीय ःवभावले मानव इितहासभिर कितको क्षित परु् याइरहेको छ भ े कुरा 
केवल परमेँ वरलाई माऽ थाहा छ। लोभले गदार् नै भयानक यधु्दह  भए र 
आजका मािनसह  आतङ् कवादका िशकार भएर िजउन ु परेको छ। लोभले  
गदार् नै अपराधह  फःटाए जसले गदार् आफू र पिरवारलाई ध्वःत बनाइरहेको 
पाइन्छ। लोभ एक थरीको भाइरस अथार्त ्नदेिखने िबषाल ुिकरा जःतै छ भने 
पिन हनु्छ। यसले मािनसको  ःवभावमा अण्डा पादर्छ अिन उसमा भएको सबै 
गणुह लाई िनिलिदन्छ अिन आिखरमा आएर लोभ बाहेक अ  केही पिन 
उसमा बाँकी रहँदैन। लोभ यःतो क्यान्सर जःतो रोग हो जसले सबै थोक 
चाहन्छ: दवुार्सना वा अिनयिन्ऽत आवेश, शिक्त वा अ लाई झारेर आफू ठूलो 
हनेु ूविृ  र धनसम्पि  थपुानर् त्यसमा माऽ आखँा लगाइरहने बानी। यहा ँ
पिन हामी के देख् छ , म देख्छु, म चाहन्छु र म िलन्छु। 

     म ी २६:१४-१६, ४७-४९मा एउटा िबयोगपूणर् अथार्त ् द:ुखलाग्दो 
ूस  उल्लेख गिरएको छ। त्यसले लोभको ूभाव कितको रहेछ भनेर हामीले 
िसक्न सक्छ ? हेन ुर्होस:् "१४ तब बा॑मध् ये एक जना यहूदा इः किरयोत 
भन् नेचािहँ मखु् य पूजाहारीह कहाँ गयो, १५ र भन् यो, “यिद मैले उहाँलाई 
तपाईंह का हातमा पबाइिदए ँभने, मलाई के िदनहुनु् छ?” ितनीह ले त् यसलाई 
चाँदीका तीस िसक् का िदए। १६ त् यसै बखतदेिख यहूदाले उहाँलाई पबाइिदने 
मौका खोज् न थाल् यो।...४७ (गेतसमनीको बगचामा) उहाँ बोल् दाबोल् दै, 

बा॑मध् येको एक जना, अथार्त ् यहूदा आयो। त् यससँग मखु् य पूजाहारीह  र 
जनताका धमर्-गु ह ले पठाएका एउटा ठूलो भीड तरवार र लाठा िलएर 
आयो। ४८ उहाँलाई पबाइिदनेले ितनीह लाई एउटा स ते िदएको िथयो, “जनु 
मािनसलाई म म् वाइँ खान् छु, ितनी नै हनु ्, ितनैलाई समात।” ४९ तु न् तै येशूकहाँ 
गएर त् यसले भन् यो, “हे गु , ूणाम!” र त्यसले उहाँलाई म् वाइँ खायो।"  

  यहूदाको बोली हेन ुर्होस:् "तपाईँले मलाई के िदन सक्नहुनु्छ तािक म 
उहाँलाई तपाईँह कहाँ सिुम्पिदउँ?" (म ी २६:१५ पान्तिरत)। लोभले सबै 
थोकलाई कुिल्चिदन्छ भ े कुरालाई यहाँ सोच्नहुोस।् संसारको इितहासमा 
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थोरैमाऽ मािनसह  िथए जसले यःतो महान ्अवसर पाएका िथए: ऊ मानव 
प िलएर आउनभुएको येशूसँग रहन पाएको िथयो, उहाँका अनिगिन्त अचम्म 

तथा असाधारण उल्लेखनीय कामह  देख् न पाएको िथयो र जीवनका वचनह  
उहाँकै मखुारबाट सु  पाएको िथयो। तर लोभ लालचले उसको शरीरमा घोडा 
चढेपिछ ऊ कहाँसम्म जान तिम्सयो, हेन ुर्होस!् 
   "मिुक्तदाताले यहूदालाई अत्यन्त कोमल तिरकाले व्यवहार गनुर्भएको 
िथयो। यहूदाले  उहाँलाई धोखा िदन्छ भ े कुरा उहाँलाई थाहा िथयो। 
लोभको जरालाई हल्लाउने परोपकारी नीित आफ्नो िशक्षामा येशूले 
िसकाउनभुएको िथयो। लोभको रक्ताल ु ःवभावलाई येशूले यहूदा ारा ूःततु 
गनुर्भएको िथयो। यहूदाको पाप तथा कपटपूणर् ःवभावलाई येशूले 
देखाउनभुएको िथयो भनेर चेलाह ले धेरै पल्ट महससु गनर् पाएका िथए। तर 
उसले त्यसलाई ःवीकार गनर् चाहेन न त आफ्नो अधमीर् ःवभावलाई नै त्याग्न 
चाहेका िथए।"-एलेन जी ाइट, द िडजाइर अभ एजेज,् प ृ १९५बाट 
पान्तिरत। 

    यस संसारमा कुनै न कुनै तिरकाले पु ष होस ्वा मिहला  लोभको 
ःवभावलाई नदेखाउने को होलान?् परमेँ वरको अनमुहले त्यस दु  लोभी 
ःवभावलाई हामीले कसरी िनयन्ऽणमा राख् ने? 
 

५. आत्मसंयम वा आत्मिनयन्ऽण (गलाती ५:२२-२६)     

   देहायका पदह  पढ्न ुहोस।् येशूलाई िवँ वास गन भक्तह  चाहे धनी 
होस ् वा गिरब होस ् ितनीह  लोभ लालच र पैसा र भौितक तथा 
धनसम्पि ह माऽ थपुान खतराबाट िकन जोिगन ुपछर् भनेर िसकाउँदछन।् ती 
पदह  हामीह ले बझु्न िकन आवँयक छ? हेन ुर्होस:् 

ूिेरत २४:२४-२६  "२४ केही िदनपिछ फेिलक् स उनकी यहूदी पत् नी 
ििूसल् लालाई साथमा िलएर आए, र उनले पावललाई बोलाएर भीं ट येशूमािथको 
िवँ वासबारे ितनीबाट सनेु। २५ पावलले धािमर्कता, संयम र भावी इन् साफको 
िवषयमा बहस गदार् फेिलक् स आि ए, र यसो भने, “अिहलेलाई जाऊ, मौका परेको 
बेलामा म ितमीलाई बोलाउँला।” २६ पावलबाट कतै िपयाँ िमिलहाल् ला िक 
भनी उनले आशा पिन गरेका िथए। यसकारणले पिन उनले ितनलाई घरीघरी 
डाकी कुराकानी गन गथ।" 
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गलाती ५:२२-२६  "२२ तर पिवऽ आत् माको फलचािहँ ूमे, आनन् द, शािन् त, 

धैयर्, दया, भलाइ, िवँ वः तता, २३ नॆता, संयम हनु ्। यः ता कुराह का िव मा 
कुनै व् यवः था छैन। २४ तर ितनीह , जो भीं ट येशूका हनु ्, ितनीह ले पापमय 
ः वभावलाई त् यसको वासना र लालसासिहत बूसमा टाँिगिदएका छन ्।  २५ 
हामी पिवऽ आत् मा ारा िजउँछ  भने आत् माकै अनसुार िहँड़ । २६ हामी अह ारी 
नहोऔ,ं एउटाले अक लाई रीस नउठाऔ,ं र एउटाले अक लाई ईं यार् नगर ।" 

२ पऽसु १:५-९  "५ आिखर समयमा ूकट हनु आटेँका मिुक्तको िनिम् त 
ितमीह  िवँ वास ारा परमेँ वरको शिक्तबाट सरुिक्षत रािखएका छौ। ६ 
ितमीह  यसैमा रमाउँछौ, य िप अिहले थोरै समयको िनिम् त ितमीह ले िविभन् न 
िकिसमका कं ट भोग् नपुदर्छ। ७ आगोबाट खािरने तर नं ट भएर जाने सनुभन् दा 
पिन ितमीह को िवँ वास मूल् यवान ् छ। ितमीह को यो िवँ वास साँचो ूमािणत 
होस ्, र येशू भीं ट ूकट हनुहुुँदा ूशंसा, मिहमा र आदरको योग् य बनोस ्। ८ 
ितमीह ले नदेखे तापिन उहाँलाई ूमे गछ । उहाँलाई ितमीह  अिहले देख् दैनौ, 
तापिन उहाँमािथ िवँ वास गछ  र अवणर्नीय र गौरवमय आनन् दमा रमाउँछौ। ९ 
ितमीह का िवँ वासको ूितफलः व प ितमीह ले आफ् ना आत् माको मिुक्त 
पाउँछौ।" 

    मािथका पदह  आित्मक पमा अत्यन्त भव्य छन ्र हामीले कसरी 
िजउनपुछर् भनेर देखाउन  परमेँ वरका आदेशह ले भिरएका छन।् तर ती सबै 
पदह मा एउटा साझा धागो गाँिसएको पाउँछ : त्यो हो आत्मिनयन्ऽण वा 
आफूले आफैलाई काबमुा राख् ने। लोभ, लालच र अनेक  धनसम्पि ह माऽ 
थपुान मह वाकाँक्षामा हामी घोिलरहेकाछ  भने त्यो आत्मसंयम वा 
आत्मिनयन्ऽणको गणुलाई आत्मसात ् गनर् िबशेष गरेर किठन हनु्छ। 
हामीह को सोच र कामह लाई हामीले बशमा राख् नसक्य  भनेमाऽ हामीले 
चचार् गिररहेका खतराबाट हामी सरुिक्षत हनु सक्छ । 

   आत्मिनयन्ऽणलाई हामीले त्यसबेला व्यवहारमा उतानर् सक्छ  जब 
हामीले हामीह को जीवन परमेँ वरको शिक्तमा समु्पन्छ । हामीह  आफ्नै 
शिक्तले ती पापमय ःवभावलाई हराउन सक्दैन , िवशेष गरेर यिद ितनीह  धेरै 
समय मनमा रोिपरअ य  र मनपराइरअ यौ भने। यिद ती शिक्तशाली 
चालबाजीह बाट उम्केर िजउन चाहन्छ  भने हामीह लाई अलौिकक ढंगले 
पिवऽ आत्मालाई काम गनर् िदइरहनपुछर्। १ कोरन्थी १०:११-१३मा 
पावलले यो ःप  पादर्छन:् "११ यी कुराह  ितनीह लाई चेताउनीको िनिम् त 
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भए तापिन ती हाॆ ै िशक्षाको िनिम् त लेिखएका हनु ्, जसमािथ यगुको अन् त् य 
आइसकेको छ। १२ यसकारण जसले खड़ा छु भनी सोचेको छ, त् यो होिशयार 
रहोस ्, नऽता त् यो ल  नेछ। १३ मािनसलाई आइपन परीक्षाबाहेक ितमीह  
अ  परीक्षामा परेका छैनौ। परमेँ वर िवँ वासयोग् य हनुहुनु् छ। उहाँले 
ितमीह लाई ितमीह का शिक्तदेिख बािहरका परीक्षामा पनर् िदनहुनेुछैन, तर 
परीक्षाको साथसाथै उम् कने बाटो पिन बनाइिदनहुनेुछ यसरी ितमीह  त् यसलाई 
खप् न सक् नेछौ।"  

    २ पऽसु १:५-९ फेिर पढ्नहुोस।् कुनचाही ँबाटो पऽसुले हामीह लाई 
औलँ्याइरहेका छन?् िवशेष गरेर लोभ, लालच र धनसम्पि  थपुान होडबाजीमा 
नलाग्न कुन ्कुन ्कदमह  हामीले चाल्न िसक्नपुछर्? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: सबै मािनसको अिन्तम लआय भनेकै संत ु  र खशुी हनु ुहो। तर 
धनसम्पि  वा भौितक तत्वह लाई थपुारेर माऽ खशुी भइन्छ भने त्यो लआय 
हािसल गनर् सिकँदैन। िभऽी चेतनामा मािनसह लाई यो थाहा छ िक पैसाको 
पिछमाऽै डगदुार् कोही पिन संत ु  हुँदैन। तैपिन ितनीह  धनसम्पि ह  थपुानर् 
अत्यन्त होडवाजीमा लािगरहेका छन।् ितनीह ले भिनरहेका छन:् म देख्छु, 
मलाई चािहन्छ र म िलन्छु। यो धेरै सरल बानी हो। सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटह  पिन अ  जःतै भौितकवादको िविभ  अनहुारह को सामना गनर् 
कर लािगरहेको हनु्छ। तैपिन िनरन्तर पमा धनसम्पि  थपुािररअ यो भने त्यसले 
खशुी, संत ु  र आनन्द ल्याउँदैन। ब  ितनीह ले समःयाह , िदक् क बनाउने 
र उदािसन बनाउँछन।् जब एक जना धनी हािकम येशूकहाँ आएर अनन्त 
जीवन पाउन के गनुर्पछर् भनेर सोध्दा सबै थोक त्याग भनेर उहाँले भ ुहुँदा 
उनी िदक् क मानेर अंध्यारो मखु लगाएर फकक िथए। येशूबाट उनले के 
चाहेका िथए सो उनले पाउन सकेनन।् "धनसम्पि  वा भौितकवादको मूल्यले 
मािनसह को िहतलाई ध्यान िदँदैन। सानै भएर खशुी र संतोषी हनुकुो स ा 
यसले िचन्ता, िफबी, उदािसनता ल्याउँछ। त्यसले शारीिरक पमा टाउको 
दखुाइ, मानिसक पमा वेचैनी, आत्ममोह वा आफ्नोमाऽ भाऊ खोज्ने ूविृ  र 
असली पमा साथीभाइह सँग घलुिमल गनर् नचाहने आचरण िनम्त्याउँछ।"- 
िटम केसर, द हाइ ूाइस अभ माटेिरयिलजम (क्यािम्ॄज, मासाच्यशेुत: द 
एमआइटी ूसे, २००२), प.ृ २२बाट पान्तिरत। 
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     पैसाको पिछमाऽ लाग्ने इसाईह  धनसम्पि को इनारबाट िपउँछन ्
तर आित्मक पमा ितनीह  सकेुनासको रोगले मंत भएका हनु्छन।् यस 
खालका मािनसह ले येशूले आफ्नो इनारबाट िदनहुनेु अनन्त जीवनको पानी 
िपउन किहल्यै पिन ितखार्उँदैनन ्(यूह ा ४:१४)। 
 

िचन्तनमनन: 
अ)  मान्छेको मनलाई मगु्ध पान वा झठुो आँ वासन िदएर धनी 

बनाउने ससुमाचर ूचारको बारेमा सोच्नहुोस।् बाइबलका 
कुन पदह लाई िलएर त्यो समाचार सनुाउने ूचारकह ले 
आटँ गिररहेका होलान?् फेिर त्यसैवखत बाइबलमा कःता 
पाऽह   छन ्जसले संसारमा धनी बनाउने ससुमाचार गलत 
हनु ्भनेर ितनीह को जीवनले सािबत गिररहेका िथए? 

आ)   जब आफ्नो बालक केही वषर् भयो तब एक जना मािनसले 
भने: "यस बालकबाट मैले बाइबलले भनेका दईुवटा कुराह  
िसक। ूथमत: हामीह  पापमै जन्मेका ह । दोॐोमा हामी 
लोभी नै भएर जन्मेका छ।" हकुका मािनसह माऽ नभएर 
साना केटाकेटीह  पिन ःवाभािवक पमा लोिभएका केही 
कथाह  के तपाईँलाई याद छ? परमेँ वरको अनमुहको 
आवँयकता हामीमा भएको ती कथाह ले हामीलाई कसरी 
िसकाउँछन?् 

इ)   "यिद हामीह  द:ुखक को ॐोत हामी खोिजरहेकाछ  भने 
हामीह ले लाग ु वा दवु्यर्सनमा लािगरहेको मािनसह लाई 
हेन ुर्पदन। तर जो मािनस लाटो र मूखर् छ, जो अ ान वा 
िसक्न नचाहने छ, जो लोभी र शिक्त वा अ मािथ अिधकार 
जमाउने मोहमा फिसरहेको हनु्छ त्यसलाई हेरे पगु्छ।" भनेर 
कसैले भनेको िथयो। लोभमा के छ जसले िवध् वसँ ल्याउँछ, 
लोभ गन मािनसमाऽ होइन तर आफ्ना पिरवार र 
विरपिररहेका मािनसलाई पिन क्षित परु् याउँछ? के त्यःता 
मािनसह को उदाहरण तपाईँलाई थाहा छ जसले गदार् 
ितनीह लाई माऽ होइन अ लाई पिन भय र नराॆो नितजा 
ल्याएका िथए? 
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कथा २ 

नीलो िजन कपडाको लगुा 
किमर्ट टोरेस काःटेलानो, ३९ 

     मेरो बबुा पटु  िरकोमा एडभेिन्टःट पिरवारमा हकुर् न ुभएको िथयो र 
उहाँ िनयिमत पमा चचर्मा जान ु हनु्थ्यो। एक िदन कसैले उहाँको मिहला 
साथीले नीलो िजनको कपडा लगाएर चचर्मा आउँदा कसैले उनको आलोचना 
गदार्  चचर्मै जान छोड्नभुयो। 

   त्यसबेला मेरो बबुा १९ वषर्को हनुहुनु्थ्यो। मेरी भिवंयकी आमासँग 
एक िदन साबथमा उहाँ चचर्मा आउनभुएको िथयो। उनी आइतबार पालन गन 
चचर्को सदःय िथइन।् कसैले उहाँलाई मेरी आमाले चचर्मा सहुाउँदो लगुा 
नलगाइकन आएकोले उनको आलोचना गदार् उहाँ अत्यन्त िरसाउनभुयो र 
चचर्मा जानमाऽ छोड्नभुएन परमेँ वरलाई िवँ वासै गनर् पिन छोड्नभुयो। 

   मेरो बबुा ठूलो िजउ भएको पिुलस अिफसर हनुहुनु्थ्यो। उहाँले 
आफूलाई अ भन्दा धेरै बलभएको मािनस भनेर ठा ुहनु्थ्यो। चचर् छोडेपिछ 
उहाँले चरुोट खान थाल्नभुयो, रक्सी खानभुयो र सबैसँग झगडा गनर् 
थाल्नभुयो। मेरो भाइ र मलाई उहाँले एक िदन भ ुभयो, "बाटोमा िहँड्न ुछ 
भने धेरै बिलयो हनु ु पछर्। यिद ितमीह  िजउन चाहन्छौ भने ितमीह  
शारीिरक पमा धेरै बिलयो हनुपुछर्। 

     धेरै वषर्पिछ मेरो बबुा र आमाको पारपाचकेु भयो। जब उहाँ ४५ 
वषर्को हनुहुनु्थ्यो तब उहाँ धेरै िबरामी हनुभुयो र अःपतालमा भनार् गिरयो। 
डाक्टरले भ ुभयो िक उहाँको आन्िाह  कुिहरहेका छ्न। उहाँको खानिपन र 
जीवनशैलीले उहाँलाई त्यःतो दगुर्ितमा परु् याइएको िथयो। डाक्टरले उहाँको नौ 
फुट वा ितन िमटर आन्िा िनकाल्न ुभएको िथयो। जब शल्यिबयाबाट िनको 
हुँदै िथयो त्यसैबेला उहाँलाई सास फेनर् गार् हो भयो। ४५ सेकेन्ड िभऽ उहाँले 
आफ्नो जीवनलाई िफिलम जःतै हेन ुर्भयो। उहाँले आफ्नो पापलाई देख् नभुयो र 
येशूले उहाँलाई ःवीकार गनर् धेरै पल्ट आ ान गनुर्भएको उहाँले इन्कार 
गनुर्भएको पिन उहालेँ महससु गनुर्भयो। उहाकँो भिवंय अन्धकार भएको देख् दा 
उहाँ थरुथरु काम्नभुयो। त्यसै बखत उहाँले कसैले मािथबाट ठूलो हातह  तल 
पसारेको देख् नभुयो र उहाँको कानले यो आवाज सु ुभयो, "िचन्ता नगर, ितमी 
मेरो हातमा छौ।" तत्कालै उहाँले फेिर सास फेनर् सु  गनुर्भयो। 
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    अःपतालबाट उहाँ फकर् नभुएपिछ उहाँले आफूलाई येशूमा समपर्ण 
गनुर्भयो र  एडभेिन्टःट चचर्मा फेिर फकर् नभुयो। तर आफ्ना छोराह को 
िनिम्त उहाँ िचिन्तत हनुभुयो। उहाँले ूाथर्ना गनुर्भयो, "तपाईँले त मलाई 
उ ार गनुर्भयो, तर मेरा छोराह  के हनु्छन ्त?" त्यसबेला म २७ वषर्को 
िथए।ँ म शक चलाउने चालक िथए।ँ म चरुोट खान्थ, रक्सी िपउँथे र कोकेन 
र िहरोइन लाग ुपदाथर्को कुलतमा लागेको िथए।ँ मेरो भाइले शैतानको पूजा 
गदर्थ्यो। उसले कालो व  लगाउँथ्यो। उसले ओठह  र न ह लाई कालो 
र ले र ाएको िथयो। उसको अनहुारमा ३२ वटा िसयोह  झनु् ाइएको 
िथयो। ऊ सतेुको कोठाका पखार्लह  र दिलनह  कालै कालो र ले पोतेको 
िथयो। सतु् न ुअिघ उसले एकदम चक  आवाजको स ीत सनेुर सतु्दथ्यो। मेरो 
बबुाले हामीलाई बाइबल िसकाउन चाहनहुनु्थ्यो तर हामीले चासो देखाएन । 
उहाँले हामीलाई येशूको बारेमा सनुाउन चाहँदा पिन हामीले वाःता नगदार् उहा ँ
अत्यन्त हताश िनराश हनुभुएको िथयो। तर यशैया ४९:२५ पढेपिछ उहाँले 
हामीलाई येशूको बारेमा सनुाउन कर गन व्यवहारमा पिरवतर्न गनुर्भयो। 
त्यसमा परमेँ वरले भ ुभएको छ, "ितमीसँग लड्नेह सँग म लड्नेछु। ितॆो 
छोराछोरीह लाई म उ ार गनछु" ( पान्तिरत)। मेरो बबुाले उहाँका 
छोराह लाई परमेँ वरको हातमा समु्पनभुयो। परमेँ वरलाई मैले िचनेको 
िथइन,ँ र मेरो बबुाले मेरो िनिम्त ूाथर्ना गिररहेको भनेर मलाई थाहा िथएन। 
तर केही समयपिछ अचम्मको घट्ना भयो। एक शबुबार सध झ साथीभाइह  
र केटीह सँग िमलेर जाँड रक्सी र चरुोट खांदै छु ीको तीन िदन रमाइलो 
गरेका िथय । जब सोमबार म घर फक त्यसबेला मेरो जीवनदेिख घणृा जागेर 
आयो। असल जीवन िजउन मेरो इच्छा जागेर आयो। त्यस रात ११ बजे 
मैले ूाथर्ना गर, "हे ूभ,ु तपाईँले मेरो जीवनको िनिम्त केही गन पछर् नऽभने 
म पटु  िरकोको सडकमा म अलपऽ भएर मनछु वा केटीसँग लसपस गरेकोले 
उनको रोगले गदार् म िछ ै मनछु।" ूभ ुयेशूले मलाई के गनुर्भयो सो मलाई 
थाहा छैन तर भोिलपल्ट िबहान मैले आफैलाई कता कता फरक भइरहेको 
भे ाए।ँ अचानक जाँड, रक्सी, चरुोट र लाग ु पदाथर् खाने चाहनाूित घणृा 
जागेर आयो। केवल येशूको माऽ सेवा गनर् मन लाग्यो। त्यसिदनदेिख ती 
कुलतमा लाने चरुोट, रक्सी, जाँड र लागपुदाथर्ह  किहल्यै पिन ूयोग गिरन।ँ 

    दश वषर्पिछ म ३९ वषर्को भए।ँ म पटु  िरकोको एडभेिन्टःट पाःटर 
भएको छु। मैले असाध्यै मायाल ु एडेभेिन्टःट मिहलासँग िबहे गरेको छु र 
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हामी पाँच छोराछोरीह को आमाबाब ुभएका छ । मेरो भाइले पिन अमेिरकाको 
बोःटन शहरमा रहेको एडभेिन्टःट चचर्मा परमेँ वरको सेवा गिररहेको छ। 
पाँच वषर् अिघ मैले मेरी आमालाई बिप् तःमा िदने अवसर पाएको िथए।ँ मेरो 
बबुाले अकसँग िबवाह गनुर्भएको िथयो तर एडभेिन्टःट चचर्मा उहाँ िवँ वािसलो 
सदःय भएर बःनभुएको छ। केही समय अिघ म र मेरो बबुाको बीचमा 
रमाइलो कुराकानी भएको िथयो "हामी दवैु जना जाँड, रक्सी, चरुोट खान्थ्य  र 
क्लबह मा सँगसँगै गएर रमाइलो गथ्य । अब हामी दवैु जना सँगसँगै चचर् 
जान्छ । कःतो रमाइलो हिग बबुा? यिद येशूले हामीलाई यसरी पिरवतर्न 
गनुर्भयो भने उहाँले अ लाई पिन पिरवतर्न गनर् सक्नहुनु्छ।" 

    (किमर्ट टोरेस काःटयानोले सात वषर्सम्म चचर्को पाःटर भएर काम 
गनुर्भएको िथयो। अब उहा ँपटु  िरकोको मायागेज शहरमा रहेको आिन्टिलयन 
एडभेिन्टःट िवँ विव ालयमा धमर्दशर्नमा माःटर गद हनुहुनु्छ। तपाईँको 
भेटीले उक्त िवँ विव ालय ूा नमा बिनने ःथानीय मािनसह को िनिम्त 
ससुमाचार सनुाउने र ूभाव पान केन्ि बनाउन सहयोग िमल्नेछ।  

 पटु िरकोको बारेमा थप जानकारी: सन ् १४९३मा िबःटोफर 
कोलम्बसले पटु  िरको प ा लगाएका िथए। त्यसको एक वषर्पिछ उनले 
अमेिरका भे ाए। उनले पटु  िरकोलाई सान वान बोिटःटा नाम िदएका िथयो। 
त्यो बिप् तःमा िदने यूह ाको नाउँ अनसुार िथयो। पटु  िरकोको खाना 
मसलादार हनु्छन।् ःपेन, अमेिरका,िबलायत र अिृकान खानाको पिरकार पिन 
त्यहाँ चलेको छ। पटु  िरको अमेिरकाको एक भभुाग भएतापिन औलिम्पक 
खेलमा ःवतन्ऽ पमा भाग िलन्छ। त्यहाँका खेलाडीह ले नौवटा तक्मा 
पाइसकेका छन।् बिक्स मा छवटा, खेलकुदमा एउटा तक्मा, टेिनसमा एउटा 
र कुःतीवाजमा एउटा तक्मा िजतेका छन।् पटु  िरकोको सडकह  नीलो 
ढु ाह ले छोिपएको हनु्छ। िवँ वको सबभन्दा ठूलो कछुवा लेदरबाक िस 
टटर्ल पटु  िरकोमा पाइन्छ। 
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