
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : यशैया २२:१४-१८, १ कोरन्थी ४:१,२, कलःसी 

२:२,३, एिफसी ६:१३-१७ र २ कोरन्थी ५:१०। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "४ तर जसरी ससुमाचार हाॆो िजम् मामा 
समु् पनका िनिम् त परमेँ वरले हामीलाई योग् य ठान् नभुयो, त् यसरी नै मािनसलाई 
ूसन् न पानर् होइन, तर हाॆो दय जाँच् नहुनेु परमेँ वरलाई ूसन् न पानर् हामी 
बोल् दछ । ५ ितमीह लाई थाहै छ िक हामीले किहल् यै खशुामदीका कुरा गरेन , 

न हामी लालचको बहानामा फः य । यसको साक्षी परमेँ वर हनुहुनु् छ। १ 
थेसलोिनकी २:४-५। 

     परमेँ वरले आदम र हव्वालाई सिुम्पिदनभुएको पिहलो काम नै 
सि ता (िहफाजत)िथयो। अदनको बगचा र संसारमा भएका सम्पूणर् सिृ को 
हेरचाह गनर्, त्यसबाट रमाइलो हनु र त्यहाँ भएका जीवह मािथ अिधकार 
जमाउने काम आदम र हव्वाको िथयो (उत्पि  २:१५)। यो पिन हामीले 
ख्याल गनुर्पछर् िक सिृ  गिरएका कुनै पिन थोकह  ितनीह ले "हाॆो" भनेर 
दावी गन अिधकार िथएन। ब  ितनीह को सिञ् चता (िहफाजत)वा हेरचाह 
गनर् परमेँ वरले ितनीह कै भरोसामा छोड् नभुएको िथयो। 

   सिञ् चता (िहफाजत)अथार्त ् ःटुवाडर्को अथर् के हो भनेर हामीले यस 
अध्यायमा गिहिरिरएर हेनछ । िवशेष गरेर हामीह का ूथम पूखार्लाई अदनको 
बगचाबाट िनकािलएपिछ ितनीह का सन्तानलाई पिन यस संसारको सि ता 
(िहफाजत)गन अिभभारा सिुम्पएको जारी नै छ भनेर हामीले यस अध्यायमा 
हेनछ । हो, हामी सबैलाई सिञ् चता (िहफाजत वा भन्डारेपन)वा ःटुवाडर् ह  तर 
आदम र हव्वाले सि ताको उपभोग गरेका ूथम वातावरण भन्दा हामीह को 
वातावरण िभ ै छ। 

    ःटुवाडर्शीप वा सि ता (िहफाजत)गनुर् भनेको के हो? बाइबलमा केही 
पाऽह  छन ् जसको जीवनले सिञ् चता (िहफाजत)गनुर् भनेको के हो सो 
देखाएका िथए। बाइबलमा अ  पदह  छन ् जसले गदार् सि तालाई ःप  
पमा व्याख्या गरेका छन।् जब हामी परमेँ वरका सिञ् चता (िहफाजत)गन 

पाऽह  हनु पगु्छ  तब यस संसारका भौितक ौीसम्पि ूितको मूल्यमान्यतामा 
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पिरवतर्न भएर हामीह को ध्यान सिृ कतार् र उहाँले सिुम्पनभुएको अिभभारामा 
परु् याउँछ । आदम र हव्वालाई जःतै परमेँ वरले हामीलाई यःतो 
िजम्मेवारीह  सिुम्पनभुएको िथयो जनु ् सिृ कै सु मा िथयो। पापको ूवेश 
पिछ सि ता (िहफाजत)गन काममा केही पिरवतर्न आएको त छ। यस 
संसारको भौितक सम्पदा वा सम्पि को माऽ सि ता (िहफाजत)गन नभएर 
आित्मक सत्यताह को पिन असल सिञ् चता (िहफाजत)गनर् परमेँ वरले 
हामीह को भरोसामा छोड्नभुएको छ। 
 

१. परुानो करारमा सिञ् चता (िहफाजत)गन पाऽह  (उत्पि  ४३:१९,४४:१,४, 
१ राजा १६:९) 
     "सिञ् चता " वा ःटुवाडर् भ े शब्दलाई परुानो करारमा केवल थोरै 
ठाउँह मा माऽ अनवुाद गिरएको छ। ूायजसो घरमा हेरचाहा गन वा घरलाई 
सम्हाल्ने व्यिक्त भनेर सिञ् चताको अथर्लाई बझुाइएको छ (उत्पि  ४३:१९, 
४४:१,४, १ राजा १६:९)। सिञ् चता (िहफाजत)गनर् सिुम्पएको मािनसलाई 
घर सम्हाल्न वा मािलकको ौीसम्पि  वा भन्डारलाई जगेनार् गनर् र मािलकले 
जे भन्यो सो काम गनर् खटाइएको हनु्छ। यस अथर्मा ःटुवाडर् वा सिञ् चता 
(िहफाजत)गनर् खटाइएको व्यिक्तलाई भण्डारे भने पिन मनािसव  देिखन्छ। 
सिञ् चता (िहफाजत)गन व्यिक्त वा भण्डारेका िवशेष गणुह  ितनीह को 
कामसँग जोिडएकोले त्यसैलाई परुानो करारमा भण्डारे वा सिञ् चता 
(िहफाजत)गनुर्को पिरभाषा पाइन सक्छ। मािलकको भन्डार रेखदेख गन वा 
मािलकको ौीसम्पि लाई सम्हाल्ने मािनस आफ्नो कामबाट अलग हनु सक्दैन 
िकनभने उसको कामले उसको पिहचान िदन्छ। 

    परुानो करारमा सिञ् चता (िहफाजत)गनको िवशेष गणुह  ःप पमा 
उल्लेख गिरएका छन।् पिहलो त सिञ् चता (िहफाजत)गनर् िनयकु्त गरेको 
व्यिक्तलाई ठूलो अिभभारा सिुम्पएको हनु्छ (उत्पि  ३९:४)। ःवामीको भन्डार 
वा ौीसम्पि  हेनर् मािनसलाई उसको खबुीले गदार् चिुनएको हनु्छ। उसले 
काम सम्प  गरेको आधारमा उसको मािलकले उसलाई सम्मान िदन्छ र 
िवँ वास गरेको हनु्छ। दोॐोमा सि ता (िहफाजत)गन व्यिक्तलाई यो थाहा 
हनु्छ िक उसको मािलकको ःवािमत्वमा रहेको के वःत ुछ र उसलाई सि ता 
(िहफाजत)गनर् सिुम्पएको छ (उत्पि  २४:३४-३८)। ःवामी र भण्डारे वा 
सि ता (िहफाजत)गनर् सिुम्पएको व्यिक्तको बीचमा भारी िभ ता यही हो। 
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आफू कुन ःथानमा छु भनेर भण्डारे वा सि ता (िहफाजत)गनर् अिभभारा 
सिुम्पएको मािनसलाई थाहा हनु्छ। तेॐोमा जब भण्डारेह  वा सम्पि  सि ता 
(िहफाजत)गनर् िनयकु्त गरेका मािनसह ले ितनीह लाई िजम्मा िदएको 
बःतहु लाई आफ्नै व्यिक्तगत ःवाथर्को िनिम्त ूयोग गछर्न ्तब ितनीह  र 
मािलकको बीचमा भएको िवँ वास िवमन जान्छ र ितनीह लाई िजम्मेवारीबाट 
हटाइन्छ (उत्पि  ३:२३, होशे ६:७)। 

    राजा हेजिकयाले शेबालाई उनको भन्डारको हेरिबचार गनर् र 
खजाञ् चीको काम गनर् िनयकु्त गरेका िथए। दवैु कामको पद सम्हाल्न ुभनेको 
उसमािथ अत्यन्त मह वपूणर् अिख्तयार सिुम्पएको िथयो। तर जब उसले त्यस 
अिख्तयारको दु पयोग गर् यो तब उसलाई के भयो, हेन ुर्होस?् यशैया २२:१४-
१९ "१४ सवर्शिक्तमान ् परमूभलेु मेरो कानमा यो ूकट गनुर्भयो: “यो पाप 
ितमीह को मन िदनसम् म पिन ूायिँ चत गिरनेछैन,” परमूभ,ु सवर्शिक्तमान ् 
परमूभ ुभन् नहुनु् छ। १५ परमूभ,ु सवर्शिक्तमान ् परमूभ ुयसो भन् नहुनु् छ: “यो 
भण् डारे शेब् नाकहाँ जा, जो राजदरबारको िजम् मेवार हो, र त् यसलाई भन ्, १६ ितमी 
यहाँ के गदछौ? र ितमीले आफ् नो िनिम् त यहाँ िचहान खोप् न कसले ितमीलाई 
अनमुित िदयो? ितमी यहाँ अल् गो ठाउँमा आफ् नो िनिम् त िचहान बनाउन र 
च ानमा आफ् नो िवौामः थान बनाउन खोिपरहेछौ। १७ ए पराबमी पु ष, 

होिशयार बस ्, परमूभलेु ितमीलाई खूब कसेर समात् नहुनेुछ र खूब जोरिसत 
फ् याँक् नहुनेुछ। १८ उहाँले ितमीलाई भकुन् डोजस ्तै गोलो लपेटेर एउटा ठूलो 
देशमा फािलिदनहुनेुछ। त् यही ँ ितमी मनछौ र ितॆा भव् य रथह  पिड़रहनेछन ्– 

ितमी आफ् ना मािलकको घरलाई लिज् जत पानछौ। १९ म ितमीलाई ितॆो 
कामबाट िनकािलिदनेछु, र आफ् नो ः थानबाट ितमी खसािलनेछौ।"  

    "जनु व्यिक्तलाई ौीसम्पि को रेखदेख गनर् वा सिञ् चता (िहफाजत)गनर् 
खताइएको हनु्छ त्यो व्यिक्त त्यस सम्पि को मािलकसँगै िचिनएको हनु्छ। 
उसले सि ता (िहफाजत)गन िजम्मेवारी बोक्न सहमित गरेको हनु्छ। उसको 
मािलकको स ामा उसले काम गरेको हनु्छ। मािलकले अध्यक्षता गरेको जःतै 
उसले पिन मािलकको सम्पि को अध्यक्षता गरेको हनु्छ। उसको मािलकको 
चाहना उसको हनु्छ। सम्पि  रेखदेख गन िजम्मेवारी एक गिरमामय 
िजम्मेवारी हो िकनभने उसको मािलकले उसलाई िवँ वासमा छोडेको हनु्छ र 
उसमाथी आफ्नो कामकावार्हीको भरोसा राख् दछ। यिद कुनै तिरकाले उसको 
मािलकले उसको िजम्मामा सिुम्पएको सम्पि  वा िजम्मेवारीलाई आफ्नो 
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ःवाथर्पूितर्को िनिम्त वा मािलकको फाइदा उठाउन ूयोग गिरन्छ तब उसको 
िवँ वासमा छोिडएको पद उसले दु पयोग गरेको ठहछर्।"-एलेन जी ाइट, 
टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ९, प.ृ २४६बाट पान्तिरत।  

    हाॆो जीवनमा हामीलाई जे सिुम्पएको छ त्यसको सि ता 
(िहफाजत)गनर् हामीलाई सिुम्पएको हो भनेर हामीले कसरी िसक्ने? यस ानलाई 
महससु गनर् पगु्दा हामी जे गछ  त्यसमा त्यसले कसरी असर गदर्छ?  
 

२. नयाँ करारमा भण्डारे वा सि ता (िहफाजत)गन व्यिक्त  (लूका १२:४८, १ 
कोरन्थी ४:२) 
     सिञ् चता (िहफाजत)वा भण्डारेपन वा ःटुवाडर् देखाउने शब्द नया ँ
करारमा इिपशोपोस (epitropos) जनु ितन पटक ूयोग गिरएको छ भने 
ओइकोनोमोस (oikonomos) दश पटक ूयोग गिरएको छ। ती दवैु 
शब्दह ले त्यस व्यिक्तको िजम्मेवारी पद देखाउँछ जसले मािलकको सम्पि को 
व्यविःथत ढंगले सि ता (िहफाजत)गदर्छ। मािलकले िजम्मेवारी िदएका 
सम्पि  वा भन्डारलाई रेखदेखमाऽ होइन त्यसलाई मािलककै इच्छा अनसुार 
ठीक ठीक तिरकाले उपयोग गनुर् हो। 

   दवैु परुानो र नया ँ करारमा भण्डारे वा सि ता (िहफाजत)गन 
व्यिक्तको पिरभाषा  उसकै कामले िदएको हनु्छ। नयाँ करारमा भण्डारेको 
काम मािलकले उसलाई सि ता (िहफाजत)गनर् िदएको थोकह को 
िहसाबिकताब ःप सँग राख् न ु(लूका १२:४८) र उसलाई समु्पेको काम अपेक्षा 
गरेको अनसुार गनुर् हो (१ कोरन्थी ४:२)। परुानो करारमा हामीह  उहाँका 
भण्डारे वा सि ता (िहफाजत)गन मािनसह  ह  भन्दा पिन परमेँ वरको सिृ को 
ःवािमत्व उहाँमा नै भएको घोषणामा केिन्ित भएको पाउँछ । भण्डारे वा 
सिञ् चता (िहफाजत)गन अवधारणा दवैु करारह मा एउटै देिखएतापिन नयाँ 
करारमा केवल घरलाई व्यविःथत गन नभएर त्यो भन्दा फरािकलो अथर् 
लगाइएको छ। 

    बेइमान भण्डारेको अतीर्कथामा (लूका १६:१-१५) येशूले 
भण्डारेपनलाई सरसामानको रेखदेख गन माऽ नभएर अझ बिढ िजम्मेवारी 
िलएको  व्यिक्तको पमा देखाउँछ। केवल पैसाको लेखाजोखा नराखेर 
आफूलाई दगुर्ितमा ल्याउने भण्डारेलाईमाऽ येशूले औलँ्याउनभुएको छैन।  
िवँ वासलाई बिु मानीपूवर्क व्यवहारमा उतादार् आित्मक दगुर्ितबाट कसरी बच्न 
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सिकन्छ भनेर येशूले बझुाउन खोज्नभुएको छ। बिु मानी भण्डारे वा सिञ् चता 
(िहफाजत)गन व्यिक्तले केवल बतर्मान धनसम्पि को माऽ सिञ् चता 
(िहफाजत)गदन वा व्यविःथत ढँगले व्यवःथापन गदन तर उसले भिवंयमा 
हनेु येशूको दोॐो आगमनसम्म मध्यनजर राखेर आफूलाई चलाएको हनु्छ। 

    देहायका पदह  पढ्नहोस।् ती पदह ले भण्डारे वा सि ता 
(िहफाजत)गन व्यिक्त को हो र उसले के गछर् भनेर कसरी बताउँछन?् हेन ुर्होस,् 
१ कोरन्थी ४:१,२ " १ यसरी मािनसले हामीह लाई भीं टका सेवक र 
परमेँ वरका रहः यह का भण् डारे ठान् नपुदर्छ। २ त् यसबाहेक यो आवँ यक छ, 

िक भण् डारेह  िवँ वासयोग् य ठहिरनपुछर्।", िततस १:७-९ "७ िकनभने 
परमेँ वरको कािरन् दा हनुपुन हनुाले िबशपचािहँ दोषरिहत हनुपुछर्। ितनी हठी वा 
झ ै रीस गन, वा मतवाला, वा झगड़ाल ु वा धनको लोभी हनुहुुँदैन, ८ तर 
अितिथसत् कार गन, भलाइ ूमेी, आफूलाई वशमा राख् ने, ईमानदार, पिवऽ र संयमी 
हनुपुदर्छ। ९ ितनलाई िसकाइएको िवँ वासयोग् य वचनमा ितनी दि॑लो बः नपुछर्, 
तािक ितनले पक् का िस ान् तअनसुार िशक्षा िदन सकून ्, र ती कुराह को खण् डन 
गनह लाई झूटा सािबत गनर् सकून ्।" र १ पऽसु ४:१० "जसले जः तो वरदान 
पाएको छ, परमेँ वरका अनमुहका िविभन् न वरदान पाएका भण् डारेझ ती एक-
अकार्को िनिम् त ूयोग गर।" 

    "के मैले मेरो दयलाई पिवऽ आत्माको िनिम्त खोिलिदऊँ, तािक 
मेरा ूत्येक अ को क्षमता र ममा भएको बल जागोस ्जनु परमेँ वरले मेरो 
भरोसामा छोड्नभुएको छ? म उहाँको अनमुहको भण्डारे हुँ।"-एलेन जी ाइट, 
फन्डामेन्टल अभ िबिँ चयन एडकेुशन, प ृ३०१बाट पान्तिरत। 
  लूका १२:३५-४८मा येशूले एक जना भण्डारेको बारेमा अतीर्कथा ूतीकको 
पमा भ ुहनु्छ। उहाँले मािनसको पऽु नआउँञ् जेल एक जना बिु मानी 

भण्डारे वा सम्पि को सि ता (िहफाजत)गन व्यिक्तको बारेमा भ ुहनु्छ जसले 
मािलक आउने िढलो भएपिन आफ्नो काम इमान्दारपूवर्क जारी राख्दछ। फेिर 
त्यसै बखत अक  बेइमानी सिञ् चता (िहफाजत)गनको बारेमा कथा भ ुहनु्छ जो 
आफ्नो मािलक िढला आउने भएकोले मािलकको सम्पि  जथाभावी चलाउँछ र 
आफ्ना सहकमीर्ह लाई दवु्यर्वहार गदर्छ। मािलकले िजम्मा िदएको बेइमान 
भण्डारे वा सहकमीर्ह को हािकम िनरङ् कुस बन्दछ र आफ्नो पदको दु पयोग 
गिर आफूभन्दा मिुनका मािनसह लाई दमन गदर्छ। त्यःतो मािनस असल 
कामको वा अनमुहको हािकम हनु सक्दैन। 
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   जब हामीले येशूलाई महण गछ  तब हामी भण्डारे वा परमेँ वरका 
ॐोतह लाई व्यविःथत ढंगले चलाउने सञ् चयकतार् हनु्छ । तर त्यो भन्दा अझ 
ठूलो कुरो त इसाई जीवनको आित्मक पक्षह लाई बिु मानीपूवर्क सि ता 
(िहफाजत)गनुर्पछर्। यःतो इमान्दारी कामले हामीह लाई परमेँ वरको राज्यमा 
पःन तयार गदर्छ। 

   हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ह  र कितपटक येशू नआउनभुएकोले 
हामीमा पिन उहाँ िढलो आउनहुनु्छ भ  ेमनिःथितले पौिडखेिलरहेको पाउछ । 
तर त्यो धोखा िदने धरापमा नपनर् हामीले के गनुर्पछर्? हेन ुर्होस ्लूका १२:४२-
४८ "४२ ूभलेु भन् नभुयो, “त् यो िवँ वासी र बिु मानी भण् डारे को हो, जसलाई 
त् यसका मािलकले आफ् ना पिरवारलाई िनिँ चत समयमा ितनीह का भागमा पन 
भोजन िदनलाई खटाउनेछन ्? ४३ त् यो दास धन् यको हो, जसलाई त् यसका मािलक 
आउँदा त् यसै गिररहेको भे ाउनेछन ्। ४४ साँच् चै म ितमीह लाई भन् दछु, ितनले 
त् यसलाई आफ् ना सारा सम् पि मािथ अिधकार िदनेछन ्। ४५ तर त् यस दासले 
आफ् नो मनमा “मेरा मािलक आउन िढलाउनहुनेुछ” भनेर कमारा र 
कमारीह लाई िप  न लाग् यो, र त् यो खान, िपउन र मात् न लाग् यो भने, ४६ त् यसले 
आशा नगरेको िदन र निचताएको घड़ीमा त् यसका मािलक आउनेछन ्, र 
त् यसलाई दण् ड िदनेछन ्, र त् यसको दशा अिवँ वासीह को जः तो हनेुछ। ४७ 
“आफ् नो मािलकको इच् छा जानेर तयार नरहने र ितनको इच् छाबमोिजम नगन 
दासले चािहँ ज् यादै िपटाइ खानेछ। ४८ तर मािलकको इच् छा नजानेर िपटाइ 
खाने योग् यको काम गनले थोरै िपटाइ खानेछ। ूत् येक जसलाई धेरै िदइएको 
छ, त् यसबाट धेरै मािगनेछ, र हरेक जसलाई धेरै सिुम् पएको छ, त् यसबाट अझ 
बढ़ी िलइनेछ।"                   
 

३. परमेँ वरका रहःयह को सि ता (िहफाजत)गनह  (१ ितमोथी ३:१६)  

     देहायका पदह मा "रहःय" भ  े शब्द कोिरएको छ। रहःय भ  े
शब्द के सँग जोिडएको छ? रहःय भ  े शब्दले हामीलाई के बताउँछ िक 
हामीलाई जे थाहा छ त्यो कितको िसिमत रहेछ? हेन ुर्होस,् कलःसी २:२,३ "२ 
ूमेमा एकसाथ बाँिधएर ितनीह का दय ूोत् सािहत होऊन ्, र पक् का समझका 
पिरपूणर्ताको सम् पि  र परमेँ वरका रहः यको ान, अथार्त ् भीं टलाई ूाप् त 
ग न ्। ३ उहाँमा नै ान र बिु का सारा सम् पि  लकेुका छन ्।" र १ 
ितमोथी ३:१६ "हामी ः वीकार गदर्छ , िक हाॆो िवँ वासको रहः य अित महान ् 
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छ: उहाँ ः वयम ् शरीरमा ूकट हनुभुयो, पिवऽ आत् मा ारा धमीर् ठहिरनभुयो, 
ः वगर्दूतह बाट देिखनभुयो, जाित-जाितह का माझमा ूचािरनभुयो, संसारमा 
िवँ वास गिरनभुयो, मिहमामा मािथ उचािलनभुयो।" 

     "परमेँ वरका रहःयह लाई के तपाईँले बझु्न सक्नहुनु्छ र" भनेर 
नामिथतीको शोफरले अय्यूबलाई चनुौित िदएको िथयो (अय्यूब ११:७ 
पान्तिरत)। "रहःय" भ े शब्दले थाहा नभएको, बझु्न नसिकने, व्याख्या गनर् 

नसिकने, लिुकएको र मािनसलाई िजल्ल पान, अलमलमा पान र अचम्म जःता 
अथर्ह  बझुाउँछ। बाइबलमा परमेँ वरका कितपय रहःयह  लेिखएका छन।् 
हामीह को समझले ितनीह  सबै बझु्न सिकन्छ भ े छैन। हामीह को 
बिु ले बझु्न नसक्ने भएकोले ती रहःयह  अपार छन ्भनेर कहलाइन्छन।् 
हामीह को आखँाले आकाशमा हेदार् कित देख् न र बझु्न सक्छ  र? त्यहाँ साना 
साना कुराह  छन ् जनु हामीले देख् न सक्दैन । त्यःतै यिद परमेँ वरले 
हामीलाई ूकट गनुर्भएन भने परमेँ वरका कितपय कुराह  हामीले बझु्न 
सक्दैन । 

     हामीलाई के ूकट गिरएको छ भनेर व्यवःथा २९:२९ले बताउँछ? 
हेन ुर्होस,् "ूकट नभएका कुराह  परमूभ ुहाॆा परमेँ वरका हनु ्। तर हामीले 
यस व् यवः थाका सम् पूणर् वचन पालन गनर्लाई ूकट भएका कुराह  हाॆा र 
हाॆा सन् तानका लािग सदाको िनिम् त हनु ्।" 

    हामीलाई कितपय कुराह  राॆोसँग थाहा छैन। तैपिन जे थाहा छ 
त्यसलाई सि ता (िहफाजत)गन काम हाॆो हो। बाइबलले जित ूकट गरेका 
छन ् त्यितमाऽ हामीलाई थाहा छ। तर हामी परमेँ वरको भक्त भएर 
हामीह को भण्डारेपन वा सिञ् चता (िहफाजत)गन ठूलो िजम्मेवारी के हो त 
भन्दा पावलले यसरी जवाफ िदन्छन,् "हामी परमेँ वरका सेवकह  ह  र 
परमेँ वरका रहःयह लाई सि ता (िहफाजत)गन हामीह को काम हो" (१ 
कोरन्थी ४:१ पान्तिरत)। 

    हामीलाई जित पिन परमेँ वरका वचनह  र सत्यह  देखाइएको छ 
वा ूकट गिरएको छ त्यसलाई सरुिक्षत राख् न, िसकाउन, जीिवत राख् न र 
रेखदेख गनर् सिुम्पएको अिभभारालाई कायम राखोस भनेर परमेँ वर 
चाहनहुनु्छ। हामीमा भएको परमेँ वरका वचनका ढुकुटीह लाई सरुक्षा गन 
अिभभारा नै त्यो  सिञ् चता (िहफाजत)वा भण्डारेपनको चरम लआय हो। यसको 
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अथर् हामीह ले शु  िववेकको आधारमा िवँ वास अथार्त ्  िन ाका 
रहःयह लाई पकिड राख् न ुहो (१ ितमोथी ३:९)। 

   सबै रहःयह भन्दा सबभन्दा ठुलो  रहःय भनेकै हामीह का 
मिहमाको आशा येशूलाई अनभुव गनर् सक्न ुहो। मिुक्तको योजना अलौिकक र 
हामीह ले पूरा बझु्न असम्भव छ। बिनएका देिखने र नदेिखने सारा जगतका 
सिृ कतार् यस संसारमा आउनभुएर मानव भौितक शरीरको प धारण गरेर 
मािनस जाितको िनिम्त आफ्नो जीवन बिलिदनभुएको अवधारणामा यःता 
रहःयह  लकेुका छन ्जनु ्सिृ का कुनै पिन जीवले सायद किहल्यै पिन बझु्न 
सक्नेछैन। ःवगर्दूतह  पिन अचम्म मानेर येशू यस संसारमा िकन आउनभुयो 
भनेर त्यसको रहःयलाई बझु्न खोज्दछन ्(१ पऽसु १:१२)। तैपिन केले गदार् 
हामीह ले परमेँ वरको मिहमा र दयाल ुःवभावको ूशंसा तथा ःतिुत गछ  त्यो 
ती ःवगर्दूतह लाई थाहा छ (ूकाश ५:१३)। 

   ससुमाचारलाई सिञ् चता (िहफाजत)गनर् तपाईँलाई बोलाइएको छ। 
त्यसको अथर् तपाईँको काँधमा के िजम्मेवारीह  ःवत आएको ठा भुएको छ? 
 

४. आित्मक सत्य तथा आत्म ानलाई सिञ् चता (िहफाजत)गनह  (१ पऽसु 
४:१०) 
      जब हामी भण्डारेपन वा सिञ् चता (िहफाजत)गन व्यिक्त को हो भन्दा 
आफ्नो हातमा वा आफूसँग भएका ठोस साममीह को रेखदेख गन व्यिक्तको 
बारेमा सोच्दछ । त्यो ठीक सोच हो। तर हामीले बाइबलको पिरूआेयमा यो 
हेर् य  िक हामी केवल ठोस बःतहु को माऽ रेखदेख गन भण्डारे वा 
सञ् चयकतार् होइन । जसरी हामीमा जनु ठोस कुराह लाई सिञ् चता 
(िहफाजत)गन िजम्मा छ त्यसरी नै हामीले परमेँ वरबाट पाएका नदेिखने 
बरदानह को सिञ् चता (िहफाजत)गन पिन हामीह को कतर्व्य हो। ती 
नदेिखने बरदानह  आित्मक सम्पि ह  हनु ् जनु परमेँ वरले हामीलाई 
िदनभुएको छ (१ पऽसु ४:१०)। ती बरदानह  हामीलाई यसकारण िदइएको 
छ िक येशू भी मा हामी सत्य इसाई चिरऽको िनमार्ण ग न ् र परमेँ वरले 
अपेक्षा गनुर्भएको जःता मािनसह  उहाँमा हामी ब  सक । त्यसकारण 
हामीह मा भएका नदेिखने बरदान वा गणुह लाई देिखनेह भन्दा अझ 
राॆोसँग रेखदेख गनुर् अत्यन्त आवँयक छ िकनिक ितनीह  किहल्यै नाश 
नहनेु मूल्यवान छ्न।्  
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     परमेँ वरले हामीलाई के िदनभुएको छ जसलाई हामीले सि ता 
(िहफाजत)गनुर् आवँयक छ?  एिफसी ६:१०-१८मा परमेँ वरबाट हामीले 
पाएका नदेिखने केही उपहारह  पावलले वणर्न गरेका छन ्। हामीले पाएका 
ती अ ंय ठोकह लाई व्यविःथत ढँगले सि ता (िहफाजत)गनुर् हामीह को 
आित्मक जीवनको िनिम्त िकन िनणार्यक हनु्छ? हेन ुर्होस,् "१० अब अन् त् यमा, 
ूभमुा र उहाँका शिक्तको सामथ् यर्मा बलवान ् होओ। ११ िदयाबलसका 
यिुक्तह का िव मा खड़ा हनु सक् नलाई परमेँ वरका सारा हातहितयार धारण 
गर। १२ िकनिक हामीह को यु  शरीर र रगतको िव  होइन, तर 
ूधानताह का िव , शिक्तह का िव , वतर्मान अन् धकारका सांसािरक 
शासकह का िव  र ः वगीर्य ः थानह मा भएका दुं  ाइँका आित् मक 
सेनाह का िव  हो। १३ यसैकारण परमेँ वरका सारा हातहितयार उठाओ, र 
यसरी खराब िदनको सामना गनर् सक, र सबै काम गरेर खड़ा हनु सक् ने होओ। 
१४ यसकारण आफ् ना कम् मर सत् यले कसेर, धािमर्कताको छाती-पाता लाएर 
खड़ा होओ, १५ र खु ामा िमलापको ससुमाचारका जु ा लाएर तयार होओ। 
१६ साथै िवँ वासको ढाल उठाओ, जसबाट ितमीह  दुं  टका सबै अिग् नबाण 
िनभाउन सक् नेछौ। १७ मिुक्तको टोप लगाओ, र पिवऽ आत् माको तरवार लेओ, 

जोचािहँ परमेँ वरको वचन हो। १८ सारा ूाथर्ना र िनवेदनसाथ सब समय 
पिवऽ आत् मामा ूाथर्ना गर। यस उ ेँ  यले लगनशील र सतकर्  भएर सबै 
सन् तह का िनिम् त ूाथर्ना गिररहो।" 

    "परमेँ वरको बरदान वा उपहार येशू भी  हामीह को ूभमुा भएको 
अनन्त जीवन हो" (रोमी ६:२३ पान्तिरत)। संसार र संसारमा भएका कुनै 
पिन थोकह ले येशूमा भएको जःतो हामीमा भएको मिुक्त वा पापबाट 
ःवतन्ऽता िदन सक्दैनन।् परमेँ वरले हामीह लाई िदनभुएको पापमोचनको 
बरदान हामीह को िनिम्त अत्यन्त मलु्यवान छ। जब हामी त्यस मिुक्तको 
वाःतिवकतालाई हामीह को नजरमा हरदम राख् दछ  तब परमेँ वरले हामीलाई 
िदनभुएको अ  थोकह लाई पिन उिचत पमा सिञ् चता (िहफाजत)गिररहनपुछर् 
भ े हामीह को ि कोणलाई सहयोग गदर्छ। 
   "केवल कल्भरीबाट चिम्करहेको ज्योितलेमाऽ ूकृितका पाठह  
ठीकसँग िसक्न सक्छ । बेथलहेम र बुसको कथाबाट हामीले हेनर् सक  िक 
खराब तथा दु लाई िजत् न ु कित असल कुरो हो। परमेँ वरबाट खिनएको 
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ूत्येक आिशष हामीह कै उ ारको िनिम्त बरदानको ःव पमा आएको हो 
भनेर बझु्न सक ।"-एलेन जी ाइट, एडकेुशन, प.ृ १०१बाट पान्तिरत। 

   हामीह को धमर्कमर् वा कुनै कामले होइन तर येशूले अिन्तम ठूलो 
मूल्य ितनुर्भएकोले नै हामीह ले हामीह को पापमोचन भएको छ भनेर दावी 
गनर् सक्छ । पावलले ःप पमा भन्दछन,् "उहाँको अपार अनमुह अनसुार 
भीं टको रगत ारा हामी उहाँमा उ ार, हाॆा पापको क्षमा, पाउँछ ।" (१ 
एिफसी १:७)। "हामीमा" भ ुको अथर् हामीमा मिुक्त छ भ ु हो। यो हाॆो 
हो तर केवल परमेँ वरले िदनभुएको कारणले माऽै हो। हामीले कुनै अथक 
ूयास वा धािमर्क कामह  गरेर मिुक्त हामीह को हनु आएको होइन। 
त्यसकारण परमेँ वरका सबै हातहितयारले ससुिज्जत हनु ुकित आवँयक छ 
(एिफसी ६:११) तािक हामीले पाएको मिुक्तलाई दु  तत्वह ले िछनालेर लान 
सक्दैन। यिद हामीलाई ूकट गिरएको परमेँ वरको वचनमा हामी िन ावान 
भएर बसेन  भने (एिफसी ६:१७) अ ँय दु  शिक्त शैतानले हामीले पाएको 
मिुक्तलाई खोसेर लान उसलाई नै हामीले अनमुित िदन पगेुका हनु्छ । 
हामीह को ठूलो सरुक्षा भनेकै हामीले पाएका परमेँ वरको वचन पालन गनुर्, 
िवँ वास र ूकट गिरएका आत्म ानह मा लािगरहन ुहो। 

   एिफसी ६:१३-१७ अनसुार परमेँ वरको हितयारह ले कसरी 
ससुिज्जत भएर बःने? र ती अ ह मा के छन ् जसलाई हामीले सिञ् चता 
(िहफाजत)गनुर् आवँयक छ? 
 

५. परमेँ वरले िदनभुएको ँय वा अ ँय थोकह लाई सिञ् चत गनुर् हामीह को 
अिभभारा (उत्पि  ३९:९)  

      बिु मानी भन्डारे वा सि ता (िहफाजत)गनर् िदएको धन सम्पि लाई 
सरुक्षा गन त्यो हो जसले उसलाई िदएको व्यिक्तगत िजम्मेवारीलाई खशुीसाथ 
महण गछर् र त्यसलाई रेखदेख गनुर् आफ्नो धमर् वा नैितकता हो भनेर 
ठान्दछ। व्यिक्तगत पमा कुनै पिन अिभभारा िलन ु भनेको आफ्नै 
आत्मिनणर्यलाई ःवीकार गनुर् हो र त्यस अिभभारालाई कसरी कायार्न्वयन गन 
त्यो पिन ःवइच्छामा भरपदर्छ। त्यस मािनसलाई यो पिन थाहा हनु्छ िक 
आफूले राॆो काम गरे त्यसको नितजा राॆो  हनु्छ र नराॆो काम गरे नराॆो 
नितजा हनु्छ। सिञ् चता (िहफाजत)गनर् खटाइएको व्यिक्तको मूल ःवभाव 
भनेकै आफूलाई िदएको िजम्मेवारीलाई खशुीसाथ महण गनर् राजी हनु ु हो। 
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उसको मन एकाम हनुपुछर् अथार्त ् उसको मािलकले समु्पेको अिभभारालाई 
उसको दयको चासो वा चाहना अनसुार उसको उच्चतम िहतमा आफ्नो ध्यान 
लगाउनपुछर्। यःतै खालको सम्बन्ध परमेँ वर र उहाँका जन अथार्त ्उहाँले 
समु्पनभुएको अिभभाराको सि ता (िहफाजत)गन व्यिक्तको बीचमा हनुपुछर्। 
कुनै करकाप वा कसैले अर् हायो भनेर होइन आफ्नै ःवइच्छाले परमेँ वरको 
सम्पि लाई हषर्साथ सरुिक्षत राख् न ुवा चलाउन राजी हनेु व्यिक्तलाई  बिु मानी 
भन्डारे वा सिञ् चतक भनेर कहलाइन्छ। 

    "मािनसह  परमेँ वरसँग िसधै व्यिक्तगत सम्बन्ध राखोस ्भ े उहाँको 
चाहना हो। मानव जीवनमा परमेँ वरले गन सबै कारोबारमा व्यिक्तगत 
िजम्मेवारीको नीितलाई उहाँले मान्यता िदनहुनु्छ। परमेँ वरमािथ भर परोस ्र 
व्यिक्तगत पमा उहाँको अगवुाईको आवँयकता भएको त्यस मािनसले महससु 
ग न ् भ े उहाँको चाहना छ। परमेँ वरले आफ्नो उपहार वा बरदानह  
सामिुहकलाई नभएर व्यिक्त व्यिक्तलाई समु्पनहुनु्छ। परमेँ वरले ूत्येक 
मािनसलाई केही न केही ूितभा वा दक्षता समु्पन ु भएको छ। त्यसको 
पिहचान गरेर त्यो परमेँ वरबाट आएको पिवऽ थोक भएको मा ुपछर् र 
त्यसलाई सरुक्षा गनुर् आफ्नो कतर्व्य ठा ुपछर्। उसको भरोसा छोिडएको 
बरदानलाई परमेँ वरकै िनदशन अनसुार चलाउनपुछर्। सि ताको िनिम्त 
खटाइएको ूत्येक व्यिक्तले आफूले पाएको िजम्मेवारीलाई कसरी चलाइयो 
भनेर परमेँ वरको साम ु लेखाजोखा िदनपुनछ।"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज 
फर द चचर्, ठेली ७, प.ृ १७६बाट पान्तिरत। 

  जब हामीलाई परमेँ वरको आित्मक वा भौितक वा व्यिक्तगत सम्पि  
वा उहाँले िदनभुएको अिभभारालाई सिञ् चता (िहफाजत)गनर् खटाउनहुनु्छ तब 
हामीह को मन अ  मािनस वा संःथासँग गाँिसन नैितकताले िदँदैन। 
हामीह को ूथम िजम्मेवारी भनेको परमेँ वरतफर्  हो र हामीह का विरपिर 
भएका मािनसह सँग गिरने कारोबारले हामीह को िनयत वा हामी कसको 
खटनमा छ  भनेर ूितिवम्ब गदर्छ (उत्पि  ३९:९, दािनएल ३:१६)। 
हामीलाई सिुम्पएको िजम्मेवारीलाई हामीह को शिक्तले भ्याएसम्म पूरा गनछ । 
हामीह को सफलता परमेँ वरमािथ हामीह को िवँ वासमा र हामीले पाएको 
बौि क सम्पदा र ूितभालाई कसरी शु सँग चलाएका छ  त्यसमा भरपछर्। 
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   बिु मानी भण्डारे वा सिञ् चत गन व्यिक्तको सन्दभर्मा पावलले २ 
कोरन्थी ५:१०मा कोरेका शब्दह ले कसरी बझुाउँछन?् हेन ुर्होस:् "िकनिक 
हामी सबै भीं टका न् याय-आसनको सामनु् ने खड़ा हनुपुछर्, यसरी शरीरमा हुँदा 
आफूले गरेबमोिजम हरेकले असल वा खराब ूितफल पाउनेछ।"   

    आत्मिनणर्य वा ःविववेकको ःवतन्ऽता वा बतर्मान पिरूआेयमा मानव 
अिधकार भ े बझुाउन किठन धारणालाई िलएर दाशर्िनक र धमर्का 
पिण्डतह ले सय  वषर्देिख बादिववाद गिररहेका छन।् तर धमर्शा  बाइबल 
सफासँग बझुाउँछ: हामी मािनस जाितमा ःविववेको ःवतन्ऽता छ, 
आत्मिनणर्यको अिधकार छ वा हामीले के च ु े नच ु े भ े अिधकार ूत्येक 
मािनसलाई नै सिुम्पएको छ। नऽभने हामीह को काम ारा हामीह को न्याय 
वा मूल्या न हनु्छ भ े धारणाको कुनै अथर् हुँदैन। त्यसकारण कसैले कसैलाई 
फलानोले गरेर म यःतो भए ँभनेर आफ्नो दगुर्ितलाई दोष िदने ठाउँ बाइबलले 
िदँदैन। ूत्येक मािनसलाई आआफ्नो इच्छा अनसुार िजम्मा िलएर चल्ने 
व्यिक्तगत अिधकार छ। तर हामीले गन सबै कामह मा परमेँ वरको 
अनमुहले ठीक िनणर्य गनर् सघाउँछ। परमेँ वरले हामीलाई समु्प ु भएको 
उहाँको सम्पि , ूितभा, दक्षता, िजम्मेवारी आिदलाई कसरी सरुिक्षत गन र 
कायार्न्वयन गन त्यसको लािग चािहने बु ी ान उहाँले नै िदने वाचा गनुर्भएको 
छ। 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: असल भण्डारेपन वा बिु मानी सञ् चयकतार्को अक  िचन्ह 
व्यिक्तगत जवाफदेिहता हो। अथार्त ् जे कारोबार गरेतापिन त्यो व्यिक्तको 
कारोबार र जीवन पारदशीर् हनु्छ। 

   "येशूबाट मािनसह को िदमाग मािनसमा लगाइ राखोस ्भ े शैतानको 
सध चाहना हो। मािनसमा नैितक पमा जवाफदेिहता िदन ुआवँयक नभएको 
भ े मनिःथित बनाउन िदन ु शैतानको चाला हो। जब शैतानले परमेँ वरको 
पऽुलाई िविभ  ूलोभनमा पारेर फसाउन खोजेको िथयो त्यो असफल भएको 
िथयो। तर जब ऊ पितत मािनसकहाँ आएर येशूलाई असली पमा प ाउन ु
आवँयक छैन भनेर कानेखशुी गछर् तब उसले सफलता हािसल गदर्छ। यस 
पिरवेशमा इसाई धमर् नै ॅ  हनु पगेुको छ।"-एलेन जी ाइट, अलीर् 
राइिट स,् प.ृ २१३बाट पान्तिरत। 
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  जब हामीह को जीवनको केन्ििवन्द ु येशूलाई बनाउँछ  तब उहाँको 
अगवुाईको िनिम्त हामीह को िदमागलाई खलुा राख् छ । त्यसको फलःव प  
हामीह मा भएको िवँ वास, उहाँमािथ िन ा, सफा िववेक, परमेँ वरको वचन 
पालन गन आतरुीपना, िवँ वसनीयता र  व्यिक्तगत पमा जवाफदेिहता अथार्त ्
पारदशीर् जीवन मािनसह को साम ुूकट गछ । त्यसरी हामी सफल भण्डारे 
वा परमेँ वरले हामीलाई समु्पनभुएको मानिसक, आित्मक, भौितक र शारीिरक 
ढुकुटीलाई सि ता (िहफाजत)गनभएर उहाँको हातमा हामी  पक् का िवँ वासी 
बिनन सक्छ । राजा दाउदको यो ूाथर्ना हाॆो पिन हनेुछ, "२३ हे परमेँ वर, 
मलाई जाँच् नहुोस ्, र मेरो दयलाई जान् नहुोस ्। मलाई जाँच् नहुोस ्, र मेरा 
िचन् ताह लाई जान् नहुोस ्। २४ हेन ुर्होस ्, ममा कुनै खराब चाल छ िक,  

र मलाई अनन् तको मागर्मा डोर् याइिदनहुोस ्।" 

   मािनस भएर िजम्मेवार नागिरक हनु ुबाइबल नीितको एक मह वपूणर् 
भाग हो। अथार्त ्हामीह को जीवनको लेखाजोखा सफा हनुपुछर् र सबैको साम ु
िनंखोट हनुपुछर्। जब येशू यस संसारमा हनुहुनु्थ्यो तब उहा ँआफ्नो िपताूित 
व्यिक्तगत पमा जवाफदेही ब ु भएको िथयो (यूह ा ८:२८)। हामीले जे 
अनावँयक वा बेकारका शब्दह  ूयोग गछ  त्यसको लेखाजोखा हामीले 
िदनपुनछ (म ी १२:३६)। "यिद कसैलाई धेरै िदएको छ भने त्यसबाट धेरै 
नै अपेक्षा गिरएको हनु्छ" (लूका १२:४८ पान्तिरत)। िजम्मेवार व्यिक्त 
ब ुको स ा मलाई केको मतलब, मेरो सरोकार होइन, मलाई जे मनलाग्छ 
त्यही गछुर् अ लाई के मतलब भ े जःता गैर िजम्मेवारी मनिःथित हनु ुकुनै 
पिन भि मािनसलाई सहुाउँदैन। "जनु लगानीको िनिम्त हामीलाई सम्पि  
सिुम्पएको छ त्यो हाॆो सम्पि  होइन भनेर बझु्नपुछर् (सम्पि  भ ाले 
हामीलाई िदएको िजम्मेवारी वा सिञ् चत गन अिभभारा)। यिद हो भने हाॆो 
सम्पि  हो हामीले जे गरेपिन हनु्छ भ े भावनाले अिभूिेरत हनुसक्छ  वा 
अ को िजम्मेवारी हो हामीलाई के मतलब भ े सोचमा पनर् सक्छ । हामीले 
बहन गनुर्पन िजम्मेवारीलाई अ को हातमा समु्पने बानी हामीमा हनुसक्छ। 
तर यो हनु सक्दैन िकनभने हामी ूत्येकलाई परमेँ वरले िदनभुएको ूत्येक 
थोकको सि ता (िहफाजत)गनर् उहाँले व्यिक्तगत पमा हामीलाई समु्पनभुएको 
छ।"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ७, प.ृ १७७बाट 
पान्तिरत। 
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िचन्तनमनन:      

अ.  असल भण्डारे वा सिञ् चत गन व्यिक्तका गणुह  यस 
अध्यायमा औलँ्याइएको सोच्नहुोस।् व्यिक्तगत जवाफदेिहता 
वा जवाफदेिह हनुपुन चिरऽ, िवँ वािसलो वा भरपद  हनु,ु 
आ ाकारी ब ,ु िन ावान ब ,ु सफा िववेक हनु ुर इमान्दारी 
हनु ु जःता केही गणुह  एक असल सिञ् चतकमा हनुपुन 
हामीले हेर् य । ती सबै गणुह  एक आपसमा कसरी 
सम्बिन्धत छन?् एउटामा लापवार्ही भयो भने अक मा पिन 
लापवार्ही हनु ुिकन सिजलो छ? अथार्त ्एउटा नीितमा अिडग 
हनुसक्यो भने अक  गणुह मा पिन कसरी अिडग हनुसक्छ ? 

आ.  कित मािनसह  आफ्नो पपुर्रोमा हात राखेर म नराॆो पापी 
मािनस छु भनेर अपराधी मनिःथितसँग संघषर् गिररहने र 
परमेँ वरले मलाई क्षमा िदनसक्दैन भनेर िदक् क मानेर बःदै 
आफ्नो जीवनलाई अथर्हीन बनाउन खोज्ने मािनसलाई 
ससुमाचारमा के यःता ूित ाह  छन ्जसले त्यस मािनसलाई 
त्यस मनिःथितबाट ःवतन्ऽ पानर् सिकन्छ? 

इ.  िन ावान हनु ु वा बफादारी हनु ु आफैमा असल हो भनेर 
हामीले ूायजसो सोच्दछ । के त्यो सध त्यःतो हो त? जनु 
खराब छ त्यसको पिन बफादारी वा त्यसमा िन ावान िकन 
हनुसक्छ? कुन सन्दभर्मा वा पिरवेशमा को बफादारी वा 
िन ावान छ सो बझु्न ु िकन ज री छ तािक त्यो िन ा 
असलमा वा खराबमा भएको बझु्न सिकन्छ? 
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कथा ५ 
होटेलको खाना पकाउने नाइकेले सबै थोक छोडिछन ्

बेिलज, मसर्िदज इज, ५४ 
 

मसर्िदज इज आफ्नो काममा व्यःत िथइन।् उनी रािडसन होटेलमा 
छ िदनसम्म काम गिथर्न।् उनी खाना पकाउनेह को मखु्य भान्से िथइन।् 
अमेिरकन एरलाइनका ूथम दजार्का याऽहु को िनिम्त खाना तयार पान 
उनको िजम्मा िथयो। आइतवारको िदन उनी चचर् जान्थीन,् एउटा चचर्मामाऽ 
होइन उनी तीन वटा चचर्मा जान्थीन।् मेिक्सकोको माया जातको मसिदज 
बेिलजमा रहिन्थन ् र परमेँ वरसँग निजक हनु उनी चाहिन्थन।् तीन वटा 
चचर्ह मा गएपिन उनको दयमा केही न केही कमी भएको उनले महससु 
गरेकी िथइन।् उनले बाइबल िलएर पढ्न थािलन ्र पढ्ने बममा दािनएल ९ 
अध्यायमा आउँदा परमेँ वरको सेवक दािनएल उपबास बसेर ूाथर्ना गरेको 
उनले पिढन।् “हे ूभ ुयिद दािनएलले गनर् सक्छ भने मलाई पिन त्यसै गनर् 
सहयोग गनुर्होस"् मसर्िदजले ूाथर्ना गिरन।् उनी उपवास बसेर ूाथर्ना गिरन।् 
हरेक िदन उनले दािनएल ९ अध्यायको लामो ूाथर्ना दोहोर् याउँिथन ् र 
परमेँ वरसँग यो िबिन्त गिथर्न,् “हे ूभ,ु सु ु होस!् मलाई क्षमा िदनहुोस!् 
मलाई सु ुहोस ्र िछ ो काम गनुर्होस!् िढलो नगनुर्होस!् तपाईँको आफ्नै िनिम्त 
हे मेरा परमेँ वर, तपाईँको सहर र तपाईँको नाउँलाई पकुारा गनह को िनिम्त! 
" (दािनएल ९:१९ पान्तिरत)। 
   एक िदन चचर्मा आराधना सकेपिछ बाटोमा केही पचार्ह  छिरएको 
मसर्िदजले देिखन।् उनले एउटा िटिपन।् त्यसमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटका 
मािनसह ले ससुमाचार कायर्बम त्यही रातदेिख गिरने घोषणा गिरएको िथयो। 
त्यस रात उनी त्यस कायर्बममा गइन ् र एक िदन पिन नछोिड हरेक रात 
त्यस कायर्बममा भाग िलइन।् साबथको िदन उनले आफ्नो कामबाट छु ी 
िलएर चचर्मा गइन।् जब ूचारकले बिप् तःमाको िनिम्त आ ान गदार् उनी पिन 
अिघ गइन ्र बिप् तःमा िलन इच्छा व्यक्त गिरन।् आउँदो शिनवारदेिख काम 
नगन भनेर उनले भन्दा उनको हािकम उनीदेिख िरसाए। “पिहला त 
शिनवारमा काम गनर् ितमीलाई केही समःया िथएन। के ितमीले कसैलाई 
मार् यौ वा कुनै अपराध गर् यौ? िकन ितमी काममा आउन चाहँदैन ?" उनको 
हािकमले झोिक् कएर सोिधन।् “शिनबार परमेँ वरको िदन हो भनेर म िवँ वास 
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गछुर् र म परमेँ वरको निजक रहन चाहन्छु" मसर्िदजले जवाफ िदइन।् 
हािकमको सहयोग नपाएपिछ आफ्नो कामबाट रािजनामा िदन मसर्िदजले िनणर्य 
गिरन।् रािजनामाको कागज िलएर कम्पनीको मखु्य हािकमकहाँ उनी गइन।् 
त्यो मखु्य हािकम उनको हािकमभन्दा मािथल्लो तहको िथयो। आफ्नो 
रािजनामा ःवीकृत गनर् हािकमको हातमा उनले रािखिदइन।् त्यस मखु्य 
हािकमले िच ी पढे र त्यसलाई च्यातचतु पारेर र ीको टोकरीमा फिकिदए। 
“ितमीले मलाई यो पऽ किहल्यै पिन नबझुाएको सम्झ। ितमीलाई म शिनवार 
छु ी िदन्छु र साथै ितॆो तलब पिन बढाइ िदन्छु" मूख्य हािकमले मनमै 
नसोचेको कुरा भने। शिनवार काम गनुर् नपरेकोले मसर्िदजलाई उनको 
हािकमले उनलाई झन गार् हो काम िदइन ्र त्यो काम िसध्याउन समय पिन 
तोिकिदइन।् त्यो उनको िनिम्त सार् है गार् हो काम भएको िथयो। परमेँ वरसँग 
शिक्तको िनिम्त उनले पकुारा गिरन।् एक िदन उनी काममा आउँदा उनको 
हािकम मरेको थाहा पाइन।् उक्त हािकम िववािहत िथइन ् र चारजना 
छोराछोरीह को आमा िथइन।् अिघल्लो रात उनी अक मािनससँग समिुको 
िकनारामा घमु्न गएकी िथइन।् ितनीह  रमाइलो गिररहेको बेलामा हितयार 
िलएर गणु्डाह ले आबमण गरे। भाग्ने बममा ितनीह ले उनको हािकम र 
केटा साथीलाई गोली हानेर मािरिदए र ितनीह को कारलाई िलएर भागे। 
   मिसर्िदजलाई अब केही तनाव भएन। “मेरो ूत्येक साबथ र काम 
गन िदनह  मलाई रमाइलो लाग्छ।" उनले भिनन।् तर त्यो केवल 
मसर्िदजको कथाको सु माऽै िथयो। केही वषर् पिछ उनको ौीमानको मतृ्य ु
भयो र आफू बसेको घरबाट आफ्ना हकुका छोराछोरीह  िलएर अक घरमा 
सरे। आफ्नो जीवन उले येशूलाई समपर्ण गिरन ्र पाःटरसँग बाइबल अध्ययन 
गनर् अनरुोध गिरन।् शबुबारको िदन उनको घरमा आएर बाइबल पढाउँछु 
भनेर पाःटरले वचन िदए। “यिद बाइबल अध्ययन मेरो लािग असल छ भने 
अ लाई पिन म सनुाउन ु चाहन्छु" मसर्िदजले सोिचन।् त्यसकारण उनले 
आफ्ना िछमेकीह लाई पिन बाइबल अध्ययनमा सहभागी हनु बोलाइन।् 
उनको घरको आगँनमा पाल टाँिगन ्र मेचह  रािखन ्पाःटरको िनिम्त टेबलु 
रािखन ्र अ ह को िनिम्त मेचह  रािखन।् उनले मीठो खाजाह  पिन तयार 
गिरन।् शबुबार बेलकुा धेरै मािनसह  आएकोले पाःटरले अचम्म माने। जब 
त्यस रात बाइबल अध्ययन सिकयो अक  हप् ता पिन बाइबल अध्ययन गन 
भनेर पाःटरले भने। मसर्िदजले त्यो घोषणा अचम्म मािनन ् िकनिक बाइबल 
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अध्ययन केवल एक शबुबारको िनिम्तमाऽै िथयो भनेर उनले सोचेकी िथइन।् 
हप् तै िपच्छे धेरै मािनसह  बाइबल अध्ययन गनर् आए। त्यस सहरमा कुनै 
एडभेिन्टःट चचर् िथएन। उनले आफ्नै घरमा चचर् चलाउन थािलन।् उनको 
िछमेकीह  खशुीसाथ घरेल ुचचर्मा आउँथे। बाइबल अध्ययनको कारणले १६ 
जना मािनसह ले बिप् तःमा िलए। मसर्िदजले त्यस सहरमा एक वषर्पिछ 
एडेिन्टःट चचर् ःथापना गनर् िबऊ रोिपन।् तर उनले अझ धेरै कामह  गनर् 
चाहिन्छन।् उनी आफ्ना माया जाितह लाई ससुमाचार सनुाउन चाहिन्थन।् 
उनी ग्लोबल िमसन पायोिनयर भइन।् ग्लोबन िमसन पायोिनयरले जहाँ 
ससुमाचार पगेुको छैन त्यहाँ ससुमाचार सनुाउन जान्छ। अब मसिदजले 
बेिलजको राजधानी बेल्मोपानमा बिढरहेको माया जाितका िवँ वासीह को अगवुा 
गिछर्न।् “त्यसरी म ससुमाचार सनुाउने काममा संलग्न भए।ँ त्यो काम मलाई 
मन पछर्। यो मेरो जीवनको समपर्णता हो र मलाई धेरै खशुी लाग्छ" ५४ 
वषर्की मिसर्िदजले भिन्छन।् 

  (लेखक: आन्ि ुमेकचेसनी)। 
बेिलजको बारेमा जानकारी: बेिलज मध्य अमेिरकामा कम जनसंख्या भएको देश 
हो। त्यहाँ १५ िकलोिमटर पिरिधमा केवल १५ जना मािनसमाऽ छन।् 
बेिलजमा ५०० थिरका अिकर् ड अथार्त ्सनुाखरी फूलह  पाइन्छ। बेिलजमा 
पाइने कालो बाँदर संसारको कुनै पिन बाँदरह  भन्दा ठूलो आवाजले 
िचच्याउने बाँदरह  हनु।् काजकुो खह  बेिलजको ज लमा पाइन्छ। काज ु
ःयाउ भ े फलबाट काजहु  फल्छन।् त्यहाँ पाइने काजकुो िमठाइ बनाइन्छ 
तर काजकुो खोलह  भ े िबषाक्त हनु्छन।् 
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