सि चतकका माकार् वा
िवशेषताह

६

यस अध्यायका मूल पदह : िहॄू ११:८-१२, रोमी ४:१३, १८-२१, म ी
६:२४, िहॄू ९:१४, १ यूह ा ५:२,३ र लूका १६:१०-१२।
येशू भी का सेवकह

यस अध्यायको मूल सार पद: "हामीह
रहःयह का सिञ्चतकह

ह भनेर अ

मािनसले महसुस ग न्। अझ यो थाहा

पाउन् िक हामी परमेँवरका सिञ्चतकह
(१ कोरन्थी ४:१,२
सिञ्चतक

र परमेँवरका

भएको हुनाले हामी िवँवािसलो छ "

पान्तिरत)।
वा

भन्डारे ह

ितनीह को

िबशेषताले

गदार्

ितनीह

र् र्यो भने त्यस सामान िचन्ह वा
िचिनन्छन्। जसरी कुनै सामान िबबी गनुप
मूल्य हुन्छ। समय िबत्दै जाँदा धेरै मािनसह

ितनीह को िवशेषता वा िवशेष

गुणह ले ितनीह लाई ूख्यात बनाएको पाइन्छ।
येशूलाई

िवँवास

गरे र सिञ्चतक

भइन्छ भने

ितनीह मा

पिन

िबशेषता दे िखएको हुनपु छर्। त्यो हो ितनीह ले येशूसँग सम्बन्ध गासेर िहँड्दा
ितनीह ले ूितिबम्ब गराउने भी को ूेम। जब हामी केवल इसाई ह भनेर

मुखलेमाऽ दावी गरे र होइन, हामीह को जीवन र व्यवहारबाट भी को
गुणह लाई ूितिबम्ब गरे र िजउँछ तब त्यसले हामीह को माकार् वा िबशेषता
दे खाउँछ । हामीह को माकार् नै उहाँको माकार् हो। हामीह को पिहचान

उहाँको पिहचानसँग घुलिमिलएको हुन्छ।
माकार्ह

परमेँवरका सिञ्चतक वा भन्डारे ह का पिहचान िदने के के गुण वा
छन् जसले गदार् "येशूभक्त वा सत्य इसाई" भनेर िचनाउँछन् ती यस

अध्यायमा हामी हे नछ । ती गुणह

हामीह मा भयो भने येशूको आगमनमा

ँ ा लगाइरहन हामीलाई ूेरणा िमल्दछ र उहाँको िन ावान र िवँवासीलो
आख
सिञ्चतक भएर हामीलाई सुिम्पएको उहाँको सत्यको
जाग क

हुन्छ ।

ूत्येक

िवशेषता

वा

गुणले

िनिम्त काम गनर्
हामीह को

सम्बन्ध

हराएकाह लाई खोज्न र उ ार गनर् आउने येशूसँग कितको गाढा सम्बन्ध छ

भनेर दे खाउँछ। येशूसँग टाँिसएर िहँड्दा हामीमा हुनपु न गुणह
अध्ययन

गछ

त्यित

गिहरो

हामीह को

जीवनमा

ितनीह

परमेँवरको ूेमको चिरऽ र त्यसको बहुआयािमक पक्षह
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जित धेरै

गािभन्छन्।

जब हामीह को

िवशेषता र माकार् हुन्छ तब हामीह को जीवनका सबै पक्षह मा त्यसले असर
पादर्छ। त्यसले केवल क्षिणकमाऽ नभएर िदनिदनै र अनन्तसम्म ूभाव
पािररहन्छ।

१. िवँवािसलो वा भरपद (१ कोरन्थी ४:२)
"१ यसरी मािनसले हामीह लाई भींटका सेवक र परमेँवरका
रहःयह का भण्डारे ठान्नुपदर्छ। २ त्यसबाहेक यो आवँयक छ, िक भण्डारे ह

िवँवासयोग्य ठहिरनुपछर्।" यस जीवनमा जब हामी येशूलाई िवँवास गछ तब

िवँवासको

असल

लडाईँ

लड्नुपछर्

(१

ितमोथी

६:१२)

र

त्यसलाई

िजत्नुपछर्। परमेँवरका असल भण्डारे वा सिञ्चतकमा यो कदम िनणार्यक
ु न्ु छ र उहाँले हामीह को जीवनमा कःतो काम
हुन्छ। परमेँवर को हुनह

गिररहनुभएको कारणले हामी के भएका छ सो दे खाउने िचन्ह नै हामीह मा

हुनपु न िवँवासीपना वा उहाँमा िन ावान हुन ु हो। िवँवासी वा िन ावान भएर
बःनु भनेकै जे ठीक छ त्यसमा अिडग भएर बःनु हो। िवशेष गरे र आित्मक

लडाईँमा िन ावान हुन ु भनेको आगोको ज्वालामा परे र चिम्कएर बःनु हो।

ूत्येकको जीवनमा ठीक र बेठीक, असल र खराबको बीचमा
आित्मक

न्

भइनै रहे को हुन्छ। ितनीह

िवँवासको लडाईँका भागह

्
हुन।
ूत्येक पिरिःथितमा िन ावान र िवँवािसलो भएर बःने िनणर्यले

परमेँवरको

सिञ्चतक

वा

भन्डारे को

पिहचान

गराउँछ।

तपाईँले

धन

सम्पि लाई मन पराउनुहन्ु छ भने त्यसमा पिन परमेँवरूित िवँवासलाई

समेट्न सक्नुपछर् नऽ भने पैसाको लोभमा फसेर कःतो खतरा हुन्छ भनेर
र् न
उहाँले िदनुभएको चेतावनीमा तपाईँ पनुह
ु ेछ। यिद तपाईँ लोकिूय र ूख्यात

हुन चाहनुहन्ु छ भने परमेँवरको वचनमा भने अनुसार नॆ भएर बःने िनणर्य

गनुप
र् छर्। यिद तपाईँको मन बरािलएर जताततै नराॆो सोचमा लाग्छ भने

परमेँवरले िदनुभएको पिवऽताको ूित ाह मा िन ावान भएर बःनुपछर्। यिद
तपाईँ अगुवा हुन चाहनुहन्ु छ र अिधकार िलएर शासन गनर् चाहनुहन्ु छ भने
सबैको

सेवक

हुनपु छर्

भ े

परमेँवरको

वचनलाई

आत्मसात्

गनुप
र् छर्।

िवँवािसलो हुने र बेइमान हुने िनणर्य ूायजसो क्षिणक भरमा हुनसक्छ, तर

त्यसको पिरणामले अनन्तसम्म असर पानर् सक्छ।

परमेँवरूितको िवँवासलाई थामेर बःनु वा िन ावान हुन ु भनेको के

हो भनेर दे हायका केही पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? हेनह
र्ु ोस्: िहॄू
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११:८-१२ "८ िवँवास ारा अॄाहामले आ ापालन गरे , र जाऊ भनेको

ठाउँितर गए, जुन ठाउँ उ रािधकारको

पमा उनले पिछ पाउनेिथए, य िप उनी

कताितर गइरहेका िथए, त्यो उनलाई थाहा िथएन। ९ िवँवासै ारा उनी एक

परदे शीझ ूित ाको दे शमा इसहाक र याकूबजःतै तम्बूह मा बसोबास गरे ।
उनीह

ँ सग
ँ ै उही ूित ाका हकदार िथए। १० िकनिक उनले
अॄाहामसग

एउटा जग भएको सहरको ूतीक्षा गथ, जसलाई बनाउने र िनमार्ण गन परमेँवर

नै हुनहु न्ु छ। ११ िवँवासै ारा साराले पिन आफ्नो उमेर ढिल्कसकेपिछ

गभर्धारण

गन

शिक्त

ूाप्त

गिरन्।

िकनभने

ूित ा

गनुह
र् न
े ाई
ु ल

ितनले

िवँवासयोग्य ठानेकी िथइन्। १२ यसैकारण मरे तल्ु य शरीर भइसकेको एउटै
मािनसबाट आकाशका तारा जि कै असंख्य र समुिका िकनारका अनिगन्ती

बालुवाका कण जि कै सन्तान उत्पन्न भए।...१७-१९ "१७ िवँवास ारा
आफ्नो परीक्षा हुँदा अॄाहामले इसहाकलाई बिल चढ़ाए। उनले ूित ाह

पाएका िथए, तापिन आफ्नो एउटै छोराको बिल चढ़ाउन उनी तयार भए। १८
ियनकै िवषयमा यसो भिनएको िथयो, “इसहाक ारा नै तेरो सन्तानको नाउँ

रहनेछ।” १९ परमेँवरले मािनसह लाई मरे कोबाट पिन फेिर जीिवत पानर्
सक्नुहन्ु छ भन्ने कुरा अॄाहामले सोचे, र भन भने, उनले इसहाकलाई िफतार्
पाए।" र रोमी ४:१३ "१३ सं सारको उ रािधकारी हुनलाई अॄाहाम र उनको

वंशलाई

िदइएको

ूित ा

व्यवःथा ारा

आएको

होइन, तर

िवँवासको

धािमर्कता ारा आएको हो।...१८ “ितॆो सन्तान पिन यःतै असं ख्य हुनछ
े न्”

भनेर परमेँवरले भन्नुभएअनुसार, आशा पटक्कै नहुँदा पिन अॄाहामले आशा

राखी िवँवास गरे , र यसरी उनी धेरै जाितह का िपता बने। १९ ूाय: सय वषर्
पुिगसकेका अॄाहाम मरे तल्ु य भइसकेको आफ्नो शरीर तथा साराको कोख बाँझो

भएको बुझरे पिन िवँवासमा कमजोर भएनन्। २० परमेँवरको ूित ाबारे कुनै
श ाले उनलाई डगमगाउन सकेन, तर आफ्नो िवँवासमा दि॑लो भएर उनले

परमेँवरलाई मिहमा िदए। २१ ूित ा गनुभ
र् एको कुरा परमेँवरले गनर् पिन
सक्नुहन्ु छ भन्ने अॄाहामलाई पूरा िनँचय िथयो। २२ यसैकारण पिन उनको

िवँवास “उनको िनिम्त धािमर्कता गिनयो।”

िहॄू भाषामा "िवँवािसलो" हुन ु भनेको भरपद हुन ु हो। "आमेन" भ े

शब्द त्यही िहॄू शब्दको जरा हो। त्यसको खास अथर् ठोस, मजबुत र सत्यमा

अिडग भएर बःनु हो। यसको अथर् िःथर, पक्का वा दिरलो हुन ु पिन हो।
िवँवािसलो वा भरपद हुन ु भनेको हामी जाँिचएका र हामीह को चिरऽ पक्का
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र भरपद भएको छ भनेर ूमािणत हुन ु हो ।अिन हामी परमेँवरको योजनामा
हामी समिपर्त भएर अिडग भएर बसेका छ भनेर ूमािणत गरे का छ ।

जमर्नको सॆाटको अिघ बोल्न आफूलाई तयार गिररहँदा इसाई

सुधारक मािटर्न लुथरले "परमेँवरको वचनलाई पढे , आफ्ना लेखह लाई हे रे

र कःतो उपयुक्त खालको जवाफ िदने भनेर सोच्दै िथए।...उसले पिवऽ

धमर्शा को निजक आफूलाई ताने...अिन

भावपूणर् तिरकाले आफ्नो बायाँ हात

पिवऽ धमर्शा मा राखे र दायाँ हात ःवगर्ितर उचालेर सुसमाचारको सन्दे शमा
िन ावान भएर बःने शपथ खाए, आफ्नो रगतले उसको गवाहीमा छाप
लगाएतापिन िनडर भएर आफ्नो िवँवासलाई ःवतन्ऽ

पमा गवाही िदने उनले

ूितव ता व्यक्त गरे ।"-जे.एच. मलर् डअिबगने, िहःटोरी अभ िरफोमशन (न्यु
योकर्: द अमेिरकन शर्ाक्ट सोसाइटी, १८४६), ठे ली २, बुक ७, पृ.
२६०बाट

पान्तिरत।

ँ
ूकाश २:१०मा भिनएको छ: "ितमीले भोग्नै लागेका कंटह सग

नडराओ। हेर, िदयाबलसले ितमीह मध्ये कितलाई ितमीह का जाँचको िनिम्त

ँ े को छ, र ितमीह लाई दशै िदन कंट हुनछ
कैदमा हाल्न आट
े । ितमी मृत्युसम्मै

िवँवासी होओ, र म ितमीलाई जीवनको मुकुट िदनेछु।" जब हामी ूत्येक िदन

ु ो अथर् के हुन आउँछ?
ूभ ुसँग िहँड्छ तब "मृत्युसम्मै िवँवासीलो होओ" भ क
२. िन ावान वा बफादार (१ इितहास २८:९)

“कसैले पिन दुई मािलकको सेवा गनर् सक्दै न। उसले एक जनालाई

घृणा गछर् भने अक लाई माया गछर्, अथवा एक जनाूित बफादार हुन्छ भने
अक लाई ितरःकार गछर्। ितमीले
सक्दै नौ।" (म ी ६:२४

परमेँवर र धनसम्पि को सेवा गनर्

पान्तिरत)। हामीह को जीवनमा परमेँवरूित

हामीह को िन ा वा बफादािरताले उच्च ूाथिमकता पाउनुपछर् भनेर उक्त पदले

कसरी बताउँछ?

परमेँवरको नाउँको अक

यसले गदार् हामीह

अथर् हो “डाहा" (ूःथान ३४:१४)।

िन ा वा बफादािरतामा कःतो सं वेदनशील हुनपु छर् भनेर

बुझ्नुपछर्। डाहा गन परमेँवरूित बफादार हुन ु भनेको ूेमूित बफादार हुन ु

हो। िवँवासको लडाईँमा बफादािरताले हामी को ह भनेर
यु मा अिडग भएर बःन साहस िदन्छ।
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पिरचय िदन्छ र

परमेँवरूित बफादारी हुन ु उहाँको िनिम्त मह वपूणर् छ (१ राजा

८:६१)। बफादारी हुन ु भनेको परमेँवरलाई हामीह को जीवनलाई ठे क्का

िदनु होइन न त िरितिथितलाई मानेर उहाँलाई खुशी पानर् खोज्नु हो।

परमेँवरूित बफादार हुन ु भनेको हामीह को समपर्णता, व्यिक्तगत िवँवास र
आःथालाई सावर्जिनक

पमै व्यक्त गनुर् हो।

परमेँवरको िनिम्त हामीह को बफादािरता कितको मह वपूणर् छ भनेर

१ इितहास २८:९ले कसरी बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्: “उनले सोलोमनलाई भने, “मेरो

छोरो, म ितमीलाई यो आदे श िदन्छु िक आफ्ना बुबाका परमेँवरलाई महण गरी
तन मनले उहाँको सेवा गर। उहाँले हाॆा सबै सोच र कामनाह

जान्नुहन्ु छ।

ितमी उहाँको शरणमा गयौ भने उहाँले ितमीलाई महण गनुह
र् न
े । तर ितमीले
ु छ
उहाँलाई त्याग्यौ भने उहाँले ितमीलाई सदाको िनिम्त त्याग्नुहन
े ।"
ु छ
जहाँ

िन ा

र

बफादािरताको

माग

हुन्छ

त्यहाँ

ग ारी

वा

िवँवासघातको पिन सम्भावना हुन्छ। िन ा वा बफादािरता भनेको ूेम जःतै
िदल खोलेर उपलब्ध गराउनुपछर् करले िन ावान भइयो भने त्यो सही िन ा वा
ँ लाई शऽुको सामु अगािड नै
बफादारीता हुँदैन। यु मा किहलेकाही ँ िसपाहीह

लडाईँ गनर् खटाइन्छ यिद लडाईँबाट भागे भने हािकमले ितनीह लाई मानर्

सक्छ। ती मािनसह ले आफ्नो कतर्व्य त पालन गलार्न ् तर हािकमको हुकुम
वा आफू लड्ने दे शूित बफादारी भएर होइन। (भाडाका सै िनकह ले पैसाको
िनिम्त लड्छन् तर दे शूित बफादारी भएर लड्छन् भ े छै न)। त्यःतो
खालको िन ा वा बफादािरता परमेँवरले अपेक्षा गनुह
र् ु ।
अय्यूबको

िबपि ह

मािमलालाई

हे नह
र्ु ोस्।

भिवंयमा

उनलाई थाहा िथएन। उनको पिरवार, ौीसम्पि

हुने

अनेक

महान

र आफ्नो ःवाःथ्य

पिन नाश भएको उनले सहनुपरे को िथयो। परमेँवरमािथको भरोसा, ूेम र
समपर्णता उनले सिजलै सँग छोड्न सक्थे। तर जुनसुकै पिरिःथितमा पिन

परमेँवरूित िन ावान भएर बःनु नै उनले आफ्नो नैितक िजम्मेवार दे खेका
िथए। इमान्दािरपूवक
र् साबर्जिनक पमै परमेँवरको ूशं सा गनर् निहिचिकच्याइ

उनले यो ूख्यात शब्दह

उच्चारण गरे “उहाँले मलाई मारे पिन म उहाँलाई

िवँवास गनर् म छोिड्दन।" (अय्यूब १३:१५

पान्तिरत)। महान िबपद र

पीडामा पिन अय्यूबले दे खाएको िन ाले परमेँवरको उच्चकोटीको बफादारी
सिञ्चतक वा भण्डारे पन उनले दे खाएका िथए। अय्यूबको िन ा वा बफादािरता
हामी सबैको िनिम्त अनुकरणीय उदाहरण हो।
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तपाईँ आफूले आफैलाई सोध्नुहोस: मेरो िनिम्त जीवन िदनुहन
ु े परमेँवरूित म

कितको िन ावान छु ? उहाँूित म िन ावान छु भनेर मैले ूकट गन के के
तिरकाह

छन्?

३. िबशु

र ःप

िववेक (िहॄू १०:१९-२२)

हामीह को जीवनमा धेरै अमूल्य थोकह

हामीसँग हुनसक्छ। असल

्
र ठू लो पिरवार-यी सबै आिशषह
हुन।
तर ती
ँ
सबैभन्दा अित मूल्यवान थोक हामीमा भएकोचाही िनमर्ल वा सफा िववेक हो।

ःवाःथ्य, ूेम, िमऽ

(िववेकलाई नेपाली भाषामा अ

अन्तरात्मा, असल खराब छु

शब्दह ले व्याख्या गिरएका छन्: चैतन्य,

ाउने मानिसक शिक्त,अन्तर-िववेक, नैितक काम

गरे को र नगरे को महसुस आिद)।
अथार्त ्

दु

िववेक वा रन्केको फलामले डामेको िववेक (वा पत्थरी िववेक

दय) भनेको के हो भनेर दे हायका केही पदह ले कसरी बुझाउँछन्?

हेनह
र्ु ोस्: िहॄू १०:१९-२५ “19 यसकारण हे भाइह

हो, येशूको रगतले गदार्

ँ पःन सक्छ । 20 उहाँले आफ्नो शरीर पी
हामी महापिवऽ ःथानमा साहससग

पदार्बाट हाॆो लािग नयाँ र जीवन िदने बाटो खोिलिदनुभयो। 21 परमेँवरको

घरमा अिधकारसम्पन्न अब हाॆो एक जना ठू ला पूजाहारी हुनहु न्ु छ। 22 खराब

िववेकबाट हाॆा मन चोख्याइएको छ र शु

पानीले हाॆो शरीरलाई धोइएको

छ। यसकारण साँचो मन र पक्का िवँवासले िनधर्क्क भएर हामी परमेँवरकहाँ

ँ समाितराख िकनभने आफूले
जाऔ।
ं 23 हामीले राखेका आशा बिलयोसग

गरे को ूित ा परमेँवरले पूरा गनुर् नै हुनछ
े । 24 हामी आपसमा एक-अकार्लाई
ूेम र भलाइ गन कुरामा, उत्साह िदने कुरामा िवचार गन गर । 25 कसै-

कसैको सं गितमा नआउने बानी छ। त्यसो नगर । त्यसमा पिन ब
आउन आ ँ

ूभ ुको िदन

ो भन्ने जानेर एक-अकार्लाई अझ हौसला िदने गर ।" र १ ितमोथी

४:१,२ “1 पिवऽ आत्माले ूंटै भन्नुहन्ु छ, पिछपिछ कित मािनसह ले िवँवासै

गनर् छोड्नेछन्। उनीह ले भमार्उने आत्माका कुरा सुन्नेछन् अिन भूतले िदएका
िशक्षा मान्नेछन्। 2 यःता िशक्षाह

झूटा कपटी मािनसबाट आउँछ, जसको

िववेक रन्केको फलामले डामेर मिरसकेको हुन्छ।"

हामीह को अन्तरात्मा वा िववेक वा सानो आवाज जसले यो गनुह
र् न्ु छ

र हुँदैन भन्छ त्यसले बािहरी जीवनको लािग हािकमको
हामीह को िववेक उच्च र िस

पमा काम गदर्छ।

आदशर्मा टाँसेर राख्नु ज री छ। त्यो आदशर्
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हो, परमेँवरको दश आ ा। आदमको

दयमा परमेँवरले ती आ ाह

कोनुभ
र् एको िथयो। तर पापले झण्डै ती आ ाह लाई धरासयी बनाएको िथयो
जुन ् उनमा र उनको वंशमा फैिलयो। (के आ ाह

शैतानको कुरा सुनेर आदम र हव्वाले “म बाहे क अ

आदमले खास तोडे त?
कुनै दे वताह

छै न"

भ े आदे शलाई आफै दे वता हुन चाहना गनुर् र परमेँवरले नखानु भनेको
फललाई सुटुक्क परमेँवरसँग अनुमित नमागी अ ले भन्यो भन्दै मा िववेकलाई

कुल्च्याएर चोरे र खानु)। तै पिन परमेँवरका आ ाह को केही न केही

भागह

बाँकी िथयो। “ 12 परमेँवरले िदनुभएको व्यवःथािबना ज-जसले

पाप गरे , ितनीह
गरे भने ितनीह

त्यो व्यवःथािबना नै नाश हुनेछन्। व्यवःथा जान्नेले पाप

त्यही व्यवःथाबाटै दोषी ठहराइन्छन् 13 िकनभने व्यवःथा

सुनेर माऽ मािनसको सम्बन्ध परमेँवरसँग ठीक हुँदैन तर व्यवःथा पालन

गरे र नै परमेँवरसँग मािनसको सम्बन्ध ठीक रहन्छ। 14 अन्यजाितका

मािनसह सँग

यहू दीह को

व्यवःथा

छै न।

तर

ितनीह ले

् यी पालन गरे का कुराले नै ितनीह
व्यवःथाका कुरा पालन गछर्न।
व्यवःथा हुन ् भन्ने दे खाउँछ। 15 ितनीह का

ःवभावैले

आफ

दयमा व्यवःथाले चाहे को कुरा

लेिखएको छ भनी आफ्ना चालचलनले दे खाउँछन्। त्यसो हुँदा ितनीह को
िववेकले कुनै बेला आफूलाई दोष लगाउने र कुनै बेला आफ्नो लािग बहाना
गन गछर्। 16 यी कुरा परमेँवरले येशू भींट ारा मािनसको

दयमा भएको

गुप्त कुराको न्याय गनुह
र् न
ु े िदनमा हुनेछ। यी कुरा मैले ूचार गरे को
सुसमाचारअनुसार हो।" रोमी 2:12-16। जहाँ आदम असफल भयो त्यहाँ
येशूले सफलता पाउनुभयो िकनिक परमेँवरको व्यवःथा उहाँको

दयमा

गािभएको िथयो (भजन ४०:८)।

हामीह को खराब िववेकको समाधान के हो त? पावलले के भन्छन्

पढ्नुहोस् “ तर भींटको रगतमा हामीलाई शु

तुल्याउने अझ ठू लो शिक्त छ।

सधभिर रिहरहनुहन
ु े परमेँवरका आत्मा ारा उहाँले िस

बिल भएर आफलाई

परमेँवरकहाँ चढाउनुभयो। त्यसो हो भने हामीले जीिवत परमेँवरको सेवा गनर्
सक भनी व्यथका िविधबाट हाॆा िववेकलाई भींटको रगतले झन् कित ज्यादा

गरी शु

पानर् सक्छ।" िहॄू 9:14।

“माकुराको जालोले जःतो छोिपरहे को हामीह को िववेकको दराजलाई

ँ ा लगाउने हामीह को अन्तरात्मालाई
तोड्नुपछर्। खाली सं सारितरमाऽ आख

बन्द गरे र ःवगर्ितर खुला गनुप
र् छर्। यिद हामीले हामीह को िववेकलाई
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ःवगर्ितर

खुलाएर

राख्य

भने

धािमर्कताको

सूयक
र् ो

चहिकलो

िकरण

ःवतन्ऽ पमा पःन सक्छ।...हामीह ले हामीह को िदमागलाई यसरी ःवच्छ

वा सफा राख्नुपछर् िक कुन असल कुन खराब हो छु ट्याउन सक ।"-एलेन जी
ाइट, माइन्ड, बिड, क्यारे क्टर एण्ड पसर्नािलटी, ठे ली १, प. ३२७बाट

पान्तिरत। जब परमेँवरको वचन िवँवासीको िदमागमा कोिरन्छ (िहॄू

८:१०) र िवँवासीले त्यस व्यवःथाूित िन ावानभएर पालन गनर् खोज्दछ तर
त्यसको नितजा सफा, िनमर्ल र शु
तपाईँले

केही

नराॆो

िववेक हुनसक्छ।
गनुभ
र् यो

र

तपाईँको

िववेकमा

त्यसले

घचघच्याइरहेको छ र वेचैन तुल्याइरहेको छ, त्यसलाई दवाउन अनेक कामह

गनुह
र् न्ु छ वा अमलमा फःनुहन्ु छ भने त्यसलाई हटाउन येशूको जीवन र बुसको

ँ ा लगाउने जसले गदार् त्यस दोषी िववेकबाट तपाईँ ःवतन्ऽ
मृत्युमा कसरी आख
हुन्छ?
४. परमेँवरको आ ालाई िशरोपर गरे र चल्नु (१ यूह ा ५:२,३, रोमी
१:५,१०:१६,१७)
परमेँवरले आ ा गनुभ
र् ए अनुसार हािबलले पाठो िलएर बेदीको मुिन

ँ ा टे केका िथए। तर कियनले िरसले च ुर भएर फलफूल िलएर आफ्नो
घुड
ँ ा टे केको िथयो। दुवै जनाले भेटीह
बेदीको मुिन घुड

त ल्याएका िथए। तर

केवल एक भाइले माऽ परमेँवरको आ ालाई मानेको िथयो। मािरएको

थुमालाई परमेँवरले महण गनुभ
र् यो तर जिमनको फलफूललाई महण गनर्
परमेँवरले अःवीकार गनुभ
र् यो। बिलको िनिम्त के र िकन चढाउनुपछर् भ े

त्यसको अथर् र िनदशनको बारे मा दुवै दाजुभाइलाई थाहा िथयो। तर केवल

एक जनालेमाऽ परमेँवरको िनदशनलाई पालन गर्यो।

“कियनले परमेँवरको योजनालाई लत्याउँदा हावेलको अकालमै मृत्यु

भयो। पशु बिलले
गनर्

येशूले

बगाउने

िथयो।"-एलेन जी
११०९बाट

ँ
ँ थ्यो। सं सारको पापलाई शु
येशूको बिललाई औल्याउ
रगतको

ूतीकलाई

कियनले

अःवीकार

गरे को

ाइट कमेन्टस्, द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ६, पृ.

पान्तिरत।

वचन पालन गन वा आ ा पालन गन िःथित मािनसको िदमागबाट

सु

हुन्छ। आफूभन्दा उच्चको िनदशनलाई िजम्मेवारीपूवक
र् ःवीकारे र पालन

गनर् पिहला िदमागमा घुसाउनुपछर् र त्यसलाई पालन गन िक नगन भनेर
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िदमागमा िखयाउनुपछर्। ःविववेकले कसै को वचन पालन गनुर् भनेको वचन

िलने र िदनेको सम्बन्धमा भर पछर्। परमेँवरसँग जब हामीह को सम्बन्धको
भरमा हामीह ले उहाँको आ ा पालन गनुभ
र् नेको ःवइच्छाले हुन सक्छ।
हामीह को

नैितक

िजम्मेवारीलाई

पमा

उिचत

ढालेर

चिरऽवान

हुन

परमेँवरको ूेमले हामीलाई अिभूेिरत गनुप
र् छर्। हामीह ले सोचेको अनुसार
वा चाहना अनुसार परमेँवरलाई मा े नमा े माऽ नभएर उहाँको िनिँचत

िनदशनलाई पालन गनुर् पछर्। आफ्नै पाराले वा मन अनुसार काम गनुर् वा
उच्च आदशर् तथा परमेँवरको िनदशनलाई दवाएर चल्दा के हुन्छ भ े
ज्वलन्त उदाहरण कियनबाट हामीले पाउँछ ।

मुिक्त पाउन परमेँवरको आ ा पालन गन होइन तर िवँवासबाट

हुन्छ भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै पिन यिद हामीह

येशूभक्त ह भने परमेँवरको

आ ालाई िशरोपर गरे र चल्नुपछर् भनेर दे हायका केही पदह ले हामीह लाई
कसरी िसकाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: १ यूह ा ५:१-५ “1 येशूलाई मुिक्त िदने राजा

् िपतालाई ूेम
भींट भनेर िवँवास गन जित सबै परमेँवरका सन्तान हुन।
गनले पुऽलाई पिन ूेम गछर्। 2 परमेँवरलाई ूेम गरे र अिन उहाँको आ ा

मानेर नै उहाँका सन्तानलाई हामी ूेम गछ भन्ने थाहा हुन्छ 3 िकनभने
परमेँवरको आ ा मान्नु नै उहाँलाई ूेम गनुर् हो। उहाँका आ ाह

त्यित

किठन छै नन् 4 िकनभने परमेँवरको ूत्येक सन्तानले सं सारलाई नै िजत्न

सक्नेछ। हाॆो िवँवासले नै हामी सं सारलाई िजत्छ । 5 कसले सं सार िजत्न

सक्छ ? येशूलाई परमेँवरका पुऽ भनेर िवँवास गनले नै सं सार िजत्छ।",
रोमी १:३-६ “3 सुसमाचारचािहँ परमेँवरका पुऽ हाॆा ूभ ु येशू भींटको

बारे मा हो। उहाँ मािनस भएर हाॆा राजा दाऊदकै वंशमा जिन्मनुभयो। 4

पिवऽ आत्माले दे खाउनुभएअनुसार उहाँ परमेँवरको शिक्तशाली पुऽ पिन

हुनहु न्ु छ। यो कुरा उहाँ मरे र पिन िबउँितएकोले ूकट गछर्। 5 हाॆा ूभु येशू

भींट ारा परमेँवरले मलाई अनुमह दे खाएर आफ्नो िवशेष दूत बनाउनुभयो।

सबै जाितका मािनसह ले िवँवास गरे र उहाँले भनेका कुरा मानून ् भनी म

उहाँका नाउँमा खटाइएको हुँ। 6 ितमीह

पिन येशू भींटका हुन बोलाइएका

छौ। र रोमी १०:१६-१८ “16 तर सुन्नेह
गरे नन्। अगमवक्ता यशैया भन्छन्,

"ूभ ु,

धेरैले चािहँ सुसमाचारको वाःतै

हामीले भनेका कुरा कसले पो

िवँवास गर्यो र?" 17 यो हामीलाई थाहा छ, िवँवासचािहँ सुनरे आउँछ र
सुन्ने कामचािहँ भींटको ूचारबाट हुन्छ। 18 त्यसो भए के ितनीह ले सुन्न
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पाएनन्? होइन, सुन।
े "ितनीह को आवाज पृथ्वीभिर फैिलयो र ितनीह ले
भनेका कुरा सं सारका कुनाकुनासम्म पुग।
े "

ःवगर् जान वा मुिक्त पाउन हामी परमेँवरका आ ाह

पालन गदन

र् एकै
तर मुिक्त पाएकै कारणले वा येशूले हामीलाई पापबाट उ ार गनुभ

कारणले हामी उहाँका आ ाह लाई िशरोपर गरे र चल्छ । नैितक िवँवास

तथा आःथा अनुसार हामी चलेका छ भनेर मुखले होइन व्यवहारमा दे खाउने
चिरऽ नै परमेँवरको आ ा वा वचनलाई गरे र दे खाउनु हो। राजा सावललाई

अगमबक्ता शमूएलले भनेको िथए, “ 22 शमूएलले भने, "परमूभ ुले कुन कुरा

बढ्ता

चाउनुहन्ु छ?

आ ापालन,

भेटी वा बिल?

सबैभन्दा असल भेडा

बिलदान गरे को भन्दा उहाँको आ ापालन गरे को वा उहाँको आवाजलाई मा ु
अझ बढी असल हो। 23 उहाँको िव

मा िविोह गनुर् तन्ऽ-मन्ऽको पापजःतै

गरे को

राजा

ू ाजःतै पाप हो। ितमीले परमूभ ुको आ ा अःवीकार
हो र घमण्ड गनुर् मूितर्पज
हुनाले

उहाँले

ितमीलाई

मान्न

अःवीकार

गनुभ
र् एको

छ।"( पान्तिरत)।

असल वा मोटो मोटो भेटी चढाउनुभन्दा आ ा पालन गनुर् उ म हो

भनेर शमूएलले भनेको अथर् के हो? इसाई भएर दावी गन तर परमेँवरको
व्यवःथा वा दश आ ाह

अिधकांश इसाईह ले
आ ाह

पालन

र् दन भने
बुसमा टाँिगयो अब हामीले पालन गनुप

िसकाउँछन्। अनुमह भएपुिगहाल्छ िन परमेँवरका

गनुप
र् दन

भनेर

िसकाउने

हल्का

वा

सःतो

अनुमहको

सुसमाचारबाट हामी कसरी सुरिक्षत हुन?
े
५. िवँवािसलो, भरपद (लूका १६:१०-११)
यिद हामी परमेँवरका असल भन्डारे ह

वा उहाँले सुम्पनुभएका

थोकह को सिञ्चतक ह भने हामीमा हुनपु न भरपद र िवँवािसलो भन्डारे को

गुण िकन हुनपु छर् भनेर येशूले भ ुभएको दे हायको वचनले कसरी िसकाउँछ?

हे नह
र्ु ोस् लूका १६:१०-१२ "10 येशूले फेिर भन्नुभयो, सानो कुरामा भरपद

मािनसचािहँ ठू लो कुरामा पिन भरपद हुन्छ। त्यःतै सानो कुरामा बेइमान हुने

मािनस ठू लो कुरामा पिन बेइमान नै हुन्छ। 11 सं सारको धनको कारोबारमा
िवँवास गनर् नसिकनेलाई सत्यको धनको िनिम्त कसरी िवँवास गनर् सिकन्छ
र? 12 ितमीह

अकार्को धनमा िवँवासी हुँदैनौ भने ितमीह ले पाउनुपन

धन कसले दे ला र?"
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मािनसमा हुनपु न िवँवािसलो हुन,ु भरपद हुन,ु िन ावान हुन ु जःता
नैितक गुणह को आवँयकताले बाइबलभिरएका छन्। उदाहरणमा, पुरानो
करारमा चार जना लेवीह को बारे मा एउटा कथा उल्लेख गिरएको छ।

परमेँवरको मिन्दरको ढु कुटीलाई रातभर सुरक्षा िदन ितनीह लाई खटाइएको

िथयो। ूत्येक िबहान त्यस ढु कुटीको ढोका खोल्न ितनीह लाई चाबी िदइएको

िथयो (१ इितहास ९:२६,२७)। ती लेवीह

िवँवािसलो र भरपद भएर नै

त्यो कामको िजम्मा ितनीह लाई िदइएको िथयो।

असल सिञ्चतक वा भन्डारे को चिरऽ भरपद वा िवँवािसलो हुनपु छर्।

त्यसको

अथर् िवँवािसलो

र

कतर्व्यपरायण

भन्डारे ले

आफूलाई

िदइएको

ु न्ु छ
दयदे िख नै बुझेको हुन्छ। परमेँवर भरपद हुनह

िजम्मेवारीलाई िभऽी

भनेर ितनीह लाई थाहा हुन्छ र ितनीह

पिन परमेँवरको त्यही गुणलाई

अनुसरण गन लआयमा पुग्न चाहना गरे को हुन्छ (व्यवःथा ३२:४ “4 परमूभ ु
ु न्ु छ,
ितॆा ूतापी रक्षक हुनह

सबै कुरामा िस

ु न्ु छ। ितॆा
र न्यायी हुनह

परमेँवर िवँवासयोग्य र सत्य हुनहु न्ु छ, जे कुरा ठीक र न्यायपूणर् छ, त्यो

उहाँले गनुह
र् न्ु छ।" र १ राजा ८:५४-६१ “54 सोलोमनले परमूभ ुलाई

ँ ा टे की वेदीको सामुन्ने ितनी
अजर्िबन्ती गिरसकेपिछ आफ्ना हात उचालेर घुड

खडा भए। 55 सोर उचालेर ितनले त्यहाँ भेला भएका सबै मािनसह मािथ
परमेँवरको आशीवार्द मागेर िबन्ती गरे । ितनले भने,

56

"परमूभ ुको

ूशं सा गर, जसले आफ्नो ूित ाअनुसार आफ्ना ूजालाई शािन्त िदनुभएको
छ। आफ्नो सेवक मोशा ारा ठू लो मनले िदनुभएको सबै ूित ाह

उहाँले पूरा

गनुभ
र् एको छ। 57 परमूभ ु हाॆा परमेँवर हामीिसत हाॆा पुखार्ह िसत झ
रहनुभएको

होस्।

उहाँले

किहल्यै

हामीलाई

नछोड्नुभएको

होस्

वा

नत्याग्नुभएको होस्। 58 उहाँले आफूूित आ ाकारी बनाउनुभएको होस् र
हामी सध उहाँको इच्छाअनुसार िजउन सक र उहाँले हाॆा िपता-पुखार्लाई

िदनुभएका सबै आ ा र िनयमह

यी अजर्िबन्तीह

पालन गनर् सक । 59 मैले आज चढाएका

र यो ूाथर्ना परमूभ ु हाॆा परमेँवरले सबै समय याद

राख्नुभएको होस्। उहाँ सदै व इॐाएलका ूजा र ितनका राजाूित ितनीह को
ु एको होस्। 60 यसरी परमूभ ु माऽ
िदन-िदनको खाँचोअनुसार कृपालु हुनभ
ु न्ु छ, अ
परमेँवर हुनह

कोही ईँवर छै नन् भनी सं सारका सबै जाितह ले

थाहा पाउनेछन्। 61 ितमीह

उहाँका ूजा सदाकाल परमूभ ु हाॆा
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परमेँवरूित िवँवासयोग्य रहू न ् र आजझ उहाँका आ ा र िनयमह
गनू।
र् "

िवँवािसलो हुन,ु िन ावान हुन ु र भरपद

पालन

हुन ु भनेको पिरपक्व

् यो चिरऽको उच्च आदशर्को तह हो र उससँग
हुन।

मािनसका ःवभावह

व्यवहार गन मािनसले उसमा िवँवािसलो हुने खुबी छ भनेर याद गरे को
हुन्छ। परमेँवरको चिरऽलाई ूितिबिम्बत गनुर् भनेको तपाईँले जे वचन

िदनुहन्ु छ त्यो वचन तपाईँले पूरा गनुह
र् न
ु ेछ। जुनसुकै पिरिःथितमा पिन
मािनसह ले जित दवाव िदएतापिन तपाईँ आफ्नो वचन र ूित ामा ूितव

भएर दे खाउनुहन
ु ेछ (२ राजा १२:९-१६ “9 यहोयादाले एउटा सन्दुक िलएर
ु ो मिन्दरमा पःदा दािहनेपि
त्यसको ढकनीमा प्वाल पारे र परमूभक

पन

वेदीको छे उमा राखे। परमूभ ुको मिन्दरको ढोकामा सेवा गन पूजाहारीह ले

त्यस सन्दुकमा भक्तह ले िदएका पैसा हाल्थे। 10 सन्दुकमा धेरै धन
भिरएपिछ राजकीय अिधकारी र मुख्य पूजाहारी आउँथे र पैसा गनेर थैलामा

भथ। 11 त्यसको ठीक िहसाब िलएपिछ ितनीह ले परमूभ ुको मिन्दरमा
काम

गनह का

हातमा

बनाउनेह , िसकमीर्ह

धन

िदन्थे

अिन

ितनीह ले

त्यसबाट

12 र डकमीर्ह , ढु ा काट्नेह का ज्याला िदन्थे,

ु ो मिन्दरको ममर्तको काममा लाग्ने काठपात र ढु ाह
परमूभक
अ

मिन्दर

िकन्थे र

सबै चािहने खचर् गथ। 13 तर चाँदीका कचौरा, डबका, तुरही वा

पानसिसत चलाउने औजार वा अ

कुनै चाँदी वा सुनका सामान बनाउने

काममा त्यस धनबाट खचर् गिरं दै नथ्यो। 14 त्यो सबै धन काम गनह लाई
ज्याला िदन र मरमतको लािग चािहने चीजबीज िकन्न माऽ खचर् गिरन्थ्यो।
15 कामको िजम्मा िलने कािरन्दाह

सम्पूणर् इमानदार िथए र ितनीह बाट

खचर् भएको धनको िहसाब िलने दरकार हुँदैनथ्यो। 16 पापबिल र दोषबिलका
पमा िदइएको धन त्यस परमूभ ुको मिन्दरमा जम्मा गिरं दैनथ्यो। त्यःता

भेटीचािहँ पूजाहारीह को हुन्थ्यो।"

िवँवका दुई चबवतीर् सॆाटह ले दािनएल िवँवािसलो र भरपद

िथए भनेर मानेका िथए। राजाका सनातन परमेँवरलाई िवँवास नगन
मन्ऽीह , तन्ऽमन्ऽ गन झाँबीह

र इन्िजाल गन जादुगरह को िवरोधको

बावजुदपिन दािनएलले नडराइकन सत्य र उिचत बुि
व्यिक्त दािनएल िथए। भरपद

ान िदने सक्षम् भएको

हुन ु वा िवँवािसलो हुन ु नैितक आचरणको

मुकुट हो। तपाईँमा भएको नैितक नीितह लाई तपाईँको िवँवािसलो गुणले
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शु

पमा िचऽण गदर्छन्। तर असल भन्डारे मा हुनपु न यो गुण एकै रातमा

हुँदैन ब

सानोितनो कुरामा िवँवािसलो वा भरपद भएर चल्दा िवँवािसलो र

भरपद पक्का मािनसको तहमा पुिगन्छ।
परमेँवरलाई िवँवास गन मािनस होस् वा नहोस् सबैले हामीह को

िवँवािसलोपन र भरपद

ःवभावलाई हे िररहे को हुन्छ। हामीह

कसै को

फन्दामा पदन , कसै को कुरामा वा िचप्लोघसाइमा पदन भनेर अ ह ले थाहा

पाइरहे को हुन्छ। त्यसको आधारमा ितनीह ले हामीलाई आदर गछर्न ् र

् यस सं सारमा हामीलाई जुनसुकै काम, बरदान, खुबी,
हामीमािथ भरपछर्न।

दक्षता िदएका हुन्छन्, ती ूत्येकलाई िजम्मेवारीपूवक
र् कतर्व्यिन

भएर उपभोग

गछ वा चलाउँछ तब हामी िवँवािसलो र भरपद छ भनेर परमेँवरको

मिहमा गरे र दे खाउँछ । “भी को राज्यमा हामी िवँवािसलो र भरपद
ु न
हुनह
ु पु छर्।

परमेँवरले

हामीलाई

सुम्पनुभएको

उहाँको

धनसम्पि मा,

हामीह को भलाइको काममा, दया र क णा दे खाउने काममा, नॆ र कोमल
हुने ःवभावमा र परमेँवरको राज्यको िस

नागिरक ह भनेर दे खाउने काममा

यस सं सारका बुि जीिवह ले दे ख्न सक्नुपदर्छ।"-एलेन जी

फर द चचर्, ठे ली ६, पृ. १९०बाट

तपाईँको जीवनमा व्यिक्तगत

पान्तिरत।

ाइट, टे िःटमोिनज

पमा कोही िवँवािसलो र भरपद भएको

व्यिक्तको बारे मा सोच्नुहोस्। उसबाट तपाईँले के िसक्नसक्नुहन्ु छ जसले गदार्
तपाईँ पिन अझ बिढ िवँवािसलो र भरपद हुन सकोस्?

उपसं हार:

थप जानकारी: व्यिक्तगत पमा पारदशीर् हुन ु वा िहसाबिकताब सफा राख्नु पिन
असल भन्डारे को एक महत्वपूणर् गुण हो। “येशूबाट मािनसह को िदमागलाई

फकार्उने र व्यिक्तगत पारदिशर्कता वा सफा िहसाबिकताब राख्ने ःवभावलाई
खतम गन शैतानको योजना जिहले पिन भएको भइरहे को हुन्छ। जब शैतानले
परमेँवरको पुऽलाई परीक्षा गर्यो र लोभमा फसाउन खोज्यो तब त्यसमा ऊ

असफल भएको िथयो। तर पितत मािनसको ःवभावमा शैतानले सफलता

हािसल गर्यो। िबिँचयािनटी वा इसाई धमर् नै ॅ

अलीर् राइिट स्, पृ. २१३बाट

भयो।"-एलेन जी

ाइट,

पान्तिरत।

ु एकोले हामीह लाई चािहने
हामीह को जीवनको केन्ििवन्दु येशू हुनभ

अगुवाइ उहाँ नै हुनपु छर्। हामीह को िववेकले उहाँको आवाजलाई ठाउँ
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िदनुपछर्। त्यसको पिरणामले हामीह को िवँवास, बफादािरपना, िन ावान हुने
गुण, वचन पालन गन मनिःथित, सफा र शु

िववेक, िवँवािसलो र भरपन

लक्षण र व्यिक्तगत पारदिशर्ता वा सफा िहसाबिकताब राख्ने बानी हामीले
जनसमक्ष दे खाउन सक्छ । कसै सँग ूितःपधार् नगिर ब

परमेँवरमा पूरा

भएर, उहाँको नीितमा चलेर हामी परमेँवरको असल सिञ्चतक वा भन्डारे

भएर दे खाउने खुबी हामीमा हुनपु छर् (भजन १३९:२३,२४ “23 मलाई
र् ोस् र मेरा िवचारह
जाँच्नुहोस्, हे परमेँवर, मेरो मन बुझ्नुहोस्, मलाई खानुह
जान्नुहोस्।

24 ममा केही दुंटता छ िक खोज्नुहोस् र मलाई अनन्तकालको

बाटोमा डोर्याउनुहोस्।"
व्यिक्तगत

जीवनको

िहसाबिकताब,

पारदिशर्ता

वा

इमान्दािरता

बाइबलको नीितले दे खाइएको अत्यन्त आवँयक गुण हो। जब येशू यस

ु न्ु थ्यो तब उहाँको ूत्येक क्षणको िहसाब परमेँवरलाई िदनुभएको
सं सारमा हुनह

िथयो (यूह ा ८:२८)। हामीह ले बोल्ने ूत्येक कटु वचन, नराॆो वचन,
अ लाई घाइट बनाउने वचनको िहसाबिकताब परमेँवरलाई हामीले िदनुपनछ
(म ी १२:२६)। “जसलाई धेरै िदइएको छ त्यसबाट धेरै अपेक्षा गिरन्छ"
(लूका १२:४८)। व्यिक्तगत पारदशीर्ता वा िहसाबिकताब िदने िजम्मेवारीलाई

ऽिसत बनाउने कुरा भनेकै हामीह को िजम्मेवारी अ लाई िदन लगाउनु हो वा

अ ूित दोष थुपानुर् हो। “जुनसुकै भौितक वा आित्मक लगानीको िनिम्त

हामीलाई धनसम्पि

वा मािनसह

सुिम्पएको छ त्यो हाॆो आफ्नै होइन भनेर

ु ।
् यिद ती हाॆै हुन भनेर दावी गछ हामीले पाएको
सबैको िदमागमा घुसन
अिधकारको दु पयोग गरे को ठहिरन्छ। जब हामीह को िजम्मेवारी अ लाई

थुपादर्छ तब परमेँवरको सिञ्चतक वा भन्डारे हुने नैितकतालाई पन्छाउँछ ।

तर यिद हामी येशूभिक्त ह भनेर दावी गछ भने हामीले त्यसो गनर् िदनुह ु ।
िकनभने उहाँका भक्त हुँ भ े ूत्येक व्यिक्तलाई ूभ ुले उहाँको सिञ्चतक वा

भन्डारे

हुने

व्यिक्तगत

िजम्मेवारी

सुम्पनुभएको

टे िःटमोिनज टु िमिनःटर, ठे ली ७, पृ. १७७बाट

छ।"-एलेन

पान्तिरत।

जी

ाइट,

िचन्तनमनन:
अ.

यस अध्यायमा हामीह ले असल भन्डारे वा सिञ्चतकका
छाप

वा

माकार्ह

हामीले

हेर्य ।

ितनीह को

सिमक्षा

गनुह
र् ोस्। जःतै: व्यिक्तगत पारदिशर्ता वा िहसाबिकताब सफा
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राख्ने चलन, िवँवािसलो, िन ावान र भरपद हुने ःवभाव,

वचन पालन गन वा आफूले भनेको ूित ा पूरा गन र

परमेँवरको आ ालाई पालन गन गुण, बफादािरता र सफा
तथा शु

िववेक। ती सबै एक आपसमा कसरी सम्बिन्धत

रहेको हुन्छ? ितनीह मा एउटामामाऽ च ुिकयो भने अ

पिन

कसरी भािसन सक्छ? अथार्त ् एउटामा अिडग हुँदा अ मा

पिन कसरी बिलयो भएर बःन सिकन्छ?

आ.

कोही दोषी मनिःथित वा आफू नराॆो छु भनेर पीडामा
बसेको छ भने सुसमाचारमा िदइएका ूित ाह मा ध्यान

इ.

लगाउनुहोस्। तपाईँले कुन ूित ालाई दावी गनर् सक्नुहन्ु छ?

बफादारी हुन ु आफै असल कुरो हो भनेर हामी अक्सर कुरा

गछ । तर के त्यो सध असल हुन्छ भ े छ र? कुनै खराब

वा कुनै खराब व्यिक्तूित पिन हामी कसरी बफादारी हुन
सक्छ ? बफादारी भ े अवधारणलाई असलमामाऽ लगाउने

पिरवेशमा हामी आफूलाई ढाल्नुपछर् भनेर सध कसरी सजग

भएर बःने?
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कथा ६

ौीमतीको ूाथर्नाले जवाफ पाउँछन्
बेिलज, ओल्गा ची, ३९ र जोनी ची, ७०
जब अल्गा चीले आफ्नो ौीमान जोनीले उनीसँग ूथम पटक
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटमा जान अनुरोध गिरन् उनले यःतो िततो जवाफ िदए, “म
कुनै पिन चचर्मा जान सक्छु तर एडभेिन्टःट चचर्माचाही ँ जा !" एडभेिन्टःट
चचर् इसाई चचर् होइन तर मािनसह लाई फसाउने साॆूदाियक झुण्ड हो भनेर
जोनीले सोचेका िथए। केही हप्तापिछ पिन त्यही अनुरोध गदार् ौीमानले

अःवीकार गरे । ओल्गा र जोनीले बेिलजको १५,००० जनसं ख्या भएको
अरान्ज वाक भ े सहरमा चचर् खोज्दै िथए। दुवै जनाको धमर्ूित त्यःतो
गम्भीर चासो िथएन। तर ओल्गाले चचर् जान धेरै मन गरे की िथइन्। ितनीह

साथीसँग धेरै पल्ट आइतबार चचर्मा गएका िथए। तर त्यहाँको परम्पराले गदार्

केही न केही ठीक नभएको ितनीह ले ठानेका िथए। “जब जब हामी चचर्बाट

बािहर िनःक्य हामीह को जीवन जःताको त्यःतै िथयो। हामी साथीह सँग
जुवातास

खेल्थ्य ।

मेरो

ौीमानले

जाँडरक्सी

िपउनुहन्ु थ्यो।

मेरो

मनमा

िरक्तोपना िथयो। मलाई के भइरहे को छ सो मलाई थाहा िथएन।" ओल्गाले

भिनन्।

ितनीह को

घरदे िख

पछािडको

घरमा

एक

एडभेिन्टःट

पिरवार

बःदथ्यो। ौीमती ओल्गाको पखार्लमा आएर उनीसँग कुराकानी गदर्िथन् र
ूाथर्ना पिन गदर्िथन्। दुई पल्ट उनले ओल्गा र उनका तीन छोराछोरीह लाई
चचर्मा आउन अनुरोध गरे की िथइन्। त्यसैबेला उनको ौीमान जोनीले
एडभेिन्टःट चचर्मा जान अनुरोध ओल्गाले गरे की िथइन्। अन्तमा ितनीह

उदारवादी आइतबार चचर्मा जान थाले। जोनीले त्यो ठाउँ अित मन पराए र
ितनीह

किरब पाँच वषर्सम्म त्यस चचर्मा गए। पिछ गएर ओल्गा र जोनीले

ितनीह को जीवनमा केही न केही कमी भएको महसुस गरे । ितनीह ले

सहायताको िनिम्त परमेँवरसँग ूाथर्ना गनर् थाले। केही िदनपिछ एक जना

आफन्तले जोनीलाई आफ्नो दे शको टाढा भागमा िपजा रे ःटु राँ खोल्न सघाउन
म त मागे। जब जोनी गए तब ओल्गाले ूाथर्ना गिरन्, “हे ूभ ु हामी यहाँबाट

सनुप
र् छर् भने केही िचन्ह दे खाउनुहोस्। मेरा छोराछोरी र लुगाफाटाबाहे क यस

घरबाट केही नलान िचन्ह िदनुहोस्।" त्यस ूाथर्नाको बारे मा उनले कसै लाई

1

पिन भिनन्। चार हप्तापिछ जोनीले ओल्गालाई फोन गरे र भने िक ितनीह

सबै जना त्यस ठाउँबाट सदछन्। उनले भने, “केही कुराको सुतार् गनुप
र् दन।

ितमीह को िनिम्त घरमा सबै थोक हुन्छ। घर सजाउने सबै थोक यहाँ
हुन्छ। छोराछोरीह को िनिम्त पिन ःकुल छ। िबजुली बाहे क ितमीह लाई
चािहने सबै थोक यहाँ छ" जोनीले ओल्गालाई भने। यो त ूाथर्नाको जवाफ

जःतो लाग्यो। तब ओल्गा आफ्ना छोराछोरीह सँगै त्यो ठाउँ छोडे र जोनी

भएको ठाउँमा गए। आफ्नै गइरहे को चचर्को शाखा ितनले त्यहाँ पिन

ँ ा पर्यो।
भे ाइन्। चचर्को अगािड रािखएको बाइबलको पदमा उनको आख

त्यसमा लेिखएको िथयो, “यिद ितमीले उहाँको आवाज सुन्यौ भने ितॆो
दयलाई कठोर नपार" (िहॄू ३:१५

पान्तिरत)। छ मिहनासम्म त्यो पद

ूत्येक आइतबार ओल्गाले पिढन्। जोनीको काम िसि एपिछ ितनीह

पुरानै

ठाउँमा सरे र पुरानै चचर्मा फक तर केही न केही ठीक नभएको ितनीह ले
महसुस गरे ।

एक िदन ओल्गाले रे िडयो खोल्दा एडभेिन्टःट ूचारक दो बाचलरले
साबथको बारे मा वचन सुनाइरहे को उनले सुने। “जब उनको वचन सुन तब
मेरो मन कताकताबाट खुशीले उिृएको अनुभव गर। अिन मेरो

दय कठोर

नगनुर् भनेर लेिखएको बाइबलको पद सम्झ र मैले तुरन्तै केही गनुप
र् छर् भनेर

िनणर्य गर" ओल्गाले भिनन्। जोनीले भखर्र खोलेको रे ु राँमा काम गिररहे को
थाहा पाइन्। “साबथको बारे मा तपाईँले के भ ुहन्ु छ?" आफ्नो ौीमानलाई
ओल्गाले भिनन्। जोनीले िचच्चयाएर भने, “साबथको बारे मा मलाई किहल्यै

पिन नसुनाउनु! साबथ जुन िदन पिन हुनसक्छ, चाहे बुधवार होस् चाहे शुबबार

होस्। त्यसको केही मतलब छै न।" ओल्गाले एक िछन च ुप लागेर भिनन्
“यिद हामीह ले यस कुरामा िववाद गछ भने यो परमेँवरबाट होइन। अिहले

ँ ा टे केर ूाथर्ना
केही नभन ।" त्यस िदन ओल्गाले रे ःटु राँको भान्सामा घुड

गिरन् “हे ूभ,ु यिद साबथ पालन गन तपाईँको चाहना हो भने मेरो ौीमान

पिन मसँग चचर्मा आउन िदनुहोस्। तपाईँले नै हामी पिरवारलाई सृि

ु ा
गनुभ
र् एको हो र पिरवार टु िबएको तपाईँ चाहनुह ु । त्यस रात ओल्गा बेलक

९बजे सुत्न गइन्। त्यस रात एक बजे जब बाथ म जान उनी उिठन् तब
जोनी कम्प्युटरको अगािड बाइबल खोलेर पिढरहे को उनले दे िखन्। उसले

बाइबलमा केही न केही खोिजरहे को िथयो। जोनीलाई केही पिन नभनेर र

ओल्गा फेिर सुत्न गइन्। भोिलपल्ट िबहान ओल्गा काममा जान लागेको
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बेलामा उनलाई अचम्म पाद जोनीले भने, “के ितमीलाई थाहा छ? हामीले
परमेँवरलाई साबथको िदनमा आराधना गनुप
र् छर् भनेर म पूरा

पमा िवश्वःत

भएको छु ।" मन कसरी बदिलयो भनेर ओल्गाले आफ्नो ौीमानलाई सोिधन्।
“ितमी सुत्न गएपिछ मैले टे िलिभजन खोल र दो बाट्चलरको कायर्बम

ु । उनले दश आ ाह को बारे मा ूचार गद िथए। कितपय मािनसह ले
हे नप
र् ग

चौथौ आ ाको बारे मा गलत िशक्षा िदइरहे का छन् भनेर उनले भने। अिन मैले

राती बाइबलमा उनले भनेको कुरा कितको सत्य छ भनेर खोजिनित गरे को

िथए"ँ जोनीले भने। त्यसको अक साबथ ओल्गा र जोनी एडभेिन्टःट चचर्मा

गए र त्यहाँबाट ितनीह

फेिर किहल्यै पिन फकनन्।

(लेखक: आन्

मकिचःनी)।

बेिलजको बारे मा थप जानकारी: बेिलजको राि य फूल कालो अिकर्ड वा

सुनाखरी हो। लामो च ुच्चो भएको टुकान चरा राि य चरा हो। १८५माइल
लामो बेिलजको समुिको िकनारामा ४०० भन्दा बिढ िबिभ खालका माछाह
छन्। त्यहाँ भएको िबशेष िचतुवा अ सं सारमा कही ँ पिन छै न। ककस् कुम्ब
बेिसन वाइल्ड लाइफ सान्क्टुरी पाकर्मा उक्त िचतुवा आरिक्षत छ।
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