
 
 
 

 
 

 
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। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "हामीह  येशू भी का सेवकह  र परमेँ वरका 
रहःयह का सिञ् चतकह  ह  भनेर अ  मािनसले महससु ग न।् अझ यो थाहा 
पाउन ्िक हामी परमेँ वरका सिञ् चतकह  भएको हनुाले हामी िवँ वािसलो छ " 
(१ कोरन्थी ४:१,२ पान्तिरत)। 

    सिञ् चतक वा भन्डारेह  ितनीह को िबशेषताले गदार् ितनीह  
िचिनन्छन।् जसरी कुनै सामान िबबी गनुर्पर् यो भने त्यस सामान िचन्ह वा 
मूल्य हनु्छ। समय िबत्दै जाँदा धेरै मािनसह  ितनीह को िवशेषता वा िवशेष 
गणुह ले ितनीह लाई ूख्यात बनाएको पाइन्छ। 

    येशूलाई िवँ वास गरेर सिञ् चतक भइन्छ भने ितनीह मा पिन 
िबशेषता देिखएको हनुपुछर्। त्यो हो ितनीह ले येशूसँग सम्बन्ध गासेर िहँड्दा 
ितनीह ले ूितिबम्ब गराउने भी को ूमे। जब हामी केवल इसाई ह  भनेर 
मखुलेमाऽ दावी गरेर होइन, हामीह को जीवन र व्यवहारबाट भी को 
गणुह लाई ूितिबम्ब गरेर िजउँछ  तब त्यसले हामीह को माकार् वा िबशेषता 
देखाउँछ । हामीह को माकार् नै उहाँको माकार् हो। हामीह को पिहचान 
उहाँको पिहचानसँग घलुिमिलएको हनु्छ। 

   परमेँ वरका सिञ् चतक वा भन्डारेह का पिहचान िदने के के गणु वा 
माकार्ह  छन ्जसले गदार् "येशूभक्त वा सत्य इसाई" भनेर िचनाउँछन ्ती यस 
अध्यायमा हामी हेनछ । ती गणुह  हामीह मा भयो भने येशूको आगमनमा 
आखँा लगाइरहन हामीलाई ूरेणा िमल्दछ र उहाँको िन ावान र िवँ वासीलो 
सिञ् चतक भएर हामीलाई सिुम्पएको उहाँको सत्यको  िनिम्त काम गनर् 
जाग क हनु्छ । ूत्येक िवशेषता वा गणुले हामीह को सम्बन्ध 
हराएकाह लाई खोज्न र उ ार गनर् आउने येशूसँग कितको गाढा सम्बन्ध छ 
भनेर देखाउँछ। येशूसँग टािँसएर िहँड्दा हामीमा हनुपुन गणुह  जित धेरै 
अध्ययन गछ  त्यित गिहरो हामीह को जीवनमा ितनीह  गािभन्छन।् 
परमेँ वरको ूमेको चिरऽ र त्यसको बहआुयािमक पक्षह  जब हामीह को 
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िवशेषता र माकार् हनु्छ तब हामीह को जीवनका सबै पक्षह मा त्यसले असर 
पादर्छ। त्यसले केवल क्षिणकमाऽ नभएर िदनिदनै र अनन्तसम्म ूभाव 
पािररहन्छ। 
 

१. िवँ वािसलो वा भरपद  (१ कोरन्थी ४:२) 
    "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।" यस जीवनमा जब हामी येशूलाई िवँ वास गछ  तब 
िवँ वासको असल लडाईँ लड्नपुछर् (१ ितमोथी ६:१२) र त्यसलाई 
िजत् नपुछर्। परमेँ वरका असल भण्डारे वा सिञ् चतकमा यो कदम िनणार्यक 
हनु्छ। परमेँ वर को हनुहुनु्छ र उहाँले हामीह को जीवनमा कःतो काम 
गिररहनभुएको कारणले हामी के भएका छ  सो देखाउने िचन्ह नै हामीह मा 
हनुपुन िवँ वासीपना वा उहाँमा िन ावान हनु ुहो। िवँ वासी वा िन ावान भएर 
बःन ुभनेकै जे ठीक छ त्यसमा अिडग भएर बःन ुहो। िवशेष गरेर आित्मक 
लडाईँमा िन ावान हनु ुभनेको आगोको ज्वालामा परेर चिम्कएर बःन ुहो। 

   ूत्येकको जीवनमा ठीक र बेठीक, असल र खराबको बीचमा 
आित्मक न्  भइनै रहेको हनु्छ। ितनीह  िवँ वासको लडाईँका भागह  
हनु।् ूत्येक पिरिःथितमा िन ावान र िवँ वािसलो भएर बःने िनणर्यले 
परमेँ वरको सिञ् चतक वा भन्डारेको पिहचान गराउँछ। तपाईँले धन 
सम्पि लाई मन पराउनहुनु्छ भने त्यसमा पिन परमेँ वरूित िवँ वासलाई 
समेट्न सक्नपुछर् नऽ भने पैसाको लोभमा फसेर कःतो खतरा हनु्छ भनेर 
उहाँले िदनभुएको चेतावनीमा तपाईँ पनुर्हनेुछ। यिद तपाईँ लोकिूय र ूख्यात 
हनु चाहनहुनु्छ भने परमेँ वरको वचनमा भने अनसुार नॆ भएर बःने िनणर्य 
गनुर्पछर्। यिद तपाईँको मन बरािलएर जताततै नराॆो सोचमा लाग्छ भने 
परमेँ वरले िदनभुएको पिवऽताको ूित ाह मा िन ावान भएर बःनपुछर्। यिद 
तपाईँ अगवुा हनु चाहनहुनु्छ र अिधकार िलएर शासन गनर् चाहनहुनु्छ भने 
सबैको सेवक हनुपुछर् भ े परमेँ वरको वचनलाई आत्मसात ् गनुर्पछर्। 
िवँ वािसलो हनेु र बेइमान हनेु िनणर्य ूायजसो क्षिणक भरमा हनुसक्छ, तर 
त्यसको पिरणामले अनन्तसम्म असर पानर् सक्छ। 

     परमेँ वरूितको िवँ वासलाई थामेर बःन ुवा िन ावान हनु ुभनेको के 
हो भनेर देहायका केही पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? हेन ुर्होस:् िहॄू 
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११:८-१२ "८ िवँ वास ारा अॄाहामले आ ापालन गरे, र जाऊ भनेको 
ठाउँितर गए, जनु ठाउँ उ रािधकारको पमा उनले पिछ पाउनेिथए, य िप उनी 
कताितर गइरहेका िथए, त् यो उनलाई थाहा िथएन। ९ िवँ वासै ारा उनी एक 
परदेशीझ ूित ाको देशमा इसहाक र याकूबजः तै तम् बूह मा बसोबास गरे। 
उनीह  अॄाहामसगँसँगै उही ूित ाका हकदार िथए। १० िकनिक उनले 
एउटा जग भएको सहरको ूतीक्षा गथ, जसलाई बनाउने र िनमार्ण गन परमेँ वर 
नै हनुहुनु् छ। ११ िवँ वासै ारा साराले पिन आफ् नो उमेर ढिल् कसकेपिछ 
गभर्धारण गन शिक्त ूाप् त गिरन ्। िकनभने ूित ा गनुर्हनेुलाई ितनले 
िवँ वासयोग् य ठानेकी िथइन ्। १२ यसैकारण मरेतलु् य शरीर भइसकेको एउटै 
मािनसबाट आकाशका तारा जि कै असंख् य र समिुका िकनारका अनिगन् ती 
बालवुाका कण जि कै सन ् तान उत् पन् न भए।...१७-१९ "१७ िवँ वास ारा 
आफ् नो परीक्षा हुँदा अॄाहामले इसहाकलाई बिल चढ़ाए। उनले ूित ाह  
पाएका िथए, तापिन आफ् नो एउटै छोराको बिल चढ़ाउन उनी तयार भए। १८ 
ियनकै िवषयमा यसो भिनएको िथयो, “इसहाक ारा नै तेरो सन् तानको नाउँ 
रहनेछ।” १९ परमेँ वरले मािनसह लाई मरेकोबाट पिन फेिर जीिवत पानर् 
सक् नहुनु् छ भन् ने कुरा अॄाहामले सोचे, र भन  भने, उनले इसहाकलाई िफतार् 
पाए।" र रोमी ४:१३ "१३ संसारको उ रािधकारी हनुलाई अॄाहाम र उनको 
वंशलाई िदइएको ूित ा व् यवः था ारा आएको होइन, तर िवँ वासको 
धािमर्कता ारा आएको हो।...१८ “ितॆो सन् तान पिन यः तै असंख् य हनेुछन ्” 

भनेर परमेँ वरले भन् नभुएअनसुार, आशा पटक् कै नहुँदा पिन अॄाहामले आशा 
राखी िवँ वास गरे, र यसरी उनी धेरै जाितह का िपता बने। १९ ूाय: सय वषर् 
पिुगसकेका अॄाहाम मरेतलु् य भइसकेको आफ् नो शरीर तथा साराको कोख बाँझो 
भएको बझेुर पिन िवँ वासमा कमजोर भएनन ्। २० परमेँ वरको ूित ाबारे कुनै 
श ाले उनलाई डगमगाउन सकेन, तर आफ् नो िवँ वासमा दि॑लो भएर उनले 
परमेँ वरलाई मिहमा िदए। २१ ूित ा गनुर्भएको कुरा परमेँ वरले गनर् पिन 
सक् नहुनु् छ भन् ने अॄाहामलाई पूरा िनँ चय िथयो। २२ यसैकारण पिन उनको 
िवँ वास “उनको िनिम् त धािमर्कता गिनयो।”  

    िहॄू भाषामा "िवँ वािसलो" हनु ुभनेको भरपद  हनु ुहो। "आमेन" भ े 
शब्द त्यही िहॄू शब्दको जरा हो। त्यसको खास अथर् ठोस, मजबतु र सत्यमा 
अिडग भएर बःन ुहो। यसको अथर् िःथर, पक् का वा दिरलो हनु ुपिन हो। 
िवँ वािसलो वा भरपद  हनु ुभनेको हामी जािँचएका र हामीह को चिरऽ पक् का 

73



र भरपद  भएको छ भनेर ूमािणत हनु ुहो ।अिन हामी परमेँ वरको योजनामा 
हामी समिपर्त भएर अिडग भएर बसेका छ  भनेर ूमािणत गरेका छ । 

    जमर्नको सॆाटको अिघ बोल्न आफूलाई तयार गिररहँदा इसाई 
सधुारक मािटर्न लथुरले "परमेँ वरको वचनलाई पढे, आफ्ना लेखह लाई हेरे 
र कःतो उपयकु्त 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 ससुमाचारको सन्देशमा 
िन ावान भएर बःने शपथ खाए, आफ्नो रगतले उसको गवाहीमा छाप 
लगाएतापिन िनडर भएर आफ्नो िवँ वासलाई ःवतन्ऽ पमा गवाही िदने उनले 
ूितव ता व्यक्त गरे।"-जे.एच. मलर् डअिबगने, िहःटोरी अभ िरफोमशन (न्य ु
योकर् : द अमेिरकन शर्ाक्ट सोसाइटी, १८४६), ठेली २, बकु ७, प.ृ 
२६०बाट पान्तिरत। 

    ूकाश २:१०मा भिनएको छ: "ितमीले भोग् नै लागेका कं टह सगँ 
नडराओ। हेर, िदयाबलसले ितमीह मध् ये कितलाई ितमीह का जाँचको िनिम् त 
कैदमा हाल् न आटेँको छ, र ितमीह लाई दशै िदन कं ट हनेुछ। ितमी मतृ् यसुम् मै 
िवँ वासी होओ, र म ितमीलाई जीवनको मकुुट िदनेछु।" जब हामी ूत्येक िदन 
ूभसँुग िहँड्छ  तब "मतृ्यसुम्मै िवँ वासीलो होओ" भ कुो अथर् के हनु आउँछ? 
 

२. िन ावान वा बफादार (१ इितहास २८:९) 
      “कसैले पिन दईु मािलकको सेवा गनर् सक्दैन। उसले एक जनालाई 
घणृा गछर् भने अकलाई माया गछर्, अथवा एक जनाूित बफादार हनु्छ भने 
अक लाई ितरःकार गछर्। ितमीले परमेँ वर र धनसम्पि को सेवा गनर् 
सक्दैनौ।" (म ी ६:२४ पान्तिरत)। हामीह को जीवनमा परमेँ वरूित  
हामीह को िन ा वा बफादािरताले उच्च ूाथिमकता पाउनपुछर् भनेर उक्त पदले 
कसरी बताउँछ? 

    परमेँ वरको नाउँको अक  अथर् हो “डाहा" (ूःथान ३४:१४)। 
यसले गदार् हामीह  िन ा वा बफादािरतामा कःतो संवेदनशील हनुपुछर् भनेर 
बझु्नपुछर्। डाहा गन परमेँ वरूित बफादार हनु ुभनेको ूमेूित बफादार हनु ु
हो। िवँ वासको लडाईँमा बफादािरताले हामी को ह  भनेर  पिरचय िदन्छ र 
यु मा अिडग भएर बःन साहस िदन्छ। 
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   परमेँ वरूित बफादारी हनु ु उहाँको िनिम्त मह वपूणर् छ (१ राजा 
८:६१)। बफादारी हनु ुभनेको परमेँ वरलाई हामीह को जीवनलाई ठेक् का 
िदन ु होइन न त िरितिथितलाई मानेर उहाँलाई खशुी पानर् खोज्न ु हो। 
परमेँ वरूित बफादार हनु ुभनेको हामीह को समपर्णता, व्यिक्तगत िवँ वास र 
आःथालाई सावर्जिनक पमै व्यक्त गनुर् हो। 

    परमेँ वरको िनिम्त हामीह को बफादािरता कितको मह वपूणर् छ भनेर 
१ इितहास २८:९ले कसरी बताउँछ? हेन ुर्होस:् “उनले सोलोमनलाई भने, “मेरो 
छोरो, म ितमीलाई यो आदेश िदन् छु िक आफ् ना बबुाका परमेँ वरलाई महण गरी 
तन मनले उहाँको सेवा गर। उहाँले हाॆा सबै सोच र कामनाह  जान् नहुनु् छ। 
ितमी उहाँको शरणमा गयौ भने उहाँले ितमीलाई महण गनुर्हनेुछ। तर ितमीले 
उहाँलाई त् याग् यौ भने उहाँले ितमीलाई सदाको िनिम् त त् याग् नहुनेुछ।"  

   जहाँ िन ा र बफादािरताको माग हनु्छ त्यहा ँ ग ारी वा 
िवँ वासघातको पिन सम्भावना हनु्छ। िन ा वा बफादािरता भनेको ूमे जःतै 
िदल खोलेर उपलब्ध गराउनपुछर् करले िन ावान भइयो भने त्यो सही िन ा वा 
बफादारीता हुँदैन। यु मा किहलेकाही ँ िसपाहीहँ लाई शऽकुो साम ुअगािड नै 
लडाईँ गनर् खटाइन्छ यिद लडाईँबाट भागे भने हािकमले ितनीह लाई मानर् 
सक्छ। ती मािनसह ले आफ्नो कतर्व्य त पालन गलार्न ्तर हािकमको हकुुम 
वा आफू लड्ने देशूित बफादारी भएर होइन। (भाडाका सैिनकह ले पैसाको 
िनिम्त लड्छन ् तर देशूित बफादारी भएर लड्छन ् भ े छैन)। त्यःतो 
खालको िन ा वा बफादािरता परमेँ वरले अपेक्षा गनुर्हु । 

   अय्यूबको मािमलालाई हेन ुर्होस।् भिवंयमा हनेु अनेक  महान 
िबपि ह  उनलाई थाहा िथएन। उनको पिरवार, ौीसम्पि  र आफ्नो ःवाःथ्य 
पिन नाश भएको उनले सहनपुरेको िथयो। परमेँ वरमािथको भरोसा, ूमे र 
समपर्णता उनले सिजलैसँग छोड्न सक्थे। तर जनुसकैु पिरिःथितमा पिन 
परमेँ वरूित िन ावान भएर बःन ु नै उनले आफ्नो नैितक िजम्मेवार देखेका 
िथए। इमान्दािरपूवर्क साबर्जिनक पमै परमेँ वरको ूशंसा गनर् निहिचिकच्याइ 
उनले यो ूख्यात शब्दह  उच्चारण गरे “उहाँले मलाई मारे पिन म उहाँलाई 
िवँ वास गनर् म छोिड्दन।" (अय्यूब १३:१५ पान्तिरत)। महान िबपद र 
पीडामा पिन अय्यूबले देखाएको िन ाले परमेँ वरको उच्चकोटीको बफादारी 
सिञ् चतक वा भण्डारेपन उनले देखाएका िथए। अय्यूबको िन ा वा बफादािरता 
हामी सबैको िनिम्त अनकुरणीय उदाहरण हो।  
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  तपाईँ आफूले आफैलाई सोध्नहुोस: मेरो िनिम्त जीवन िदनहुनेु परमेँ वरूित म 
कितको िन ावान छु? उहाँूित म िन ावान छु भनेर मैले ूकट गन के के 
तिरकाह  छन?्  
 

३. िबशु  र ःप  िववेक (िहॄू १०:१९-२२) 
     हामीह को जीवनमा धेरै अमूल्य थोकह  हामीसँग हनुसक्छ। असल 
ःवाःथ्य, ूमे, िमऽ  र ठूलो पिरवार-यी सबै आिशषह  हनु।् तर ती 
सबैभन्दा अित मूल्यवान थोक हामीमा भएकोचाही ँिनमर्ल वा सफा िववेक हो। 
(िववेकलाई नेपाली भाषामा अ  शब्दह ले व्याख्या गिरएका छन:् चैतन्य, 
अन्तरात्मा, असल खराब छु ाउने मानिसक शिक्त,अन्तर-िववेक, नैितक काम 
गरेको र नगरेको महससु आिद)। 

   दु  िववेक वा रन् केको फलामले डामेको िववेक (वा पत्थरी िववेक 
अथार्त ् दय) भनेको के हो भनेर देहायका केही पदह ले कसरी बझुाउँछन?् 
हेन ुर्होस:् िहॄू १०:१९-२५ “19 यसकारण हे भाइह  हो, येशूको रगतले गदार् 
हामी महापिवऽ ःथानमा साहससगँ पः न सक् छ। 20 उहाँले आफ् नो शरीर पी 
पदार्बाट हाॆो लािग नयाँ र जीवन िदने बाटो खोिलिदनभुयो। 21 परमेँ वरको 
घरमा अिधकारसम् पन् न अब हाॆो एक जना ठूला पूजाहारी हनुहुनु् छ। 22 खराब 
िववेकबाट हाॆा मन चोख् याइएको छ र शु  पानीले हाॆो शरीरलाई धोइएको 
छ। यसकारण साँचो मन र पक् का िवँ वासले िनधर्क् क भएर हामी परमेँ वरकहाँ 
जाऔ।ं 23 हामीले राखेका आशा बिलयोसँग समाितराख  िकनभने आफूले 
गरेको ूित ा परमेँ वरले पूरा गनुर् नै हनेुछ। 24 हामी आपसमा एक-अकार्लाई 
ूमे र भलाइ गन कुरामा, उत् साह िदने कुरामा िवचार गन गर । 25 कसै-
कसैको संगितमा नआउने बानी छ। त् यसो नगर । त् यसमा पिन ब  ूभकुो िदन 
आउन आँ ो भन् ने जानेर एक-अकार्लाई अझ हौसला िदने गर ।" र १ ितमोथी 
४:१,२ “1 पिवऽ आत् माले ूं टै भन् नहुनु् छ, पिछपिछ कित मािनसह ले िवँ वासै 
गनर् छोड् नेछन।् उनीह ले भमार्उने आत् माका कुरा सनु् नेछन ्अिन भतूले िदएका 
िशक्षा मान् नेछन।् 2 यः ता िशक्षाह  झूटा कपटी मािनसबाट आउँछ, जसको 
िववेक रन् केको फलामले डामेर मिरसकेको हनु् छ।"  

   हामीह को अन्तरात्मा वा िववेक वा सानो आवाज जसले यो गनुर्हनु्छ 
र हुँदैन भन्छ त्यसले बािहरी जीवनको लािग हािकमको पमा काम गदर्छ। 
हामीह को िववेक उच्च र िस  आदशर्मा टाँसेर राख् न ुज री छ। त्यो आदशर् 
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हो, परमेँ वरको दश आ ा। आदमको दयमा परमेँ वरले ती आ ाह  
कोनुर्भएको िथयो। तर पापले झण्डै ती आ ाह लाई धरासयी बनाएको िथयो 
जनु ्उनमा र उनको वंशमा फैिलयो। (के आ ाह  आदमले खास तोडे त? 
शैतानको कुरा सनेुर आदम र हव्वाले “म बाहेक अ  कुनै देवताह  छैन" 
भ े आदेशलाई आफै देवता हनु चाहना गनुर् र परमेँ वरले नखान ु भनेको 
फललाई सटुुक् क परमेँ वरसँग अनमुित नमागी अ ले भन्यो भन्दैमा िववेकलाई 
कुल्च्याएर चोरेर खान)ु। तै पिन परमेँ वरका आ ाह को केही न केही 
भागह  बाँकी िथयो। “ 12 परमेँ वरले िदनभुएको व्यवःथािबना ज-जसले 
पाप गरे, ितनीह  त् यो व्यवःथािबना नै नाश हनेुछन।् व्यवःथा जान् नेले पाप 
गरे भने ितनीह  त् यही व्यवःथाबाटै दोषी ठहराइन् छन ्13 िकनभने व्यवःथा 
सनेुर माऽ मािनसको सम् बन् ध परमेँ वरसँग ठीक हुँदैन तर व्यवःथा पालन 
गरेर नै परमेँ वरसँग मािनसको सम् बन् ध ठीक रहन् छ। 14 अन्यजाितका 
मािनसह सँग यहूदीह को व्यवःथा छैन। तर ितनीह ले ः वभावैले 
व्यवःथाका कुरा पालन गछर्न।् यी पालन गरेका कुराले नै ितनीह  आफ 
व्यवःथा हनु ्भन् ने देखाउँछ। 15 ितनीह का दयमा व्यवःथाले चाहेको कुरा 
लेिखएको छ भनी आफ् ना चालचलनले देखाउँछन।् त् यसो हुँदा ितनीह को 
िववेकले कुनै बेला आफूलाई दोष लगाउने र कुनै बेला आफ् नो लािग बहाना 
गन गछर्। 16 यी कुरा परमेँ वरले येशू भीं ट ारा मािनसको दयमा भएको 
गपु् त कुराको न् याय गनुर्हनेु िदनमा हनेुछ। यी कुरा मैले ूचार गरेको 
ससुमाचारअनसुार हो।" रोमी 2:12-16। जहा ँआदम असफल भयो त्यहाँ 
येशूले सफलता पाउनभुयो िकनिक परमेँ वरको व्यवःथा उहाँको दयमा 
गािभएको िथयो (भजन ४०:८)। 

   हामीह को खराब िववेकको समाधान के हो त? पावलले के भन्छन ्
पढ्नहुोस ्“ तर भीं टको रगतमा हामीलाई शु  तलु् याउने अझ ठूलो शिक्त छ। 
सधभिर रिहरहनहुनेु परमेँ वरका आत् मा ारा उहाँले िस  बिल भएर आफलाई 
परमेँ वरकहाँ चढाउनभुयो। त् यसो हो भने हामीले जीिवत परमेँ वरको सेवा गनर् 
सक  भनी व् यथका िविधबाट हाॆा िववेकलाई भीं टको रगतले झन ्कित ज् यादा 
गरी शु  पानर् सक् छ।" िहॄू 9:14।  

    “माकुराको जालोले जःतो छोिपरहेको हामीह को िववेकको दराजलाई 
तोड्नपुछर्। खाली संसारितरमाऽ आखँा लगाउने हामीह को अन्तरात्मालाई 
बन्द गरेर ःवगर्ितर खलुा गनुर्पछर्। यिद हामीले हामीह को िववेकलाई 
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ःवगर्ितर खलुाएर राख्य  भने धािमर्कताको सूयर्को चहिकलो िकरण 
ःवतन्ऽ पमा पःन सक्छ।...हामीह ले हामीह को िदमागलाई यसरी ःवच्छ 
वा सफा राख् नपुछर् िक कुन असल कुन खराब हो छुट् याउन सक ।"-एलेन जी 
ाइट, माइन्ड, बिड, क्यारेक्टर एण्ड पसर्नािलटी, ठेली १, प. ३२७बाट 
पान्तिरत। जब परमेँ वरको वचन िवँ वासीको िदमागमा कोिरन्छ (िहॄू 

८:१०) र िवँ वासीले त्यस व्यवःथाूित िन ावानभएर पालन गनर् खोज्दछ तर 
त्यसको नितजा सफा, िनमर्ल र शु  िववेक हनुसक्छ। 

   तपाईँले केही नराॆो गनुर्भयो र तपाईँको िववेकमा त्यसले 
घचघच्याइरहेको छ र वेचैन तलु्याइरहेको छ, त्यसलाई दवाउन अनेक  कामह  
गनुर्हनु्छ वा अमलमा फःनहुनु्छ भने त्यसलाई हटाउन येशूको जीवन र बुसको 
मतृ्यमुा कसरी आखँा लगाउने जसले गदार् त्यस दोषी िववेकबाट तपाईँ ःवतन्ऽ 
हनु्छ? 
 

४. परमेँ वरको आ ालाई िशरोपर गरेर चल्न ु (१ यूह ा ५:२,३, रोमी 
१:५,१०:१६,१७) 
      परमेँ वरले आ ा गनुर्भए अनसुार हािबलले पाठो िलएर बेदीको मिुन 
घुडँा टेकेका िथए। तर कियनले िरसले चरु भएर फलफूल िलएर आफ्नो 
बेदीको मिुन घुडँा टेकेको िथयो। दवैु जनाले भेटीह  त ल्याएका िथए। तर 
केवल एक भाइले माऽ परमेँ वरको आ ालाई मानेको िथयो। मािरएको 
थमुालाई परमेँ वरले महण गनुर्भयो तर जिमनको फलफूललाई महण गनर् 
परमेँ वरले अःवीकार गनुर्भयो। बिलको िनिम्त के र िकन चढाउनपुछर् भ े 
त्यसको अथर् र िनदशनको बारेमा दवैु दाजभुाइलाई थाहा िथयो। तर केवल 
एक जनालेमाऽ परमेँ वरको िनदशनलाई पालन गर् यो। 
    “कियनले परमेँ वरको योजनालाई लत्याउँदा हावेलको अकालमै मतृ्य ु
भयो। पश ु बिलले  येशूको बिललाई औलँ्याउँथ्यो। संसारको पापलाई शु  
गनर् येशूले बगाउने रगतको ूतीकलाई कियनले अःवीकार गरेको 
िथयो।"-एलेन जी ाइट कमेन्टस,् द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठेली ६, प.ृ 
११०९बाट पान्तिरत। 
   वचन पालन गन वा आ ा पालन गन िःथित मािनसको िदमागबाट 
सु  हनु्छ। आफूभन्दा उच्चको िनदशनलाई िजम्मेवारीपूवर्क ःवीकारेर पालन 
गनर् पिहला िदमागमा घसुाउनपुछर् र त्यसलाई पालन गन िक नगन भनेर 
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िदमागमा िखयाउनपुछर्। ःविववेकले कसैको वचन पालन गनुर् भनेको वचन 
िलने र िदनेको सम्बन्धमा भर पछर्। परमेँ वरसँग जब हामीह को सम्बन्धको 
भरमा हामीह ले उहाँको आ ा पालन गनुर्भनेको ःवइच्छाले हनु सक्छ। 
हामीह को नैितक िजम्मेवारीलाई उिचत पमा ढालेर चिरऽवान हनु 
परमेँ वरको ूमेले हामीलाई अिभूिेरत गनुर्पछर्। हामीह ले सोचेको अनसुार 
वा चाहना अनसुार परमेँ वरलाई मा े नमा े माऽ नभएर उहाँको िनिँ चत 
िनदशनलाई पालन गनुर् पछर्। आफ्नै पाराले वा मन अनसुार काम गनुर् वा 
उच्च आदशर् तथा परमेँ वरको िनदशनलाई दवाएर चल्दा के हनु्छ भ े 
ज्वलन्त उदाहरण कियनबाट हामीले पाउँछ । 
   मिुक्त पाउन परमेँ वरको आ ा पालन गन होइन तर िवँ वासबाट 
हनु्छ भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै पिन यिद हामीह  येशूभक्त ह  भने परमेँ वरको 
आ ालाई िशरोपर गरेर चल्नपुछर् भनेर देहायका केही पदह ले हामीह लाई 
कसरी िसकाउँछन?् हेन ुर्होस:् १ यूह ा ५:१-५ “1 येशूलाई मिुक्त िदने राजा 
भीं ट भनेर िवँ वास गन जित सबै परमेँ वरका सन् तान हनु।् िपतालाई ूमे 
गनले पऽुलाई पिन ूमे गछर्। 2 परमेँ वरलाई ूमे गरेर अिन उहाँको आ ा 
मानेर नै उहाँका सन् तानलाई हामी ूमे गछ  भन् ने थाहा हनु् छ 3 िकनभने 
परमेँ वरको आ ा मान् न ु नै उहाँलाई ूमे गनुर् हो। उहाँका आ ाह  त् यित 
किठन छैनन ् 4 िकनभने परमेँ वरको ूत् येक सन् तानले संसारलाई नै िजत् न 
सक् नेछ। हाॆो िवँ वासले नै हामी संसारलाई िजत् छ। 5 कसले संसार िजत् न 
सक् छ ? येशूलाई परमेँ वरका पऽु भनेर िवँ वास गनले नै संसार िजत् छ।", 
रोमी १:३-६ “3 ससुमाचारचािहँ परमेँ वरका पऽु हाॆा ूभ ु येशू भीं टको 
बारेमा हो। उहाँ मािनस भएर हाॆा राजा दाऊदकै वंशमा जिन् मनभुयो। 4 
पिवऽ आत् माले देखाउनभुएअनसुार उहाँ परमेँ वरको शिक्तशाली पऽु पिन 
हनुहुनु् छ। यो कुरा उहाँ मरेर पिन िबउँितएकोले ूकट गछर्। 5 हाॆा ूभ ुयेशू 
भीं ट ारा परमेँ वरले मलाई अनमुह देखाएर आफ् नो िवशेष दूत बनाउनभुयो। 
सबै जाितका मािनसह ले िवँ वास गरेर उहाँले भनेका कुरा मानून ् भनी म 
उहाँका नाउँमा खटाइएको हुँ। 6 ितमीह  पिन येशू भीं टका हनु बोलाइएका 
छौ। र रोमी १०:१६-१८ “16 तर सनु् नेह  धेरैले चािहँ ससुमाचारको वाः तै 
गरेनन।् अगमवक्ता यशैया भन् छन,् "ूभ,ु हामीले भनेका कुरा कसले पो 
िवँ वास गर् यो र?" 17 यो हामीलाई थाहा छ, िवँ वासचािहँ सनेुर आउँछ र 
सनु् ने कामचािहँ भीं टको ूचारबाट हनु् छ। 18 त् यसो भए के ितनीह ले सनु् न 
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पाएनन?् होइन, सनेु। "ितनीह को आवाज पथृ् वीभिर फैिलयो र ितनीह ले 
भनेका कुरा संसारका कुनाकुनासम् म पगेु।" 
    ःवगर् जान वा मिुक्त पाउन हामी परमेँ वरका आ ाह  पालन गदन  
तर मिुक्त पाएकै कारणले वा येशूले हामीलाई पापबाट उ ार गनुर्भएकै 
कारणले हामी उहाँका आ ाह लाई िशरोपर गरेर चल्छ । नैितक िवँ वास 
तथा आःथा अनसुार हामी चलेका छ  भनेर मखुले होइन व्यवहारमा देखाउने 
चिरऽ नै परमेँ वरको आ ा वा वचनलाई गरेर देखाउन ुहो। राजा सावललाई 
अगमबक्ता शमूएलले भनेको िथए, “ 22 शमूएलले भने, "परमूभलेु कुन कुरा 
बढ्ता चाउनहुनु् छ? आ ापालन, भेटी वा बिल? सबैभन्दा असल भेडा 
बिलदान गरेको भन्दा उहाँको आ ापालन गरेको वा उहाँको आवाजलाई मा  ु
अझ बढी असल हो। 23 उहाँको िव मा िविोह गनुर् तन् ऽ-मन् ऽको पापजः तै 
हो र घमण् ड गनुर् मूितर्पूजाजः तै पाप हो। ितमीले परमूभकुो आ ा अः वीकार 
गरेको हनुाले उहाँले ितमीलाई राजा मान् न अः वीकार गनुर्भएको 
छ।"( पान्तिरत)। 
  असल वा मोटो मोटो भेटी चढाउनभुन्दा आ ा पालन गनुर् उ म हो 
भनेर शमूएलले भनेको अथर् के हो? इसाई भएर दावी गन तर परमेँ वरको 
व्यवःथा वा दश आ ाह  बुसमा टाँिगयो अब हामीले पालन गनुर्पदन भने 
अिधकांश इसाईह ले िसकाउँछन।् अनमुह भएपिुगहाल्छ िन परमेँ वरका 
आ ाह  पालन गनुर्पदन भनेर िसकाउने हल्का वा सःतो अनमुहको 
ससुमाचारबाट हामी कसरी सरुिक्षत हनेु? 
 

५. िवँ वािसलो, भरपद  (लूका १६:१०-११) 
      यिद हामी परमेँ वरका असल भन्डारे ह  वा उहाँले समु्पनभुएका 
थोकह को सिञ् चतक ह  भने हामीमा हनुपुन भरपद  र िवँ वािसलो भन्डारेको 
गणु िकन हनुपुछर् भनेर येशूले भ ुभएको देहायको वचनले कसरी िसकाउँछ? 
हेन ुर्होस ्लूका १६:१०-१२ "10 येशूले फेिर भन् नभुयो, सानो कुरामा भरपद  
मािनसचािहँ ठूलो कुरामा पिन भरपद  हनु् छ। त् यः तै सानो कुरामा बेइमान हनेु 
मािनस ठूलो कुरामा पिन बेइमान नै हनु् छ। 11 संसारको धनको कारोबारमा 
िवँ वास गनर् नसिकनेलाई सत् यको धनको िनिम् त कसरी िवँ वास गनर् सिकन् छ 
र? 12 ितमीह  अकार्को धनमा िवँ वासी हुँदैनौ भने ितमीह ले पाउनपुन 
धन कसले देला र?" 
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    मािनसमा हनुपुन िवँ वािसलो हनु,ु भरपद  हनु,ु िन ावान हनु ुजःता 
नैितक गणुह को आवँयकताले बाइबलभिरएका छन।् उदाहरणमा, परुानो 
करारमा चार जना लेवीह को बारेमा एउटा कथा उल्लेख गिरएको छ। 
परमेँ वरको मिन्दरको ढुकुटीलाई रातभर सरुक्षा िदन ितनीह लाई खटाइएको 
िथयो। ूत्येक िबहान त्यस ढुकुटीको ढोका खोल्न ितनीह लाई चाबी िदइएको 
िथयो (१ इितहास ९:२६,२७)। ती लेवीह  िवँ वािसलो र भरपद  भएर नै 
त्यो कामको िजम्मा ितनीह लाई िदइएको िथयो। 
   असल सिञ् चतक वा भन्डारेको चिरऽ भरपद  वा िवँ वािसलो हनुपुछर्। 
त्यसको अथर् िवँ वािसलो र कतर्व्यपरायण भन्डारेले आफूलाई िदइएको 
िजम्मेवारीलाई िभऽी दयदेिख नै बझेुको हनु्छ। परमेँ वर भरपद  हनुहुनु्छ 
भनेर ितनीह लाई थाहा हनु्छ र ितनीह  पिन परमेँ वरको त्यही गणुलाई 
अनसुरण गन लआयमा पगु्न चाहना गरेको हनु्छ (व्यवःथा ३२:४ “4 परमूभ ु
ितॆा ूतापी रक्षक हनुहुनु् छ, सबै कुरामा िस  र न् यायी हनुहुनु् छ। ितॆा 
परमेँ वर िवँ वासयोग् य र सत् य हनुहुनु् छ, जे कुरा ठीक र न् यायपूणर् छ, त् यो 
उहाँले गनुर्हनु् छ।" र १ राजा ८:५४-६१ “54 सोलोमनले परमूभलुाई 
अजर्िबन् ती गिरसकेपिछ आफ् ना हात उचालेर घुडँा टेकी वेदीको सामनु् ने ितनी 
खडा भए। 55 सोर उचालेर ितनले त् यहाँ भेला भएका सबै मािनसह मािथ 
परमेँ वरको आशीवार्द मागेर िबन् ती गरे। ितनले भने, 56 "परमूभकुो 
ूशंसा गर, जसले आफ् नो ूित ाअनसुार आफ् ना ूजालाई शािन् त िदनभुएको 
छ। आफ् नो सेवक मोशा ारा ठूलो मनले िदनभुएको सबै ूित ाह  उहाँले पूरा 
गनुर्भएको छ। 57 परमूभ ुहाॆा परमेँ वर हामीिसत हाॆा पखुार्ह िसत झ 
रहनभुएको होस।् उहाँले किहल् यै हामीलाई नछोड्नभुएको होस ् वा 
नत् याग् नभुएको होस।् 58 उहाँले आफूूित आ ाकारी बनाउनभुएको होस ् र 
हामी सध उहाँको इच् छाअनसुार िजउन सक  र उहाँले हाॆा िपता-पखुार्लाई 
िदनभुएका सबै आ ा र िनयमह  पालन गनर् सक । 59 मैले आज चढाएका 
यी अजर्िबन् तीह  र यो ूाथर्ना परमूभ ु हाॆा परमेँ वरले सबै समय याद 
राख् नभुएको होस।् उहाँ सदैव इॐाएलका ूजा र ितनका राजाूित ितनीह को 
िदन-िदनको खाँचोअनसुार कृपाल ु हनुभुएको होस।् 60 यसरी परमूभ ुमाऽ 
परमेँ वर हनुहुनु् छ, अ  कोही ईँ वर छैनन ् भनी संसारका सबै जाितह ले 
थाहा पाउनेछन।् 61 ितमीह  उहाकँा ूजा सदाकाल परमूभ ु हाॆा 
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परमेँ वरूित िवँ वासयोग् य रहून ् र आजझ उहाँका आ ा र िनयमह  पालन 
गनूर्।"   
    िवँ वािसलो हनु,ु िन ावान हनु ु र भरपद  हनु ु भनेको पिरपक्व 
मािनसका ःवभावह  हनु।् यो चिरऽको उच्च आदशर्को तह हो र उससँग 
व्यवहार गन मािनसले उसमा िवँ वािसलो हनेु खबुी छ भनेर याद गरेको 
हनु्छ। परमेँ वरको चिरऽलाई ूितिबिम्बत गनुर् भनेको तपाईँले जे वचन 
िदनहुनु्छ त्यो वचन तपाईँले पूरा गनुर्हनेुछ। जनुसकैु पिरिःथितमा पिन 
मािनसह ले जित दवाव िदएतापिन तपाईँ आफ्नो वचन र ूित ामा ूितव  
भएर देखाउनहुनेुछ (२ राजा १२:९-१६ “9 यहोयादाले एउटा सन् दकु िलएर 
त् यसको ढकनीमा प् वाल पारे र परमूभकुो मिन् दरमा पः दा दािहनेपि  पन 
वेदीको छेउमा राखे। परमूभकुो मिन् दरको ढोकामा सेवा गन पूजाहारीह ले 
त् यस सन् दकुमा भक्तह ले िदएका पैसा हाल् थे। 10 सन् दकुमा धेरै धन 
भिरएपिछ राजकीय अिधकारी र मखु् य पूजाहारी आउँथे र पैसा गनेर थैलामा 
भथ। 11 त् यसको ठीक िहसाब िलएपिछ ितनीह ले परमूभकुो मिन् दरमा 
काम गनह का हातमा धन िदन् थे अिन ितनीह ले त् यसबाट मिन् दर 
बनाउनेह , िसकमीर्ह  12 र डकमीर्ह , ढु ा काट् नेह का ज् याला िदन् थे, 
परमूभकुो मिन् दरको ममर्तको काममा लाग् ने काठपात र ढु ाह  िकन् थे र 
अ  सबै चािहने खचर् गथ। 13 तर चाँदीका कचौरा, डबका, तरुही वा 
पानसिसत चलाउने औजार वा अ  कुनै चाँदी वा सनुका सामान बनाउने 
काममा त् यस धनबाट खचर् गिरंदैनथ् यो। 14 त् यो सबै धन काम गनह लाई 
ज् याला िदन र मरमतको लािग चािहने चीजबीज िकन् न माऽ खचर् गिरन् थ् यो। 
15 कामको िजम् मा िलने कािरन् दाह  सम् पूणर् इमानदार िथए र ितनीह बाट 
खचर् भएको धनको िहसाब िलने दरकार हुँदैनथ् यो। 16 पापबिल र दोषबिलका 
पमा िदइएको धन त् यस परमूभकुो मिन् दरमा जम् मा गिरंदैनथ् यो। त् यः ता 

भेटीचािहँ पूजाहारीह को हनु् थ्यो।" 
    िवँ वका दईु चबवतीर् सॆाटह ले दािनएल िवँ वािसलो र भरपद  
िथए भनेर मानेका िथए। राजाका सनातन परमेँ वरलाई िवँ वास नगन 
मन्ऽीह , तन्ऽमन्ऽ गन झाँबीह  र इन्िजाल गन जादगुरह को िवरोधको 
बावजदुपिन दािनएलले नडराइकन सत्य र उिचत बिु ान िदने सक्षम ्भएको 
व्यिक्त दािनएल िथए। भरपद  हनु ु वा िवँ वािसलो हनु ु नैितक आचरणको 
मकुुट हो। तपाईँमा भएको नैितक नीितह लाई तपाईँको िवँ वािसलो गणुले 
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शु पमा िचऽण गदर्छन।् तर असल भन्डारेमा हनुपुन यो गणु एकै रातमा 
हुँदैन ब  सानोितनो कुरामा िवँ वािसलो वा भरपद  भएर चल्दा िवँ वािसलो र 
भरपद  पक् का मािनसको तहमा पिुगन्छ। 
   परमेँ वरलाई िवँ वास गन मािनस होस ्वा नहोस ्सबैले हामीह को 
िवँ वािसलोपन र भरपद  ःवभावलाई हेिररहेको हनु्छ। हामीह  कसैको 
फन्दामा पदन , कसैको कुरामा वा िचप्लोघसाइमा पदन  भनेर अ ह ले थाहा 
पाइरहेको हनु्छ। त्यसको आधारमा ितनीह ले हामीलाई आदर गछर्न ् र 
हामीमािथ भरपछर्न।् यस संसारमा हामीलाई जनुसकैु काम, बरदान, खबुी, 
दक्षता िदएका हनु्छन,् ती ूत्येकलाई िजम्मेवारीपूवर्क कतर्व्यिन  भएर उपभोग 
गछ  वा चलाउँछ  तब हामी िवँ वािसलो र भरपद  छ  भनेर परमेँ वरको 
मिहमा गरेर देखाउँछ । “भी को राज्यमा हामी िवँ वािसलो र भरपद  
हनुहुनुपुछर्। परमेँ वरले हामीलाई समु्पनभुएको उहाँको धनसम्पि मा, 
हामीह को भलाइको काममा, दया र क णा देखाउने काममा, नॆ र कोमल 
हनेु ःवभावमा र परमेँ वरको राज्यको िस  नागिरक ह  भनेर देखाउने काममा 
यस संसारका बिु जीिवह ले देख् न सक्नपुदर्छ।"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज 
फर द चचर्, ठेली ६, प.ृ १९०बाट पान्तिरत।   
   तपाईँको जीवनमा व्यिक्तगत पमा कोही िवँ वािसलो र भरपद  भएको 
व्यिक्तको बारेमा सोच्नहुोस।् उसबाट तपाईँले के िसक्नसक्नहुनु्छ जसले गदार् 
तपाईँ पिन अझ बिढ िवँ वािसलो र भरपद  हनु सकोस?् 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: व्यिक्तगत पमा पारदशीर् हनु ुवा िहसाबिकताब सफा राख् न ुपिन 
असल भन्डारेको एक महत्वपूणर् गणु हो। “येशूबाट मािनसह को िदमागलाई 
फकार्उने र व्यिक्तगत पारदिशर्कता वा सफा िहसाबिकताब राख् ने ःवभावलाई 
खतम गन शैतानको योजना जिहले पिन भएको भइरहेको हनु्छ। जब शैतानले 
परमेँ वरको पऽुलाई परीक्षा गर् यो र लोभमा फसाउन खोज्यो तब त्यसमा ऊ 
असफल भएको िथयो। तर पितत मािनसको ःवभावमा शैतानले सफलता 
हािसल गर् यो। िबिँ चयािनटी वा इसाई धमर् नै ॅ  भयो।"-एलेन जी ाइट, 
अलीर् राइिट स,् प.ृ २१३बाट पान्तिरत। 
    हामीह को जीवनको केन्ििवन्द ुयेशू हनुभुएकोले हामीह लाई चािहने 
अगवुाइ उहाँ नै हनुपुछर्। हामीह को िववेकले उहाँको आवाजलाई ठाउँ 
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िदनपुछर्। त्यसको पिरणामले हामीह को िवँ वास, बफादािरपना, िन ावान हनेु 
गणु, वचन पालन गन मनिःथित, सफा र शु  िववेक, िवँ वािसलो र भरपन 
लक्षण र व्यिक्तगत पारदिशर्ता वा सफा िहसाबिकताब राख् ने बानी हामीले 
जनसमक्ष देखाउन सक्छ । कसैसँग ूितःपधार् नगिर ब  परमेँ वरमा पूरा 
भएर, उहाँको नीितमा चलेर हामी परमेँ वरको असल सिञ् चतक वा भन्डारे 
भएर देखाउने खबुी हामीमा हनुपुछर् (भजन १३९:२३,२४ “23 मलाई 
जाँच् नहुोस,् हे परमेँ वर, मेरो मन बझु् नहुोस,् मलाई खानुर्होस ्र मेरा िवचारह  
जान् नहुोस।्  24 ममा केही दुं  टता छ िक खोज् नहुोस ्र मलाई अनन् तकालको 
बाटोमा डोर् याउनहुोस।्" 
   व्यिक्तगत जीवनको िहसाबिकताब, पारदिशर्ता वा इमान्दािरता  
बाइबलको नीितले देखाइएको अत्यन्त आवँयक गणु हो। जब येशू यस 
संसारमा हनुहुनु्थ्यो तब उहाँको ूत्येक क्षणको िहसाब परमेँ वरलाई िदनभुएको 
िथयो (यूह ा ८:२८)। हामीह ले बोल्ने ूत्येक कटु वचन, नराॆो वचन, 
अ लाई घाइट बनाउने वचनको िहसाबिकताब परमेँ वरलाई हामीले िदनपुनछ 
(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 लगाउन ुहो वा 
अ ूित दोष थपुानुर् हो। “जनुसकैु भौितक वा आित्मक लगानीको िनिम्त 
हामीलाई धनसम्पि  वा मािनसह  सिुम्पएको छ त्यो हाॆो आफ्नै होइन भनेर 
सबैको िदमागमा घसुनु।् यिद ती हाॆ ैहनु भनेर दावी गछ  हामीले पाएको 
अिधकारको दु पयोग गरेको ठहिरन्छ। जब हामीह को िजम्मेवारी अ लाई 
थपुादर्छ  तब परमेँ वरको सिञ् चतक वा भन्डारे हनेु नैितकतालाई पन्छाउँछ । 
तर यिद हामी येशूभिक्त ह  भनेर दावी गछ  भने हामीले त्यसो गनर् िदनहुु । 
िकनभने उहाँका भक्त हुँ भ े ूत्येक व्यिक्तलाई ूभलेु उहाँको सिञ् चतक वा 
भन्डारे हनेु व्यिक्तगत िजम्मेवारी समु्पनभुएको छ।"-एलेन जी ाइट, 
टेिःटमोिनज टु िमिनःटर, ठेली ७, प.ृ १७७बाट पान्तिरत। 
  
िचन्तनमनन: 

अ.   यस अध्यायमा हामीह ले असल भन्डारे वा सिञ् चतकका 
छाप वा माकार्ह  हामीले हेर् य । ितनीह को सिमक्षा 
गनुर्होस।् जःतै: व्यिक्तगत पारदिशर्ता वा िहसाबिकताब सफा 
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राख् ने चलन, िवँ वािसलो, िन ावान र भरपद  हनेु ःवभाव, 
वचन पालन गन वा आफूले भनेको ूित ा पूरा गन र 
परमेँ वरको आ ालाई पालन गन गणु, बफादािरता र सफा 
तथा शु  िववेक। ती सबै एक आपसमा कसरी सम्बिन्धत 
रहेको हनु्छ? ितनीह मा एउटामामाऽ चिुकयो 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 ससुमाचारमा िदइएका ूित ाह मा ध्यान 
लगाउनहुोस।् तपाईँले कुन ूित ालाई दावी गनर् सक्नहुनु्छ? 

इ.  बफादारी हनु ुआफै असल कुरो हो भनेर हामी अक्सर कुरा 
गछ । तर के त्यो सध असल हनु्छ भ  ेछ र? कुनै खराब 
वा कुनै खराब व्यिक्तूित पिन हामी कसरी बफादारी हनु 
सक्छ ? बफादारी भ  े अवधारणलाई असलमामाऽ लगाउने 
पिरवेशमा हामी आफूलाई ढाल्नपुछर् भनेर सध कसरी सजग 
भएर बःने? 
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कथा ६ 

ौीमतीको ूाथर्नाले जवाफ पाउँछन ्

बेिलज, ओल्गा ची, ३९ र जोनी ची, ७० 
 

जब अल्गा चीले आफ्नो ौीमान जोनीले उनीसँग ूथम पटक 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटमा जान अनरुोध गिरन ्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 झणु्ड हो भनेर 
जोनीले सोचेका िथए। केही हप् तापिछ पिन त्यही अनरुोध गदार् ौीमानले 
अःवीकार गरे। ओल्गा र जोनीले बेिलजको १५,००० जनसंख्या भएको 
अरान्ज वाक भ े सहरमा चचर् खोज्दै िथए। दवैु जनाको धमरू् ित त्यःतो 
गम्भीर चासो िथएन। तर ओल्गाले चचर् जान धेरै मन गरेकी िथइन।् ि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 
जवुातास खेल्थ्य । मेरो ौीमानले जाँडरक्सी िपउनहुनु्थ्यो। मेरो मनमा 
िरक्तोपना िथयो। मलाई के भइरहेको छ सो मलाई थाहा िथएन।" ओल्गाले 
भिनन।् 

  ितनीह को घरदेिख पछािडको घरमा एक एडभेिन्टःट पिरवार 
बःदथ्यो। ौीमती ओल्गाको पखार्लमा आएर उनीसँग कुराकानी गदर्िथन ् र 
ूाथर्ना पिन गदर्िथन।् दईु पल्ट उनले ओल्गा र उनका तीन छोराछोरीह लाई 
चचर्मा आउन अनरुोध गरेकी िथइन।् त्यसैबेला उनको ौीमान जोनीले 
एडभेिन्टःट चचर्मा जान अनरुोध ओल्गाले गरेकी िथइन।् 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 महससु गरे। ितनीह ले 
सहायताको िनिम्त परमेँ वरसँग ूाथर्ना गनर् थाले। केही िदनपिछ एक जना 
आफन्तले जोनीलाई आफ्नो देशको टाढा भागमा िपजा रेःटुराँ खोल्न सघाउन 
म त मागे। जब जोनी गए तब ओल्गाले ूाथर्ना गिरन,् “हे ूभ ुहामी यहाँबाट 
सनुर्पछर् भने केही िचन्ह देखाउनहुोस।् मेरा छोराछोरी र लगुाफाटाबाहेक यस 
घरबाट केही नलान िचन्ह िदनहुोस।्" त्यस ूाथर्नाको बारेमा उनले कसैलाई 
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पिन भिनन।् चार हप् तापिछ जोनीले ओल्गालाई फोन गरेर भने िक ितनीह  
सबै जना त्यस ठाउँबाट सदछन।् उनले भने, “केही कुराको सतुार् गनुर्पदन। 
ितमीह को िनिम्त घरमा सबै थोक हनु्छ। घर सजाउने सबै थोक यहाँ 
हनु्छ। छोराछोरीह को िनिम्त पिन ःकुल छ। िबजलुी बाहेक ितमीह लाई 
चािहने सबै थोक यहाँ छ" जोनीले ओल्गालाई भने। यो त ूाथर्नाको जवाफ 
जःतो लाग्यो। तब ओल्गा आफ्ना छोराछोरीह सँगै त्यो ठाउँ छोडेर जोनी 
भएको ठाउँमा गए। आफ्नै गइरहेको चचर्को शाखा ितनले त्यहाँ पिन 
भे ाइन।् चचर्को अगािड रािखएको बाइबलको पदमा उनको आखँा पर् यो। 
त्यसमा लेिखएको िथयो, “यिद ितमीले उहाँको आवाज सनु्यौ भने ितॆो 
दयलाई कठोर नपार" (िहॄू ३:१५ पान्तिरत)। छ मिहनासम्म त्यो पद 
ूत्येक आइतबार ओल्गाले पिढन।् जोनीको काम िसि एपिछ ितनीह  परुानै 
ठाउँमा सरे र परुानै चचर्मा फक तर केही न केही ठीक नभएको ितनीह ले 
महससु गरे। 
    एक िदन ओल्गाले रेिडयो खोल्दा एडभेिन्टःट ूचारक दो बाचलरले 
साबथको बारेमा वचन सनुाइरहेको उनले सनेु। “जब उनको वचन सनु तब 
मेरो मन कताकताबाट खशुीले उिृएको अनभुव गर। अिन मेरो दय कठोर 
नगनुर् भनेर लेिखएको बाइबलको पद सम्झ र मैले तरुन्तै केही गनुर्पछर् भनेर 
िनणर्य गर" ओल्गाले भिनन।् जोनीले भखर्र खोलेको रे ु राँमा काम गिररहेको 
थाहा पाइन।् “साबथको बारेमा तपाईँले के भ ुहनु्छ?" आफ्नो ौीमानलाई 
ओल्गाले भिनन।् जोनीले िचच्चयाएर भने, “साबथको बारेमा मलाई किहल्यै 
पिन नसनुाउन!ु साबथ जनु िदन पिन हनुसक्छ, चाहे बधुवार होस ्चाहे शबुबार 
होस।् त्यसको केही मतलब छैन।" ओल्गाले एक िछन चपु लागेर भिनन ्
“यिद हामीह ले यस कुरामा िववाद गछ  भने यो परमेँ वरबाट होइन। अिहले 
केही नभन ।" त्यस िदन ओल्गाले रेःटुराँको भान्सामा घुडँा टेकेर ूाथर्ना 
गिरन ् “हे ूभ,ु यिद साबथ पालन गन तपाईँको चाहना हो भने मेरो ौीमान 
पिन मसँग चचर्मा आउन िदनहुोस।् तपाईँले नै हामी पिरवारलाई सिृ  
गनुर्भएको हो र पिरवार टुिबएको तपाईँ चाहनहुु । त्यस रात ओल्गा बेलकुा 
९बजे सतु् न गइन।् त्यस रात एक बजे जब बाथ म जान उनी उिठन ्तब 
जोनी कम्प्यटुरको अगािड बाइबल खोलेर पिढरहेको उनले देिखन।् उसले 
बाइबलमा केही न केही खोिजरहेको िथयो। जोनीलाई केही पिन नभनेर र 
ओल्गा फेिर सतु् न गइन।् भोिलपल्ट िबहान ओल्गा काममा जान लागेको 
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बेलामा उनलाई अचम्म पाद जोनीले भने, “के ितमीलाई थाहा छ? हामीले 
परमेँ वरलाई साबथको िदनमा आराधना गनुर्पछर् भनेर म पूरा पमा िवश ्वःत 
भएको छु।" मन कसरी बदिलयो भनेर ओल्गाले आफ्नो ौीमानलाई सोिधन।् 
“ितमी सतु् न गएपिछ मैले टेिलिभजन खोल र दो बाट्चलरको कायर्बम 
हेनर्पगु। उनले दश आ ाह को बारेमा ूचार गद िथए। कितपय मािनसह ले 
चौथौ आ ाको बारेमा गलत िशक्षा िदइरहेका छन ्भनेर उनले भने। अिन मैले 
राती बाइबलमा उनले भनेको कुरा कितको सत्य छ भनेर खोजिनित गरेको 
िथए"ँ जोनीले भने। त्यसको अक  साबथ ओल्गा र जोनी एडभेिन्टःट चचर्मा 
गए र त्यहाँबाट ितनीह  फेिर किहल्यै पिन फकनन।् 

  (लेखक: आन्  मकिचःनी)। 
बेिलजको बारेमा थप जानकारी: बेिलजको राि य फूल कालो अिकर् ड वा 
सनुाखरी हो। लामो चचु्चो भएको टुकान चरा राि य चरा हो। १८५माइल 
लामो बेिलजको समिुको िकनारामा ४०० भन्दा बिढ िबिभ  खालका माछाह  
छन।् त्यहाँ भएको िबशेष िचतवुा अ  संसारमा कही ँपिन छैन। ककस ्कुम्ब 
बेिसन वाइल्ड लाइफ सान्क्टुरी पाकर् मा उक्त िचतवुा आरिक्षत छ। 
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