परमे वरको अगािड इमा दार
तथा कतर् यपरायण हुनु

७

यस अध्यायका मूल पदह : लूका १६:१०, लेबी २७:३०, उत्पि

२२:१-

१२, िहॄू १२:२, लूका ११:४२, िहॄू ७:२-१० र नेहिमया १३।

यस अध्यायको मूल सार पद: "तर असल जिमनमा पनचािहँ ितनीह

वचन सुनरे इमान्दार र असल
फलाउँछन्।" लूका ८:१५

हुन,् जसले

दयमा त्यसलाई जोगाइराख्छन्, र धैयस
र् ाथ फल

पान्तिरत।

दय भनेको के हो? कुनै मािनस

कतर्व्यपरायण तथा इमान्दार

इमान्दारी छ भनेर कसरी ूकट गिरन्छ? आधुिनक मानव सं ःकारमा इमान्दार

ु ो पिरभाषा ःप
वा कतर्व्यपरायण हुनक
इमान्दार भइन्छ भनेर घुमाउरो
ूायजसो मािनसह

छै न। समय र ःथान अनुसार मािनस

पाराले

इमान्दारलाई व्याख्या गिरन्छ।

बेला बेलामा बेइमान हुन्छ र त्यसले कसै लाई धेरै हानी

गदन भने त्यो ठीकै छ भनेर ःवीकार गरे को हुन्छ। फेिर कुनै खास
पिरिःथितमा बेइमान हुन ु मनािसव हुन्छ भनेर िनद ष ठहर्याइन पुगेको हुन्छ।

सत्य र इमान्दार जिहले पिन सँगसँगै रहे को हुन्छ। तर यथाथर्मा

हामी इमान्दारितर मन िदन जन्मेको हुँदैन । यो िसिकने नैितक मूल्यमान्यता

हो।

कुनै

मािनसलाई

कुनै

ढु कुटीको

िजम्मा

लगाइन्छ

वा

सिञ्चता

(िहफाजत)गनर् खिटन्छ भने त्यो मािनसको मूख्य चिरऽ नैितकवान, इमान्दार
हुनपु छर्। त्यो िसिकने नैितक गुण हो।

यिद हामी इमान्दार भय वा िवँवािसलो र भरपद मािनस हुने गुण

व्यवहारमा

लागु

गराइयो

भने

त्यसको

नितजा

असल

आउन

सक्छ।

उदाहरणमा, यिद इमान्दारसाथ चिलयो भने कसै ले पिन समात्छ भ े िचन्ता

गनुप
र् दन न त कुनै ढाकछोप गनुप
र् छर् िक भनेर िफिब गनुप
र् छर्। यसले गदार्

इमान्दार हुन ु व्यिक्तको अत्यन्त मूल्यवान ःवभाव हो। िवशेष गरे र किठन

पिरिःथितमा सिजलै सँग बेइमान हुन मािनस लोिभन सक्छ। कितपय समयमा त
यो मौकाको फाइदा हो भनेर सत्यवादी हुन मािनसलाई िबसार्इिदएको हुन्छ।
यस अध्यायमा इमान्दारको आित्मक पक्षलाई िलएर अध्ययन गनछ ।

दशांश भनेको के हो र कुनै पिन मािनस परमेँवरलाई िवँवास गछु र् भनेर
दावी गछर् भने उहाँले उसलाई िदएको भौितक आिशषलाई दं शास ारा उहाँलाई
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जस िदनु िकन अित मह व छ भनेर यस अध्यायमा हे नछ । इमान्दार
सिञ्चतक (सञ्चयकतार्) वा परमेँवरको भण्डारे को ूमुख गुण वा चिरऽ दशांश
िदने वा निदनेबाट झल्काउँछ।

१ केवल सरल इमान्दारको मािमला हो (लूका १६:१०)

कोही पिन बेइमान भएको कसै लाई पिन मनपदन। यो सबैको साझा

बेइमान भएको हामी दे ख्न चाहँदैन । तर
हामी आफैमा भएको बेइमानीपना दे ख्नचाही ँ सिजलो छै न। जब हामी बेइमान

चाहना हो। िवशेष गरे र अ ह

भएको महसुस गछ तब त्यसबेला हामीह को कामलाई अनेक तकर् गद ठीकै

गरे को भनेर बहाना िनकाल्छ र अिलअिल बेइमान हुन ु त्यित नराॆो छै न भनेर

इमान्दािरपनालाई एउटा कुनामा घचेिटिदन्छ । यो त्यःतो नराॆो होइन, यो

केवल सानो कुरो माऽ हो र त्यःतो उल्लेखनीय छै न भनेर बेइमानलाई चोखो
बनाउन खोज्छ । हामीले हामीलाई वा अ लाई किहलेकाही ँ मूखर् त बनाउला
तर परमेँवरबाट हामीह को िनयतलाई लुकाउन सक्दै न ।

"येशूलाई िवँवास गछु र् भ े जुनसुकै ौे णीह मा रहे का इसाईह

बेइमान हुने चिरऽलाई व्यवहारमा उतािररहे का छन्। सत्यलाई प
भनेर दावी गनह मा छलकपट गन िनयत भएकोले गदार् इसाईह

छन् न त तातो छन्। ितनीह

ाउँछु

न त िचसो

येशूसँग सम्पकर्मा हुँदैनन् र ितनीह ले आफ्नो

अनन्त जीवनसँग खेलबाड गिररहे का हुन्छन्।"-एलेन जी

फर द चचर्, ठे ली ४, पृ. ३१०बाट

पान्तिरत।

ाइट, टे िःटमोिनज

सानोितनो कुरामा पिन इमान्दारी वा कतर्व्यपरायण हुन ु कितको

मह वपूणर् छ भनेर येशूले लूका १६:१०मा कसरी िसकाउन खोज्नुभएको छ?
हेनह
र्ु ोस्, "“जो थोरै कुरामा ईमानदार हुन्छ, त्यो धेरैमा पिन ईमानदार हुन्छ, र

जो अित सानो कुरामा बेईमान हुन्छ, त्यो धेरैमा पिन बेईमान हुन्छ।" उहाँले
ू े आफ्ना
यस वचन दे हायको कथामा आधार गरे र भ भ
ु एको िथयो, "१ येशल

चेलाह लाई भन्नुभयो, “कुनै धनी मािनसको एक जना व्यवःथापक (वा
सिञ्चतक) िथयो। त्यसले आफ्नो मािलकको धन-सम्पि
अिभयोग त्यसको िव

उड़ाइरहेको छ भन्ने

मा लागेको िथयो। २ तब मािलकले त्यसलाई बोलाएर

भन्यो, ‘तेरो िवषयमा म जे सुन्दै छु त्यो के हो? व्यवःथापकको तेरो कामको
िहसाब मलाई दे । अब उूान्त तँ व्यवःथापक रहनेछैनस्।’

३ “तब

व्यवःथापकले आफ्नो मनमनै भन्यो, ‘अब म के ग ,ँ िकनिक मेरा मािलकले
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मबाट व्यवःथापकको काम खोःन लागेका छन्। खनजोत गन मेरो ताकत छै न,
भीख माग्न मलाई लाज लाग्छ। ४ अब मैले के गनुप
र् न हो मैले सोिचसकेको
छु । व्यवःथापकको कामबाट िनकािलएपिछ मािनसह ले मलाई ितनीह का
घरमा कसरी ःवागत गनछन् सो िनँचय गरे को छु ।’
मािलकका ऋणीह

५ “तब त्यसले

एक-एकलाई बोलायो, र पिहलालाई भन्यो, ‘ितमीलाई

मािलकको ऋण कित छ?’ ६ “उसले भन्यो, ‘तीन हजार िलटर तेल।’ “तब

व्यवःथापकले उसलाई भन्यो, ‘ितॆो तमसुक लेऊ, र चाँड़ै बसेर पन्ी सय िलटर

लेख।’ ७ “त्यसपिछ त्यसले अकार्लाई भन्यो, ‘ितॆो ऋण कित छ?’

“उसले भन्यो, ‘तीन सय पचास िक्वन्टल गहू ँ।’ त्यसले उसलाई भन्यो,

‘ितॆो तमसुक लेऊ, र तीन सय िक्वन्टल लेख।’ ८ “अब त्यसको मािलकले

त्यस अधमीर् व्यवःथापकको तारीफ गर्यो िकनिक त्यसले चतुर्याइँिसत काम
गरे को

िथयो।

िकनिक

यस

सं सारका

मािनसह

आफ्नै

पुःताका

अ

ँ व्यवहार गदार् ज्योितका सन्तानभन्दा अझ बढ़ी चतुर हुन्छन्। ९
मािनसह सग

म ितमीह लाई भन्दछु , आफ्नो िनिम्त सं सारको धनले िमऽह

बनाओ, र जब

त्यो धन शेष हुन्छ, तब ितनीह ले ितमीह लाई अनन्त वासःथानमा ःवागत
ग न्। १० “जो थोरै कुरामा ईमानदार हुन्छ, त्यो धेरैमा पिन ईमानदार हुन्छ,

र जो अित सानो कुरामा बेईमान हुन्छ, त्यो धेरैमा पिन बेईमान हुन्छ। ११
यसकारण ितमीह

सांसािरक धनमा ईमानदार भएनौ भने, ितमीह लाई साँचो

धनको िजम्मा कसले दे ला?" लूका १६:१-११।
हामीसँग भएका थोकह

वा हामीलाई िजम्मा िदइएका बःतुह को

मािमलामा हामीलाई सिजलै सँग बेइमान गराउन सक्छ भ े कुरा परमेँवरलाई
थाहा छ। त्यसकारण हामीह
शु

हामीह

इमानमा चलुन ् र छलकपट होइन

मन भएर एक आपसमा कारोबार ग न्, ःवाथीर्भएर बेइमान नबनुन ् भनेर

परमेँवरले हामीह लाई एक ूभावकारी र अच ुक नीित वा बेइमानीलाई
ूितकार गन उपाय िदनुभएको छ।

त्यो के हो? हेनह
र्ु ोस् दे हायका पदह । हामीह

सत्यवादी हुन वा

इमान्दारी हुन ती पदह ले हामीह लाई कसरी िसकाउन खोजेको छ? लेबी
२७:३० “ ‘ खह का फल वा जिमनका बीउको होस्, भूिमका उब्जनीको

्
दशांश परमूभ ुकै हो, र ती परमूभ ुको िनिम्त पिवऽ हुन।"
र मलाकी ३:८
"“के कुनै मािनसले परमेँवरलाई लु छ र? तापिन ितमीह
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मलाई लु दछौ।

“तर ितमीह

सोध्छौ, ‘कसरी हामीले

तपाईंलाई लु

र?’ “दशांशको

भेटीमा।"

"परमेँवरको आिशषले भिरपूणर् भएको मािनसबाट उदार हुन कुनै

आअवान गिरएको छै न। सरल इमान्दारीपनकोमाऽ अपेक्षा गिरएको छ।
दशांश परमेँवरको हो। उहाँको के हो सो उहाँलाई सुिम्पन उहाँले िनदशन

िदनुहन्ु छ। यिद दै िनक कारोबारको जीवनमा इमान्दारी हुने नीित अत्यन्त
मह वपूणर् छ भने के परमेँवरूित पिन हामी इमान्दािर भएर आभािर हुनपु छर्

भनेर थाहा पाउनुपदन र? परमेँवरूित आभािर भएर उहाँको जे हो सो
उहाँलाई नै सुम्पने नीितले अ

सबै नीितह लाई ूभािवत पादर्छ।"-एलेन जी

ाइट, एजुकेन, पृ. १३८,१३९बाट

पान्तिरत।

ँ जे छ आिखरमा त्यो सबै
जब तपाईँले दशांश िदनुहन्ु छ तब तपाईँसग

ँ जे छ
परमेँवरको हो भनेर सम्झन तपाईँलाई कसरी सहयोग िमल्छ? हामीसग

सो कसको हो भनेर ःवीकार गनर् हामीले किहल्यै पिन िकन िबसर्नहु ु ?
२. परमेँवरूित आःथा वा िवँवासको जीवन (उत्पि

२२:१-१४)

अॄाहमको िवँवास अथार्त ् परमेँवरमािथको िन ाको वाःतिवकता

कःतो रहेछ भनेर उत्पि

२२:१-१४ केलाएर पढ्नुहोस्: "१ केही समयपिछ

र् यो, र ितनलाई भन्नुभयो, “हे अॄाहाम।”
परमेँवरले अॄाहामको ठू लो जाँच गनुभ
ँ
ितनले भने, “म यही छु ।” २ उहाँले भन्नुभयो, “ितॆो छोरो, अथार्त ् ितमीले माया

गरे को ितॆो एउटै छोरो इसहाकलाई िलएर मोरीयाहको दे शमा गई मैले
ितमीलाई दे खाएको डाँड़ामा त्यसलाई होमबिल चढाऊ।”

३ अॄाहाम िबहानै

उठे र गधामा काठी कसे, र आफ्ना कमाराह मध्येका दुई जना र छोरो
इसहाकलाई साथमा िलए, र होमबिलको िनिम्त दाउरा िचरे र परमेँवरले ितनलाई

भन्नुभएको त्यस ठाउँमा िहँड़े। ४ तेॐो िदन अॄाहामले हेदार् टाढ़ामा त्यो ठाउँ
ँ
दे खे। ५ तब अॄाहामले आफ्ना कमाराह लाई भने, “ितमीह यही ँ गधासग
बस। म र यो केटो ऊ परसम्म गएर पूजा गरी ितमीह कहाँ फकर

आउनेछ ।” ६ अॄाहामले होमबिलको दाउरा उठाएर आफ्नो छोरो इसहाकलाई

ँ सग
ँ ै गए।
बोकाए, र आगो र छु री आफ्नो हातमा िलए। यसरी ती दुवै जना सग

७ इसहाकले आफ्ना िपता अॄाहामलाई भने, “बुबा।” ितनले भने, “के हो,
छोरा?”
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त्यसले भन्यो, “यी आगो र दाउरा त छन्, तर होमबिलको थुमाचािहँ
खोइ?”

८ अॄाहामले भने, “छोरा, परमेँवरले नै होमबिलको िनिम्त थुमा

ँ सग
ँ ै गए। ९ परमेँवरले ितनलाई भन्नुभएको
जुटाइिदनुहन
े ।” अिन ती दुवै सग
ु छ

ठाउँमा पुगप
े िछ अॄाहामले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर दाउरा तह लाएर राखे।

त्यसपिछ ितनले आफ्नो छोरो इसहाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामािथ राखे। १०

तब अॄाहामले आफ्नो छोरालाई बिल गनर् छु री उठाए। ११ तर परमूभ ुका

एउटा दूतले ःवगर्बाट ितनलाई हपारे र भने, “ए अॄाहाम, अॄाहाम!” ितनले भने,
“म यही ँ छु ।” १२ उनले भने, ‘ितॆो हात त्यस केटामािथ नउठाऊ, र त्यसलाई
ँ डराउँदोरहेछौ, िकनिक ितॆो
केही नगनु।
र् अब मैले थाहा पाए ँ ितमी परमेँवरसग

छोरो, ितॆो एकमाऽ छोरालाई पिन मबाट ितमीले रोकेर राखेनौ।”

१३

अॄाहामले मािथितर हेरे र एउटा भेड़ा झाड़ीमा सीङ अल्झेर फसेको दे खे।
अॄाहामले गएर त्यस भेड़ालाई ल्याए, र ितनका छोराको स ामा त्यसैलाई
होमबिल गरे । १४ यसकारण अॄाहामले त्यस ठाउँको नाउँ “परमूभ ुले
जुटाउनुहन्ु छ” राखे। “परमूभ ुको डाँड़ामा जुटाइनेछ” भनी आजपयर्न्त भिनन्छ।"

िवँवास अथार्त ् िन ाको जीवन िजन्दगीमा केवल एक पटक माऽ

दे खाउने ूिबया होइन। केवल एक फेरा सबैको सामु दे खाएर हामी बफादारी

र िन ावान इसाई ह र येशूको अनुमहले र उहाँको रगतले छोिपएका छ
भनेर हामीह ले हामीह को िवँवास जोिशलो पाराले दे खाउने होइन।

हजार वषर्पिछ पिन सारा धमर्का सं सारले परमेँवरको िनिम्त आफ्नो छोरो
पिन त्याग्न तयार भएको कःतो िवँवास अॄाहमको हो भनेर अझ पिन छक्क
पिरनै रहे का छन् (उत्पि

२२)। तर अॄाहमलाई िवँवास चािहएकोले त्यो

एक फेरामाऽ नाटक गरे र दे खाएको होइन। परमेँवरको वचन िच े खुबी
भएर उहाँको वचन पालन गनर् सक्ने क्षमता अॄाहममा िथयो र साथै

िनरन्तर पमा िवँवासको जीवन पिहला नै िबताएकोले आफ्नो छोरालाई समेत
बिल िदन उनी तयार भएका िथए। यिद िबगतको समयमा परमेँवरलाई

िवँवासघात गन उनको बानी भएको भए वा परमेँवरलाई शङ्का गरे र जीवन
िबताएको भए त्यो परीक्षामा उनी किहल्यै पिन सफल हुने िथएनन्।

उपरोक्त

घट्ना पिछ पिन त्यःतो खालको िवँवास भएको अॄाहमले परमेँवरूित
आःथावान तथा िन ावान जीवन िबताएका िथए भ ुमा कुनै ूँन छै न।
तर यहाँ के भ

खोिजएको छ भने िवँवासलाई

दयमा सि ता

(िहफाजत)गिरराख्नु भनेको केवल एक फेरामाऽ िवँवासमा अिडग छु भनेर
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दे खाउने काम होइन। िन ावान जीवन िक त गिहरो र बिलयो भएर बढ्दै
जान्छ वा परमेँवरूितको िवँवासमा ढलफल भएर िजउने मािनस कमजोर र
खोबो हुँदै जान्छ। त्यो िवँवास छ भनेर दावी गन मािनसले कसरी

व्यवहारमा उताछर् त्यसमा भरपछर्।

साँिच्चकै भन भने पावलले हामीह को िवँवासको ॐोत को हो र

कसरी त्यो िवँवासमा हामी रिह रहने भनेर िहॄू १२:२मा हामीलाई ःप

पमा

गनुह
र् न
र् न
ु े र पूरा गनुह
ु े येशूलाई

बताएका छन्। हेनह
र्ु ोस्: "हाॆा िवँवास सु

हेर , जसले उहाँको सामुन्ने रािखिदएका आनन्दको िनिम्त अपमानलाई केहीजःतो
नठानी बूसको कंट भोग्नुभयो, र परमेँवरको िसं हासनको दािहनेपि
हुनहु न्ु छ।"

िवराजमान

यिद िवँवासलाई हामीह ले सिञ्चता (िहफाजत)नै गिरराख्न चाहन्छ

भने हामीह को िवँवासलाई सु

गन र अन्त गन येशूमा हामीह को नजर

रािखराख्नुपछर्। सबै खालका बेइज्जत सहे र उहाँले खुशी साथ बुसका िन ु र

यातना भोग्नुभएको िथयो। उहाँ अिहले परमेँवरको िसँहासनमा उहाँको दािहने

बाहुलीतफर् बिसरहनुभएको छ (िहॄू १२:२)। हामीह को िवँवासको अन्त

गन वा िसध्याउने भनेर नयाँ करारमा केवल एक पल्टमाऽ यहाँ उल्लेख
गिरएको छ र यसलाई हामीह को िवँवासलाई िस

बनाउने भनेर पिन

अनुवाद गनर् सिकन्छ। त्यसको अथर् हामीह को िवँवासलाई पिरपक्व र पूणर्

बनाउने येशूको चाहना हो भनेर हामीले सोच्नुपछर् (िहॄू ६:१,२)। त्यसकारण

िवँवास वा िवँवासको जीवन भनेको ूभावकारी र गितशील जीवन हो। यो
ूगितशील जीवन पिन हो िकनभने िवँवास बढ्दै जान्छ, यो पिरपक्व हुन्छ र
वृि

हुँदै जान्छ।

समय िबत्दै जाँदा तपाईँको िवँवास कसरी बढ्दै गएको छ र पिरपक्व

हुँदैछ? वा भएको छै न िक?

३. िवँवासको व्यिक्तगत घोषणापऽ (उत्पि

२८:१४-२२)

ँ ामा हामीले हे र्य िक िवँवास भनेको जोिशलो अनुभव
अगािडको बुद

हो तर एकै चोिट बढ्ने नभएर िवःतारै बढ्छ र पिरपक्व हुँदै जान्छ।
हामीह को

िवँवासलाई

पिरपक्व

बनाउन

र

पूणत
र् ा

िदन

परमेँवरले

रच्नुभएको उपायह मा दशांश पिन एक हो। यिद ठीक िकिसमले सोिचयो भने
परमेँवरलाई फकार्उने दशांश चलन परम्परावादी वा रीितिरवाजमा पदन।

91

दशांश िदनु भनेको हामीह ले परमेँवरलाई खुशी पानर् र ःवगर् जाने बाटो
हामीले तयार गिररहे का होइन । जब हामी दशांश िदन्छ

तब हामीले

परमेँवरमािथ पूरा आशा र भरोसा छ भनेर व्यिक्तगत घोषणापऽ जािर
गिररहे का हुन्छ । दशांश िदँदा हामीले हामीह को िवँवास कितको बिलयो

भएर चिलरहे को छ भनेर खुला पमा व्यिक्तगत अनुभव व्यक्त गिररहे का
हुन्छ । जसले पिन परमेँवरलाई िवँवास गछु र् भनेर दावी गनर् सक्छ।

येशूलाई पिन िवँवास गछु र् भनेर मािनसह ले ःवीकानर् सक्छन्। हामीह को
आित्मक जीवन केवल िबँवासमाऽ गरे र पुग्छ भने शैतानका दूतह

वा

राक्षसह ले पिन परमेँवरलाई िवँवास गछर्न ् भनेर याकूबले भन्दछन् (याकूब
२:१९)। तर हामीह ले मेहनत गरे र कमाएको धनबाट दश ूितशत
परमेँवरको हो परमेँवरलाई नै सुिम्पनुपछर् भनेर व्यवहारमा उतारे र चल्नु

भनेको िवँवासको काम हो।
दशांश िदन रोक्नुह ु

भनेर येशूले लूका ११:४२मा हामीलाई

आभास् िदनुभएको छ। व्यवःथा पालन गनुप
र् न कतर्व्यह मा दशांश पिन एक
ँ जोिडएको छ? हेनह
हो भनेर कसरी त्यसलाई व्यवःथासग
र्ु ोस्: " “तर ितमी
फिरसीह लाई िधक्कार! िकनिक ितमीह

पुदीना, आ द र हरे क जडीबुटीको

दशांश िदन्छौ, तर न्याय र परमेँवरका ूेमको उपेक्षा गदर्छौ। तर अ

कामको

पिन उपेक्षा नगरी यी काम पिन ितमीह ले गनुप
र् निथयो।"

परमेँवरमा भर परे को दे खाउन र येशू हामीह को मुिक्तदाता

ु न्ु छ भ े ूितव ता नॆ भएर जनाएका छ
हुनह

भनेर दशांशबाट व्यक्त

गदर्छ । हामीह लाई आिशष िदइएको छ भनेर दशांश ारा ःवीकाछ । अ

ूित ाह

र ूत्येक आित्मक आिशष येशूबाट नै आएको हो भनेर (एिफसी

१:३) दशांशभेटी ारा हामी जनाउँछ ।

जब परमेँवरले याकूबलाई आिशष िदने ूित ा गनुभ
र् एको िथयो तब

र्ु ोस् उत्पि
त्यसको जवाफमा उनले के वाचा गरे का िथए? हेनह

२८:१४-२२

"10 बेशबा छोड़े र याकूब हारानितर लागे। 11 कुनै एउटा ठाउँमा पुगप
े िछ
ँ
सूय र् अःताएको हुनाले ितनी त्यस रात त्यही वास बसे। त्यस ठाउँका
ढु ाह बाट एउटा िलएर ितनले आफ्नो िसरान बनाएर सुत्नलाई त्यही ँ पल्टे ।
12 ितनले यःतो सपना दे खे: जिमनमा खड़ा गिरएको एउटा भर्याङ रहेछ, र

त्यसको टुप्पाचािहँ आकाशसम्मै पुगक
े ो रहेछ र परमेँवरका दूतह

त्यसमा

उक्लने र ओलर्ने गदार्रहेछन्। 13 परमूभ ु त्यसमािथ उिभनुभयो, र याकूबलाई
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भन्नुभयो, “म परमूभ ु, िताॆो िपता अॄाहामका परमेँवर र इसहाकका परमेँवर
हुँ। जुन भूिममा ितमी ढिल्करहेको छौ त्यो म ितमीलाई र ितॆा सन्तानह लाई

िदनेछु। 14 ितॆा सन्तान पृथ्वीको धू लोसरह हुनछ
े न्। पूव,र् पिँचम, उ र र
दिक्षणितर फैिलएर ितमी जानेछौ। ितमी र ितॆा सन्तानह

मािनसह

ारा नै पृथ्वीका सबै

ँ छु र ितमी जहाँसक
ु ै गए
आशीवार्दी हुनछ
े न्। 15 हेर,् म ितमीसग

ँ ाई रक्षा गनछु , र ितमीलाई यस ठाउँमा फकार्एर ल्याउनेछु। मैले
तापिन तल
ँ ”
ितमीलाई भनेको कुरा पूरा नग ञ्जेल म ितमीलाई छो नेछैन।

16 तब

ँ रे भने, “िनँचय नै यस ठाउँमा परमेँवर हुनहु ँद
याकूब िनिाबाट ब्यूझ
ु ोरहेछ, र
यो मलाई थाहा िथएन।” 17 ितनी सा॑ै डराए र ितनले भने, “यो ठाउँ कःतो
भययोग्य रहेछ। यो त परमेँवरको घरबाहेक अ

केही होइन रहेछ। यो त

ःवगर्को ढोका पो रहेछ।” 18 याकूब िबहान सबेरै उठे , र आफूले िसरान

बनाएको ढु ा िलएर खामोजःतै गरी खड़ा गरे र त्यसको टुप्पामा तेल खन्याए।

19 ितनले त्यस ठाउँको नाउँ बेथेल राखे। पिहले त्यस ठाउँको नाउँ लूज

िथयो।

20 तब याकूबले यसो भन्ने भाकल गरे , “यिद परमेँवर मेरो साथमा

रहनुभयो, मेरो याऽामा मलाई रक्षा गनुभ
र् यो, मलाई खानलाई रोटी र लाउनलाई

वःऽ िदनुभयो, 21 अिन म कुशलपूवक
र् फेिर मेरा बाबुको घरमा आउन पाए ँ
भने, परमूभ ु नै मेरा परमेँवर हुनहु न
े । 22 र मैले खामो बनाएको यो
ु छ

ढु ाचािहँ परमेँवरको घर हुनछ
े , र तपाईंले मलाई िदनुभए जित सबैको दशांश
म तपाईंलाई अवँय चढ़ाउनेछु।”

"दशांशभेटी िदने चलन परमेँवरले हामीलाई िदनुभएको एक सुन्दर
ूणाली हो। यो आफै सरल नीित हो र यसले परमेँवरको सामु सबै बराबर

छन् भनेर दे खाउँदछ। िवँवास र साहसका साथ यसलाई पालन गनर्

हामीह ले ूितव ता जनाउनुपछर् िकनभने यसको सु वात परमेँवरबाट नै
भएको हो। यो सरल र व्यवहािरक छ। यसको बारे मा जा

धेरै गिहरो

अध्ययन गनुप
र् दन। यसको बारे मा राॆोसँग थाहा पाएपिछ माऽ दशांश िदन्छु
भ ुपदन। यस ूिबयाले सबै जनाले यो भ

सक्छ िक परमेँवरको काम

अिघ बढाउन वा मुिक्तको अमूल्य सुसमाचार सुनाउन मेरो पिन हात छ।
ूत्येक पु ष, मिहला, युवायुवतीह

परमेँवरको िनिम्त ढु कुटी ब

सक्छन् र

त्यसबाट परमेँवरको महान् कामको िनिम्त ॐोत हुनसक्छ।"-एलेन जी
काउिन्सल अन ःटु वाडर्िशफ, पृ. ७३बाट

पान्तिरत।
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ाइट,

दशांश िदएर तपाईँले सत्य पमा आित्मक आिशष पाउनुभएको छ
के तपाईँले प ा लगाउनुभएको छ? दशांश िदएर तपाईँको िवँवास कसरी
बढे को छ?

् क
४. इमान्दारीपूव
र् कमाइएको धनबाट िदएको दशांश: परमेँवरको लािग पिवऽ
(िहॄू ७:१-१०)

दशांश िदने बारे मा हामी ूायजसो चचार् गछ । तर उहाँको आफ्नै

सम्पि लाई उहाँलाई कसरी िफतार् गन?

दशांशको बारे मा दुई मह वपूणर् कुराह

लेबी २७:३०मा उल्लेख

् हेनह
र्ु ोस्: "30 “ ‘ खह का फल वा जिमनका
गिरएको छ। ती के हुन?

बीउको होस्, भूिमका उब्जनीको दशांश परमूभ ुकै हो, र ती परमूभ ुको िनिम्त
्
पिवऽ हुन।"

"दशांश परमेँवरको हो, त्यसकारण त्यो पिवऽ छ। हामीले भाकल
गरे र वा समपर्ण गरे र िदएकोले त्यो दशांश पिवऽ भएको होइन। त्यसको
ःवभावैले पिवऽ छ िकनिक यो परमेँवर ःवयं आफै को हो। यो दशांशमा

कसै को अिधकार छै न केवल परमेँवरको माऽ। कसै ले त्यो परमेँवरको हो

भनेर अपर्ण गनर् सक्छ, िकनभने दशांश किहल्यै पिन कुनै व्यिक्तको व्यिक्तगत
सम्पि

होइन।"-आन्जल मान्युयल रोिसगे, ःटु वाडर्िशप

टस् (िसलभर िःू ,

मेिरल्याण्ड: ःटु वाडर्िशप िडपाटर्मेन्ट, १९९४) पृ. ५२बाट

पान्तिरत।

दशांशलाई हामीले पिवऽ बनाउन सक्दै न । यो परमेँवर आफैले

खटाउनुभएको

हो।

त्यसलाई

कसरी

चलाउने

भ े

अिधकार

केवल

परमेँवरसँग माऽ छ। परमेँवरको भण्डारे वा सिञ्चता (िहफाजत)गन भएको
है िशयतले उहाँको के हो त्यो उहाँलाई नै हामी िफतार् िदन्छ । कुनै िवशेष
कामको िनिम्त दशांश अपर्ण गिरएको हो। अ

कुनै काममा ूयोग गदार् त्यो

बेइमान ठहछर्। पिवऽ दशांश िदने चलन किहल्यै पिन तोड्नु हु ।
पावलले

िहॄू

७:१-१०मा

अॄाहमले

परमेँवरको

मूल

पुरोिहत

मेिल्कसेदेकलाई दशांश िदएको उल्लेख गरे का छन्। त्यसमा दशांशको गिहरो

अथर् के लुिकएको छ? यथाथर्मा अॄहामले कसलाई दशांश िदएको हो? हेनह
र्ु ोस्:

"1 ियनै मल्कीसेदेक शालेमका राजा र सव च्च परमेँवरका पूजाहारी िथए।

राजाह लाई पराःत गरे र फकर्ंदा ियनले अॄाहामलाई भेटे, र ितनलाई आशीवार्द

िदए। 2 ियनैलाई अॄाहामले सबै थोकको दशांश छु ट्
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ाइिदए। ियनको

नाउँको अथर्अनुसार ियनी पिहले धािमर्कताका राजा र त्यसपिछ चािहँ शालेमका

राजा हुन,् अथार्त ् शािन्तका राजा। 3 िवनािपता, िवनामाता, िवनावंशावली, जीवनको
आिद र अन्त्य नभएका, तर परमेँवरका पुऽ ःव प, ियनी सदाकाल पूजाहारी

भइरहन्छन्। 4 अब िवचार गर त, ियनी कःता महान् पु ष िथए, जसलाई

अॄाहाम कुलिपताले पिन िवजयमा हािसल गरे का थोकह को दशांश िदए? 5

पूजाहारी पदमा िनयुक्त भएका लेवी वंशका मािनसह ले आफ्नै दाजुभाइह बाट
दशांश िलने आ ा व्यवःथाबमोिजम पाएका िथए, य िप ितनीह

पिन अॄाहामकै

सन्तान िथए। 6 तर लेवीका वंशावलीमा नपन ियनै मािनसले अॄाहामबाट

दशांश िलएका हुन,् र ूित ाह

् 7
पाउनेलाई नै ियनले आशीवार्द िदएका हुन।

यसमा िववाद गन केही कुरै छै न, िक सानाले ठू लाबाट आशीवार्द पाउँछ। 8
एकाितर मरणशील मािनसह ले दशांश िलन्छन्, अक ितर सदाकाल जीिवत
रहन्छन् भनी घोषणा गिरएका उनै एक जनाले सो िलन्छन्। 9 कसैले यो पिन

भन्न सक्छ, िक दशांश पाउने लेवीले पिन अॄाहाम ारा नै दशांश िदए। 10
िकनभने मल्कीसेदेकले अॄाहामलाई भे दा लेवी आफ्ना िपताको शरीरिभऽै
िथए।"

जसरी शाबथ पिवऽ छ त्यसरी नै दशांश पिवऽ छ। पिवऽको अथर्

पिवऽ अथार्त ् शु

कामको िनिम्त छु

ाइएको बःतु हो। त्यस मािमलामा

शाबथ र दशांश एक आपसमा जोिडएको छ। हप्ताको सात िदन हामी पिवऽ
भनेर अलग राख्छ । दशांश पिन परमेँवरको िनिज पिवऽ सम्पि

भएकोले

त्यसलाई अलग राख्छ ।
"परमेँवरले

हप्ताको

सात

िदनलाई

पिवऽ

बनाउनुभएको

छ।

समयको िवशेष भाग धािमर्क आराधनाको िनिम्त ूयोग गनर् परमेँवरले
छु

ाउनुभएको हो। त्यो पिवऽ िदन जुन सृि को सु मा सृि कतार्ले पिवऽ

गरे र अलग गनुभ
र् एको छ त्यो अिहले पिन जािर नै छ।

"त्यसरी नै हामीले कमाएको दशांश परमेँवरको िनिम्त पिवऽ छ।

जसरी शाबथलाई नयाँ करारलाई सं शोधन गिरएको छै न त्यसरी नै दशांशलाई
पिन

सं शोधन

गिरएको

छै न।

दुवैको

बैधािनतालाई

मािनसह ले

ःवत

मािनआएका िथए। ितनीह को गिहरो आित्मक अथर् ितनीह बाटै व्याख्या
गिरएको हुन्छ... परमेँवरले आरिक्षत गनुभ
र् एको उहाँको समयलाई हामीले
र् एको हामीबाट
गिम्भर भएर त्यसलाई मान्छ । त्यसरी नै उहाँले दावी गनुभ
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आयआजर्न गरे को बःतुबाट िदइने थोकलाई हामीले उहाँलाई नफकार्औ ँ त?"एलेन जी

ाइट, काउिन्सल अन ःटु वाडर्िशप, पृ. ६६बाट

पान्तिरत।

तपाईँले िदने दशांश पिवऽ हो भनेर तपाईँको िदमागमा महसुस गराउन
र् छर्?
र जगाइ राख्न तपाईँले के गनुप
५. पुनजार्गरण, सुधार र दशांश िदने ूिबया (नेहिमया ९:१-३)

यहू दा कुलको िनिम्त राजा िहजिकयाको लामो शासनकाल ःवणर् युग

जःतो भएको मािनएको छ। राजा दाउद र सोलोमनको शासनकालपिछ
इॐाएलीह ले परमेँवरको ठू लो आिशष त्यसरी पाएका िथएनन्। २ इितहास

२९-३१ अध्यायसम्म िहिजयाको शासनमा इॐाएलीह मा ठू लो पुनजार्गरण र

सुधार आएको लेखा रािखएको छ। त्यसको मूल कारण हो: "उनले जे गरे
त्यो

परमेँवरको

ँ ामा
आख

ठीक

गरे का

िथए"

(२

इितहास

२९:२

पान्तिरत)। भिनएको छ, "परमेँवरको घरलाई व्यविःथत ढ ले व्यवःथापन
गिरएको िथयो" (२ राजा २९:३५

पान्तिरत)। िनःतार चाड पुन पालन

गिरएको िथयो (२ इितहास ३०:५)। य शलेममा ठू लो हषर् र उल्लास
छाएको

िथयो

(२

इितहस

३०:२६

पान्तिरत)।

िवधमीर्

अथार्त ्

मूितर्पूजकह ले ःथापना गरे का मूितर्ह , नरबली िदने जःता बेदीह
पहाडको टु प्पोमा वा अल्गो अल्गो ठाउँह मा िविभ

दे वतालाई पूजा गन

ःथलह लाई भत्काइएको िथयो (२ इितहास ३१:१)। अचानक
इॐाएलीह को

दयमा

पुनजार्गरण

छाएको

िथयो

र

र

आफ्ना

दयमा

नराॆा

चलनह लाई सुधार गरे र आफ्ना जीवनह लाई पिरवतर्न गरे का िथए। त्यसको
फलःव प दशांश र भेटीह
१२

पान्तिरत)।

थु्ूै उठाउन पुगेका िथए (२ इितहास ३१:४,५,

अगमवक्ता नेहिमयाको कदम पुनजार्गरण, सुधार र दशांशको अक

उदाहरण भएको हामी पाउँछ । नेहिमया ९:१-३मा

दयमा आएको पुनजार्गरण

यसरी लेिखएको छ तर त्यसको अथर् के हो? हेनह
र्ु ोस्: "1 त्यही मिहनाको

चौबीस

िदनमा इॐाएलीह

भाङ्मा लगाई आ-आफ्नो िशरमा धू लो हालेर

उपवासको िनिम्त भेला भए। 2 इॐाएली वंशकाह ले सबै िवदे शीह बाट
आफूलाई अलग गरे का िथए। ितनीह

खड़ा भई आफ्ना पाप र आफ्ना

पुखार्ह को अधमर् ःवीकार गरे । 3 ितनीह

आ-आफ्नो ःथानमा खड़ा भए र

पिहलो एक पहरचािहँ परमूभ ु ितनीह का परमेँवरका व्यवःथाको पुःतक पढ़े ।
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अिन ितनीह ले अक एक पहरचािहँ आ-आफ्ना पापको ःवीकार गद परमूभ ु
आफ्ना

परमेँवरको

आराधना

गदरहे।"

नेहिमया

१३:४मा

नेहिमयाले

परमेँवरको घरमा सुधार ल्याएका िथए र त्यसको फलःव प ितनीह ले के
र्ु ोस् नेहिमया पूरै १३
ल्याएका िथए भनेर नेहिमया १३:१२ले बताउँछ? हेनह
अध्याय "1 त्यस िदन जनताको सामुन्ने मोशाको पुःतक पढ़े को बेलामा यःतो

कुरा लेिखएको भे ाइयो, िक कुनै पिन अम्मोनी अथवा मोआबी परमेँवरको
सभामा किहल्यै पःन पाउनेछैन। 2 िकनभने उनीह

रोटी र पानी िलएर

इॐाएलीह िसत भेट गनर् आएनन्, तर ितनीह लाई सराप िदन बालामलाई
ज्यालामा बोलाएका िथए। तापिन हाॆा परमेँवरले त्यस सरापलाई आिशष्मा
पिरवतर्न गिरिदनुभएको िथयो। 3 मािनसह ले त्यो व्यवःथा सुनरे सबै पराई

ु न्दा पिहले नै
वंशका सन्तानलाई इॐाएलबाट अलग गराए। 4 यो हुनभ

पूजाहारी एल्यासीब हाॆा परमेँवरका भवनको भण्डारका अिधकारी िनयुक्त
ँ घिनंठ सम्बन्ध िथयो। 5 ितनले उनलाई
भएका िथए। ितनको तोिबयासग

पिहले

अन्नबिल, धू पह , मिन्दरका भाँड़ाह

अिन लेवीह , गवैयाह

ारपालह का िनिम्त तोिकएका अन्नको दश अंश, नयाँ दाखम

र

र तेल तथा

पूजाहारीह का िनिम्त दान राख्ने एउटा ठू लो कोठा िदएका िथए। 6 तर यी

सबै भइरहेको बेला मचािहँ य शलेममा िथइन,ँ िकनभने बेिबलोनका राजा
अतार्साःतको ब ीस

ँ
वषर्मा म राजाकहाँ फकको िथए।
केही समयपिछ

य शलेममा फिकर्जानलाई मैले उहाँको अनुमित माग, 7 र य शलेममा फकर ्।
त्यसपिछ तोिबयाको िनिम्त परमूभ ुको भवनका चोकह मा एउटा कोठा िदएर

ँ 8 म सा॑ै अूसन्न भए।
ँ मैले
एल्यासीबले गरे को खराब कुरो मैले थाहा पाए।

त्यस कोठाबाट तोिबयाका सबै सामानह

ँ 9 ती कोठाह लाई शु
फािलिदए।

गरे र परमूभ ुको भवनका भाँड़ाह , अन्नबिल र धू पह समेत ितनमा फेिर राख्न
ँ 10 लेवीह ले आफ्ना भागह
मैले आदे श िदए।

पाएका रहेनछन् भन्ने कुरा

ँ यसैले मिन्दरका सेवाको िजम्मा िलने लेवीह
पिन मैले थाहा पाए।

र गवैयाह

सबै आ-आफ्ना गाउँह मा फकछन् भन्ने पिन मैले सुन। 11 यसैकारण मैले

अिधकारीह लाई हप्काएर ूँन गर, “परमेँवरका भवनको िकन अवहेलना
भएको छ?” अिन मैले ती मािनसह लाई बोलाएर फेिर ितनीह कै ःथानमा
िनयुक्त गर। 12 त्यसपिछ सबै यहू दाले अन्नका आफ्ना दश

दाखम

अंश, नयाँ

र तेल भण्डारमा ल्याए। 13 मैले पूजाहारी शेलेम्याह, शाःऽी सादोक

र पदायाह नाउँ गरे का एक जना लेवीलाई भण्डारका िजम्मावाल िनयुक्त गर, र

97

जक्कूरका छोरा, म न्याहका नाित हानानलाई ितनीह का सहायक िनयुक्त गर।
िकनभने ितनीह

गिनएका िथए। ितनीह को कामचािहँ

िवँवासी मािनसह

आफ्ना दाजुभाइह का भाग िवतरण गनुर् िथयो।

14 हे परमेँवर, यसको

िनिम्त मेरो सम्झना राख्नुहोस्, र मैले भिक्तसाथ मेरा परमेँवरका भवनको र
त्यसको सेवाको िनिम्त गरे को काम नमेटाइिदनुहोस्। 15 त्यस बेला यहू दामा

मािनसह ले शबाथमा कोल पेिलरहेका, र खेतको अन्न जम्मा गरे र दाखम ,

दाख, नेभारा र सबै िकिसमका भारी गधामा राख्दै गरे का मैले दे ख। उनीह ले यी

सबै थोक शबाथमा य शलेममा ल्याउने गथ। त्यसैले त्यस िदनमा खाने कुरा

ँ 16 य शलेममा बसोबास
बेचेको िवरोधमा मैले ितनीह लाई चेताउनी िदए।
गन टुरोसका मािनसह ले पिन माछा र अ

सबै िकिसमका व्यापारका मालह

ल्याएर शबाथमा यहू दाका मािनसह लाई य शलेममा बेच्दारहेछन्। 17
यहू दाका भारदारह लाई हप्काएर मैले भन, “यःतो दुंट चाल चलेर ितमीह ले

शबाथलाई अपिवऽ गनुक
र् ो अथर् के हो? 18 के ितमीह का पुखार्ह ले पिन ठीक
यःतै काम गरे का हुनाले हाॆा परमेँवरले हामी र यस सहरमािथ यो िवपि
ल्याउनुभएको

होइन

र? अब

ितमीह ले

शबाथलाई

अपिवऽ

पारे र

झन्

परमूभ ुको बोध जगाउँदैछौ।” 19 शबाथका तयारीको िनिम्त य शलेमका

मूल

ढोकाह मा

साँझको

छाया

परे पिछ

ूवेश- ारह

थुन्नू

र

शबाथ

निसि ञ्जेल नखोल्नू भनी मैले आ ा गर। शबाथमा कुनै पिन भारी िभऽ लान

नपाओस् भनेर मेरा कोही मािनसह लाई मूल ढोकाको िजम्मामा िनयुक्त गर।

20 एक-दुई पल्ट व्यापारीह

र सबै िकिसमका सामान ल्याउने पैकारीह ले

य शलेमको बािहर रात िबताए। 21 तर मैले ितनीह लाई यसो भनेर चेताउनी

िदए,ँ “ितमीह

िकन सहरको पखार्लकै सामुन्ने रात िबताउँछौ? यिद ितमीह ले

फेिर यसो गर्यौ भने म ितमीह को िव
ितनीह

मा कड़ा कारबाई गनछु ।” त्यसपिछ

फेिर किहल्यै शबाथमा आएनन्। 22 अिन शबाथ-िदन पिवऽ राख्न

भनी मैले ती लेवीह लाई ितनीह ले आफूलाई शु

गरी मूल ढोकामा पहरा

िदनू भन्ने आ ा गर। हे मेरा परमेँवर, यो पिन मेरो िनिम्त सम्झना रहोस्, र

तपाईंको महान् ूेममा आफ्नो कृपा ममािथ रहोस्। 23 त्यस बेला पिन कुनैकुनै यहू दाका मािनसह ले अँदोद, अम्मोन र मोआबका ःऽीह लाई िववाह

ँ 24 ितनीह का बालकह मध्ये आधा अँदोदी भाषा बोल्थे
गरे का मैले भे ाए।

अथवा अ

मािनसह को भाषा बोल्थे, र ितनीह

यहू दाको भाषा बोल्न

ँ
मैले कुनै-कुनै
जान्दै नथे। 25 मैले ितनीह लाई हप्काए ँ र सराप िदए।
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मािनसह लाई िपट र जगल्
ितनीह लाई

शपथ

ँ
ाए।
मैले यसो भनेर परमेँवरको नाउँमा

लाए,ँ “ितमीह

खान

आफ्ना

छोरीह

उनीह का

छोराह िसत िववाह गिरिदनेछैनौ, अथवा उनीह का कुनै पिन छोरीह

छोराह िसत वा ितमीह

ितॆा

आफै िववाह गनछै नौ। 26 के यःतै ःऽीह को

कारण इॐाएलका राजा सोलोमनले पाप गरे का िथएनन्? समःत जाितह मा
कुनै राजा िथएनन्। ितनलाई आफ्ना परमेँवरले ूेम गनुभ
र् एको

ितनीजःतै अ

िथयो, र परमेँवरले ितनलाई सम्पूणर् इॐाएलमािथ राजा तुल्याउनुभएको िथयो।
तापिन िवदे शी ःऽीह ले नै ितनलाई पाप गनर् लाए। 27 अिहले पिन हामीह ले
यो सुन्नुपछर् िक ितमीह ले पिन िवदे शी ःऽीह लाई िववाह गरी यो घोर अपराध
गरे र हाॆा परमेँवरिसतको िवँवास ितमीह

तो दै छौ?” 28 ूधान पूजाहारी

एल्यासीबका छोरा योयादाको एक जना छोराले होरोनी सन्बलतकी एउटी
छोरीलाई िववाह गरे को रहेछ। यसैकारण मैले त्यसलाई मेरो सामुबाट

ँ
िनकािलिदए।

29 हे परमेँवर, ितनीह ले पूजाहारी पदलाई र पूजाहारीिगरी र

लेवीह को करारलाई अपिवऽ गरे कामा ितनीह को सम्झना रहोस्
मैले पूजाहारीह

र लेवीह लाई हरे क िवदे शी कुराबाट शु

30 यसरी

गर, र ितनीह लाई

आ-आफ्नो काममा िनयुक्त गर। 31 ठहिरएको समयमा दाउराको दान ल्याउने

ँ हे परमेँवर, तपाईंको
र अगौटे फलको िनिम्त पिन मैले व्यवःथा िमलाइिदए।
िनगाहमा मेरो सम्झना रहोस्।"

"पुनजार्गरण वा पुनजीर्वन र सुधार दुई फरक कुराह

्
हुन।

पुनजार्गरणले आित्मक जीवनमा नयाँ पिरवतर्न आएको दे खाउँछ। त्यसले
िदमाग र

दयको शिक्तलाई नयाँ गित तथा नयाँ जीवन िदन्छ। आित्मक

मृत्युबाट त्यो पुनजीर्िवत भएको ूमाण हो। सुधार भनेको आफ्नो जीवनलाई
सुव्यविःथत गनुर् हो यो आफूले मािनआएका धारणा, तकर्, िविभ

वादह ,

आिनबानी र चलनलाई पिरवतर्न गन ूिबयालाई सुधार भिनन्छ।"-एलेन जी
ाइट, िबिँचयन सिभर्स,् पृ. ४२बाट

पान्तिरत।

पुनजार्गरण, सुधार वा आफ्नो आचरणमा आमूल पिरवतर्न ल्याउनु र

दशांशको बीचमा ःवत सम्बन्ध हुन्छ। दशांश निदइकन केवल पुनजार्गण र

सुधार हुन ु भनेको मनतातो िःथितमा रहनु हो वा केही समयमै नव जागरणको
जोश सेलाएर जान्छ। परमेँवरको काममा सिबय भएर उहाँको पक्षमा
उिभनुभन्दा कितपय इसाईह

केवल तमाशामाऽ हे रेर बसेका हुन्छन्। सही

पुनजार्गरण र सुधारले समपर्णता वा वचनव ताको माग गदर्छ। दशांश त्यो
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वचनव ताको एक भाग हो। यिद परमेँवरलाई िदनुपन कुरालाई हामीले
लुकाएर राख्य

निदने कुरो हो।

भने उहाँबाट आिशष पाउन हामीले अपेक्षा गनर् नैितकताले

सही पुनजार्गरण र सुधार चचर्मा हुन्छ, चचर्भन्दा बािहर होइन

(भजन ८५:६)। हामीह को जीवनमा पुनजार्गरण हुन परमेँवरसँग माग्नुपछर्

(भजन ८०:१९) र ूभ ुलाई पिहला महण गरे को बेलामा हामीह को जीवन
कसरी सुधािरएको िथयो

त्यही िकिसमको सुधारको िनिम्त परमेँवरसँग चाहना

गनुप
र् छर् (ूकाश २:५

पान्तिरत)। हामीले के राख्ने र परमेँवरलाई के

फकार्उने त्यस मािमलालाई िलएर हामीमा सुधार हुनै पछर्।
हामीले जे काम गछ

त्यसले हामीलाई फरक पान होइन तर

हामीह को िदमाग र मनको िनणर्यले यो दे खाउँछ िक हामीमा सुधार आएको
छ र त्यसमा हामी वचनव

छ । त्यसले गदार् हामीह को िवँवास बढ्छ,

हामीह को आित्मक दशर्नलाई ितखो पाछर् र हामीह
किटव
उपसं हार
थप

इमान्दारपूवक
र्
चल्न

हुन्छ ।

जानकारी:

मािनसह सँग

गनुभ
र् एको

करार

वा

सम्झौताह को

सु

परमेँवरले नै गनुभ
र् एको िथयो। ती करारह ितर परमेँवरका जनह लाई

आकिषर्त गराउन ती करारह ले नै अमणी भूिमका खेलेको िथयो (िहॄू
र् एको ूित ाह ले उहाँको अनुमह, ूेम र
८:१०)। परमेँवरले करार ारा गनुभ

हामीलाई उ ार गन उहाँको चाहनाको ूितिनिधत्व गदर्छ।
ँ बाँिधएको
परमेँवरसग

करारमा धेरै कुराह

समावेश भएको हुन्छ:

परमेँवर, उहाँको करारलाई उपभोग गन व्यिक्त, करारका शतर्ह , परमेँवर

र मािनसह को बीचमा हुने ूितव ता, यिद करार पालन गिरएन भने त्यसको
नितजा, र करार पालन गरे हुने फाइदा वा करारको िनयत। मलाकी
३:९,१०मा उल्लेख गिरएको दशांश िदने अवधारणामा ती सबै तत्वह

समावेश भएका छन्। ती पदह मा परमेँवर र सि ता (िहफाजत)गनको

बीचमा दशांश ारा िवशेष करार बाँिधन पुगेको दे खाउँदछ। जब हामी त्यस

करारमा पःदछ तब त्यसबाट ूतआय पमा भौितक फाइदाको उपभोग गनर्
पुग्दछ , त्यितमाऽ नभएर पापी

दय पिरवतर्न भएर कःतो असल ब

रहे छ भ े ूमाण पिन दे ख्न सक्छ ।
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पुगेको

“ःवाथीर् र कञ्जुस

रोिकराखेको

हुन्छ।

दयले गदार् परमेँवरको जे हो सो िदन

मािनसह सँग

परमेँवरले

िबशेष

करार

बाँध्नुभएको

िथयो। भी को राज्यको आगमनको बारे मा सुसमाचार सुनाउन चािहने आिथर्क
भाग परमेँवरले छु

ाउनुभएको छ। यिद त्यस कामको िनिम्त छु

ाइएको

भाग कसै ले िनयिमत पमा िदए उसलाई परमेँवरले ूसःतमाऽामा आिशष

िदनुहन
ु ेछ। उहाँले यसरी आिशष िदनुहन
ु ेछ िक त्यस मािनसको राख्ने ठाउँ पिन

हुनेछैन। तर यिद मािनसले जानाजानी परमेँवरलाई िदनुपन कुरालाई आफूमै
राख्यो

भने

उहाँले

छौ।"-एलेन जी

ःप

मा

भ ुभएको

छ,

“ितमीह

ौापले

ाइट, काउिन्सल अभ ःटु वाडर्िशप, पृ. ७७बाट

येशूलाई िवँवास गछ भनेर मुखले भ

सम्झौता वा करार बाँधेर िजय

ौािपत

पान्तिरत।

त सिजलो होला तर उहाँसँग

भने त्यसमा िजम्मेवारीह

पिन हामीले

बोक्नुपन हुन्छ। परमेँवरले हामीसँग गनुभ
र् एको करार रमाइलोसँग उपभोग त

गछ तर ूायजसो उहाँले िदनुभएको िनदशन र िजम्मेवारीह लाई पालन गनर्

हामीलाई नरमाइलो लागेको हुनसक्छ। तै पिन करार भनेको दुई समूहको

बीचमा िमलेर बाँिधएको सम्झौता हो, र दशांश िदने िजम्मेवारी त्यस करारको
एक भाग हो।

िचन्तन मनन:
अ.

हामी परमेँवरलाई िवँवास गछ
हामीह को

िवँवासलाई

ूमािणत

भनेर त भन्छ
गन

तर

दशांशलाई

परमेँवरलाई नै फकार्उने चलन िवँवासको एक ूमुख भाग
आ.

िकन हुनगएको हो?

ँ दशांश िदने क्षमता नै छै न" भ े मािनसलाई तपाईँले
“मसग

कसरी सम्झाउनुहन्ु छ? पैसा त कमाउँछ तर परमेँवरलाई

िदन्छु भनेर बिप्तःमा िलएको बेलामा बाँधेको बाचालाई पालन
गनर् पिरिःथितले गदार् असमथर् मािनसलाई तपाईँले कसरी

इ.

बुझाउन खोज्नुहन्ु छ?
दशांशमा

परमेँवरको

कुनै

मािनसको

माऽ

हो

अिधकार

िकनभने

यो

छै न

पिवऽ

तर

छ

केवल
भ े

िवँवासीह लाई महसुस गराउन तपाईँ के गनर् सक्नुहन्ु छ?
ँ त्यसको िनिम्त के तकर्ह
तपाईँसग

कारणले

त्यसलाई

परमेँवरलाई

छन्? त्यो पिवऽ भएकै

नै

फकार्उँदा

जीवनलाई यसले कसरी ूभािवत पानर् सक्छ?
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तपाईँको

कथा ७
बासी खाना खा
बेिलज, सेडी मकेन्जी, ६३
बेिलजमा सुसमाचार कायर्बममा सिरक भएपिछ आफू बिप्तःमा िलन
तयार भएकोले आफ्नो ौीमानले के भन्ला भनेर सेडीले िचन्ता गरे की िथइन्।

उनी ूत्येक रात सुसमाचार कायर्बममा सिरक भएकी िथइन् तर उनको

ौीमान माकर्सले उक्त कायर्बममा जान अःवीकार गरे का िथए। उनलाई थाहा

िथयो िक उनको ौीमानले उनको बिप्तःमा िलने िनणर्यलाई उनले मान्दै नन्
िकनिक यिद सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा उनले बिप्तःमा िलइन् भने उनी

ौीमानसँग

नाचगानमा

भाग

िलन

सक्दै न,

जाँडरक्सी

िपउन

सक्दै न

र

पाटीर्ह मा गएर रमाइलो गनर् सक्दै न। सेडीले आफू बिप्तःमा िलने दुई िदन

अिघसम्म आफू बिप्तःमा िलने खबर ौीमानलाई भनेकी िथइन।
आफू बिप्तःमा िलने कुरा गनर् चाहे की िथइन् तब

फैलाएर ओ

जब जब

तब उनको ौीमान हात

ानमा पल्टदथे। अिन सेडीले ती हातह मा आफ्नो शीर

राख्नुपदर्थ्यो। तब एक रात जब आफ्नो ौीमानको मुख उज्यालो भएको उनले

दे िखन् तब आफ्नो कुरा राख्न सिजलो भएको थािनन्। मधुरो ःवरले उनले

भिनन् “आउने साबथमा म बिप्तःमा िलँदैछु।" माकर्स तुरन्त आफ्नो हात

सेडीको िशरबाट िनकालेर िरसले कडिकन थाले, “यिद ितमीले एडभेिन्टःट
चचर्मा बिप्तःमा िलयौ भने म ितमीलाई छोड्छु ।" केही बेर उनी िरसले चक

चक ःवरले कराउँदै सेडीलाई गाली गनर् थाले। एक िछन उनले सुनेर जवाफ

िदइन्, “ठीकै छ यिद तपाईँले मलाई छोड्नुहन्ु छ भने परमेँवरले तपाईँिबना

मेरो जीवनलाई सम्हाल्नुहन
ु ेछ।" माकर्सलाई अ
अक

केही नभिनकन सुितन्।

िदन एडभेिन्टःट ौीमतीले गदार् आफू कितको दु:ख पाउँछु

भनेर माकर्स गनगनाउन थाले। “शिनबार बासी खाना म खान चाह ।
शुबबार पकाएको खाना म खान चाह " उनले भने। “यिद तपाईँ बासी खाना

खान चाहनुह ु

भने बासी नहुने खाना तपाईँको िनिम्त पकाउनेछु, सेडीले

भिनन्। “यिद ितमीले बिप्तःमा िलयौ भने ितमी बेःसरी च ुट्छु " उनले

झोिक्कएर

भने।

सेडी

डराइन्

र

सुमाचार

ूचार

गन

कायर्बममा

मािनसह लाई उनको िनिम्त ूाथर्ना गनर् अनुरोध गिरन्। आफ्नो सुरक्षाको
िनिम्त पिन परमेँवरसँग सहायता मािगन्।
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जब साबथमा बिप्तःमा िलएर सेडी घर फिकर्न् माकर्ु स घरमा िथएन।

जब ौीमान घरमा आए तब उनको मुटु थरथर काम्यो। ौीमानले उनलाई
िपट्नेछन् भनेर उनको मनमा िनँचय भएको िथयो। तर त्यसको स ा उनले
सेडीलाई अ ालो मारे र भने, “अब ितमी नयाँ

ी भयौ। तर जबसम्म िजउँछु

तबसम्म म एडभेिन्टःट चचर्मा किहल्यै पिन जा " आफ्नो अठोट ूकट गद
उनले भने। “यो त तपाईँको िनणर्य हो। परमेँवरले सबैलाई च ु

ःवतन्ऽता

िदनुहन्ु छ। तर पिछ तपाईँलाई केही भयो भने मलाई दोष निदनुहोस्। मैले

तपाईँलाई कुन बाटो िहँड्नुपछर् सो दे खाइिदएकी छु " सेडीले जवाफ िदइन्।
बिप्तःमा पिछ ितनीह को िदन सध झ ठीकै िथयो तर साबथमा खाना
नपाएकोमा माकर्सले गुनासोचाही ँ गर्यो। शिनबार सेडीले ताजा खान पकाउन

भ े उनी चाहन्थे र उनको कुरा नमानेकोले उनी िरसाए। उनको िनिम्त
पकाएको खाना खान अःवीकार गरे ब

एडभेिन्टःट चचर्को निजक भएको

भ ीमा उनी खान गए। उनले त्यहाँ रक्सी पिन िपए र जब सेडी चचर्बाट
आइन् तब उनी रक्सीको सुरमा अ ालो माद घर फक।
आफ्नो ौीमानलाई परमेँवरको मायाले छु न सकोस भनेर सेडीले

ूाथर्ना गिरन्। ूत्येक शुबबार उनको िनिम्त राॆो लुगाह

ि

गनर् थािलन्

तािक उनी पिन चचर्मा जाउन्। अक शिनबार सादीले माकर्सलाई चचर् जान
अनुरोध गिरन् तर माकर्स चचर् जानुको स ा िसनेमा हे न र् गए र भ ीमा गए।

साँझमा उनी घर फकको लग ै ठू लो भूकम्प गयो। उनी भईँु मा डम
“हे ूभ ु मलाई बचाउनुहोस्। मलाई फेिर अक

लडे।

मौका िदनुहोस्" उनी

ु म्प किहले आउँछ कसै लाई थाहा हुँदैन त्यसरी नै येशू
िचच्याए। “जसरी भक

ु एन भने के
किहले आउनुहन्ु छ त्यो हामीलाई थाहा छै न। तर तपाईँ तयार हुनभ
गन?" सेडीले भिनन्। सधको िनिम्त घर हल्लेको जःतो उनलाई लाग्यो र

उनी कराउन थाले। उनी रोएको ढोकाबाट एक जना िछमेकीले दे खे। जब

भूकम्प रोिकयो तब उनले भने, “भूकम्प गएकोले म चचर्मा आए ँ भनेर म

र् ोस्।
कसै लाई दे खाउन चाह ।" “अ ले के भन्छ त्यसमा िचन्ता नगनुह
मािनसह ले के भन्ला भनेर डराउने धेरै मािनसह

ःवगर्मा हुँदैन।" सेडीले

भिनन्। अिन उनी पिन अक साबथ सेडीसँगै चचर्मा गए।

केही समयपिछ उनको गाउँमा सुसमाचार ूचारको कायर्बम भएको

िथयो र सेडीले आफ्नो ौीमानलाई उक्त कायर्बममा आउन िनम्तो िदइन्। तर
पिहलो िदन उनी रक्सी खाएर माते। दोॐो िदन पिन उनको व्यवहार त्यःतै
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िथयो। तेॐो िदनमा सेडीले माकर्सलाई भिनन् “मलाई भन्दा तपाईँले तपाईँको
साथीह लाई धेरै मनपराउनुहं द
ु ो रहे छ। यिद त्यही तपाईँलाई मनपछर् भने

ितनीह सँगै बःनुहोस्।" उनको कुरा सुनेर उनी झःके। पिछ उनी पिन

सुसमाचार कायर्बममा भाग िलन थाले र जब ूचारकले आफ्नो

दय येशूलाई

िदन चाहनुहन्ु छ भने अगािड आउनुहोस् भनेर बोलाउँदा माकर्स पिन गए।
आफ्नो ौीमानले बिप्तःमा िलनेछन् भ े कुरा उनलाई आशा लाग्न थालेको
ँ
यःतो होला भनेर मैले
िथयो। “जब उनले बिप्तःमा िलए तब म रोए।
सोचेको पिन िथइन" सेडीले भिनन्। पिछ गएर सेडी र माकर्स बेिलज चचर्को
अत्यन्त िवँवािसलो र सिबय चचर्को अगुवा भए। ६३ वषर्की सादीले छपल्ट
भन्दा पिन बेसी सुसमाचार कायर्बमको आयोजना गिरन् जसले गदार् ५० जना
भन्दा बेिसले बिप्तःमा िलए। उनी र माकर्सको ूभावले सय मािनसह
आए। अबको भेटीले बेिलजमा िनयिमत

चचर्मा

पमा सुसमाचार ूचार गन थलो

बनाउन सहयोग िमल्नेछ। त्यसको लािग तपाईँह लाई धेरै धन्यवाद।
बेिलजको बारे मा थप जानकारी: आधा भन्दा बेिस बेिलजका मािनसह
बोल्छन् र धेरैले त्यो भन्दा बेिस भाषाह

उत्पादनह

दुई भाषा

बोल्छन्। पेशोल र कृिषका

ारा त्यो दे शको आिथर्क अवःथा चिलरहेको छ। िचनी र केराह

िनयार्त गदर्छन्। पयर्टकह

पिन धेरै आउँदैछन्।
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