परमे वरप्रित आभार तथा
ध यवादी भएर िदने भेटी

९

यस अध्यायका मूल पदह : म ी ६:१९-२१, एिफसी २:८, १ पऽुस ४:१०,
लूका ७:३७-४७, २ कोरन्थी ८:८-१५ र २ कोरन्थी ९:५,७।

र् यो िक
यस अध्यायको मूल सार पद: “परमेँवरले सं सारलाई यःतरी ूेम गनुभ

उहाँले आफ्नो एकमाऽ पुऽलाई िदनुभयो, तािक जसले उहाँलाई िवँवास गछर् ऊ
नाश हुन ु आवँयक छै न तर उसले अजम्मरी जीवन पाएर िजउँदछ" (यूह ा
३:१६

पान्तिरत)।

हामीह को परमेँवर िलने परमेँवर होइन तर िदने परमेँवर

ु न्ु छ।
हुनह

यो

महान्

सत्य ान

येशूको

त्याग

तथा

बिलले

दे खाउँदछ।““परमेँवरले सं सारलाई यःतरी ूेम गनुभ
र् यो िक उहाँले आफ्नो

एकमाऽ पुऽलाई िदनुभयो, तािक जसले उहाँलाई िवँवास गछर् ऊ नाश हुन ु

आवँयक छै न तर उसले अजम्मरी जीवन पाएर िजउँदछ" (यूह ा ३:१६
पान्तिरत)। वा यस पदलाई थप बुझाउन येशूको यो बाणी सु ुहोस्,

“ितमीह

दु

भएर पिन आफ्ना छोराछोरीह लाई कसरी असल थोक िदनुपछर्

भनेर ितमीह लाई थाहा छ। त्यसकारण जसले पिवऽ आत्मा ःवगर्मा रहनुहन
ु े

परमेँवर िपतासँग माग्छ उसलाई झन कित धेरै िदने होला?" लूका ११:१३
पान्तिरत।

परमेँवरले िदनुभएको िदनुभएकै गनुह
र् न्ु छ, यो उहाँको ःवभाव वा

चिरऽ हो। त्यसकारण हामी जो उहाँको चिरऽलाई ूितिबम्ब गनर् चाहन्छ

हामीले पिन िदने कला िसक्नु आवँयक छ। “ःवाथीर् इसाई" भनेर कहलाइएर
परमेँवरको ःवभावलाई बदनाम गन इसाई हुन ु कल्पना गन नहुने कुरो हो।

हामीलाई जे िदइएको छ सो िफतार् गनुर् भेटी ारा िदनु एक उपाय

हो। हामीह को भेटीले परमेँवरूित हामी कितको आभारी छ र उहाँलाई

हामी कित ूेम गछ भनेर दे खाउने अवसर हो। जुन िदन येशू यस सं सारमा
फेिर फकर आउनुहन्ु छ त्यस िदन हामी ती मािनसह लाई भेट्नेछ जसले

उहाँको अनुमहलाई ःवीकार गरे का छन् र त्यो ःवीकार गराउन हामीह को

िनःवाथर् भावनाले िदएको भेटीबाट सम्भव भएका हुन ् भनेर हामी महसुस
गनछ ।
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भेटीको मह वपूणर् पक्षह लाई यस अध्यायमा हामीले हे नछ । हामीह को

पैसा होस्, समय होस् वा ूितभा होस्, जब हामी उदार भएर िदँछ

तब

हामीह मा भएको िवँवास जीिवत छ र हामीले सेवा गरे का परमेँवरको
ःवभाव हामीले दे खाइरहे काछ भनेर ूकट गनछ ।

१. "जहाँ ितॆो धन छ" (म ी ६:१९-२१)
धन-सम्पि

म ी ६:१९-२१मा येशूले भ भ
ु एको छ “१९ आफ्नो िनिम्त पृथ्वीमा

नथुपार, जहाँ कीरा र िखयाले ती नंट पाछर्न ् र जहाँ चोरह ले घर

्
फोरे र ती चोछर्न।

२० तर आफ्नो िनिम्त ःवगर्मा धन-सम्पि

थुपार, जहाँ

कीराले वा िखयाले नंट पादन, र चोरले पिन चोदन। २१ िकनिक जहाँ ितॆो
धन हुन्छ, त्यही ँ ितॆो मन पिन हुन्छ।" हामीह मा भएका सांसािरक

धनसम्पि को शिक्तशाली पकडबाट हामी कसरी ःवतन्ऽ हुन?
र्ु ोस् कलःसी
े हेनह
३:१-४ "१ यसकारण यिद ितमीह

ँ िजइउठाइएका छौ भने मािथका
भींटसग

कुराह को खोजी गर, जहाँ भींट हुनहु न्ु छ, र परमेँवरको दािहने बाहुलीपि

बःनुभएको छ। २ मािथका कुरामा मन लगाओ। पृथ्वीमा भएका कुरामा
होइन। ३ िकनभने ितमीह

र ितमीह को जीवन परमेँवरमा

मरे का छौ,

ँ लुकाइएको छ। ४ भींट, जो हाॆो जीवन हुनहु न्ु छ, उहाँ ूकट
भींटसग
हुनहु ँद
ु ा ितमीह

६:२१

ँ ै मिहमामा ूकट हुनछ
पिन उहाँसग
े ौ।"

""जहाँ ितॆो धन वा ढु कुटी छ त्यहाँ ितॆो मन पिन हुन्छ" (म ी
पान्तिरत) भनेर येशूले हामीह को

दयलाई खोतल्नुहन्ु छ। येशूको

यस भनाइ कितको महान् छ भनेर थाहा पाउन त्यस पिछका दुई पदह मा

व्याख्या गरे को पाइन्छ। पृथ्वीमा धन थुपादार् के हुन्छ र ःवगर्मा धन थुपादार्
के हुन्छ भनेर दुई धनह को बारे मा िबपिरत धारणा ती पदह ले उल्लेख

गिरएका छन्। सं सारमा थुपिरएको धन के हुन्छ भनेर ती शब्दह ले बयान

गिरएको छ: िकराले खान्छ, िखया लाग्छ र चोरह ले चोरे र लान्छ।
हामीह को सं सारमा भएका धनसम्पि

जान्छ भनेर येशूको उक्त भनाईले पुि

कितको अःथायी छ र नाश भएर
गदर्छ। हामीसँग भएको धन कित

िछटो खतम हुन्छ भ े कुरालाई कसले अनुभव गरे को छै न र? "यस सं सारमा
सबै थोक अिःथर, अिनिँचत र असुरिक्षत छ। यस सं सारमा भएका थोकह

िखइएर जान्छ, नाश हुन्छ, चोरे र लै जान्छ र हराउँछ। तर त्यसको िबपिरत

ःवगर् छ: सबै थोक अनन्त छ, िःथर वा ननािशने, सुरिक्षत र निबमने हुन्छ।
ःवगर्मा कुनै थोक पिन हराएको भ े हुँदैन।"-िनकोलौस सतेलमाजर, िबयोन्ड
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ब्लेिस , (नाम्पा, आइडाहो: पािसिफस ूेस पिब्लिश
पृ. २२बाट

आसोिशयशन, २०१३),

पान्तिरत।

तपाईँ आफूसँग रहे को सामान हे नह
र्ु ोस्। तपाईँसँग केवल थोरै होला।

िढलो वा चाँडो तपाईँसँग भएको सबै थोक फ्यािकनेछन्। पुःत सम्म रहे को
केही

थोकह

अपबादको

पमा

रिहरहला।

तर

बुि मानी

सि ता

(िहफाजत)गन मािनसले ःवगर्मा धन सुरिक्षत राख्न ूयास गनुप
र् छर्। त्यहाँ यहाँ

जःतो नाश होला, चोरले लै जाला वा लुटला भ े पिन डर हुँदैन।
असल

सिञ्चतकले

अवधारणाह मा

एक

अपनाउनुपन

मह वपूणर्

अबधारणा म ी ६:१९-२१मा िदइएको छ। तपाईँसँग भएको धनसम्पि ले

तपाईँलाई तान्छ, घचेट्छ, तानातानी गछर्, त्यताितर तपाईँको मन लािगरहन्छ,

माग बढ्दै जान्छ वा धनकमाउन ूितःपधार् बढ्दै जान्छ, फसाउँन सक्छ र
तपाईँको

दयलाई िनयन्ऽण गनर् खोज्दछ। भौितक सं सारमा तपाईँको

दय

तपाईँको धनभएकोितर लान्छ। त्यसकारण जहाँ तपाईँको धन छ त्यो तपाईँको

िनिम्त अत्यन्त मह वपूणर् ःथान हुन गएको हुन्छ। जित जित हामी सं सारका

थोकह ितर ध्यान लगाइरहे का हुन्छ

त्यितत्यित ःवगर्का थोकह मा ध्यान

िदन कठीन भएर रहे को हुन्छ।

भ े बेलामा म इसाई हुँ भनेर दावी गन तर परमेँवरको मिहमाको

िनिम्त िचसो भएर बःदै धनसम्पि ितरमाऽ ध्यान िदने मािनसलाई ढ गी वा

ँ ाले दे ख्ने
पाखण्डी भिनन्छ। अथार्त ् हामीले हामीह को धन केवल आख

बःतुह मा

लािगरहे को

हुन्छ

ँ ा लगाउन ूितव
हामीह को आख

तर

िवश्वास ारा

ःवगर्मा

भएको

धनितर

हुनपु छर् (२ कोरन्थी ५:७)। त्यसको अथर्

अब हामी हात बाँधेर बसेर चचर् वा अ ले ख्वाइ हाल्छ भनेर परिजिव भएर

बःनुभनेको होइन। हामी व्यवाहािरक त हुनपु छर् नै। हामीह को आवँयकता

र पिरवार तथा आफूलाई चािहने थोकको िनिम्त र अवकाशको समयसम्म
अ को भर नपिर आफ्नै मेहनतले काम गरे र आवँयकताह लाई पूितर्गनुप
र् छर्।
त्यसकारण छ िदनसम्म काम गनुर् भनेर दश आ ामा परमेँवरले आफ्नै हातले

कोनुभ
र् एको िनदशनलाई वेवाःता गन होइन। तर हामीह को दै िनक जीवनमा
अनन्तितर िदमाग लगाइराख्नु हामीह को ठू लो िनणार्यक उ ेँय भइरहे को
हुनपु छर्।

भनेर

ःवगर्मा भएको धन र पृथ्वीमा भएको धनको बीचमा के फरक छ

पावलले

ँ
औल्याएको

मह वपूणर्

ँ ा
बुद

िहॄू

"कैदीह मािथ ितमीह ले दया दे खायौ, आफ्नो सम्पि
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१०:३४मा

पढ्नुहोस्:

लुिटँदा पिन हषर्साथ

स ौ, िकनिक ितमीह
रहने सम्पि

जान्दिथयौ, िक ितमीह को आफ्नै अझ उ म र सदा

छ।"

२. परमेँवरको अनुमहको सिञ्चता (िहफाजत)गनह
परमेँवरले हामीह लाई धेरै थोकह

(१ पऽुस ४:१०)

िदनुभएको छ त्यसमा एक थोक

के छ? हेनह
र्ु ोस् एिफसी २:८,९ "८ िकनभने अनुमहबाट िवँवास ारा ितमीह ले
उ ार पाएका छौ– र यो ितमीह

हो– ९ कमर्ह

आफैबाट होइन, यो त परमेँवरको वरदान

ारा होइन, नऽता मािनसले घमण्ड गनछ।"

हामी योग्य नभएतापिन पाउने कृपालाई अनुमह भिनन्छ। यो बरदान

हो जुन ् कुनै असल काम गरे कोले वा असल भएकोले पाउने इनाम होइन।

यस पृथ्वी महमा परमेँवरले उहाँको अनुमह खन्याउनुभएको िथयो। यिद त्यस

अनुमहलाई

हामीह को

हामीले

वेवाःता

जीवनलाई

नगिर

काँच ुली

महण

गर्य

फेराइिदन्छ।

त्यो

भने

उहाँको

मरे पिछ

वा

अनुमहले

अनन्त

जीवनमामाऽ होइन अिहलेकै जीवनमा पिन अनुभव गनर् सक्छ । ःवगर्को सारा
सम्पि

पितत

र शिक्त अनुमहको बरदानमा पोको पािरएको छ (२ कोरन्थी ८:९)।

र

ःवगर्दूतह

योग्य

नठहिरएका

मािनसह लाई

खन्याइएको

चिकत भएका छन् (१ पऽुस १:१२)।

अनुमह

दे खेर

परमेँवरबाट पाइएको सबै अनुमहह मा एउटा अनुमह अत्यन्त

अमूल्यको छ भ े कुरामा कसै ले पिन िववाद गरे को छै न। त्यो हो येशूमा

हामीले पाएको अनुमह। अनुमह िबना हामीह को जीवन आशा िबनाको
हुन्छ। पापले मािनसह लाई यसरी िनथुब िभजाइिदएको छ िक ितनीह ले जे

गरे पिन त्यसबाट मािनसह

फुित्कन सक्दै नन्। धमर्कमर् वा परमेँवरको

व्यवःथालाई पालन गरे र पिन पापले ढालेको जीवनलाई पुनजीर्िवत पानर्

सक्दै न। तर त्यसो भयो भन्दै मा "के परमेँवरको व्यवःथा अथार्त ् दश
आ ाह

परमेँवरको ूित ाको िब

मा छ त? यःतो सोच्न पिन परमेँवरले

िनषेध गिरयोस्: यिद व्यवःथा पालन गरे र धमार्त्मा हुन्छ वा नयाँ जीवन
पाइन्छ भने दश आ ाह

पालन गरे र नै धमीर् ठहिरन्थ्यो (गलाती ३:२१)।

यिद कुनै व्यवःथाले हामीलाई मुिक्त िदन सक्छ भने परमेँवरको व्यवःथा वा
दश आ ाले नै मुिक्त िदन सक्थ्यो। तर व्यवःथालाई पालन गदमा पिन मुिक्त

पाइँदैन भनेर पावलले भन्दछन्। त्यसकारण यिद हामीले मुिक्त पाउनु नै छ

भने केवल अनुमहबाटमाऽै पाउन सक्दछ ।

ँ कसरी सम्बन्ध
भण्डारे वा सि ता (िहफाजत)गन व्यिक्तले अनुमहसग

राखेको हुन्छ? परमेँवरलाई र अ लाई िदँदा हामीले परमेँवरको अनुमहलाई
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दे खाइरहेका छ भनेर कसरी महसुस गराउँछ? हेनह
र्ु ोस्, १ पऽुस ४:१० "जसले

जःतो वरदान पाएको छ, परमेँवरका अनुमहका िविभन्न वरदान पाएका

भण्डारे झ ती एक-अकार्को िनिम्त ूयोग गर।"
नै हामीह

जसरी हामीह ले परमेँवरको अनुमहको बरदान पाएका छ त्यसरी
परमेँवरको िविभ

अनुमह को भण्डारे वा सि ता (िहफाजत)गन

हुनपु छर् भनेर पऽुसले भन्दछन्। अथार्त ् परमेँवरले हामीह लाई बरदान वा

उपहारह

िदनुभएको छ, त्यसकारण हामीलाई जे िदइएको छ त्यसलाई िफतार्

िदनुपछर्। अनुमहबाट हामीले जे पाएका छ त्यो हामीलाई माऽ फाइदाको

िनिम्त वा खुशी पानर् होइन तर परमेँवरको सुसमाचारको ूगितलाई हामीले

िदनुपछर्। हामीले िस मा पाएका छ (जुन अनुमहको कारणले पाएका छ ),
तब हरतरहले हामीले िस मा िदन सक्ने हुनपु छर्।

परमेँवरले तपाईँलाई के के िदनुभयो सो सबै कुराह को बारे मा

सोच्नुहोस्। तपाईँलाई िस मा िदइएको अनुमहलाई तपाईँले कसरी सि ता
(िहफाजत)गनर् सक्नुहन्ु छ?

३. परमेँवरलाई चढाउने अित उ म भेटी (लूका ७:३६-४७)

जब हामीले परमेँवरलाई भेटी िदन्छ तब कुन िनयतले िदन्छौ त्यो

उहाँलाई थाहा भएको हुन्छ। लूका ७:३६-४७मा त्यसको ज्वलन्त उदाहरण
उल्लेख गिरएको छ। हेनह
र् ोस्: "३६ फिरसीह मध्ये एक जनाले उहाँलाई

भोजन गनर् िनम्तो िदए, र उहाँ त्यस फिरसीको घरमा गएर खान बःनुभयो। ३७

त्यस सहरमा एउटी पापी ःऽी िथई। फिरसीको घरमा येशू खान बःनुभएको छ

भन्ने सुनरे , र एउटा िस मरमरको शीशीमा अ र िलएर त्यो त्यहाँ आई, ३८ र
ँ ल
ु े िभजाउन लागी, र
पिछिल्तरबाट उहाँका पाउनेर उिभएर, ँदै उहाँका पाउ आस
आफ्नो िशरका कपालले पु दै उहाँका पाउलाई च ुम्बन गरी, र त्यो अ र घःन

लागी। ३९ उहाँलाई िनम्तो गन फिरसीले यो दे खेर मनमनै यसो भन्न लागे,

“ियनी अगमवक्ता हुँदा हुन ् ता ियनलाई छु ने को र कःती ःऽी हो भनी ियनले

जान्नेिथए, िकनिक यो त पापीनी हो।” ४० येशूले त्यस फिरसीलाई भन्नुभयो,

“ए िसमोन, ितमीलाई केही भन्नु छ।” ितनले भने, “गु ज्यू, भन्नुहोस्।”
“कोही साहू कारका दुई ऋणीह

पचास

िथए, एउटाले पाँच सय

४१

िपयाँ र अकार्ले

िपयाँ ऋण िलएका िथए। ४२ तर ितनीह िसत ितन केही नहुँदा ितनले

दुवैलाई माफी िदए। यसकारण भन त, यी दुईमध्ये कुनचािहँले ितनलाई बढ़ी

ूेम गनछ?” ४३ िसमोनले भने, “म ठान्छु , जसले बढ़ी क्षमा पायो।” उहाँले
ितनलाई भन्नुभयो, “ितमीले ठीकै िवचार गरे का छौ।” ४४ अिन त्यस ःऽीितर
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फकर उहाँले िसमोनलाई भन्नुभयो, “यस ःऽीलाई दे ख्तछौ? म ितॆो घरिभऽ

ँ ल
ु े
आए,ँ तर ितमीले मलाई पाउ धुने पानी िदएनौ, तर यसले मेरा पाउ आस
िभजाई, र आफ्ना केशले पुछी। ४५ ितमीले मलाई च ुम्बन गरे नौ, तर यसले त,

यहाँ म आएदे िख, मेरा पाउ च ुम्बन गनर् छोड़े की छै न। ४६ ितमीले मेरो िशरमा

तेल घिसिदएनौ, तर यसले त मेरा खु ामा अ र घसेकी छे । ४७ यसकारण म
ितमीलाई भन्दछु , यसका पाप, जो धेरै छन्, क्षमा भएका छन्, िकनिक यस ःऽीले

बढ़ी ूेम दे खाई। तर जसलाई थोरै क्षमा गिरन्छ, त्यसले थोरै ूेम गदर्छ।”

ु मा अडेस लागेर बःनुभएको येशूलाई पछािडबाट सु क्क आएकी
टे बल

ँ ल्याएको एउटा सानो बहुमूल्यको बाकस खोिलन्
मेरीले दे िखन्। आफूसग

अ रको शीशी िनकािलन् । त्यो शीशी खोलेर अत्यन्त महँगो मगमग बाःना

ँ ु झाद आफ्नो कपालले पुछ्न
आउने अ रले येशूको पाऊमा खन्याइन् र आश

थािलन्। कितले यो त अनुिचत भयो भनेर गुनासो व्यक्त गरे । येशूलाई खान

बोलाउने फिरसी पिण्डतले त मनमनै त्यःतो पापीलाई पिन छु न िदनुभयो भनेर
येशूूित खेद व्यक्त गरे । उनको पापमय जीवनबारे धेरै जसोलाई थाहा िथयो।
तर भूतले

सताएको मेरीलाई येशूले िनको पानुभ
र् एको िथयो र

शैतानको पकडबाट उनलाई ःवतन्ऽ पािरएको िथयो (लूका ८:२)। जब

आफ्नो मिरसकेर गािडएको भाइ लाजरसलाई येशूले पुन त्थान गनुभ
र् एको िथयो

तब मेरी येशूूित अत्यन्त आभािर भएकी िथइन्। उनले ल्याएको अ र
अत्यन्त बहुमूल्य िथयो जुन उनले धेरै पैसा जम्मा गरे र िकनेर राखेकी िथइन्।

येशूको पाऊमा खन्याएर उनले येशूूित आफ्नो कृत ता व्यक्त गरे की िथइन्।

हामीले परमेँवरलाई िदने भेटी कुन् िनयतले िदनुपछर् भनेर यस

कथाले हामीह को िदमागमा कब्जा गनुप
र् छर्: त्यो हो धन्यवादी वा कृत

बनेर। परमेँवरको अनुमहको अमूल्य उपहारूित आभािर भएर उहाँलाई व्यक्त

गन अ

कुन् साधन छ र? परमेँवरको उदारताले गदार् पिन अ लाई िदने

हामीह को बानी तयार भएको हुन्छ र त्यो िदने बानीमा परमेँवरतफर्
हामीह को आभार पिन िमिसएको हुन्छ। ती दुवै मसलाह
उदारनीितलाई

(परमेँवरको

दयमा राख्नु र उहाँूित आभािर हुन)ु िमसाएर परमेँवरलाई

हामीह को भेटी िदँदा त्यो अथर्पूणर् हुन्छ। त्यो भेटी केवल पैसामाऽ नभएर

हामीह को समय, ूितभा, धन र शरीर हुनपु छर्।

भेटी िदने सन्दभर्मा पौरािणक इॐाएलमा भएका चलनह

आजको

भन्दा अत्यन्त फरक भएतापिन हामीह को भेटी िदने चलनमा कःतो नीितह ले

ूेिरत हुनपु छर् भनेर दे हायका केही पदह ले कसरी दे खाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: ूःथान

11९

३४:२६,

“ितमीह को जिमनका अगौटे फलमध्येका सबभन्दा असल फलचािहँ

परमूभ ु आफ्ना परमेँवरको घरमा ल्याउनू।", लेबी २२:१८-२५ "१८

“हा न, त्यसका छोराह

र सबै इॐाएलीह लाई भन्: ‘इॐाएली अथवा

इॐाएलमा वास गन परदे शीले भाकल वा राजीखुशीको होमबिल परमूभ ुलाई

चढ़ाउँदा, १९ त्यो महणयोग्य हुनलाई साँढ़े, भेड़ा वा बोकाह बाट िनंखोट

नरचािहँ चढ़ाओस्। २० खोट भएको जे छ त्यो ितमीह ले नचढ़ाउनू, िकनिक
त्यो महणयोग्य हुनछ
े ै न। २१ मेलबिल चढ़ाएर परमूभ ुलाई आफ्नो भाकल पूरा

गदार् अथवा राजीखुशीको बिल चढ़ाउँदा बथान वा बगालबाट िलइने पशु
महणयोग्य हुनलाई त्यो िस

अ भ

र िनंखोट हुनपु छर्। २२ अन्धा, चोट भएका,

भएका, मूसा वा पाकेको घाउ भएका, यःतालाई ितमीह ले परमूभ ुको

िनिम्त अिग्न-होमको

पमा वेदीमा नचढ़ाउनू। २३ तर अ भ

भएको साँढ़े वा

भेड़ाचािहँ ितमीह ले राजीखुशीको बिलमा चढ़ाए हुन्छ। तर भाकलको बिलमा
चािहँ त्यो महण हुनछ
े ै न। २४ जुन पशुका अण्ड कुच्च्याइएका वा चूर पािरएका,

फोिरएका वा िचिरएका हुन्छन्, त्यो परमूभ ुको िनिम्त नचढ़ाउनू। ितमीह को
दे शभिर नै त्यसो गनुर् िनषेध छ। २५ कुनै परदे शीबाट िलएर पिन यःतो कुनै
पशु परमेँवरको भोजन ःव प नचढ़ाउनू। ितनीह मा भएका अ भ

गदार्, ती ितमीह का िनिम्त महणयोग्य हुनछ
े ै न’।”

र खोटले

ँ ामा नपुगेको
परमेँवरलाई िदने जुनसुकै उ म भेटी हामीह को आख

होला तर उहाँको अगािड त्यो मह वपूणर् हुन्छ। हामीसँग भएको सबभन्दा
असल जुन ् छ त्यो जब हामी िदन्छ तब हामीह को जीवनमा परमेँवरले

अमज ःथान िलएको दे खाउँछ । परमेँवरबाट कुनै फाइदा पाइएला भनेर हामी

भेटी चढाउँदैन । तर येशू भी

ारा हामीलाई के िदइएको छ सोूित आभार

व्यक्त गनर् वा धन्यवादी हुन हामी िदन्छ ।
खुला

"जब हामी परमेँवरूित समिपर्त भएर

उहाँको ूेमूित आभािर भएर

दयले भेटी चढाउँछ त्यो सानै िकन नहोस् तर त्यो ःवइच्छाले त्याग

गरे को हुनाले परमेँवरको सामु त्यो मीठो बाःना हुन जान्छ र त्यसलाई
बहुमूल्य उपहारको

पमा उहाँले महण गनुह
र् न्ु छ। जब खुशीसाथ हामीह को

उ ारकतार्लाई हामीह को िनिम्त बहुमूल्य भएको जे िदन्छ , यिद हामीह

परमेँवरूित ऋणी भएर आभार व्यक्त गरे र िदन्छ तब त्यो केवल सानो र

ँ ामा त्यो
अिलकितमाऽ भएको महसुस गनर् पुगेका हुन्छ । तर हामीह को आख

थोरै वा अपुग भएतापिन ःवगर्दूतह ले ती भेटीह लाई िलएर परमेँवरको
िसहाँसनको सामु बाःना आउने भेटी सरह चढाउँछन्, र त्यसलाई परमेँवरले

120

महण गनुह
र् न्ु छ।"-एलेन जी
३९७बाट

४.

पान्तिरत।

दयका िनयतह
खुला

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ३, पृ.

(२ कोरन्थी ८:८-१५)

दयले िदल खोलेर एक जना िबधवीले परमेँवरको मिन्दरमा

चढाएको भेटीको बारे मा अगािड चचार् गरे का िथय । अ ह ले िदएका भव्य

भेटीह को सामु उनको भेटी नगण्य भएतापिन त्यो भेटी धेरै भएको दे िखएको

िथयो िकनिक उनले उनको सत्य

दय र चिरऽलाई दे खाएकी िथइन् जसले

गदार् येशूले उनको यसरी सराहना गनुभ
र् एको िथयो, “त्यस गिरब िबधवीले अ

सबैको धेरै भैटी भन्दा धेरै िदइन्" (लूका २१:३

पान्तिरत)।

केवल परमेँवरलाई माऽ (याकूब ४:१२) हामीह को साँचो िनयत

थाहा छ (िहतोपदे श १६:२, १ कोरन्थी ४:५)। गलत िनयतले असल काम
गनर् असम्भव छ। धेरै िदँदा धेरै िवँवास चािहन्छ भ े छै न। तर अ को

भलाइको िनिम्त त्याग गनर् सक्नुले हामीह को

ठीक िनयतलाई दे खाउँदछ।

दयमा भएका अित ूभावकारी

िदनु र कुन िनयतले िदइन्छ त्यसको बारे मा ूेिरत पावलले २ कोरन्थी

८:८-१५मा चचार् गरे का छन्। परमेँवरको भण्डारे वा सि ता (िहफाजत)गन

ह भनेर हामी दावी गछ भने पावलले दे खाएका नीितह लाई हामीले कसरी
लागु गनुप
र् छर्? हेनह
र्ु ोस्: "८ मैले यो आ ाको

पमा भनेको होइन,ँ तर

ँ तुलना गरे र ितमीह को ूेम पिन साँचो हो भन्ने ूमािणत
अ ह को जोशसग

गनर्लाई मैले यो भनेको हुँ। ९ िकनिक हाॆा ूभ ु येशू भींटको अनुमह
ितमीह लाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनहु न्ु थ्यो, तरै पिन ितमीह का खाितर उहाँ
ु यो, तािक उहाँको गरीबीबाट ितमीह
गरीब हुनभ

धनी हुन सक। १० अब यस

िवषयमा चािहँ मेरो सल्लाह यही छ– एक वषर्अिघ जुन िदने काम ितमीह ले सु

गरे का माऽ होइन, तर त्यो गन उत्कट इच्छा पिन गरे का िथयौ, त्यसलाई अब
पूरा गनुर् ितमीह का िनिम्त असल हुन्छ। ११ इच्छा गनर्मा ितमीह को जुन

ु ािबक आफ्नो औकातअनुसार िदएर यस कामलाई पूरा
तत्परता िथयो त्यसैमत

गर। १२ िकनभने िदने तत्परता छ भने मािनसिसत भए अनुसारको दान नै
महणयोग्य हुन्छ, नभएअनुसारको होइन।

१३ ितमीह लाई भार होस् र

अ लाई हलुका होस् भनेर मैले यो भनेको होइन,ँ १४ तर समानताको िहसाबले

यस वतर्मान समयमा ितमीह को ूशःतताबाट ितनीह को अभाव पूरा होस्, र

ितनीह को ूशःतताले ितमीह को अभाव पूरा गिरदे ओस्। यसरी सबैमा
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समानता होस्, १५ जसो लेिखएको छ, “धेरै बटुल्नेिसत बढ़ी केही रहेन, र कम
बटुल्नेह लाई अभाव भएन।”

तपाईँले भेटी वा अ लाई जे िदनुहन्ु छ तपाईँको िदइरहने चलनमा

आफ्नो ःवाथर्िस

गनुद
र् े िख िलएर आफ्नो अभावमा वाःता नगरे र

अ कोमाऽ

अत्यन्त िहत चाहने िनयत लुकेको हुन्छ। केही कुरा अ लाई िदँदा, सहयोग
गदार् वा परमेँवरलाई नै दशांशभेटी िदँदा कुनै ःवाथर् लुकेर िदइएको हो िक

वा िनँवाथर् भावनाले िदइएको हो भनेर हामीह को
हुन्छ। यो

दयमा

न्द चिलरहे को

न्द िबशेष गरे र आित्मक क्षेऽमा बिढ भएको पाउँछ । एक फेरा

कोही मािनस परमेँवरको िनिम्त जोिशलो भएर जे पिन गनर् तयार भएको
मनमा जब ःवाथर्ले बास गछर् भने उसको

दय िचसोले क

ािङ्मन सक्छ।

इसाई हुँ भनेर दावी गरे तापिन यिद परमेँवरको वा अ को भाऊ खोज्नुभन्दा

आफ्नो भाऊ खोज्न थािलयो भने वा चचर्मा आफ्नो अिधकार जमाउन खोज्यो
भने त्यो इसाईको जीवन िचसो भएर समःयामःत हुन्छ। हामीह ले हामीले

हाॆो माऽै िहत खोज्ने ःवाथीर्पनालाई कुनै बहाना बनाएर ठीकै गरे को छु भ े

ूवृि लाई अड्डा जमाउन िदन िदन्छ र त्यो पिन येशूकै नाउँमा।

तर जे भएतापिन हामी जे गछ , जे िदन्छ त्यसको मूल आधार एउटा

शब्दमा अडेको हुनपु छर्: त्यो हो ूेम। िबना ःवाथर् कसै ले पिन सही ूेमलाई
दे खाउन सक्दै न। आफूलाई त्यागेर अ को सब च्च िहतको िनिम्त ःवइच्छाले
सुम्पेर चल्न राजी हुन ु नै ूेमको मूल जग हो।

जबसम्म परमेँवरको ूेमलाई हामीह को जीवन ारा ूितिबम्ब गनर्

सक्दै न तबसम्म हामीले जे िदएतापिन वा जित िदएतापिन परमेँवरको ूेमलाई

अ को अगािड सही

पमा दे खाउन सक्दै न । ःवाथीर्

दयले ओतूोत भएको

मािनस आफूलाईमाऽ ूेम गनर् वा आफ्नोमाऽै िहत खोज्ने ूवृि

परमेँवरसँग ूाथर्नामा हामीले यो माग्नै पछर् "हे ूभ ु हामीह को

हुन्छ।

दयलाई

खतना गराउनुहोस् (व्यवःथा १०:१६) तािक हामीलाई ूेम गिरएको जःतै

हामीले पिन ूेम गनर् िसक ।"

कितपय समयमा मािनसह ले भेटी िदन्छन्, दशांश िदन्छन्, चन्दा

िदन्छन् तर अ ले िदयो भनेर, अ लाई दे खाउन वा वाध्यभएर

भेटी दशांस

िदएका हुन्छन्। यिद हामीले िदने कुनै पिन थोकमा वा ःवइच्छा नै िकन नहोस्

त्यसमा ूेम गािभएन भने हामीह ले िदने थोकह
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िकन गलत हुनसक्छ?

५. कसैलाई केही िदँदा हामीमा हुने अनुभव (२ कोरन्थी ९:६-१०)

ु न्ु छ त्यो ूत्यक्ष पमा दे खाउन येशू आउनु
यिद परमेँवर को हुनह

भएको हो भनेर हामीले िवँवास गर्य

हुनपु छर्:

भने एउटा कुरो ःप

परमेँवरले हामीलाई ूेम गनुह
र् न्ु छ र उहाँले सध हामीह को उच्च िहतमाऽ
चाहनुहन्ु छ।

हामीलाई

जे

गनर् उहाँ चाहनुहन्ु छ

सो केवल

हामीह को

फाइदाको िनिम्तमाऽ गरे को उहाँ चाहनुहन्ु छ। हामी िबिमयोस् वा हामीह को

नोक्सान होस् भनेर उहाँले किहल्यै पिन चाहना गनुह
र् ु । त्यसमा यो पिन

समावेश भएको छ िक हामीलाई िदइएको थोकबाट हामीले खुशीसाथ र

उदारभएर अ लाई दे ओस् भ े उहाँको चाहना। जुन ःवइच्छाले र उदारभएर

भेटी िदन्छौ वा सहयोग गछ त्यो िलनेलाई माऽ होइन हामी िदनेलाई पिन

फाइदा हुन्छ। यस ूकारले िदनेलाई माऽ थाहा छ िक िलनुभन्दा िदनु

कितको मजा वा आिशषमय हुन्छ।

२ कोरन्थी ९:६-१०मा समुच्च पमा िदने के हो भनेर पावलले

व्याख्या गरे का छन्। हेनह
र्ु ोस्: "६ तर कुरा यही हो, िक थोरै छनले थोरै नै

ँ छनले ूशःतसग
ँ कटनी गछर्। ७ अिन हरे क
कटनी गछर्, र ूशःतसग
मािनसले आफ्नो मनमा स ल्प गरे बमोिजम दे ओस्, इच्छा नभई होइन, न त

करकापमा परे र। िकनभने खुशीसाथ िदनेलाई परमेँवरले ूेम गनुह
र् न्ु छ। ८
परमेँवरले ितमीह लाई हरे क आिशष् ूशःत माऽामा िदन सक्नुहन्ु छ, तािक
ितमीह िसत सध नै हरे क कुरा ूशःत होस्, र हरे क असल कामको िनिम्त

ितमीह ले ूशःत माऽामा िदन सक। ९ यसरी लेिखएको छ, “उसले छछर्, र
गरीबह लाई िदन्छ, उसको धािमर्कता सदासवर्दै रिहरहन्छ।” १० छनलाई बीउ

र खानलाई भोजन िदनुहन
े े ितमीह लाई बीउ िदनुहन
े , र त्यसमा वृि
ु ल
ु छ

गराउनुहन
े , अिन
ु छ

ितमीह का

धािमर्कताको

फसल

ितमीह को ठू लो उदारताको िनिम्त हरे क कुरामा ितमीह

बढ़ाउनुहन
े ।
ु छ

११

धनी तुल्याइनेछौ, जुन

उदारताले हामी ारा परमेँवरमा चढ़ाउने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ।"
खुला

दयले उदार भएर जुन भेटीह

िदन्छ

त्यो व्यिक्तगत र

आित्मक काम हुनपु छर्। जब हामी िदन्छ त्यो िवँवासको काम हो र भी ले
हामीलाई के गनुभ
र् यो सोूित कृत

भएको दे खाउँछ ।

िवँवास ारा गिरने जुनसुकै काम जःतै जब हामीले खुला

दयले

िदन्छ तब हामीह को िवँवास पिन बढ्छ। याकूबले भन्छन् "काम िबनाको
िवँवास मुदार् िवँवास हो" (याकूब २:२०

पान्तिरत)। हामीले दावी गरे

अनुसार िवँवासमा िजइरहँदा हामीह को िवँवास पिन बढ्दै जान्छ। यिद
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हामी इसाई ह

भनेर दावी गछ

भने िवँवास ारा िजउनुको िबकल्प अ

छै न। त्यसले गदार् हामी जे गछ त्यो हामीह को िवँवास बढे को कारणले

हुन आउँछ अथार्त ् हामीह को िवँवासबाट नै उिृएर अ लाई सहायता गनर्
पुग्छ । जब हामी खुशीसाथ उदारभएर िस

िदन्छ तब हामीह ले भी को

ःवभावलाई दे खाइरहे का हुन्छ । हामीह ले िदने बममा हामीह कै काम ारा
ु न्ु छ भनेर अनुभव गिररहे का हुन्छ । यसरी जब हामी
परमेँवर कःतो हुनह

िदन्छ

तब हामीह को िवँवास तथा भरोसा परमेँवरमा िनमार्ण गिररहे का

ु न्ु छ भनेर
हुन्छ र परमेँवर कःतो हुनह

िलइरहे का हुन्छ
परमेँवरमािथ

ु न्ु छ भनेर ःवाद
" उहाँ असल हुनह

र हामीह को जीवनमा अनुभव गिररहे का हुन्छ । जसले

भरोसा

राख्छ

त्यो

पान्तिरत) महसुस गिररहे का हुन्छ ।

मािनस

धन्यको

हो"

(भजन

३४:८

"ःवाथर् त्यागको ूेमको मिहमाले येशूको अनुहारमा उहाँको मिहमाको

चमक चिम्करहे को दे िखनेछ। ःवाथर् त्यागी ूेमको नीित पृथ्वी र ःवगर्को हो
भनेर कलबरीबाट चिम्कएको ज्योितले दे िखनेछ। आफ्नो भलाइ नखोज्ने

ु एको
दय हो भनेर दे िखनेछ। कोमल र नॆ हुनभ

ूेमको ॐोत परमेँवरको

येशूले परमेँवरको चिरऽ दे खाउनुभएको थाहा पाइनेछ। उहाँ त्यस ज्योितमा

रहनुहन्ु छ जहाँ कुनै पिन मािनस िछनर् सक्दै न।"-एलेन जी
अभ एजेज, पृ. २०बाट
तपाईँको

पान्तिरत।

औकात

अनुसार

िस मा

र

उदारभएर

िवँवासको वाःतिवकतालाई कसरी अनुभव गनुभ
र् एको छ?

ाइट, द िडजाएर
िदँदा

तपाईँको

उपसं हार:

थप जानकारी: "खुला मनले दानी भएर िदनु नै ःवगर्को आत्माको नीित हो।
ःवाथीर्, आफूले के पाउँला भनेर जे पिन गिरन्छ वा िदइन्छ त्यो शैतानको

आत्माको नीित हो। भी को ःवाथर् त्यागको ूेम बुसमा ूकट गिरएको छ।
आफूसँग जे छ सो सबै उहाँले िदनुभयो अिन उहाँले आफै पिन िदनुभयो। त्यो

िकन त भन्दा उहाँ चाहनुहन्ु थ्यो िक ूत्येक मािनसले मुिक्तको उपभोग गनर्
सकुन्। दे ऊ, दे ऊ भ े नीित येशूले दे खाउनुभएको छ। इसाई जीवनको सही
फल नै व्यवाहािरक

पमा असल काम गन र परोपकारी भएर दे खाउनु हो।

सं सारको नीित नै थुपार थुपार वा िलऊँ िलऊँ हो। यसरी आफूलाई चाहे को

सबै थोक पाउँदा आफू खुशी भएको महसुस गदर्छ। तर यथाथर्मा िलने िलने

वा थुपान थुपान नीितले दु:ख,क

र िछटो मृत्युलाई िनम्त्याउँछ।"-एलेन जी
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ाइट, एडभेन्ट िरभ्यु आन्ड साबथ हे राल्ड, अक्टोबर १७, १८८२बाट
पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

येशू भी को चिरऽको उल्टो ःवभाव ःवाथीर्पनामा के छ?

हामी पितत मािनस भएकै कारणले परमेँवरको ःवभाव

िबपिरत चल्छ

आ

भनेर थाहा पाएतापिन हामीले जानाजानी

ःवाथीर् भएर नचल्ने नीितलाई कसरी अङ्गाल्ने?

"त्यसकारण

आफ्नो

दयले

चाहेको

अनुसार

दे ऊ

तर

करकाप वा मन नलगाइ नलगाइ होइन, िकनभने परमेँवरले

हँिसलो दानीलाई

माया गनुह
र् न्ु छ" (२ कोरन्थी ९:७

पान्तिरत)। मीक शब्द हँिसलो भ े शब्द नयाँ करारमा

केवल एक पल्टमाऽ दे खा परे को छ। त्यसैबाट अङ्मेजी
भाषामा हँसी वा ूफुिल्लत भ े शब्द बिनएको छ। हामीले

इ

िदने ूवृि लाई त्यसले कसरी बुझाउँछ?

भी ले तपाईँलाई के के िदनुभयो त्यसको सूची बनाउनुहोस्।

तपाईँले जे लेख्नुहन्ु छ त्यसको बारे मा ूाथर्ना गनुह
र् ोस्। त्यस
सूचीले कसरी दे खाउँदछ िक अ को आवँयकतामा पिन

ई.

उ.
ऊ.

हामी सं वद
े नशील हुनपु छर्?

तपाईँले अ लाई िदने उपहार वा पैसा जितसुकै असल

िनयतले िदएतापिन तपाईँले जे पाउनुभएको छ त्यसको सामु

केही पिन होइन भनेर कसरी िसकाउँदछ?

ःवाथीर् हुँदा तपाईँलाई असं तोषी र पीडादायी बनाउने ग्यारे न्टी

कसरी हुनसक्छ?

तपाँईको चचर्मा कोही आवँयकता भएको पिरवार छ सो

सोच्नुहोस्। अिहले नै तपाईँले उसलाई के गनर् सक्नुहन्ु छ?
त्यस पिरवार वा पिरवारमा भएको व्यिक्तलाई सहयोग र सेवा

तपाईँले कसरी पुर्याउन सक्नुहन्ु छ? तपाईँले आफूलाई मन

दुख्ने गरे र त्याग गनुप
र् रे तापिन तपाईँले त्यसलाई के गनर्

सक्नुहन्ु छ?
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कथा ९
परमेँवरबाट अचम्मको कामह
मेिक्सको, लौरा डेल कामर्न फ्लोरे स िडयास्, २३
मेिक्सकोमा लौराको जीवन अचम्मको कुराह ले भिरएको पाइन्छ।
जब उनी १० वषर्की िथइन् उनी ठू लो पाटीर् गनर् साथीको घरमा गएकी
िथइन्। तर त्यहाँ त सानो झुण्डले बाइबल अध्ययन गरे को पो उनले
भे ाइन्। उनलाई बाइबल अध्ययन धेरै मनपर्यो र वषर्भिर त्यस अध्ययनमा
उनी गइन् र पिछ साबथमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा जान थािलन्। जब
सुसमाचार कायर्बम पिछ बिप्तःमा िलन उनले अनुरोध गिरन् तब चचर्को
मािनसले उनी सानो भएकोले आनकानी गरे । उनले बाइबल अ अध्ययन
गनुप
र् छर्, उनका बाबुआमाह सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट पिन होइनन् र उनी केवल
एघार वषर्को माऽ िछन्, त्यसकारण ितमी बिप्तःमा िलन योग्य छै न भनेर
उनलाई चचर्को मािनसले सुनाए। तर उनको करले गदार् आिखरमा उनले
बिप्तःमा िलइन्। जब उनले १२ क्लास िसध्याइन् उनी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट
िवँविव ालयमा भनार् हुन चाहे की िथइन् तर त्यहाँ पढ्ने पैसा िथएन। जब
त्यहाँ एडभेिन्टःट िशक्षकह ारा बाइबल िसकाइन्छ भनेर उनले थाहा पाइन्
तब त्यहाँ जान झन उनको चासो बढ्यो। उनी आफै पिन बाइबल िसकाउने
िशिक्षका हुन चािहन्। उनले परमेँवरसँग ूःताब रािखन्। उनले यो ूाथर्ना
गिरन्, "हे ूभ ु यिद तपाईँले एडभेिन्टःट िवँविव ालयमा पढ्न िदनुभयो भने म
हाइःकुलमा बाइबल िसकाउने िशिक्षका हुन्छु । तर तपाईँले मलाई अिहले
सहायता गनुभ
र् एन भने म अिहले काम गछु र्, िववाह गछु र् र पिछ पढुँ ला।" तर
परमेँवर च ुप लागेर बःनुभएको िथएन। उहाँले उनको ूाथर्ना सु ुभयो र
उनलाई एडभेिन्टःट िवँविव ालयमा पढ्ने अवसर िमल्यो। तर उनीसँग
र् न पैसाको आधा पैसा माऽ िथयो। उनले अ को
पिहलो सेिमःटरमा ितनुप
घरमा काम गरे र पैसा कमाइन्। दोॐो सेिमःटरमा उनले पूरा छाऽवृित
पाइन्। चारवषर् पिछ उनी पािरवािरक िव ानमा माडुएट भइन्। उनले केही
ऋण पिन ितनुप
र् रे न। परमेँवरले उनको ूाथर्ना सु ुभएकोले उनले पिन
आफूले अध्ययन गरे को हाईःकूलमा बाइबल पढाउने
ूित ा पालन गनर्
िनणर्य गिरन्। तर उनले पिहले माःटर पढ्नुपथ्य । तर त्यसको लािग
उनीसँग पैसा िथएन। दुईवटा एडभेिन्टःट िवँविव ालयमा छाऽवृि को िनिम्त
पऽह पठाइन्। उनले िकताब बेचेर ट्युशनको पैसा ितनर् सिक्छन् भनेर दुवै
िवँविव ालयले जवाफ िदए। काम गनर् उनलाई कुनै िहचिकचाहट भएको
िथएन तर कुन िवँविव ालयमा पढ्ने परमेँवरले भनुन ् भनेर उनले चािहन्।
जुनसुकैमा पिन पूरा
ुशन ितनर् पैसा कमाउन गा॑ो हुन्छ भनेर उनलाई थाहा
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िथयो। त्यसकारण उनले ूाथर्ना गिरन्, " जुन ् िवँविव ालयबाट काम
तपाईँले िदलाउनुहन्ु छ म त्यहाँ जान्छु ।" उनी माजुएट भएको चारिदनपिछ
एडभेिन्टःटले चलाएको नाभाहो िवँविव ालयबाट पऽ पाइन्, "ितॆो लािग
हामीसँग काम छ। ितमीले भनार् हुन जिहले दखार्ःत िदन सक् ौ।" तर त्यस
िवँविव ालयमा याऽा गनर् उनीसँग पैसा िथएन। जब उनका साथीह ले त्यो

थाहा पाए तब ितनीह िमलेर उनलाई त्यहाँ पठाउन पैसा उठाए। लौरा त्यस
िवँविव ालयबाट माजुएट भइन् र हाइःकुलमा बाइबल िसकाउन उनी उत्सुक
भएकी िथइन्। याकूब १:१२ उनको मनपन बाइबलको पद हो जहाँ
लेिखएको छ, "जसले परीक्षालाई सहनसक्छ त्यो व्यिक्त धन्यको हो अथार्त ्
ःयावास, उनको त्यो सहनशिक्तलाई परमेँवरले मा ुभएको छ। जसले
उहाँलाई ूेम गछर् त्यसलाई उहाँले जीवनको मुकूट िदनुहन
ु ेछ" ( पान्तिरत)।
र् छर्। तर परमेँवरको सहयोगले
"हामी युवाह ले धेरै च ुनौितह सामना गनुप
सध ितनीह को सामना गनर् सक्छ । जसले परमेँवरलाई ूेम गछर् त्यसलाई
ती च ुन ितह को सामना गनर् परमेँवरले सहायता गनुह
र् न्ु छ" लौराले भिनन्।
लौराको जीवन अचम्म तिरकाले चिलरहे को छ र त्यो शैली उनलाई मनपछर्।
एडभेिन्टःट िशक्षा पाउन चाहने तर पैसा नभएकाह लाई परमेँवरमा भरोसा
राख्न उनी सल्लाह िदिन्छन्। "सबै थोक परमेँवरको हातमा छ। यिद कसै ले
उहाँमािथ भरोसा राख्यो भने उसको आवँयकता भन्दा बेिस उहाँले पूरा
गिरिदनुहन्ु छ" लौरा िवँवःत भएर भिन्छन्। अिहलेको भेटीको केही भाग
लौराको सहर िभलाहरमोसामा भवन बनाउन सहयोग िमल्नेछ जहाँबाट ःथानीय
जनताह को िनिम्त ःवाःथसेवा उपलब्ध गराइनेछ। तपाईँले िदनुहन
ु े भेटीको
िनिम्त धन्यवाद।
मेिक्सकोको बारे मा थप जानकारी: िृडा काहेलो भ े िबस शतािब्दको
् मेिक्सकोमा िविभ खालका हावापनी
ूख्यात िचऽकार मेिक्सकोबाट नै हुन।
पाइन्छ। त्यहाँ म भूिम पिन छ र ठीकै खालको हावापानी पिन छ।
मेिक्सकोको सबभन्दा अग्लो पहाड िपको ओिजर्बा हो। त्यो १८,४९१ िफट
अथार्त ् ५,६३६ िमटर अल्गो छ। िशतजन िपरािमड वा अल्गो मिन्दर माया
सभ्यताका मािनसह ले बनाएका िथए जसलाई िवँवसम्पदाको सूचीमा रािखएको
छ। त्यहाँ वषर्मा दस लाख भन्दा बिढ मािनसह हेन र् आउँछन्। मेिक्सकोमा
जगुवार बाघ, पुमा िचतुवा र ठू ला खालका छे पारो पाइन्छ। त्यहाँको ज लमा
िविभ खालका छे पारो, बाँदर र रि न जःतै सुगा चराह पाइन्छन्। े ल
माछा र समुिका अ ठू ला ठू ला जनावरह मेिक्सकोको समुिमा पाइन्छ।
मेिक्सकोका मािनसह खेलकुदमा अत्यन्त चासो िलन्छन्। पौरािणक समयमा
ँ जुद्ने जःता खेलह
परम्परागत बल खेल्दा हराउनेह लाई मािरन्थ्यो। साँढेसग
खेलेर मािनसह ले आफ्नो ज्यानलाई जोिखममा पादर्छन्।
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