यव थाको आि मक
अथर्को अवज्ञा

५

यस अध्यायका मूल पदह : नेहिमया ५:१-५, ूःथान २१:२-७, िमका ६:८,
नेहिमया ५:७-१२, व्यवःथा २३:२१-२३ र नेहिमया ५:१४-१९।

यस अध्यायको मूल सार पद: "ितनीह बाट िलएका खेतह , दाखबारीह
भिाक्षबारीह

र घरह

असूल गरे का ब्याज, अथार्त ्

र

तु न्तै ितनीह लाई फकार्इदे ओ, अिन ितनीह बाट
िपयाँपैसा, अन्न, नयाँ दाखम

फकार्इदे ओ।” (नहिमया ५:११)।

र तेलको सय भाग

आजसम्म हामी मानव जाित केही सान्दिभर्क िवषयबःतुसँग वादिववाद

वा सं घषर् गिररहे का हुन्छ । ती हुन:् धन र िनधर्न, धनी र गिरबको बीचमा

ु ु ल ु हे रेरमाऽै बःने?
ठू लो खाडल र त्यसको बारे मा हामीले के गन? वा टु लट

हो, येशूले ःप
२६:११

अनेक

पमा भ ु भयो, "ितमीह को बीचमा गिरब सध हुन्छ" (म ी

पान्तिरत)। (त्यसको अथर् हामीले जितसुकै गिरबलाई उचाल्ने

योजना, कायर्बम, राजनैितक र सामािजक उथलपुथल वा धािमर्क

सुधार आन्दोलन गरे तापिन जब सम्म यो पृथ्वी रिहरन्छ तब सम्म िबप

तथा

गिरब वगर् भइरहन्छ। हामीले जित सहयोग गरे तापिन गिरब सध रहन्छन्
त्यसकारण िकन सहयोग गिररहने भ े बहाना गरे र च ुप लागेर बःने कुरालाई
बाइबलले

समथर्न

गदन।

गिरब

तथा

िबप

येशूभक्तले सिबय भूिमका खेल्नुपछर् भनेर धमर्शा

वगर्को

उत्थानको

िनिम्त

बाइबलले िसकाउँदछ।

यिद हामी येशूभक्त ह भनेर दावी गछ तर हाॆो है िसयत अनुसार कसै लाई

सक्दो सहायता गनर् सक्दै नौ भने हामीले ईसाइ ह भनेर दावी गनर् हामीलाई

सुहाउँदैन।
क ह

जब िनवार्सनबाट यहू दीह

फकर आए तब ितनीह ले धेरै दु:ख र

सहनुपरे को िथयो। परमेँवरका जनह

६४

भनेर दावी गनह ले िवप

र

ँ ा निचम्लनु माऽ परमेँवरको आदे श हो, यो माऽै नभएर
गिरबह ूित आख
धनीले गिरबमाथी गिररहे को शोषणूित परमेँवरको िचन्ताको िवषयलाई पिन

हामीले सान्दिभर्क मा ुपदर्छ। धनीले गिरबलाई िथचोिमचो गन चलन ठू लो

मानवीय समःया हो भनेर बाइबलले खुलासा गदर्छ। यहू दीह

िनवार्सनमा

जानुभन्दा पिहले पिन गिरब वगर्लाई दवाउने सामिन्त सं ःकार ितनमा िथयो भने

िनवार्सनबाट फकर आएपिछ पिन त्यो चलन दे खा पिररहनु भने परमेँवरको
िनिम्त िनन्दनीय िथयो।
युग

युगसम्म

रिहरहे को

यहू दीह मामाऽ

सभ्यतामा भइरहे को धनीको दवावमा िवप

होइन

वगर् पिररहनु वा अ

ूायजसो

सबै

कुनै कारणले

गिरबको उपिःथित भइरहनुको िवषयबःतुलाई यस अध्यायमा हामी हे नछ ।

यस मािमलालाई नेहिमयाले कसरी सम्हाले त्यो पिन हामी हे नछ । अझ धमर्कै

नाउँमा धािमर्क िविधिवधान ला े चलनले गिरबह ले कःतो दवाव सहनुपय

सोकुरा अित दुभार्ग्यपूणर् भएको पिन बाइबलले खुलासा गरे को छ। नीितिनयम
वा धािमर्क सं ःकारह

लादे र मािनसमािथ िथचोिमचो गरे र उसको अिःतत्वलाई

समाप्त गनुर् येशूको चिरऽ र चाहना सम्मत िवषय होइन। ब

ती धािमर्क

सं ःकार वा नीितिनयमह ले मािनसको मूल्यमान्यतालाई माथी उचालेर उसको
जीवन साथर्क बनाउनु चाही ँ बाइबलको माग हो।
१. मािनसह

दुखेसो पोखाउँछन्

नेहिमया ५:१-५ पढ्नुहोस्। त्यहाँ के भइरहेको छ? मािनसह को

िचत्कार के हो? हेनह
र्ु ोस, "१ अब पु षह

दाजुभाइह का िव
छोराछोरीह

र ितनका पत्नीह ले आफ्ना यहू दी

मा आवाज उठाए। २ कितले भने, “हामी अिन हाॆा

धेरै छ , र हामीह

बाँच्नका िनिम्त हामीलाई अन्नको खाँचो छ।”

३ अ ले चािहँ यसो भने, “अिनकालको समयमा अन्न पाउन हामी आफ्ना
खेतह , दाखबारीह

र घरह

भनेर दु:ख पोखाए, “आफ्ना खेतह

बन्धक राख्दै छ ।” ४ अझ अ ह ले यसो

र दाखबारीह को राजकर ितनर् हामीले ऋण

िलनुपरे को छ। ५ हाॆो शरीर आफ्ना दे शका अ

मािनसह को शरीरजःतै

हो। हाॆा छोराछोरी उनीह का छोराछोरीजःतै छन्, तापिन हामीलाई आफ्ना
छोराछोरीह

कमारा-कमारी तुल्याउन िदनुपिररहेको छ। कसै-कसैका छोरीह

हाॆा खेतह

र दाखबारीह

त अिघ नै कमारी तुल्याइएका छन्, तर हामी केही पिन गनर् सक्दै न , िकनभने
अ ह का भइसकेका छन्।”

६५

बािहरी दवावबाट बच्न यहू दी समूदाय नेहम्याहको नेतत्ृ वमा एकिऽत

भएको दे िखन्छ। तर िविभ

सतावट र िबदे शी रा ह ले गिररहने आबमणको

मुकािबला गिररहने यहू दी रा िभऽ सबै कुरो िठक ठाक िथएन। बािहरबाट

हे दार् शऽुह सँग मुकािबला गनर् एक भएको दे खाउने वा एकतामा बिलयो भए
जःतो दे खाउने यहू दी समाज िभऽ िभऽै टु िबएको िथयो। नेताह

सामन्ती वगर्ले गिरब र िबप

र धनी

वगर्लाई शोषण गरे र आफ्नै फाइदामाऽ

हे िररहे का िथए। कितपय गिरब पिरवारका सदःयह

कमैया भएर दासत्वमा

बाँिधएका िथए। त्यसबेलाको पिरिःथित यःतो नाजुक िथयो िक त्यसबाट राहत

पाउन िचत्कार गिररहनुपरे को िथयो। आफ्ना छोराछोरीह लाई ख्वाउने केही
खानेकुरा समेत छै न भनेर कितपय पिरवारह
पिरवारह

कराइ रहे का िथए भने कितपय

अिनकालले गदार् हातमुख जोड्न आफ्ना अचल सम्पि

राख्न बाध्य भएकाले ितनीह

बन्दकी

ना ै हुन लाग्य भनेर रोइरहे का िथए। िबदे शी

राज्य पिसर्याको राजालाई कर ितनर् कितपय मािनसह ले पैसा सापट िलनुपरे को

िथयो र सो कर ितनर् नसक्दा कितपयले ितनका छोरा छोरीह लाई दास
बनाउन बाध्य भएका िथए।

िछमेकीह सँग सहायता माग्न बाध्य

कितपय गिरब यहू दी पिरवारह

ु ो मुख्य दोष अिनकाल र पिसर्याको सरकारलाई कर ितनुर् रहे को
हुनक

दे िखन्छ। यहू दा रा ले पिसर्याको राजालाई ूत्येक वषर् ३५० चाँदीको मुिा
ितनुप
र् थ्य

दे खाइएको

(वतर्मान
मुिा

पैयाँमा

पिरवतर्नको

त्यो

तािलका

५३,४१,४४,२५,४००

अनुसार-अनुवादकको

गुगलमा

जानकारी)।

त्यसको अथर् यहू दी रा ले ितन नसक्ने भारी कर िवदे शी सरकारले लगाएको

िथयो। त्यो रकम यहू दाको ूत्येक नागिरकबाट असुल गिरन्थ्यो। सो आदे श

अनुसार

कुनै

यहू दीले

कर

ितरे न

भने

त्यसले

आफ्नो

सम्पि

बन्दक

राख्नुपदर्थ्यो वा धनी मािनसह सँग ऋण िलनुपदर्थ्यो। यिद कसै ले एकवषर्
िभऽमा सो ऋण ितनर् नसक्दा त्यसको िनिम्त यहू दी जनताले केही काम

गनुप
र् दर्थ्यो। ितनीह
अचल सम्पि

कमैया भएर धनी वगर्को दास ब ु पदर्थ्यो। ितनीह ले

त गुमाउथे नै तर साहुलाई पैसा ितनर् पिरवारको कुनै सदःय

िवशेष गरे र छोराछोरीलाई साहुको घरमा ऋण च ुक्ता नहुञ्जेल दासीको
काममा लगाइन्थ्थो।

पमा

कितपय समयमा हामीले आफ्नै कारणले नराॆो दु:ख भोग्नु पिररहको

हुन्छ भने कितपय समयमा भिवतव्यले गदार् िबरामी हुन्छ

समःयाको भारमा पछ । ूायजसो सरकारले िविभ

६६

वा आिथर्क

नीितिनयमह

बनाएर

जनतालाई शोषण गन कारणले गदार् कितपय जनता गिरब हुन पुगेका हुन्छन्।

र समाजमा िबप
नहुँदा ितनीह

वगर् खडा हुन्छन्। त्यसबाट ितनीह को उम्कने कुनै बाटो

झन् झन् गिरबीको चपेटामा पदर्छन्।

पौरािणक इॐाएलमामाऽ होइन अिहले पिन जुनसुकै बाद वा राजनैितक

दशर्नले रा

चलेतापिन कितपय मािनसह

आिथर्क शोषणको मारमा पिर नै

रहनुलाई आ यर् नै मा प
ु दर्छ। यस िवषयलाई बाइबलले बारम्बार सम्बोधन
गन भएकोले त्यसबाट हामी ईसाइले के पाठ िसक्नुपदर्छ?
२. परमेँवरको व्यवःथाको िब

मा

जुन पिरिःथितमा यहू दाका जनताह

गुिळरहेका िथए त्यो दे खेर

नेहम्याहले बोध दे खाएका िथए। त्यो िरसको औिचत्य के िथयो? हेनह
र्ु ोस्
दे हायका पदह : "६ ितनीह को रोदन र ितनीह ले भनेको कुरा सुनरे मलाई

सा॑ै िरस उ

भारदारह

ो। ७ ती सबलाई आफ्नो मनमा मैले िचन्तन गर। अिन

र अिधकृतह को दोष दे खाउँदै मैले भन, "ितमीह

आफ्ना यहू दी

ँ ै छौ।" ८ मैले यस िवषयमा एउटा ठू लो सभा
दाजुभाइह बाट धेरै ब्याज िलद

बोलाए ँ अिन भन, "हामीले सकभर अ

जाितह मा बेिचएका हाॆा यहू दी

बन्धुह लाई िकनेर छु टकारा गराएका छ । अब दाम ितरे र छु टकारा िदएका

आफ्ना भाइह लाई ितमीह

हामीलाई बेिचरहेका छौ।" ितनीह

चूप रहे,

िकनिक ितनीह िसत भन्ने कुरा केही िथएन।" नेहिमया ५:६-८ र "१ अब

् २ ितमीह ले िहॄू
यी नै हुन।

मैले (मोशा) ितमीह को सामु राख्ने िवधानह

कमारा िकन्यौ भने त्यसले छ वषर्सम्म सेवा गरोस्। तर सात वषर्मा केही

नितरी त्यो ःवतन्ऽ भएर जाओस्। ३ त्यो एकलै आएको भए एकलै जाओस्।

ँ जाओस्। ४ यिद
त्यसले िववाह गरे र आएको भए त्यसकी पत्नी पिन त्यसैसग
त्यसका मािलकले त्यसलाई पत्नी िदएका भए, र त्यसले छोराछोरीह

भने, पत्नी र छोराछोरीह

जन्माई

त्यसका मािलकका हुनछ
े न्, र त्यो माऽ ःवतन्ऽ भएर

जाओस्। ५ तर यिद त्यस कमाराले

ँ , "मलाई मेरा पत्नी र
सफासग

छोराछोरीह को माया लाग्छ, म ःवतन्ऽ हुन चाहन्न"ँ भन्यो भने, ६ त्यसको

मािलकले त्यसलाई न्यायकतार्ह कहाँ ल्याओस्, र त्यसलाई ढोका िक ढोकाको

ँ ारमा ल्याएर त्यसको कान सुतारोले छे ड़ोस्। त्यसपिछ त्यो आजीवन
सघ

मािलकको नोकर हुनछ
े ।

७ यिद कुनै मािनसले आफ्नी छोरी कमारी हुनलाई

बेचेको छ भने, त्योचािहँ कमाराझ ःवतन्ऽ भएर नजाओस्। ८ त्यसलाई ल्याएर

पिन त्यसको मािलकलाई त्यो असल लागेन भने मोल ितरे र त्यो छु टोस्।

६७

ँ कुव्यवहार गरे को कारण त्यसलाई िवदे शीको हातमा बेच्ने
मािलकले त्यससग

त्यसलाई अिधकार हुनछ
े ै न। ९ यिद मािलकले त्यसलाई आफ्नो छोरालाई

िदएको भए, त्यसिसत छोरीलाईझ व्यवहार गरोस्। १० त्यसले अकीर् पत्नी

ल्यायो भने, पिहली खानेकुरा र लुगाफाटा िदन र दाम्पत्य कतर्व्य पूरा गनर्

त्यसले नछोड़ोस्। ११ यिद मािलकले त्यसिसत यी तीनै काम गरे न भने, त्यो

केही नितरी िवनामोल ःवतन्ऽ होस्।" (ूःथान २१:१-११)।

वतर्मान समयमा हामीलाई ःवीकानर् गा॑ो भएतापिन पौरािणक कालमा

दासूथालाई समाजले नै मान्यता िदएको िथयो (नेपालमा पिन आिधकािरक

पमा दासूथाको उन्मुलन िब. स. १९८२मा भएको िथयो भने कमैया ूथा

िब. स. २०५५ ितर उन्मुलन भएको िथयो-अनुवादकको थप जानकारी)।
आमाबाबु आफै दास ब

बेिचन सक्थे भने छोरा वा छोरीलाई पिन दास

बनाएर बेच्न सिकन्थ्यो। सामािजक र कानूनी िनयम अनुसार आमाबाबुले छोरा

वा छोरीलाई दास बनाउन र बेच्न सक्थ्ये। तर परमेँवरले मािनसह लाई
ःवतन्ऽता िदन चाहनुभएको र उहाँले जे गनुह
र् न्ु छ मािनसलाई ःवतन्ऽ बनाउने

उहाँको नीित भएकोले साहुह ले ितनीह को दासलाई ूत्येक सात वषर्मा मुक्त

गनुप
र् न ूावधान उहाँले बसाल्नुभएको िथयो। यसरी मािनसह

ःथायी

दास नहुन ती दासह लाई सुरक्षा िदनुभएको िथयो। मािनसह

पमा

कसै को

दमनमा नबसून ् भ े परमेँवरको चाहना त्यस आदे शबाट दे खाइएको िथयो।
सर

सापट

िदनु

बाइबलीय

कानूनले

मान्यता

िदएको

िथयो।

यहू दीह को बीचमा ऋण िलँदािदँदा ब्याज भने िलन पाइदै नथ्यो ("२५

ितमीह सँग हुने मेरो कुनै गरीब मािनसलाई ऋण िदयौ भने त्यसूित
साहू कारजःतो नहोओ। त्यसिसत ब्याज पिन नलेओ। २६ ितमीह का

िछमेकीको खाःटो बन्धकमा िलएका छौ भने, सूयार्ःत हुन अिघ नै त्यो
त्यसलाई फकार्इदे ओ, २७ िकनिक त्यो त्यसको एउटै माऽ ओ ने हो।

त्यसबाहे क त्यो केमा सुत्छ? त्यसले मेरो पुकारा गर्यो भने म त्यसको पुकारा

सुन्नेछु, िकनिक

म

कृपालु

छु ।"

(ूःथान

२२:२५-२७,

"३५

यिद

ितमीह का इॐाएली दाजुभाइमध्ये कोही अित गरीब भएर आफ्नो दे खभाल गनर्
सकेन भने, ितमीह ले नै परदे शी पाहुनालाई जःतै गरी त्यसलाई सहायता िदनू,

िक त्यो ितमीह िसत बिसरहन सकोस्। ३६ त्यसलाई ऋण िदँदा ब्याज वा
नाफा निलनू। ितमीह ले आफ्ना परमेँवरको भय मान्नू, र ितमीह को
दाजुभाइ ितमीह िसतै बिसरहोस्। ३७ त्यसलाई ितमीह ले ब्याजमा

निदनू। खानेकुरो पिन त्यसलाई नाफा नगरी िदनू।" (लेवीह

६८

िपयाँ

२५:३५-३७)

र "१९ ब्याज कमाउन सक्ने

िपयाँ, भोजन वा अ

कुनै कुरो ऋण िदँदा

आफ्नो दाजुभाइबाट ब्याज निलनू। २० िवदे शीबाट (वा अन्य जाित) त
ितमीह

ब्याज िलन सक्छौ, तर आफ्ना दाजुभाइ इॐाएलीबाट त होइन, तािक

ितमीह ले अिधकार गनर् लागेको दे शमा ितमीह ले गनर् लागेको काममा

परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले ितमीह लाई आिशष् िदऊन्। (व्यवःथा

२३:१९-२०)।

यिद यहू दी साहुह ले ब्याज िलनै पन भएतापिन सो ब्याज

ु का मािनसह ले धेरै ब्याज िलएर
थोरै हुन्थ्यो तर ितनीह का िछमेकी मुलक
ऋण

िदन्थ्ये।

ूत्येक

मिहना

एक

ूितशत

ब्याज

िदनुपदर्थ्यो।

सात

सापिट िलएको छ भने उसले वषर्को ५० ूितशत व्याज ितनुप
र् थ्य र अ

ऋण

शताब्दीको मेसोपोटािमया सभ्यताको अिभलेख अनुसार कसै ले चाँदीको िसक्का

िलएको छ भने ूत्येक वषर् सतूितशत ब्याज िदनुपथ्य । त्यसकारण यहू दाका
मािनसह ले १२ ूितशत ूत्येक वषर्मा ब्याज िदनु भनेको मेसोपोटािमयाका

रा ह को भन्दा कमै िथयो। आफ्ना यहू दी जनतालाई साहुह ले ऋण िदँदा

ितनीह ले ब्याज िलएका िथए जुन परमेँवरको वचन अनुसार गलत िथयो

(नेहिमया ५:१०)। य िप, मािनसह ले ब्याजको बारे मा दुखेसो नगनुच
र् ाही ँ
घटलाग्दो कुरा हो। त्यसबेलाको सं ःकार वा नीित अनुसार जे भइरहे का िथयो

त्यो उिचतै दे िखन्थ्यो। तै पिन नेहिमया िकन धेरै िरसाए त? यहू दी भारदार वा

नेताह ले जे गिररहे का िथए त्यसको तुरन्तै कावार्ही ितनीह लाई उनले
नगरे को िवषयचािहँ उल्लेखनीय छ तर जे भइरहे को िथयो त्यसूित उनले
गम्भीरता भने दे खाएका िथए।

जुन िनणार्यत्मक तिरकाले नेहिमयाले त्यो िवषयलाई सम्हाले त्यो

सराहनीय छ। जुन दुखेसो मािनसह ले पोखाए त्यसूित उनले यो भनेन ् िक

ूािविधक वा कानूनी पमा दे शको कानून अनुसार मािनसह

ऋणमा पनुर् र

त्यसको नितजा भोग्नु ःवभािवकै हो। तर परमेँवरले िदनुभएको िवधानको

िनयत ती यहू दी साहुह ले उल्ल न गिररहे का िथए। िबशेष गरे र आिथर्क

किठनाइको

समयमा

मािनसह ले

एक

आपसमा

आवँयकतामा परे का, िथचोिमचोमा परे का, गिरब र िबप
ु न्ु छ। गिरब तथा िबप
पक्षमा परमेँवर हुनह
िहं सा गन दु

सहायता

गनुप
र् थ्य ।

वगर्का मािनसह को

वगर्ह को िखलाफमा शोषण र

कामह को परमेँवरले िबरोध गनुह
र् न्ु छ भ े समाचार िदन

उहाँले अगमवक्ताह लाई खटाउनु भएको िथयो।
किहलेकाही ँ हामी धमर्को नाउँमा व्यवःथालाई पालन गरे र दे खाउँछ

तर जािननजािन त्यसको

(मािनसलाई ःवतन्ऽ बनाउने वा राहत िदने)

६९

िखलाफमा हामी पिन गइरहेका हुनसक्छ भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने?

हेनह
र्ु ोस् मीका ६:८ "ए मािनस, जे असल छ, त्यो उहाँले ितमीलाई दे खाउनुभएको

छ। र परमूभ ुले ितमीबाट के चाहनुहन्ु छ? केवल यित, ठीकिसत काम गनू र् र
कृपालाई ूेम गनू र् र ितॆा परमेँवरिसत िवनॆ भएर िहँ नू।"
३. नेहिमया केही गन कदम चाल्छन्
“मैले

केही

गन

कदम

उठाउने

(नेहिमया

5:7

िनँचय

गर।

अगुवा

र

भारदारह लाई हकार र भन, "ितमीह ले आफ्नै भाइह लाई सताइरहे का वा

शोषण

गिररहे का

छौ।"

पान्तिरत)।

यो

हप्काइले

यहू दीह को िदमागमा सकारात्मक नितजा ल्याउन सकेन। तर नेहिमया च ुप
लागेनन्। ितनीह को बीचमा भएका शोषण, िपंडा र िवप
िनरन्तर पमा

सं घषर्

गिररहने

अठोट

उनले

गरे का

वगर्को िनिम्त

िथए।

अगुवा

र

भारदारह लाई सम्झाउने ूयास गर तरपिन त्यसले केही असर पारे न य िप ती

िपिडत वगर्को िनिम्त केही गनर् सिकन भनेर नेहिमया हात बाँधेर बसेनन्।

समाजका सामन्ती वगर्, धनी, सम्प

र ूिति त वगर्ह को िखलाफमा उनी

लािगरहे का िथए। जबसम्म ूभावकारी समाधान िनिःकएन तब सम्म नै उनी

सं त ु

भएका िथएनन्। तर त्यस िसलिसलामा कितपय ूभावकारी सामन्ती तथा

शोषकह

उनका शऽु ब

पुगेका िथए।

यहू दी समाजका ूिति त र हुने खाने खालका मािनसह दे िख असन्तु

भएर नेहिमयाले

आबोस व्यक्त गरे का िथए। ितनीह ले

आफ्ना यहू दी

जनह लाई के गिररहेका िथए भ े िवषयमा उनले यसरी तकर् गरे का िथए। ती

मािनसह को गलत कामलाई िठक पानर् उनले के ूःताव राखे? हेनह
र्ु ोस्,
नेहिमया ५:६-१२ “6 यःतो कुरा सुन्दा मलाई सा॑ै िरस उ

ो। 7 मैले केही

गनर् कदम उठाउने िनँचय गर। अगुवा र भारदारह लाई हकार र भन,

"ितमीह ले आफ्नै भाइह लाई सताइरहेका छौ।" यो समःया समाधान गनर्
मैले सबैलाई एउटा सभामा भेला गर 8 र भन, "सकभर िवदे शीका हातमा

बेिचएका हाॆा यहू दी भाइ-बन्धुह लाई हामीले िकनेर छु टाउँदै छ । तर अब

ितमीह ले चािहँ आफ्नै भाइ-बिहनीह लाई िकनबेच गनर् सु

गरे छौ। एउटा

ँ ै छ। यो कःतो कुरा हो? अगुवाह
यहू दी अक यहू दीको हातमा बेिचद

जवाफ

नपाएर च ुप रहे। 9 मैले फेिर भन, "ितमीह को यो काम गल्ती भयो। अब,

परमेँवरलाई आदर िदएर जे कुरा ठीक छ सो गर। तब पो हाॆा शऽुह ले

हामीलाई िखसी गन केही कुरा पाउनेछैनन्। 10 मैले मािनसह लाई अन्न र

७०

धन ऋण िदएको छु । मेरा साथी र कािरन्दाह ले पिन त्यसरी ऋण िदएका

ु को तेल जे
छन्। अब हामीले ती ऋण छोिडिदऔ ं। 11 धन, अन्न, म , जैतन

ँ ितनीह का खेत, दाख र भिाक्षका बारी र घरह
होस्, सबैको ऋण छोिडदे औ।

झ ै ितनीह लाई िफतार् दे ओ।" 12 अगुवाह ले भने, "तपाईंले भनेजःतो हामी
गनछ । हामी ितनीह का धन-सम्पि

फकार्इिदनेछ र ऋण िफतार् िलनेछैन ।"

मैले पूजाहारीह लाई बोलाए ँ र ितनका अिघ ती अगुवाह लाई आफूले िदएको
ँ "
ूित ाअनुसार शपथ खान लाए।

इॐाएलमा भइरहे को धनी र गिरब बीचको सम्बन्धको मािमलालाई

सुल्झाउन नेहिमया सबै यहू दीह लाई जम्मा गरे र आमसभा गदर्छन्। जब सबै
मािनसह

भेला

हुन्छन्

तब

अगुवाह

आफ्नो

शोषणपूणर्

व्यवहारदे िख

शमार्उनेछन् साथै आफ्नो दिमत कायर्लाई रोक्नेछन् भ े उनले अपेक्षा गरे का

िथए।

आफ्नै यहू दी दाजुभाइह

कसरी दासत्वको घेरामा परे भ े कुरा

सबैका सामु नेहिमया ूःतुत गदर्छन्। नेहिमया समेत गरे र धेरैजसो यहू दीह

पैसा ितरे र िवदे शी मािलकह बाट ःवतन्ऽ भएका हुनसक्छन्। के आफ्नै

मािनसह लाई िकनबेच गनुर् जायज छ भनेर आफ्ना अगुवा, भारदार तथा
समाजका ूिति त मािनसह लाई उनी सम्बोधन गदर्छन्। के इॐाएलीह ले

यहू दीह लाई मोल ितरे र िकनेर ःवतन्ऽता िदएपिछ फेिर आफ्नै मािनसह बाट

दास हुन ु वा फसाइनु के जायज हो त भनेर उनी ू
केही समय अगुवाह

गदर्छन्।

च ुपचाप हुन्छन् िकनभने उनको तकर् िठकै

भएको ितनीह लाई लागेको िथयो। त्यसकारण नेहिमया आफ्नो कुरा अिघ

बढाउँछन् “हाॆा शऽु रा का मािनसह ले हाॆा परमेँवरको िखिस नउडाऊन्
भनेर के ितमीह ले परमेँवरको भय मानेर िहं ड्नु पदन र?" (नेहिमया ५:९
पान्तिरत)।उनले आफैले पिन मािनसह लाई पैसा अ

ऋण िदएका िथए

भ े कुरा नेहिमया ःवीकादर्छन्। “अब हामीले ब्याजिलन रोक " (नेहिमया

५:१०) भनेर उनी घोषणा गदर्छन्। यहू दीह को बीचमा ब्याज िलन हुँदैन

भनेर व्यवःथामा लेिखएको िनयमूित ूितव ता जनाउँदै आफ्नो नेतत्ृ वमा

रहे का मािनसह लाई एक आपसमा सदाशयता दे खाउन आमह गदर्छन्। त्यो

सदाशयता आफैबाट सु

गन भनेर पिन उनी ूःताब गदर्छन्। अचम्मको कुरो

त यो भयो िक, उनको ूःताव सबर्सम्मितबाट पािरत भयो। अगुवाह
मािनसह का सबै थोक िफतार् गन सहमित जनाउँदछन्।

७१

के तपाईँले कसैूित गलत गनुर् भएको छ? हामीह

धेरै मध्ये

“गदर्छ " भनेर ःवीकान को नहोला र? आफूले गरे को गल्तीलाई सुधानर्
सकेसम्म िकन कोिशश नगन?

४. शपथ

आफै

सहमत

भएर

खाएको

शपथलाई

पिन

नमा े

मािनसह लाई

ितनीह का

धन-सम्पि

नेहिमयाले िकन ौाप िदन्छन्? हेनह
र्ु ोस्, नेहिमया ५:१२,१३ “12 अगुवाह ले
भने, "तपाईंले

भनेजःतो

हामी

गनछ ।

हामी

फकार्इिदनेछ र ऋण िफतार् िलनेछैन ।" मैले पूजाहारीह लाई बोलाए ँ र ितनका

ँ 13
अिघ ती अगुवाह लाई आफूले िदएको ूित ाअनुसार शपथ खान लाए।
ँ "ितमीह
तब मैले कम्मरमा बाँिधएको पटुका फुकाल र टकटक्याए।

आफ्ना

ूित ा

पूरा

गरे नौ

भने

परमेँवरले

यसरी

टक्टक्याउनुहन
े ," मैले भन, "परमेँवरले ितॆा घर, धन-सम्पि
ु छ

नै

कसैले

ितमीह लाई

सबै खोःनुहन
े
ु छ

र ितॆा हात िर ा पािरिदनुहन
े ।" त्यहाँ भएका सबैले "आमेन" भने र
ु छ

परमूभ ुको ूशंसा गरे । अगुवाह ले आफ्ना ूित ा कायम राखे।"
आफूले जफथ गरे का धनसम्पि

िफतार् गनर् अगुवाह ले सहमित

जनाएपिन ितनीह को ओठे वचनूित नेहिमया सन्तु

िथएनन्। ितनीह बाट

ठोस ूमाणको अपेक्षा उनले गरे का िथए। त्यसकारण उनी पुजारीह लाई
जम्मा गछर्न ् र पुजारीह कै सामुने ती अगुवाह लाई शपथ खान लगाउँछन्।

तर शपथ खाए अनुसार नचल्नेलाई उनी िकन ौाप िदन्छन् त?

सबैको सामु नेहिमया आफ्नो लुगा पोको पाछर्न ् जसको अथर् उनले केही कुरा

सम्हािलरहे का छन् भ े दे खाइएको िथयो। तब उनी त्यो लुगा फ्याँक्छन्
जसको अथर् ती कुरा फ्याँिकएको छ भ े दे खाएको िथयो। आफैले खाएको
शपथ अनुसार नचल्ने मािनसले सबै थोक गुमाउनेछन् भनेर नेहिमयाको उक्त

कामले दे खाएको िथयो। कुनै शपथ, कानून र नीितलाई पालन गिरयोस् भनेर
गराइन्छ, ौापको उच्चारण भने त्यस समयको चलन अनुसार िथयो। जब

िनयमको िब
मािनसह

मा जानेले ौाप पाउनेछ भनेर मािनसह ले सम्झन्थे तब

त्यस िनयमको िव

मा नजान सक्थे। अगुवाह बाट आउने

ूितव ता अत्यन्तै िनणार्यक र मह वपूणर् भएकोले त्यसको सफल कायार्न्वयन
गनर् नेहिमयाले केही न केही ठोस तथा कडा कदम चाल्नैपन दे खेका िथए।

ती मािनसह ले खाएका शपथ खेलाँची िथएनन् तर पिवऽ िथए भनेर

दे हायका पुरानो करारका पदह ले दे खाउँछन्। त्यसबाट हामीले के िसक्न
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सक्छ ? (बिप्तःमाको समयमा हामी पिन शपथ खान्छ । तर पिछसम्म हामी
त्यसलाई कित पालना गछ ? सोच्नुहोस् अनुवादकको िज ासा)।

गन्ती ३०:२ “जब कुनै मािनसले परमूभ ुलाई केही कुरा चढाउने

भाकल गछर् वा आफू केही कुरा छोड्ने शपथ खान्छ, उसले आफ्नो ूित ा भ

गनुह
र् ँद
र् छर्।", व्यवःथा
ु ै न। तर जे आफूले गछु र् भनेको छ, त्यो पूरा गनुप
२३:२१२३ “21 परमूभ ु ितॆा परमेँवरिसत जब ितमीह

केही कुराको

भाकल गछ , आफ्नो भाकल पूरा गनर्मा ढीलो नगर। परमूभ ुले ितमीह को

भाकल पूरा भएको चाहनुहन्ु छ र त्यो पूरा नगरे पाप हुनछ
े । 22 परमूभ ुिसत
भाकल नगनुर् पाप होइन, 23 तर आफ्नो इच्छाले भाकल गरे का छौ भने त्यो

पूरा गर।", उपदे शक ५:४,५ “4 यसकारण परमेँवरिसत केही ूित ा गरे पिछ

सक्दो चाँडो त्यो पूरा गर। मूखर् मािनस उहाँलाई काम लाग्दै न। जे भाकल

गछ , त्यो पूरा गर। 5 भाकल गरे र त्यो पूरा नगनुभ
र् न्दा भाकल गद नगनुर्

ँ गरे को ूित ा पूरा गन इच्छा छँदैछैन भने
असल हो।", लेबी १९:१२ “मसग

मेरा नाममा केही ूित ा नगनू।
र् नऽ त्यसले मेरो नामको अनादर हुनछ
े । म
ँ " र उत्पि
परमूभ ु ितमीह का परमेँवर हु।

२६:२६३१ “26 आफ्ना

सल्लाहकार अहुज्जत र सेनापित पीकोललाई साथमा िलएर गरारबाट अबीमेलेक

इसहाकलाई भेट्न आए। 27 तब इसहाकले सोधे, "पिहले दुँमनी गरे र

दे शबाट िनकाल्नुभयो, अिहलेचािहँ िकन भेट्न आउनुभयो?" 28 ितनीह ले उ र
िदए, "अब हामीले दे ख्य िक परमूभ ु ितमीिसत हुनहु न्ु छ र हाॆो माझमा एउटा
गम्भीर सम्झौता हुनपु छर्। जसरी हामीले ितमीलाई केही हािन गरे न , त्यसरी नै
29 ितमीले पिन हाॆो हािन नगनर् ितमीले हामीिसत ूित ा गरे को हामी

चाहन्छ । हामीले दया गरी ितमीलाई शािन्तिसत िबदा गर्य । अब यो पिन
छलर्

भएको छ िक परमूभ ुले ितमीलाई आिशष् िदनुभएको छ।" 30

इसहाकले ितनीह का लािग भोजन तयार गरे , ितनीह ले खाए र िपए। 31

भोिलपल्ट िबहान सबेरै दुवैले आ-आफ्ना ूित ा गरे र शपथ खाएर पक्का गरे ।

इसहाकले ितनीह लाई िबदा गरे । ितनीह
वचनव ता

भनेको

साथी-साथी भई छु ि ए।"

मािनसह लाई

िदइएको

परमेँवरको

अत्यन्तै

शिक्तशाली बरदान हो। यो जनावरह मा हुँदैन यो केवल मािनसमाऽको

मौिलक नीित हो। मािनसले उच्चारण गरे को शब्दह मा शिक्त हुन्छ। त्यो
शिक्तले मािनसलाई मानर् र बचाउन सक्दछ। त्यसकारण हामी जे भन्छ

त्यसूित हामी अत्यन्तै चनाखो हुनपु दर्छ। हामी जे ूित ा गछ वा मौिखक

वचन िदन्छ त्यसूित हामी हो।होिसयार हुनपु दर्छ। हाॆो कुरा गराइसँग हाॆो
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इसाई भनाउँदाह बाटै

काम पिन िमल्नु पदर्छ। कितपय मािनसह

भएर

चचर् नै छाड्छन्। िकनभने कितपय इसाईह को जीवन ितनीह ले िसकेका वा

् (सायद त्यसै ले होला कितपय इसाईह ले
िसकाउने कुराह सँग मेल खादै न।

एडभेिन्टःटह लाई

झुटा

भन्दछन् िकनभने

कितपय

एडभेिन्टःटह ले

नै

विप्तःमाको समयमा खाएको शपथ पालन गनुल
र् ाई आफ्नो नैितक वाध्यता होइन
भनी ठान्दछन् । अनुवादकको िवचार)।
तपाईँको वचनले

मािनसह लाई कःतो ूभाव पारे को हुन्छ सो

सोच्नुहोस्। हामी जे बोल्छ र जसरी बोल्छ त्यसूित हामीले होिसयार हुन

कसरी िसक्ने?

५. नेहिमयाको अनुकरणीय उदाहरण

आफू बडा हािकम भएतापिन मािनसह बाट तलब निलने ूितव ता

नेहिमयाले िकन जनाए? हेनह
र्ु ोस्, नेहिमया ५:१४-१९ “14 राजा अतार्साःतका

ँ यी
शासनकालको बीस दे िख ब ीस वषर्सम्म म यहू दाको बडा-हािकम िथए।

बा॑ वषर्भिर मैले र मेरा कुटुम्ब र पिरवारले बडा- हािकमले पाउने भोजन

िलएन । 15 मभन्दा अिघका सबै बडा-हािकमह
खान-पानको

िनिम्त

िदनको

चालीस

वटा

चाँदीका

ूजामािथ बोझ बन्थे र
मुिा

िलन्थे।

उनका

चाकरह ले पिन ूजालाई सताउँथे। तर मैले िभन्नै ूकारले काम गर िकनभने
म परमेँवरलाई आदर गथ। 16 मैले आफ्नो सारा शिक्त पखार्ल ममर्त गनर्मा

लगाए,ँ मैले धन-सम्पि

ँ मेरो अधीनमा काम गनह
जगेडा गिरन।

सबैले पखार्ल

बनाउने काममा भाग िलए। 17 सध मैले आफ्ना भोजमा डेढ सय यहू दी र

उनका अगुवाह लाई खुवाउँथ। तीबाहेक चारै पि का दे शबाट मलाई भेट्न

ँ खान्थे। 18 िदनहुँ खानलाई एउटा गो , छ
आउने मािनसह ले पिन मसग
वटा असल मोटा भेडाह
ताजा म

र असङ्ख्य कुखुराह

जुटाइन्थे। दश-दश िदनमा

बटुिलन्थ्यो। तर म जान्दथ िक ूजाह ले कऽो भार बोक्नुपथ्य ।

ँ 19 हे परमेँवर, म िबन्ती
त्यसैले बडा-हािकमले पाउने भ ा मैले िलइन।

गदर्छु िक मैले यस जाितको िनिम्त गरे को हरे क कुरा मेरो लाभको िनिम्त

सम्झना राख्नुहोस्!"

यहू दामा १२ वषर्सम्म बडाहािकमको काम सम्हालेपिछ नेहिमया राजा

आतर्साःतको दरवारमा फकपिछ मािथको बयान लेखेको हुनपु छर्। बडा
हािकमह लाई

आफूले

शासन

गरे का

मािनसह बाट

तलबभ ा

िलने

ितनीह को अिधकार हुन्थ्यो। तर नेहिमयाल आफ्नो त्यो अिधकारलाई ूयोग
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गरे नन्। ब

आफ्नो खचर् उनले आफैले जुटाएका िथए। त्यितमाऽ नभइकन

आफ्नो पिरवारलाई माऽ होइन आफूसँग काम गन सबै कमर्चारीह लाई पिन
उनले आफैबाट तलब उपलब्ध गराएका िथए। बडा हािकममा जे बाबेलमाऽ
पिहलो बडा हािकम िथए जसको नाउँ हामीलाई थाहा छ। जब उनले अिघका

बडा हािकमह

भनेर सम्बोधन गरे का िथए ितनीह

अगािडका बडा हािकमह

जे बाबेल र आफै भन्दा

हुनपु दर्छ। तर आफ्नो सबै काम सकेपिछ र बडा

हािकमको दजार् सकेपिछ सायद उनी टाट पल्टे का हुनसक्छन्। आफ्नो
सम्माननीय पदबाट फाइदा उठाउनुको स ा आफ्नो धनसम्पि

र जायजेथा

पिन गुमाउनमै उनी खुशी भएका हुनसक्छन्। नेहिमया धनी िथए, त्यसै कारणले

धेरै मािनसह लाई उनले िदनिदनै ख्वाउन सकेका िथए। अ लाई उदारता

पूवक
र्

राहत

िदन

नेहिमयाले

आफ्नो

हात

फैलाएका

िथए

(नेहिमया

यु बन्दी

बनाएका

५:१७,१८)। (धनी हुन ु पाप होइन तर धनले आफूलाईमाऽ छोप्ने अ को
ँ ा िचम्लनुचाही ँ पाप हुनसक्छ अनुवादकको िटप्पणी)।
आवँयकतालाई आख
आफ्ना

विरपिर

रहे का

रा का

राजाह ले

मािनसह लाई अॄाहमले छु टाएका िथए र ितनीह लाई िजतेर धेरै िचजह

ल्याएका िथए (उत्पि

१४)। नेहिमयाले आफ्नो शासनकालमा आफ्ना

मािनसह बाट भने केही पिन फाइदा उठाएनन्। उनको त्यो नीितलाई अत्यन्तै

िनणार्यक र अनुकरणीय उदाहरण मा ु पदर्छ।

सुसमाचारको सन्दभर्मा नेहिमया ५:१९लाई हामीले कसरी बुझ्ने?

हेनह
र्ु ोस्, “हे परमेँवर, म िबन्ती गदर्छु िक मैले यस जाितको िनिम्त गरे को हरे क
कुरा मेरो लाभको िनिम्त सम्झना राख्नुहोस्!"

आफ्नो व्यिक्तगत फाइदा र लाभलाई माऽ ूाथिमकता िदने चलनको िबरोध

गन नेहिमयाको ौे

जुनसुकै

पिरिःथितमा

उदाहरणलाई हामीले मनन् गनुर् आवँयक छ।हामी
भएपिन

उनको

यो

उदाहरण

हामी

सबैको

िनिम्त

अनुकरणीय छ। आफ्नो पैसा खचर् गनुर् नपदार् माऽ परमेँवरको काम गनुर्
सिजलो मा ु। (अथार्त िमसन वा चचर्को तलब वा खचर्मा माऽ परमेँवरको

काम गनुर् सिजलो मा ु कि को उिचत छ िक छै न ? तर आज नेहिमया जःतो

िवँवासीह को आवँयकता छ जो आफ्नो खचर्मा परमेँवरको काम गनर्
चाउँछन् सेभेन्थडे एडभेिन्टःट भाइबिहनीह लाई अनुवादकको िज ासा)।

िफिलप्पी २:३८मा के छ जसले आफू जुनसुकै ओहोदामा रहेतापिन वा

ु ै भएतापिन यसमा भएको नीित पालन गन वा नगन तपाईँ कःतो खालको
जेसक

इसाई भनेर दावी गन िवषयलाई पदार्फास गदर्छ। हेनह
र्ु ोस्, “3 आफ्नै माऽ

७५

भलाइ खोजेर ितमीह

केही नगर। ितमीह ले फोॐो घमण्डको िनिम्त पिन

केही नगर। एक-अकार्ूित नॆ बन र अ ह

आफूभन्दा राॆा छन् भनी

सम्झ। 4 आफ्नै माऽ होइन, अ को पिन िवचार गर। 5 ितमीह को व्यवहार
येशू भींटको जःतै होस्। 6 उहाँ सध परमेँवरकै समान हुनहु न्ु थ्यो। तर

उहाँले बलजफती परमेँवरसमान हुने िवचारै पिन गनुभ
र् एन। 7 उहाँले आफ्नै
इच्छाले यी सबै त्याग्नुभयो अिन कमारोको

मािनस भएर जन्मनुभयो।
आ ा मान्नुभयो।"

उपसं हार:

थप जानकारी: एलेन जी

प िलनुभयो। उहाँ हामीह जःतै

8 उहाँले नॆ भएर मृत्युसम्म, बूसकै मृत्युसम्म

ाइट ारा िलिखत ूोफेटस् एण्ड िक सको पृ. ६४६-

६५३को “अ िरब्युक एगेन्ःट इक्ःटोरशन।"

“नेहिमयाले आफ्ना जनह लाई आफ्नै जनह ले िनमर्मतापूवक
र् शोषण

गिररहे को सुनेका िथए। त्यसबाट उनलाई ज्यादै िरस उठे को िथयो। “जब

ितनीह को बन्दन र ती तीता कुराह

सुन तब मलाई धेरै िरस उठे को

िथयो" उनी भन्छन्। जनतालाई िन ु र तिरकाले शोषण गन चलनलाई रोक्न

उनले िनणर्यात्मक न्याियक कदम चाल्न आवँयक भएको दे खेका िथए।

अत्यन्तै जोिशलो पाराले

ढ सं कल्पका साथ उनले आफ्ना यहू दी भाइह लाई

राहत िदन कदम चालेका िथए।"एलेन जी

६४८बाट

ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स, पृ.

पान्तिरत।

“मािनसह ले शपथलाई हल्का पाराले निलऊन् भनेर येशूले नीित

िनधार्रण गनुभ
र् एको िथयो। मािनसको वचनको नीिम्त जे सत्य बोल्नुपथ्य त्यो

नै हुनपु छर् भनेर उहाँले िसकाउनुभएको िथयो। “ितॆो वचन हो भने हो, होइन
भने होइन होस्: यिद यो भन्दा बेसी भन्छ भने त्यो मािनस दु

भएको ठहछर्...

येशूले भ ुभएको उपरोक्त कुराले मािनसह ले गन कुनै अथर्हीन कुराह ,

छाडा बोलीह लाई दे खाउँछ। मािनसह ले बोल्ने कपटपूणर् वा िचप्लो घःने

बोली, सत्यलाई पन्छाउने बोली, बढाइचढाइ मािनसलाई मख्ख पान बोली र

कसै को

कामलाई

असत्य पमा

लगाउनुहन्ु छ। कितपय मािनसह

ूःतुत

छ

गन

आचरणलाई

पमा बोल्छन् वा आफ्नो

येशू

दोष

दयदे िख

सच्चा भावनाले बोल्दै नन् ती मािनसले सत्य बोिलरहे को दे िखदै न भनेर येशूको

त्यो नीितले पदार्फास गदर्छ।"" ( पान्तिरत)एलेन जी

माउन्ट अभ ब्लेिशण्ङस्, पृ. ६७, ६८बाट

पान्तिरत।

७६

ाइट, थटस ृम द

िचन्तनमनन्:
अ.

आ.

आपसी सम्बन्ध

र आिथर्क कारोबारमा ःवाथर् घुःनु नै मािनसको

सम्बन्धमा समःया ल्याउने कारण िकन बन्छ?
लोिभपनाबाट परमेँवरका जनह

कसरी अलग बःने? त्यसको

हेनह
र्ु ोस्,

िखलाफमा परमेँवरको धारणा कःतो छ? दे हायका पदह

यशैया ५८:३-१२ “1 परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, "चक सोरले कराओ! मेरा

ूजा इॐाएललाई ितनीह का पापबारे भन! 2 ितनीह ले िदनहुँ मेरो

् मेरो मागर् जान्न र मेरा व्यवःथा पालन गनर् उत्सुक
आराधना गछर्न।

छौ भनी ितनीह ले दे खाइटोपल्छन्। ितनीह ले मिसत ठीक न्याय
चाहन्छन्, परमेँवर ितनीह को निजक आऊन् भन्ने ितनीह
दे खाउँछन्।" 3 मािनसह

इच्छा

ूँन गछर्न,् "परमूभ ुले दे ख्नुहन्ु न भने

हामी िकन उपवास बःनु? उहाँले हामीितर नजर राख्नुहन्ु न भने िकन
हामीले खान छोड्ने? " परमूभ ु ितनीह लाई भन्नुहन्ु छ, "साँचो कुरा

यो हो िक ितमीह ले उपवास राखेकै बेला ितमीह ले आफ्ना ःवाथर्

िस

गछ

र

आफ्ना

कामदारह लाई

िथचो-िमचो

गछ ।

4

ितमीह का उपवासले त ितमीह लाई झन् सा॑ो झगडा गन र

आपसमा लड्ने बनाउँछ। के यस ूकारका उपवासले गदार् म

ितनीह को ूाथर्ना सुन्नेछु भन्ठान्छौ? 5 जब ितमीह

उपवास बःछौ,

ितमीह ले आफलाई दु:ख िदन्छौ, िनगालोलेझ ितमीह ले आफ्ना िशर

िनहुराउँछौ र शरीरलाई खरानी घसेर भाङ्मा ओढाउँछौ? के त्यसैलाई

उपवास भन्छौ? के त्यसैले मलाई खुसी पाछर् भनी सम्झन्छौ? 6 "म
यःतो ूकारको उपवास चाहन्छु : अत्याचारका साङ्ला र अन्यायका

जुवा तोिडदे ऊ र अत्याचारमा परे काह लाई फुक्का गिरदे ऊ। 7

भोकाउनेिसत आफ्नो भोजन बाँिडखाऊ र घर नभएका गरीबलाई
आफ्नो घर खोिलदेऊ। ना ाह लाई कपडा देऊ र आफ्ना

नातेदारह लाई सहायता गनर् इन्कार नगर।

8 तब िबहानको घामझ

मेरो कृपाको ज्योित ितमीह मािथ चम्कनेछ र ितॆा चोटह

िछ ै

िनको हुनछ
े न्। म ितमीह का बचाउको िनिम्त सध ितमीह का

साथमा हुनछ
े ु , मेरो मिहमाले ितमीह लाई चारै पि बाट रक्षा गनछ। 9
ितमीह ले ूाथर्ना गदार् म जवाफ िदनेछु। मलाई पुकार गदार् म

जवाफ िदनेछु। ितमीह ले अत्याचार, अवहेलना र मुखका हरे क दुंट

७७

बोली छो

ौ भने, 10 भोकालाई खुवायौ र अत्याचारमा परे काह को

खाँचो पूरा गिरिदयौ भने ितमीह को चारै पि को अन्धकार बदिलएर

मध्यिदनको उज्यालोझ हुनछ
े । 11 अिन म सदा ितमीह को अगुवाइ
गनछु र असल कुराले तृप्त गराउनेछु। म ितमीह लाई ःवःथ र
तन्दु ःत राख्नेछु। पुग्दो पानी पाएको बगचाझ, किहले नसुक्ने
फोहोराझ ितमीह
ध्वःत

भएका

ठाउँ

हुनछ
े ौ। 12 ितॆा मािनसह ले धेरै िदनदे िख
फेिर

बनाउनेछन्; पुरानो

जगमािथ

नै

फेिर

बनाउनेछन्। ितमीह लाई पखार्ल फेिर बनाउने अिन भत्केका घरह

बनाउने जाित हो भनी िचन्नेछन्।" र मीका ६:६-८ “6 परमूभ ु

ःवगर्का परमेँवरलाई पुज्न आउँदा म उहाँकहाँ के िलएर आऊँ? के
असल बाछाह

बिल चढाउन िलएर आऊँ? 7 मैले हजार भेडाह

वा

ु को तेल ल्याए ँ भने परमूभ ु खुसी
बगेर नसिकने खोलाझ जैतन

हुनहु न्ु छ? के म उहाँलाई मेरो पापको लािग जेठो छोरो चढाऊँ? 8

ँ ँ, होइन! के कुरो असल छ, ूभ ुले हामीलाई बताउनुभएको छ।
अह
हामीबाट उहाँले यी कुरा चाहनुहन्ु छ, जे कुरा न्यायस त छ, त्यो गनू,र्

िनरन्तर ूेम गनू र् र आफ्ना परमेँवरकाअिघ नॆताकासाथ जीवन

इ.

िबताउनू।"

बोल्ने कलाको बरदान र वचनको शिक्तका बारे मा िचन्तन गनुह
र् ोस्।

यूह ा १:१,२मा येशूलाई “वचन" भिनएको छ। त्यसको अथर् के हो?

हामीले बोल्ने वचन र त्यसको अथर् के हुन्छ भनेर थाहा पाउन त्यस
ई.

वचन पी येशूले हामीलाई के थाहा िदन्छ?
हजार वषर् अिघ दे िख नै गिरबह

हाॆो बीचमा भइरहन्छन् भ े कुरा

हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ। फेिर त्यसैवखत आवँयकता वा

खाँचोमा परे काह लाई सहयोग गनर् हामीलाई िनदशन िदइएको छ।

येशूभक्तह ले िवप

वगर्लाई सहयाता गनर् ती दुवै धारणालाई कसरी

सम्हालेर चल्न सक्नुपछर्?

७८

कथा ५
िज ीवाल ौीमती, आन्द्र्यु मेकचेःनी
जेिलन्डो योयाओ इःट िटमुरका

साहु व्यापारी िथए। उनी इःट टु मरु को
लोसपालो आइतबारे चचर्मा जाने गथ।
तर जब आइतबार होइन शिनबार नै
बाइबलले
िव ास

िसकाएको
गरे पिछ

साबथ

आइतबार

हो

भनेर

चचर्

जान

छोड्ने कुरा उनले आफ्नी ौीमतीलाई
सुनाए।
“तपाईँ बहुलाउनुभयो िक क्या
हो? पिहला तपाईँले नै दुई वटा त्यित
ठू ला पसलह

शिनबार बन्द गनुभ
र् यो अब फेिर तपाईँ त चचर् नै छोड्ने भनेर

भ ुहन्ु छ िकन?"

“मैले बाइबलमा सत्य कुरो भे ाए" भनेर जेिलन्डोले सुनाए। तर

उनकी ौीमती डुल्सले उनको कुरा सु

चािहनन्। “ त्यसोभए अबदे िख तपाईँ

आफ्नै बाटोमा िहड्नुहोस् र म मेरै बाटोमा िहड्छु " उनले धम्क्याउदै भिनन्।
ितनले आफ्नो ौीमानको िनिम्त खाना पकाउन पिन छोिडन् किहलेकाही ँ त
घरिभऽ च ुकुल लगाएर ितनले आफ्नो ौीमानलाई घरमा पःन पिन िदइनन्।
जेिलन्डोले

दै ूाथर्ना गरे , “होइन, मलाई यो के भइरहे को छ? मैले

बाइबलमा सत्य कुरो भे ाए ँ र त्यसको पालना गदार् मेरी ौीमती त मलाई नै

त्याग्न खोिज्छन्। बाइबलले िसकाएको साबथ पालन गदार् मैले यो कःतो
हिवगत सहनुपरे को हो यो?"

िबहान िबहानै डुल्स ठू लो िबशाल बजारमा जािन्थन् तर जेिलन्डो

घरमा सानो छोरोलाई ःयाहार गरे र बःथे। अिन िदउँसोदे िख राित ९ बजेसम्म

जेिलन्डो पसलमा काम गनर् जान्थे। त्यसबेला भने उनकी ौीमती घरमा आएर

्
सानो छोरोलाई ःयाहािथर्न।

एक िदन िबहान जेिलन्डोले यो ूाथर्ना गरे , “हे ूभ ु, मैले मेरो

आइतबारे चचर् छोड्नु नै पछर् भने मेरो जीवनमा
छोडाउनुहोस्।"

७८-१

कुनै अचम्मको काम गरे र

जब त्यो िदन िदउँसो जेिलन्डो पसलमा गए तब त्यहाँ उनकी ौीमती
डुल्स बाइबल पिढरहे को दे खेर उनी चिकत भए। उनी केवल चचर्माऽ जािन्थन्

तर बाइबल किहल्यै पिन पढिदनिथन्। उनले ूकाश १२ अध्यायमा उल्लेिखत
ी र शैतान पी अिज रको बारे मा पिढरहे की िथइन्। “िूय, ितमीले पढे को
ितमीले बुिझन भने म ितमीलाई व्याख्या गरे र बुझाउन चाहन्छु " जेिलन्डोले

भने। डुल्सले आफ्नो हात डेःकमा बजािरन्। त्यसले माहकह को ध्यान

उनीितर मो

ो। तब

ँदै डुल्सले भिनन् “ती आइतबारे िबिँचयनह ले

हामीलाई िकन झुट बोले? यो सत्य कुरा ितनीह ले हामीबाट िकन लुकाए?"

जेिलन्डोले आफ्नी ौीमतीलाई अ ालोमाद मनमनमै परमेँवरलाई

धन्यवाद िदं दै ूाथर्ना गरे “मेरो ूाथर्ना सु ुभएकोमा धन्यवाद ूभ ु। आज मैले
अचम्मको काम दे ख।"

अिन त्यो साता शिनबारको िदन पिहलो पल्ट पूरै पिरवार सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट चचर्मा गए। पिछ जेिलन्डो र उनकी ौीमती डुल्स दुवैले

एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलए। वषर् ४२का जेिलन्डोले भने ितनले आफ्नो
काममा परमेँवरको मिहमा गरे को हुनाले उहाँले िवँवासै गनर् नसिकने गरे र

आिशष िदनुभएको छ।ितनीह ले आफ्नो िबशाल बजारमा रक्सी, जाँड, च ुरोठ,
कफी र िचया समेत बेच्न छोडे। आफ्ना कमर्चारीह को िनिम्त ितनीह ले
िनयम पिन पिरवतर्न गरे । कमर्चारीह लाई तलबमाऽ होइन खाने बःने पिन

व्यवःथा

गिरिदए।

हरे क

िवहान

र

ु ा
बेलक

परमेँवरको

आराधना

गनर्

ु ा बाइबल
ितनीह ले ती कमर्चारीह लाई बोलाए। ह ाको एक िदन बेलक
अध्ययन गनर् पिन ितनीह लाई अनुरोध गरे । ूत्येक िदन जेिलन्डो यसरी

ूाथर्ना गछर्न ् “मेरो यो व्यापारको धन्धा तपाईँको मिहमाको िनिम्त ूयोग गनर्
चाहन्छु । तपाईँितर मािनसह
पसलका कमर्चारीह
थालेका छन्।ितनीह

ल्याउन मलाई सहयोग गनुह
र् ोस्।"
बाइबल अध्ययन गनर् थालेपिछ छक्क पनर्

जेिलन्डोसँग यसो भन्छन् “बाइबलबाट तपाईँले के

िसकाइरहनुभएको छ? यो त साँिच्चकै सत्य पो रहे छ।"

आफूले आशा गरे भन्दा धेरै परमेँवरले उनको व्यापारलाई आिशष

िदनुभएको छ भनेर जेिलन्डोले खुशी हुदै यी लेखकलाई सुनाए। चार वषर्मा

आठ जना कमर्चारीह ले बि ःमा िलए। सन् २०१५मा तपाईँले िदनुभएको

भेटीको भागले इःट िटमुरको राजधानी िडलीमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्

भवन बनाउन सहयोग गिरएको िथयो। त्यसको लािग तपाईँह लाई धन्यवाद।
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