ितनीह ले ितम्रो घरमा के
दे खे?
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यस अध्यायका मूल पदह : यशैया ३८,३९, १ कोरन्थी ७:१२-१५, १

पऽुस ३:१,२, िहॄू ६:१२, ३ यूह ा ११, र यशैया ५८:६,७,१०,१२।

यस अध्यायको मूल सार पद: "तर ितमीह
पूजाहारीिगरी, पिवऽ
ितमीह लाई
ितमीह

जाित, परमेँवरका

अन्धकारदे िख

उहाँका

िनजी

उदे कको

त च ुिनएका वंश, राजकीय
िबषेश

ज्योितमा

ूजा

हौ।

उहाँले

ल्याउनुभयो, तािक

ू र् कायर्ह को घोषणा गनर् सक।" (१ पऽुस २:९
उहाँका आँचयर्पण

पान्तिरत)।

परमेँवरको आिशषले हुनसक्छ हाॆो जीवन िठक ठाउँमा आइपुगेको

छ: पिरवार राॆैसँग चलेको छ, काम िठकैसँग चिलरहे को छ, ःवाःथ्य र

आिथर्क अवःथा पिन सं तोषजनकै छ। तर त्यसो नहुन पिन सक्छ। शायद

तपाईँको घरमा पीडा, हुरीबतास चिलरहे को होला। जेभएतापिन तपाईँको घरमा

कोही भेट्न आयो भने तपाईँले के भ ुहन्ु छ होला? एक िदन इॐाएलको राजा
हे िजिकयाकोलाई बेिबलोन दरवारका दू तह ले भेट्न आएका िथए। राजा
िहजिकयाले ितनीह लाई के दे खाए त्यसको मािमलामा अगमवक्ता यशैयाले

उनलाई सोधेको िथए, "ितनीह ले तपाईँको दरवारमा के दे खे?" (यशैया

३९:४

पान्तिरत)।

तपाईँको घरमा मािनसह ले के दे खे? ःवगर्दतह ले के दे खे?

हामीह का घरह मा कःतो खालको बोिलचाली वा रहनसहनले बास गरे को
छ? के कसै ले ूाथर्नाको बाःना पाउन सक्छ? के तपाईँको घरमा दया,

क णा, उदारता, ूेम दे ख्छन् िक तनाव, िरस, झ क, झगडा, एक आपसमा
शऽुतापूणर् व्यवहार, अनमेल, चकार्चकीर्,

आिद कोही घरमा आउने

िबि क्कै कःतो घरमा आएछु भ े नकारात्मक सन्दे श िदने खालको व्यवहार
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दे ख्छ? के कोही तपाईँको घरबाट िनिःकने िबि क्कै तपाईँको घरमा येशू
ु न्ु छ भ े रमाइलो भाव िदलाउनु भएको छ िक?
हुनह
ती सबै मह वपूणर् ूँनह

्
हुन।
हामीले हाॆो घरको वातावरण

त्यसको जवाफ िदन ती ूँनह ले हामीह को

कःतो सृजना गरे काछ

िदमागलाई घचघचाउनै पछर्। आज िविभ

कारणबस घरमा तनाव र सं घषर्को

सामना गनुर् बाध्य भएतापिन घरलाई सानो ःवगर् वा ःवगर्लाई ूितिबिम्बत
बनाउने खालका िवषयबःतुह

समेतेर यो अध्याय लेिखएको छ।

१. राजाको भूलबाट पाठ
इॐाएलका राजा हेजिकया मन गिर िबमार भएका िथए। उनको ूाथर्ना
पिछ उनी िनको भए। उनको िबमार सुनरे उनलाई सान्त्वना िदन बेिबलोन

(आधुिनक

इराकबाट)

राजदूतह

उनलाई

भेट्न

आएका

िथए।

राजा

ँ को भेटमा के के भयो दे हायको िववरण
हेजिकयाको िबमार र ती राजदूतह सग
पढ्नुहोस्। २ इितहास ३२:२४-३१ "२४ िहजिकया िसिकःत िबरामी भए, र

ितनले परमूभ ुलाई ूाथर्ना गरे । परमूभ ुले ितनलाई जवाफ िदएर एउटा िचन्ह

िदनुभयो। २५ तर िहजिकया अिभमानी भएका िथए, अिन परमूभ ुले ितनलाई

दया दे खाउनुभएकोमा ितनी कृत

भएनन्। यसैकारणले ितनीमािथ अिन यहू दा र

्
य शलेममािथ परमूभ ुको बोध परयो।
२६ आफ्नो अिभमानीको िनिम्त
िहजिकया र य शलेमका मािनसह ले पँचा ाप गरे । त्यसले गदार् िहजिकयाको

समयभिर नै परमूभ ुको बोध फेिर ितनीह मािथ परे न। २७ िहजिकयाले धेरै

धन-सम्पि

र मानमयार्दा पाएका िथए। ितनले आफ्ना सुन र चाँदी, बहुमूल्य

पत्थर र मसलाह , ढालह

र अ

बनाए। २८ अन्न, नयाँ दाखम

दामी-दामी चीजह का िनिम्त भण्डारह

र तेलका लािग ढुकुटीह , अिन िविभन्न

िकिसमका जन्तुका लािग तबेला र भेड़ाबाभाह का लािग गोठह

पिन ितनले

बनाए। २९ ितनले गाईबःतुका धेरै बथान र भेड़ाबाभाका धेरै बगालह

जम्मा गरे , िकनभने परमेँवरले साँच्ची नै ितनलाई धेरै धन-सम्पि

पिन

िदनुभएको

िथयो। ३० यी नै िहजिकयाले गीहोन नदीको मािथल्लो मूललाई थुनरे तलितर
दाऊदको सहरको पिँचमपि ितर बगाउन लाएका िथए। वाःतवमा आफूले

गरे को हरे क पिरयोजना सफल भयो। ३१ तर जब बेिबलोनका शासकह ले
पठाएका राजदूतह

दे शमा दे िखएको आँचयर्का िचन्हको िवषयमा सोध्न आए,

तब परमेँवरले ितनलाई जाँच गनर् र ितनको

दयका सबै कुरा प ा लगाउन
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ितनलाई छो नुभयो।, यशैया ३८ "१ त्यस बेला िहजिकया राजा िबरामी परे र
मन लागेका िथए। तब आमोजका छोरा यशैया अगमवक्ताले ितनीकहाँ आएर

भने, “परमूभ ु यसो भन्नुहन्ु छ: ितॆो घर ठीकठाक गर,् िकनिक ितमी मनछौ,

ितमी िनको हुनछ
े ै नौ।” २ तब िहजिकयाले आफ्नो मुख िभ ाितर फकार्एर

परमूभ ुिसत यसो भनेर ूाथर्ना गरे , ३ “हे परमूभ ु, तपाईंको सामुन्ने म कःतो

िवँवासयोग्य भई सारा

दयको भिक्तसाथ िहँड़ेको छु , र तपाईंको

िंटमा जे

असल छ त्यही गरे को छु , त्यसको सम्झना होस्।” अिन िहजिकया धु धु

रोए।

४ तब परमूभ ुको वचन यशैयाकहाँ यसो भनेर आयो, ५ “गएर िहजिकयालाई

भन्, ‘ितॆा िपता दाऊदका परमूभ ु परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: मैले ितॆो ूाथर्ना
ँ ु दे ख। म ितॆो आयु अ
सुन र मैले ितॆो आस

पन्ी वषर् बढ़ाइिदनेछु। ६ म

ितमीलाई र यस सहरलाई अँशूरका राजाको हातबाट छु टकारा िदनेछु। म यस
सहरको रक्षा गनछु ।

७ “ ‘परमूभ ु आफैले ूित ा गनुभ
र् एको कुरो गनुह
र् न
े
ु छ

ँ ीमा घामको छाया,
भन्ने परमूभ ुको िचन्ह ितमीलाई यो हुनछ
े : ८ आहाजको िसढ़

जो तल गइसकेको छ, म दश खु िकला पिछ सानछु ’।” यसैले घामको छाया

तलितर गएको भए तापिन दश खु िकला पिछ सर्यो। ९ िबरामी परे र िनको

भएपिछ यहू दाका राजा िहजिकयाले लेखेका कुरा: १० मैले भन, “के मेरो

आयुको मःत जवानीमा नै मृत्युको ढोकािभऽ जानुपन र मेरो आयुको शेष भाग
हरण हुन?े ” ११ मैले भन, “म परमूभ ुलाई फेिर दे ख्नेछैन,ँ जीिवतह को दे शमा
ँ मानव-जाितलाई म अब दे ख्नेछैन,ँ न त सं सारमा
परमूभ ुलाई म दे ख्नेछैन।

ँ म हुनछ
अिहले बःनेह सग
े ु । १२ गोठालाको पालझ मेरो घर भत्काएर मबाट

खोसी लिगयो। जुलाहाले लुगा बेहेरेझ मैले मेरो जीवन बेहेरेको छु , र उहाँले

मलाई तानबाट कािटिदनुभएको छ। िदन र रातभिरमा नै तपाईंले मेरो अन्त

गराइिदनुभयो। १३ िबहानसम्म म धैयस
र् ाथ पिखर्बस। तर िसं हले झ उहाँले मेरा

सबै ह ी भाँच्नुभयो। िदन र रातभिरमा नै तपाईंले मेरो अन्त गराइिदनुभयो।

१४ ग थलीझ वा सािरका चराझ म िचरिबर गथर ्। ढुकुरझ िवलाप गथर ्,

ँ ा ट ाइसके। हे परमूभ ु, म दु:खमा परे को छु ।
मािथितर हेदार्-हेदार् मेरा आख

तपाईं मलाई सहायता गनुह
र् ोस्।” १५ तर म अब के भन्न सक्छु र? उहाँ मिसत
बोल्नुभयो, र उहाँले नै यो गनुभ
र् यो। मेरो ूाणको यो सुतार्को कारण म मेरो
सारा जीवनभिर नै नॆ भएर िहँ नेछु। १६ हे परमूभ ु, यी नै कुरा ारा

मािनसह

िजउँछन्, र मेरो आत्माले पिन ितनमा नै जीवन पाउँछ। तपाईंले

मलाई ःवःथ पानुभ
र् यो, र मलाई बाँच्न िदनुभयो। १७ िनँचय नै मेरो भलाइको
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िनिम्त मैले यःतो वेदना सहनुपर्यो। तपाईंले मलाई ूेम गरे र िवनाशको

खाड़लबाट जोगाउनुभयो। तपाईंले मेरा सबै पाप आफ्नै पिछिल्तर राख्नुभयो।

१८ पातालले तपाईंको ूशंसा गनर् सक्दै न। मृत्युले तपाईंको ूशंसा गनर्

सक्दै न। खाड़लमा जानेह ले तपाईंका िवँवःतताको आशा गनर् सक्दै नन्। १९

जीिवत, जीिवतले माऽ तपाईंको ूशंसा गछर्, जसरी आज म गिररहेछु। बाबुह ले

् २०
आफ्ना छोराछोरीह लाई तपाईंको िवँवःतताको िवषयमा वणर्न गछर्न।
परमूभ ुले मलाई उ ार गनुह
र् न
े , र हामी आफ्ना जीवनभिर परमूभ ुको
ु छ
मिन्दरमा तार-बाजाह िसत भजन गाउनेछ । २१ यशैयाले यसो भनेका िथए,
“नेभाराको लेप बनाएर िहजिकयाको िपलोमा लगाइदे ओ, र ितनी िनको हुनछ
े न्।”

२२ िहजिकयाले यसो भनेर सोधेका िथए, “म परमूभ ुको मिन्दरमा जानेछु भन्ने
िचन्ह के हुनछ
े ?” र यशैया ३९ "१ त्यसबेला बेिबलोनका राजा बलदानका छोरा
मरोदकबलदानले िहजिकयाकहाँ िच ी र सौगातका साथमा राजदूतह

पठाए।

उनले ितनी िबरामी भएर फेिर िनको भएका छन् भन्ने सुनक
े ा िथए। २

िहजिकयाले ती राजदूतह लाई सहषर् ःवागत गरे , र उनीह लाई आफ्नो

भण्डारका सुन, चाँदी, मसलाह , सुगिन्धत तेलह , आफ्ना सारा हितयार-गृह र
आफ्नो कोषमा भएका सबै सामानह

दे खाइिदए। आफ्नो महल र आफ्नो

राज्यमा ितनले उनीह लाई नदे खाएको कुनै पिन थोक िथएन। ३ तब यशैया

अगमवक्ता िहजिकया राजाकहाँ आएर भने, “ती मािनसह ले के भने, र उनीह
कहाँबाट आएका िथए?” िहजिकयाले भने, “उनीह

टाढ़ा दे श बेिबलोनबाट मकहाँ

आएका िथए।” ४ अगमवक्ताले सोधे, “उनीह ले तपाईंको दरबारमा के-के

दे खे?” िहजिकयाले भने, “उनीह ले मेरो दरबारमा भएका सारा चीजह

मेरो भण्डारमा मैले उनीह लाई नदे खाएको कुरा केही छै न।”

दे खे।

५ तब यशैयाले

िहजिकयालाई भने, “सवर्शिक्तमान् परमूभ ुको वचन सुन्नुहोस्: ६ त्यो समय

िनँचय नै आउनेछ, जब ितॆो दरबारमा भएका ितॆा पुखार्ह ले आजको
िदनसम्म सञ्चय गरे का सबै थोक बेिबलोनमा लिगनेछन्, केही पिन छोिड़नेछैन,

परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। ७ ितॆा कितपय सन्तान, जिन्मएका ितॆा रगत र मासु
त्यहाँ कैदमा लिगनेछन्, र ितनीह

बेिबलोनका राजाको महलमा नपुंसक

बन्नेछन्।” ८ िहजिकयाले जवाफ िदए, “तपाईंले भन्नुभएको परमूभ ुको वचन
असलै छ।” िकनिक ितनले िवचार गरे , “मेरो जीवनकालभिर त शािन्त र सुरक्षा
हुनछ
े ।”
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बेिबलोन दे शबाट आएका राजदूतह

राजा हे जिकयाको िबमार कसरी

अचम्म तिरकाले िनको भयो भनेर चासो दे खाउँदै उनलाई भेट्न आएका िथए

भनेर बाइबलले बताउँदछ। तर आफ्नो रोग कसरी िनको भयो भनेर ती
राजा हे जिकयाले चासो नदे खाएको दे िखन्छ।

िबदे शी पाहुनाह लाई सुनाउन
आफूलाई

परमेँवरले

पाहुनाह को

कुरामा

अचम्म

तिरकाले

िनको

पारे को

गवाही

दय खोलेर ितनीह को ध्यान सत्य परमेँवरको

राजाले

परमेँवरूित कृत

वाःता

दे खाएनन्।

अध्याय

आफू

३८मा

िदँदा

ती

ानतफर् जाने
िनको

हुँदा

भएको िथयो तर अध्याय ३९मा िबदे शी पाहुनाह लाई

परमेँवरको कामको बारे मा गवाही िदने अवसर हुँदा हुँदै पिन त्यस िबषयमा

च ुपचाप बसेर नसुनाउने गवाही राजाको िनयत आँचयर्जनक मा ुपछर्।
" परमेँवरले ितनलाई जाँच गनर् र ितनको

दयका सबै कुरा प ा

लगाउन ितनलाई छो नुभयो।" (२ इितहास ३२:३१)। िहजिकयाको दरवारमा
बेिबलोनका राजदू तह को राजिकय भेट परमेँवरको गवाही िदने अत्यन्तै ठू लो
अवसर िथयो। तर राजाले न त ूाथर्ना गरे , न त अगमवक्ताह बाट न त
पुजारीह बाट ती पाहुनाह लाई के भ े भनेर िवशेष सरसल्लाह मागे।
परमेँवरले पिन त्यस मािमलामा हःतक्षेप गनुभ
र् एन। राज िहजिकया जनताको
सामु आफ्नो सान दे खाउन चाहने खालका मान्छे भएकोले िबदे शी पाहुनाह

आउँदा उनले आित्मक अगुवाह बाट केही सल्लाह निलने मनिःथित बोकेकोले

उनको जीवनमा र इॐाएल दे शमा परमेँवरको कामको गवाही िदने र उहाँको

मिहमा िदने कुरो उनको मनमा पटक्कै आएन। २ इितहासको लेखकले २

इितहास ३२:३१मा कोरे को भनाइ अथर्पूणर् मा ुपछर्। कितपय मािनसह मा

परमेँवरबाट पाएको आिशष आफ्नो भाग्यबाट पाएको भनेर परमेँवरलाई जस
निदने बानी छ। त्यसको साथै परमेँवरबाट अनुमह र क णा पाएका
मािनसह मा

आफू

सम्प

भएपिछ

उहाँलाई

िबिसर्ने

वा

वाःता

नगन

मनिःथितको पिन भएको पाइन्छ। यी नै तथ्यह लाई मध्यनजर राख्दै

त्यसूित सजग हुन उक्त भनाइलाई बाइबलमा राख्ने लेखकको मनशाय भएको
दे िखन्छ।

राजा िहजिकयाको अनुभवबाट परमेँवरूित कृतघ्न होइन ब

कृत

हुनपु छर् भ े िसकेर हामीह को घरे ल ु जीवनबाट उहाँूित बफादारी छ भनेर

अ लाई दे खाउनु ज री छ। त्यस मािमलामा केही सुझावह

हरफह मा िदइएका छन्। के अ

सुझावह

ँ छ?
पिन तपाईँसग
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दे हायका

जब कोही आगन्तुक इसाई पिरवारमा बारम्बार भेट्न आउँछन् तब

त्यस आगन्तुकले त्यस घर पिरवार येशू भी का भक्तह
पाएका हुन्छन्।
इसाई पिरवारमा आगन्तुकह

हुन ् भ े हे न अवसर

भेट्न आउँदा कोही न कोही आित्मक

कुराह मा चासो राख्न सक्छन्। येशूका भक्तह ले जिहले पिन अ सँगको

भेटघाटमा

सं वेदनशील

हुनपु छर्

र

सुसमाचार

सुनाउने

िठक

अवसर

खोिजरहनुपछर्।

येशूका जनह

आफ्ना भौितक सम्प ता र उपलब्धीह

फूितर् दे खाएर आफ्नो शान दे खाउने होइन ब

ितनीह

अ लाई

सबै परमेँवरको

आिशषबाट पाएको हो भनेर अ को अगािड उहाँलाई जस िदन खोज्नुपछर्।
"अन्धकारबाट अचम्मको ज्योितमा ितमीह लाई बोलाइएकोमा परमेँवरको
ूशं सा:गनर्" (१ पऽुस २:९

पान्तिरत) बोलाइएको हो। िहजिकया मन

र् एको िथयो। िहजिकया मनर्
लागेको िथयो तर भी ले उनलाई िनको पानुभ
लागेको घट्नालाई एक ूतीकको

पमा िलनुपछर्। कितपय मािनसह

पापल

गदार् घाइते भएको वा मरे को हुन्छ तर येशूले ितनीह लाई िनको पानर्
सक्नुहन्ु छ र पुन त्थान गनर्सक्नुहन्ु छ। ती मािनसह लाई उहाँले ःवगीर्य

ःथानह मा बसाल्नुहन्ु छ (एिफसी २:४-६ " ४ तर परमेँवर, जो कृपामा धनी

ु न्ु छ, उहाँले आफ्नो महान् ूेम ारा हामीलाई ूेम गनुभ
हुनह
र् यो, ५ यसकारण

र् यो–
पापमा हामी मरे का भए तापिन उहाँले हामीलाई भींटसँगै जीिवत पानुभ

अनुमहबाट नै ितमीह ले उ ार पाएका छौ। ६ र उहाँसँग हामीलाई

उठाउनुभयो, अिन ःवगीर्य ःथानह मा भींट येशूसँग बसाल्नुभयो")।

अ को सामु परमेँवरको गवाहीको लािग तपाईँको घर कितको
उपलब्ध गराउनुभएको छ? तपाईँको घरमा आउने आगन्तुकह को सामु
येशूूितको तापाईँको िवँवास कितको सिबय भएर बाँिडरहनुभएको छ?
२. पिरवारले पाउनुपन ूाथिमकता
सुसमाचारलाई महण गराउने ूयास ःवभािवक पमा घरमा रहे का
पिरवारह मा हुन्छ। घर जःतो सुसमाचार सुनाउने थलो अ
कही ँ पिन

हुँदैन।

ूभ ुूितको आफ्नो आःथा बाँड्न घर पिहला हुनपु छर् भनेर यूह ा

र्ु ोस्, "४० यूहन्नाले भनेका कुरा
१:४०-४२बाट हामी के िसक्नसक्छ ? हेनह
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सुन्ने र येशूलाई प

ाउने ती दुई जनामध्ये एक जना िसमोन पऽुसका भाइ

अिन्ियास िथए। ४१ ितनले पिहले आफ्ना भाइ िसमोनलाई भे ाए, र उनलाई
भने “हामीले मसीहलाई (जसको अथर् हो, भींट) भे ाएका छ ।” ४२ ितनले

िसमोनलाई येशूकहाँ ल्याए। येशूले उनलाई हेनभ
र्ु यो र भन्नुभयो, “ितमी
योआनेसको छोरा िसमोन हौ, ितमी केफास (जसको अथर् हो, च ान) भिननेछौ।”

व्यवःथा ६:४-९ "४ हे इॐाएल, सुन, परमूभ ु हाॆा परमेँवर एउटै परमूभ ु

हुनहु न्ु छ। ५ ितमीह ले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई आफ्नो सारा

दयले

आफ्नो सारा ूाणले र आफ्नो सारा शिक्तले ूेम गर। ६ मैले आज

ितमीह लाई सुनाएका आ ाह

आफ्नो मनमा राख। ७ ती ितमीह ले आफ्ना

छोराछोरीह लाई होिशयारीसाथ िसकाओ। घरमा बःदा, बाटोमा िहँ दा, ढल्केर

सुत्दा र उ दा ितनको चचार् गर। ८ ती आफ्ना हातमा िचन्हको लािग
किसराख। ती ितमीह को िनधारमा बाँिधराख। ९ ती आफ्ना घरका
चौकोस र मूल ढोकाह मा लेख।" र

ारको

थ १:११-१८ "८ तब नाओमीले

आफ्ना दुई बुहारीह लाई भिनन्, “ितमीह
फकर्। जसरी ितमीह ले ती मिरसकेकाह

दुवै आफ्नो-आफ्नो माइती घर

र मूित दयापूणर् व्यवहार गरे का

िथयौ, त्यसरी नै परमूभ ुले पिन ितमीह ूित दयापूणर् व्यवहार ग न्, ९ अिन
उहाँले ितमीह

दुवैलाई ितमीह का आफ्ना-आफ्ना भिवंयका पितका घरमा

् तब ितनले उनीह लाई च ुम्बन गिरन्, र ितनीह
सुरिक्षत राखू न।”

डाँको छोड़ी-

छोड़ीकन रोए। १० त्यसपिछ उनीह ले ितनलाई भने, “हामी तपाईंका

ँ जानेछ ।” ११ तर नाओमीले भिनन्, “हे मेरा छोरी हो,
मािनसह कहाँ तपाईंसग

फकर्, ितमीह

ँ आउने? के ितमीह का पित हुनलाई म अझै छोराह
िकन मसग

जन्माउन सक्छु र? १२ फकर्, मेरा छोरी हो, जाऊ। िकनिक फेिर िववाह
गनर्लाई म बूढ़ी भइसकेकी छु । नानी पाउन अझै आशा भए, र मैले आज राती

नै िववाह गरे र छोराह
र? के ितमीह
िव

पाए ँ भने पिन १३ ितनीह

बढुञ्जेल ितमीह

पखर्न्छौ

िववाह नगरी बःछौ? होइन, होइन मेरा छोरी हो, परमूभ ु मेरो

ु एकोले मेरो अवःथा ितमीह को भन्दा खोटो छ।” १४ तब
मा हुनभ

ितनीह

फेिर डाँको छोड़ी-छोड़ीकन रोए। त्यसपिछ ओपार्ले आफ्नी सासूलाई

च ुम्बन गरे र आफ्ना मािनसकहाँ फकर गइन्, तर

थचािहँ ितनीिसतै टाँिसरिहन्।

१५ तब नाओमीले भिनन्, “हेर त, ितॆी बिहनी त आफ्ना मािनसह

र आफ्ना

दे वताह कहाँ फकर गई। ितमी ऊिसतै फकर जाऊ।” १६

थले जवाफ

िदइन्, “मलाई फकर जान र तपाईंलाई छो न कर नगनुह
र् ोस्। तपाईं जहाँ
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जानुहन्ु छ म पिन त्यही ँ जानेछु। तपाईं जहाँ बःनुहन्ु छ म पिन त्यही ँ नै बःनेछु।
तपाईंका मािनसह

मेरा मािनसह

हुनछ
े न्, अिन तपाईंका परमेँवर मेरा
र् न्ु छ म पिन त्यही ँ मनछु , र त्यही ँ नै
परमेँवर हुनछ
े न्। १७ तपाईं जहाँ मनुह

गािड़नेछु। मृत्युबाहेक अ

कुनै कुराले तपाईं र मलाई अलग गरे मा परमूभ ुले

ँ अित पिन कड़ा व्यवहार ग न्।” १८
मसग
गरे की दे खेर नाओमीले अ

केही भिननन्।"

ँ जाने
थले आफूसग

ढ़ स ल्प

येशूको बारे मा सुनाउने कःतो जोश। आन्िले
ु केवल येशूलाई भेट

भनेर खबरमाऽ िदएन तर आफ्नो भाइ साइमनले पिन येशूलाई भेटोस् भनेर

वातावरण बनायो। हामीह को घर र नाताकुटु म्बह मा येशूको बारे मा

ु न्ु छ भनेर उहाँको पिहचान
जोिशलो भएर भ े र उहाँ व्यिक्त िवशेष हुनह

गराउनु नै सुसमाचार सुनाउने सरल शुऽ हो। पऽुसलाई येशूकहाँ ल्याएपिछ
उनी हटे र बसे। पऽुस र येशूको बीचमा आफ्नै िवशेष सम्बन्ध गाँिसयोस् भनेर

आन्ियले
ितनीह लाई छोडे।
ु

िवँवासमा

राख्न

छोराछोरीह लाई

सहयोग

गनुपर् छर्।

कितपय

समयमा सुसमाचार सुनाउन घरका छोराछोरीह लाई बं िचत गिरएको पाइन्छ।

पिरवारमा भएका आित्मक जीवन छोराछोरीह मा ःवत: सछर् भनेर कितपय
बाबुआमाह ले ठान्दछन्। यो गलत हो। बाबुआमा इसाई भए भन्दै मा
छोराछोरीह

ःवत इसाई हुन्छन् भ े छै न। हो, घरका छोराछोरीह ले
अनुसरण गरे र िसक्छन् तै पिन येशूलाई व्यिक्तगत

बाबुआमाह को

पमा

िचनाउन परमेँवरको पिरवारले ितनीह लाई व्यिक्तगत पमा ध्यान िदनुपछर् र
उहाँूित आकिषर्त गराउने अवसर खोिजरहनुपछर्। यो मािमलामा व्यवःथा ६ले
यसरी िजिकर गदर्छ: छोराछोरीह लाई धािमर्क िशक्षा िदन बाबुआमाह ले
अत्यन्तै

ूभावकारी

पमा

ध्यान

िदनुपछर्।

िनयिमत पमा

व्यिक्तगत

र

पािरवािरक स ितको बानी बसाल्नुपछर्। परमेँवरितर आकिषर्त गराउन साना
छोराछोरीह

जारीराख्नुपदर्छ।

र

युवापुःतालाई

बाबुआमाह ले

समय

िदएर

ूयास

ँ मूितर्पज
ू ा गन
नायोमी यहू दी िथइन्। तर उनले उनका ौीमानसग

ू ा गन
दे शमा बसाइसराइ गरे की िथइन्। उनका छोराह ले ःथानीय मूितर्पज
ीह लाई िववाह गरे का िथए। जब ौीमान र छोराह

मरे तब ितनले आफ्नो

दे शमा फिकर्ने व्यवःथा िमलाएकी िथइन्। नाओमीले आफ्ना बुहारीह लाई
यहू दी धमर् मा

कर गिरनन् तर उनको उदाहरणबाट बुहारीह ले नाओमीको
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परमेँवरको बारे मा थाहा पाएका िथए।

थ १ अध्याय अनुसार नाओमी कःती

खालकी सासु िथइन् जसले परमेँवरको बारे मा जानकारी िदन सफल भएकी

िथइन्। उनबाट हामी के िसक्नसक्छ ? हेनह
र्ु ोस् "१ उिहले नै न्यायकतार्ह को

शासनकालमा दे शमा अिनकाल पर्यो, अिन यहू दाको बेथलेहेमबाट कुनै एक जना
मािनस आफ्नी पत्नी र दुई भाइ छोराह लाई िलएर मोआबीह को दे शमा केही

समयको लािग बःनलाई गए। २ ती मािनसको नाउँ एलीमेलेक िथयो। ितनकी

पत्नीको नाउँ नाओमी र ितनका दुई छोराह का नाउँ महलोन र िकल्योन
िथयो। ितनीह

यहू दाको बेथलेहेमका एूातीह िथए। ितनीह मोआबीह को
दे शमा गए, र त्यही ँ बःन लागे। ३ नाओमीका लोग्ने एलीमेलेक मरे , र ितनी
ँ छोिड़इन्। ४ यी छोराह ले मोआबी ःऽीह
आफ्ना दुई छोराह सग

गरे । एउटीको नाउँ ओपार् र अकीर्को नाउँ

थ िथयो। ितनीह

िववाह

त्यहाँ ूाय:

दश वषर् बसेपिछ ५ दुवै महलोन र िकल्योन पिन मरे । यसरी ती ःऽी आफ्ना
दुई छोराह

र आफ्ना पितबाट पिन िबछोड़ भइन्। ६ परमूभ ुले आफ्ना

मािनसह को हेरचाह गरे र ितनीह लाई भोजन िदनुभएको छ भन्ने कुरा जब

ितनले मोआब दे शमा सुिनन्, तब नाओमी र ितनका बुहारीह

त्यहाँबाट घर

फकर्न तयार गनर् लागे। ७ तब आफ्ना दुई बुहारीह लाई साथमा िलएर आफू

बसेको ठाउँ ितनले छोिड़न्, र आफ्नो घर यहू दाको बाटो लािगन्। ८ तब
नाओमीले आफ्ना दुई बुहारीह लाई भिनन्, “ितमीह
घर फकर्। जसरी ितमीह ले ती मिरसकेकाह

दुवै आफ्नो-आफ्नो माइती

र मूित दयापूणर् व्यवहार

गरे का िथयौ, त्यसरी नै परमूभ ुले पिन ितमीह ूित दयापूणर् व्यवहार ग न्, ९
अिन उहाँले ितमीह

दुवैलाई ितमीह का आफ्ना-आफ्ना भिवंयका पितका

् तब ितनले उनीह लाई च ुम्बन गिरन्, र ितनीह
घरमा सुरिक्षत राखू न।”

डाँको

छोड़ी-छोड़ीकन रोए। १० त्यसपिछ उनीह ले ितनलाई भने, “हामी तपाईंका
ँ जानेछ ।” ११ तर नाओमीले भिनन्, “हे मेरा छोरी हो,
मािनसह कहाँ तपाईंसग

फकर्, ितमीह

ँ आउने? के ितमीह का पित हुनलाई म अझै छोराह
िकन मसग

जन्माउन सक्छु र? १२ फकर्, मेरा छोरी हो, जाऊ। िकनिक फेिर िववाह
गनर्लाई म बूढ़ी भइसकेकी छु । नानी पाउन अझै आशा भए, र मैले आज राती

नै िववाह गरे र छोराह
र? के ितमीह
िव

पाए ँ भने पिन १३ ितनीह

बढुञ्जेल ितमीह

पखर्न्छौ

िववाह नगरी बःछौ? होइन, होइन मेरा छोरी हो, परमूभ ु मेरो

ु एकोले मेरो अवःथा ितमीह को भन्दा खोटो छ।” १४ तब
मा हुनभ

ितनीह

फेिर डाँको छोड़ी-छोड़ीकन रोए। त्यसपिछ ओपार्ले आफ्नी सासूलाई
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थचािहँ ितनीिसतै टाँिसरिहन्।

च ुम्बन गरे र आफ्ना मािनसकहाँ फकर गइन्, तर

१५ तब नाओमीले भिनन्, “हेर त, ितॆी बिहनी त आफ्ना मािनसह
दे वताह कहाँ फकर गई। ितमी ऊिसतै फकर जाऊ।” १६

र आफ्ना
थले जवाफ

िदइन्, “मलाई फकर जान र तपाईंलाई छो न कर नगनुह
र् ोस्। तपाईं जहाँ
जानुहन्ु छ म पिन त्यही ँ जानेछु। तपाईं जहाँ बःनुहन्ु छ म पिन त्यही ँ नै बःनेछु।
तपाईंका मािनसह

मेरा मािनसह

हुनछ
े न्, अिन तपाईंका परमेँवर मेरा
परमेँवर हुनछ
र् न्ु छ म पिन त्यही ँ मनछु , र त्यही ँ नै
े न्। १७ तपाईं जहाँ मनुह
गािड़नेछु। मृत्युबाहेक अ

कुनै कुराले तपाईं र मलाई अलग गरे मा परमूभ ुले

ँ अित पिन कड़ा व्यवहार ग न्।” १८
मसग
गरे की दे खेर नाओमीले अ

ँ जाने
थले आफूसग

ढ़ स ल्प

केही भिननन्। १९ अिन ती दुवै जना िहँड़े, र

बेथलेहेममा आइपुग।
जब ितनीह
े

बेथलेहेममा आइपुगे तब जम्मै सहरमा

्
हलचल मिच्चयो। आइमाईह ले भन्न लागे, “के ियनी नाओमी नै हुन?”

२० ितनले भिनन्, “मलाई नाओमी नभन। मलाई मारा* भन, िकनभने

सवर्शिक्तमान्ले मेरो जीवन तीतो बनाइिदनुभएको छ। २१ म भिरपूणर् भएर

गएको िथए,ँ तर परमूभ ुले मलाई िर ो फकार्एर ल्याउनुभएको छ। मलाई िकन

नाओमी भन्छौ? परमूभ ु मेरो िव
िवपि
मोआब

मा उ नुभएको छ। सवर्शिक्तमान्ले ममािथ
ँ
थ ितनीसग

ल्याउनुभएको छ।” २२ यसरी नाओमीकी बुहारी मोआबी
दे शबाट

हुँदैिथयो।"

आइन्।

ितनीह

बेथलेहेममा

आइपुग्दा

जौको

कटनी

थले दे खेकी

नाओमी अत्यन्तै गिहरो शोकको अवःथामा परे की

िथइन्: आफ्नी बुहारीह लाई ितनीह कै मािनसह कहाँ फकर जान उनले कर

गरे की िथइन् साथै ितनीह कै पुरानो धमर्मा जान उनले ितनीह को धािमर्क
आःथाको ःवतन्ऽमा हःतक्षेप गनर् चाहे की िथइनन्, जब आफूले गुमाउनेपन

पिरवार ौीमान र छोराह ले गदार् उदािसन भएर परमेँवरसँग उनी िरसाएकी
िथइन्

( थ

१:१५,२०,२१)।

बाबुआमा

िस

नभएतापिन

उदाहरणले युवालाई कःतो ूभाव पानर् सक्दो रहे छ भनेर

ितनीह को

थको उदाहरण

अत्यन्त उल्लेखनीय दे िखन्छ। सासुससुराको ईःवरभिक्तको जीवनले गदार्
परमूभ ु सृि कतार् परमेँवरलाई आफ्नो जीवन अपर्ण गरे की िथइन्।

थले

सुसमाचार सुनाउने अत्यन्तै मह वपूणर् र ूथम थलो घर नै हो भ े

ँ रहने मािनसह ूित तपाईँको धारणा
महसुस गिररहँदा तपाईँको घर र तपाईँसग
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कःतो हुन ु पछर्? येशूलाई िवँवास नगन आफन्तह को िनिम्त तपाईँले के के
गनर् सक्नुहन्ु छ सो सोच्नुहोस्।

३. शािन्त जसले िजत्नसक्छ
धमर् वा आःथाको कारणले वैवािहक जीवन वा पिरवार टुिबन सक्छ।

वैवािहक जीवन र येशूलाई िवँवास गन वा नगन दम्पतीको मािमलामा नयाँ

करारले के सल्लाह िदँछ? हेनह
र्ु ोस्: १ कोरन्थी ७:८-१७ "८ तर अिववािहत र
िवधवाह लाई म भन्दछु , ितनीह

मजःतै अिववािहत रहे ितनीह का िनिम्त

असल हुनछ
े । ९ तर ितनीह ले आफूलाई वशमा राख्न सक्दै नन् भने ितनीह ले

िववाह ग न्। िकनभने कामवासनामा जल्नुभन्दा िववाह गनुर् असल हो। १०

अब िववािहतह लाई म कड़ा आ ा िदन्छु (मेरो आ ा होइन, तर ूभ ुको आ ा

हो): पत्नी पितबाट नछु टोस्। ११ तर छु ि एर बिसहाले तापिन त्यसले िववाह
नगरोस्, ब

ँ िमलाप गरोस्। पितले आफ्नी पत्नीलाई नत्यागोस्।
आफ्नो पितसग

१२ तर ितमी अ ह लाई म भन्दछु (यो मेरो भनाइ हो, ूभ ुको होइन), यिद

ँ बःन चाहिन्छन्
कुनै भाइकी भींटमा िवँवास नगन पत्नी छ, र ितनी ऊसग
भने, उसले त्यसलाई नत्यागोस्। १३ यिद कुनै ःऽीको भींटमा िवँवास नगन

पित छ, र त्यो ऊिसत बःन चाहन्छ भने, ितनले आफ्नो पितलाई नत्यागोस्।
् र अिवँवासी पत्नी
१४ िकनिक अिवँवासी पित आफ्नी पत्नी ारा पिवऽ हुनछ,

आफ्नो पित ारा पिवऽ हुन्छे , नऽता ितनीह का छोरा-छोरीह
तर वाःतवमा ितनीह

अशु

हुनछ
े न्,

त पिवऽ छँदैछन्। १५ तर िवँवास नगनचािहँ छु ि न्छ

भने छु ि ओस्। यःतो अवःथामा त्यो भीिंटयान पित अथवा पत्नी कुनै बन्धनमा

रहनेछैन। िकनभने परमेँवरले हामीलाई शािन्तमा रहन बोलाउनुभएको हो।

१६ हे पत्नी, ितमीलाई के थाहा! शायद ितमीले आफ्ना पितलाई बचाउन

सक्

ौ िक? अथवा हे पित, ितमीलाई के थाहा! शायद ितमीले आफ्नी पत्नीलाई

बचाउन सक्छौ िक? १७ ूभ ुले हरे कलाई जःतो जीवन खटाउनुभएको छ र
जःतो िःथितमा बोलाउनुभएको छ, सोहीबमोिजम त्यो चलोस्। सबै मण्डलीह का
िनिम्त मेरो िनयम यही हो।" र १ पऽुस ३:१-७ "१ पत्नी हो, ितमीह

पिन

आफ्ना पितका अधीनमा रहो, र यसरी ितनीह ले वचन पालन नगरे तापिन
आफ्ना पत्नीह को आचरणले गदार् शब्दिवना पिन ितनीह का मनको पिरवतर्न
हुन सक्छ। २ ितमीह का जीवनको शु ता र ौ ा दे ख्दा ितनीह को पिरवतर्न
हुनछ
े । ३ केशको िस ार, सुनको गहनापात र दामी वःऽ ितमीह को बािहरी
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िस ारपटार नहोस्। ४ ितमीह का िभऽी
अिवनाशी रत्नले सजाओ, जो परमेँवरको

दयलाई भलो र शान्त आत्माको
िंटमा सा॑ै मूल्यवान् छ। ५ िकनिक

यही िकिसमले अिघअिघ परमेँवरमा आशा राख्ने पिवऽ ःऽीह ले पिन िस ार
गथ, र आफ्ना पितका अधीनमा बःथे। ६ साराले जःतै, जसले अॄाहामलाई

ःवामी भनेर ितनको आ ापालन गिथर्न,् यिद ितमीह ले उिचत काम गर्यौ र
कुनै कुरामा भयभीत भएनौ भने ितमीह

उनकै छोरीह

ठहिरनेछौ। ७ पित

ँ िवचारशील भएर बस, र ःऽीलाई अबला ठानी
हो, त्यसै गरी आफ्ना पत्नीसग
आदर गन गर, िकनिक ितमीह

ु े
जीवनका अनुमहका साझेहकदार हौ, यस हेतल

िक ितमीह का ूाथर्नामा बाधा नपरोस्।"

येशूलाई िवँवास गन जीवनसाथी पाउनु आिशिषत हुन ु हो। सु का

चचर्मा धेरै िववािहत र अिववािहत िवँवासीह

िथए साथै वैवािहक जीवनमा

बाँिधनेह को बीचमा कुनै पितले येशूलाई िवँवास गरे को िथयो भने कुनै

पत्नीले माऽ। येशूलाई िवँवास गन भक्तह को बीचमा िवँवास नगन

जीवनसाथीलाई के गन भनेर वहस चलेको िथयो। अव येशूलाई िवँवास

गरे पिछ िवँवास नगन ौीमान वा ौीमतीलाई छोड्नु पछर् नऽ अिवँवासी

जीवनसाथीसँग बसेको परमेँवरलाई मन पदन वा उहाँको पिछ लागेको हो भ े
कुरा दे खाउँदैन भ े िवषयमा येशूभक्तह

नभएर यिद छोराछोरीह

भए तब बाबु वा आमा दुवै इसाई भएनन् भने

आफूमाऽ होइन छोराछोरीह

पिन अशु

िबिमन्छ भ े सोचाइमा ती इसाईह
आफ्नो ःप

अन्यौलमा परे का िथए। त्यितमाऽ
हुन्छ वा िवँवासको कारणले

लागेका िथए। यस मािमलामा पावलले

धारणा राख्दछ। जीवनसाथी चाहे इसाई ब

पुगोस वा नपुगोस

सु मा परमेँवरले आिशष िदनुभएको पिवऽ िववाहलाई िनरन्तरता िदनुपछर् र
आपसी घिन ता वा वैवािहक जीवनमा हुने ूेमवहारलाई कायमै राख्नुपछर् भनेर

पावलले िजिकर गदर्छन्। इसाई जीवनसाथीको उपिःथितले इसाई नहुने जीवन
साथी र ितनका छोराछोरीह लाई "पिवऽ" वा "शु " बनाउँछ भनेर पावलले

भन्दछन्। "शु

वा पिवऽ" भ े शब्दलाई यस अथर्मा बुझ्नुपछर्: जब िवँवास

नगन पित वा पत्नी िवँवास गन पित वा पत्नीको सम्पकर्मा आउँछ तब
िवँवास गन पित वा पत्नीले पाएको अनुमहको आिशषमा िवँवास नगन पित
वा पत्नी सहभागी हुनसक्छ।
तर कितपय समयमा अत्यन्तै
घट्नाह

दयिवदारक वा िच

दुखाउने खालका

भएतापिन िवँवास नगन पित वा पत्नीले इसाई घरमा बःनुभन्दा
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नबःनु नै जाित हुन्छ भनेर छु ि ने िनणर्य गनर् सक्छन् वा गिररहे का पिन छन्।
त्यसो गदार् त्यसको नितजा गम्भीर हुनसक्छ र घर पिरवार टु िबन सक्छ तर
दयालु र क णामय परमेँवरको वचनलाई आत्मसात् गनुर् सबै मािनसको लािग
कल्याण

हुन्छ।

आत्मिनणर्यको

हाॆो

परमेँवरले

ःवतन्ऽतालाई

उच्च

सध

िववेकको

ःवतन्ऽता

अथार्त

ःतरमा

मान्यता

िदनुभएकोले

उहाँले

भ ुहन्ु छ वतर्मान घरलाई कहािललाग्दो बनाइरहनुको स ा यिद ितनीह

छु िटँदा ितनीह

् " वैवािहक दम्पती गृहयु मा
खुशी हुन्छन् भने "छु टु न।

लािगरहनुभन्दा छु टे र बःने िनणर्यले िववाहमा बाँधेको वाचा तोड्नु अमान्य हुँदैन
भनेर पावलले अनुमोदन गदर्छन् (१ कोरन्थी ७:१५

पान्तिरत)। (सायद यो

मािमला आफन्त र साथीभाइह मा पिन लागुहन
ु सक्छ जःतो यस अनुवादकलाई

ु ाई िवँवास गन कितपय िवँवासीह ले िवँवास नगन घरबार,
लाग्दछ। येशल

आफन्त र साथीभाइलाई त्याग्नुपन हुन्छ। आःथाको मािमलामा सम्झौता गरे र
सबैलाई खुशी पारे र बःनुको स ा ूभ ुूित समपर्णमा आफ्नो िववेकलाई सफा

राख्न छु ट्नु पिन नाजायज होइन भ े पावलको भनाइ भएको दे िखन्छ)।

शािन्तमा रहन येशूका िवँवासीह लाई बोलाइएको हो। आित्मक

पमा िवभािजत घरमा र अनेक घरे ल ु च ुनौितह

येशूको शािन्तले
ःप

सामना गनुप
र् न पिरूेआयमा

बास गनर् सक्छ भ े ूाथिमकता परमेँवरको वचनले

पमा िदएको पाइन्छ। किठन पिरिःथितमा पिन पिवऽ िववाहलाई कायमै

राख्ने आशा गनुप
र् छर् भ े

सुसमाचारको लआय हो। पित वा पत्नी येशूलाई

िवँवास नगन भएतापिन जुनसुकै अवःथामा पिन एकै भएर बःने भ े वाचालाई

कायमै रािख एक आपसलाई हौसला र सान्त्वना िदन आःथामा सम्झौता
नगरे तापिन एकै िजउ भएर बःने िनणर्य आदरणीय हुन्छ भनेर बाइबलले

आभास् िदँदछ।

िवँवास नगन पित वा पत्नीको बीचमा सम्बन्ध कायमै रहेतापिन
आःथा जगाइ राख्न वा घरपिरवार शािन्तको िनिम्त िवँवास गन पित वा
पत्नीको िजम्मेवारीको िसमानाह

हुन्छन्। ती िसमानाह

के हुन ् त?

जब येशूलाई िवँवास गन पित वा पत्नी हुन्छ यिद एक आपसमा

ितनीह ले ूेम, दयामाया दे खाए, वैवािहक जीवनको ूितब ता कायमा राख्न

चाहे तर मुखले इसाई हुँ भ े नभइ व्यवहारले पिन दे खाउने नीित िलए र
नॆतापूवक
र् एकआपसको सेवा गरे भने िवँवास नगन पित वा पत्नीको िनिम्त
त्यो सुसमाचार महण गन भव्य वातावरण सृजना हुनसक्छ। एक आपसको
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अधीनमा बःनु भनेर िदइएको परमेँवरको िनदशन येशू भी ूितको ौ ामा
कायम राख्नुपछर् ("भींटको ौ ामा एक-अकार्को अधीनमा बस" एिफसी
५:२१)। जब िवँवास गन पित वा पत्नी िवँवास नगन पित वा पत्नीको
अधीनमा बःछ भने येशूूितको आःथा र उहाँलाई िदने बफादािरताले जिहले

पिन ूाथिमकता पाउनुपदर्छ। येशूलाई िवँवास गरे र उहाँको आदशर्मा िहँड्ने

िनणर्य पित वा पत्नीले गरे भ ुको अथर् िवँवास नगन पित वा पत्नोको
दुव्यर्वहार र िहं सा खप्नु होइन। (इसाई घर गृहयु को घर होइन, येशूलाई

िवँवास गिरयो र नॆ हुनपु छर् भन्दै मा िवँवास नगन पित वा पत्नीको
दुव्यर्वहार, िहं सा र दमनको मारमा पनुप
र् छर् भ े छै न िकनिक शािन्त, सु:ख र

तालमेलको जीवन हामी िबताऔ ँ भ े परमेँवरको चाहना हो। यो इसाई
जगतमामाऽ होइन सबै जगतको िनिम्त हो। एक जीवन िजउनु छ, िकन
अिहले

नै

नकर्लाई

िनम्त्याएर

घर

गृहःथीलाई

थािमराख्ने?-अनुवादकको

मन्तव्य)।

ँ
के तपाईँको चचर्मा कोही यःतो छ जो िवँवास नगन पित वा पत्नीसग

सं घषर् गिररहेको छ? तब तपाईँ कसरी ितनीह लाई सहयोग गनर् सक्नुहन्ु छ?
४. एक आपसमा बाँडच ुडको िनिम्त पािरवािरक जीवन

इसाई जीवन केवल इसाई हुँ भनेर दावी गन वा आत्म ानको भाषण

िदनेमाऽ नभएर त्यस अनुसार चल्ने च ुनौितमा पिन लाग्नु हो। यस मािमलामा
नयाँ

करारलाई

"प

ाउनु"

वा

"अनुसरण

गनु"र्

भ े

शब्दह

ूयोग

गिरएकाछन्। येशूभक्तको जीवनमा िनरन्तर बिढरहन र त्यसमा लाग्ने ूिबयाको

िनिम्त ती शब्दह ले हामीह लाई के भन्दछ? ूभ ुको लािग गवाही िदनु र

उहाँको उच्च आदशर्मा िहँडेर अनुकरणीय उदाहरण ब

के भ

खोिजरहेको छ? हेनह
र्ु ोस् दे हायका पदह : १ कोरन्थी ४:१६

"यसकारण ितमीह

गदर्छु।":

ती शब्दह ले हामीलाई

एिफसी

मेरा अनुकरण गनह
५:१,२

परमेँवरको दे खािसकी गनह

"१

होओ भनी म ितमीह लाई आमह

यसकारण

होओ। २ ितमीह

ितमीह

िूय

बालकह झ

ूेममा चल, जसरी भींटले

ँ ूेम गनुभ
पिन हामीह सग
र् यो, र परमेँवरको िनिम्त सुगिन्धत भेटी र बिलदान
भएर आफैलाई हाॆा िनिम्त अपर्ण गनुभ
र् यो।", १ थेःसोिलिनकी १:६,७ "६
ितमीह

हाॆा र ूभ ुका अनुकरण गन भयौ, िकनिक पिवऽ आत्माले िदनुभएको

आनन्दसाथ ितमीह ले धेरै कंटमा वचन महण गर्यौ। ७ यहाँसम्म िक

2३८

माकेडोिनया र अखैयामा सबै िवँवासीह का माझमा ितमीह

िहॄू ६:६-१२ "६ त्यसपिछ पिन िवँवास त्याग गरी ितनीह

नमूना बन्यौ।",
पितत भए भनेता

ितनीह लाई पँचा ाप गन िःथितमा फेिर ल्याउनु असम्भव छ। िकनभने

ितनीह ले

आफ्नै

खाितर

परमेँवरका

पुऽलाई

फेिर

बूसमा

टाँग्छन्, र

् ७ जुन जिमनले आफूमािथ सध बसर्ने
खुल्लमखुल्ला उहाँको अपमान गछर्न।
पानी िपउँछ, र मािनसह का िनिम्त खनजोत गिरएको छ, र ितनीह का िनिम्त

मन पन अन्न-बाली उमाछर्, त्यस जिमनले परमेँवरबाट आिशष् पाउँछ। ८ तर

त्यसैले काँढ़ा र िसउँड़ीह

उमार्यो भने त्यो बेकम्मा हुन्छ, र परमेँवरको सराप

पनर् सक्छ। अन्त्यमा त्यो जलाइन्छ।

९ हामीले यःता कुरा भने तापिन ितमीह का िवषयमा चािहँ, िूय हो,

मुिक्तसम्बन्धीका अझ असल कुराको बारे मा हामी िनिँचत छ । १० परमेँवर
अन्यायी हुनहु न्ु न, र ितमीह का काम र उहाँको खाितर सन्तह का सेवामा

ितमीह ले दे खाएको ूेम उहाँले भ ुल्नुहन्ु न। ितमीह
गिरराखेका छौ। ११ हामी चाहन्छ , िक ितमीह

अझै पिन त्यःतै सेवा

ूत्येकले आफ्ना सम्पूणर्

आशा ूाप्त गनर्का िनिम्त अन्त्यसम्मै त्यही तत्परता दे खाउनेछौ, १२ यस

उ ँ
े यले िक ितमीह

सुःत हुनछ
े ै नौ, तर ितनीह का अनुकरण गनछौ, जुनह

िवँवास र धैय र् ारा ूित ाका हकदार हुन्छन्।", िहॄू १३:७ " आफ्ना

अगुवाह को सम्झना राख, जसले परमेँवरको वचन ितमीह लाई सुनाए।

ितनीह का

जीवनको

पिरणामलाई

ध्यान

दे ओ, र

ितनीह का

िवँवासको

अनुकरण गर।" र ३ यूह ा ११ "िूय हो, खराबीको अनुकरण नगर, तर
भलाइको अनुकरण गर। जसले भलो गदर्छ, त्यो परमेँवरको हो, जसले खराबी
गदर्छ, त्यसले परमेँवरलाई दे खेको छै न।"

येशूको िशक्षादीक्षामा लािगरहन वा त्यो िसिकरहने ूिबयामा सबैको

सामु अनुकरणी उदाहरण वा नमुना भएर दे खाउनुपछर् भनेर नयाँ करारले जोड

िदँदछ। सुनाउनेलाई भन्दा दे ख्नेलाई अनुसरण गरे र चल्ने बानी ूायजसो

मािनसह को हुन्छ। यो नीित िबशेष गरे र घरमा ूकावकारी

पमा लागु

हुन्छ। घरको पिरवारमा एक जनाले अक जनाको अनुसरण गन नीित िलएको
हुन्छ।

छोराछोरीह ले

ितनीह का

बाबुआमाको

अनुकरण

गदर्छन्,

भाइबिहनीह ले दाजुतथा िददीको अनुसरण गदर्छन्, िववाह गरे को दम्पतीमा
एकको अक ले अनुसरण गदर्छन्। कसरी इसाई दम्पती र पिरवाह
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अ

इसाई नहुने पिरवारह को िनिम्त उदाहरण ब

सक्छन् भ े यस अवधारणाले

मह वपूणर् नीित उपलब्ध गराएको छ।

जब अ

सामािजक ूभावको ूभावकािरता वा शिक्त। कुनै न कुनै तिरकाले

मािनसह ले हामीलाई वा हामीह को घरलाई हे दर्छ तब हामीह ले

येशूको गवाही ितनीह लाई उपलब्ध गराइरहे का हुन्छ । हामी को ह भनेर

अ लाई दे खाउन चाहन्छ

भने हामीह को रहनसहन हामीह ले िवँवास

गरे को र िसकाए अनुसार चल्नु पदर्छ। हामीह को उदाहरण अ को िनिम्त
सुसमाचार नै हुनसक्छ। तर दुभार्ग्यवस कितपय घरह मा पिरवािरक सम्बन्ध
वा वैवािहक जीवन असल उदाहरणीय नभएको पाउँछ । येशूको आत्माले

हामीह को जीवनमा काम गिररहनुभएको छ त्यसले गदार् हामी अ भन्दा िभ
् एलेन जी
हुन।

छ भनेर अ लाई दे खाउने थलो हाॆा घरपिरवारह

ाइटले

भ ुहन्ु छ "सामािजक ूभाव, जीवनशैली वा हामीह को रहनसहन अत्यन्तै

ूभावकारी हुन्छ। यिद हामीह का विरपिर रहनेह लाई सहयोग
दे खाउन चाहन्छ

भने हामीह को सामािजक जीवन वा रहनसहन ूभावकारी

हुनपु दर्छ" -द िमिन ी अभ िहिल , पृ. ३५४बाट
जब कुनै िववािहत दम्पतीले अक

बाइबल

अध्ययन

गनर् वा

वा

सँगसँग

िमलेर

पान्तिरत।

दम्पतीको घरमा खान, स ित,

कुनै

कायर्बममा

जान्छन्

भने

आगन्तुकह ले िवँवासी दम्पतीको जीवनशैली वा रहनसहनलाई उदाहरणको
पमा हे दर्छन्। जब िवँवासी पिरवारमा पारःपिरक समझदारी, एकआपसमा
किटव

भइरहने समपर्णता, राॆो बोिलचाली, दे ख्ने र जुनसुकै िभ ताभएपिन

त्यसलाई वाःता नगिर िश ाचार व्यवहार गनर् सक्ने नीितले त्यो घर येशूको
पिरवारको घर हो भनेर अ

मािनसह ले दे ख्दछन्।

र्ु ोस्:
तर यस सन्दभर्मा हामीह ले के कुरामा सध सतकर् हुनपु छर्? हेनह

यिमर्या १७:५-१० "५ परमूभ ु यसो भन्नुहन्ु छ: “ौािपत होस् त्यो मािनस,

जसले मािनसमािथ भरोसा राख्तछ, र शारीिरक शिक्तमािथ भर पदर्छ, जसको

दय परमूभ ुदे िख तिकर्गएको छ। ६ त्यो उजाड़-भूिमको पोाोझ हुनछ
े ।

उन्नित आउँदा त्यसले दे ख्नेछैन। त्यो म भूिमका सुक्खा ठाउँह मा बःनेछ,
अथार्त ् नूनको जिमन जहाँ कोही पिन बःदै न। ७ “तर त्यो मािनस धन्यको हो,

जसले परमूभ ुमा भरोसा राख्तछ, जसको आशा परमूभ ु हुनहु न्ु छ। ८ त्यो
पानीको िकनारमा रोपेको

खजःतो हुनछ
े , जसले आफ्ना जराह

खोलाका

िकनारसम्म िफँजाएको हुन्छ। गमीर् हुँदा त्यो डराउँदैन, त्यसका पातह
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सध

हिरयै हुन्छन्। खड़े रीको समयमा त्यसलाई केही िचन्ता हुँदैन, र त्यसले फल
फलाउन किहल्यै च ुक्दै न।” ९ मािनसको

दय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ, र

त्यसलाई िनको पानर् सिकँदै न। त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र? १० “हरे क

मािनसलाई त्यसको चालअनुसार र त्यसका कमर्को फलअनुसार इनाम िदनलाई
म परमूभ ु मािनसको

२:२३-२५

"२३

दय तलाश गछु र्, त्यसका मनको म जाँच गछु र्।”, यूह ा

जब

उहाँ

िनःतार-चाड़का

हुनहु न्ु थ्यो, तब उहाँले गनुभ
र् एका िचन्हह

भोजको

बेला

य शलेममा

दे खेर धेरैले उहाँको नाउँमा िवँवास

गरे । २४ तर येशूले आफैलाई ितनीह का भरमा छो नुभएन, २५ िकनिक

मािनस के हो भनी उहाँ जान्नुहन्ु थ्यो। उहाँलाई मािनसको िवषयमा कसैले
िसकाउनु आवँयक िथएन, िकनिक मािनसको

दयमा के हुन्छ, सो उहाँ ःवयम्

जान्नुहन्ु थ्यो।" र रोमी ३:२३ "सबैले पाप गरे का छन्, र परमेँवरको

मिहमासम्म पुग्नबाट च ुकेका छन्।"

कुरो ःप

छ, जसले येशू भी को अनुसरण गछर् वा प

ाउँछ त्यसको

अनुसरण गर। मािनसह ले जितसुकै अनुकरणीय उदाहरण बनेर दे खाएतापिन

ितनीह मा कुनै न कुनै कमी हुनसक्छ। त्यस पिरूेआयमा कुनै पिन इसाई
पिरवार येशूको गवाही िदने पक्का, ऽुिटरिहत िस

उदाहरण

हो भ

वा अन्यन्तै अनुकरणीय

सिकँदै न। जसले येशूलाई िवँवास गरे र उहाँको बाटोमा

िहँड्छ त्यसलाईमाऽ नमुना वा उदाहरण ठानेर चल्न नयाँ करारले आ ान

गदर्छ। जब कोही जुनसुकै किमकमजोरीको बाबजुद पिन येशूलाई प

ाउने

ूयास गिररहे को अ ले दे ख्छन् तब उसको इसाई आःथाको सराहना गरे र त्यो
अनुसार चल्न अ लाई ूेरणा िमलोस भ े मनशाय बाइबलको हो।
अ को सामु तपाईँको घर अझ राॆो अनुकरणीय उदाहरणीय बनाउन
तपाईँले के गनर् सक्नुहन्ु छ?
५. ूभावकारी आित्मयता वा िमलनसार तथा िमऽताको केन्ििवन्दु

येशूभक्तको घर पिरवार अितथी वा पाहुनाह लाई सेवा सत्कार गन

थलो हुनपु छर्। जो आएपिन यो त आफ्नै घर जःतो हो भ े ूत्याभूित
िदनुपदर्छ। हेनह
र्ु ोस् यशैया ५८:६-१२ "६ “अन्यायको बन्धन फुकाल्न, जुवाको

डोरी फुकाल्न, र अत्याचारमा परे काह लाई मुक्त गराउन, हरे क जुवा भाँिचिदन
मैले च ुनेको िकिसमको उपवास यही होइन र? ७ आफ्नो भोजन भोकािसत
ँ गनु,र् र घर नभएका गरीबह लाई शरण िदनु– ना ोलाई दे खेर लुगा
बाँड़चूड़
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लगाइिदनु, र आफ्नो जात-भाइह बाट नलुक्नु, होइन र? ८ तब ितमीह को
ज्योित िबहानझ फुटे र िनःकनेछ, र ितमीह

चाँड़ै िनको हुनछ
े ौ। तब

ितमीह को धािमर्कता ितमीह का अिगअिग जानेछ, र परमूभ ुको मिहमाचािहँ

पिछिल्तरको रक्षक हुनछ
े । ९ तब ितमीह ले पुकार गनछौ, र परमूभ ुले जवाफ

िदनुहन
े । ितमीह ले सहायताको िनिम्त िबन्ती गनछौ, र उहाँले भन्नुहन
े , ‘म
ु छ
ु छ
यही ँ छु ’। “यिद ितमीह ले आफ्ना बीचबाट अत्याचारको जुवा फािलिदयौ,

ँ
ू र् कुरा बोल्न त्याग्यौ, १० अिन सम्पूणर्
अ लाई औला
ठाड़ो गनर् र ईंयार्पण
दयले

ितमीह ले

आफैलाई

भोकाह का

िनिम्त

िदयौ, र

अत्याचारमा

परे काह को आवँयकता पूरा गिरिदयौ भने, ितमीह को ज्योित अध्ँ यारोमा

चम्कनेछ र ितमीह को रात मध्यिदनजःतै हुनछ
े । ११ परमूभ ुले ितमीह लाई

िनरन्तर

डोर्याउनुहन
े , र
ु छ

घामको

उखुम

गमीर्

परे का

ठाउँह मा

पिन

र् न
ितमीह लाई सन्तुंट पानुह
र् न
े ।
े , र ितमीह का हाड़ह लाई बिलया पानुह
ु छ
ु छ
ितमीह

ूशःत पानीले िभजाएको बगचाझ र नसुक्ने पानीको मूलझ हुनछ
े ौ।

१२ ितमीह का मािनसह ले पुराना भग्नावशेष फेिर बनाउनेछन्। धेरै पुराना
जगह

‘भत्केका पखार्लह

ितनीह ले उठाउनेछन्। ितमीह

िनमार्ण गन’ र

‘बःने घरह का िनिम्त बाटो फेिर नयाँ बनाउनेह ’ भिननेछौ।", रोमी १२:१३
"सन्तह को खाँचोमा सहायता दे ओ, अितिथसत्कार कायम राख।" र १ पऽुस
४:८-१० "८ सबैभन्दा बढ़ी एक-अकार्ूित ितमीह को ूेम अटू ट रहोस्।
िकनिक ूेमले नै असं ख्य पापह

ढाक्तछ। ९ िवनागनगन एउटाले अकार्को

अितिथसत्कार गर। १० जसले जःतो वरदान पाएको छ, परमेँवरका अनुमहका
िविभन्न वरदान पाएका भण्डारे झ ती एक-अकार्को िनिम्त ूयोग गर।"
बाइबलमा दे हायका केही उदाहरण छन् जसले अितिथ सत्कार गरे का

िथए। कुनै अितिथ वा पाहुना आउँदा ितनलाई कसरी सत्कार गनुप
र् द रहेछ भनेर
ती उदाहरणह ले दे खाएको मनन गनुह
र् ोस्।
फलाँटका

अॄाहम र सारा, उत्पि

१८:१-८ "१ िदउँसोको गमीर्मा मॆेका

खह नेरको आफ्नो पालको ढोकामा अॄाहाम बिसरहँदा परमूभ ु

ँ ा उठाएर हेरे, र आफ्नो सामु
ितनीह कहाँ दे खा पनुभ
र् यो। २ ितनले आफ्ना आख

तीन जना मािनसह

उिभरहेका दे खे। उनीह लाई दे खेर ितनी पालको

ढोकाबाट भेट गनर्लाई कुदे र गए, र भूइँसम्म िनहुरेर दण्डवत् गरे । ३ ितनले

भने, “हे मेरा ूभ ु, ममािथ तपाईंको िनगाह हुन्छ भने कृपा गरी आफ्नो

दासकहाँबाट त्यसै नजानुहोस्। ४ म केही पानी ल्याउनेछु, र तपाईंह
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आफ्ना

पाउ धुनहु ोस्, र यही

खमुिन आराम गनुह
र् ोस्। ५ म गएर केही रोटी

ल्याउनेछु, र खाएर तपाईंह
यसैको िनिम्त तपाईंह

थकाइ मानुह
र् ोस्, त्यसपिछ माऽ जानुहोस्, िकनभने

आफ्नो दासकहाँ आउनुभएको होला।” उनीह ले भने,

“जाऊ, ितमीले भनेअनुसार गर।” ६ तब अॄाहाम झ ै पालमा साराकहाँ गएर

भने, “तु न्तै पाँच पाथी (वा १५ िकलोजित) मिसनो पीठो तयार गरी मुछेर रोटी

बनाऊ।” ७ अॄाहाम आफैचािहँ बथानितर कुदे र गए, र एउटा किललो र असल
बाछो छानेर आफ्नो नोकरलाई िदए, र त्यसले तु न्तै त्यो पकायो। ८ तब

ितनले दही, दूध र त्यो पकाएको बाछाको मासु लगेर उनीह का सामु टक्र्याए।
उनीह ले नखाउञ्जेल ितनी उनीह कै निजक उिभरहे।"
ःऽीह

रे बक्
े का र उनका पिरवार उत्पि

पानी भन बेलामा सहरका बािहरपि

२४:११-५४ "११ साँझपख

पानीको इनारको निजकै त्यसले

ऊँटह लाई राख्यो। १२ अिन त्यसले मनमनै ूाथर्ना गर्यो, “हे मेरा मािलकका

परमूभ ु परमेँवर, कृपा गरी आज मलाई मेरो काम सफल गराइिदनुहोस् र मेरा

मािलक अॄाहामलाई आफ्नो दया दे खाउनुहोस्। १३ हेनह
र्ु ोस्, म यो इनारनेर
उिभरहेको छु , र सहरका मािनसह का छोरीह

पानी भनर्लाई आउँदैछन्। १४

यसैले यसो होस्: जुन कन्यालाई म ‘ितॆो गामो मितर पानी िपउनलाई

ँ ा, र जसले मलाई ‘खानुहोस्, म तपाईंका ऊँटह लाई पिन
ढल्काइदे ऊ’ भनुल
खुवाइिदन्छु ’ भिन्छन्, ितनलाई नै तपाईंले आफ्ना दास इसहाकको िनिम्त
रोज्नुभएको होस्। तपाईंले मेरा मािलकलाई दया दे खाउनुभएको रहेछ भन्ने म

त्यसैबाट थाहा पाउनेछु।” १५ त्यसले यो भिनसकेको पिन िथएन, अॄाहामका
भाइ नाहोरकी पत्नी िमल्काको छोरो बतूएलकी छोरी िरबेका काँधमा गामो

राखेर आइन्। १६ कन्या अत्यन्त सुन्दरी र कुनै मािनसिसत पिन सहवास

नभएकी िथइन्। इनारमा ओलर ितनले गामोमा पानी भिरन् र उक्लेर आइन्।
१७ तब त्यो नोकर ितनलाई भेट गनर् दगुय र भन्यो, “कृपा गरी ितॆो गामोबाट

मलाई अिलकता पानी िपउन दे ऊ।”

१८ ितनले “हजूर, खानुहोस्” भनेर तु न्तै गामो झािरन्, र आफ्नो

हातमा गामो राखेर त्यसलाई पानी खुवाइिदइन्।

१९ त्यसलाई खान

िदइसकेपिछ ितनले भिनन्, “तपाईंका ऊँटह का िनिम्त पिन ितनीह ले िपई
नसकुञ्जेल म पानी उघाएर िदनेछु।” २० तब ितनले झ ै आफ्नो गामोको
ँ मा खन्याएर फेिर पानी उघाउन इनारितर कुदे र गइन्, र ितनले सबै
पानी डू ड़

ऊँटह का िनिम्त पिन पानी उघाइिदइन्। २१ त्यो मािनसचािहँ परमूभ ुले
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आफ्नो याऽा सफल गिरिदनुभएको हो िक होइन भनी थाहा पाउनलाई चूप लागी

डीठ लाएर ितनलाई हेिरर ो। २२ ऊँटह ले पानी खाइसकेपिछ त्यस मािनसले

छ माम तौलका सुनको एउटा नत्थ र एक सय माम जित तौलका सुनका
बालाह

िझकेर भन्यो, २३ “ितमी कसकी छोरी हौ? के ितॆा बाबुको घरमा

हामीलाई डेरा गनर्लाई बःने ठाउँ छ?” २४ ितनले त्यसलाई भिनन्, “म
नाहोरबाट िमल्काले जन्माएका बतूएलकी छोरी हुँ।” २५ ितनले त्यसलाई अझै

ँ दाना र पराल ूशःत छन्, डेरा गनर्लाई कोठा पिन छन्।” २६
भिनन्, “हामीसग

तब त्यस मािनसले आफ्नो िशर िनहुराएर भिक्तसाथ परमूभ ुलाई दण्डवत् गरे र

भन्यो, २७ “परमूभ ु, मेरा मािलक अॄाहामका परमेँवर धन्यका हुनहु न्ु छ, जसले

मेरा मािलकूितको दया र िवँवःतता त्याग्नुभएको छै न। परमूभ ुले नै मलाई
बाटोमा डोर्याएर मेरा मािलकका कुटुम्बको घरमा ल्याइिदनुभएको छ।” २८

तब ती कन्या गइन्, र आफ्नी आमाका पिरवारलाई सबै कुरा बताइन्। २९
िरबेकाका लाबान नाउँ भएका एउटा दाजु िथए। लाबान िनःकेर इनारनेर त्यस
मािनस भएको ठाउँितर दगुरेर गए। ३० जब उनले आफ्नी बिहनीको नाकमा

नत्थ र हातमा बाला दे खे र “त्यस मािनसले मलाई यसो भन्यो” भन्ने कुरा

आफ्नी बिहनीबाट सुन,े तब उनी त्यस मािनसकहाँ गए। ३१ अिन इनारको

छे उमा ऊँटह का निजकै त्यो उिभरहेको दे खेर लाबानले भने, “हे परमूभ ुका
आशीवार्दी जन, िभऽ आउनुहोस्। िकन बािहरै उिभरहनुहन्ु छ? मैले तपाईंको

िनिम्त डेरा र ऊँटह का लािग ठाउँ तयार पािरराखेको छु ।” ३२ तब त्यो
मािनस लाबानिसत उनको घरमा गयो, र लाबानले ऊँटह का भारीह

झारे र

ितनीह लाई पराल र दाना िदए। अिन उनले अॄाहामको नोकर र त्यसिसत
हुने मािनसह का िनिम्त खु ा धुने पानी पिन िदए। ३३ तब त्यसको सामु
खानेकुरा पिन रािखिदए। तर त्यसले भन्यो, “जबसम्म मेरो समाचार म भिन्दनँ

ँ ” उनले भने, “ल, भन्नुहोस्।” ३४ तब त्यसले भन्यो,
तबसम्म म केही खान्न।

“म अॄाहामको एक नोकर हुँ। परमूभ ुले मेरा मािलकलाई खू बै आिशष्

िदनुभएको हुनाले ितनी एक ठू ला मािनस भएका छन्। ३५ उहाँले ितनलाई
बगालका बगाल भेड़ाबाभाह

र बथानका बथान गाई-गो ह , तथा सुनचाँदी,

र गधाह

िदनुभएको छ। ३६ मेरा मािलककी पत्नी साराले

दास-दासी, ऊँटह

बुढ़ेसकालमा ितनको िनिम्त एउटा छोरो जन्माइन्, र उनैलाई ितनले आफ्ना जे-

जित छन् सबै िदएका छन्। ३७ मेरा मािलकले मलाई यसो भनेर शपथ खान
लाएका छन्, ‘ितमीले मेरो छोराको लािग म अिहले बसेको दे शका कनानीह का

2४४

छोरीह मध्ये कुनै पिन िववाह गनर्लाई नल्याउनू, ३८ तर मेरो कुटुम्बकहाँ र
मेरा िपताको घरमा गएर ितमीले मेरो छोराको िनिम्त एउटी पत्नी खोजेर
ल्याइिदनू।’ ३९ “मैले मेरा मािलकलाई भन, कथ दािचत् त्यो ःऽी मेरो साथमा

आउन मािनन भने िन त?” ४० “ितनले मलाई भने, ‘जुन परमूभ ुको सामुन्ने म
िहँ डुल गछु र्, उहाँले नै आफ्ना दूत ितमीिसत पठाउनुहन
े , र ितॆो कायर् सफल
ु छ

हुनछ
े , र ितमीले मेरा कुटुम्ब र मेरा िपताको घरबाट मेरो छोराको लािग एउटी

पत्नी ल्याउनेछौ। ४१ जब ितमी मेरा कुटुम्बकहाँ पुग्नेछस् तब मेरो यस
शपथबाट छु नेछस्। अिन ितनीह ले केटी िदएनन् भने पिन मेरो यस शपथबाट

ितमी छु नेछौ।’ ४२ “आज इनारमा आइपुगरे मैले यसो भने, ‘हे परमूभ ु, मेरा

मािलक अॄाहामका परमेँवर, तपाईंको इच्छा भए तपाईंले मेरो कायर् सफल

गराइिदनुहोस्। ४३ हेनह
र्ु ोस्, म इनारमा उिभरहेछु। जुन ःऽी पानी भनर्लाई

आउिलन् र मैले “ितॆो गामोबाट मलाई अिलकता पानी िपउन दे ऊ,” भन्दा ४४

ितनले मलाई “खानुहोस्, र म तपाईंका ऊँटह लाई पिन पानी उघाइिदनेछु,”
भन्नेिछन्,

त्यही

ःऽीचािहँ

मेरा

मािलकका

छोराको

लािग

परमूभ ुले

ठहराउनुभएको होस्।’ ४५ मैले यी कुरा मनमनै भिनसक्न अिग नै, हेनह
र्ु ोस्,

िरबेका काँधमा आफ्नो गामो बोकेर आइन्, र इनारमा ओलर पानी उघाइन्।

मैले ितनलाई भन, ‘कृपा गरी मलाई पानी िपउन दे ऊ।’ ४६ “ितनले तु न्तै

आफ्नो काँधबाट गामो झारे र भिनन्, ‘खानुहोस्। म तपाईंका ऊँटह का िनिम्त
पिन पानी खान िदनेछु।’ तब मैले पानी िपए,ँ र ितनले मेरा ऊँटह लाई पिन
पानी खान िदइन्।

४७ “मैले ितनलाई ‘ितमी कसकी छोरी हौ?’ भनी सोध।

“ितनले भिनन्, ‘नाहोर र िमल्काका छोरा बतूएलकी छोरी हुँ।’
“तब मैले ितनको नाकमा नत्थ र हातमा बालाह

ँ ४८
लगाइिदए।

अिन आफ्नो िशर िनहुराएर भिक्तसाथ परमूभ ुलाई दण्डवत् गर, र मेरा मािलक
अॄाहामका परमूभ ु परमेँवरलाई धन्यको भन, जसले मेरा मािलककै भाइकी

नाितनी ितनका छोराको िनिम्त िदन मलाई ठीक बाटोमा डोर्याउनुभएको िथयो।

४९ अब तपाईंह

ँ दया र सत्यको व्यवहार गनुह
मेरा मािलकसग
र् न्ु छ भने

मलाई भन्नुहोस्। होइन भने पिन मलाई भन्नुहोस्, र म दािहने-दे ॄे जता हुन्छ

ँ ा।” ५० तब लाबान र बतूएलले जवाफ िदए, “यो कुरा परमूभ ुबाट नै
लागुल
हुन आएको हो। हामी तपाईंलाई खराब अथवा असल केही भन्न सक्दै न । ५१
हेर, िरबेका तपाईंको सामुन्ने छे । त्यसलाई िलएर जाऊ, र परमूभ ुले

भन्नुभएजःतै गरी त्यो ितॆा मािलकका छोराकी पत्नी होस्।” ५२ अॄाहामको
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नोकरले ितनीह का कुरा सुनप
े िछ भूइँमा िनहुरेर भिक्तसाथ परमूभ ुलाई दण्डवत्

गर्यो। ५३ तब त्यसले सुन र चाँदीका गहनाह

र लुगाह

ल्याएर िरबेकालाई

िदयो। त्यसले ितनका दाजु र आमालाई पिन मूल्यवान् थोकह

उपहारको

पमा िदयो। ५४ तब त्यो र त्यसका साथमा भएका मािनसह ले खाए र िपए,
त्यो रात त्यही ँ िबताए। िबहान उठे पिछ त्यसले भन्यो, “मेरा मािलककहाँ जान

अब मलाई िबदा िदनुहोस्।”

जक्कै लूका १९:१-९ "१ येशू यरीहोमा ूवेश गरे र त्यहाँबाट

जाँदैहन
ु हु न्ु थ्यो। २ त्यहाँ जखायस नाउँ भएका एक जना मािनस िथए। ितनी

कर उठाउनेह मा ूमुख मािनस िथए, अिन धनी िथए। ३ येशू को हुनहु ँद
ु ोरहेछ

भनेर ितनी हेन र् चाहन्थे, तर पुड़को भएका हुनाले भीड़ले गदार् ितनले दे ख्न
सकेनन्। ४ ितनी उहाँलाई हेनल
र् ाई अिगअिग दौड़े र एउटा अञ्जीरको

खमा

चढ़े । िकनिक येशू त्यही बाटो भएर जान लाग्नुभएको िथयो। ५ जब येशू त्यस
ठाउँमा आइपुग्नुभयो, तब उहाँले मािःतर हेरेर ितनलाई भन्नुभयो, “ए जखायस,

चाँड़ो ओलर आऊ, िकनभने आज मलाई ितॆो घरमा बःनुपरे को छ।” ६ ितनी
झ ै ओलर आए। अिन खुशीसाथ उहाँको सत्कार गरे ।
यो दे खे, ितनीह

७ जब मािनसह ले

सबै यसो भनेर गनगनाउन लागे, “उनी पापीको घरमा पाहुना

लाग्न गए।” ८ जखायसले खड़ा भएर ूभ ुलाई भने, “ूभ ु, हेनहर्ु ोस्, म आफ्ना

सम्पि को आधा भाग गरीबह लाई िदन्छु , र कोहीबाट अन्यायपूवक
र्
केही

िलएको छु भने म त्यसको चार गुणा िफतार् गिरिदनेछु।” ९ तब येशूले ितनलाई
भन्नुभयो, “आज यस घरमा मुिक्त आएको छ, िकनिक ियनी पिन अॄाहामका

् १० िकनभने मािनसको पुऽ हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको
छोरा हुन।
हो।”
अितिथ

वा

पाहुनाह को

सत्कार

भनेको

ितनीह को

आधारभूत

आवँयकता पूरा गिरिदनु हो। त्यसमा ितनीह लाई खान, बःन, सुत्न, स ित

वा कुराकानी गन जःता आवँयह

पदर्छन्। अ ूितको माया वा ूेमलाई

आफूिभऽ लुकाइ नराखी आफूले िनःवाथर् भावनाले सत्कार गनुर् वा सेवा गनुर् नै

दे ख्ने गरे र व्यवहारमा ूेम वा माया व्यक्त गनुर् हो। जब येशूलाई िवँवास गन

भोकाएकाह लाई र ितखार्एकाह लाई खान वा िपउन िदइयो भने त्यो सेवा
उहाँलाई नै पुर्याइएको भनेर अितिथ सत्कारमा धािमर्क मान्यता जोडेर उहाँले

िसकाउनुभएको िथयो (म ी २५:३४-४०)। िछमेकी वा साथीभाइह लाई
आफ्नो घरमा खानिपन गनर् बोलाउनु वा कोही पाहुना हुन आए भने ितनलाई
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सत्कार गनुद
र् े िख िलएर दुव्यर्वहारको मारमा परे कोलाई सरण िदनु सेवाकायर्मा

पदर्छ। िमलनसार हुन,ु कसै सँग ूाथर्ना गनुर् वा बाइबल अध्ययन गनर् जानु वा

आफ्नो घर खोिलिदनु पिन अितिथ सत्कारको नीितमा पदर्छ। पक्का, सच्चा र
िनःवाथीर् अितिथ सत्कार ती मािनसह को

दयबाट ःवत ःफूतर् हुन्छ जसका

दयह लाई परमेँवरको ूेमले छोएको हुन्छ र आफ्ना वचनह बाट र

कामबाट त्यो ूेम दशार्उन चाहन्छ।

कितपय समयमा आफूसँग ठाउँ नभएको, समय नभएको, आिथर्क

िःथित कमजोर भएको वा बल नभएको भनेर कितपय पिरवारह
सत्कार गनर्बाट लुक्दछन्। अ
मािनसह को

अितिथ

सत्कार

अितथी

कितले त िवशेष गरे र िवँवास नगन

गनर् आफूलाई

अप्

ारो

लागेको,

आफूले

ितनीह सँग घुलिमल गनर् नजानेको वा ितनीह लाई घरमा हुल्नुहन्ु छ िक हुँदैन

भनेर अलमल परे भनेर गुनासो गदर्छन्। अझ कित त अ को सेवा गनर्
थािलयो भने आफ्नो जीवनमा समःयाह

आउँछन्, त्यसकारण त्यसबाट जोिगन

सबैबाट अलग भएर बसेको दे िखन्छ। आजभोिलका कितपय पिरवारह मा
अितिथ सत्कार र रमाइलो वा मनोरञ्जनको बीचमा भएको अन्यौलताले गदार्

ितनीह

च ुपचाप बःन चाहन्छन्।

तपाईँको घर पिरवारको जीवन कःतो छ जसले तपाईँको आित्मक
अवःथाको ूदशर्न गदर्छ?
उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत दे हायका साममीह ले

यस

अध्यायको बारे मा थप जानकारी िदइन्छ। द एडभेिन्टःट होमको पृ. ३५३९को लेख "अ पावरफुल िबिँचयन िवटनेस" र पृ. ३४८-३५२को

"आि

ुड टु वाडर् अनबेिलिभ

कम्पािनयन", िमिन ी अभ िहिल को पृ.

३४९-३५५को "िमिन ी अभ द होम" र ूोफेटस् एण्ड िक स पृ ३४०३४८को "द आम्बासेडरस ृम बेिबलोन।"

घरमा सुसमाचार सुनाउनुको ूभावकािरता। "मािनसह को जीवन र

दयह मा सत्य वा पक्का इसाई घरको ूभाव पानर् सिकयो भने कुनै पिन
उल्लेखनीय ूवचन िदनुभन्दा ूभावकारी हुन्छ...।

"हाॆो ूभावकारी भूिमका खेल्ने क्षेऽ साँघरु ो होला, हाॆो क्षमता थोरै

होला, हामीलाई अवसरह

कमै होलान्, हामीले गनर्सक्ने कामह
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िसिमतै

होलान्,

तै पिन

हामीह को

घरलाई

परमेँवरको

योजनामुतािवक

चलाउन

सिकयो भने त्यसबाट उहाँको िनिम्त उल्लेखनीय तथा अचम्मका कामह
सम्भावनाह

हुन्छन्।"-एलेन

३५२,३५५बाट
िचन्तनमनन:
अ)

आ)

जी

ाइट,

द

िमिन ी

अभ

िहिल ,

हुने

पृ

पान्तिरत।

के तपाईँलाई ूभ ुमा ल्याउन कुनै घरले भूिमका खेलेको िथयो?

ूभ ुको उपिःथित भएको िवँवासीको घरबाट तपाईँले के िसक्न

सक्नुहन्ु छ?

िवँवास नगन पित वा पत्नीलाई िवँवास गन पित वा पत्नीले
सुसमाचारको िनिम्त सेवाकायर् गनर् के के तिरकाह

अपनाउन

सक्छन्?

इ)

िवँवासको

कारण

घरमा

सोच्नुहोस्।
ई)

हुने

िविभ

दवावह को

बारे मा

येशूभक्तको व्यिक्तगत जीवन बालबािलकाह लाई, िवँवास नगन

पित

वा

पत्नीलाई,

अवसरको

पमा

पाहुनाह लाई िस

आफन्त

िलन

र

पाहुनाह लाई

सिकन्छ।

पिरवार,

गवाही

िदने

आफन्त

वा

परमेँवरको बारे मा सध सुनाउन नसिकएला।

तर कमसेकम येशूको नाउँमा उदारतासाथ गिरएको अितिथ
सत्कारले हामीकहाँ आउने सबैले परमेँवरको अनुमहको ःपसर्को

अनुभव गनर् सक्नेछन्। तपाईँको घरमा आउनेह का लािग

तपाईँको घरको ूभाव सोच्नुहोस्। तपाईँको घरको खुडिकला
चढ्नेह लाई

तपाईँले

कसरी

ँ
राॆोसग

सक्नुहन्ु छ?
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सुसमाचार

सुनाउन

कथा १२
किहल्यै निबिसर्ने ूःताब

िमिसयलीमोरे जनािशिमन्टो, २०, ॄािजल
ॄािजल दे शको आराकायु भ े गाउँमा हामी बःदछ । मेरी आमा र
मेरो सौतेनी बुबा सध झगडा गदर्थे। घरमा झगडा अिलअिल गरे र सु

हुन्थ्यो

पिछ आमा र सौतेनी बुबाको बीचमा एकदम चकार्चकीर् नै हुनथाल्थ्यो। मेरो
बाल्यकाल एकदमै कोलाहलपूणर् र एक आपसमा िचच्याउने वातावरणमा

िबतेको िथयो। म परमेँवरिबना हुिकर्एको िथए ँ र म किहल्यै पिन चचर्मा
गइँन।

म १८ वषर् भएको बेलामा एक िदन एक जना मायालु काकी मलाई
भेट्न आइन्। मेरो घरको िःथित दे खेर उनी अत्यन्तै दु:िखत भइन्।

"ितॆो पिरवार असलै छन् तर ितमीह मा परमेँवरको अभाव छ।

ँ जुन चचर् पिहला भेिटन्छ त्यसै चचर्मा हामी
हामी सबै सँगै चचर्मा जाऔ।

जानेछ " उनले भिनन्।
हामीह

सहमत भएर घरबाट िनःक्य । मेरी आमा, मेरी सौतेनी

बुबा, मेरी कािन्छ बिहनी, मेरी सौतेनी बिहनी र सौतेनी भाइ, मेरी काकी र म

एक हुल भएर चचर् खोज्दै िहँड्न थाल्य । पिहलो चचर् सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको
िथयो। हामी त्यस चचर्िभऽ गय । धेरै युवायुवतीह ले ौं ृखलाव

पमा

सुसमाचारीय कायर्बम त्यहाँ सं चालन गदिथए। हामी त्यस कायर्बममा
चासोका साथ बःय । पिछ केही युवायुवतीह

हाॆो घरमा आए र बाइबल

िसकाउन थाले।

म त्यसबेला ःकूलमा पढ्दथ। त्यसले गदार् कितपय समयमा मैले

ितनीह सँगको बाइबल अध्ययनमा मैले भाग िलन पाइँन। तर मेरी आमा र

भाइ बिहनीह ले बाइबल अध्ययनमा भाग िलए। हामी सबै जना चचर् पिन
जान थाल्य ।थोरै समयको िनिम्त भएपिन हामीह को घरमा शािन्त छाउन

थाल्यो। अिन फेिर मेरा बाबुआमा झगडा गनर् थाले। त्यो झगडा त पिहलाको

भन्दा झन चकर घरे ल ु िहँसामा पो पिरणत हुन थाल्यो।

मेरी आमाले मेरो सौतेली बुबाको मार खप्न सिकनन् र एक िदन मेरी
आमा हामीलाई चटक्कै छोडे र घरबाट िनिःकन्। हामी चचर् पिन जान
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छो

। मैले मेरा सौतेली भाइबिहनीह लाई छोड्न चाहे की िथइँन, त्यसकारण

म सौतेली बुबासँग बस।

केही मिहनापिछ एक िदन मलाई टे िलफोन आयो। राफेल नाउँ

गरे को एकजना व्यापारीले उसको काममा सेबेटरी भएर काम गन एक जना
व्यिक्तको खोिजगिररहे को र त्यो काम म गनर् चाहन्छु िक भनेर उनले सोधे।

एक िदन उनी मेरो ःकूलमा मेरो िूिन्सपललाई भेट्न आएका िथए र उनीसँग
काम गनर् चाहने कोही युवा वा युवती छ जसलाई उहाँले िसफािरस गनर्

सक्नुहन्ु छ िक भनेर सोधे। मेरो १२ वषर्को सौतेलीभाइले त्यो कुरा सुन्यो र
मलाई काम िदलाउन अनुरोध गर्यो।मैले त्यो काम ःवीकार।
मेरो नयाँ हािकम अ

ँ काममा
हािकमह जःतै नभएको मैले भे ाए।

जानुभन्दा अिघ उनी ूाथर्ना गथ। उनले केही अःवःथ खालका खाने कुराह

पिन नखाएको मैले दे ख। एक िदन उनीसँग म कारमा गइरहे को िथए,ँ उनले

रे िडयो खोले र मैले एडभेिन्टःट चचर्मा गाएको गीत सुन। मैले त्यो गीत

कारमा जाँदा जाँदै गाउन थाल। राफेलले मैले गीत गाएको सुने र सोधे "के
ँ
ितमीलाई एडभेिन्टःट चचर् थाहा छ?" मैले थाहा छ भनेर टाउको हल्लाए।

आफू पिन एडभेिन्टःट भएको र उनीसँग चचर्मा आउन उनले आमह गरे । तर

ँ । तर उनले मलाई कर गद गरे । आिखरमा एक साबथ म चचर्मा
म मािनन
ँ त्यसपिछ दोॐो साबथ पिन चचर् गए ँ र तेॐो साबथ पिन चचर् गए।
ँ
गए।
त्यसपिछ

त

चचर्

नगइकन

बःन

सिकँन।

एडेभेिन्टःट

चचर्मा

गिरने

परमेँवरको आराधना मलाई सार्है मन परे को िथयो। मैले बाइबल अध्ययन

गनर् थाल। जब मैले दशांसको बारे मा िसक तब मैले तु न्तै मेरो आम्दानीको
१०ूितशत परमेँवरलाई फकार्उन थाल।

ँ
केही मिहनापिछ मेरो १२
सन् २०१७मा मैले बिप्तःमा िलए।

वषर्को सौतेली भाइले पिन बिप्तःमा िलयो। मैले ूाथर्ना गिररहे को र मेरो

आनीबानी पिरवतर्न भएका मेरा बिहनीह ले दे खे। मैले लाउने लुगाह

पिहलेको जःतो िथएन। मैले बोल्ने बोिलचालीमा पिन फरक भएको ितनीह ले

दे खे। १८ वषर्की मेरी बिहनी यािःमन र १५ वषर्की मेरी सौतेली बिहनी
इभीिलमले पिन सं गसं गै बिप्तःमा िलए।
चाहन्

मैले बिप्तःमा िलएको पाँच मिहनापिछ राफेलले मसँग िववाह गनर्

ौ िक? भनेर ूःताब राखे। मैले हुन्छ भनेर ःवीकार। अिहले
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हामीह ले नयाँ घर बनाउँदैछ । त्यो घर बनाइसकेपिछ हामी िववाह गन
सुरमा छ ।

मेरा बाबुआमाले पिन परमेँवरलाई िचनुन ् भनेर म ूाथर्ना गदछु ।तर

मेरा भाइबिहनीह

र म परमेँवरमा अत्यन्तै दिरला छ । हामीह को जीवन

आमूल पमा पिरवतर्न भएको छ। हामीह ले

गन बोिलचाली, व्यवहार

हामीह को साथीह सँग िमल्ने कुरामा, हामीह ले लगाउने लुगाह मा वा सबै

कुराह मा

हामी

फेिरसकेका

िथय ।

चचर्को

सं ीत

बालबािलकाह को िनिम्त सेवाकायर् म गदछु । मेरा बिहनीह

िवभागमा

र

चचर्को ःवागत

कक्षमा काम गदर्छन्। मेरो भाइको चचर्मा काम गन उमेर पुगेको छै न तर ऊ

पाथफाइन्डर हो।

अिहलेको ऽैमािसक भेटीको केही भाग हामीलाई चािहने नयाँ चचर्को

िनिम्त सहयोग हुनेछ। साबथमा धेरै मािनसह
अिहले हाॆो चचर्मा ठाउँ पुग्दै न।

सेवास ित गनर् आउँछन् तर

लेखक: आन्द्र्यु मेकचेःनी
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