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जब एक्लो भइ छ
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यस अध्यायको मूल सार पद: "अिन परमेँवरले भ भ
ु यो 'मािनस एक्लो रहनु

िठक छै न। त्यसकारण म उनलाई सुहाउँदो सहयोगी बनाउनेछु'" (उत्पि
२:१८

पान्तिरत)।

केही

वषर्

अिघ

अत्यन्तै

सनसनीपूणर्

तर

पीडादायी

कथाले

अखबारह मा मुख्य ठाउँ ओगटे को िथयो। एक युवती एउटा ठू लो सहरको
आफ्नै कोठामा मृत अवःथामा फेला परे की िथइन्। मृत्यु आफै पिन िवयोगान्त

त िथयो नै, तर उनको मृत्युले सबैको ध्यान िकन तान्यो भन्दा उनी त १०

वषर् अिघ नै मिरसकेकी िथइन्। १०वषर् पिछमाऽ उनको खोजी गदार् उनी

आफ्नै कोठामा मरे की मािनसह ले भे ाउन पुगेका िथए। त्यसबेला धेरै
मािनसह ले यो उिचत ूँन गरे : यःतो ठू लो सहरमा, यितका मािनसह को

बीचमा र अनेक सं चारमाध्यमह

भएको बीचमा यो युवती मिरन् जो मगन्ते

पिन िथइन। दश वषर्सम्म मदार् पिन कसरी कसै ले थाहा पाएनन्?
यो कथा अपवादको

पमा वा आकलझुकल हुने भएतापिन यो

सं सारको वाःतिवक जीवनको एक ज्वलन्त उदाहरण मा ु पछर्: धेरै मािनसह

एक्लोपनाले मंत भइरहे का छन्। सन् २०१६मा अमेिरकाको अखबार द न्यु

योकर् टाइम्सले "खोजअनुसन्ु धानह ले एक्लोपनाको महामारीको सामना" भ े

लेख छापेको िथयो। हो, यो समःया अमेिरकामामाऽ होइन िवँवव्यापी नै छ।
परमेँवरले मानवको सृि

गनुभ
र् एको िदनदे िख नै ऊ एक्लै रहन सृि

ँ ैचादे िख नै हामी मानवूाणीह
गनुभ
र् एको िथएन। अदनको बग

कुनै न कुनै

पमा एक आपससँग रहन र स त गनर् सृिजएका िथए। दुभार्ग्यवस, पापले
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गदार् जे िठक हुनिु थयो त्यसमा भारी पिरवतर्न ल्यायो। जीवनको धेरै समयसम्म

साथीसँग रहनु र एक्लोपनाको बारे मा सोिचएको केही ूँनको बारे मा यस

अध्ययनमा छलफल गनछ । हाॆो जीवनमा कुनै न कुनै समयमा दाम्पत्य वा
साथीह सँग िमलीजुली रहे र बसेका ह ला

ु ु
तपाईँ एक्लो हुनह

वा एक्लो भएर बस ला। यिद

भने तपाईँले आफूलाई भाग्यमानी ठा ुहोस्।

१. साथिदने सहचरी (साथ लागेर िहँड्ने पत्नी वा पित)
उपदे शक ४:९-१२मा के आधारभूत नीित ूःतुत गिरएको छ जुन

समयसापेिक्षक र सबैलाई लागु हुन्छ? हेनह
र्ु ोस्: "९ एकभन्दा दुई असल हो,

िकनभने ितनीह ले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछन्। १० यिद एउटा
लो यो भने त्यसको िमऽले त्यसलाई उठाउन सहायता गछर्। तर लो दा पिन
ँ ै सुते भने ती
उठाउने कोही साथी नहुने िबचरा! ११ त्यःतै यिद दुई जना सग

न्याना हुन्छन्, तर एकलै त कसरी न्यानो हुन?े १२ एक जनालाई कसैले िजत्ला,

तर दुई जनाले त आफ्ना सुरक्षा गनर् सक्छन्। तीन सूतले बाटे को डोरी चाँड़ै

ँ ै न।"
चिुँ डद

हामी मध्ये कोही कोही एक्लै बःन मनपराउँछन्। मलाई कोही

चािहँदैन म आफ्नै खु ामा उिभरहे को छु भनेर कसै ले फुतीर् त लगाउला। तर
िढलो होस् वा चाँडो आफ्नो साथमा कोही भइिदएको भए हुन्थ्यो भनेर िभऽी

चाहना गनुप
र् न हुन्छ। िवशेष गरे र खाँचो परे को समयमा कोही न कोही साथमा

भएको कसले चाहँदैन र? हामी एक्लो हुन वा कुनै गुफा वा कुटीमा वा

एकान्तमा एिक्लएर बःन हामीलाई सृि
सृि

गिरएको होइन। हामी समाजमा बःन

गिरएका हौ। हामीलाई एक आपसको स त तथा स ित चािहन्छ।

आवँयक परे को बेलामा
सदःयह

सान्त्वना िदने र होसला िदने निजकको पिरवारका

हुन ु भाग्यकै कुरा मा ुपदर्छ।

हाॆो चचर्मा होस्, समाजमा होस् वा काम गन थलोमा होस् कितपय

समयमा आवँयक परे को बेलामा सहानुभिू त िदने कोही पिन हुँदैनन्। यो

दुभार्ग्यपूणर् हो। कितपय समयमा त कुरा गनर् कोही पिन हुँदैनन्। आफू एक्लै

भएको बेलामा ूायजसो सबैले त्यागेको अनुभव सबैलाई हुन्छ। एक जना

अिववािहत मािनस आफ्नो दुखेसो यसरी व्यक्त गदर्छन्: "आइतबारको िदन मेरो

िनिम्त सबभन्दा गार्हो िदन हो। िकनिक हप्ताभिर मेरो काममा मेरो विरपिर
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मािनसह

हुन्छन्। साबथमा चचर्मा मािनसह लाई भेट्दछु । तर आइतबार म

एक्लै हुन्छु ।"
जब हामीलाई एक्लोपनाको महसुस हुन्छ तब सबैले हामीलाई त्यागेको

जःतो लाग्छ तर त्यसबेला हामीलाई दे हायका पदह ले कसरी हौशला िदन
सक्छ? हेनह
र्ु ोस्: यूह ा १६:२५-३३ "२५ “यी कुरा मैले ितमीह लाई
ँ फेिर
ंटान्तमा भनेको छु । तर समय आइरहेछ, जब म ितमीह सग

ंटान्तमा

बोल्नेछैन,ँ तर िपताको िवषयमा ितमीह लाई ःपंट बताउनेछु। २६ त्यो िदन
ँ
ितमीह ले मेरो नाउँमा माग्नेछौ। म ितमीह का िनिम्त िपतासग
िबन्ती

गिरिदनेछु भनी ितमीह लाई भिन्दन,ँ २७ िकनभने िपता आफैले ितमीह लाई
्
माया गनुह
र् न्ु छ, िकनिक ितमीह ले मलाई माया गरे का छौ, र म परमेशवरको
तफर्बाट आए ँ भनी िवँवास गरे का छौ। २८ म िपताबाट आए,ँ अिन सं सारमा
आएको छु , र फेिर म सं सारलाई छोड़े र िपताकहाँ जाँदैछु।”

२९ उहाँका

चेलाह ले भने, “अब तपाईं ःपंट बोल्दै हन
ु हु न्ु छ, ंटान्तमा होइन। ३० अब

हामीह ले बुझ्य , तपाईं सबै कुरा जान्नुहन्ु छ, अिन तपाईंलाई कसैले सोध्ने
आवँयकता

छै न।

यसैले

हामी

िवँवास

गछ , िक

तपाईं

परमेँवरबाट

आउनुभएको हो।” ३१ येशूले ितनीह लाई जवाफ िदनुभयो, “के ितमीह

अब

िवँवास गदर्छौ? ३२ हेर, समय आइरहेछ, वाःतवमा आइसकेको छ, जब
ितमीह

छरपंट भई आफ्नै ठाउँमा जानेछौ र मलाई एकलै छो नेछौ। तापिन

ँ हुनहु न्ु छ। ३३ मैले ितमीह लाई यी कुरा
म एकलो छै न,ँ िकनभने िपता मसग
ु े भनेको छु , िक ममा ितमीह लाई शािन्त होस्। सं सारमा ितमीह लाई
यस हेतल

स ंट हुनछ
े , तर साहस गर, मैले सं सारलाई िजतेको छु ।” र िफिलप्पी ४:१०-

२० "१० म ूभ ुमा सा॑ै आनिन्दत छु , िक अब धेरै िदनपिछ मूित ितमीह को

वाःता फेिर पलाएको छ। ितमीह

साँच्चै मेरो िनिम्त िचिन्तत िथयौ, तर

ितमीह लाई मौका िमलेन। ११ खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको

होइन, िकनभने जुनसुकै पिरिःथितमा भए पिन त्यसमा सन्तुंट रहन मैले िसकेको

छु । १२ कसरी होिचन र कसरी ब न म जान्दछु । पिरपूणत
र् ामा होस् वा

भोकप्यासमा होस्, ूशःततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै पिरिःथितमा सन्तुंट

रहने रहःय मैले िसकेको छु । १३ जसले मलाई शिक्त िदनुहन्ु छ, उहाँमा नै म

सब कुरा गनर् सक्छु । १४ तापिन मेरो कंटमा ितमीह
असल गर्यौ। १५ ितमी िफिलप्पीह

सहभागी भयौ, सो

आफै पिन जान्दछौ, िक सुसमाचारको

सु मा म माकेडोिनयाबाट िबदा हुँदा, िदने र िलने काममा, ितमीह बाहेक कुनै
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ँ भएको िथएन, १६ िकनभने थेसलोिनकेमा पिन
मण्डलीको सहभािगता मसग

ितमीह ले मलाई एक पटकभन्दा बढ़ी नै मेरो िनिम्त सहायता पठायौ। १७
मैले भेटी खोजेको होइन, तर म त ितमीह मा यःतो फलको आशा राख्छु , जो
ितमीह कै िहसाबमा जम्मा हुँदैजाओस्। १८ मैले पाउनुपनभन्दा बढ़ी नै पाएको

छु ।

इपाृोिडटस ारा

पठाइिदएका

ितमीह को

मीठो

बास्ना

भएको, र

परमेँवरलाई मनपद र महणयोग्य बिलदान पाएर म तृप्त भएको छु । १९
मेरा परमेँवरले आफ्नो मिहमामा उहाँको सम्पि अनुसार ितमीह को हरे क

खाँचो भींट येशूमा पूरा गिरिदनुहन
े । २० अब हामीह का परमेँवर र
ु छ
िपतालाई सदासवर्दा मिहमा होस्। आमेन।"
हो,

हामी

येशूभक्त

भएको

है िशयतले

परमेँवरको

हामीले

वाःतिवकताकोमाऽ अनुभव गदन तर उहाँसँग निजक हुन ु र स ितमा रहनु
भनेको मनगढन्ते वा काल्पिनक वा मनको कुरामाऽ नभएर वाःतिवक नै रहे छ

ु न्ु छ भ े
भनेर महसुस गनर्सक्छ । अिन जब परमेँवर हामीह को साथमा हुनह
आत्म ानले

जीवनको

पीडादे िख

हामीलाई

राहत

िदलाउँछ

र

सान्त्वना

िमल्दछ। अदनको बगचामा उहाँले केवल यो भाषणमाऽ छाँट्नुभएन, "मािनस
एक्लो रहन उिचत छै न" (उत्पि

२:१८

पान्तिरत)। पापले क्षतिवक्षत

भएको यस सं सारमा जितसुकै धमर्को नाउँमा परमेँवरसँग लाग्छु भनेतापिन वा

उहाँसँग िमठो स ित गरे तापिन मािनसलाई साथ िदन अक मािनसको साथ

चािहन्छ भ े कुरो परमेँवरले ख्याल गनुह
र् न्छ। त्यसैकारण उहाँले आदमलाई
उनलाई सुहाउँदो वा सहयोग गन सहयोगी हव्वालाई सृि
पिरवेशमा झन हामीलाई सहयोगी वा अ
आवँयक भएको महसुस गनुर् ज री छ।
हुलका हुल मािनसह
छन्, साथीह

गनुभ
र् यो। यस

मािनसको स तको झन धेरै

छन्, पिरवारह

निजक वा टाढा जताततै
धेरै छन्, समाजमा िभिजरहे का छन् भन्दै मा किहलेकाही ँ वा कुनै

न कुनै मािनसले एक्लोपना महसुस गरे को हुँदैन भ े हु । बािहरी पमा हँिसलो

दे िखएतापिन कुनै न कुनै मािनस एक्लोपनाले पीिडत हुनसक्छ भ े कुरामा
हामीले ख्याल गनुप
र् छर्। ठू लो रमझमी सहरको वातावरणमा हुनेह
मािनसह सँग

िभिजरहने

मािनसह मा

कितपयले

अत्यन्तै

एक्लो

वा अ
महसुस

गिररहे को हुन्छ। मािनसह सँग हाँसीठ ा गर्यो भन्दै मा उिनह मा िभऽी
एक्लोपना हुँदैन भ े हुँदैन र कितपयलाई स ित वा िमऽताको खाँचो पदर्छ।
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ँ कुरा गदन तबसम्म ऊ एक्लो भएको, सबैबाट
जबसम्म कसैसग
त्यािगएको, वाःता नगिरएको, िच

दु:िखरहेको वा कसैको साथ खोिजरहेको भ े

थाहा हुँदैन। जोभएतापिन त्यःता व्यिक्तूित सं वद
े नशील भएर उसलाई सहायता
गनर् तपाईँले कसरी खोज्ने?
२. अिववािहत जीवन
एक जना युवतीले िबवाह गिरएन भने के के फाइदा हुनेरहे छ भनेर

यसरी आफ्नो िवचार व्यक्त गिरन्, "दुई पल्ट ूभ ुको काममा बािहरी दे शमा
जान मलाई िनम्तो िदएको िथयो जुन मैले निहचिकचाइकनै ःवीकार।" तर

िववािहत व्यिक्तलाई त्यःतो िनणर्य गनर् केही समय लाग्न सक्छ िकनभने उसले

त्यो िनणर्य गनुभ
र् न्दा अिघ आफ्नी ौीमती वा ौीमान र छोराछोरीह को पिन

ख्याल गनुप
र् छर्।
ूेिरत पावलका अनुसार िववाह नगिर रहनुको केही असल कारणह

के के छन् भनेर १ कोरन्थी ७:२५-३५मा यसरी व्यक्त गदर्छन् "२५ अब
कन्याह का बारे मा ूभ ुको आ ा मिसत केही छै न। तर ूभ ुको कृपा ारा एउटा

िवँवासयोग्य व्यिक्तको है िसयतले म ितमीह लाई आफ्नो सल्लाह िदन्छु । २६
वतर्मान स ंटलाई हेदार्, जुन व्यिक्त जःतो अवःथामा छ त्यसैमा नै रहे असल

होला भन्ने म ठान्छु । २७ के ितमीले िववाह गरे का छौ? त्यसो भए आफ्नी

पत्नीबाट छु न नखोज। के ितमी अिववािहत छौ? त्यसो भए िववाह गनर्

नखोज। २८ तर ितमीले िववाह गर्यौ भने पिन त्यो पाप होइन। कन्याकेटीले

िववाह गदमा त्यसले पाप गरे की हुँिदन। तरै पिन िववाह गनह ले यस जीवनमा
कंटह को सामना गनुप
र् नछ, र म ितमीलाई यसदे िख जोगाउन चाहन्छु ।

२९ भाइ हो, मेरो भन्ने कुरा यही हो, िक समय थोरै छ, र अब उूान्त

पत्नी हुनह
े

्
पत्नी नभएकाह जःतै भएर रहू न।
३० शोक गनह

नगरे काह जःता र हषर् मनाउनेह

गनह

थोकह

शोक

् िकनमेल
हषर् नमनाउनेह जःता भएर रहू न।

ँ केही थोक नभएजःतै रहू न।
् ३१ र ितनीह
आफूसग

जसले सं सारका

उपभोग गछर्न,् ितनमा आफ्नो केही चासो नभएजःतै ग न्, िकनिक

सं सारको वतर्मान

प िबतेर जाँदैछ। ३२ ितमीह

सबै िनिंफबी अथार्त ् िचन्ता

नगन होओ भन्ने म चाहन्छु । िववाह नभएको मािनसले ूभ ुलाई कसरी खुशी

तुल्याऊँ भनेर ूभ ुकै कुराको िवषयमा िफबी गदर्छ, ३३ तर िववाह भएको

मािनसले पत्नीलाई कसरी खुशी राखू ँ भनेर सं सारका कुराको िफबी गदर्छ।
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३४ यःतो मािनसको मन दुईपि

लागेको हुन्छ। िववाह नभएकी ःऽीले शरीर

र आत्मा दुवैमा कसरी पिवऽ रहू ँ भनेर ूभ ुकै कुराका िवषयमा िफबी गदर्छे।

तर िववाह भएकीले चािहँ कसरी आफ्ना पितलाई खुशी राखू ँ भनी सं सारका

कुराको िफबी गदर्छे। ३५ यो कुरा ितमीह मािथ ूितबन्ध लाउनलाई होइन

ु े िक ितमीह
तर ितमीह का भलाइको लािग नै भिनरहेछु, यस हेतल
िच का भई ूभ ुूित भिक्तसाथ ठीक िकिसमको जीवन यापन गनर् सक।"

एक

िववाह गनुर् परमेँवरको चाहना हो भनेर कितपयले सोच्दछन्। ूभ ु

परमेँवरले भ ुभएको िथएन र, "मािनस एक्लै रहनु असल छै न?" य िप,
बाइबलमा धेरै पाऽह

ठू लो उदाहरण येशू भी

छन् जसले िववाह गरे का िथएनन्। त्यसमा अत्यन्त
ु न्ु थ्यो।
हुनह

अगमवक्ता यिमर्यालाई िववाह नगनर् िनदशन िदइएको िथयो (यिमर्या
१६:१-३)। ऐितहािसक पिरिःथितलाई मध्य नजर राखेर त्यो िनदशन िदइएको

्
िथयो। त्यसबेला इॐाएलमा परमेशवरले
न्याय गनर् खोज्नुभएको िथयो। पिछ
त्यो िनदर्शनलाई हटाइयो िक हटाइएन सो हामीलाई थाहा छै न तर जब यिमर्या
अिववािहत िथए तब उनी एक महान् अगमवक्ताको

पमा गिनन पुगेका िथए।

अगमवक्ता इिजिकएल िववािहत िथए तर उनको काममा त्यःतो ठू लो

बाधा आएको िथएन। उनकी ौीमतीको अचानक मृत्यु भएको िथयो। तर
उनलाई आफ्नो पत्नीको मृत्युमा धेरै शोक गरे र निबताउन िनदशन िदइएको

िथयो तािक परमेँवरले उनलाई खटाइएको कामलाई िनरन्तरता िदइयोस्
(इजिकएल २४:१५-१८)। अगमवक्ता होशेको िववािहत जीवन क्षतिवक्षत
भएको िथयो तै पिन परमेँवरको सेवाकायर्मा िबनारोकटोक उनले िनरन्तरता
िदन सकेका िथए। यो हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ, परमेँवरले होशेलाई

वेँयासँग िववाह गनर् अर्हाउनुभएको िथयो। त्यो पिन परमेँवरलाई थाहा िथयो

िक ती वेँया अगमवक्तालाई छोडे र अकसँग लाग्नेिछन् (होशे १-३)। पछािड

फकर हे दार् परमेँवरले होशेलाई ूयोगशाला बनाउनुभएको िथयो। इॐाएल र

हामीूित परमेँवरको ूेम एकतफीर् हुन्छ भनेर िचऽण गनर् होशेको जीवनबाट
उहाँले दे खाउन चाहनुभएको िथयो। अ लाई त्यो पाठ िसकाउन आफूलाई

परमेँवरले ूयोग गनुभ
र् एकोमा उनलाई अत्यन्तै पीडादायी भएको िथयो भनेर
हामीले अनुमान गनर्सक्छ ।
अगमवक्ताह को जीवनमा िदइएको उदाहरणमा िववाह गनुर् वा नगनुर्
मह वपूणर् िवषय िथएन। परमेँवरले के सन्दे श िदन चाहनुहन्ु थ्यो त्यो सन्दे श
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बताउन उहाँलाई त्यःतो मािनसको खाँचो िथयो जो इमान्दारी, आ ाकारी,
सामथीर्

र

सत्यिन ामा

िहँड्दथ्यो।

हामीह को

जीवन

कःतो

छ

भनेर

हामीह को वैवािहक अवःथाले दे खाउन आवँयक छै न भ े कुरामा हामी

हुनपु दर्छ। कितपय मािनसह ले भन्छन् होलान् जबसम्म

िनिँचत वा ःप

हामी िववाह गदन तबसम्म हामी पिरपक्व मािनस बन्दै न । त्यसको जवाफमा

पावलले भन्दछन् "यस सं सारका वा भौितकतामा पमामाऽ मोह हुने मािनसह

जःतो नहोऊ।" ब
होस्। ितमीह

शु

"ितमीह को शरीर परमेँवरको िनिम्त िजउँदो शिहद

र खुशी पान हुनपु दर्छ।" (रोमी १२:१,२

पान्तिरत।

पावल पूणर् पमा यसरी व्यक्त गदर्छन् "१ यसकारण भाइ हो, परमेँवरको
कृपालाई ध्यानमा राखी म ितमीह लाई अनुरोध गदर्छु, िक ितमीह को
आित्मक उपासनाको

पमा आ-आफ्ना शरीरलाई पिवऽ र परमेँवरलाई

महणयोग्य हुने िजउँदो बिलको

पमा अपर्ण गर। २ यस सं सारको ढाँचामा

नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूणर्
असल, महणयोग्य र िस

पले पिरवितर्त होओ, र परमेँवरको

इच्छा के हो, त्यो ितमीह ले जाँच्न सक")।

१ यसकारण भाइ हो, परमेँवरको कृपालाई ध्यानमा राखी म

ितमीह लाई अनुरोध गदर्छु, िक ितमीह को आित्मक उपासनाको

पमा आ-

आफ्ना शरीरलाई पिवऽ र परमेँवरलाई महणयोग्य हुने िजउँदो बिलको

पमा

अपर्ण गर। २ यस सं सारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूणर्
पले पिरवितर्त होओ, र परमेँवरको असल, महणयोग्य र िस
त्यो ितमीह ले जाँच्न सक।

इच्छा के हो,

चचर्मा वा चचर् बािहरका अिववािहत पु ष वा मिहला ती मािनसह को

ँ के व्यवाहािरक सुझावह
सेवा गनर् तपाईँसग

छन्?

३. जब वैवािहक जीवनको अन्त हुन्छ
पापले गदार् मानवतालाई क्षतिवक्षत त पारे कै छ। मािनसको जीवनमा

आइपन शारीिरक दु:ख क

र मृत्यु बाहे क मानव जीवनमा पापको कारण

अक मह वपूणर् िनकायलाई बरबाद पािररहे को छ। त्यो के हो भने "िबिमएको
पिरवार"। यसमा कसै ले असहमित जनाउँदैन। राजादे िख रै ित वा सवर्साधारण

जनतासम्ममा कुनै न कुनै िकिसमले कुन पिरवार िबमेको वा िवखण्डन भएको
छै न होला?
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पारपाच ुके वा पितपत्नी बीचमा सम्बन्ध िबच्छे द गनुर् भनेको मृत्यसँग

सामना गनुज
र् ःतो भयाभव िःथितको अनुभव गनुर् हो।
अनेक भावानत्मक पीडाह

शृङ्खलाब

सम्बन्ध िबच्छे दमा

पमा भोिगरहे का हुन्छन्। त्यसले

मिहन सम्म पिरवारलाई शोिकत बनाउँछ। सम्बन्ध िबच्छे दले ल्याउने बेदना

कसै को िछटै िनको हुनसक्छ भने कसै को िजन्दगीभर रिहरनसक्छ। कितलाई

त ऽिसत पिन बनाउँछ, अब के गन भनेर िबच्छे दको मारमा परे को व्यिक्त
िबचिलत हुनसक्छ। अब कसरी जीवन चलाउने, समाजमा र समाजसँग कसरी
िमलेर बःने भनेर डरले पिन त्यस व्यिक्तलाई पछानर् सक्छ। सम्बन्ध
िबच्छे दको चपेटामा परे का कितपय मािनसह

िरस र उदािसनताको चक्करमा

पनर् सक्छन्। र साथै त्यसले छु िटनुपन दम्पती र छोराछोरीह को बीचमा
एक्लोपनाको पीडाले मिसत हुनसक्छ।

सम्बन्ध िबच्छे द वा पारपाच ुकेको मािमलामा के उदारनीितह

दे हायका

पदह ले हामीलाई दे खाउँदछन्? हेनह
र्ु ोस्: मलाकी २:१३-१६ "१३ ितमीह

अक कुरा गदर्छौ: ितमीह

ँ ल
ु े िभजाउँदछौ। ितमीह
परमूभ ुको वेदीलाई आस

द
ँ छौ र िवलाप गदर्छौ, िकनभने उहाँले ितमीह का हातको भेटीलाई किहल्यै

ध्यान िदनुहन्ु न, न त त्यो उहाँलाई महणयोग्य हुन्छ। १४ ितमीह
“िकन?” िकनभने परमूभ ु ितमीह

सोध्छौ,

र ितमीह को जवानीपनकी पत्नीको बीचमा

ँ को िवँवास भ
साक्षीको काम गदहुनहु न्ु छ, िकनिक ितमीह ले त्यससग

गर्यौ,

य िप ितनी ितॆी जीवन-साथी र वैवािहक करारमा बाँिधएकी पत्नी हो। १५ के
परमूभ ुले ितनीह लाई एउटै बनाउनुभएको होइन र? शरीर र आत्मामा ितनीह

् अिन ितनीह
उहाँकै हुन।

िकन एउटै हुन?् िकनभने उहाँले ईँवरीय सन्तान

खोज्दै हन
ु हु न्ु थ्यो। यसैले ितमीह

ँ को िवँवास भ
जवानीपनकी पत्नीसग

आफ्नो आत्माको रक्षा गर, र आफ्नो

नगर। १६ “सम्बन्धिवच्छे दको कुरालाई

म घृणा गदर्छु,” परमूभ ु इॐाएलका परमेँवर भन्नुहन्ु छ। “मािनस आफैलाई

आफ्नो वःऽलेझ अत्याचारले ढाक्ने कामलाई पिन म घृणा गदर्छु,” सवर्शिक्तमान्

परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। यसैले आफूलाई आत्मामा ःवयम् रक्षा गर, र िवँवास भ

नगर।", म ी ५:३१,३२ "३१ “यसो पिन भिनएको छ, िक ‘जसले आफ्नी
पत्नीलाई त्याग गछर्, त्यसले ितनलाई त्यागपऽ लेिखदे ओस्।’

३२ तर म

ितमीह लाई भन्दछु , जसले आफ्नी पत्नीलाई व्यिभचारको कारणबाहेक अ

कारणले त्याग गलार्, त्यसले उसलाई व्यिभचािरणी तुल्याउँछ, र जसले त्याग
ँ िववाह गलार्, त्यसले व्यिभचार गनछ।", म ी १९:३-११ "३
गिरएकी ःऽीसग
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उहाँकहाँ (येशू) आएर उहाँलाई जाँच गनर् भनी उहाँलाई सोधे, “के

फिरसीह

ँ िववाहिवच्छे द गनर् उिचत छ?”
कसैले कुनै कारण पत्नीसग

४ तर उहाँले भन्नुभयो, “के ितमीह ले पढ़े का छै नौ, िक सृिंटकतार्ले

ितनीह लाई सु मा नै नर र नारी बनाउनुभयो, ५ र भन्नुभयो, ‘यसैकारण

ँ िमिलरहन्छ, र ती दुई
मािनसले आफ्ना बुबा र आमालाई छोड़े र आफ्नी पत्नीसग
जना एउटै शरीर हुनछ
े न्।’ ६ ती अब दुई होइनन्, तर एउटै शरीर हुन्छन्।

यसकारण परमेँवरले जसलाई एकसाथ जोनुभ
र् एको छ, त्यसलाई कुनै मािनसले
नछु ट्

ाओस्।” ७ ितनीह ले उहाँलाई भने, “मोशाले िकन िववाहिवच्छे दको

त्यागपऽ िदएर पत्नीलाई त्याग्ने आ ा िदए?” ८ उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो,
“ितमीह का

दयको कठोरताले गदार् नै मोशाले पत्नीलाई त्याग गन अनुमित

् तर सु दे िख यःतो िथएन। ९ म ितमीह लाई
ितमीह लाई िदएका हुन।

ँ
भन्दछु , जसले व्यिभचारको कारणबाहेक आफ्नी पत्नीलाई त्यागेर अकीर्सग
िववाह गछर्, त्यसले व्यिभचार गदर्छ, अिन जसले त्यािगएकीलाई िववाह गछर्,

त्यसले पिन व्यिभचार गदर्छ।” १० चेलाह ले उहाँलाई भने, “पित-पत्नीको

यःतै सम्बन्ध हो भनेता, िववाह नगनुर् नै असल हुनछ
े ।” ११ येशूले ितनीह लाई

जवाफ िदनुभयो, “सबै मािनसले यो वचन महण गनर् सक्दै नन्, केवल ितनीह ले

ँ ै नपुंसक
माऽ सक्छन् जसलाई यो िदइएको छ। १२ िकनिक कोही जन्मद

हुन्छन्, कितचािहँ

मािनसले

बनाएका

नपुंसक

हुन्छन्।

कितचािहँ

आफैले

आफैलाई ःवगर्-राज्यको िनिम्त नपुंसक बनाउँछन्। जसले यो महण गनर् सक्छ,

त्यसले त्यो महण गरोस्।” र १ कोरन्थी ७:८-१६ "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।
१४ िकनिक अिवँवासी पित आफ्नी पत्नी ारा पिवऽ हुन्छ, र अिवँवासी पत्नी
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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?"

"येशूले मािनसह लाई उ ार गनर् खटाउनुभएको िनकाय चचर् हो।

चचर्का सदःयह को सबै आवँयकताको सेवा गनर् र ितनीह लाई येशूका
पिरपक्व भक्तह

बनाउन चचर्को सृजना गिरएको हो। जब कसै ले जीवनभिर

असर पान िववाहको िनणर्य गनुप
र् दार् र पारपाच ुके जःता अस

पीडाको अनुभव

गदर्छ भने चचर् उसको साथमा उिभनुपछर्। जब िववािहत दम्प ीको सम्बन्ध
िबिमन्छ र ितनीह

छु ि ने पिरिःथितमा पुग्छन् भने ितनीह लाई सेवा गन चचर्

पिरवारले ितनीह लाई िमलाउन र फाटे कोसम्बन्धलाई जोड्ने परमेँवरका
नीितह

अनुसार सकेसम्म सबै ूयासह

गिरनुपछर् (होशे ३:१-३ "१

ु े मलाई भन्नुभयो, “जा, फेिर गएर ितॆी पत्नीलाई ितॆो माया दे खाऊ,
परमूभल
हुन त त्यसलाई अक पु षले माया गछर् र त्यो व्यिभचािरणी हो। त्यसलाई

माया गर,् जःतो गरी परमूभ ुले पिन इॐाएलीह लाई माया गनुह
र् न्ु छ, य िप
ितनीह

अन्य दे वताह ितर लाग्छन् र ती पिवऽ दाखका रोटीह

मन

पराउँछन्।” २ यसै ले मैले त्यसलाई पन्ी शेकेल ओजनको चाँदी र अढ़ाइ

मुरी जौ िदएर िकन। ३ तब मैले त्यसलाई भन, “ितमी धेरै िदनसम्म मसँग

बःनुपछर्। ितमीले वेँया काम नगनू र् र कुनै पु षसँग घिनंठ नबन्नू, र म
ितमीसँगै बःनेछु।” र १ कोरन्थी ७:१०-११ "१० अब िववािहतह लाई म
ु ो आ ा हो): पत्नी पितबाट
कड़ा आ ा िदन्छु (मेरो आ ा होइन, तर ूभक

नछु टोस्। ११ तर छु ि एर बिसहाले तापिन त्यसले िववाह नगरोस्, ब

आफ्नो

पितसँग िमलाप गरोस्। पितले आफ्नी पत्नीलाई नत्यागोस्"। १ कोरन्थी

१३:४-७ "४ ूेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ। ूेमले डाह गदन, न शेखी

गछर्। ५ ूेम हठी हुँदैन, न ढीट हुन्छ। ूेमले आफ्नै कुरामा िज ी गदन,

झक मान्दै न, खराबीको िहसाब राख्दै न। ६ ूेम खराबीमा ूसन्न हुँदैन, तर

ठीक कुरामा रमाउँछ। ७ ूेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गछर्,

सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा िःथर रहन्छ।" र गलाती ६:१-२ "१
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भाइ हो, यिद कुनै मािनस अपराधमा पबाउ पर्यो भने ितमीह

जो आित्मक

छौ, ितमीह ले नै नॆतापूवक
र् ितनको सुधार गर। आफ्नै पिन िवचार राख,
नऽता ितमीह

पिन परीक्षामा पनछौ। २ एउटाले अकार्को भार उठाओ, र

यसरी भींटको व्यवःथा पूरा गर)"।
"बिलयो इसाई घरगृहःथी चलाउने तिरकाह

सं ःथाह मा िविभ

ॐोतह

चचर् र चचर्का अ

उपलब्ध गराउन सिकन्छ। ती ॐोतह लाई

उपयोग गिरयो भने चचर्का सदःयह ले ठू लो फाइदा िलन सक्छन्। उपलब्ध
हुनसक्ने ती ॐोतह मा: (१) िववाहको िनिम्त सोिचरहे का पु ष र

ीलाई

िववाह र घरगृहःथीको बारे मा जानकारी िदने कायर्बम (२) िववाह भइसकेका
पिरवार र ितनीह को पिरवारलाई घर थामी राख्ने उपायह

िसकाउने

कायर्बम र (३) टु िबएको वा िबचिलत भएका पिरवार र पारपाच ुके गिरएका
व्यिक्तह लाई

सहयोग

गन

कायर्बम।"-द

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट

चचर्

म्यानुयल, १९स सं ःकरण (नाम्पा, आइडाहो: पािसिफक ूेस, २०१६), पृ.
१६१बाट
मूल्या न

पान्तिरत।

यिद कोही सम्बन्ध िबच्छे द गन िवषयमा सोिचरहेको छ भने कसैको
वा

न्याय

व्यवाहािरक तिरकाह

नगिरकन

वा

आलोचना

नगिरकन

तपाईँले

कुनकुन

अपनाएर उसलाई सहयोग गनर् सक्नुहन्ु छ?

४. मृत्यु र एक्लोपना
एक जनाले यो ूँन गरे को िथयो: मृत्युको िवषयमा मािनस र

कुखुरामा के फरक छ? यसको जवाफमा मृत्यु भनेको कुखुराको पिन हुन्छ र

मािनसको पिन हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ हामी मछ तर कुखुरालाई थाहा

छै न। यो नै मािनस र कुखुरा वा कुनै पशुको बीचमा हुने िभ ता हो। हामी
अिहले कसरी िजउँछ

पादर्छ।

त्यसलाई हामीह को मृत्युको

हामीह का सबै सम्बन्धह

ानले ठू लो ूभाव

चाहे िबवाहको सम्बन्ध होस् िढलो र

चाँडो होस् त्यसको अन्त हुन्छ जब हामीह को परमशऽु मृत्युको सामना हामी
गदर्छ । एक आपसमा हामीह को सम्बन्ध जितसुकै निजक वा घिन

भएतापिन, हामीमा जितसुकै गाढा ूेभ भएतापिन, िमऽता, पािरवािरक वा

दाम्पत्य जीवनको सम्बन्ध जितसुकै गिहरो भएतापिन, एक आपसमा थोरै वा

धेरै जितसुकै समय िबताएतापिन हामी सबैलाई थाहा छ िढलो वा चाँडो मृत्यु
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आउँछ जुन कुरो कुखुरा वा पशुलाई थाहा छै न। अिन चटक्कै हामीह को

ु न्दा अिघसम्म मृत्युको सामना
सबै सम्बन्ध खतम हुन्छ। येशूको आगमन हुनभ

गनुर् हामी सबैको वाध्यता हो। यो पापले ल्याएको पिरणाम हो।
आदम

र

हव्वामा

पिहला

कसको

मृत्युभयो

भनेर

बाइबलले

बताउँदैन। तर एकको मृत्यु हुँदा अक लाई अत्यन्त पीडा भएको हुनपु छर्,
िकनभने िवशेष गरे र जीवनको सु मा मृत्युको सं लग्नता भएर सृिजएको िथएन।

जब पाप यस सं सारमा पःयो ितनीह ले आफ्नै हातले पातह

झारे र त्यसलाई

बुनेर लुगा लगाएका िथए। त्यो पात झानुर् नै पातको मृत्यु िथयो। यिद त्यसले

आदम र हव्वालाई शोकमा डुवायो होला भने एकको मृत्युमा अक को पीडा
झन कःतो होला? त्यो हामीले कल्पना गनर् सक्दै नौ।

एउटा मानवीय समःया त के छ भने मृत्यु आउँछ नै थाहा पाएतापिन

त्यसको िनिम्त हामी कसरी तयारी हुने भ े कुरालाई कितपयले वाःता गदन।

एक फेरा मरे पिछ फेिर मनछ भ े अनुभव हामीलाई हुँदैन। कितपयलाई त

अचानक मृत्यु िकन आयो त्यसको अथर् नहुनसक्छ र ूायजसो हुँदैन पिन

िकनभने हामीले नसोचैकै बेलामा हाॆो माऽ होइन अ को पिन मृत्युले
हामीलाई छोप्दछ।

मृत्युको बारे मा सोच्दा कितपय मािनसह को िदमाग खानपिन सक्छ।

दे हायका पदह ले हामीह लाई मृत्युको बारे मा के िसकाउँदछ र त्यसको बारे मा

बुझ्न मािनसह ले कसरी कोिसस गरे सो पदले हामीलाई बताउँदछ। हेनह
र्ु ोस्:
यशैया ५७:१,२ "१ धमीर् मािनसह

नंट हुन्छन्, र त्यस कुराको कसैले

आफ्नो मनमा वाःता गदन। भक्त मािनसह

उठाइलिगन्छन्, तर कसैले बुझ्दै न

िक दुंटदे िख जोगाइनलाई धमीर् मािनस उठाइलिगन्छन्। २ धमर्को बाटोमा
िहँ नेह

शािन्तमा

ूवेश

्
गछर्न।

ितनीह

मृत्युमा

सुितरहँदा

िवौाम

पाउँछन्।", ूकाश २१:१-४ "१ तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी दे ख,

िकनिक पिहलो आकाश र पिहलो पृथ्वी िबितगएका िथए। समुि त अब

छँदैिथएन। २ अिन मैले परमेँवरबाट दुलहाको िनिम्त दुलही जःतै गरी

िस ािरएर तयार पािरराखेकी, अथार्त ् पिवऽ सहर, नयाँ य शलेम ःवगर्बाट तलितर
झिररहेको दे ख। ३ िसं हासनबाट यसो भन्ने एउटा चक सोर मैले सुन, “हेर,

ँ भएको छ। उहाँ ितनीह सग
ँ वास गनुह
परमेँवरको वास मािनसह सग
र् न
े ,र
ु छ
ितनीह

उहाँका ूजा हुनछ
े न्, र परमेँवर आफै ितनीह का परमेँवर भएर

ँ ाको आस
ँ ु पूणर्
ँ रहनुहन
ितनीह सग
े । ४ उहाँले ितनीह का आख
ु छ
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पले

पुिछिदनुहन
े , र फेिर मृत्यु नै हुनछ
े ै न, र शोक र पीडा पिन हुनछ
े ै न। िकनिक
ु छ
पिहलेका कुराह

िबितसकेका छन्।”, १ थेःसोिलिनकी ४:१३-१८ "१३ तर

भाइ हो, सुितगएकाह का िवषयमा ितमीह

अजान बस भन्ने हामी इच्छा गदन ,

र ितमीह ले आशा नहुने मािनसह जःता शोक गनुर् नपरोस्। १४ िकनिक
हामी िवँवास गछ , िक येशू मनुभ
र् यो र फेिर िजइउ नुभयो र त्यसरी नै

परमेँवरले उहाँमा सुितगएकाह लाई येशू ारा ल्याउनुहन
े । १५ ूभ ुको
ु छ

वचन ारा हामी ितमीह लाई घोषणा गछ , िक हामी, जो जीिवत छ र ूभ ुको

पुनरागमनसम्म बाँिचरहन्छ , सुितगएकाह लाई कुनै िकिसमले पिन उिछन्नेछैन ।

१६ िकनिक ूभ ु ःवयम् हुकुमको गजर्निसत, ूधान ःवगर्दूतको आवाज र

परमेँवरका तुरहीको सोरिसत ःवगर्बाट ओलर्नहु न
े , र भींटमा मरे काह चािहँ
ु छ
पिहले बौिरउ नेछन्। १७ तब हामी बाँिचरहेका र छोिडएकाह

ूभ ुलाई

आकाशमा भे न ितनीह का साथसाथै बादलमा उठाइलिगनेछ , र यसरी हामी

सध ूभ ुसँग रहनेछ । १८ यसैकारण एउटाले अकार्लाई यी वचनह ले सान्त्वना
दे ओ।", म ी ५:४ "धन्य शोक गनह ,

िकनभने ितनीह ले सान्त्वना

पाउनेछन्।", २ शमूएल १८:३३ "तब राजा दाउद शोकाकुल भएर मूल
ढोकामािथको कोठामा गएर रोए, अिन मािथ िहँ दै जाँदा ितनी यसो भन्दै रोए,
“हाय मेरो छोरो! मेरो छोरो अब्शालोम, मेरो छोरो अब्शालोम! तेरो स ामा मै
मरे को भए त हुनिे थयो! हाय अब्शालोम, मेरो छोरो, मेरो छोरो!” र उत्पि
३७:३१-३५ "३१

उनीह ले (योसेफका दाजुह ) एउटा बोका मारे र

योसेफको लबेदा त्यस रगतमा चोपे। ३२ अिन त्यो राॆा बु ाह

भएको लबेदा

उनीह ले आफ्ना बाबुकहाँ ल्याएर भने, “यो हामीले भे ाय । हेनह
र्ु ोस् त, यो
तपाईंको छोराको हो िक होइन?”

३३ इॐाएलले त्यो लुगा िचनेर भने, “यो त मेरो छोराकै लबेदा हो।

ज ली पशुले त्यसलाई खाएछ क्यारे ! िनःसन्देह योसेफलाई धुजाधुजा पार्यो

होला।” ३४ तब याकूबले आफ्ना लुगा च्याते, र ितनले आफ्नो कम्मरमा

भाङ्मा लाएर आफ्ना छोराको िनिम्त धेरै िदनसम्म शोक गरे । ३५ ितनका सबै

छोराछोरीह ले ितनलाई सान्त्वना िदने ूयत्न गरे , तर ितनलाई शािन्त भएन।
ितनले भने, “अहँ, यो मेरो शोकमा नै म मेरो छोराकहाँ िचहानमा जानेछु।” यसरी
योसेफका बाबुले ितनको िनिम्त िबलौना गरे ।"

िन:सन्दे ह मृत्युको वाःतिवकता हामीह

सबैले सामना गदर्छ : अ को

मृत्यु, हामीह का िूयजनह को, हामीह ले अित आदर गन वा सम्मान
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गनह को,

हामीह को

निजकको

जीवन

स ी

र

हामीह

आफ्नै

पिन

मृत्यु।अिन िढलो होस् वा चाँडो होस् आफ्नो िूयजनको मृत्युले समय र

कालमा हामीलाई एक्लोपनाको महसुस गराउँछ। यो हामीह को किठन
पिरिःथित हो, कितपय समयमा हामी िबचिलत हुन्छ । तर के गन यःतो

समयमा परमेँवरका ूित ाह मािथ भरोसा राख्नुको कुनै िवकल्प नभएको
यथाथर्लाई ःवीकानुर् ज री छ। आिखरमा,

पाप, दुखक , हत्या, िहं सा,

आतङ्क, पीडा, शोक र मृत्युले राज गरे को सं सारमा हामीले के अपेक्षा गनर्

सक्छ त?

तपाईँको चचर्को कुनै सदःय होला जो आफ्नो िूयजनको मृत्युले शोक

र एिक्लएको अनुभव गिररहेको, तपाईँ र तपाईँको चचर्ले त्यसलाई कसरी
सान्त्वना र सहयोग गनर् सक्नुहन्ु छ?
५. परमेँवरमा एक्लोपना

एक जना नाटाली नाउँ गरे की सात वषर्सम्म िववाह गरे की

ी

िथइन्। एक िदन उनले साथीको िनमन्ऽणामा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ले

शृङ्खलाव

पमा आयोजना गरे को सुसमाचारीय कायर्बममा भाग िलइन्।

येशूको ूेमको कहानी सुनेर उनी उहाँूित आकिषर्त भइन् र उहाँलाई आफ्नो
जीवन समपर्ण गिरन्।

उनको नयाँ जन्म सबै घर पिरवारको िनिम्त घोर

तनाव भयो। उनको ौीमान, आमाबाबु, सासुससुरा र िछमेकीह ले पिन उनी
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएकोमा ठू लो िबरोध गरे । त्यसकारण सकेसम्म आफूले

पाएको नयाँ आःथा र नयाँ जीवनशैलीमै ितनीह सँग िमलेर बःन खोिजन्।

तर उनलाई धेरैले ढाल्न खोजे। िवशेष गरे र उनको ौीमानले

उनीसँग बादिबवाद गनर् थाले। ौीमानको तकर् त िठकै िथयो जब उनले भने

“ितमी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट बनाउनलाई मैले िववाह गरे को होइन। ितमी नयाँ

भइसकेकी छौ। मलाई पुरानो नाटिलया िफतार् चािहन्छ।"

धेरै वषर्देिख उनी आफ्नो नयाँ आःथाको जीवनसँग सं घषर् गिररहे की

िछन्। उनी िववािहत त िथइन् तर आित्मक पमा उनी एक्ली िथइन्। त्यसको

अथर् िववाह गर्यो भन्दै मा यिद ौीमान वा ौीमतीमा साझा िवँवास वा आःथा
भएन भने त्यो व्यिक्तले िभऽी आत्मामा एक्लो भएको महसुस गदर्छ।
घर पिरवार भएरपिन आित्मक पमा एिक्लएका व्यिक्तह को िनिम्त

र्ु ोस्: यशैया ५४:१-६ “1 हे
दे हायका पदह ले कसरी हौशला िदँदछ? हेनह

७६

य शलेम,

ितमी बाँझी ःऽीजःतो छौ। तर अब ितमी आनन्दले गाउन र

कराउन सक्छौ। पितले नछोडेकी ःऽीको भन्दा ज्यादा अब ितॆा सन्तान
हुनछ
े न्। 2 ितमी बास गन पाल बढाऊ, ितॆा पाल स ोच नमानी फैलाऊ,

त्यसका डोरीह

लामा-लामा गर ् र िकलाह

ितमीले आफ्नो िसमाना फैलाउँनछ
े ौ, अिहले अ

बिलया बनाऊ। 3 चारै पि

जाितका हातमा परे का जिमन

ितॆा मािनसह ले िलनेछन्। अिहले उजाड भएका सहरह

मािनसह ले

भिरनेछन्। 4 नडराऊ, फेिर ितॆो अपमान हुनछ
े ै न, ितमी होचो पािरनेछैन।

ितॆो जवानीपनको लाज भ ुल्नेछौ, िवधवा भएपिछको घोर एक्लोपना िबसर्नछ
े ौ।

5 ितॆा सृिंटकतार् ितॆा पितझ हुनहु न
े , उहाँको नाम सवर्शिक्तमान् परमूभ ु
ु छ

हो। इॐाएलका पिवऽ परमेँवर ितॆा उ ारकतार् हुनहु न्ु छ, उहाँ सारा सं सारका

परमेँवर कहलाइनुहन्ु छ। 6 ए इॐाएल,

पितले त्यागेकी एउटी त णी

पत्नीजःतो ितमी अत्यन्त दु:खी भएकी छौ। तर परमूभ ुले ितमीलाई फेिर

बोलाउँदै हुनहु न्ु छ।", होशे २:१९-२३ “19 ए इॐाएल, म ितमीलाई मेरी

पत्नी बनाउनेछु। म ितॆो साँचो र िवँवासयोग्य ौीमान हुनछ
े ु । म ितमीलाई

िनरन्तर ूेम र दया दे खाउनेछु। सधको लािग ितमी मेरो हुनछ
े ौ।

20 मेरो

ूित ा पूरा गरी ितमीलाई आफ्नै बनाउनेछु र ितमीले मलाई परमूभ ु भनी
ःवीकानछौ। 21-22 त्यस बेला मेरा ूजा इॐाएलका ूाथर्नाको उ र

िदनेछु। म जिमनमा धेरै वषार् पठाउनेछु र जिमनले अन्न,
उब्जाउनेछ।

23 यही दे शमा म मेरो ूजालाई बसाल्नेछु

ु
दाख र जैतन

त्यहाँ ितनीह को

फिलफाप हुनछ
े । "माया नगिरएकीलाई" म मेरो माया दे खाउनेछु, "मेरो ूजा
होइन"लाई "ितमीह

मेरा ूजा हौ, " भन्नेछु। र ितनीह ले "तपाईं हाॆा

परमेँवर" भन्नेछन्।" र भजन ७२:१२ “उनलाई पुकान दिरिह लाई उनले

बचाउँछन्, उनले अभावमा परे काह

् "
र हेला गिरएकाह को रक्षा गछर्न।

सारा सं सारभिर हामीह को चचर्मा नाटालीजःता िववािहत मिहला वा
पु षह

छन्। ितनीह

ूायजसो एक्लै चचर्मा जान्छन् वा केवल आफ्ना

छोराछोरीह सँगमाऽ जान्छन् (कितपय अवःथामा िववािहत वा अिववािहतमाऽ
नभएर घरका छोराछोरीह

पिन आफ्ना बुबाआमाह सँग आःथा निमल्दा

एक्लो हुन पुगेका हुन्छन्)। िववाह गरे को बेलामा ौीमान वा ौीमतीका

आःथाह

फरक िथए होलान्। िववाह गरे पिछ एउटा चचर्मा सिम्मिलत भए

होलान् र अक ले चासो नदे खाएको होलान्। दुवै जना चचर्का सदःयह
भएतापिन एक जनाले िविभ

कारणले चचर् छोडे होलान्, चचर्मा नगएर चचर्को

७७

िव

मा पिन लाग्छन् होलान्। ती ौीमान वा ौीमती चचर्मा एक्लै आउँछन्

र चचर्पिछ एक्लै खानुपन होलान् वा सुसमाचारीय ूचार वा सामािजक
िबयाकलापमा एक्लै होलान्। आफ्नो ौीमान वा ौीमतीले चचर्लाई िदनुपन
आिथर्क सहयोग िदन नसक्दा दुिखत होलान् िकन भने एकले अक ूित सहमित

जनाउँदैनन्। िववाह भएतापिन ितनीह

आित्मक

भएको ितनीह ले अनुभव गिररहे का हुन्छन्।

पमा िवधवा वा िवधुर

हामीह को चचर्को जीवनमा यःता मािनसह

ाप

ािप्त छन्। ती

सबैलाई हामीह को माया, सहयोग र हौशलाको आवँयक छ।
िववाह

भएतापिन

वा

अ

कुनै

आित्मक पमा

एक्लो

जीवन

िबताइरहेका व्यिक्तह लाई चचर्को है िसयतले हामी के के गनर्सक्छ ?
उपसं हार:
थप जानकारी: "हनोक आफ्नो काममा अत्यन्तै व्यःत हुन्थे। तैपिन आफ्नो

ँ को सम्पकर् िनरन्तर पमा जारी राखेका
व्यवःथाताको बाबजुद परमेँवरसग
िथए। जित ठू लो कामको दवाव उनमा िथयो त्यि

ँ
उनी परमेँवरसग

िभिऽ दयदे िख ूाथर्नामा लािगरहन्थे। सबै सामािजक जीवनबाट उनी केही

समय

आफूलाई

अलग

राख्थे।

उदाहरण ारा

र

पिरौम ारा

उनले

मािनसह लाई िसकाउँथे। मािनसह को बीचमा समय िबताएपिछ परमेँवरको
ानको िनिम्त भोकाउँदै ितखार्उँदै केही समय परमेँवरसँग समय िबताउँथे र

उहाँले िदनुहन
ु े आत्म ानमा उनी ध्यानमग्न हुन्थे। जित धेरै हनोकले

परमेँवरसँग समय िबताए त्यित धेरै उनी परमेँवरको ःवभावलाई ूितिबिम्बत
गनर् थाले। जसरी येशूको अनुहार चम्कन्थ्यो त्यसरी नै हनोकको अनुहार पिन
पिवऽ ज्योितले चिम्कन थालेको िथयो। जब परमेँवरसँग समय िबताएपिछ

उनी मािनसह कहाँ आउँथे तब परमेँवरलाई िवँवास नगनह

पिन उनको

अनुहार दे खेर आँचयर्ले चिकत हुन्थे िकनभने उनको अनुहारमा ःवगर्को
आनन्दको छाप दे िखन्थ्यो।"-एलेन जी

ाइट, गःपल वकर्सर्, पृ. ५२बाट

पान्तिरत। हनोकको बारे मा यहाँ व्यक्त गिरएको कथा ितनीह को िनिम्त

अत्यन्तै उत्साहूद छ जो परमेँवरसँग राजीखुशीले एक्लो समय िबताउन
चाहन्छन्। तर कितले त नचाहाँदा नचाहाँदैमा पिन एक्लो जीवन िबताउन

वाध्य हुन्छ। यथाथर्मा ितनीह

एक्लो हुन चाहँदैनन्। परमेँवर सदासवर्दा

हामीह को साथमा रहनुभएकोले उहाँसँग सध आनन्दसँग समय िबताउन त
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सक्छ तर हामीह

मानव जाितभएकोले समुच्च पमा हामीलाई मानवजाितको

स ित र सहपाठीको आवँयकता भएको महसुस गिररहन्छ । हामीसँगै
आराधना गन कितपय िवँवासीह

एक्लोपनाको कारण उदासले िदक्क भएका

होलान्। त्यसकारण हामी चचर् भएको है िसयतले ितनीह ूित सं वदे नशील भएर
ितनीह को वाःता गनुर् ज री ठा ुपदर्छ। किहलेकाही ँ तपाईँलाई पिन एक्लो
भएर िनयाॐो लागेको बेलामा चचर्मा कोही न कोही होला जसलाई तपाईँले

िवँवास गनुह
र् न्ु छ र उसलाई दु:ख पोखाउन निहचिकचाउनुहोस्। बािहरी

अनुहारले िभऽी पीडा कितलाई थाहा हुँदैन। कितपय मािनसह ले आफ्ना

पीडाह

िभऽै लुकाउन मनपराउने हुन्छन्।

िचन्तनमनन:
अ)

तपाईँको

चचर्मा

एक्लोपनाले

िनयाॐो

मािनरहेका

मािनसह ूित तपाईँ कसरी सं वद
े नशील भएर ितनीह को
आ)

आवँयकतामा सेवा गनर् सक्नुहन्ु छ?

"मलाई खाँचो नै छ भनेर भ
जुनसुकै पिरिःथितमा सं त ु

४:११

खोजेको होइन

हुन ु मैले िसकेको छु " (िफिलप्पी

पान्तिरत)। पावलले व्यक्त गरे का ती वचनह लाई

फरािकलो पाराले हेनह
र्ु ोस्। ती वचनह

हामीह कै जीवनमा

कसरी अपनाउन सक्दछ ? फेिर त्यसैवखत, जो

इ)

िकनिक

दयमा चोट

पाइरहेकाह लाई यो पद उ त
ृ नगनर् कसरी होिसयार हुन?
े

आफ्नै

जीवनमा

कितपय

समयमा

तपाईँले

गम्भीर पमा

एिक्लएको महसुस गनुभ
र् एको िथयो। केले तपाईँलाई सञ्चो

पार्यो? केले तपाईँलाई झन चोट िदयो? त्यसबाट अ लाई

म त गनर् के िसक्नुभयो?
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कथा ४
म िकन जन्म
मािसयाला मुजत
े ी ५२ उ ग्वे
उ ग्वेको राजधानी मोन्टिभिडयोको बस ःटपमा एक जना मिहला

बसको ूतीक्षामा उिभरहे की िथइन्। उनको झोलामा केही पैसाह
िवशेष
कामको िनिम्त रािखएको िथयो। तर एक िछनपिछ उनी काम्न थािलन्।

उनीिभऽ केही अ ँय शिक्तले घचघचाइरहे को उनले अनुभव गिरन्। उनी
चढ्नुपन बस त आयो तर त्यस बसमा उनी चिढनन्। ब बाटो काटे र
िबःकुट पाउरोटी आिद बनाएर बेच्ने पसलमा उनी गइन्। त्यहाँ उनले
आफूसँग भएको पैसाले केही िबःकुटह
िकिनन्। घरको ढोकामा उनले
आफ्नो ौीमानलाई भेिटन्।

"ितमी कित िछटो आइपुग्यौ?" उनको ौीमानले सोधे।"हो, म जुन काम गनर्
गइरहे को िथए ँ त्यो काम नगनर् मैले िनणर्य गर" उनले जवाफ िदइन्।

केही मिहनापिछ मेिसयला मुज ीको जन्म भयो। मेिसयाकी आमा
मिरयाले त्यो िदन किहल्यै पिन आफ्नी छोरीलाई निबसर्न ु भिन सम्झाएकी
िथइन्।

अचािक्ललाग्दो बाल्यकाल

मेिसयला िचहानमा खेलेर हुिकर्न्। जब उनी १८ मिहनामाऽ पुगेकी
िथइन् तब उनकी १८ वषर्की िददीको एउटा कारखानामा आगो लागेर

िवयोगान्ततिरकाले मृत्युभयो। त्यस आगोमा २० जनाको ज्यान गएको िथयो।

ूत्येक िदन मिसयलाकी आमाले उनलाई िचहानमा लग्दथी। त्यहाँ आफ्नी
ँ ु बगाएर ँदथी। त्यसबेला
जेठी छोरी गाडेको िचहानको अगािड बिलन्ि आस
मरे का मािनसह
गािढएर ितनीह को सम्झनामा नाउँ लेखेर गाडेको

िशलाह को बीचमा मिसयला खेल्दथी। त्यहाँ कित खाली िचहानह िथए।
मिसयलाले अ
िचहानमा राखेका फूलका गुच्छाह
िलएर ती खाली
िचहानह मा राख्दथी।

घरमा कोही पाहुनाह

आए भने आमाले मिसयलालाई िचनाउँदै

भन्दथी "परमेँवरले मेरी एउटी छोरीलाई लानुभयो र उनको स ामा मलाई यी

छोरी िदनुभयो। अिन उनी बसःटपमा भएको कथा भन्दथी। हल्का पाराले

उनी भिन्थन् " मिसयला त जन्मनुनै परे को िथएन।" उनको बोलीमा
मुःकुराहट िथयो।

तर मिसयलाले आफू कुनै न कुनै पमा दोषी भएको र आफू सुरिक्षत
नभएको अनुभव गरकी िथइन्। उनकी िददीचािहँ घरको ब ी तर आफूले चािहँ
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त्यःतो आदर पाएकी केटी जःतो उनलाई लागेको िथएन। धेरै वषर्पिछ उनका
बाबुआमा छु ि ए। मिसयला १५ वषर्की हुँदा उनले छोरा पाइन्। अिन उनको
जेठो दाजु मुटुमा आघात भएर मरे । उसको मृत्युले आमालाई झन ठू लो चोछ
पर्यो। धेरै मिहनासम्म मिसयला आफ्नी आमासँग दाजुको िचहानमा गइन्।

केही वषर्पिछ मिसयलाको एकमाऽ भाइलाई पिन साइकल चिढरहे को
बेलामा कारले हानीिदयो र त्यसै बेला उसको मृत्यु भयो। आमालाई त्यो खबर
ँ पिन आएन। अब आफूमाऽ त्यस आमाको घरको
सुनाउन मिसयलालाई आट
िजउँदो व्यिक्त भएको उनले महसुस गरे की िथइन्। िददी मनु,र् बाबु

भाइ दुघट
र् नामा परे र मनु-र् यी सबै मिसयलाको िनिम्त

छु ि नु र

ठू लो िवयोगको घट्ना

िथयो। केही मिहनापिछ मिसयलाकी आमालाई पक्षाघात भयो र हलचल गनर्
नसक्ने भइन्। मिसयलाले उनलाई उनी नम ञ्जेल ःयाहार गिरन्।
बाल्यकालमा उनी िचहानमा हुककी िथइन् भने अब त्यो िचहान आफ्नै घरमा
सरे को जःतो मिसयलालाई लािगरहे को िथयो। उनी आफैले आफू िबचिलत

भइरहे को अनुभव गदिथइन्।

एक िदन रे िडयो खोल्न लािगरहे को बेलामा उनले न्युभो िटयम्पो

रे िडयो कायर्बम सु पुिगन्। त्यो कायर्बम ःथानीय सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट
चचर्को होप अथार्त ् आशाको बाणी िथयो। रे िडयो सुन्दै गरे को बेलामा उनले
पाःटरको ूवचन सुिनन्। ती पाःटरको आवाजमा आफू आकिषर्त भएको उनले

अनुभव गिरन्। उनको मन हलुका भयो र आफूले शािन्त पाएको अनुभव

गिरन्।

त्यसै बेला उनले अक

रे िडयो कायर्बमको पाःटरको आवाज पिन

सुिनन्। ती पाःटरले एडभेिन्टःट चचर्को सहसं ःथापक एलेन जी ाइटूित
आबामक भएर ूवचन िदँदै िथए। उनको िरसमा मिसयलाको ध्यान गयो।
त्यो मिसयला भ े व्यिक्त को होला जसूित रे िडयोको ूचारकले भय र
आबमण गदर्छ उनको बारे मा पढ्न उनमा उत्सुकता जाग्यो। तर एलेन जी
ाइटको बारे मा लेिखएको पुःतक कहाँ पाइन्छ होला? त्यो उनको िनिम्त

समःया नै िथयो।

मिसयलाले पुःतकालय

र िकताब पसलह मा गएर एलेन जी
ाइटको बारे मा िकताब खोिजन् तर कसै सँग पिन उनको बारे मा पुःतक

िथएन।

एक िदन उनको जेठो छोरो जु ा बेच्ने पसलमा गयो र त्यस

पसलको मेचमा एउटा पुःतक उसले दे ख्यो। त्यो िकताब सरर हे र्यो र आफ्नो

आमालाई भन्यो, "आमा, तपाईँले खोिजरहे को पुःतक यो जःतो लाग्छ।"
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परमेँवरबाट पुःतक

मिसयलाले आफ्नो हातमा त्यो पुःतक िलइन्। त्यो पुःतकको िशषर्क
िथयो "द मेट होप" अथार्त ् "महान आशा।" त्यस शीषर्कको ठीक तल
लेिखकाको नाउँ उनले दे िखन्। अिन छक्क परे र उनी काम्न थािलन्।

"यो त मेरो जीवनमा परमेँवरले कसरी काम गिररहनुभएको छ सो
मलाई दे खाउनुभएको छ। उहाँले यो पुःतक मलाई पठाउनुभयो!" िचच्याउँदै

उनले भिनन्।

त्यसबेलादे िख मिसयलाले एलेन जी

ाइटको बारे मा केही पिन श ा
गिरनन्। त्यो पुःतक पढ्नुभन्दा अिघ नै "उहाँमा मलाई बोलाउन परमेँवरले
यो पुःतक ूयोग गनुभ
र् यो" भनेर मिसयलाले भिनन्।

उनले आशाको बाणी रे िडयो कायर्बमको आयोजकलाई फोन गिरन्।

त्यस कायर्बमको सं चालकको तफर्बाट िमग्वेल आमारोःपरे न्जालाई पठायो।

उनले मिसयलालाई बाइबल अध्ययन गराए। उनले ला तेय सेभेन्थ-डे
एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलइन्। त्यो चचर् सन् २०१६को ऽैमािसक
साबथःकूलको भेटीको सहयोगले ःथापना भएको िथयो। अिहले उनी त्यस
चचर्को सिबय सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएकी िछन्। उनी अ ह लाई बाइबल
् उनको ूभावमा
िसकाउँिछन् र छरिछमेकीका मािनसह लाई सहयाता गिछर्न।
चार जनाले बिप्तःमा िलएका छन्।

आफ्नो जीवनको ूायजसो समयमा उनी आफू िकन जन्मेको हुँला
् तर आज उनले त्यसको जवाफ पाइकी िछन्।
भनेर सोच्ने गिथर्न।
ु न्ु थ्यो"
"म आमाको पेटमा हुँदैदेिख परमेँवरले मसँग काम गद हुनह

खुशी भएर मिसयलाले भिनन्। उनी अिहले ५२ वषर्की भइन्। "यिद मेरी
आमाले मेरो

ॅण
ू हत्या गरे को भए उनलाई ःयाहान को होला? मेरो बुबालाई
ु न्ु छ र ओ ानमै
कसले ःयाहाथ्य होला जो अिहले ९४ वषर्को हुनह
पिररहनुभएको छ? सबै थोक सध परमेँवरको िनयन्ऽणमा छ। मसँग उहाँले

के दे ख्नुभयो सो मलाई थाहा छै न। उहाँले मलाई उ ार गनुभ
र् यो। उहाँको
िनिम्त अ धेरै चेलाह बनाउने म आशा गछु र्" उनले भिनन्।
सन् २०१६मा ला तेजा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् बहालमा िलएको सानो

घरबाट आफ्नै चचर् भवनमा सर्यो। तपाईँको िमशन भेटीले मिसयला जःतोलाई
ु ा ल्याउन सहयोग गरे कोछ। त्यसको लािग तपाईँह लाई धन्यवाद।
ूभम

लेखक: आन्द्र्यु मेकचेःनी
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