पािरवािरक एकताको िनि त
आव यक त वह

७

यस अध्यायका मूल सार पदह : उत्पि

३३:१२-१४,

थ १:१६-१८,

यूह ा १७:२१-२६,गलाती ३:२८,एिफसी २:११-२२ र एिफसी ५:२१-६:९।

यस अध्यायको मूल सार पद: "हे परमेँवर िपता जसरी म तपाईँमा र तपाईँ

ममा हुनहु न्ु छ, त्यसरी नै ितनीह

पिन हामीमा एक होऊन्, जसले गदार् सारा

सं सारले िवँवास गरोस् िक तपाईँले नै मलाई पठाउनुभएको हो" (यूह ा
१७:२१

पान्तिरत)।
िविभ

मािनसह

आफ्नो

पिरवारसँग

िविभ

तिरकाले

समय

िबताउँछन्। जब घरमा बालक जिन्मन्छ तब आमाबाबुमा आमूल पिरवतर्न

आउँछन्। यो पिरवतर्न िजन्दगीभर रहन्छ। हो, किहल्यै नभएको बालक वा
बािलका जन्मदा उसले नयाँ अिःतत्व िलएर जन्मनुपन हुन्छ। त्यो उसको

िनिम्त मूल पिरवतर्न हुन आउँछ। अिन बालबािलकाह
िबिभ

हुकर्न्छन् र जीवनको

आयामह मा अिघ बढ्छन्। ितनीह को आफ्नै पिरवारह

छोड्छन् आफ्ना छोराछोरीह
य िप,

छोराछोरीह

हामीह

होऔ ँ हामीह

पिन ठू लो हुँदै जान्छन्।

पिरवारमा

रहे र

चाहे

बाबुआमा

हुन्छ, घर
होऔ ँ

वा

सबैले एउटै तत्वसँग सं घषर् गनुप
र् छर्: त्यो हो

हामीह को पापी ःवभाव। यसले गदार् पिरवारमा हुनपु न एकतालाई कायम

राख्न हामीले प ठाजोरी खेल्न वाध्य हुनपु रे को छ।
हो, येशू भी

बुसमा मनुभ
र् एर परमेँवरसँग र एक आपससँग सारा

मानव जातलाई िमलाइ िदनुभयो (एिफसी २:१३-१६, कलःसी १:२१-२३)

तै पिन हामीलाई उपलब्ध गराएको येशूको अनुमहलाई हामीह ले उपभोग गनर्
दै िनक पमा व्यवहारमा उतानुज
र् री छ। येशूको अनुमहको
हामीह ले हामीह को पिरवारलाई एकतामा राख्न सक्दछ
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शिक्त ारा
र उहाँूितको

िवँवासलाई दै िनक जीवनमा जीिवत राख्न सक्दछ । हामीह ले हामीह को
आफ्नै ूयास वा धमर्कमर्ले आित्मक जीवनलाई िनरन्तरता िदन सक्दै न तर
येशूको अनुमहले सक्दछ ।

१. येशू हामीह को केन्ििवन्दु
येशू भी

र उहाँलाई िवँवास गन उहाँका भक्तह को बीचमा हुने नयाँ

एकतालाई पावलले कसरी िचऽण गरे का छन्? हेनह
र्ु ोस्,

"एक" कसरी भयो?

येशूमा "दुई"बाट

एिफसी २:११-२३ "११ उहाँमा, जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाको

योजनाअनुसार पूरा गनुह
र् न्ु छ,

आफ्नो अिभूायअनुसार १२ हामी भींटमा

पिहलेदेिख आशा राख्नेह लाई उहाँले आफ्नो मिहमाको ूशंसाको िनिम्त िजउन
र् एको छ र छान्नुभएको छ। १३ ितमीह ,
सक भनेर उहाँमा नै िनयुक्त गनुभ

जसले सत्यको वचन,

अथार्त ् आफ्नो मुिक्तको सुसमाचार सुन्यौ,

र उहाँमा

िवँवास गर्यौ, उहाँमा नै ितमीह लाई ूित ा गिरएका पिवऽ आत्माको छाप

लगाइएको िथयो। १४ परमेँवरको आफ्नो सम्पि , अथार्त ् हामीह ले हाॆो

पूणर् उ ार नपाएसम्म उहाँका मिहमाको ूशंसाको िनिम्त पिवऽ आत्मा हाॆो

उ रािधकारको बैना हुनहु न्ु छ। १५ ूभ ु येशूूित रहेको ितमीह को िवँवास र

सबै सन्तह ूित ितमीह का ूेमको िवषयमा मैले सुनक
े ो कारणले नै, १६ मेरो

ूाथर्नामा ितमीह लाई सम्झना गद ितमीह का िनिम्त धन्यवाद िदन म
ँ १७ म ूाथर्ना गिररहन्छु , िक हाॆा ूभ ु येशू भींटका परमेँवर,
थािमन्न।

मिहमाका िपताले ितमीह लाई उहाँको िवषयको

ानमा बुि

दे ऊन्। १८ म यो पिन ूाथर्ना गदर्छु, िक ितमीह को
होस्,

र ूकाशको आत्मा

ँ ा उज्यालो
दयका आख

र कुन आशाको िनिम्त उहाँले ितमीह लाई बोलाउनुभएको छ,

सन्तह मा उहाँको मिहिमत उ रािधकारको सम्पि

के हो,

र

सो ितमीह ले

जान्न सक। १९ अिन हामी िवँवास गनह का िनिम्त उहाँको शिक्तको असीम
महानता के हो, सो ितमीह

जान्न सक। त्यो शिक्त उहाँको महान् सामथ्यर्को

र् यो, जब उहाँले भींटलाई
काम नै हो, २० जो उहाँले भींटमा पूरा गनुभ

मरे काह बाट
बाहुलीपि

जीिवत

पानुभ
र् यो,

अिन

ःवगीर्य

ःथानह मा

आफ्नै

दािहने

बसाल्नुभयो। २१ सबै शासन, र अिधकार, र शिक्त र राज्यमािथ,

र यस युगका माऽ होइन, तर आउने युगका पिन जित नाउँ छन्, ती सबैमािथ

उहाँलाई राख्नुभयो, २२ र परमेँवरले सबै कुरा उहाँका पाउमुिन रािखिदनुभयो,
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र मण्डलीको िनिम्त उहाँलाई नै सबै कुराको िशर बनाइिदनुभयो, २३ जुन
मण्डली उहाँको शरीर, उहाँको पूणत
र् ा हो। र उहाँले नै सबै थोक पिरपूणर्

पानुह
र् न्ु छ।" र गलाती ३:२६-२९ "२६ िकनिक िवँवास ारा ितमीह

सबै

भींट येशूमा परमेँवरका सन्तान हौ। २७ िकनिक ितमीह मध्ये जितको

भींटमा बिप्तःमा भयो, ितमीह

सबैले भींटलाई धारण गरे का छौ। २८ अब

न त यहू दी छ न मीक, न कमारा छ न फुक्का, न त पु ष न ःऽी छ,
िकनभने भींट येशूमा ितमीह
भनेता ितमीह

सबै एउटै हौ। २९ यिद ितमीह

भींटका हौ

अॄाहामका सन्तान हौ, र ूित ाबमोिजम उ रािधकारीह

हौ।

जातभात, सं ःकार, सं ःकृित, परमपरा, र भेद, दे शीिबदे शी, नर नारी

आिदले मानव जाितलाई अलग राख्ने jf tufरो ब े कुनै पिन तत्वह लाई

येशूको बुसले हटाउँदछ। पौरािणक इॐाएलको ये शलेम शहरमा पिवऽ

मिन्दर िथयो। त्यहाँ पखार्लह

हुन्थे। ती पखार्लह

यहू दी र अयहू दीह

र

नर र नारीलाई अलग राख्न खडा गिरएका िथए। येशू भी मा यहू दी र
अयहू दीह

एक भएका छन् भनेर वणर्न गद रा

रा को बीचमा, जात जाितको

बीचमा, समाजमा हुने धनी, ूिति त र गिरबको बीचमा र नर र नारीको

बीचमा हुने िवभाजनलाई पिन त्यही बुसले भत्काइिदएको छ भनेर पावलले

भन्दछन्। "उहाँले व्यवःथालाई त्यसका आ ाह

र धािमर्क-िवधानह समेत

आफ्नै शरीरमा खारे ज गनुभ
र् एको छ, िक यी दुईका स ामा उहाँले आफैमा
एउटा नयाँ मािनस सृिंट ग न्, र यसरी शािन्त ःथापना होस्।" (एिफसी
२:१५

पान्तिरत)। कुनै पिन िववािहत जोडीको िनिम्त यो असल खबर हो।

येशू भी मा दुई जोडी एकै हुन्छ। लामो समयसम्म िबभािजत पिरवार पिन
िवँवास ारा येशूमा एक हुनसक्छ।

येशूमा एक ह भनेर बाइबलबाट उद्धृत गरे र अ लाई सुनाउने एक

पक्ष हो तर वाःतिवक पमा त्यसको अनुभव गनुर् अक पक्ष हो। हामी इसाई ह
भनेर दावी त गछ तर हामीह को व्यवहािरक जीवनमा हामीह लाई िदइएका
ूित ाह लाई आत्मसात् गद िवँवासीह को बीचमा एकता, समानता र एकै ह

र्ु ोस् दे हायका केही पदह : रोमी
भनेर अनुभव गनुर् अत्यन्तै ज री छ। हेनह

ँ ै गािडय ,
६:४-७ "४ यसकारण बिप्तःमा ारा हामी मृत्युमा उहाँसग

तािक

जसरी िपताको मिहमा ारा भींट मरे काह बाट जीिवत पािरनुभयो, त्यसरी हामी
पिन नयाँ जीवनको मागर्मा िहँड़ ।
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ँ एउटै भएका छ भने, उहाँको
५ यिद उहाँको मृत्युमा हामी उहाँसग

ँ ै एक हुनछ
पुन त्थानमा पिन िनँचय नै हामी उहाँसग
े । ६ हामी जान्दछ िक
ँ बूसमा टाँिगयो, तािक हाॆो पापमय शरीर नाश
हाॆो पुरानो मनुंयत्व उहाँसग

होस्, र अब उसो हामी पापका कमारा नहोऔ ं। ७ िकनभने जो मरे को छ त्यो

पापबाट मुक्त भएको छ।", २ कोरन्थी ५:१६-१८ "१६ यसरी अब उूान्त
िंटकोणले हेदन । हामीले भींटलाई एक समय

हामी कसैलाई मािनसको
मािनसको

िंटकोणले हेरेका िथय ,

तर अब उूान्त उहाँलाई (न त अ

कुनैलाई) त्यसरी हेनछै न । १७ यसकारण कोही भींटमा छ भने त्यो नयाँ
सृिंट हो। पुरानो िबितगएको छ,

परमेँवरबाट भएको
ल्याउनुभयो,

हो,

जसले

हेर,

नयाँ आएको छ। १८ यो सब

हामीलाई

भींट ारा

ँ
आफूसग
िमलापमा

र हामीलाई िमलापको सेवा िदनुभयो।" र एिफसी ४ "१

यसकारण, म ूभ ुको िनिम्त एक कैदी, ितमीह लाई आमहपूवक
र् िबन्ती गदर्छु,
िक जुन बोलावटमा ितमीह

बोलाइएका छौ त्यही योग्यको जीवन यापन गर।

ँ एउटाले अकार्लाई ूेममा सहेर, ३ शािन्तको
२ सारा दीनता, नॆता र धैयस
र् ग
बन्धनमा पिवऽ आत्माको एकता कायम राख्न ूयत्न गर। ४ शरीर एउटै छ,
र पिवऽ आत्मा एउटै हुनहु न्ु छ,

जसरी ितमीह

बोलाइँदा एउटै आशामा

ँ गािभएको छ ५ एउटै
बोलाइएका िथयौ, जुन आशा ितमीह को बोलावटसग

ूभ ु, एउटै िवँवास र एउटै बिप्तःमा, ६ हामी सबैका एउटै परमेँवर र िपता,

जो सबैमािथ, सबैका मध्य र सबैमा हुनहु न्ु छ। ७ तर भींटको वरदानको

नापअनुसार हामी हरे कलाई अनुमह िदइएको छ। ८ यसकारण यसो भिनएको
छ:

उहाँ

उच्चमा

मािनसह लाई वरदानह

चिढ़जानुहँद
ु ा

कैदलाई

बन्दी

बनाएर

लानुभयो,

र

िदनुभयो।' ९ (अब यो 'उच्चमा चिढ़जानुभयो' भनेको

चािहँ के हो? केवल यही िक उहाँ पृथ्वीको तल्लो भागमा ओलर्न ु पिन भयो।
ु यो उहाँ नै सारा ःवगर्ह भन्दा धेरै मािथ चिढ़जानुभयो,
१० उहाँ जो ओलर्नभ

ु े िक समःत थोकलाई उहाँले भिरपूणर् पानर् सकून्।) ११ अिन उहाँका
यस हेतल

वरदानह चािहँ यी नै िथए, िक कोही ूेिरतह , कोही अगमवक्ताह , कोही
ूचारकह , कोही मण्डलीका पाःटरह

बनून,् १२ िक

र कोही िशक्षकह

भींटको शरीर िनमार्ण होस् र सेवाको काम गनर् सन्तह

सुसिज्जत होऊन्,

१३ जबसम्म हामी सबैले िवँवासको र परमेँवरका पुऽको

ानको एकता

ूाप्त गदन , र पिरपक्व मािनस बनी भींटका पूणत
र् ाको नापसम्म पुग्दै न । १४
यसरी हामी छालले अिग-पिछ हु याइएका, धािमर्क-िस ान्तको ूत्येक बतासले
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र

मािनसह का

जालझेल,

धू तत
र् ा

बालकह जःता नहोऔ ं। १५ ब

र

फ

ाइँले

यताउता

उड़ाइएका

ूेमिसत सत्य बोल्दै हरे क कुरामा हामी

उहाँसम्मै, अथार्त ् भींटसम्मै ब दै जाऔ ं, जो िशर हुनहु न्ु छ। १६ उहाँबाट नै

सारा शरीर ूत्येक जोनीर् ारा जोिडएको र बाँिधएको भई ूत्येक भागले ठीक-

ठीक काम गरी सुगिठत हुनछ
े र ूेममा वृि

िदएर ूभ ुमा भन्दछु

हुँदैजानेछ। १७ अब म यो जोड

र ूभ ुमा गवाही िदँदछु ,

िक अन्यजाितह

ितनीह का िवचारको व्यथर्तामा िजउँदछन् त्यसरी ितमीह

निजओ। १८ ितनीह का
कारणले ितनीह

अबदे िख उसो

दयको कठोरताले ल्याएको ितनीह का अ ानताको

परमेँवरको जीवनदे िख िबराना भएका छन्, र ितनीह को

समझ अन्धकारले भिरएको छ। १९ ितनीह
हरिकिसमका अशु

जसरी

काम गन लालचमा परे र ितनीह

कठोर भएका छन्,

र

छाडा भएका छन्। २०

तर भींटलाई त ितमीह ले यसरी जानेका छै नौ। २१ येशूमा भएको

सत्यताअनुसार उहाँको िवषयमा ितमीह ले सुनक
े ा र िसकाइएका छौ भनी म
ठान्छु । २२ छली लालसाह

ारा ॅंट भएका ितमीह को अगािडको जीवनको

ँ सम्बिन्धत ितमीह को पुरानो ःवभाव त्याग। २३ र आफ्नो िभऽी
ढाँचासग

वतार्वमा नयाँ होओ, २४ र परमेँवरको ःव पमा साँचो धािमर्कता र पिवऽतामा
सृिंट भएको नयाँ ःवभावलाई धारण गर। २५ यसकारण झूट त्यागेर हरे कले

ँ सत्य बोल, िकनिक हामी एउटै शरीरमा एक-अकार्का
आ-आफ्नो िछमेकीसग
अ ह

ह । २६ बोध गर,

तर पाप नगर। घाम अःताउन अिघ नै

ितमीह को रीस मरोस्, २७ र िदयाबलसलाई मौका नदे ओ। २८ चोनले अब
उसो नचोरोस्। ब
पिरौम गरोस्,

उसले पिरौम गरोस्। उसले आफ्नो हातले ईमानदारीसाथ
र खाँचोमा परे काह लाई िदन सकोस्। २९ ितमीह का

मुखबाट कुवाक्य निनःकोस्, तर समय सुहाउँदो र सुधार गन मीठो वचन माऽ

बोल्ने गर, जसबाट सुन्नेह लाई अनुमह िमलोस्। ३० अिन परमेँवरका पिवऽ
आत्मालाई दु:िखत नतुल्याओ, जसमा उ ारका िदनको िनिम्त ितमीह

छाप

लगाइएका छौ। ३१ सबै तीतोपना, बोध र रीस, होहल्ला र िनन्दा, सबै

िकिसमका डाहसमेत ितमीह ले त्यािगदे ओ। ३२ जसरी परमेँवरले भींटमा
ितमीह लाई क्षमा गनुभ
र् यो, त्यसरी नै एउटाले अकार्लाई क्षमा गरे र ितमीह
एक-अकार्ूित कोमल मनका र दयालु होओ।"
"हामी एउटा ठू लो गोलो घेराको िचऽण गर र त्यस गोलो घेराको

ँ तर घेराको सबै िकनाराबाट धेरै धक ह
बीचमा एक थोप्लो िचन्हो लगाऔ।
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तान

जसले बीचको थोप्लोमा पुर्याउँछ। जब ती धक ह

त्यस बीचको

एक आपसमा निजक हुँदै जान्छg\। जित हामी

थोप्लोमा पुग्छg\ ती धक ह

येशूको निजक आउँछ त्यित निजक हामी एक आपसमा हुन्छ ।"-एलेन जी
ाइट, द एडभेिन्टःट होम, पृ. १७९बाट

पान्तिरत।

"बाबु र छोरोको बीचमा, ौीमान र ौीमतीको बीचमा येशूभी

मध्यःथकतार् वा िबचौिलया भएर उिभनुहन्ु छ, चाहे ितनीह ले यसको महसुस

गनर् सकुन् वा नसकुन्। हामी आफैबाट अ सँग िसधै सम्पकर् गनर् सक्दै न तब

उहाँ ारा,

उहाँको

वचन ारा

र

उहाँलाई

प

ाएरमाऽ

अ को

निजक

हुनसक्छ ।"-िडइिशक बोन्होइएफर, द कःट अभ िडसाइपल्सिशप (न्यु योकर्:
माकिमलन, १९७९), पृ. १०८बाट

पान्तिरत।

त्यस गोलो आकारिभऽको केन्िमा रहेको थोप्लोमा गइरहेको धक

निजक भइरहेको जःतो तपाईँको पिरवार, चचर् पिरवार एक आपसमा कित
निजक हुनहु न्ु छ? त्यो बीचमा जाँदै गदार् निजक हुने ूिबयालाई रोक्ने कःता

तत्वह

छन् जसलाई तपाईँले x^fpनु पछर्?

२. येशूको ूेम ारा एक हुन ु
"१२

जसरी

हामी

ितमीह लाई

ूेम

गदर्छ

त्यसरी

नै

ूभ ुले

ँ र सबै मािनससग
ँ ूेममा ब ने र ूशःत भइरहने
ितमीह लाई एउटाले अकार्सग

ु े िक उहाँका सबै सन्तह का साथमा हाॆा ूभ ु येशू
तुल्याऊन्, १३ यस हेतल

भींटको पुनरागमन हुँदा उहाँले हाॆा परमेँवर िपताको सामुन्ने ितमीह का

्
दय पिवऽ र िनंखोट तुलयाई
िःथर गराऊन्।" (१ थेःसोिलिनकी ३:१२
पान्तिरत)।

येशूलाई िवँवास गरे र उहाँको भिक्तमागर्मा िहँड्नेह को िनिम्त उहाँले

ँ यसरी िबिन्त गनुभ
आफ्नो िपतासग
र् यो, "जसरी तपाईँ र म एक ह त्यसरी नै
ितनीह
पःनुहोस्

पिन एक होऊन्" (यूह ा १७:२२
र

यहाँ

उहाँले

के

भ

पान्तिरत)। येशूको ममर्िभऽ

खोिजरहनुभएको

छ

सो

सोच्नुहोस्।

िवँवासीह को बीचमा एकता हुन एक आपसमा ूेम िकन नभइ नहुने तत्व
िथयो?

यूह ा १७ अध्यायमा उल्लेख गिरएको येशूको ूाथर्ना उहाँको िनिम्त

र हाॆो िनिम्त अत्यन्तै िनणार्यक ूाथर्ना िथयो। जब उहाँले ूाथर्ना गनुभ
र् यो
उहाँको मूख्य चासो भनेको उहाँका भक्तह को बीचमा एकता होस् भ े िथयो।
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मािनसको ःवाथीर् भावनाले अिभूेिरत भएर होइन तर येशूको जःतो िनँवाथीर्
भावनाले अिभूेिरत भएको अगापे ूेम िवँवासीह लाई एकतामा राख्न

नभइनहुने तत्व हो। अगापे वा येशूले गनुभ
र् एको ूेम झ गिरने ूेमलाई व्याख्या

गनर् बाइबलले "अगापे" agape भ े शब्द ूयोग गदर्छ। येशूले यूह ा १७मा

ूयोग गनुभ
र् एको ूेमलाई यही अगापे शब्द ूयोग गनुभ
र् एको िथयो। नयाँ
करारका धेरै ठाउँह मा ूेम भनेर सम्बोधन गदार् ूायजसो यही अगापेलाई

ूयोग गिरएको पाइन्छ। यस खालको वात्सल्य तथा अ को िहत हुने ूेमले

परमेँवरकै ःवभावलाई िचऽण गदर्छ (१ यूह ा ४:७,८ "७ िूय हो, हामी

एउटाले अक लाई ूेम गर , िकनभने ूेम परमेँवरबाट आउँछ। जसले ूेम
गछर् त्यो परमेँवरबाट जन्मेको हो, र परमेँवरलाई िचन्छ। ८ ूेम नगनले

ु न्ु छ।" र कुनै पिन व्यिक्त
परमेँवरलाई िचन्दै न, िकनभने परमेँवर ूेम हुनह
जसले आफू इसाई

वा येशूका अनुयायी हुँ भनेर पिहचान गराउन चाहन्छ भने

उसको ूेिमलो ःवभावले दे खाउँदछ ("३४ एउटा नयाँ आ ा म ितमीह लाई
िदँदछु : ितमीह

एक-अकार्लाई ूेम गर। ितमीह सँग मैले जःतो ूेम गरे को

छु , ितमीह ले पिन एक-अकार्लाई त्यःतै ूेम गर। ३५ यिद ितमीह ले एक-

अकार्लाई ूेम गर्यौ भने, यसै बाट सबैले जान्नेछन्, िक ितमीह

मेरा चेलाह

हौ" यूहन्ना १३:३४-३५)। पापै पापमा डुिवरहे को मािनसको ःवभावमा यस

खालको परमेँवरको ूेम आफसे आफ आउँदैन। जब येशू भी

िवँवासीको

दयमा बास गनुह
र् न्ु छ तब पिवऽ आत्मा ारा उहाँको जःतो ूेम उत्पादन हुन्छ

(रोमी ५:५ "आशाले हामीलाई िनराशा गराउँदैन, िकनिक हामीलाई िदइएका

पिवऽ आत्मा ारा परमेँवरको ूेम हाॆा

दयमा खन्याइएको छ" र रोमी

र् न्ु छ भने,
८:९-११ "९ यिद साँच्चै परमेँवरका आत्मा ितमीह मा वास गनुह

ितमीह

पापमय ःवभावमा होइन,

तर पिवऽ आत्मामा हुन्छौ। तर कुनै

ु न्ु न भनेता त्यो उहाँको हुँदैहोइन। १० यिद
मािनसमा भींटका आत्मा हुनह
ु न्ु छ भने, पापको कारणले ितमीह का शरीर मरे का भए
भींट ितमीह मा हुनह

तापिन ितमीह का आत्मा धािमर्कताको कारणले िजउँदा हुन्छन्। ११ तर यिद

येशूलाई मरे काबाट जीिवत पानुह
र् न
र् न्ु छ भने,
ु ेका आत्मा ितमीह मा वास गनुह

र् न
र् न
भींट येशूलाई मरे काबाट जीिवत पानुह
ु ेले नै ितमीह मा वास गनुह
ु े उहाँका
आत्मा ारा ितमीह का मरणशील शरीरलाई पिन जीवन िदनुहन
ु ेछ")।
न त ितमीह ले जःतो वा अ

जःतो ूेम ितमीह

कुनैको जःतो तर "मैले नै गरे को

एक आपसमा गर" (यूह ा १५:१२
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पान्तिरत) भनेर

येशूले चेलाह लाई अतीर्, अनुरोध र सल्लाह होइन तर िनदशन िदनुभएको

िथयो। यी वचनह

लेख्ने येशूका चेला यूह ालाई सु मा त्यस खालको ूेम

थाहा िथएन। उनी कसै ले मन नपराउने र माया गन खालका व्यिक्त िथएन,

उनी हठी र उच्च पदको िनिम्त तँछाडमछाड वा अ को मोलमा आफ्नो भाऊ
खोज्ने खालका, अ को आलोचना गन, अ को नराॆो बानीलाई को

ाउन

आ ुरी हुने र ज ी तथा िरसाह िमजासका िथए (मकूर्स ३:१७, लूका
९:५४,५५ र िडजाएर अभ एजेज ् पृ.२९५)। उनको

खो र नराॆो बानी

भएतापिन उनलाई येशूले गिररहनुभएको ूेमको बारे मा उनलाई याद भएको

िथयो। येशूको ूेमले उनको जीवनमा कायापलट अथार्त ् पिरवतर्न भएको
िथयो। त्यसले गदार् उनमा इसाई एकताको िनिम्त अ लाई ूेम गनर् सामथर्
र् एकोले हामीले पिन
भएका िथए। "उहाँले नै हामीलाई पिहला ूेम गनुभ

उहाँलाई ूेम गछ " (१ यूह ा ४:१९) भनेर व्यक्त गद यो थप्दछन् "यिद

परमेँवरले हामीलाई ूेम गनुभ
र् यो भने हामीले पिन एक आपसमा ूेम
गनुप
र् दर्छ" (१ यूह ा ४:११

पान्तिरत)।

ूेमको पिरभाषा िदँदै पावलले "यिद म" भनेर व्याक्यको सु मा १

् जहाँ जहाँ ूेम भ े शब्द आउँछ त्यहाँ
कोरन्थी १३:१-८मा ूयोग गछर्न।
त्यहाँ

ँ तपाईँको ःवभाव
तपाईँले आफ्नो नाउँ राख्नुहोस्। ूेमको पिरभाषासग

कसरी िमल्दछ? पिवऽ आत्माको सहयोगले ूेमका ती गुणह

तपाईँको जीवनमा

ँ ूाथर्ना गनुह
रहन येशूसग
र् ोस्। तपाईँले आफूलाई इसाई हुँ भनेर दावी गनुह
र् न्ु छ
त्यस दावी अनुसार तपाईँको जीवनमा इसाई जीवनको आदशर्लाई झल्काउन

चाहनुहन्ु छ भने पिवऽ आत्माले घचघचाउनुभए अनुसार के ःवभावह मा पिरवतर्न
ल्याउनुपछर्? हेन स् "१ मैले मािनसह

र ःवगर्दूतह को भाषामा बोल तापिन

ममा ूेम छै न भने, म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याइँ-झ्याइँ गन झ्याली माऽ
ँ अगमवाणी बोल्ने शिक्त होला, र सबै रहःय र सबै
हुन्छु । २ मसग
बुझ्न सकूँला, र पहाड़ह

ानह

हटाउन सक्नेसम्मको सम्पूणर् िवँवास मिसत होला,

ँ ३ यिद मैले सारा सम्पि
तर ममा ूेमचािहँ छै न भने म केही पिन होइन।

बाँिड़िदए,ँ र मेरो शरीर जलाउनलाई िदइहाल, तर मिसत ूेम छै न भने मलाई
केही लाभ हुँदैन। 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
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गछर्, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा िःथर रहन्छ। ८ ूेमको किहल्यै

अन्त्य हुँदैन। अगमवाणीह

िबतेर जानेछन्,

भाषाह

टिलजानेछ।"

बन्द हुनछ
े न्,

ान

३. ःवाथीर्पना: पिरवारलाई ध्वःत पान तत्व
"यिद घमण्ड, अहं कारी र ःवाथीर् भावनाह लाई पन्छाइयो भने पाँच
िमनेट िभऽमा ूायजसो सबै अप्

अलीर् राइिट स्, पृ. ११९बाट

ारा समःयाह

पान्तिरत।

हिटनेछन्"-एलेन जी

पापी भएको कारणले हाॆो मानव ःवभावलाई पापले ॅ

ॅ

ाइट:

पारे को छ।

ःवभावको सबभन्दा ठू लो ौाप भनेको सायद ःवाथीर्पना हुनसक्छ। हामी

ःवाथीर् भएर नै जन्मेका हुन्छ भनेपिन हुन्छ। ठू लो भएपिछमाऽ होइन साना
केटाकेटीह मा पिन यो भावनाको यथाथर्तालाई सबैले दे ख्न सक्छन्। साना

बालबािलकाह को मूल ःवभावनै आफ्नोलािग चाहना गनहुन्छ। "मेरो, मलाई,
मलाई" भनेर ितनीह

िचच्याउँछन्। जब हामी ठू लो हुन्छ तब त्यो ःवभावले

अत्यन्तै िबकराल वा नराॆो

प िलन सक्छ। िवशेष गरे र घरपिरवारमा यो

ःवभावले अ ा जमाएको हुन्छ।

त्यस ःवभावलाई पिरवतर्न गनर् नै येशू आउनुभएको िथयो (एिफसी

४:२२-२४ "२२ छली लालसाह

ारा ॅंट भएका ितमीह को अगािडको

जीवनको ढाँचासँग सम्बिन्धत ितमीह को पुरानो ःवभाव त्याग। २३ र आफ्नो
िभऽी वतार्वमा नयाँ होओ, २४ र परमेँवरको ःव पमा साँचो धािमर्कता र

पिवऽतामा सृिंट भएको नयाँ ःवभावलाई धारण गर)। यस िवध्वंसकारी

ःवभावको दास हामी हुन ु आवँयक छै न भनेर उहाँको वचनले हामीलाई

ूित ा गदर्छ। ःवाथर्िबनाको जीवन कःतो हुनपु छर् भनेर येशूले आफ्नो सम्पूणर्

जीवनकालबाट अनुकरणीय उदाहरण बनेर िसकाउनुभएको छ। यिद हामी

येशूभक्त ह भनेर दावी गछ भने केही हदमा हामीले उहाँको अनुसरण गनपछर्

(१ यूह ा २:६ "उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यिक्त आफै पिन उहाँको चालअनुसार

चल्नुपछर्")। येशूको चाल अनुसार हामी चल्य भने आफ्नै लािगमाऽ ःवाथीर्
जीवनिबताउने बानीलाई िजत्न सक्दछ ।
िनःवाथीर् वा आफ्नो भन्दा अ को वाःता गन जीवन कःतो हुन्छ भनेर

दे हायका केही पदह ले भनेको कुरा पढ्नुहोस्: िफिलप्पी २:१-६ "१ यिद
भींटमा केही ूोत्साहन छ भने, ूेमको केही ूेरणा, पिवऽ आत्माको केही

13१

स ित, केही ःनेह र सहानुभिू त छ भने, २ ितमीह

एउटै मनका भएर, एउटै

ूेम राखेर, पूणर् सम्मितसाथ एउटै िच का भएर मेरो आनन्द पूरा गर। ३
ःवाथर् वा अह ारमा केही नगर, तर नॆतामा एउटाले अकार्लाई आफूभन्दा
ौे ंठ ठान। ४ ितमीह

हरे कले आफ्नै िहत माऽ नखोज, तर अ का िहतलाई

पिन हेर। ५ ितमीह मा यःतो मन होस्, जो भींट येशूमा पिन िथयो। ६
परमेँवरको ःव पमा भएर पिन उहाँले परमेँवरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा

पिबराख्ने वःतुजःतो ठान्नुभएन।" र १ यूह ा ३:१६-१९ "१६ यसैबाट ूेम

के हो हामी थाहा पाउँछ , िक उहाँले हाॆा िनिम्त आफ्नो ूाण िदनुभयो।

हामीले पिन आफ्ना दाजुभाइह का िनिम्त आफ्नो ूाण िदनुपछर्। १७ कसैिसत
संसारको धन-सम्पि

छ, र पिन आफ्ना दाजुभाइलाई खाँचोमा परे को दे ख्दा

उनीह ूित आफ्नो मन कठोर पाछर् भने, परमेँवरको ूेमले कसरी त्यसमा
वास गछर्?१८ साना बालकह , वचन र बोलीले माऽ हामी ूेम नगर , तर
काम र सत्यताले ूेम गर । १९ यसैबाट हामी जान्न सक्छ िक हामी सत्यका
ह , र यसरी उहाँको सामुन्ने हाॆा

दयलाई ढाड़स िदन सक्छ ।"

ँ ाको सु मा एलेन जी
यस बुद

ाइटले व्यक्त गनुभ
र् एको भावना

अत्यन्त समयसापेिक्षक र सान्दिभर्क छ। हामीह को घर पिरवार वा चचर्मा
पिन यिद हामीह मा भएका अहं कािरता, हठी, ःवाथीर्पना र घमण्डलाई
पन्छाउन राजी भय भने धेरै समःयाह को समाधान तुरन्तै हुनसक्छ। ती
तत्वह लाई नपन्

नराॆो

ाइ मनमा नै पाक्न िदइर ो भने आिखरमा त्यसले अत्यन्तै

प िलन सक्छ। आमाबाबु वा पिरवारका सबै सदःयह ले पापको यस

कु प ःवभावलाई ("ूेम र िवँवासयोग्यता ारा पापको ूायिँचत हुन्छ,

ु ो भय ारा मािनस खराबीदे िख अलग रहन्छ।" िहतोपदे श १६:६)
परमूभक
बुसको छहारीमा फुकािल िदनुपदर्छ। िनःवाथर्पनाको उत्कृ
उदाहरण यस जगतमा येशूबाहे क अ

अनुकरणीय

कोही छै न। एकैपटक हामीह को

ःवाथीर् भावनालाई हामी त्याग्न नसक ला तर बुसमा आइरहनेबानी हामीमा

ँ ु बगाएर र उहाँमा समिपर्त हुँदै
हुनपु छर्। येशूमा आःथा राख्दै ूाथर्ना गद, आश
ँ ा टे केर िबन्ती गन बानी बसाल्नुपछर्।
हामीले िनःवाथीर् हुन घुड

जीवनमा सं घषर् गिररहनुभएको यस ःवाथीर् भावनालाई पन्छाउन तपाईँले

ँ कित समय
बुसको छहारीमा कित समय िबताइरहनुभएको छ? तपाईँले येशूसग

िबताइरहनुभएको छ भनेर म ी ७:१६,१७ले कसरी िचरफार गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्
"१६ ितनीह का फलबाट ितमीह ले ितनीह लाई िचन्नेछौ। के काँढ़ाका
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बोटबाट अंगूर अथवा िसउँड़ीबाट अञ्जीर िटिपन्छ र? १७ त्यसै गरी हरे क
असल

खले

फलाउँछ।"

असल

फल

फलाउँछ।

तर

खराब

खले

खराब

फल

४. िवनॆतापूवक
र् एक आपसको अधीनमा बःने बानी बसाल्नु

यिद हामी हाॆो आपसी सम्बन्धलाई बिलयो राख्न चाहन्छ र येशू

सम्मत अ को सेवा गनर् चाहन्छ

भने नॆता र सेवाको भावनामा हामी

लािगरहनु आवँयकछ। यही नॆता, झुक्न चाहने मनिःथित तर अ लाई

झुकाउन होइन चचर्मा र घरमा त झन नभइनहुने गुण हो। यस सन्दभर्मा

पावलले के भन्छन्? हेनह
र्ु ोस्: एिफसी ५:२१-६:९ '२१ भींटको ौ ामा एक-

अकार्को अधीनमा बस। २२ पत्नी हो, ूभ ुको अधीनमा रहेजःतै आ-आफ्ना
पितको अधीनमा बस। २३ िकनिक पित पत्नीको िशर हो,
मण्डलीको िशर हुनहु न्ु छ,

जुन मण्डली उहाँको शरीर हो,

जसरी भींट
र उहाँ ःवयम्

त्यसको मुिक्तदाता हुनहु न्ु छ। २४ जसरी मण्डली भींटको अधीनमा छ, त्यसरी

नै पत्नीह

् २५ पित हो, आफ्ना
पिन हरे क कुरामा पितह का अधीनमा रहू न।

पत्नीह लाई ूेम गर, जसरी भींटले पिन मण्डलीलाई ूेम गनुभ
र् यो, र त्यसको
ु े िक उहाँले त्यसलाई पानीले
िनिम्त आफूलाई अपर्ण गनुभ
र् यो, २६ यस हेतल

धोएर वचन ारा पिवऽ पानर् सकून्, २७ र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको,

अथवा यःता कुनै कुरा नभएको तेजःवी मण्डली आफैकहाँ ूःतुत गनर् सकून्, र

त्योचािहँ पिवऽ र िनंखोट होस्। २८ त्यसरी नै पितह ले पिन आ-आफ्ना
पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई झ ूेम गनुप
र् छर्। आफ्नी पत्नीलाई ूेम गनले

आफैलाई ूेम गछर्। २९ िकनिक कुनै मािनसले किहल्यै आफ्नो शरीरलाई घृणा
गदन, तर त्यसको कदर गरे र पालनपोषण गदर्छ, जसरी भींटले पिन आफ्नो
मण्डलीको िनिम्त गनुह
र् न्ु छ, ३० िकनभने हामी उहाँका शरीरको अ

ह । ३१

ँ िमिलरहन्छ,
'यसकारण मािनसले आफ्ना आमा-बुबालाई छोड़े र आफ्नी पत्नीसग

र ती दुवै एउटै शरीर हुनछ
े न्।' ३२ यो एउटा गम्भीर रहःय हो, अिन यो

कुरा म भींट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु ।" र एिफसी ६:१-९ "१
छोरा-छोरी हो, ूभ ुमा आफ्ना आमा-बुबाको आ ापालन गर, िकनिक यो उिचत

हो। २ आफ्ना बुबा र आमाको मान गर। (जो ूित ासिहतको पिहलो आ ा
हो), ३ िक ितमीह लाई भलो होस्, र पृथ्वीमा ितमीह
बुबा हो,

आफ्ना छोराछोरीलाई रीस नउठाओ,
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दीघार्य ु होओ। ४

तर ितनीह लाई ूभ ुको

अनुशासन र िशक्षामा हुकार्ओ। ५ कमारा हो, डर र कम्पसाथ साँचो

दयले

भींटलाई गरे झ यस सं सारका ितमीह का मािलकह को आ ापालन गर। ६

ँ ाको अिग माऽ दे खावटी काम नगर, तर
मािनसह लाई खुशी पानले झ आख
भींटका दासह झ साँचो

दयले परमेँवरको इच्छा पूरा गर। ७ मािनसह का

िनिम्त होइन, तर ूभ ुको िनिम्त जःतै गरी सिदच्छाले सेवा गर, ८ यो जानेर
िक चाहे त्यो कमारा होस्, चाहे फुक्का, जसले असल काम गदर्छ, त्यसले

ँ त्यःतै
ूभ ुबाट सोहीबमोिजम पाउनेछ। ९ मािलक हो, आफ्ना कमाराह सग
व्यवहार गर, र धम्की िदन छोड, यो जानेर िक ितमीह

ःवगर्मा हुनहु न्ु छ, र उहाँमा पक्षपात छै न।"

दुवैका मािलक

"एक आपसको अधीनमा बःनु" (एिफसी ५:२१)को अथर् ःवइच्छाको

आधारमा नॆ भएर आफूलाई अक को अधीनमा राख्नु हो। यो िवशेष नीित
येशूनीित हो र यो उहाँबाटै सु

भएको िथयो (म ी २०:२६-२८, यूह ा

१३:४,५ र िफिलप्पी २:५-८)। सबै जो उहाँको आत्मा र जोशले भिरएका
हुन्छन् (एिफसी ५:१८) ितनीह मा यो गुण हुनैपछर्। तर यो गुण बलजफ्ती

मािनसमा उॆन्दै न। यो गुणको केन्ििवन्दु वा ॐोत भनेको "येशूूितको ौ ा"
हो (एिफसी ५:२१)। येशूलाई िवँवास गदार् र उहाँको चाहना अनुसार चल्दा,

उहाँको आत्मा ारा पिरचालन हुँदा िवँवासीह

ठाउँमा अ को भाऊ बढाउन उत्सुक हुन्छन्।

आफ्नो भाऊ खोज्ने ूवृि को
एक आपसमा खुला

दयले

व्यवहार गन पारःपिरक समझदारी इसाई िशक्षाको बािन्तकारी पक्ष िथयो र
अिहले पिन छन्। यिद यो मनिःथितले मािनसह

चल्न सके सामािजक

सम्बन्धमा सुधारमाऽ होइन समाजमा आमूल पिरवतर्न नै ल्याउनसक्दछ।

आित्मक वाःतिवकतामा यस गुणले जीवन ूदान गदर्छ र येशूमा हामी सबै

एकै ह भ े सं ःकारमा हामीलाई ढाल्दछ। यस गुणले सुसिज्जत मािनसमा
ठू लो सानो भ े भावना हुँदैन।

घरे ल ु नीित... येशूको ौ ामा रहे र एकआपसको अधीनमा रहने बानी

घरबाटै सु

हुन्छ। यिद घरमा यो नीित ूभावकारी भयो भने चचर्मा पिन

नाटकीय पमा ूभाव पानर् सक्छ। एक आपसको अधीनमा बःने नीितको चचार्

्
गरे लग ै त्यो घरमा लागु हुनपु नमा उनी जोड गछर्न।

जातीय, लै ि क, आिथर्क असमानताले मंत भएको हाॆो समाजमा

एिफसी ५:२२-६:९को नीित अनौठो हुनसक्छ। समाजमा भइरहे को सामािजक

चलनलाई जबरजःती पिरवतर्न ल्याउने इसाई नीित होइन तर यिद येशूलाई
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िवँवास गनह ले उहाँको नीित अनुसार चलेर ःवइच्छाले एक आपसको
अधीनमा बःने सं ःकार ःवीकार गनर् सके घरमा, चचर्मा र समाजमा आमूल
पिरवतर्न ल्याउने िनिँचत छ।

सामािजक सं ःकारमा दिवएका र कमजोर ठािनएकाह लाई पावलले
िकन पिहला सम्बोधन गदर्छन्? पत्नीह , छोराछोरीह
दासह

कसरी अधीनमा बःनुपछर् भनेर पावलले िनदशन िदन्छन्। दे हायका

पदह मा पावलको भनाइलाई यसरी पुि
एिफसी ५:२२

22 पत्नीह

ूभ ुका

हो,

अधीनमा

भएझ

ितमीह

आ-आफ्ना पितका

अधीनमा बस 23
िकनभने

मण्डली

भींटको शरीर र
भींटचािहँ

मण्डलीलाई

मुिक्त

ु एझ
िदने िशर हुनभ

एिफसी

६:१-३

1 बालकह

हो, आफ्ना

आमा-बुबाले

भींटको

अधीनमा

रहे झ पत्नीह

कुरामा

आफ्ना

पिन

आ-

पितको

्
अधीनमा बसून।

सेवा

हो,

गरे झ

भींटको

इमानदािरसाथ

ितमीह का सं सारका मािलकह को
डर

राखेर

आ ा

मान्नू।

6

ःयाबासी

मान्छे लाई दे खाउने र उनीह बाट
पाउने

िकिसमको

माऽ

मनपन कुरो

नहोस्

आफ्ना

पूरै िदलोज्यानले काम गर। 7

हो। 2

भन्ने धािमर्क

24

5 नोकरचाकरह

परमेँवरलाई

यो

त्यसो हुँदा मण्डली

हो।

एिफसी ६:५-९

ँ ाको अिघ
ितमीह को काम आख

आमा-बुबाको

पित

गिरएको छ:

भनेको मान,

िशरचािहँ

पत्नीको

सबै

र नोकरचाकर वा

आदर गनू र्

आ ामा माऽ
यःतो ूित ा

मािनसलाई

तर

पिन राॆो काम गन जित सबैलाई

ूभ ुले इनाम िदनुहन
ु े छ,

ितमीह ले

र पृथ्वीमा

र

बाँच्नेछौ।

होइन

गर। 8 कमारो भए पिन नभए

ितमीह को

धेरै िदन

गरे जःतो

ूभ ुलाई नै जःतो गरी खुसीले काम

ितमीह लाई

भलाइ हुनेछ

परमेँवरको

इच्छाअनुसार भींटकै कमारोले झ

पिन छ: 3
त्यसो हुँदा

तर

मािलकह

थाहै

हो,

पिन

छ।

यो कुरा

त्यसै

आफ्ना

9

गरी

नोकरचाकरलाई राॆो व्यवहार गर
उनीह लाई

िकनभने ितमीह
एउटै

मािलक

धम्की

र उनीह

नदे ओ

दुवैको

ु न्ु छ
ःवगर्मा हुनह

भन्ने निबसर्। उहाँले न्याय गदार्
कसै को पक्षपात गनुह
र् न्ु न।
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जोसँग सामिजक अिधकार छन् ितनीह लाई दोॐो

समाजका वगर्ह

पिङ्क्तमा राखेर पावलले सम्बोधन गदर्छन्। ितनीह मा पितह , आमाबाबुह
र मािलक वा हािकमह

पदर्छ। जुन पमा ती िनदशनह

िदइएका छन् त्यो

तत्कालीन समाजको िनिम्त नौलो िथयो। ूथम शताब्दीका िवँवासीह लाई
पावलको त्यो िनदशनले शायद छक्क पारे को पिन हुनसक्छ। ती ितनै

ँ
समूहह को मूल केन्ििवन्दु येशूलाई औल्याइएको
छ। येशूको बुसमुिन

समान छन् भनेर अनुभव गनर् ती पदह ले च ुनौित

समाजको सबै वगर्ह

ु न्ु छ अथार्त ् पितको
िदन्छन्: (पित पत्नीको िशर हो जसरी येशू चचर्को िशर हुनह
िशर

हुन

उनमा

आमाबाबुह लाई

येशूको

कुन्

चिरऽ

आधारमा

अपेक्षा

आदर

गिरएको

गनुर्

त?

छोराछोरीह बाट आदर पाउन चाहन्छन् भने ितनीह

छ।

छोराछोरीह ले

यिद

आमाबाबुह ले

(आमाबाबुह ) आफै

ु ा रहनुपदर्छ, मािलक वा हािकमह ले आफ्ना नोकर वा कमर्चारीह बाट
ूभम

सेवा चाहन्छन् भने ितनीह ले पिन परमेँवरको अधीनमा छु भ े महसुस
गनुप
र् छर्-अनुवादकको थप व्याख्या)।
५. हामीले बाचा गरे को ूेममा रहने ूितव ता

अन्तमा आएर पिरवारमा िमलेर बःने र एक हुने कुरा िववाहको

सु मा गिरएको ूित ामा भरपछर्। जब पु ष र

ी िववाहको शुऽमा बाँिधन

राजी हुन्छन् तब ितनीह ले एक आपसमा ूेम गन, एक आपसमा दु:ख सुखमा
हे रचाह गन र वैवािहक जीवनमा एकै शरीर भएर परमेँवरबाहे क ितनीह को

बीचमा कोही आउन निदने वाचा ितनीह ले बाँधेका हुन्छन्। तर दु:ख लाग्दो

कुरो त यो छ धेरैको िववाह पिछ ितनीह ले गरे को बाचा भित्कन िदएको
मानवीय कथाह ले बाइबल बुिनएको पाइन्छ। दम्पतीको बीचमा िवँवास
टु िबएको, एकआपसलाई साथ िदने वाचाको वेवाःता गरे को र परमेँवरलाई
साक्षी राखेर आपसी ूेमको बन्धनमा बाँिधरहने ूितव ता असफल भएका
कथाह

दु:खलाग्दो उदाहरणह को

पमा बाइबलले ूःतुत गरे को छ। फेिर

सवर्साधारण मािनसह को त्यःता उदाहरणह

बाइबलमा ूःतुत गिरएको छ

जो

पिरवारूितको

परमेँवरको

सहयोगले,

एकआपस

र

ूितव ताले

र

साथीभाइह को सहयोगले ितनीह ले वचनलाई नडगमगाइ पालन गरे का
िथए।
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दे हायका केही पिरवारह को कथाह

गरे का वाचाह

पढ्नुहोस्। ितनीह ले आपसमा

कित हदसम्म पालन गरे का िथए? एकआपसका बाँिधएका

वाचाह लाई पालन गिररहेको भए ितनीह मा कितपय पिरवारह

बिलयो भएर

बःन सक्दथे होलान्? यहाँ उल्लेख गिरएका कथाह मा पित पत्नी र
र्ु ोस्:
पिरवारह को बीचमा िजम्मेवार हुन केले हौसला ूदान गरे को िथयो? हेनह

बाबुआमा र छोराछोरीह को बीचमा: उत्पि

३३:१-१७ “1 एसाव, आफ्ना

ँ आउँदै गरे का याकूबले दे खे। उनले आफ्ना छोरा
चार सय मािनसह सग
छोरीह लाई लेआ,

दासीह

राहेल र दुई दासीह का बीचमा बाँिडिदए। 2 उनले

र ितनका छोराह लाई सबैभन्दा अिघ राखे, त्यसपिछ लेआ र ितनका

छोरा-छोरीह लाई राखे र सबैभन्दा पछािड राहेल र योसेफलाई राखे। 3
ितनीह

सबैका अिघ-अिघ याकूब गए र दाजुका छे उमा पुग्दा भूइँ छोएर

सातचोिट दण्डवत् गरे । 4 तर एसावले दगुरेर गई याकूबलाई भेटे, उनलाई

ँ ालो हाले र म्वाइँ खाए। ती दुवै रोइरहेका िथए। 5 एसावले यताउता हेरेर
अग

ती ःवाःनी-मािनसह
मािनसह

र छोरा-छोरीह लाई दे खे र सोधे, "यी ितमीिसत भएका

् " "हजुर, ियनीह
को हुन?

मलाई परमेँवरले कृपा गिरिदनुभएको

मेरा जहान, बालबच्चा हुन,् " याकूबले जवाफ िदए। 6 त्यसपिछ ती दुई दासी
र ितनका छोराह
छोरीह

आएर एसावलाई ढोगे। 7 त्यसपिछ लेआ र ितनका छोरा-

र सबैभन्दा पिछ राहेल र योसेफ आएर ितनलाई ढोगे।

8 एसावले

सोधे, "मैले बाटोमा भेटेको मािनस र पशुका हुलह को अथर्चािहँ के हो? "

याकूबले उ र िदए, "तपाईंको दया पाऊँ भनी त्यसो गरे को हो।" 9 तर
एसावले भने, "भाइ, मिसत ूशःत छ। ितॆा जे छन्, ती ितमीिसतै राख।"

10 याकूबले भने, "होइन, तपाईंको दया ममािथ छ भने मेरा यी सौगात महण
गिरिदनुहोस्। तपाईंले ममािथ यित ठू लो िनगाह राख्नुभयो। यसरी तपाईंको

दशर्न पाउँदा मलाई त परमेँवरको दशर्न पाएझ भयो। 11 कृपा गरी, मैले
तपाईंलाई ल्याएका यी सौगात महण गिरिदनुहोस्। परमेँवरले ममािथ दया
गनुभ
र् एको छ र मलाई चािहने हरे क थोक िदनुभएको छ।" यसरी याकूबले

िबन्ती गिररहे र एसावले ती ःवीकार गरे ।

12 एसावले भने, "अब हामी

जान तयार गर । म ितॆो अिघ-अिघ जानेछु।"
जान्नुहन्ु छ िक मेरा छोरा-छोरीह

13 याकूबले भने, "तपाईं

दुबल
र् छन्। मैले गाई-गो , भेडा-बाभा र

ितनका बच्चाह बारे पिन ख्याल राख्नुपछर्। ितनीह लाई एक िदन माऽ पिन

सा॑ै िहँडाए ँ भने सारा बथान मिरजालान्। 14 तपाईं अिघ-अिघ जानुहोस् र म
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िबःतारै पिछ-पिछ आउनेछु। गाई-वःतु र बालबच्चािसत म जितसक्दो चाँडो

िहँड्नेछु र तपाईंलाई सेइरमा भेट्नेछु।" 15 एसावले भने, "तब मेरा केही
ितमीिसत छोिडराख्छु ।" तर याकूबले उ र िदए,

मािनसह

"त्यसको पिन

खाँचो छै न। मलाई खािल तपाईंको दया भए पुग्यो।" 16 त्यही िदन एसाव

सेइरतफर् िहँिडहाले। 17 तर याकूब सुक्कोतितर लागे। त्यहाँ उनले आफ्ना
लािग एउटा घर र गाई-वःतुका लािग ओत लाग्न छाूाह

बनाए। त्यसकारण

त्यस ठाउँको नाम सुक्कोत रािखयो।" र ूःथान २:१-१० “1 यःतै बेलामा

एक जना लेवी कुलका मािनसले आफ्नै कुलकी एउटी नारीलाई िववाह गरे । 2
त्यस नारीले एउटा छोरो जन्माइन्। बालक अत्यन्त सुन्दर दे खेर त्यसलाई
उनले तीन मिहनासम्म लुकाएर रािखन्। 3 बालकलाई अझै लुकाइराख्न
नसक्दा उनले एउटा कुशको टोकरी िलइन् र अलकऽाले पोतेर पानी नपःने

बनाइन्। बालकलाई टोकरीमा हालेर नदीको िकनारमा अग्ला घाँस-पातका बीच
छोिडिदइन्। 4 बालककी िददी केही टाढामा उिभएर त्यसलाई के हुन्छ भनी

हेिररहेकी िथई।

यसै बीचमा नदीमा नुहाउन राजाकी छोरी आइन्। उनका

नदीको िकनारमा टहिलन लागे। अचानक राजकुमारीले घाँस-पातका

सुसारे ह

बीचका टोकरी दे िखन् र एउटी दासीलाई त्यो िलन पठाइन्। 6 राजकुमारीले

टोकरी उघारे र हेिरन् र बालकलाई दे िखन्। बालक रोइरहेको िथयो र

राजकुमारीको मनमा दया जाग्यो। उनले भिनन्, "यो कुनै एउटा िहॄू बालक
हो।"

7 िददीचािहँले राजकुमारीको छे उमा गएर भनी, "म गएर बालकको

िनिम्त एउटी िहॄू ःऽीलाई धाईआमा हुनलाई ल्याइिदऊँ? 8 राजकुमारीले भनी,
"लौ हुन्छ।"
त्यस

केटी गएर बालककै आमालाई िलएर आई। 9 राजकुमारीले

ीलाई भिनन्, "यो बालकलाई लगेर मेरो िनिम्त दूध खुवाऊ अिन यसको

ःयाहारसुसार गर। म ितमीलाई ज्याला िदनेछु।"
हुकार्इन्।

10

बालक

िनकै

हुकपिछ

ितनले

ितनले बालकलाई लगेर

राजकुमारीकहाँ

पुर्याइन्।

राजकुमारीले बालकलाई आफ्नै छोरो बनाई काखमा िलइन्। उनले भिनन्,

"मैले यसलाई पानीबाट िनकाल र म यसको नाम मोशा राख्दछु ।"

दाजुभाइ तथा िददीबिहनीह को बीचमा िजम्मेवारी वा वचनब ता

दे खाउनु: उत्पि

३७:१२-३६ “12 एक िदन दाजुह

बुबाका भेडा-बाभाका

बथान चराउन शकेममा गएका बेलामा 13 याकूबले योसेफलाई भने, " म
चाहन्छु िक ितमी शकेममा ितॆा दाजुह ले भेडा चराएको ठाउँमा जाऊ।"
योसेफले उ र िदए, " म तयार छु ।"

14 बुबाले भने, " गएर ितॆा
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दाजुह

कुशल छन् िक छै नन्, भेडा-बाभाह

र मलाई भ ।
ु "

ठीक छन् िक छै नन्, हेरेर आऊ

यसरी बुबाले उनलाई हेॄोनको बेसीबाट पठाए। योसेफ

शकेममा पुगे र 15 बनमा डुल्दै गदार् एउटा मािनसले भेटेर उनलाई सोध्यो,
"ितमी के खोज्दै छौ?" 16 "मेरा आफ्ना दाजुह लाई खोज्दै छु , ितनीह ले
भेडा चराउँछन्," उनले उ र िदए, "ितनीह

कहाँ छन्, के तपाईंले मलाई

भन्न सक्नुहन्ु छ? " 17 त्यस मािनसले भन्यो, "ितनीह

यहाँबाट अिघ नै

गइसके। ितनीह ले हामी दोतानितर जाऔ ं भनेको कुरा मैले सुन।" योसेफ
दाजुह लाई खोज्दै गए र ितनीह लाई दोतानमा भेटे। 18 ितनीह ले उनलाई

टाढै बाट दे खे। उनी ितनीह

भएको ठाउँमा पुग्नुअिघ नै ितनीह ले उनलाई

छल गरे र मान िनँचय गरे । 19 ितनीह ले आपसमा भने, "त्यो सपना देख्ने

आउँदै छ। 20 जाऔ ं, त्यसलाई मारे र त्यसको लाश एउटा सुख्खा इनारमा

फािलिदऔ ं। ज ली जनावरले त्यसलाई मारे छ भनी हामी भन्न सक्छ

त्यसका सपनाह
21

के हुँदारहेछन्, हेर ला।"

बेनले ितनीह का कुरा सुनरे योसेफलाई बचाउने चेंटा गरे ।

"त्यसलाई नमािरहाल , "
इनारमा

र

फािलिदऔ ं तर

उनले भने,

चोट

22

नलगाऔ ं।"

"त्यसलाई यहाँ ज लमा यो

योसेफलाई

बचाएर

बुबाकहाँ

पठाइिदने उपाय गरे र उनले त्यःतो भनेका िथए। 23 योसेफ दाजुह कहाँ
आइपुग्दा ितनीह ले उसका बाहुला भएका लामा लबेदा खोसेर च्याते। 24
त्यसपिछ उनलाई लगेर ितनीह ले एउटा सुख्खा इनारमा फािलिदए। 25
त्यसपिछ ितनीह

खान बसे। अचानक ितनीह ले एक हुल इँमाएलीह लाई

िगलादबाट िमौमा गइरहेका दे खे। ितनीह ले आफ्ना ऊँटह मा मर-मसला र

सुगिन्धत धू प इत्यािदका भारी लादे का िथए। 26 यहू दाले दाजुभाइह लाई भने,

"आफ्ना भाइलाई मारे र त्यसको हत्या लुकाउँदा हामीलाई के फाइदा छ र?
27 ब

त्यसलाई यी इँमाएलीह का हातमा बेिचिदऔ ं। त्यसो भए त्यसलाई

चोट पिन लाउनुपदन। आिखरी त्यो हाॆो भाइ, हाॆो रगत र मासु हो।"

दाजुभाइह ले उनका कुरा माने। 28 केही िम ानी व्यापारीह

त्यहाँ पुग्दा

दाजुह ले योसेफलाई त्यस इनारबाट तानी िनकाले र बीसवटा चाँदीका टुबा

िलएर इँमाएलीह का हातमा बेिचिदए। इँमाएलीह ले उनलाई िमौमा िलएर
गए।
29

बेन फकर त्यस इनारमा आए। त्यहाँ ितनले योसेफलाई

दे खेनन् र शोक गरे र आफ्नो लुगा च्याते। 30 ितनले भाइह

13९

भएको ठाउँमा

गएर भने, "केटो त त्यहाँ छै न। अब मैले के गनुप
र् न हो? " 31 त्यसपिछ

ितनीह ले एउटा बाभा मारे र त्यसको रगतमा योसेफको लबेदा डुबाए। 32
त्यो लबेदा ितनीह ले बुबाकहाँ पुर्याएर भने,

"यो हामीले भे ाय । के यो

तपाईंको छोराको हो? 33 याकूबले लबेदा िचनेर भने, "हो, यो त्यसैको हो।

कुन ज ली जनावरले त्यसलाई मारे छ। मेरो छोरा योसेफलाई च्या च ु

पारे छ।" 34 तब याकूबले शोक गरे र आफ्ना लुगा च्याते र भाङ्माको लुगा
लाए। धेरै िदनसम्म उनले छोराको लािग िवलाप गरे । 35 उनका सबै छोरा-

छोरीह

आएर उनलाई सान्त्वना िदए तर उनले सान्त्वना चाहेनन् र भने, "म

मेरो छोराको लािग िवलाप गद मृत्युलोकमा जानेछु।" यसरी उनले आफ्ना
छोरा योसेफको लािग शोक गरे ।

36 यही बीचमा िमौमा पुगरे ती

िम ानीह ले योसेफलाई पोतीफरको हातमा बेिचिदए। पोतीफर िमौमा राजाको
एक जना अिधकृत िथए। ितनी राजमहलको पहरे दारह का कप्तान िथए।",
पिरवारूित वचनव ता:

थ १:१-१८ “1-2 धेरै समयअिघ इॐाएल दे शमा

राजा िथएनन्। त्यित बेला दे शमा अिनकाल पर्यो। त्यसो हुँदा एलीमेलेक
नामका एक जना मािनस आफ्नी ःवाःनी नाओमी र दुई जना छोरा महलोन र
िकल्योनलाई िलएर यहू दा दे शको बेथलेहेमबाट मोआब दे शमा केही समयको

लािग बसाइँ सरे । एलीमेलेक एूाती वंशका िथए। त्यसरी मोआब दे शमा
बसेका बेलामा 3 एलीमेलेक मरे र नाओमी एक्लै दुई भाइ छोराह
बःन लािगन्। 4 ती दुई भाइह ले ओपार् र

िलएर

थ नामका मोआबी केटीह िसत

िववाह गरे । त्यसको ूाय: दश वषर्पिछ 5 महलोन र िकल्योन दुवै मरे । अब
नाओमी लोग्ने र छोराह िबना एक्लै भइन्। 6 केही समयपिछ परमूभ ुले

आफ्ना ूजालाई फेिर आशीवार्द िदनुभएकोले राॆो अन्नबाली हुन लागेको छ

ँ मोआब दे शबाट ःवदे श
भनी नाओमीले सुिनन्। ितनी आफ्ना बुहारीह सग
फकर्ने तरखर गनर् लािगन्। 7 यहू दामा फकर्न ितनीह
8 बाटोमा ितनले बुहारीह लाई भिनन्, "ितमीह

एकसाथ बाटो लागे।

माइतीघर फकर् र आफ्ना

ँ बस। जसरी ितमीह ले म र मेरा छोराह सग
ँ असल व्यवहार
आमाह सग

गरे का िथयौ, त्यसरी नै परमेँवरले ितमीह को भलो ग न्। 9 परमूभ ुले फेिर

ितमीह लाई लोग्ने र घरबार दे ऊन्।" तब ितनले ती दुईलाई िबदा गद म्वाइँ
खाइन्। 10 तर ती दुवै जना

न लागे र

द
ँ ै भने, "होइन, हामी तपाईंिसत

तपाईंका कुल-कुटुम्ब भएको ठाउँमा जानेछ ।" 11 नाओमीले भिनन्, "होइन,

छोरीह

हो,

ितमीह

माइत फकर्नुपछर्। ितमीह
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ँ आउन
के भनेर मसग

चाहन्छौ? ितमीह का लोग्ने बन्नलाई म अ

ँ 12
छोरा जन्माउन सक्नेछैन।

ँ त्यःतो केही
घर फकर्। म बुढी भइसकेकी छु , म फेिर िववाह गनर् सिक्दन।

आशा हुँदो हो र आज राती नै िववाह गरे र छोरा जन्माउन सक भने पिन

ितनीह

बढे र ठू ला नहोउन्जेलसम्म 13 ितमीह

पखर्न सकौला र? अिन

ँ िववाह नगरी बःन सकौला? होइन, छोरीह
अ सग
कुरो हो। परमूभ ु, मेरो िव

अफसोस छ।"

14 ितनीह

हो, त्यो हुनै नसक्ने

मा हुनहु न्ु छ। मलाई ितमीह का िनिम्त सा॑ै
फेिर

म्वाइँ खाई र आफ्नो घर फकीर्। तर

न लागे। त्यसपिछ ओपार्ले सासूलाई

थले ितनलाई छोिडनन्। 15 नाओमीले

थलाई भिनन्, "हेर, ितॆी िददी आफ्ना कुल-कुटुम्ब र दे वी-दे वताकहाँ फकर

गई, ितमी पिन त्यसै गर।" 16 तर

थले उ र िदइन्, "तपाईंलाई छोड्न

ँ ै जान िदनुहोस्। तपाईं जहाँ
भनी मलाई कर नगनुह
र् ोस्। मलाई तपाईंसग
जानुहन
े , म त्यही ँ जानेछु र बःनेछु। तपाईंका कुल-कुटुम्ब मेरा
े र बःनुहन
ु छ
ु छ

्
कुल-कुटुम्ब हुनछ
मेरो परमेँवर हुनहु न
े न्, तपाईंको परमेशवर
े । 17 तपाईं
ु छ
जहाँ मनुह
र् न
े , म त्यही ँ मनछु र त्यही ँ नै गािडनेछु। मृत्युबाहेक अ कुनै
ु छ
कुराले मलाई तपाईंबाट अलग पानछै न, त्यसो भयो भने परमेँवरको महासराप
ममािथ परोस्।"
18
नाओमीले अ

ँ जाने पक्का स ल्प गिरसकेकी रिहछ भनी बुझरे
थले आफूसग

केही भिननन्।",

थ २:१-२० “1 नाओमीका एक जना बोअज

नाम गरे का आफ्ना मािनस िथए। नाओमीको लोग्ने एलीमेलेकका पिरवारका

एक जना हुनख
े ाने मािनस िथए। 2 एक िदन

थले नाओमीलाई भिनन्, "के म

खेतबारीमा गएर त्यहाँ काम गनह ले छोिडराखेका अन्न बटुली ल्याऊँ? कसैले
त मलाई काम गनर् दे ला िन? "
गर।"

3 र

नाओमीले भिनन्, "हुन्छ, छोरी त्यसै

थ खेतबारीमा गई काम गनह का पिछपिछ ितनीह ले छाडेका

अन्नका बाला िटप्न थािलन्। त्यसरी उनी बोअजकै बारीमा काम गनर् पुिगन्।
4 केही समयपिछ, बोअज आफ बेथलेहेमबाट आइपुगे र काम गनह लाई भेटी

ँ होऊन्, " भने। ितनीह ले भने, "परमूभ ुले तपाईंलाई
"परमूभ ु ितमीह सग
आिशष् िदऊन्! "

5 बोअजले काम गनह का मुिखयालाई सोधे, "त्यो युवती

को हो? " 6 मुिखयाले उ र िदए, "त्यो मोआबदे िख नाओमीिसत आएकी
िवदे शी

ी हुन। 7 उसले मलाई काम गनह को पिछ लागेर िशला-बाला

िटप्न अनुमित मागी। उसले िबहान सबेरैदेिख काम गद छे र अिहले भखर्रै
िवौाम िलन छायाँमिु न बसेकी छे ।"

8 बोअजले
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थलाई भने, "ितमीलाई

केही सल्लाह िदऊँ है ? मेरो खेतबारीमा माऽ काम गर, अ

कतै नजाऊ।

ँ काम गर। 9 ितनीह ले काम गिररहेका ठाउँमा
यहाँ काम गन मिहलाह सग

बस र ितनीह का काम हेर। मेरा मािनसह लाई ितमीलाई नसताउन आ ा
िदएको छु । अिन ितमीलाई ितखार् लागे गएर मािनसह ले भिरराखेका गामाको
पानी िपऊ।" 10

थले भूइँ छोइञ्जेल झुकेर ढोगेर बोअजलाई भिनन्, "िकन

ँ िकन यित दयालु हुनहु न्ु छ? "
मेरो लािग तपाईं यित सोच्नुहन्ु छ? म िवदे शीसग

11 बोअजले उ र िदए,
ितमीले के-कित गर्यौ,

"आफ्ना ौीमान मरे पिछ आफ्नी सासूको िनिम्त

सो मैले सुनक
े ो छु । ितमीले आफ्ना आमा-बुबा र

ःवदे श छोडेर आफूले किहल्यै निचनेका मािनसह का बीचमा आएर बसेकी म

जान्दछु । 12 ितॆो कामको इनाम परमेँवरले ितमीलाई दे ऊन्। इॐाएलका

परमेँवर परमूभ ु, जसको रक्षाको शरण ितमीले िलएकी छौ, उहाँले ितमीलाई
पाउनुपन सबै इनाम दे ऊन्!"

13

थले उ र िदइन्, "तपाईं ममािथ अित

ँ
दयालु हुनहु न्ु छ, म तपाईंकी एउटी कमारी बन्न लाएककी छै न,ँ तापिन मसग
दुई वचन बोलेर मलाई आनिन्दत तुल्याउनुभयो।"

बोअजले

14 भोजनको समयमा

थलाई भने, "आऊ, रोटी खाऊ, िसकार्मा चोपेर खाऊ। " उनी

ँ बिसन्। बोअजले उनलाई केही भ ुटे को अन्न िदए। उनले पेट
काम गनह सग

भ न्जेल खाइन् र अझै केही खानेकुरा उिॄयो। 15-16 त्यसपिछ उनी उठे र
अन्न बटुल्न गइन्। तब बोअजले आफ्ना काम गनह लाई यःतो आ ा िदए,

"बाली काटे र राखेका िबटाह का बीचमा पिन उसलाई िशला-बाला बटुल्न दे ओ,
उसलाई रोक-टोक नगर,

त्यसबाहेक बाँधेका िबटाह बाट पिन केही बाली

उसलाई छोिडदे ओ र ती उसलाई बटुल्न दे ओ।"

17 यसरी

थले

ु ासम्म खेतबारीमा िशला-बाला बटुिलन् ती बटुलेका बाली कुटे पिछ १०
बेलक

िकलोमाम जित अन्न तयार भयो। 18 त्यो अन्न बोकेर उनले सहरमा लिगन्
र सासूलाई दे खाइन्। अिन उॄे को खानेकुरा पिन उनलाई िदइन्। 19
नाओमीले सोिधन्, " यित अन्न आज ितमीले कहाँ बटुल्यौ?"

ितमीले कसको

बारीमा काम गर्यौ? ितमीलाई दया गन मािनसलाई परमेँवरले आिशष् दे ऊन्!
"आफूले बोअजको बारीमा काम गरे को कुरा

नाओमीले भिनन्,

थले नाओमीलाई भिनन्। 20

"परमेँवरले बोअजलाई आिशष् दे ऊन्,

ूित ा परमेँवरले िजउँदो र मरे काह

उहाँले िदनुभएको

ँ राख्नुहन्ु छ। ती मािनस हाॆा
सबैसग

् उनले त हामीलाई हेनप
आफ्ना निजकका नातेदार हुन।
र्ु न पिन हो।",
"१ एक िदन

थ ३

थकी सासू नाओमीले ितनलाई भिनन्, ' हे मेरी छोरी, ितॆो
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आफ्नै घरबार र राॆो बन्दोबःत भएर बसेको मैले हेन र् नपाउनू? २ बोअज त
हाॆा आफ्नै नातेदार हुन,्

ँ ितमी िथयौ। आज राती ितनले
जसका िठटीह सग

आफ्नो खलामा जौ ब ाउनेछन्। ३ यसकारण ःनान गरे र तेल हाल र ितॆा

सबभन्दा राॆा लुगा लगाई खलामा जाऊ, "तर ितनले खानपान गरी नसकुञ्जेल

ितमी ती मािनसकहाँ दे खा नपर। ४ ितनी सुत्न जाँदा ितमीले ितनको सुत्ने ठाउँ
हेिरराख। त्यसपिछ गएर ितनको खु ापि को ओ ने उठाएर त्यही ँ ढल्क। तब
ितमीले के गनुप
र् नछ सो ितनले नै भन्नेछन्। ' ५

थले भिनन्, ' तपाईं जे

भन्नुहन्ु छ म गनछु ।' ६ तब ितनी तल खलामा गइन्, र ितनकी सासूले भनेझ
गिरन्। ७ जब बोअजले खानपान गिरसके तब ितनको मन खुशी भयो, र अन्न

थुपारे को एकाितर सुत्नलाई गए। तब

थ चूपचापिसत आइन्, र बोअजको

खु ामा भएको ओ ने उठाएर ढिल्कन्। ८ आधारातमा केही कुराले ती
मािनसको िनिा भ

भयो, र एउटी ःऽीलाई आफ्ना खु ामा ढिल्करहेकी ितनले

दे खे। ९ ितनले सोधे, 'ितमी को हौ?

थले भिनन्, 'म तपाईंकी दासी

थ

हुँ। अब तपाईंको लुगा आफ्नी दासीलाई ओढ़ाइिदनुहोस्, िकनभने तपाईं मेरा
निजकका छु टकारा िदने नातेदार हुनहु न्ु छ।'

१० ितनले भने, ' हे मेरी छोरी,

परमूभ ुले ितमीलाई आिशष् िदऊन्। ितमीले दे खाएको यो आिखरी भिक्त
पिहलाको भन्दा ूगाढ़ छ। धनी िक गरीब कुनै जवान मािनसको पिछ ितमी

लािगनौ। ११ अिन अब हे मेरी छोरी, ढु क्क भएर बस। ितमी जे चाहन्

ौ म

गनछु , िकनभने ितमी चिरऽवान् छौ भन्ने कुरा यस नगरका सबै मािनसलाई
थाहा भइसकेको छ। १२ म ितॆो निजकको नातेदार हुँ, सत्य हो; तापिन

मभन्दा पिन अझै निजकको एक जना मोल ितरे र छु टकारा िदने नातेदार छन्।
१३ आजको रात यही ँ िबताऊ, र भोिल िबहान यिद ितनले ितॆो निजकको
नातेदारले गनुप
र् न कतर्व्य गछर्न ् भने ठीकै छ, तर ितनी राजी भएनन् भने म

गनछु । परमूभ ुको शपथ खाएर म यो भन्दछु । अब िबहानसम्म ढिल्करह।'
१४ तब

थ ितनका खु ानेर िबहान नहोउञ्जेल ढिल्करिहन्,

तर मािनस

ठम्याउन नसक्ने उज्यालोमा नै ितनी उिठन्। अिन बोअजले भने, ' खलामा
एउटी ःऽी िथइन् भनी कसैले थाहा नपाओस् है ।' १५ तब बोअजले भने,

'ितमीले ओढ़े को खाःटो थाप।' ितनले थािपन्, र बोअजले छ पाथी जित जौ
भरे र ितनलाई बोकाइिदए। अिन ितनी सहरमा फक। १६
सासूकहाँ आइन्, र नाओमीले सोिधन्, ' हे मेरी छोरी, के भयो? '
ती मािनसले ितनीूित गरे का सबै कुरा

थ आफ्नी
१७ तब

थले बताइिदइन्। ितनले भिनन्, '
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उहाँले मलाई यो छ पाथी जौ िदनुभयो। उहाँले मलाई मेरी सासूकहाँ िर ो हात

जान िदनुभएन।'

१८ नाओमीले भिनन्, 'हे छोरी, यसको नतीजा के हुँदोरहेछ

सो थाहा नपाउञ्जेल शान्त बस। आजै यस कुराको फैसला नग ञ्जेल ितनलाई
चैन हुनछ
े ै न।' र

थ ४ "१ अब बोअज सहरको मूल ढोकामा गएर बसेका

िथए। अिन केही समयपिछ ितनले कुरा गरे का ती निजकका मोल ितरे र
ँ ाट भएर आए। बोअजले ितनको नाउँ काढ़े र
छु टकारा िदने नातेदार त्यहीब
ितनलाई बोलाई भने, 'यता आएर बःनुहोस्।'

ितनी आएर बसे।

२ तब

बोअजले सहरका दश जना धमर्-गु ह लाई रोकेर बस्ने िबन्ती गरे । अिन
ितनीह

त्यहाँ बसे। ३ तब बोअजले ती निजकका नातेदारलाई भने, 'हाॆा

दाजु एलीमेलेकको एक टुबा जिमनको िवषयमा तपाईंलाई यादै

मोआबीह को दे शबाट नाओमी फकर आएकी िछन्,

होला।

र त्यो बेच्न ितनी

चाहिन्छन्। ४ यी मेरा जाितका धमर्-गु ह का समक्षमा तपाईंले त्यो िलनुहोस्
भनी तपाईंिसत यो कुरा उठाउने मैले िवचार गरे को छु । निजकको नातेदारको

कतर्व्य तपाईं गनुह
र् न्ु छ भने गनुह
र् ोस्,

तर गनुह
र् न्ु न भने मलाई भन्नुहोस्,

मलाई थाहा लाग्नेछ। िकनभने तपाईंपिछको निजकको नातेदार म हुँ।'

र

ितनले

भने, 'निजकको नातेदारको काम म गनछु ।' ५ तब बोअजले भने, 'नाओमी र
मोआबी

ँ
ृ -सम्पि सग
थबाट त्यो खेत िलएको िदन मरे का मािनसको पैतक

ितनको नाउँ कायम राख्नलाई ती मरे का मािनसकी पत्नी पिन तपाईंले ूाप्त
गनुह
र् न
े ।'
ु छ

६ यो सुनरे ती निजकको नातेदारले भने, 'म आफै यो काम गनर्

ृ -सम्पि
सिक्दन,ँ िकनभने मेरो आफ्नै पैतक

गुमाउने मलाई डर छ। यसथर् मैले

गनुप
र् न निजकको नातेदारको काम तपाईंले गनुह
र् ोला। म यो काम गनर्

ँ '
सिक्दन।

ँ ा वा स ाप ा गदार्,
७ ूाचीन समयमा जग्गाजिमन मोल ितरे र िलद

िदने मािनसले आफ्नो जु ा फुकालेर िलने मािनसलाई िदने चलन िथयो।
इॐाएलमा पक्का गन रीित यःतै िथयो। ८ यसैले ती निजकको नातेदारले

बोअजलाई भने, 'तपाईंले आफ्नै िनिम्त त्यो िकन्नुहोस्।' अिन ितनले आफ्नो
जु ा फुकाले। ९ तब बोअजले ती धमर्-गु ह

र अ

सबै मािनसह लाई भने,

'मैले आजको िदन एलीमेलेक अिन महलोन र िकल्योनका जे-जित छन् सो सबै
नाओमीको हातबाट ूाप्त गरे को कुरामा तपाईंह
यसबाहेक महलोनकी पत्नी मोआबी

साक्षी हुनहु न्ु छ। १०

थलाई पिन ती मिरसकेका मािनसको

ँ ितनको नाउँ कायम राख्नलाई ितनका नातेदारह का बीचबाट
ृ -सम्पि सग
पैतक
र सहरको खाताबाट ितनको नाउँ नमेिटओस् भनेर मैले आफ्नी पत्नी हुनलाई
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ूाप्त गरे को छु । तपाईंह

आजको िदन साक्षी हुनहु न्ु छ।' ११ तब धमर्-गु ह

र मूल ढोकामा हुने सबैले भने, 'हामी साक्षी छ । तपाईंको घरमा आउने यी

ःऽीलाई

परमूभ ुले

इॐाएलको

घराना

िनमार्ण

गन

राहेल

र

लेआजःतै

तुल्याऊन्। एूातामा तपाईंको कदर होस्, र बेथलेहेममा तपाईंको नाउँ ूिस

रहोस्। १२ अिन परमूभ ुले तपाईंलाई यस युवतीबाट िदने सन्तानको घराना
तामारले यहू दाबाट जन्माएका छोरा फारे सको घरानाजःतै होस्।' १३ यसरी

बोअजले

थलाई लगे,

र ितनलाई आफ्नी पत्नी तुल्याए। जब उनीह को

सहवास भयो तब परमूभ ुको कृपाले ितनी गभर्वती भइन्, र ितनले एउटा छोरा

जन्माइन्। १४ तब ःऽीह ले नाओमीलाई भने, 'परमूभ ु धन्यका हुनहु न्ु छ।

िकनभने आज उहाँले तपाईंलाई एउटा निजकको नातेदारिवना छो नुभएन।

यसको नाउँ इॐाएलमा ूिस

रहोस्। १५ यो बालक तपाईंलाई नयाँ जीवन

िदने र तपाईंको बुढ़ेसकालमा तपाईंको पालन-पोषण गन हुनछ
े । िकनभने सात

भाइ छोराभन्दा पिन असल भएकी, तपाईंलाई ूेम गन बुहारीले यो बालक
्
जन्माएकी हुन।'

१६ नाओमीले त्यस बालकलाई िलएर आफ्नो काखमा

रािखन् र ितनी त्यसकी धाई पिन भइन्। १७ ितनका िछमेकीह ले भने,
'नाओमीको एउटा छोरो भयो।'

अिन उनीह ले त्यसको नाउँ ओबेद राखे।

ितनी नै ियशैका बाबु र दाऊदका बाजे िथए। १८ फारे सको वंशावली यही हो:
फारे सले हेॐोनलाई जन्माए। १९ हेॐोनले आरामलाई जन्माए। आरामले
अम्मीनादाबलाई जन्माए। २० अम्मीनादाबले नहशोनलाई जन्माए। नहशोनले
सल्मोनलाई जन्माए। २१ सल्मोनले बोअजलाई जन्माए। बोअजले ओबेदलाई
जन्माए। २२ ओबेदले ियशैलाई जन्माए। ियशैले दाऊदलाई जन्माए।'

(ियनै

दाऊदको घरानामा युशूफ जन्मेका िथए जो येशूको धमर्िपता हुन पुगक
े ा िथए)।
वैवािहक जीवनमा पित र पत्नीबीच गरे को ूेमको गाँठोूित एकआपसमा
कितब

हुन:ु : होशे १ "१ यहू दाका राजाह

उिज्जयाह, योताम, आहाज र

िहजिकया अिन येहोआशका छोरा इॐाएलका राजा यारोबामका शासनकालमा

बेरीको छोरो होशेकहाँ आएको परमूभ ुको वचन: २ जब परमूभ ु होशे ारा
बोल्न लाग्नुभयो,

तब परमूभ ुले ितनलाई भन्नुभयो,

'जाऊ,

गएर एउटी

व्यिभचािरणीलाई िववाह गर,् र त्यसको िवँवासघातबाट पैदा भएका सन्तानलाई

आफ्ना बनाऊ, िकनभने यस दे शले परमूभ ुलाई त्यागेर अित घोर व्यिभचारको
दोषी भएको छ।' ३ यसैले ितनी गएर िदब्लैमकी छोरी गोमेरलाई िववाह गरे ,
र त्यसले गभर्वती भएर ितनीबाट एउटा छोरो जन्माई। ४ तब परमूभ ुले
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होशेलाई भन्नुभयो,

'त्यसको नाउँ ियजरे ल राख्,

िकनभने चाँड़ै म येहूको

घरानालाई ियजरे लमा भएको रक्तपातबापत दण्ड िदनेछु, र इॐाएलको राज्य

अन्त्य गिरिदनेछु। ५ त्यस िदन म इॐाएलको धनु ियजरे लको बसीमा
भाँिचिदनेछु।'
परमूभ ुले

६ गोमेरले फेिर गभर्वती भएर एउटी छोरी जन्माई। तब

होशेलाई

भन्नुभयो,

इॐाएलको घरानालाई िट

नाउँ

लो- हामा

राख्,

िकनिक

लड़ाइँ,

घोड़ा र

ँ ७
ाएर म ितनीह लाई फेिर-फेिर क्षमा गनछै न।

तर म यहू दाको घरानालाई िट
घोड़चढ़ीह

'त्यसको

ाउनेछु। धनु,

ारा म ितनीह लाई उ ार गनछै न,ँ

तरवार,

तर परमूभ ु ितनीह का

परमेँवर ारा नै म ितनीह को उ ार गनछु ।'
८ जब त्यसले लो- हामाको दूध छोड़ाई, तब फेिर गभर्वती भएर

गोमेरले अक एउटा छोरा जन्माई। ९ तब परमूभ ुले भन्नुभयो, 'त्यसको नाउँ
लो-अम्मी राख्, िकनिक ितमीह

मेरा ूजा होइनौ, र म ितमीह का परमेँवर

ँ १० तरै पिन इॐाएलीह को सं ख्या समुिको िकनारका बालुवाझ हुनछ
होइन।
े ,
जसलाई न त नाप्न न गन्ती गनर् सिकन्छ। जहाँ ितनीह लाई 'ितमीह

ूजा होइनौ'

भिनएको िथयो,

त्यहाँ ितनीह

मेरा

'जीिवत परमेँवरका सन्तान'
दुवै फेिर एकसाथ िमल्नेछन्,

कहलाइनेछन्। ११ तब यहू दावंशी र इॐाएलीह

र एउटै नेता िनयुक्त गरे र दे शबाट िनःकनेछन्, िकनभने ियजरे लको िदन महान्

हुनछ
े ।" र होशे ३ "१ परमूभ ुले मलाई भन्नुभयो, 'जाऊ, फेिर गएर ितॆी
पत्नीलाई ितॆो माया दे खाऊ, हुन त त्यसलाई अक पु षले माया गछर् र त्यो

व्यिभचािरणी

हो।

त्यसलाई

माया

गर,्

इॐाएलीह लाई माया गनुह
र् न्ु छ, य िप ितनीह
ती पिवऽ दाखका रोटीह

मन पराउँछन्।'

जःतो

गरी

परमूभ ुले

पिन

अन्य दे वताह ितर लाग्छन् र
२ यसैले मैले त्यसलाई पन्ी

शेकेल ओजनको* चाँदी र अढ़ाइ मुरी जौ िदएर िकन। ३ तब मैले त्यसलाई
ँ बःनुपछर्। ितमीले वेँया काम नगनू र् र कुनै
भन, 'ितमी धेरै िदनसम्म मसग
ँ घिनंठ नबन्नू, र म ितमीसग
ँ ै बःनेछु।' ४ िकनभने इॐाएलीह
पु षसग

धेरै

िदनसम्म राजा र राजकुमारिवना, बिलदान र चोखा ढु ािवना तथा एपोद र

दे वतािवना रहनेछन्। ५ त्यसपिछ इॐाएलीह

फकर्नेछन्, परमूभ ु आफ्ना

परमेँवरलाई र आफ्ना राजा दाऊदलाई खोज्नेछन्। पिछल्ला िदनह मा
ितनीह

भयिसत परमूभ ु र उहाँका आिशष्ितर आउनेछन्।"

हामी मािनस सिबय जीवन िबताउन चाहन्छ त्यसकारण हामी एउटा

कुनामा कसै सँग वाःता नगिर थिन्कएर बःदै न । हाॆो जीवनमा ूायजसो अक
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व्यिक्त आउँदछ। ूायजसो हामी सबै वैवािहक गठबन्धनमा बाँिधन पुग्छ ।
त्यस वैवािहक जीवनमा िविभ

िनणर्यह

गछ जसले हामीह को भिवंयलाई

ु पाल्ने होस्।
ूभाव पादर्छ। बालक जन्माउने होस् वा बालकलाई धमर्पऽ

त्यसको िनिम्त ौीमान र ौीमतीको बीचमा पारःपिरक िनणर्य गनुप
र् छर्।
दाम्पत्य जीवनमा कुनै पिन मह वपूणर् िनणर्यह

गदार् पािरवािरक िहतको िनिम्त

एकले अक लाई दमन गन होइन तर समझदार भएर एकले अक लाई

आत्मसमपर्ण गन हुनपु छर्। सं ःकारको नाउँमा ौीमानले

ौीमतीलाई वा

ौीमतीले ौीमानलाई दमन गरे र घरे ल ु िहं साको बाटो पिबयो भने कानुनले

केही हदसम्म रोक्न त सक्छ। तर वैवािहक जीवनमा र पािरवािरक सम्बन्धमा

सं तिु , शािन्त र तालमेल हािसल गनर् सक्दै न वा सुमधुर पिरवार फःताउन
सक्दै न यिद ितनीह को बीचमा हुनपु न ूेमको अभाव त्यहाँ हुन्छ भने।

तपाईँको जीवनको िनिम्त परमेँवर वा ूभ ु येशूले िदनुभएको यो

ू र् भएको छ? हेनह
वचनव ता के तपाईँको व्यिक्तगत जीवनमा अथर्पण
र्ु ोस् "५
ितमीह का जीवन

कुरामा सन्तुंट बस,

ँ भएका
िपयाँपैसाको मोहबाट अलग्ग राख। ितमीह सग
िकनिक उहाँले भन्नुभएको छ,

'म ितमीह लाई कुनै

ँ ' ६ यसकारण िनधर्क्क भएर
रीितले छो नेछैन,ँ म ितमीह लाई त्याग्नेछैन।

ँ मािनसले मलाई के
हामी भन्दछ , 'ूभ ु मेरा सहायक हुनहु न्ु छ, म डराउनेछैन।

गनर् सक्छ?" (िहॄू १३:५-६)। ूभ ु तपाईँको साथमा हुने वचनव ताले

उहाँूित, आफ्ना ौीमान वा ौीमतीूित, तपाईँका छोराछोरीह ूित र तपाईँका
िवँवासी दाजुभाइ तथा िददीबिहनीह ूित
पािररहेको छ?

हुने वचनव तालाई कसरी ूभाव

उपसं हार:
थप जानकारी: यिद साममी उपलब्ध भएमा: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत द

एडभेिन्टःट होमको पृ. १७७-१८०मा उल्लेिखत अध्याय "अ साबेड सकर्ल"
र टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ६को पृ. २३६-२३८ पढ्नुहोस्।

यिद हामी येशूका भक्त ह भनेर दावी गछ भने हाॆो पिहलो काम

एक हुन खोज्नुपछर्। "इसाईह को पिहलो काम नै पिरवारमा एक हो।...जब

घर पिरवार एक आपसमा निजक भएर ितनीह को कामको िनिम्त एक हुन्छन्

तब

बािहरी

छोराछोरीह ले

वातावरणमा

पाउँदछन्।

नपाएको

सकारात्मक

बाबुआमाह बाट
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ूभाव

पाएको

बाबुआमाबाट

एकताको

ूभाव

ाइट, द

छोराछोरीह को िनिम्त धेरै सहयोगी र हौशलाूद हुन्छ।"-एलेन जी

एडभेिन्टःट होम, पृ. ३७बाट

पान्तिरत।

पिरवारलाई एकशुऽमा राख्ने मूल रहःय। "िकन पिरवार र चचर्मा

िवभाजन, झगडा, मनमुटाव र असमझदारी हुन्छ त? त्यसको मूल कारण हो

जःतोसुकै मैहँ ु भनेर दावी गन इसाईह

येशूबाट छु ि एर बसेको हुनाले।

येशूसँग निजक आउँदा एकआपससँग पिन निजक भइन्छ। चचर् र पिरवारमा

सही एकता ल्याउने रहःय कुनै कुटनीितबाट, अनेक पिरवारको बारे मा परामशर्

ु ाट र पिरवार र चचर्मा
वा कायर्शाला गरे र व्यविःथत गनर् ूयत्नशील हुनब

आउने किठन समःयाह लाई समाधान गनर् कुनै बहादुरी ूयासबाट नभएर
केवल एउटै उपायबाट हुनसक्छ त्यो हो पिहले येशूमा एक हुने चाहना। मािथ

उल्लेख गिरएका उपायह ले केही हदसम्म सहयोग हुनसक्छ तर सबैलाई
राख्न सबैजना येशूमा एक हुन ु अपिरहायर् छ।"एलेन जी

एकताव

एडभेिन्टःट होम, पृ. १७९बाट

ाइट,

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ)

समाजमा कःता तत्वह
नाउँमा
िब

के

ूचलनह

छन् वा परम्परा र सं ःकारको

छन्

जुन

पािरवािरक

एकताको

मा गइरहेकाछन्? यःता तत्वह बाट सं घषर् गिररहेका

पिरवारलाई तपाईँले कःतो व्यवहािरक समाधानको सल्लाह
आ)

िदन सक्नुहन्ु छ?

के तपाईँको चचर्मा यःतो केही पिरवार छ जो टुिबन लागेको

छ? तपाईँ र तपाईँको चचर्ले त्यसलाई कसरी सहयोग गनर्

इ

सक्नुहन्ु छ?

ु नेको के हो? यो इसाई सन्दभर्मा
एक आपसूित समिपर्त हुनभ
कसरी बुझ्ने? एक आपसको अधीनमा बःनुपछर् भ े नाउँमा

पिरवारमा, चचर्मा, कामकायार्लय आिदह मा कसरी दु पयोग

भइरहेको हामी पाउँछ ?
ई)

पिरवार

एक

हुन

चािहने

गुण

वा

तत्वह

चचर्मा

िवँवासीह को बीचमा एकता ल्याउन पिन िकन मह वपूणर्
छ?
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कथा ७
परोपकारीय काम गरे र सुसमाचार ूचार गनर् जिन्मएको
माचलो फनार्न्डे, अजिन्टना
मेरी ौीमती र मैले बच्चा पाउन १४ वषर् ूाथर्ना गर्य

।"यिद

तपाईँको इच्छा हो भने हामीह को आफ्नै बच्चा होस् नभए कमसेकम
ु वा धमर्पऽ
ु ी पाल्न सहयोग गनुह
र् ोस्" हामीले ूाथर्ना गर्य ।
कसै लाई धमर्पऽ

अःपतालको ूयोगशालामा हामीह को बच्चा हुन्छ िक हुँदैन भनेर

डाक्टरले धेरै परीक्षणह

गरे । ती परीक्षणह को नितजाले हामीह को आफ्नै

बच्चा हुने सं भावना अत्यन्तै कम भएको भनेर डाक्टरले हामीलाई सुनाए।

ु वा धमर्पऽ
ु ी पाल्नु धेरै किठन छ भनेर
हामीह को दे श अजिन्टनामा धमर्पऽ
पिन हामीलाई ःप

भइसकेको िथयो।

अिन हामीह लाई टाढा दे श जहाँ सुसमाचार ूचार गनर् मनाही
गिरएको दे शमा परमेँवरको िनिम्त काम गन अवसर िमल्यो। हुनसक्छ, अक
ु वा धमर्पऽ
ु ी पाल्ने अवसर परमेँवरले
दे शका बालक वा बािलकालाई धमर्पऽ

हामीलाई िदनुहन्ु छ होला भनेर हामीले सोच्य ।
अिन सबै कुराह

िठक िठक िमल्न आयो। अजिन्टनासमेत समावेश

भएको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को दिक्षण अमेिरका िडिभजनले अक दे शमा

पाँच वषर्सम्म काम गन हामीह को चाहनालाई ःवीकार्यो। हाॆो दे शका

चचर्का अगुवाह ले पिन "हुन्छ" भनेर सहमित जनाए। जुन दे शमा हामी जान
चाहे का िथय

त्यस दे शको सरकारले पिन त्यहाँ हामीह लाई काम गन

अनुमित िदयो।
अिन सबै थोक िमलेपिछ मेरी ौीमती एिलसालाई थाहा भयो िक उनी
गभर्वती भइन्। एिलसा ठ

ौली पाराकी िथइन्। उनले भान्सा कोठामा नदे ख्ने

गरे र क्यामरा लुकाएकी िथइन्। त्यसमा आफू गभर्वती भएको खबर मैले
सुनेपिछ मेरो ूितिबया कःतो हुनेरहे छ भनेर उनी रे कडर् गनर् चाहे की िथइन्।

एकिदन िबहानको खानेबेलामा भान्सामा उनले मलाई सानो बाकस

िदइन्। मैले पिहला सोच त्यो बाकस खाली िथयो। तर िभऽ एउटा कागज

दे ख। त्यसमा अःपतालबाट िदएको ूयोगशालाको िववरण िथयो। त्यो मैले
िझक र पढ। त्यसमा हामीह को बच्चा भयो भनेर नितजा लेिखएको रहे छ।
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खुशी र अपत्यारको सं िमौणले मलाई छोप्यो। मलाई के ग ँ के

नग ँ जःतो भयो। जब मैले िभिडयो रे किडर्

हे र तब म त कठािङ्मए झ

ँ खुशीको अवसरमा मैले मेरी ौीमतीलाई अ ालो पिन मारे को िथइन।
भए।
मेरो हातमा

केवल

त्यो ूयोगशालाको

हिल्लरहे को िथयो।

मेरो मगजमा अनेक

िरपोटर्माऽ

िथयो

र मेरो िजऊ

कुराह को बािढ उलर्न थाल्यो। "अिहले नै

िकन हे ूभ ु? यो त अत्यन्तै अनुपयुक्त समयमा मेरी ौीमतीले बच्चा पाउने

ँ
अब त्यो िवदे शी दे शको सरकारले नआऊ भ ेछ।
खबर मैले पाए।

हामीह का चचर्का अगुवाह ले पिन नजाऊ भ े छन्। दिक्षण अमेिरका

िडिभजनले पिन नजाऊ भ े छ। आउनेवाला

बालक अत्यन्त महँगो हुनेछ र

हामीह को काममा बाधा हुनेछ" मैले सोच। तर परमेँवरको आफ्नै समय

अत्यन्तै उपयुक्त िथयो।

हाॆो युिनयन र िडिभजनले मेरी ौीमतीको गभार्वःथाको मािमलालाई
िलएर हामीलाई अक दे शमा पठाउने िवषयमा असहमित दे खाएनन्। हामी जाने
दे शको

सरकारलाई

पिन

खबर

गर्य ।

"केही

समःया

बालबािलकाह लाई माया गछ " भनेर ितनीह ले जवाफ िदए।

छै न।

हामीले

सुसमाचारको िनिम्त बन्द भएको दे शमा हामी आइपुगेको ितन

मिहनापिछ हाॆो छोरो इजिकएलको जन्म भयो। उसकै कारणले कमसेकम
ु ो िनिम्त गवाही िदने ढोका खोल्यो।
८०ूितशत ूभक

ःथानीय बािसन्दाह ले बच्चाह लाई माया गदार्रहे छन् भनेर हामीले थाहा
पाय । त्यितमाऽ नभएर यिद िबदे शीको वच्चा भयो भने झन असल हुनेरहे छ।

जताततै

मािनसह ले

रोकेर

बच्चाको

फोटो

िखच्ने

गदार्

रहे छन्।

बाजेबज्यैह ले बच्चालाई बोकेर तपाईँह को बारे मा अझ धेरै जानकारी िलन

चाहे को दे िखन्थ्यो र बच्चालाई कसरी हुकार्उने भ े सल्लाह पिन िदँदा
रहे छन्।

परमेँवरको िनिम्त िबऊ रोप्ने अवसरह

हामीले कल्पना गरे को

भन्दा धेरै असल भएको हामीले पाय । हामी जहाँ जहाँ गएपिन मािनसह

इजिकएलसँग झुिम्मन थाले।
हाॆै

छोरोको

कारणले

हामी

हामीह

बसेको

घरमा

बहालमा

बःनेह सँग, बजारका मािनसह सँग र पाकर्मा घुम्ने मािनसह सँग साथी ब
पुग्य । हामीह को छोरोको जन्म िदनमा र अ
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अवसरमा नयाँ

साथीह लाई हामीले घरमा िनम्तो िदय । धेरै आमाबाबुह ले हामीह को

छोरासँग ितनीह को छोराछोरीह

खेलेको हे न र् चाहना व्यक्त गरे । हाॆो

छोरोको साबथःकूल क्लासमा ितनीह का छोराछोरीह लाई पिन आउन िदन
उनीह ले अनुरोध गरे । हामी बसेकै घरमा भाडा िलएर बसेका एउटा िववािहत
दम्प ीको हाॆो छोरोकै उमेरकी छोरी िथइन्। ितनीह
आउन थाले। हामीले

हाॆो घरमा बारम्बार

ितनीह को छोरीलाई अङ्मेजी भाषामा लेिखएको

बालबािलकाको िनिम्त लेिखएको पुःतक उपहार िदय ।
जुन

पमा हामीले हामीह को बालकलाई हुकार्य

त्यसले हामीले

सोचेको भन्दा पिन धेरै ूभाव पारे को हामीले महसुस गर्य । परमेँवरले धेरै

असल छोरो हामीलाई िदनुभएको िथयो। त्यस बालकलाई हामी कित अ ालो
माछ र माया गदार् रहे छ भनेर मािनसह ले दे खे। बालक अत्यन्त हँिसलो
भएको पिन ितनीह ले दे खे। त्यसले गदार् व्यवहािरक

पमा परमेँवरको ूेम

ितनीह ले दे ख्न पाएका िथए।

इजिकएलको ूभावकारी पमा गवाही ब े क्षमताले गदार् अचम्मको

कुरो भयो। मेरी ौीमती फेिर गभर्वती भइन् र छोरी जन्माइन्।

ःथानीय मािनसह को िनिम्त छोरा पिन छोरी पिन हुन ु भनेको

भाग्यको कुरो हो भ

थाले। बाटोमा िहँड्ने जो पिन हामीह को छोरा छोरी

कसरी भए भनेर बुझाइिदन भनेर अनुरोध गनर् थाले। एउटै पिरवारमा छोरा र
ु नेको त्यस दे शका ःथानीय समाजको िनिम्त िस
छोरी हुनभ

घरपिरवार भनेर

िवँवास गिरन्थ्यो। हामीले ितनीह लाई धन्यवाद िदन्थ्य र भन्थ्य हामी िस

परमेँवरको बारे मा िचऽण गरे र दे खाउँथ्य ।

यो कःतो अचम्मको गवाही हो!

सं सारका

येशूले म ी २४:१४मा भ ुभएको छ "राज्यको यो सुसमाचार सारा
रा ह मा

गवाहीको

िनिम्त

फैिलने

( पान्तिरत)।
हामीह को मुखले
अत्यन्तै

ूभावकारी

हुन्छ।

छ,

अिन

बोल्नुभन्दा हामीह को जीवनले
परमेँवरले

हामीह

जीिवत

अन्त्य

हुनेछ"

िदने गवाही
गवाही

भएको

चाहनुहन्ु छ भनेर म िवँवास गछु र्। रहःयमय तिरकाले हामीह ले उहाँको
िनिम्त गवाही हुन उहाँले हामीलाई अवसर िदनुहन्ु छ भ े कुरामा म िवँवास

गछु र्।
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म ी २४:१४को वचन पूरा गनर् र येशूको दोॐो आगमनको िनिम्त
तयार हुन परमेँवरले मेरो छोरोलाई ूयोग गिररहनुभएको छ। मेरी ौीमती र

मेरो भन्दा मेरो छोरोको मुकुटमा धेरै ताराह
गदर्छु।

हुने होलान् भिन म िवँवास

पापीह को िनिम्त परमेँवरको योजना जिहले पिन कित असल हुँदो

रहे छ भनेर परमेँवरले मलाई दे खाउनुभएकोमा म अत्यन्त आिशिषत भएको
ठान्दछु । यशैया ५५:८मा परमेँवरले भ ुहन्ु छ "मेरा िबचारह
िबचार

जःता

होइनन्।

ितॆा

बाटोह

मेरा

बाटोह

ितमीह का

जःता

होइनन्"

( पान्तिरत)।
हामीले यो वचन धेरै ूवचनह मा सुन्छ तर तपाईँकै जीवनमा यो

दे िखयो भने अत्यन्तै गजबको हुन जान्छ। परमेँवरको योजना जिहले पिन
िस

हन्छ।

-मासलो फनार्न्डोले आन् यु मेकचेःनीलाई भनेको आधारमा
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