२

एक आपसमा बेमेल वा
अलिगने कारणह

यस अध्यायका मूल पदह : व्यवःथा २८:१-१४, यिमर्या ३:१४-१८,

न्यायकतार् १७:६, १ राजा १२:१-१६, १ कोरन्थी १:१०-१७ र ूेिरत
२०:२५-३१।

यस अध्यायको सार पद: "“परमूभ ुको भय मान्नु वा उहाँको ौ ामा रहनु नै

बुि को सु आत हो, र परमपिवऽको

ान नै समझशिक्त हो।" िहतोपदे श

९:१०
परमेँवरले िदनुभएका आदे शह

वा वचनह

पालन गनर् पुरानो

करारका अगमवक्ताह ले इॐाएलका जनह लाई बारम्बार आ ान गरे का
िथए। परमेँवरको वचनलाई वेवाःता गनार्ले र नसु े बानीले मािनसह लाई
आित्मक ॅ

ती

र एक आपसमा बेमेल वा सिन्कने व्यवहारमा घचेिटिदनेछ भनेर

अगमवक्ताह ले

इॐाएलीह लाई

सम्झाएका

िथए।

परमेँवरको

व्यवःथालाई पालन गदार् पापले ल्याउने ःवभािवक नितजाबाट मािनसह
सुरिक्षत हुन्थे साथै िबदे शी रा ह को बीचमा ितनीह लाई पिवऽ जाित भएको
दे खाइन्थ्यो। परमेँवरको चाहना अनुसार चल्दा मािनसह
तालमेल हुने वातावरण सृजना हुन्थ्यो साथै सामािजक

एक आपसमा

पमा ितनीह

बिलयो

हुन्थे। त्यसले गदार् विरपिररहे का मूितर्पूजा गन रा का मािनसह ले ल्याउने

अनेक मानव आिवंकािरत दे वीदे वता र धमर्को नाउँमा अनेक खराब चलनह

ँ ै नथ्यो। आफ्ना जनह
इॐाएलमा िभिऽद
इॐाएलीह

पिवऽ होऊन् र सारा रा ह को सामु

गवाही होऊन् भ े परमेँवरको मनशाय िथयो। इिजप्टबाट

इॐाएलीह लाई उ ार गरे र ल्याएपिछ परमेँवरले ितनीह लाई यो वचन

िदनुभएको िथयो "५ हे र, परमूभ ु मेरा परमेँवरले मलाई (मोशा) आ ा
गनुभ
र् एबमोिजम ितमीह ले अिधकार गन दे शमा यी सबै पालन गनर्लाई नै मैले

ितमीह लाई यी िविधिवधानह

पालन गर, िकनिक यसै बाट अ

िसकाएको छु । ६ ितमीह ले ती मान र
जाितह का अिग ितमीह का बुि मानी र

समझको ूचार हुनेछ। यी सबै िविधह
यस महान् जाितका मािनसह

सुनेर उनीह ले भन्नेछन्, “अवँय

खू बै बुि मान् र समझदार रहे छन्” ७ हामीले

ु एझ
उहाँलाई पुकारा गदार् परमूभ ु हाॆा परमेँवर हाॆो जित निजक हुनभ

१७

ईँवर यित निजक भएको अ

कुनचािहँ यित महान् जाित छ? ८ मैले

ितमीह लाई आज िदने यो व्यवःथाजःतै धािमर्क िविधिवधान भएको अ

कुनचािहँ यित महान् जाित छ? " व्यवःथा ४:५-८।
िनसन्दे ह: यिद ितनीह

परमेँवरमा आःथावान र िवँवािसलो भएर

बाँिचरहे को भए उहाँका जनह ले ठू लो आिशवार्द पाउने िथए र अ ह को

िनिम्त पिन ितनीह

आिशिषत हुन्थे। तर परमेँवरूित आःथावान र िन ावान

भएन भने मािनसह ले धेरै समःयाह को सामना गनुप
र् नमा बेमेल वा एक
आपसमा सिन्कने बानी ूमुख कारण हुन्थ्यो ।

१. "मबाट फकर जाने सन्तान हो, फकर्"
इॐाएली जनताह को इितहास शािन्त र अशािन्तले भिरएको िथयो।
जब ितनीह ले परमेँवरको आ ा पालन गदनथे तब अराजकता वा कानुन नै
नभएको जःतो दे श जःतो हुन्थ्यो र दे श लथािल

हुन्थ्यो। जब ितनीह

पँचाताप गरे र परमेँवरितर फकर्न्थे र उहाँका आ ाह
शािन्त हुन्थ्यो र ितनीह

पालन गथ तब त्यहाँ

सन्तोष र सुखी भएको अनुभव गदर्थे। तर समय

िबत्दै जाँदा जब मािनसह ले परमेँवरलाई िवसर जथाभावी जीवन िबताउन
र् दर्थ्यो।
थाल्थे तब ितनीह ले अनेक िकिसमका सङ्घषर्ह को सामना गनुप

यःतो ढाँचा वा शैली बारम्बार दोहोिरएको पाइन्छ। जब जब परमेँवरका
जनह

आफ्नो िववेकलाई ःवच्छ पारे र उहाँलाई मानेर चल्दथे तब तब

ितनीह मा शािन्त हुन्थ्यो र नयाँ जीवनको आिशष पाएको अनुभव हुन्थ्यो।
ूत्येक पल्ट जब ितनीह

परमेँवरको वचनलाई वेवाःता गरे र आफ्नै तालमा

एक आपिस झगडा वा

न्दमा फःथ्यो। इॐाएलीह

िहँड्थे तब ितनीह को गित कहाली लाग्दो हुन्थ्यो। ितनीह को दे श लडाईँ र
ूित ा गिरएको दे श

अथार्त ् कनानमा पःनुभन्दा अिघ परमेँवरले इॐाएलीह ले त्यस खालको गित
भोग्नुपनछ भनेर अगािड भ ुभएको िथयो। त्यसबाट उिम्कन र इॐाएलीह को

अिःतत्व बचाइ राख्न परमेँवरले त्यसको समाधान पिन उपलब्ध गराउनुभएको
िथयो।
ती इॐाएलीह

वा परमेँवरका जनह

ह

भनेर दावी गनह ले

परमेँवरको इच्छा पालन गरे वा उहाँको चाहना अनुसार चले कःतो खालको
आिशष वा आिशवार्द ितनीह ले ूाप्त गनर् सक्नेछ भनेर व्यवःथा २८:१-१४मा

वचन िदइएको छ? हेनह
र्ु ोस् "१ आज मैले ितमीह लाई आदे श िदएबमोिजम

१८

ितमीह ले होिशयारीसाथ परमूभ ु आफ्ना परमेँवरका सबै आ ाह

मानेर

उहाँको वचन पालन गर्यौ भने, उहाँले ितमीह लाई पृथ्वीका सबै जाितह मध्ये

ौे ंठ तुल्याउनुहन
े । २ परमूभ ु आफ्ना परमेँवरको वचन पालन गर्यौ भने
ु छ

यी सबै आिशष् ितमीह लाई लाग्नेछन्, र ितमीह साथ रिहरहनेछन्: ३
ितमीह ले सहरमा आिशष् पाउनेछौ, र गाउँ-बःतीमा आिशष् पाउनेछौ। ४
ितमीह का सन्तानमािथ आिशष् पनछ, साथै खेतका उब्जनीमािथ, गाईबःतुका

बाछा-बाछीमािथ, भेड़ाबाभाका

पाठापाठीमािथ।

५

ितमीह को

डालो

र

ितमीह को पीठो मु ने आरीमा आिशष् पनछ। ६ िभऽ आउँदा र बािहर जाँदा
ितमीह ले आिशष् पाउनेछौ। ७ ितमीह का िव

र् न
परमूभ ुले ितमीह कै सामु पराःत गनुह
े । उनीह
ु छ

मा आउने शऽुह लाई
ितमीमािथ एक बाटो

आउनेछन्, तर ितमीबाट सात बाटा भाग्नेछन्। ८ परमूभ ुले ितमीह को
ढुकुटीमा र ितमीह का सबै काममा आिशष् िदनुहन
े । परमूभ ु ितमीह का
ु छ

परमेँवरले िदनुहन
े । ९ परमूभ ु
ु छ
ु े दे शमा उहाँले ितमीह लाई आिशष् िदनुहन

ितमीह का परमेँवरका आ ाह

मानेर उहाँका मागर्मा िहँऔयौ भने, उहाँले

ितमीह लाई शपथ खाएर ूित ा गनुभ
र् एझ ितमीह लाई आफ्नो लािग एक

पिवऽ जाित बनाएर ःथािपत गनुह
र् न
े । १० तब पृथ्वीका समःत मािनसह ले
ु छ

ितमीह

ँ
परमूभ ुका नाउँले कहिलएका हौ भनी थाहा पाउनेछन् र ितमीह सग

डराउनेछन्। ११ ितमीह लाई िदन्छु भनी ितमीह का पुखार्ह लाई ूित ा
गनुभ
र् एको दे शमा ितमीह का सन्तान, गाईबःतु र भूिमको उब्जनीमािथ परमूभ ुले

ूशःत उन्नित िदनुहन
े । १२ परमूभ ुले आकाश, आफ्नो ूशःतताको भण्डार
ु छ
उघारे र ितमीह को भूिममा ठीक ऋतुमा झरी पठाउनुहन
े , र ितमीह का
ु छ

हातका सबै मेहनतमा आिशष् िदनुहन
े । ितमीह ले धेरै जाितलाई ऋण िदनेछौ,
ु छ

तर कसैबाट ऋण िलनेछैनौ। १३ मैले आज ितमीह लाई िदएका परमूभ ु

ितमीह का परमेँवरका आ ाह मा ध्यान िदएर ती होिशयारीसाथ पालन गर्यौ

भने, परमूभ ुले ितमीह लाई पुच्छर होइन तर िशर तुल्याउनुहन
े । ितमीह
ु छ

सध टुप्पामा हुनछ
े ौ, किहल्यै फेदमा पनछै नौ। १४ मैले आज ितमीह लाई

िदएका आदे शह मध्ये कुनैबाट दािहने र दे ॄेितर लागेर अन्य दे वताह का पिछ
लागी ितनीह को सेवा नगर।"

तर कितपय समयमा इॐाएलीह
लागेका

िथए।

ितनीह ले

अन्य

परमेँवरबाट फकर दु

जाितह को

धमर्

र

सं ःकारमा

बाटोमा
लागेर

परमेँवरको अिःतत्वलाई ःवीकार नगरे र आफ्ना बालबच्चाह लाई बिल िदने

१९

काममा लागेका िथए। त्यसले गदार् परमेँवरले पिन ितनीह लाई सुरक्षा गनर्
छोड्नुभएको िथयो। तै पिन यिद ितनीह

पँचाताप गरे र परमेँवरितर फकर्न

उहाँले आ ान गनुभ
र् एको िथयो। त्यसले आफ्ना जनह ूित परमेँवरको ूेम र
र् ालाई कसरी दे खाउँछ? हेनह
र्ु ोस् यिमर्या ३:१४-१८ "१४ “फकर्, अिवँवासी
धैयत

ूजा हो,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, “िकनभने म ितॆो पित हुँ। म सहरबाट एक

जनालाई र वंशबाट दुई जनालाई छान्नेछु र ितमीह लाई िसयोनमा ल्याउनेछु।
१५ अिन मेरो
ितमीह लाई

दयले

चाएका गोठालाह

म ितमीह लाई िदनेछु, जसले

ान र बुि िसत डोर्याउनेछन्। १६ ती िदनमा जब ितमीह

दे शमा खू ब बढ़े र फैिलनेछौ, तब मािनसह ले फेिर किहल्यै ‘परमूभ ुका करारको

सन्दूक’ भनी भन्नेछैनन्,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। “त्यसको िवचार ितनीह का मनमा

आउनेछैन, त्यसको सम्झना नै हुनछ
े ै न, त्यसको अनुपिःथितको केही ख्याल

रहनेछैन। त्योजःतै अक फेिर किहल्यै बनाइनेछैन। १७ त्यस बेला य शलेम

‘परमूभ ुको िसं हासन’ भिननेछ, र सबै जाितह

परमूभ ुको नाउँलाई मिहमा िदन

य शलेममा भेला हुनछ
े न्। हठी भएर आफ्ना मनका दुंट कुराह मा ितनीह

फेिर किहल्यै लाग्नेछैनन्। १८ ती िदनमा यहू दाका घराना इॐाएलका

घरानािसत िमल्नेछ, र मैले ितमीह का िपता-पुखार्ह लाई उ रािधकार ःव प

िदएको दे शमा ितनीह

उ रको दे शदे िख एकैसाथ आउनेछन्। १९ “म आफैले

ँ व्यवहार गनिथए ँ र एउटा
भन, ‘कित खुशीिसत आफ्ना छोराह जःतै ितमीह सग
ृ -सम्पि
सुन्दर दे श, जाितह मा सबैभन्दा मनपद पैतक

ँ
ितमीह लाई िदनेिथए।

अिन मैले िवचार गरे को िथए,ँ िक ितमीह ले मलाई ‘िपता’ भनी पुकानछौ र
मलाई प

ाउनदे िख फकर जानेछैनौ। २० तर जसरी एक िवँवासघाती

पत्नीले आफ्नो लोग्नेलाई त्याग्छे , त्यसरी नै ितमीह

पिन मूित िवँवासघाती

भएका छौ, हे इॐाएलका घराना हो,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।"
आफ्ना जनह

जितसुकै िविोही भएतापिन, एक आपसमा िवभािजत

भएतापिन, मूितर्पूजा गरे र ॅ

भएतापिन परमेँवर कःतो मायालु, ूेिमलो,

ु न्ु छ भनेर यिमर्याको पुःतकले बताउँदा सबैलाई अचम्म
दयालु र उदार हुनह
लाग्नु ःवभािवकै हो। मािनसह

जितखेरै परमेँवरबाट तकर गएतापिन

उहाँितर फकर्न उहाँले बारम्बार आमन्ऽण गिररहनुभएको िथयो। आफ्नो दु

ॅ

जीवन तथा िबयाकलापह

र

त्यागेर उहाँको असल बाटोमा आऊन् भनेर

उहाँले हात फैलाइरहनुभएको िथयो। भिवंयको पुनःथापना र आशाका र
ूित ाह

परमेँवरले िनरन्तर पमा िदइरहनुभएको िथयो।

२०

परमेँवरले इॐाएलीह लाई यःतो मािमर्क सम्बोधन गनुह
र् न्ु छ, "हे

मबाट फकर गएका इॐाएलीह

हो फकर आओ। मेरो िरस ितमीह लाई

पोखाउने छै न। म ितमीह लाई दया र क णा दे हाउनेछु। ितमीह िसत सध
िरसाएर म बिसरहनेछैन। ितमीह को दु को माऽ पँचाताप गर। ितमीह ले

ितमीह को ूभ ुको िब
ितमीह

िबदे शी

मा उहाँका आ ाह लाई उलङ्घन गिररहे काछौ।

दे वीदे वताह को

लािगरहे काछौ। ूत्येक हिरयो

मोहमा

फसेर

भ ुहन्ु छ।" (यिमर्या ३:१२,१३
मािनसह ले

टु नामुनामा

खको मुिन दे वता ःथापना गरे र त्यसको पूजा

गिररहे का छौ। ितमीह ले मेरो आवाजलाई सु
सबै

ितनीह को

इन्कार गिररहे काछौ" ूभ ु

पान्तिरत)।

परमेँवरको

वचनलाई

वेवाःता

गन

समयमा

यिमर्याले उक्त वचन लेखेका िथए। यहोिशया राजाको पालामा कोही कोहीले

सुधार गनर् लािगरहे का भएतापिन ूायजसो सबै मािनसह ले आित्मक पमा
परमेँवरितर फकर उहाँको कुरा सु

ठािनरहे का

िथए।

ितनीह को

पाप,

ितनीह को दे श आित्मक र राजनैितक

ितनीह

आफूह

मूितर्पूजा
पमा ॅ

नैितक पमा वाध्य नभएको
र

ःवाथीर्

जीवनले

गदार्

भइरहे को िथयो। जित जित

परमेँवरको इच्छा पालन गनर्बाट पिछ पिछ हटे र जान्थे त्यित त्यित

ितनीह को भिवंय अन्धकार र कहािललाग्दो हुन्थ्यो। तै पिन परमेँवरले
यिमर्या ारा ितनीह

आफूितर फकर्न कर गिररहनुभएको िथयो। ितनीह को

िनिम्त असल र आदशर् भिवंय उहाँको मनमा िथयो। ितनीह को उ ित,
उज्ज्वल भिवंय र एकता उहाँले चाहनुभएको िथयो। ितनीह ले ःवःथ जीवन

िजऊन् भ े परमेँवरको चाहना िथयो। तर यी सबै ितनीह मा हुन्थ्यो यिद
ितनीह ले परमेँवरमािथ िवँवास गरे र िजएकाभए र सही आःथाले िसकाएका
वचन अनुसार चलेकाभए।
तपाईँको आफ्नै जीवनमा परमेँवरको वचन सुनरे चल्दा र नचल्दा

केही फरक भएको पाउनुभएको छ?
ँ ाको सामु
२. परमेँवरकै आख

परमेँवरको इच्छा अनुसार इॐाएलीह

नकारात्मक पिरणामह

नचल्दा ितनीह ले अनिगिन्त

कसरी भोगेका िथए भनेर लेिखएका वृतान्तह ले

न्यायकतार्को पुःतक भिरएको छ। कनान दे शमा इॐाएलीह
समयिभऽै ितनीह

कनानीह को चालचलनमा ितनीह

२१

पसेको केही

चल्न थालेका िथए।

कनानीह ले िबिभ

दे वीदे वताह लाई पूजा गदर्थे र दे वीदे वताह लाई खुशी

पानर् अनेक धमर्कमर् गदर्थे जुन बाइबलले असत्य धमर् भनेर सम्बोधन गरे को

िथयो। सनातन सृि कतार्को आराधना नगिर मानविनिमर्त धमर् र सं ःकारको
ढाँचामा ती इॐाएलीह

चल्दा ितनीह को आित्मक जीवन टाट पल्टे को

िथयो। परमेँवरले विरपिर रहे का मािनसह को धािमर्क सं ःकारमा नलाग्न

इॐाएलीह लाई आदे श िदनुभएको िथयो। तर ितनीह ले जुन नगर भिनएको
िथयो त्यही ितनीह ले गनर् थालेका िथए। दुभार्ग्यवस, आित्मक दुगिर् तमाऽ
ितनीह ले सामना गिररहे का िथएनन्। परमेँवरको बाटोमा नलाग्दा ितनीह ले
अ

धेरै समःयाह

न्यायकतार्ह

जनह

पिन भोग्नुपरे को िथयो।
१७:५,६ र न्यायकतार्ह

२१:२०-२५मा परमेँवरका

भनेर दावी गरे का मािनसह ले कःता समःयाह को सामना गिररहेका

र्ु ोस्, "५ यी मीका भन्ने मािनसको एउटा दे वता-थान
िथए सो बताउँछ। हेनह
िथयो। ितनले एउटा एपोद र घर-दे वताह

बनाए, र आफ्ना छोराह मध्येको

एक जनालाई आफ्नो पुरोिहत िनयुक्त गरे । ६ त्यस बेला इॐाएलमा कुनै राजा

िथएनन्, र हरे क मािनसले आफ्नो
न्यायकतार्ह

िंटमा जे ठीक लाग्थ्यो त्यही गथ्य ।" र

२१:२०-२५ "२० यसैले ितनीह ले बेन्यामीनीह लाई भने,

“गएर दाखबारीह मा लुकी बस। २१ जब शीलोका केटीह
आउँछन् तब दाखबारीह बाट झ ै िनःकेर ितमीह

नाच्नलाई

हरे कले आफ्नी-आफ्नी

पत्नी तुल्याउनलाई एउटी-एउटीलाई पब। तब आफ्नो घर बेन्यामीनको
दे शितर जाओ। २२ त्यसपिछ यिद ितनीह का बाबु वा दाजुभाइह

आएर

हामीलाई उजूर गरे भने, हामी भन्नेछ , “उनीह मािथ दया गरी हामीलाई

सहायता गनुह
र् ोस्, िकनिक लड़ाइँमा उनीह का िनिम्त हामीले पत्नी ल्याईिदन
सकेन । तपाईं िनद ष हुनहु न्ु छ, कारण तपाईंह ले आफ्ना छोरीह
२३ ती बेन्यामीनीह ले यी सबै गरे । ितनीह

िदनुभएन।”

नािचरहेको बेलामा उनीह

हरे कले आ-आफ्नी पत्नी तुल्याउन एउटी-एउटी केटीलाई पबेर लगे। तब
उनीह

ृ -सम्पि
आफ्नो बाटो लागे, र उनीह को पैतक

भएको ठाउँमा फकर

आफ्ना सहरह लाई फेिर बनाए, र ितनमा बसोबास गरे । २४ त्यस बेला
इॐाएलीह

पिन आफ्ना-आफ्ना कुल-कुल र घराना गरी छु ि ए, र हरे क

ृ -सम्पि
आफ्नो-आफ्नो पैतक

भएको ठाउँमा गए।

२५ ती िदनमा इॐाएलमा कुनै राजा िथएन, र हरे क मािनसले आफ्नो

िंटमा जे ठीक लाग्यो त्यही गदर्थ्यो।

२२

परमेँवरका जनह

भनेर दावी गनह को बीचमा भएका िवभाजन र

एक आपसमा निमल्ने बानी कसरी हुन्छ भ े कुरा न्यायकतार्ह को पुःतकले
छलर्

पारे को छ। परमेँवरसँग बाँिधएको बाचामा बफादारी भएर बःन

सिकयो भने सारा रा पिन एक भएर बःन सक्छ। आफ्ना विरपिर रहे का

ँ ामा होइन
मािनसह को चालचलनको ूभावमा परे र चल्दा परमेँवरको आख
ँ ाले जे िठक िथयो त्यही गनर्पग्ु दा आफ्नो दे श र जनतालाई
आफ्नै आख

ितनीह ले नै दुगिर् तमा पुर्याइरहे का िथए। हामी सबै पितत छ तर ःविववेको

नाउँमा

हामीले

जे

मनलाग्यो

त्यसै

गनर् थाल्य

दे खाउनुभएको बाटोबाट िनँचयनै बरािलिहँड्नेछ ।

भने

हामी

परमेँवरले

न्यायकतार्ह को समयमा इॐाएलीह को आित्मक र सामािजक अवःथा

कःतो िथयो भनेर दे हायका पदह ले हामीह लाई कसरी दे खाउँछ? हेनह
र्ु ोस्
केही पदह : न्यायकतार्ह

२:११-१३ "११ जे परमूभ ुको

िंटमा खराब

िथयो, इॐाएलीह ले त्यही गनर् लागे, र बाल दे वतालाई पूजा गनर् लागे। १२

ितनीह लाई िमौदे शबाट िनकालेर ल्याउनुहन
ु े आफ्ना िपता-पुखार्ह का परमूभ ु

परमेँवरलाई त्यागेर ितनीह

्
दे वताह का पिछ लागे– अथार्त,आफ्
ना

अ

विरपिर बःने जाितह का दे वताह लाई प

ाए। ितनीह

ती दे वताह का

सामुन्ने िनहुरे, र परमूभ ुलाई बोिधत तुल्याए। १३ ितनीह ले परमूभ ुलाई

त्यागेर बाल र अँतोरे त दे वताह लाई पुज।
े " र न्यायकतार् ३:५-७ "५ यसरी
इॐाएलीह

ँ रहन लागे। ६
कनानी, िह ी, एमोरी, पिरज्जी, िहव्वी र यबूसीह सग

ितनीह ले उनीह का छोरीह

िववाह गरे , र आफ्नै छोरीह

पिन उनीह का

छोराह लाई िववाहमा िदए। र ितनीह ले उनीह का दे वताह लाई पिन पूजा

गनर् लागे। ७ जुन कुरा परमूभ ुको

िंटमा खराब िथयो इॐाएलीह ले त्यही

गरे । ितनीह ले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई िबस र बाल दे वताह
दे वीह लाई पुज्न लागे।"
"परमेँवरको

सत्यतामा

िहँडेन

भने

उहाँकै जनह

र अशेरा
भनेर

दावी

गरे तापिन ितनीह लाई के हुनेछ भनेर उहाँले मोशा ारा चेतावनी िदनुभएको

िथयो। परमेँवरसँग गिरएको बाचालाई लत्याएर चल्दा ितनीह

उहाँबाट

ूवाह भएको जीवनबाट अलग हुन्थे। परमेँवरले िदन्छु भ े आिशषह
ितनीह मा आउन सक्दै नथ्यो। जब इॐाएलीह ले परमेँवरको चेतावनीलाई
मनमा िलएर उहाँको इच्छामा ितनीह

चल्दथे तब यहू दी रा मा ठू लो

२३

आिशषह

पाउँथ्यो।

खिनन्थ्यो। ितनीह ले गदार् विरपिर रहे का रा ह ले पिन आिशष
तर

ितनीह को

इितहासले

यो

बताएको

परमेँवरलाई िबस र ितनीह ले परमेँवरका ूितिनिधह
उच्च अवसरह

छिक

ितनीह ले

हुन ् भ े दे खाउने

ितनीह ले गुमाएका िथए। ितनीह ले परमेँवरलाई गनुर् पन

सेवाबाट आफूह लाई अलग राख्दा ितनीह ले उहाँलाई लुटेको ठहिरएको

िथयो।

त्यसको

फलःव प

ितनीह

पिवऽ

उदाहरण

नबिन

आफ्ना

मािनसह लाई िदनसक्ने आित्मक वा धािमर्क अगुवाई पिन लुिटरहे का िथए।
खेतबारीलाई
उब्जनीह

केवल

रे खदे ख

गन

िजम्मा

पाएका

मािनसह ले

त्यहाँका

आफ्नै लािगमाऽ ूयोग गन ितनीह ले चाहे का िथए। ितनीह मा

भएका लोभ र आफूमाऽ धिन हुन चाहने ूवृि ले गदार् विरपिर रहे का
परमेँवरलाई नमा े रा ह को सामु पिन ितनीह

ँ ाको किस र हुन
आख

पुगेका िथए। ती यहू दीह ले गरे र नै अन्य जाित वा अयहू दीह ले परमेँवरको

चिरऽ र उहाँको राज्यको व्यवःथालाई गलत ढ मा व्याख्या गन मौका पाएका
िथए।"-एलेन जी

ाइट, ूोफेटस् एण्ड िक स्, पृ. २०,२१बाट

पान्तिरत।

हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ह भिन दावी गछ । बिप्तःमा िलनेबल
े ामा

पिन हामीले कितपय शपथह

खान्छ । तर हामीह को आिनबानी र हामी

पालन गछ भ े बचनले हाॆा विरपिर रहेका मािनसह लाई हामीह ले कसरी
ूभािवत पािररहेकाछ ? हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले के गनर् सक्छ जसले
गदार् हाॆा विरपिर रहेका मािनसह लाई सकारात्मक ूभाव
पानर् सक्छ ?
ु
३. यहू दी रा को िबभाजन

सनातन सृि कतार् परमूभ ु परमेँवर िपतालाई आराधना गनर् छोडे र

आफैले बनाएका दे वीदे वताह लाई पूजा गरे र ॅ

बाटोमा लाग्दा कहािललाग्दो

िःथित जुन इॐाएलीह ले खप्नुपरे को िथयो त्यो एकै रातमा भएको िथएन। तर
ती इॐाएलीह ले गलत बाटो अपनाउने र गलत िनणर्य गन ःवभावलाई धेरै

वषर्सम्म जम्मा गद गद रहे का िथए। त्यसले गदार् परमेँवरका जनह

भनेर

उहाँले नै सम्मान गनुभ
र् एका जनह ले अन्तमा भयानक दुगिर् तको सामना गनर्

पुगेका िथए।

१ राजा १२ले राजा रहबामको बारे मा बताउँछ। परमेँवरका जनह

ँ
कसरी नराॆोसग
िबभाजन हुन पुगक
े ा िथए भनेर त्यस बृतान्तले कसरी

बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्: "१ रहबाम (राजा सोलोमनको छोरा) शकेममा गए, िकनिक

२४

सारा इॐाएल ितनलाई राजा बनाउन त्यहाँ गएका िथए। २ जब नबातका छोरा

यारोबामले यो कुरा सुने (ितनी अिहलेसम्म िमौदे शमा नै िथए, जहाँ ितनी

सोलोमन राजादे िख भागेर गएका िथए), तब ितनी िमौदे शबाट फक। ३
यसकारण मािनसह ले यारोबामलाई बोलाइपठाए, र ितनी र इॐाएलका जम्मै

समुदाय रहबामकहाँ गएर ितनलाई भने, ४ “तपाईंका िपताले हामीलाई ग॑ जुवा

बोकाइिदनुभएको िथयो, तर उहाँले हामीमािथ लगाउनुभएको यो कठोर पिरौम र

ग॑ जुवालाई तपाईंले हलु ो गिरिदनुहोस्, र हामी तपाईंको सेवा गनछ ।” ५

रहबामले जवाफ िदए, “मलाई तीन िदनको समय दे ओ, र फेिर आओ।” यसैले

मािनसह

गइहाले। ६ तब राजा रहबामले ितनका िपता सोलोमन जीिवत छँदा

ितनका सेवा गन धमर्-गु ह िसत सल्लाह मागे। ितनले सोधे, “यी मािनसह लाई
मैले कःतो जवाफ िदनुपन हो?” ७ ितनीह ले भने, “यिद आज हजूर यी

मािनसह का सेवक भएर ितनीह को सेवा गनुह
र् न्ु छ र अिहले ितनीह ले चाहेको

जवाफ हजूरले ितनीह लाई िदनुहन्ु छ भने, ितनीह

सध हजूरका सेवकह

हुनछ
े न्। ८ तर ती धमर्-गु ह ले िदएको सल्लाह ितनले इन्कार गरे , र ितनले

ँ बढ़े का र ितनको सेवा गन जवान मािनसह को सल्लाह िलए। ९
आफूसग
ितनले ितनीह लाई सोधे, “ितमीह को सल्लाह के छ? ‘तपाईंका िपताले

हामीह मािथ बोकाउनुभएको जुवा हलु ो गिरिदनुहोस्’ भन्ने यी मािनसह ले

िबन्ती गरे कामा म कःतो जवाफ िदऊँ?”

मािनसह ले

जवाफ

िदए,

“

‘हजूरका

ँ बढ़े का ती जवान
१० ितनीसग
िपताले

हामीमािथ

ग॑

जुवा

बोकाइिदनुभएको िथयो, र त्यो हलु ो पािरिदनुहोस्’ भनी हजूरलाई भन्ने यी

ँ मेरा िपताको कम्मरभन्दा मोटो छ।
मािनसह लाई भन्नुहोस्, ‘मेरो कान्छी औली
११ मेरा िपताले ितमीह मािथ ग॑ जुवा बोकाइिदनुभएको िथयो। म त्यो अझै

ग॑ पािरिदनेछु। मेरा िपताले ितमीह लाई बेतले कु न लगाउनुहन्ु थ्यो, तर म
ितमीह लाई िबच्छीह ले डःन लगाउनेछु’।”

१२ “तीन िदनपिछ मकहाँ

आओ” भनी राजाले भनेझ यारोबाम र ती सबै मािनसह

रहबामकहाँ फकर

आए। १३ राजाले ती मािनसह लाई कड़ा जवाफ िदए। धमर्-गु ह ले िदएका

सल्लाह ितनले इन्कार गद १४ ती जवानह ले िदएको सल्लाह मानेर भने, “मेरा

िपताले त ितमीह को जुवा ग॑

पािरिदनुभएको िथयो। म त्यो अझै ग॑

पािरिदनेछु। मेरा िपताले ितमीह लाई बेत लगाउनुहन्ु थ्यो, तर म ितमीह लाई

िबच्छीह ले डःन लगाउनेछु।” १५ यसरी राजाले ती मािनसह को कुरा

सुनन
े न्, िकनिक शीलोका अिहयाह ारा नबातका छोरा यारोबामलाई उहाँले

भन्नुभएको वचन पूरा हुनलाई परमूभ ुले यःतो िःथित ल्याउनुभएको िथयो। १६

२५

जब राजाले ितनीह का कुरा नसुनक
े ा सारा इॐाएलले दे खे, तब ितनीह ले

राजालाई जवाफ िदए, “दाऊदमा हाॆो के िहःसा छ र? ियशैका छोरामा हाॆो के
भाग छ? हे इॐाएली हो, आ-आफ्नो पालमा जाओ, हे दाऊद, ितमी आफ्नै घर

ँ ाल।” यसैकारण इॐाएलीह
सभ

आ-आफ्नो घर लागे, १७ तर यहू दाका

सहरह मा बःने इॐाएलीह मािथ रहबामले अझै शासन गरे । १८ राजा
रहबामले बेगार काममा लगाउने मािनसह का िजम्मावाल अदोनीरामलाई पठाए,

तर सबै इॐाएलीह ले ितनलाई ढु ाले हानेर मारे । तापिन राजा रहबामचािहँ
आफ्नो रथमा चढ़े र य शलेममा भागेर जान सफल भए। १९ अिन आजको
िदनसम्म दाऊदका घरानाको िव

मा इॐाएल बागी भएको छ। २० जब

यारोबाम फकर आएका छन् भनी सबै इॐाएलीह ले सुन,े तब ितनीह ले

मािनसह

पठाएर ितनलाई सभामा बोलाए, र सारा इॐाएलमािथ ितनलाई राजा

तुल्याए। यहू दाको कुल माऽ दाऊदका घरानाको राजभक्त भइरहे। २१ जब

रहबाम य शलेममा आइपुग,े तब सोलोमनका छोरा रहबामको िनिम्त राज्य

िफतार् िलन इॐाएलका घरानाको िव

मा लड़ाइँ गनर् यहू दा र बेन्यामीनका

कुलका एक लाख असी हजार यो ाह लाई ितनले भेला गराए। २२ तर
परमेँवरका जन शमायाहकहाँ परमेँवरको यो वचन आयो: २३ “सोलोमनको

छोरो यहू दाको राजा रहबामलाई र यहू दा र बेन्यामीनका सारा घराना र बाँकी
मािनसह लाई भन्, २४ ‘परमूभ ु यसो भन्नुहन्ु छ: ितमीह

इॐाएलको िव

मा यु

गनर् उक्लेर नजाओ। ितमीह

आफ्ना दाजुभाइ

हरे क आ-आफ्नो घर

फकर जाओ, िकनिक यो काम मैले गरे को हो’।” यसैले परमूभ ुले ितनीह लाई
हुकुम गनुभ
र् एझ ितनीह ले परमूभ ुको वचन पालन गरे र ितनीह

आ-आफ्नो

घर गए। २५ त्यसपिछ यारोबामले एृाइमको पहाड़ी दे शमा भएको शकेमलाई
िकल्ला बनाएर सुरिक्षत पारे , र त्यही ँ नै बसोबास गरे । त्यहाँबाट गएर ितनले
पनीएल सहर िनमार्ण गरे । २६ यारोबामले आफ्नो मनमा यःतो िवचार गरे , “यो

राज्य दाऊदको घरानाितरै

फिकर्जान्छ होला। २७ यिद यी मािनसह

य शलेममा परमूभ ुको मिन्दरमा बिलदान चढ़ाउन गए भने, ितनीह का मन

आफ्ना ूभ ु यहू दाका राजा रहबामितर राजभक्त हुनछ
े न्। ितनीह ले मलाई
मारे र राजा रहबामितर फिकर्जानेछन्।” २८ तब सरसल्लाह िलएर राजाले

सुनका दुई वटा बाछा बनाए। ितनले मािनसह लाई भने, “ितमीह लाई

य शलेममा जान अित कंट हुन्छ। हे इॐाएल हो, ितमीह लाई िमौदे शबाट
िनकालेर ल्याएका ितमीह का दे वताह

त यहाँ पो छन्।” २९ ितनले एउटा

२६

बेथेलमा र अक चािहँ दानमा ःथापन गरे । ३० अिन यही कुरा इॐाएलमा पाप
भयो। मािनसह

दानसम्मै त्यहाँ भएको दे वतालाई पूजा गनर् जान्थे।

३१ यारोबामले डाँड़ाका पूजा गन थानह

पिन बनाए, र ती लेवीको

कुलका नभए तापिन सब थरीका मािनसह बाट पूजाहारीह
ितनले आठ

मिहनाको पन्ी

ठहराए, र वेदीमा बिलदानह

िनयुक्त गरे । ३२

िदनमा यहू दामा भएको चाड़जःतै एउटा चाड़

चढ़ाए। बेथेलमा आफूले बनाएका बाछाह का

िनिम्त ितनले बिलदान चढ़ाए। बेथेलमा आफूले बनाएका डाँड़ा-डाँड़ाका पूजा

गन थानह का पूजाहारीह

पिन िनयुक्त गरे। ३३ आठ मिहनाको पन्ी

िदनमा, ितनी आफैले तोकेको मिहनामा बेथेलमा आफूले िनमार्ण गरे को वेदीमा

ितनले बिलदान चढ़ाए। यसरी इॐाएलीह का िनिम्त ितनले चाड़ ठहराए, र

बिलदान चढ़ाउनलाई आफै वेदीमा उक्लेर गए।

"रहबाम र उनका अनुभव नभएका सल्लाहकारह ले इॐाएलको

बारे मा परमेँवरको चाहना थाहा पाएको भए ितनीह ले जनताको अनुरोधलाई

ःवीकार गदर्थे र आफ्नो सरकारको ूशासनमा िनणार्यक सुधार ल्याउँथे।

ूशासनमा सुधार ल्याउने अवसर शेकेममा भएको िथयो तर ितनीह ले

त्यसलाई वेवाःता गदार् त्यसको नितजा के हुनेछ भ े कुरा बुझ्न ितनीह

असफल भएका िथए। त्यसले गदार् राजा रहाबामको ूभाव धेरै मािनसह मा

सदाको

िनिम्त

कमजोर

हुनपुग्यो।

परमेँवरबाट

तकर

गएपिछ

राजा

सोलोमोनले जनताह लाई अनेक साःती िदएका िथए, शोषण गरे का िथए र

दवाएका िथए। तर नयाँ राजाले सोलोमनकै बाटोलाई िनरन्तरता िदने र अझ
बिढ दवाउने िनणर्य सुनाउँदा त्यो इॐाएलूित परमेँवरको योजनाको िबपिरत

हुनपुगेको िथयो। सच्चा

दयले राहत पाउन मािनसह

राजा रहबामकहाँ गएर

गरे को अनुरोधलाई अःवीकादार् ितनीह को आफ्नै अिभूायमािथ पिन धेरै श ा

गन िःथित पैदा भयो। आफ्नो शिक्तलाई दे खाउन राजाले आफूले च ुनेका गलत

सल्लाहकारह को मूखर् सल्लाहलाई माने र जनताको भावनालाई दवाइिदए।
आफ्नो पद र अिधकारको घमण्ड राजा र उनका सल्लाहकारह को िदमागमा

चढे को िथयो भनेर जनतालाई िदएको राजाको जवाफले ूकट गदर्छ।"-एलेन

जी

ाइट, ूोफेटस् एण्ड िक स, पृ. ९०बाट

पान्तिरत।

िठक िनणर्य गनर् हामी सबैलाई बुि को आवँयकता पदर्छ। त्यो

आवँयकतालाई दे हायका केही पदह ले कसरी सहमित जनाउँछ? सच्चा वा
सही बुि

छोराह

वा

ानको ॐोत कहाँ पाइन्छ? हेनह
र्ु ोस्: िहतोपदे श ४ "१ हे मेरा

हो, आफ्नो बाबुको अतीर् सुन, यसमा ध्यान दे ओ र समझशिक्त ूाप्त

२७

गर। २ िकनिक म ितमीह लाई उ म िशक्षा िदन्छु , यसैकारण मेरो अतीर्लाई

नत्याग। ३ जब म आफ्ना बाबुको घरमा एक िठटो िथए,ँ किललै अवःथाको, र

मेरी आमाको एकमाऽ छोरो, ४ उहाँले मलाई िशक्षा िदनुभयो र भन्नुभयो, “तेरो
पूरा
बुि

दयले मेरो वचन पिबराख्, मेरा आ ाह

ूाप्त गर,् समझशिक्त ूाप्त गर,्

तिकर्एर नजा।

पालन गर ् र तँ िजउनेछस्। ५

मेरा वचनह

निबसीर् र ितनीह बाट

ँ ाई सुरिक्षत राख्नेछ।
६ बुि लाई नत्याग्, र त्यसले तल

त्यसलाई ूेम गर,् र त्यसले ितमीमािथ हेरचाह गनछ। ७ बुि
त्यसैले बुि

अित ौे ंठ हो,

ँ भएका सबै कुराले मूल्य च ुकाउनुपरे तापिन,
् ितमीसग
ूाप्त गर।

् ८ त्यसलाई कदर गर,् र त्यसले ितमीलाई उच्च
समझशिक्त ूाप्त गर।

ँ ाल्, र त्यसले ितमीलाई आदर िदनेछ। ९ त्यसले ितॆो
पानछ। त्यसलाई अग

िशरमा अनुमहको माला पिहराइिदनेछ र मिहमाको िशरपेच ूदान गनछ।” १०

सुन,् हे मेरो छोरो, मैले भनेका कुरा महण गर,् र ितॆो जीवन दीघार्य ु हुनछ
े ।

११ म ितमीलाई बुि को बाटो िसकाउँछु र सोझो बाटोमा डोर्याउँछु। १२

ितमी िहँ दा, ितॆा पाइलाह

अ िकनेछैनन्, ितमी दगुदार् लरबिरनेछैनन्। १३

अतीर्लाई समाितराख्, त्यसलाई उम्कन नदे ऊ, त्यसलाई राॆरी पालन गर,्
िकनभने त्यो ितॆो जीवन हो। १४ दुंटको मागर्मा खु ा नहाल् अथवा दुंट

मािनसको चालमा निहँ । १५ त्यसलाई त्यािगदे ऊ, त्यसमािथ ितॆो पाइला
नराख्, त्यसबाट तकर आफ्नै बाटो लाग्। १६ िकनभने दुंटह

खराब काम

नग ञ्जेल सुत्न सक्दै नन्, कसैको पतन नग ञ्जेल ितनीह लाई िनिै लाग्दै न।

१७ दुंटता ितनीह को खानेकुरा र उपिव ितनीह को िपउने पदाथर् हो। १८

धमीर्को चाल ूभातको ूथम चमकजःतै हो, त्यो मध्यिदन नहोउञ्जेल झन्-झन्

चहिकलो हुँदैजान्छ। १९ तर दुंटको चालचािहँ घोर अन्धकारजःतो हो, केले
आफ्नो पतन हुँदैछ सो ितनीह
दे ऊ, मेरा वचनह

ितॆो

जान्दै नन्। २० हे मेरो छोरो, मेरो कुरामा ध्यान

् २१ ती ितॆो नजरबाट उम्केर जान नदे ऊ, ती
राॆरी सुन।

दयिभऽ रािखछो । २२ िकनभने मेरो वचन पाउनेको िनिम्त त्यो जीवन

हो, र त्यसको सारा शरीरको िनिम्त ःवाःथ्य हो। २३ सबै कुराभन्दा बड़ी,
आफ्नो

दयलाई सुरिक्षत राख्, िकनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। २४

कुवाक्य ितॆो मुखबाट परै रहोस्, ॅंट कुराकानी ितॆो ओठदे िख टाढ़ै रहोस्।
ँ ाले ितॆो अिग सीधा हेरोस्, ितॆो अिगिल्तर सोझै एक टक लाएर
२५ ितॆो आख
् र ती
हेरोस्। २६ ितमीले पाइला चाल्नलाई नैितकताको मागर् तयार गर।

मागर्ह

माऽै रोज् जुन िनिँचत छन्। २७ दािहने दे ॄेितर नलाग्, सबै दुंट

कुराबाट आफ्ना खु ा अलग राख्।", िहतोपदे श ९:१० "“परमूभ ुको भय मान्नु
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ान नै समझशिक्त हो।" र याकूब

नै बुि को सु आत हो, र परमपिवऽको

ँ
१:५ "तर यिद ितमीह मध्ये कसैलाई बुि को अभाव छ भने उदार-िच सग
नझकीर् िदनुहन
ु े परमेँवरलाई त्यसले मागोस्, र त्यसलाई त्यो िदइनेछ।"
मािनसह लाई

कठोरतिरकाले

शोषण

गन

रहाबामको

खॐो

र

मूखत
र् ापूणर् िनणर्यको कथा इॐाएली राज्यको जीवनमा दु:ख लाग्दो घट्ना हो।
राजाले दुवै समूहका सल्लाहकारह सँग सल्लाह मागेका िथए। तर अनुभव

नभएका आफ्नै उमेरका युवाह को सल्लाहमा े उनको आफ्नै व्यिक्तगत

िनणर्य िथयो। त्यसले गदार् उनका बुबा सोलोमन र वाजे राजा दाउदले ८०

वषर् लगाएर िनमार्ण गरे को राज्य सं रचना िबिल्लबाठ हुन पुगेको िथयो। आफ्नो

बुबाभन्दा कठोर वा िनर ुस भएर मािनसह लाई दवाउने सल्लाह जुन ् राजाले

पाएका िथए त्यो मूखत
र् ापूणर् िनणर्य िथयो। मािनसह का कुरा सुनेर ितनीह को

जीवनलाई हलुका गनुप
र् न मागलाई पूरा गर्यो भने राजाको नेतत्ृ व कमजोर

हुन्छ भ े युवा सल्लाहकारह को धारणा िथयो। यिद कोही नेता भयो भने
मािनसह लाई
मािनसह को

दवाएरै

भावनाूित

शासन

गनुप
र् छर्

सं वेदनशील

भ े

नभएको

ती

युवाह को

दे खाएको

मनिःथितले

िथयो।

राजाले

आफूलाई कठोर र िन ु र भएर दे खाउनुपछर् भ े ती काँचो सल्लाहकारह को

राय िथयो। मािनसह लाई तसार्एर धम्काएर शासन गन राजाको िनणर्यले गदार्

उनीूित बफादार हुन र िवँवासीलो भएर चल्न नैितक वाध्यता नभएको

ितनीह ले दे खाइिदएका िथए। त्यसले गदार् परमेँवरका जनह मा िबभाजन

भयो जुन आफ्ना जनह ूित परमेँवरको किहल्यै पिन योजना गनुभ
र् एको

िथयो। अथार्त ् परमेँवरलाई िवँवास गन मािनसह मा फुट होस् भ े

परमेँवरको चाहना िथएन तर भयो।
४. कोरन्थीमा फुट

दुभार्ग्यवस्, परमेँवरका जनह मा वा चचर्मा िवभाजनको िःथित नयाँ
करारमा सु भएर त्यही ँ अन्त्य पिन भएन। उदाहरणमा हामीले हे र्य भने,
पावलले कोरन्थीका िवँवासीह लाई लेखेका ूथम् पऽको चार अध्यायह मा

िवँवासीह लाई एक हुन आ ान गिरएको पाइन्दै न। कोरन्थीको चचर्मा भएका

िवँवासीह

एक आपसमा निमलेर िविभ

सम्ूदायह मा िवभाजन भएको

एिफसःमा हुँदा नै पावलले सुनेका िथए। त्यसकारण चचर्मा हुनपु न एकता र

िवँवासीह

िविभ

दलह मा

भ िकने

बानीबाट

आवँयकतालाई लामो सम्बोधन् गद पावलले आफ्नो पऽ सु

२९

अलग

हुनपु न

गरे का िथए।

चचर्मा हुने िवभाजनूित पावल िचिन्तत् भएका िथए। चचर्मा फुट आउने िःथित

नआओस् भनेर पावलले ूेरणादायी सल्लाह िदन खोजेका िथए। उनको

सल्लाह मािनयो भने चचर्मा दुभार्ग्यवस् आउने िवभाजन आउने िथएन।
(िबिँचयन भनेर दावी गन तर येशूको "ितमीह

गर, जसरी िपता र म एक ह ितमीह

वेवाःता गरे र कोरन्थीका इसाईह
िप

एक आपसमा ूेम

पिन एक होऊ" भ े चाहनालाई)

एक आपसमा झगडा गरे र, एक आपसबाट

ुँ फकार्एर िवभािजत हुने र निमल्ने कारण के िथयो भनेर १ कोरन्थी

१:१०-१७ले कसरी बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्: "१० भाइ हो, हाॆा ूभ ु येशू भींटको
नाउँमा म ितमीह लाई आमह गदर्छु, िक ितमीह

ँ सहमत
सबै एक-अकार्सग

होओ, र ितमीह को माझमा केही फुट नहोस्। तर ितमीह

एकै मन र एकै

िवचारका होओ। ११ िकनिक, मेरा भाइ हो, ितमीह मा झगड़ा छ भन्ने कुरा

क्लोएका पिरवारह ले मलाई खबर िदएका छन्। १२ मेरो भन्ने तात्पयर् यही

हो, ितमीह

कसैले, “म पावलको”, कसैले “म अपोल्लोसको”, कसैले “म

केफासको” र कसैले “म भींटको हुँ” भन्छौ अरे । १३ के भींट बाँिड़नुभएको

छ र? के पावल ितमीह का िनिम्त बूसमा टाँिगयो र? अथवा के पावलको

नाउँमा ितमीह

बिप्तःमा भयौ र? १४ म परमेँवरलाई धन्यवाद िदन्छु , िक मैले

ितमीह मध्ये िबःपस र गायसलाई बाहेक अ

कसैलाई पिन बिप्तःमा िदएको

ँ १५ यसकारण मेरो नाउँमा बिप्तःमा भयौ भनी ितमीह
छै न।

कसैले भन्न

ँ यस
पाउनेछैनौ। १६ (हो, मैले िःतफनासको पिरवारलाई पिन बिप्तःमा िदए।
उूान्त, मैले अ

कसैलाई बिप्तःमा िदए ँ िक िदइन,ँ त्यो मलाई थाहा छै न।)

१७ िकनभने बिप्तःमा िदन होइन, तर सुसमाचार ूचार गनर् भींटले मलाई

पठाउनुभएको हो– सांसािरक बुि को कुरामा होइन, नऽता भींटको बूस

शिक्तहीन् हुनछ
े ।"

क्लोएसका मािनसह बाट कसै ले पावललाई कोरन्थीका इसाईह

झगडा गिररहे का र फुट भएको समाचार सुनाएको िथयो। त्यसले गदार् आफूले

गदार् िवँवासी भएका दाजुभाइिददीबिहनीह ूित पावल िचिन्तत् भएका िथए।
आफ्नो पऽको सु मै उनले गरे को सम्बोधन्ले इसाई िवँवासीह ूित कितको

गिहरो िचन्तामा परे को िथयो भनेर दे खाउँछ। इसाई भनेर दावी गनह

िमलेर

बःनुपछर् भनेर उनले सम्झाउँछन्। हे नह
र्ु ोस्: "भाइ हो, हाॆा ूभ ु येशू भींटको

नाउँमा म ितमीह लाई आमह गदर्छु, िक ितमीह

सबै एक-अकार्सँग सहमत

होओ, र ितमीह को माझमा केही फुट नहोस्। तर ितमीह

एकै मन र एकै

िवचारका होओ।" १ कोिरन्थी १:१०। िवँवासीह को बीचमा जुन कारणले
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कचकच, बेमेल र िवभाजनको िःथित सृजना भइरहे को िथयो, त्यसको तुरन्तै
अन्त्य होस् भ े पावलको चाहना िथयो।

कुनै मािनस वा अगुवाको पिछ लाग्ने होइन तर येशूको

इसाईह

पिछ लाग्न बोलाइएको हो भनेर कोरन्थीका इसाईह लाई पावलले याद
िदलाउँछन्। चचर्का अगुवाह

जितसुकै ूितभाशाली होस्, िबिभ

दक्षता वा

बरदानह ले सम्प

भएको होस् वा जा े होस् ितनीह ूित आकिषर्त भएर

िवँवासीह

अगुवाह को पिछ लागेर चचर्लाई टु बाइरहे का िथए।

होइन तर येशूूित आकिषर्त भएर चल्नुपछर् भ े पावलको िजिकर िथयो।
िविभ

चचर्मा भएको गुटबन्दी र िवभाजन येशू भी को चाहना अनुसार होइन भनेर
पावलले ठोकुवा गरे का िथए। इसाई एकताको केन्ििवन्दु येशू भी

गनुभ
र् एको उहाँको बिलदान हुने भनेर पावलले िजिकर गदर्छन्।

र बुसमा

इसाई एकताको ॐोत चचर्को कुनै जा े वा अगुवा नभएर येशू भी

र

उहाँको बुसको सत्यतामा हुनपु दर्छ। चचर्का अगुवा वा ूचारक चाहे त्यो
जोिशलो र आकिषर्त नै िकन नहोस् वा चचर्लाई रे खदे ख गन हािकम जितसुकै

योग्यको भएतापिन एकताको केन्ििवन्दु कुनै मािनस नभएर ूभ ु येशू नै

हुनपु दर्छ। बुसको मुिन हामी सबै जना एउटै तहमा छ । हामीह को
बिप्तःमा कुनै मािनस वा अगुवाको नाउँमा नभएर येशूको नाउँमा हो र उहाँमा

नै रहन िलएका ह । उहाँले माऽ हामीह को पाप क्षमा गनुह
र् न्ु छ। तर

व्यवहािरक तिरकाह

अपनाएर येशूका िवँवासी वा भक्त भ े सबै जना येशूमा

एक हुने ूयास जारी राख्नुपछर्। हामी सेभन्थ-डे एडभेिन्टःट भय

भन्दै मा

चचर्मा

ूवृि ले

हामीह को िवँवास र िमसन वा लआयमा एक भइरहे का छ भ े छै न। चचर्
भइरहे का

िवभाजनह ,

आपसी

झगडा

र

भाऊ

खोज्ने

हामीह को चचर्को एकतामा धक्का पुर्याइरहे को छै न भ े छै न। यिद

हामीह ले येशूलाई हाॆो ूभ ु भनेर ःवीकािररअय र उहाँको ूेमले हामीलाई

बाँिधरहन िदय भनेमाऽ हामी उहाँमा एक भएर बाँच्न सक्छ ।

येशूका परमभक्त, जोिशलो ूचारक र धेरैलाई येशूितर ल्याउने पावलले

पिन अनुभव गरे का चचर्मा िभिऽएका िबिभ

िबस ित ारा ल्याइरहेको फु बाट

जोिगन हामीले कसरी िसक्ने? हामी येशूमा भन्दा कुनै पाःटर वा अगुवाूित धेरै

बफादारी

हुने

ूवृि बाट

होिशयार

तत्वह बाट हामी कसरी जोिगने?

हुनपु छर्

३१

तर

चचर्मा

िभिऽएका

त्यःता

आउँनछ
े न्"

५. "ब्वाँसाह

चचर्को एकता र ूभ ु येशूूितको आःथालाई िबगानर् इसाई हुँ भनेर

दावी गरे र इसाई धमर्कै खोल ओडेर कःता मािनसह

आउनेछन् भनेर

ठोकुवा

गरे र पावलले एिफससका चचर्का िवँवासीह लाई सतकर् गराएका िथए। त्यःता
कसरी आउँछन् र त्यसबाट कसरी जोिगने भनेर पावलले एिफससका

मािनसह

अगुवा वा एल्डरह लाई िदएका खबरदारी हेनह
र्ु ोस् ूेिरत २०:२५-३१ "२५
“अब हेनह
र्ु ोस्, म जान्दछु िक तपाईंह मध्ये सबै, जस-जसलाई मैले राज्यको

ूचार गद िहँड़े, तपाईंह ले मेरो मुख फेिर किहल्यै दे ख्नुहन
े ै न। २६ यसैकारण
ु छ
आजको िदन म तपाईंह लाई गवाही िदँदछु , िक म कसैको रगतको दोषी

ँ २७ िकनभने परमेँवरको समःत अिभूाय तपाईंह लाई बताउन म
हुनछ
े ै न।
ँ २८ तपाईंह
पिछ हिटन।

सावधान

रहनुहोस्।

आफ्ना िनिम्त र आफ्नो समःत बगालको िनिम्त

पिवऽ

आत्माले

तपाईंह लाई

बगालका

िजम्मावाल

बनाउनुभएको हुनाले उहाँले आफ्नै रगतले िकन्नुभएको परमेँवरका मण्डलीको

हेरचाह तपाईंह

डरलाग्दा ब्वाँसाह

गनुह
र् ोस्। २९ िकनभने मलाई थाहा छ, िक म गएपिछ
तपाईंह का माझमा पःनेछन्, जसले बगाललाई बाँकी

राख्नेछैनन्। ३० तपाईंह कै बीचबाट भमार्उने कुरा बोल्ने मािनसह

उ नेछन्,

जसले चेलाह लाई आफ्ना पिछ लैजानेछन्। ३१ यसकारण यो सम्झेर

ँ ु बगाउँदै हरे क मािनसलाई मैले
होिशयार हुनहु ोस्, िक तीन वषर्सम्म िदनरात आस

चेताउनी िदइरह।"
सामना

पावलको सुसमाचार ूचार गन िसलिसलामा उनले धेरै िवरोधीह को

गनुप
र् रे को

िथयो।

आफूले

ूचार

गरे का

र

िसकाएका

येशूको

सुसमाचारको शु तालाई सुरिक्षत राख्न धेरै मुिँकल हुनेछ भ े कुरामा
पावललाई

िनिँचत

िथयो।

एिफसीका

चचर्का

एल्डर

वा

अगुवाह लाई

सम्बोधनको िबदाइ भाषणमा पावलले इिजिकएल ३३:१-६मा उल्लेख गरे का
वचनह

ूयोग गरे का िथए। िवँवासीह लाई रे खदे ख गन िमऽ अगुवाह

सुरक्षाबल हुन ् र सुसमाचारको ममर्लाई बचाइ राख्ने िजम्मेवारी ितनीह ले

पाएका छन् भनेर पावलले सुनाएका िथए। ("ितन वषर्सम्म िदन रात रोएर

ँ ा रसाएको हुनपु छर्चेतावनी िदँदै रह" भनेर बोल्दा पक्कै पिन उनको आख
अनुवादकको िटप्पणी)। आफूलाई िजम्मा िदएका चचर्का िवँवासीह लाई
िवँवािसलो र भरपद

िथए।

गोठालो हुन पावलले अगुवाह लाई अनुरोध गरे का

३२

इसाई धमर्कै खोल ओडेर चचर्लाई टु बा टु बा गनह
हुन"् भनेर पावलले

असभ्य ब्वाँसाह

झुटा धमर्ग ु ह

ब्वाँसाह

"ज ली वा

आफ्नो दुखेसो पोखाएका िथए। ती

हुन ् भनेर व्याख्या गिरन्छ (ूेिरत २०:२९)।

पावलको भनाइ नौलो िथएन िकनिक येशूले पिन म ी ७:१५मा बाइबलका

झुटा धमर्ग ु ह

भडाका खोल लगाएर आउनेछन् भनेर चेतावनी िदनुभएको

िथयो। पावलको भनाइको लग ैपिछ त्यःता झुटा इसाई अगुवा वा गु ह
िनःकेका

िथए।

एिशया

माइनरमा

िवँवासीह लाई ती इसाई ब्वाँसाह ले
िवँवासीह लाई भड्काउने मािनसह

पावलले

ःथापना

गरे का

चचर्का

आफ्ना िशकार बनाएका िथए।

कसरी चचर्िभऽ आउँछन् भनेर पावलले

एिफसी ५:६-१४मा यसरी बताउँछन् "६ कसै ले ितमीह लाई खोबा कुराले

धोका नदे ओस्, िकनिक ती कुराको कारणले अना ाकारीह मािथ परमेँवरको
बोध पछर्। ७ यसकारण ितनीह सँग सहभागी नहोओ, ८ िकनिक एक पल्ट
ितमीह

अन्धकारमा िथयौ, तर अब ूभ ुमा ितमीह

उज्यालो भयौ। ज्योितका

सन्तानझ िहँ डुल गर, ९ िकनिक सबै भलाइ, धािमर्कता र सत्यतामा नै

ु ाई मन पन के हो सो िसक्ने कोिशश गर।
ज्योितको फल पाइन्छ, १० र ूभल

११ अन्धकारका िनंफल कायर्ह मा भाग नलेओ, ब

ितनलाई ूकट

गिरदे ओ। १२ िकनिक ितनीह ले गुप्तमा गरे का कामह का िवषयमा भन्नु

पिन शमर्को कुरो हो। १३ तर ज्योित ारा कुनै कुरा ूकट गिरँदा त्यो ूंटै
दे िखन्छ। त्यो कुरा, जो ूंटै दे िखन्छ, त्यो ज्योित हो। १४ यसैले यःतो

भिनएको छ: “ए िनिामा परे काह , जाग र मरे काह बाट उठ, र भींटले
ितमीह लाई ूकाश िदनुहन
ु ेछ।”

र कलःसी २:८मा पिन पावलले यसरी

भन्दछन् "ध्यान दे ओ, िक कसै ले दशर्नशाःऽ र खोबो छल ारा ितमीह लाई

िशकार नबनाओस्, जो भींटकाअनुसार होइनन्, तर मािनसको परम्परा र
िवँवका आधारभूत िस ान्तह मािथ अिड़एका हुन्छन्।"

पावलले ितमोथीलाई लेखेको दोॐो पऽमा पिन अिन्तम समयमा चचर्मा

िभिऽने गलत िशक्षादीक्षा र दुं

ाईँूित सतकर् हुन चेतावनी िदएका िथए।

त्यसबेला ितमोथीको िजम्मामा एिफसस चचर् छोिडएको िथयो।
झुटा

चचर्को एकतालाई कायम राख्न र चचर्मा िभिऽने गलत िशक्षादीक्षा वा

धमर्ग ु

वा

अगुवाह को

सामना

गनर् पावलले

ितमोथीलाई

कसरी

सम्झाएका िथए। हेनह
र्ु ोस् दे हायका केही पदह : २ ितमोथी २:१४-१९ "१४
यो कुरा ितनीह लाई सम्झाइदे ऊ, र ूभ ुको सामु आ ा दे ऊ, िक ितनीह ले

शब्दह का

िवषयमा

तकर्िवतकर्

नग न्, जसले

३३

भलाइ

गदन, तर

केवल

ँ
सुन्नेह लाई हािन पुर्याउँछ। १५ शमार्उन नपन र सत्यको वचनलाई ठीकसग

ूयोग गन कामदारजःतै आफूले आफूलाई परमेँवरमा महणयोग्य तुल्याउने
भरमग्दूर

ूयत्न

गर।

१६

भिक्तहीन

बकबक

त्याग, िकनिक

यसले

मािनसह लाई झन् बढ़ी भिक्तहीनताितर लानेछ। १७ ितनीह को बातिचत

ँ ै जानेछ। ितनीह मध्ये हुमेिनयस र िफलेतस हुन।
्
सइनको घाउजःतो गािडद
१८ पुन त्थान अिघ नै भइसकेको छ भनेर ियनीह
कित

जनाको

परमेँवरको

िवँवासलाई

ियनीह ले

सत्यबाट तिकर्एका छन्।

खलबल्याइरहेका

छन्।

१९

ढ़ जग खड़ै रहन्छ, र त्यसमा यो छाप लागेको छ, “ूभ ुले आफ्ना

तर

जितलाई िचन्नुहन्ु छ,” र “ूभ ुको नाउँ िलने जित हरे क अधमर्बाट टाढ़ै रहोस्।”

ू ा भिक्तसाथ जीवन िबताउन इच्छा
र २ ितमोथी ३:१२-१७ "१२ भींट येशम
गनह

सबै जना सतावटमा पन नै छन्, १३ तर दुंट मािनसह

र ठगाहाह

ठगेर र ठिगएर झन्-झन् दुंट हुँदैजानेछन्। १४ तर ितमीचािहँ आफूले िसकेका

र

ँ िवँवास गरे का यी कुराह मा लािगरह। ती कसबाट िसकेका छौ,
ढ़तासग

ँ पिरिचत
सो ितमी आफै जान्दछौ। १५ ितमी बाल्यकालदे िख पिवऽ-धमर्शाःऽसग

छौ, जसले भींट येशूमा भएको िवँवास ारा मुिक्तको िनिम्त ितमीलाई िशक्षा िदन

सक्छ। १६ सम्पूणर् पिवऽ-शाःऽ परमेँवरको ूेरणाबाट भएको हो, र यो
िसकाउनलाई, अतीर्

िदनलाई, सच्याउनलाई, धािमर्कतामा

तालीम

िदनलाई

लाभदायक हुन्छ, १७ तािक परमेँवरको जन हरे क सुकमर्मा पूणर्

सुसिज्जत भई िस

भएको होस्।"

पले

बाइबललाई नै ूयोग गरे र िवँवासीह को िदमागलाई खलबलाउने

भडाको खोल लगाएर आउने इसाईह

गु ह को सामना गनर् ूथमत:

ितमोथीले बाइबल नै राॆोसँग जा ु आवँयक भएको पावलले सम्झाएका
िथए। २ ितमोथी २:१५मा अङ्मेजी भाषामा यसरी भिनएको छ

“rightly

dividing the word of truth” अथार्त ् सत्यको वचनलाई ठीकसँग केलाएर

पढ्नुपछर् (अथार्त ् "१५ शमार्उन नपन र सत्यको वचनलाई ठीकसँग ूयोग गन

कामदारजःतै आफूले आफूलाई परमेँवरमा महणयोग्य तुल्याउने भरमग्दू र
ूयत्न गर)। बाइबललाई नै दे खाएर सही सुसमाचारको अथर्लाई बङ्ग्याएर

अनावँयक तकर्ह , िचन्तनह

वा अड्कलबाजीमा लाग्नेह को पिछ नपनर्

्
परमेशवरले
नै िदनुभएको वचनलाई सही

पमा बुझ्नुपछर् र िसकाउनुपछर्।

बाइबलमा भएका सत्यह लाई उिचत तवरले यसरी अथर् लगाउनुपछर् िक पूरै

बाइबलले भ

चाहे को सत्यलाई कुनै तवरले नबाँिझयोस्। िवशेष गरे र इसाई

धमर्को नाउँमा आउने कुनै चलाखी गु

वा अगुवाह ले िसकाएका बाइबलको

३४

कुनै अनथर्लाई सु ु आवँयक छै न जसले येशू भी मािथको गम्भीर आःथालाई

हल्लाउँछ र ॅममा परे र येशूूितको िवँवास पिन छोडाउँछ। हामीह को
आित्मक र मानिसक जीवनलाई खास नचािहने िवषयह

र कम मह वका

िवषयह लाई परमेँवरको वचनको नीितले जोख्नुपछर्। जुन अथर् वा सन्दे शले

येशू भी मा रहने जीवनमा िवजयी भएर जीउन सहयोग गछर् वा तयार गछर्
त्यसमा िवँवासीह
"भिक्तहीन

बकबक

लाग्नुपछर्। पावलले ितमोथीलाई अक
त्याग,

िकनिक

यसले

मािनसह लाई

अतीर् िदन्छन्
झन्

बढ़ी

भिक्तहीनताितर लानेछ।" (२ ितमोथी २:१६)। यिद ितमोथी परमेँवरको

िवँवािसलो र योग्य सेवक हुन चाहन्छ भने सानोितनो र अ को हावामा लागेर

मन बहलाउने जःता िवषयह बाट टाढा रहे र िसकाउनुपछर्। अनावँयक
तकर्िवतकर् गरे र सानोितनो िवषयमा अल्झेर बःदा मािनसह

भिक्तिहनताितर

बिढ जान लगाउँछ र ितनीह ले िवँवासीको िवँवासलाई सहयोग पिन गदनन्

(२ ितमोथी २:१६)। परमेँवरमा भएको केवल सत्य आत्म ानले माऽ
मािनसह लाई उहाँको भक्त बनाउँछ, चचर्मा िवँवासीह को बीचमा एकता

हुन्छ र एक आपसमा तालमेल भएर चल्न सक्छ। गलत र ॅामक
िशक्षाह लाई ितमोथीले िकन ठाउँ िदनुह ु

भन्दा ती तत्वह

भनेर पावलले सल्लाह िदएको

चचर्मा रोग जःतै फैिलन्छन् (२ ितमोथी २:१७)। अन्तमा

परमेँवरको वचनलाई आत्मसात् गरे र त्यसै अनुसार चल्ने चाहना गनुर् नै कुनै

पिन गलत िशक्षाबाट जोिगनु हो जसले चचर्को एकतालाई िबगादर्छ मजबुत

पाछर्।

ँ
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा खोजीिनित गरे र र राॆोसग
जोखेर

बाइबलका िशक्षाह

अपनाएका छन्। तर चचर्लाई टुबाउन र एक आपसमा

िवभाजन गनर् अनेक गलत िशक्षा र बाइबल अत्यन्त जा े जःता धमर्ग ु
अगुवाह बाट चचर्लाई कसरी सुरिक्षत राख्ने?
उपसं हार:

साममी उपलब्ध भएमा पढ्नुहोस्: एलेन जी
पृ. ८७-९८मा िलिखत अध्याय "द रे िन्ड

वा

ाइटको ूोफेटस एण्ड िक सको

अभ द िक दम" र द आक्टस्

अभ आपोःटल्सको पृ. २९८-३०८मा िलिखत अध्याय "ए मेसेज अभ वािनर्

एण्ड इनिशटी।"

"एक आपसमा तालमेल गरे र चल्दै एक भएर चलोस् भ े आफ्ना
सेवकह ूितको चाहना परमेँवरको हो। किहलेकाही ँ चचर्का कुनै िवँवासी

३५

सेवकह सँग उल्लेखनीय वरदान छ भने अक सँग केही नभएको वा केही गनर्
नसकेको जःतो हुनसक्छ। त्यसले गदार् एक आपसमा तालमेल गरे र चल्न

अप्

ारो भएको महसुस पिन हुनसक्छ। तर िविभ

िदमागह

मािनसह का िविभ

हुन्छन् र त्यसै अनुसार परमेँवरको वचन ूःतुत गनुप
र् छर् र कसै को

ूःतुित कसै ले नमा

सक्छन् तर अ को िभ ै ूयासलाई मा

सक्छन् भ े

कुरालाई ख्यालमा रािखन सिकयो भने िवँवासीह मा एकता भएर चल्न सम्भब

हुनसक्छ। िविभ

मािनसह को िविभ

दक्षता वा खुबीह

एउटै आत्माको

िनयन्ऽणमा हुनसक्छ। जे बोले पिन जे काम गरे तापिन दया र माया ूकट

हुनेछ। जब येशूको िनिम्त काम गन ूत्येक सेवकले आफूलाई िदएको िजम्मा

अनुसार िवँवास र इमान्दारीसाथ काम गर्यो भने आफ्ना भक्तह

एक होस्

भ े येशूको ूाथर्ना पूरा हुनसक्छ र सं सारले थाहा पाउनेछ िक ितनीह
येशूका चेलाह
पान्तिरत।

िचन्तनमनन:

अ)

् "-एलेन जी
हुन।

ाइट, गःपल वकर्सर्, पृ. ४८३बाट

ँ ा वा िववेकले जे ठीक छ त्यही गन ूवृि
आफ्नो आख

कुनै

नौलो कुरो होइन। आधुिनक युगमा मािनसह को आित्मक,

बौि क र नैितक कुरामा च ुनौित िदने खालका िवषयह

छलफल गनर् खोज्दा त्यसले मािनसको व्यिक्तगत अिधकारमा
दखल गरे को भनेर आरोप लाग्न सक्छ। यःतो आरोपले
मािनसह मा नैितक पमा पतन वा

हाँसोको पाऽ हुन्छ भनेर

बाइबलले सतकर् गदर्छ। यःतो िकिसमको च ुनौितलाई येशू

आ)

इ)

भक्त ह भ ल
े े होस् वा चचर्ले होस् कसरी सामना गन?
रहबाम र इॐाएली जनह को

िवभाजनको कथालाई फेिर

सोच्नुहोस् (१ राजा १२)। त्यसबाट हामीले कःतो पाठ
िसक्नुपछर्?

ःथानीय चचर्मा हुने कचकच वा झगडालाई आउन निदन
चचर्का अगुवाह

र चचर्का सदःयह ले के गनर्सक्नुपछर्?

कुनै पिन निमल्ने िवषय चचर्मा फैिलयो भने त्यसलाई ठू लो

हुन र वढन निदन चचर् र यसका सदःयह ले कःतो

िकिसमको उल्लेखनीय भूिमका खेल्न सक्छ? कोरन्थीका

चचर्का

िवँवासीह

एक

३६

अगुवाको

पिछ

लागेर

अक

अगुवाको पिछ लाग्नेह बाट टाढा हुन पुगक
े ा िथए। त्यसरी

नै हामी पिन चचर्का कुनै ठू लो र जा े अगुवाको पिछ लागेर

ई)

चचर्लाई टुबाउने ूवृि बाट कसरी जोिगने?

के के हुन ्

एक आपसमा झगडा हुने वा निमल्ने कारणह

भनेर िहतोपदे श ६:१६-१९मा िदइएको छ। ःथानीय चचर्मा
कचकचको कारणले एक आपसमा तालमेल नहुने वा आफ्नो
भाऊ

खोज्ने

बािनलाई

निभत्र्याउन

हामी

कसरी

हुनपु छर्? हेनह
र्ु ोस् "१६ छ वटा कुराह

सजग

छन्, जसलाई

परमूभ ुले घृणा गनुह
र् न्ु छ, सात चािहँ जो उहाँको

िंटमा घृिणत

ँ ा, झूट बोल्ने िजॄो, िनद षको रगत
छन्: १७ अह ारी आख
बगाउने हात, १८ दुंट योजनाह

रच्ने

दय, खराबी काम

गनर् झ ै अमसर हुने खु ा, १९ असत्य बोल्ने झूटो साक्षी, र
दाजुभाइह का माझमा झगड़ा उठाउने मािनस।"

सारांश:

बाइबलमा

धेरै

मािनसह को एकतालाई भ

कथाह

छन्

जसले

िविभ

पिरिःथितह मा

गिरएको िथयो। जब परमेँवरका जनह

रहे र िवँवासी जीवन िबताइरहे का िथए र उहाँका वचनह
तब एक आपसमा टु िबने खतरा ठू लो

उहाँमा

पालन गरे का िथए

पमा कम भएको िथयो। तर समय

समयमा न्यायकतार्ह को र रहबाम जःता राजाह को खराब िनणर्यले गदार्

इॐाएलमा

िवभाजन

आउने

ढोका

खोलेको

इसाईह कै बीचमा पिन एकै मन भएर

िथयो।

नचल्ने ूवृि

नयाँ

करारमा

पिन

कायमै हुन गएको

दे िखएको िथयो। यिद हामीह को बीचमा बेमेल हुने र गुटउपगुटमा भाँिडने
ूवृि बाट हामी जोिगन चाहन्छ भने परमेँवरको वचनको उिचत

अनुसार चल्न पिवऽ ूयास हुन ु ज री छ।

३७

ान र त्यस

कथा २
जीवनको पानी
शान्क्वी भरगबरा, ४४ म्यानमार
िविोहीह को बीचमा ःकूल खोल्ने कायर् कसरी एउटा दयाको

कारणले सफल भयो भनेर यस कथाले भन्दछ।

सन् २०१६मा थाइल्याण्ड-म्यानमार िसमानामा ३२ जना िव ाथीर्ह
आए। ितनीह

ह क को ह क

एडेिन्टःट कलेज र दिक्षण कोिरयाको

कोिरयन आडभान्स िूपरे टोरी एकेडेमीबाट आएका युवायुवती िव ाथीर्ह

िथए।

एक हप्ताको िबदा िलएर ःकूलका साना िव ाथीर्ह लाई स ीत

ितनीह

िसकाउन, िकन्डरगाटनःकूलको कोठाको भ ुईँमा िसमेन्ट प्लाःटर गनर् र

िसमानामा रहे का शरणाथीर्ह लाई सहयोग गनर् आएका िथए।
मध्ये एक जना, थाइल्याण्डका

ितनीह को कामको सु मा ितनीह
दुई जना ःवयम् सेवकह

र ितनीह को फोटो िखच्ने मािनसह

िमलेर

मोटरसाइकलबाट म्यानमारको पहाडमा एक घन्टाको िनिम्त घुम्न गए।

अन टार ज लको बीचमा भएको एउटा सानो गाउँमा गए। त्यस

ितनीह

गाउँमा १४ पिरवारह

िथए। त्यो गाउँमा के आवँयकता छ र ितनीह लाई

कसरी सहयोग गनर् सिकन्छ भनेर ितनीह

त्यहाँ गएका िथए भनेर शान्क्वीले

भने। उनी थाइल्याण्डबाट आएका ःवयं सेवकह मध्ये एक िथए।

त्यस गाउँमा गाउँलेह ले िदनिदनै खाने पानीको िनिम्त सं घषर् गनुप
र् न

ती पाहुनाह ले दे खे। त्यस गाउँको निजकै रहे को पानीको
एक

िकलोिमटर

जित

टाढा

िथयो।

हातमा

ओहोरदोहोर गदर्थे।
जाग्यो।

िव ाथीर् ःवयं सेवक जािनजशुकिच

बािल्टन

ाङ्की किरब

बोकेर

गाउँलेह

लीलाई ती गाउँलेह ूित क णा

"ितनले त्यस गाउँको दुदर्शा दे खेर असाध्यै दु:ख मािनन् र उनको

कोमल मनलाई छोएको िथयो," शान्क्वीले भन्यो।
जब ती ःवयं सेवकह

िसमानामा रहे को शरणाथीर् िसिबरमा फक तब

आफ्ना साथीह लाई आफूले दे खेका कुराह

बताइन्। िव ाथीर्ह

त्यो गाउँलाई ५०,०० भाट (थाइल्याण्डको पैसा-किरब डेड लाख

िनणर्य गरे । त्यो पैसाले पाइप िकनेर पानी

३७-१

सबै िमलेर
पैयाँ) िदने

ा ीबाट गाउँसम्म राख्ने

ितनीह को योजना िथयो। ूभ ुको नाउँमा सेवा गनर् खिटएका िव ाथीर्ह ले

आफ्ना कलेजमा खानेकुराह

बेचेका िथए। त्यस िबबीबाट ितनीह ले िमसन

याऽाको िनिम्त चन्दा सं कलन गरे का िथए। त्यस िबबी र अ

चन्दा

सं कलनबाट जम्मा भएका पैसाको बाँकी त्यो ५०,००० भाट िथयो।
िव ाथीर्ह

एक

मिहना

ह क

लगाएर

पाइप

िब

ापिछ

आफ्ना

कामह

सकेर

र कोिरयामा िफतार् गए। जब शान्क्वीले पाइपलाइनको

फोटो ती ःकुलका िव ाथीर्ह लाई पठाए तब त्यहाँका िव ाथीर्ह

अत्यन्त

खुशी भएका िथए।
तर पानीको पाइपमाऽ होइन त्यसबाट अक काम गनर् पिन त्यस

गाउँमा ढोका खुलेको िथयो। त्यस गाउँका केटाकेटीह ले जीवनको पानी पिन
िपउन अबसर पाए भनेर शान्क्वीले भने।
"ती गाउँका मािनसह

इसाई िथएनन् न त ितनीह ले इसाई

आःथाूित केही चासो नै राखेका िथए तर इसाईह को त्यो सानो दयाको

कामले गदार् गाउँलेह ले आफ्ना बालबािलकाह को िनिम्त ःकूल खोिलिदन
अनुरोध गरे " शान्क्वीले भने।

ती गाउँलेह को आमहमा सन् २०१६मा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

चचर्ले एउटा ःकूल खोल्यो। त्यो ःकूलमा अिहले ४० जना िव ाथीर्ह

त्यस गाउँका ःकूल जानसक्ने सबै बालबािलकाह
िछमेकी गाउँका धेरै बालबािलकाह
"त्यो गाउँका मािनसह

छन्।

त्यस ःकूलमा जान्छन् र

पिन त्यही ःकूलमा जान्छन्।

धेरै खुशी छन्" शान्क्वीले भने। "ितनीह ले

खाने पानी पाए र एडभेिन्टःट ःकूल पिन पाए। त्यो सबै ती िव ाथीर्
ःवयम्सेवकह को क णाले गदार् भएको हो।"
थाइल्याण्ड-म्यानमार
४४को शान्क्वी िनयिमत

िसमानामा

रहे क

शरणाथीर्ह को

िनिम्त

वषर्

्
पमा गएर ितनीह लाई सहयोग गनर् काम गछर्न।

् उनी थाइल्याण्डको
उनी शारीिरक िव ानको र कलाको िशक्षक पिन हुन।

् यो ःकूल
कोराटमा रहे को एडभेिन्टःट इन्टरनेशनल ःकूलमा काम गछर्न।

िकन्डर गाटनदे िख नौ कक्षासम्म चल्छ। यस ऽैमािसक साबथःकूलको भेटीको

केही भागले त्यस ःकूललाई सहयोग गनछ। तपाईँह ले साबथःकूलमा

उठाउने भेटीह को िनिम्त तपाईँह लाई धन्यवाद भनेर शान्क्वीले व्यक्त
गदर्छन्।

-लेखक आन्ड्र्यु मेकचेःनी
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