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अझ बिढ चाहना

यस अध्यायका मूल पदह : १ कोरन्थी १०:१-११, लेबी ४:३२-३५, यूह ा
१:२९, िहॄू ४:१-११ र भजन ९५:८-११।

यस अध्यायको मूल सार पद: "हाॆा िनिम्त उदाहरणह
सबै

कुराह

भए

तािक

ितनीह का

गनुन
र् परोस्" (१ कोरन्थी १०:६

जःतो

दुं

पान्तिरत।

हुन सकोस् भनेर ती

ाईँह

हामीले

चाहना

अमेिरकाको न्यु योकर् राज्यमा एउटा कला म्युिजयम वा सङ्महालय

छ। त्यहाँ िवँवको गगन च ुम्बी भवनह को ठू लो नमुना रािखएको छ। त्यहाँ
न्यु योकर् सहरमा भएका सबै भवनह को नमुना छ।१:१,२००को ःकेलमा
(जसमा २.५ सेिन्टिमटर वा एक इन्च बराबर १०० िफट वा ३३ िमटरको

नापमा) रािखएको भवनह को नमुनाले ८७० वगर् िमटर वा ९३३५ वषर्
फुटले ठाउँ ओगोटे को छ। १०० जना कािलगढह

लगाएर बनेको यो

सु को नमुना १९६४मा िसि एको िथयो। ितनीह

तीन वषर्भन्दा बिढ

लगाएर मेहनत गरे र त्यो बनाउने योजना सिकएको िथयो। सन १९९०मा
फेिर आधुिनकरण गिरएको िथयो। तर २०२१को न्यु योकर् सहरको नमुना

त्यहाँ छै न। तर जेभएतापिन त्यस बाःतुकलाले वाःतिवक सहरलाई दे खाउने
सानोितनो र िवःतृत िववरण अत्यन्तै अचम्म लाग्दो गरे र िचऽण गिरएको छ।

तर अन्तमा आएर त्यो केवल ूितिलपीमाऽ हो। कुनै ठू लो, महान,

गिहरो र अझ बिढ जिटल िनमार्णह को केवल नमुनामाऽै हो।
सबै नमुनाह

खास गरे र त्यःतै हुन्छ। ितनीह

पमा दे खाउँदछन्। नमुनाले

तर वाःतिवकको नमुना वा िचन्ह वा ूितकको

वाःतिवकको

वाःतिवक

मह वपूणर् पक्षह

बःतुको

ःथान

िलन

दे खाउन

सक्दै न।

वाःतिवक होइन

सहयोग
तर

मािनसह लाई बुझाउन त्यःतो नमुना रहे को हुन्छ।
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गदर्छ।

वाःतिवक

तर
के

नमुनाले

हो

सो

बाइबलमा पिन िविभ

भिरएका

छन्।

ःवगर्मा

िबयाकलाप र सं ःथाह का नमुनाह ले

भएका

ठू लो

र

वाःतिवकतालाई

नमुनाह बाट

ँ
ँ छन्। िहॄू ४ले ःवगर्मा भएको मूल वा मौिलक बाःतिवकह मा एक
औल्याउ
वाःतिवकतालाई प ा लगाउन हामीलाई सहयोग गदर्छ। यो बाइबलमा

दे खाइएको िवौामसँग सम्बिधत छ।
१. मोशामा बिप्तःमा िलएका

१ कोरन्थी १०:१-१३ पढ्नुहोस्। जब पावलले "उदाहरण वा

नमुनाह " भनेर सम्बोधन गरे कोरन्थीका आफ्ना पाठकह लाई कसलाई
ँ
औल्याएका
िथए? हेनह
र् ोस्, "1 भाइ हो, ितमीह ले यो कुरा जान भनी म

चाहन्छु , िक हाॆा पुखार्ह

सब बादलमुिन िथए, र सबै समुिको बीचबाट भएर

गए। 2 अिन मोशामा ितनीह

सबैले बादल र समुिमा बिप्तःमा पाएका िथए।

3 सबैले एउटै आित्मक भोजन खाए। 4 सबैले आित्मक पानी िपए, िकनिक

ितनीह का साथसाथै िहँ ने आित्मक च ानको पानी ितनीह ले िपए। त्यो

ँ परमेँवर
च ानचािहँ भींट नै हुनहु न्ु थ्यो। 5 तापिन ितनीह मध्ये धेरैजसोसग
ु एन, र ितनीह
ूसन्न हुनभ

खराबीको इच्छा नगर

ितनीह मध्ये

कितझ

म भूिममा नंट भए। 6 उनीह ले जःतै हामीले

्
7
भनी यी कुरा हाॆो चेताउनीको लािग हुन।

ितमीह

मूितर्पूजक

नहोओ।

जःतो

लेिखएको

छ,

खान र िपउनलाई बसे, अिन नाच्नलाई उठे ।” 8 हामी व्यिभचारमा

“मािनसह

फःनुहँद
ु ै न, जसरी ितनीह मध्ये कित जना फसे, र एकै िदनमा तेईस हजार मरे का

िथए। 9 हामीले ूभ ुको परीक्षा गनुह
र् ँद
ु ै न, जसरी ितनीह मध्ये कितले गरे , र
सपर्ह

ारा नंट भएका िथए। 10 हामीले गनगन गनुह
र् ँद
ु ै न, जसरी ितनीह मध्ये

कितले गरे , र िवनाशकबाट नंट भएका िथए। 11 यी कुराह

ितनीह लाई

चेताउनीको िनिम्त भए तापिन ती हाॆै िशक्षाको िनिम्त लेिखएका हुन,् जसमािथ
युगको अन्त्य आइसकेको छ। 12 यसकारण जसले खड़ा छु भनी सोचेको छ,

त्यो होिशयार रहोस्, नऽता त्यो ल नेछ। 13 मािनसलाई आइपन परीक्षाबाहेक
ितमीह

अ

परीक्षामा परे का छै नौ। परमेँवर िवँवासयोग्य हुनहु न्ु छ। उहाँले

ितमीह लाई ितमीह का शिक्तदे िख बािहरका परीक्षामा पनर् िदनुहन
े ै न, तर
ु छ

परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पिन बनाइिदनुहन
े – यसरी ितमीह
ु छ

खप्न सक्नेछौ।"

त्यसलाई

१ कोरन्थी १०:६ र ११मा "उदाहरण" भनेर मीक भाषाबाट

अनुवाद गिरएको हो। तर मीक भाषामा त्यसको अथर् टाइप वा ूितक हो। यो

१६३

मीक भाषाको नाम हो। ूितकको अथर् किहल्यै पिन वाःतिवक वा सक्कल

होइन तर सक्कल वा वाःतिवकताको िचन्ह वा ूितक हो। त्यसले सक्कल

कःतो छ भनेर दे खाउँछमाऽै। नक्कल वा नमुना वा ूितकले अक बाःतिवक
वा सक्कल कःतो छ भनेर बुझाउन खोज्दछ।

िहॄू ८:५ले यस िकिसमको सम्बन्धलाई बुझाउने एक असल उदारण

हो: "ितनीह

(वा पुरानो करारका पुजारीह

जसले पिवऽःथानमा िविधपूवक
र्

सेवा गछर्न)् ःवगर्का बःतुह को ूितिलपी वा नक्कल र छायाँमाऽ भएर

दे खाएको छ। जब मोशाले पिवऽबासःथानको िनमार्ण गनर् लागेका िथए
त्यसबेला परमेँवरले उनलाई भ ुभएको िथयो 'ितमीलाई पहाडमा दे खाइएको
नमुना जःतै ूत्येक थोक बनाउन हे न'र्ु " ( पान्तिरत)

िहॄूको पुःतकमा उल्लेख गिरएको अं शमा ःवगर् र पृथ्वीको
पिवऽःथानसँग िसधै सम्पकर् भएको दे खाउँछ। यसै मा पावलले ूःथान

२५:९लाई उद्धृत गदर्छन् "ितमीलाई दे खाइएको नमुना अनुसार" जुन मोशाले

पहाडमा दे खेका िथए। त्यसको अथर् यो हो िक पृथ्वीमा भएका सबै िविधिवधान
ःवगर्को पिवऽःथानमा के भइरहे को छ ितनीह लाई नमुना वा

र िरितह
ूितकको

पमा

उदाहरणह

हुन ्

भनेर

मा ुपदर्छ।

जसरी

पृथ्वीको

पिवऽःथानमा मूल पुजारी िथए त्यसरी नै ःवगर्को पिवऽःथानमा येशू भी

हाॆो मूल पुजारी भएर सेवाकायर् गनुह
र् न्ु छ।

ती कुराह लाई मनमा राख्न सक्यो भने १ कोरन्थी १०मा पावलले

के बुझाउन खोजेका िथए सो हामी बुझ्न सक्छ । यस अध्यायमा परमेँवरका
जनह

ूित ा गिरएको दे शमा याऽा गन दौरानमा ितनीह ले के के भोगे भनेर

केही मूल घट्नाह

पावलले उल्लेख गदर्छन्। "हाॆा पूखार्ह " भनेर

सम्बोधन गिरँदा यहू दी पूखार्ह

हुन ् जो िमौदे शबाट िनःकेका िथए। ितनीह

परमेँवरको बादलमुिन िथए, लाल सागर तरे का िथए र यसरी सबै जना

दासत्वबाट ःवतन्ऽताको जीवन िबताउन बिप्तःमा िलएका िथए।

इॐाएलीह ले आफ्नो याऽाको दौरानमा म भूिममा जे जे अनुभव गरे

त्यो सबै व्यिक्तगत इॐाएलीको िनिम्त बिप्तःमाको ूितक वा नमुना िथयो भनेर

ँ
ँ छन्। पावलको तकर्मा हामी जाने हो भने उनले "आित्मक
पावलले औल्याउ

ँ
ँ छ (ूःथान १६:३१-३५) जुन
खुराक" भनेका िथए जसले म ालाई औल्याउ
परमेँवरले

इॐाएलीह लाई

िदनिदनै

उपलब्ध

गराउनुभएको

िथयो।

ु न्ु छ भनेर
इॐाएलीह ले च ानबाट िपए भनेको छ भने त्यो च ान येशू हुनह
पावलले पिहचान गदर्छन् (१ कोरन्थी १०:४) येशू भी
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"जीवनको रोटी"

ु न्ु छ (यूह ा ६:४८) र उहाँ "जीिवत पानी हुनह
ु न्ु छ (यूह ा ४:१०)।
हुनह

इॐाएलीह ले गरे का अनुभवह सँग हाॆो िबयाकलाप र येशूलाई तुलना गदार्

सबै ूितकह

मनािसव भएको दे िखन्छ। पुरानो करारको इितहासलाई ूकट

गरे र वा औल्ँ याएर आजको ूत्येक येशूभक्तलाई आित्मक सत्यताह लाई
ूयोगमा ल्याउन सिकन्छ भनेर पावलको िजिकर छ। इॐाएलीह ले जे जे

भोगे वा म भूिममा जे जे भए ती सबै हाॆा िनिम्त उदाहरण वा नमुना हुन ्

भनेर ःवीकानुर् ज री छ।

ूःथानमा उल्लेिखत इॐाएलीह को अनुभवको सिमक्षा गनुह
र् ोस्।

ितनीह को उदाहरह बाट हामीले के पाठह
वा खराब होस्?

२. बिलूथा र पिवऽःथानमा गिरने िविभ

िसक्न सक्छ , चाहे असल होस्

िविध तथा ूथाह

पुरानो करारको लेबीह को पुःतकमा िविभ

ूथा वा िविधह

भेटी, बिलूथा र अ

उल्लेख गिरएका छन् जसले नयाँ करारमा भएका सत्यह को

ूितक र उदाहरणह

ँ ामा हामीले हे र्य । कितपय
हुन ् भनेर अिघल्लो बुद

इसाईह ले ती पुरानो करारकोमाऽ हुन ् हामीसँग अिहले सरोकार छै न भने

त्यसलाई पढ्न वा त्यसूित ध्यान िदन पन्छाउँछन्। तर ितनीह लाई केलाएर

अध्ययन गदार् ितनीह मा ठू लो आित्मक मूल्यमान्यता र सत्यताह ले भिरएको
हामी पाउन सक्छ ।

इॐाएलीह ले पाप गदार् कःतो पापभेटी िनयिमत पमा ल्याउन पछर्

भनेर लेबी ४:३२-३५मा लेिखएको पढ्नुहोस्। त्यस ूथाबाट हामी के िसक्न

सक्छ ? अिहले

हाॆा पापह का भेटी वा बिलह

चढाउने मिन्दर वा

पिवऽःथान छै न। ती बिलूथा वा भेटी िदने चलनलाई यूह ा १:२ र १ पऽुस
ँ कसरी गाँःन सिकन्छ? हेनह
१:१८-२१सग
र्ु ोस्, लेबी ४:२७-३५ "27 “ ‘यिद
समुदायका मािनसह मध्ये कसैले अजानमा पाप गछर् र परमूभ ुले मनाई

गनुभ
र् एका कुराह मध्ये कुनै कुरो गछर् भने, त्यो दोषी हुन्छ। 28 त्यसले गरे को

त्यो पाप त्यसलाई ूकट हुँदा, आफूले गरे को पापको िनिम्त आफ्नो भेटी ःव प

िनंखोट बाभी त्यसले ल्याउनुपछर्। 29 त्यसले पापबिलको टाउकोमा आफ्नो

हात राखोस्, र होमबिलको ठाउँमा त्यो पापबिल मारोस्। 30 त्यसपिछ
ँ
पूजाहारीले आफ्नो औलाले
पापबिलको रगतबाट केही िलएर होमबिलको वेदीका

सीङह मा लगाऊन्, र त्यसको बाँकी रगत वेदीको आधारमा खन्याऊन्। 31
त्यसको सबै बोसो मेलबिलका बिलदानको बोसोझ त्यसले िझकोस्, अिन
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पूजाहारीले परमूभ ुको िनिम्त मीठो बाःना हुनलाई त्यो वेदीमा जलाऊन्। यसरी

पूजाहारीले त्यसको िनिम्त ूायिँचत गनछन्, र त्यसलाई क्षमा हुनछ
े ।

32 “

‘यिद त्यसले पापबिलको िनिम्त भेड़ाका बच्चा आफ्नो भेटी ःव प ल्यायो भने

िनंखोट पाठी ल्याओस्। 33 त्यसले पापबिलको टाउकोमा आफ्नो हात राखोस्,
र जहाँ होमबिलको पशु मािरन्छ, त्यही ँ नै पापबिलको िनिम्त त्यसलाई मारोस्।
ँ
34 त्यसपिछ पूजाहारीले आफ्नो औलाले
पापबिलको रगतबाट केही िलएर

होमबिलको वेदीका सीङह मा लगाऊन्, र त्यसको बाँकी रगतचािहँ वेदीको

आधारमा खन्याऊन्। 35 त्यसको सबै बोसो मेलबिलका पाठाको बोसोझ
त्यसले िझकोस्, र पूजाहारीले त्यो परमूभ ुको िनिम्त अिग्न-होममािथ वेदीमा

जलाऊन्। यसरी त्यसले गरे को पापको िनिम्त पूजाहारीले त्यसको िनिम्त
ूायिँचत गनछन्, र त्यसलाई क्षमा हुनछ
े ’।” , यूह ा १:२९ "भोिलपल्ट उनले

येशूलाई आफूितर आइरहनुभएको दे खेर भने, “हेर, सं सारको पाप उठाइलैजाने

परमेँवरका थुमा!" र १ पऽुस १:१७-२१ "17 पनपक्ष वा पक्षपात नगरी
मािनसको कामअनुसार इन्साफ गनुह
र् न
े ाई िपता भनी पुकारा गछ
ु ल

ँ िबताओ। 18 ितमीह
ितमीह का ूवासको सम्पूणर् समय डरसग

भने,

जान्दछौ, िक

आफ्ना िपता-पुखार्बाट आएका व्यथर्का कुराह दे िख, सुन वा चाँदीजःता नाश हुने

थोकह

िनंकल

ारा दाम ितरी ितमीह

छु ट्

ाइएका होइनौ, 19 तर िनंखोट र

थुमाको जःतो भींटको अनमोल रगत ारा दाम ितरी छु ट्

छौ। 20 उहाँ सृिंटभन्दा अगािडदे िख नै
ितमीह का

खाितर

समयको

अन्त्यमा

ाइएका

ु एको िथयो, तर
िनयुक्त हुनभ

ूकट

ु यो।
हुनभ

21

उहाँ ारा

परमेँवरमािथ ितमीह को भरोसा छ, जसले भींटलाई मृतकबाट जीिवत पारे र
मिहमा िदनुभयो, तािक ितमीह को िवँवास र आशा परमेँवरमा रहोस्।"

कुनै पिन मह वपूणर् अथार्त ् मूल्यवान र सन्दे शलाई उ म वा

व्यविःथत पमा ूसारण गनर् िरितिथित वा िविधह

अपनाइन्छ। ितनीह

कुन

सन्दभर्मा िदइयो सो बुझ्नु आवँयक छ। िविधह को ूभावकािरतालाई बुझ्न

कुन समयमा ितनीह

िदइयो, कुन ःथानमा िदइयो र ितनीह ले पिछको

ँ
ँ छन् भ े कुराको ख्याल राख्नु ज री छ। जब
कुराह लाई कसरी औल्याउ

बाइबलको पुरानो करारमा उल्लेख गिरएका परमेँवरका िविभ

आदे शह लाई

हामी केलाएर पढ्छ तब के भेटी वा बिल चढाउनुपछर्, किहले, कहाँ र के
िविधह

अपनाउनुपछर् भ े िवषयमा परमेँवरले नै िवशेष िबःतृत िववरण िकन

िदनुभएको सो हामी बुझ्न सक्दछ ।

१६६

ती सबै िविधह को केन्ििवन्दु रगत हो। यसलाई पोखाउनु र छनुप
र् न

ु ै पछर्। यस जगतको सबभन्दा
िविध त्यःतो रमाइलो कुरो होइन न त हुनन
खराब तत्व पापसँग रगत मुिछएकोले त्यो कदािप रमाइलो मा े कुरो होइन।
रगतले

ाक्कै

के

भूिमका

खेल्दछ,

लगाउनुपछर्? पिवऽःथानमा गिरने िविभ

वेदीका

िसङह मा

िविध वा ूथाह

रगत

िकन

कसरी गन भनेर

िदएतापिन िकन गिरन्छ भ े व्याख्या सबैमा छै न। हुनसक्छ इॐाएलका
जनताले रगतको मह व र अथर् के छ सो ितनीह ले बुिझसकेको हुनपु छर्

("िकनिक जीवधारीको ूाण त्यसको रगतमा हुन्छ। मैले रगतचािहँ वेदीमा

ितमीह को

िनिम्त

ूायिँचत

गनर्लाई

िदएको छु , िकनभने

मािनसका जीवनको िनिम्त ूायिँचत गिरन्छ" लेबी 17:11)।

रगत ारा

नै

जुन उदाहरण लेबी ४:३२-३५बाट िलइएको िथयो, त्यसबाट लेबी

४:३५मा मह वपूणर् व्याख्या गिरएको पाउँछ : "त्यसको सबै बोसो मेलबिलका
पाठाको बोसोझ त्यसले िझकोस्, र पूजाहारीले त्यो परमूभ ुको िनिम्त अिग्नहोममािथ वेदीमा जलाऊन्। यसरी त्यसले गरे को पापको िनिम्त पूजाहारीले

त्यसको िनिम्त ूायिँचत गनछन्, र त्यसलाई क्षमा हुनेछ’।” त्यसकारण सबै

ूायश्िचत वा पापको क्षमाको ूिबयामा रगतको भूिमका मूल छ। रगतै ारा

पापीह

पिवऽ परमेँवरसँग िनद ष वा ठीक ठहनर् सक्छन्। इॐाएलको

पिवऽमिन्दरमा गिरने सबै बिल वा भेटी ूथा र िरितिथितह

सबै हाॆो िनिम्त

् ती
भी को मरण र सेवाकायर्का ूितक वा नमुना वा नक्कलह माऽ हुन।
सबै ूथाह को सक्कल येशू भी

ु न्ु छ।
हुनह

पाप भ े तत्व कःतो असाध्यै खराब रहेछ जसले गदार् ऽीएक

ु यो। हामी कुनै
परमेँवरको एकले हाॆो िनिम्त त्याग गनुभ
र् यो र बिल हुनभ

असल काम, धमर्कमर् आिदमा किहल्यै होइन तर परमेँवरको अनुमहमा

भरपनुप
र् छर् भनेर त्यसले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? येशूले हाॆो िनिम्त जे
र् यो त्यसमा हामी के थप्न सक्छ र?
गनुभ
३. िवौामको "उदाहरण"

हामीले पिवऽःथानमा गिरने िविभ

िचन्हह का उदाहरणह

िविधह लाई िविभ

ूितक र

हे र्यौ। ती उदाहरणह लाई बाइबलमा िदएको

िवौामको अवधारणालाई पिन

ूयोग गनर् सक्छ । यसको वाःतिवकतालाई

थाहा पाउन हामी नयाँ करारको िहॄूको पुःतकितर फिकर्नुपछर्।
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िबौामको ूित ा त बाँिक नै छ भनेर पावलले िहॄू ४:१-११मा

खुलासा गरे का छन्। त्यो

िबौाममा

पःन

र

त्यसको

कःतो खालको
उपभोग

िबौाम हो? परमेँवरले िदनुहन
ु े

गनर् ूःथानको

पुःतकमा

लेिखएको

इॐाएलीह को अनुभव र ितनीह को उजाड ःथानको याऽालाई बुझ्न सक्य

भने त्यो िबौामको बारे मा बुझ्न थप सहायता गदर्छ। हेनह
र्ु ोस्, "१ यसकारण
परमेँवरको िवौाममा ूवेश पाउने ूित ा छँदाछँदै हामी होिशयार रह

र

ितमीह मध्ये कोही पिन त्यस ूित ादे िख विञ्चत नहोस्। २ िकनिक हामीलाई
पिन ितनीह लाई झ सुसमाचार ूचार गिरएको हो। तर सुनक
े ो वचनले

ितनीह लाई केही फाइदा भएन, िकनिक सुन्नेह ले िवँवासपूवक
र् ियनलाई महण

गरे नन्। ३ िकनिक हामी िवँवास गनह चािहँ त त्यस िवौाममा ूवेश गछ ,

जसो उहाँले भन्नुभएको छ, “यसैले मैले आफ्नो बोधमा यसरी शपथ खाए,ँ ‘मेरो

िवौाममा ितनीह

किहल्यै पःनेछैनन्’।” य िप उहाँका कायर्ह

उत्पि दे िख नै पूरा भइसकेका िथए। ४ िकनिक उहाँले अ

सं सारको

कुनै ठाउँमा सात

िदनको िवषयमा यस िकिसमले भन्नुभएको छ, “परमेँवरले सबै कायर्ह बाट

सात िदनमा िवौाम िलनुभयो।” ५ र फेिर यसै खण्डमा उहाँले भन्नुभयो, “मेरो
िवौाममा ितनीह

किहल्यै पःनेछैनन्।” ६ कसै-कसैलाई ूवेश गनर् अझै बाँकी

नै छ, र ितनीह , जसलाई अिघअिघ सुसमाचार ूचार गिरएको िथयो, ितनीह

आफ्ना अना ाकािरताले गदार् पःन सकेनन्। ७ फेिर परमेँवरले “आज” भनी

एक िदन ठहराउनुभएको छ, जब उहाँले धेरै समयपिछ दाऊद ारा अिघ भिनएकै

् भने
कुरा फेिर भन्नुभयो, “आज ितमीह ले उहाँको शब्द सुनयौ

ितमीह का

दय कठोर नपार।” ८ िकनिक यहोशूले ितनीह लाई िवौाम िदएका भए त

परमेँवरले पिछबाट अक

िदनको िवषयमा भन्नुहन
ु िे थएन। ९ यसकारण

परमेँवरका जनह का िनिम्त शबाथको िवौाम बाँकी नै छ। १० िकनिक

परमेँवरको िवौाममा ूवेश गन जोसुकैले पिन आफ्नो पिरौमदे िख िवौाम गछर्,

जसरी परमेँवरले आफ्नो पिरौमदे िख िवौाम िलनुभयो। ११ यसकारण हामी

त्यस िवौाममा ूवेश गनर्लाई ूयत्न गर , र त्यःतै िकिसमको अना ाकािरता ारा
कोही पिन पितत नहोस्।"

लगनशील र िवँवास भ े िवषय मािथ लेिखएको पावलको भनाइ धेरै

मह वपूणर् छ। िन:सन्दे ह पावलले हप्ताको सात

िदन साबथको िवौामको

बारे मा पिन चचार् गिररहे का िथए (िहॄू ३:७-१९ पढ्नुहोस्) तर यहाँ पावलले

परमेँवरका जनह लाई िवँवाससाथ लगनशील भएर अिघ बढ भिनएको छ
जसको अथर् परमेँवर र सुसमाचारूित िन ावान भएर बःनु हो।
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िवगतमा परमेँवरको अगुवाइका पाठह बाट गिम्भर भएर िसक्नुपछर्

भनेर पाठकह लाई मािथका अंशह ले याद िदलाउँछ, "त्यसकारण िक कोही
पिन त्यःतै खालका अ े री वा अना ाकारी भएर पतनको धरापमा नपरोस्"

(िहॄू ४:११

पान्तिरत)। त्यसको अथर् यो नै मौका हो, अवसर हो, यसलाई

ध्यान दे ऊ! इॐाएलीह ले सुसमाचार सुनेका नै िथए तर सुनेको भरमा

ितनीह लाई केही फाइदा भएन भनेर लेखकले आफ्नो भनाइ अिघ बढाउँछन्।

परमेँवरको वचन सुनेर ितनीह को िवँवास र परमेँवरमा भरोसा राखेर
बिलयो भएर उहाँका आ ाह

मा ुको स ा ितनीह

अ े री र िविोही हुने

बाटो रोजे (िहॄू ३:७-१५सँग तुलना गनुह
र् ोस्), जसको फलःव प िमौदे शबाट

िनिःकआएका पिहलो पुःताले ितनीह लाई परमेँवरले िदन चाहने िवौामको
किहल्यै पिन न त उपभोग गनर् पाए न त ितनीह
िवँवास र िवौामसँग कःतो घिन

पःन नै सके।

सम्बन्ध छ भनेर िहॄू ४:३ले ू

पादर्छ। हामीलाई िवौाम िदन्छु भ ुहन
ु ेलाई िवँवास गनर् सक्य र उहाँमािथ

भरोसा राख्न सकय भनेमाऽ उहाँको िवौाममा हामी पःन सक्छ । यथाथर्मा
ु न्ु छ। (अथार्त ् उहाँमािथ
वतर्मान पिरूेक्षमा त्यो िवौाम ूभ ु येशू आफै हुनह

िवँवास र भरोसा नराख्नेह ले येशूमा पाउने सही िवौाम के हो र उहाँ को
ु न्ु छ भ े कुराको उपभोग गनर् सक्दै न-अनुवादक)।
हुनह

िहॄू ४:३ फेिर िनयालेर पढ्नुहोस्। यहाँ इॐाएलीह को मूख्य समःया

के िथयो। त्यसबाट हामीले के िशक्षा पाउन सक्छ ? ितनीह लाईमाऽ होइन

हामीलाई पिन सुसमाचार ूचार गिरएको पिरूेक्षमा (िहॄू ४:२)? हेनह
र्ु ोस्,
"िकनिक हामी िवँवास गनह चािहँ त त्यस िवौाममा ूवेश गछ , जसो उहाँले
भन्नुभएको छ, “यसैले मैले आफ्नो बोधमा यसरी शपथ खाए,ँ ‘मेरो िवौाममा

ितनीह

किहल्यै पःनेछैनन्’।” य िप उहाँका कायर्ह

पूरा भइसकेका िथए।"
ःवीकार

सं सारको उत्पि दे िख नै

सु का येशूभक्त समूदायले पिहला ूकट गिरएका सन्दे शह लाई
गरे को

िथयो,

जसलाई

हामी

अिहले

पुरानो

ु एको येशू भी
ितनीह का पापह का िनिम्त बिल हुनभ

करार

भन्दछ

र

परमेँवरको थुमा

ु न्ु छ भनेर िवँवास गरे को िथयो। त्यस बिलमा िवँवास राखेर ितनीह ले
हुनह

येशूमा पाउने मुिक्तको अनुभव गनर् सकेका िथए र िवौाम पिन पाएका िथए

जुन हामीलाई पिन येशूमा उपलब्ध गराइएको छ।
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येशूको रगत ारा हामी मुिक्त पाउँछ भ े अवधारणालाई बुझ्न सक्य

भने येशूमा पाइने िवौामको उपभोग गनर् सक्छ । यसले हामी हाॆो काम वा

धमर्कमर्ले होइन तर अनुमहबाट मुिक्त पाउँछ भ े अवधारणालाई कसरी बुझ्ने?
४. ितमीह का

दयह लाई कठोर नपार

दुवै िहॄू ४:४-७ र भजन ९५:८-११ पढ्नुहोस्। यहाँ दुवै अंशह मा

के चेतावनी िदएको छ र जसबाट अिहले पिन हामीलाई के भ

सो जा

सक ? हेनह
र्ु ोस्, "४ िकनिक उहाँले अ

खोिजरहेको छ

कुनै ठाउँमा सात िदनको

िवषयमा यस िकिसमले भन्नुभएको छ, “परमेँवरले सबै कायर्ह बाट सात

िदनमा िवौाम िलनुभयो।” ५ र फेिर यसै खण्डमा उहाँले भन्नुभयो, “मेरो

िवौाममा ितनीह

किहल्यै पःनेछैनन्।” ६ कसै-कसैलाई ूवेश गनर् अझै बाँकी

नै छ, र ितनीह , जसलाई अिघअिघ सुसमाचार ूचार गिरएको िथयो, ितनीह

आफ्ना अना ाकािरताले गदार् पःन सकेनन्। ७ फेिर परमेँवरले “आज” भनी

एक िदन ठहराउनुभएको छ, जब उहाँले धेरै समयपिछ दाऊद ारा अिघ भिनएकै

कुरा फेिर भन्नुभयो, “आज ितमीह ले उहाँको शब्द सुन्यौ भने ितमीह का

कठोर नपार।” (िहॄू ४:४-७) र "८ ितमीह ले मेरीबामा गरे जःतै आफ्ना

दय

दय

कठोर नपार, जःतो ितमीह ले त्यस िदन म भूिममा भएको मःसाहमा गरे का

िथयौ, ९ जहाँ मैले गरे का काम ितमीह का पूवज
र् ह ले दे खेका भए तापिन

ितनीह ले मलाई जाँच गरे र मेरो परीक्षा गरे ।

१० चालीस वषर्सम्म त्यस

ँ म बोिधत भए,ँ र मैले भन, “यी त्यःता मािनस हुन,् जसका
पुःतासग

दय

बरािलएर जान्छन्, र ितनीह ले मेरा मागर् िचनेका छै नन्।” ११ यसैले मैले
आफ्नो बोधमा यसरी शपथ खाए,ँ “मेरो िवौाममा ितनीह

किहल्यै पःनेछैनन्”

सृि को लेखासिहत समावेश गरे र इॐाएलीह

कःता अ े री र

(भजनसं मह ९५:८-११)।
िवँवासघात गरे

जसले गदार् परमेँवरले साँची राख्नु भएको र उहाँले

ितनीह लाई िदनुहन
ु े िवौाममा पःन ितनीह

९५:११लाई उताद िहॄू ४:४-७ले बताउँदछ।
वाःतवमा

भजन

९५:८-११मा

असफल भए भनेर भजन

इॐाएलीह को

उजाडःथानको

अनुभवलाई परमेँवरको िवौामसँग गाँिसएको छ साथै ितनीह
कमजोर हुँदा उहाँको िवौाममा ितनीह

िवँवासमा

पःन पाउनेछैन भनेर उहाँले सपथ

खानुभएको िथयो। त्यो िवौाम िथयो ितनीह लाई िदइने ूित ा गिरएको

भूिम।
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हुन त, इॐाएलीह

ूित ा गिरएको दे शमा पसे तर नयाँ पुःताले

परमेँवरको सहायताले िसमाना नाघेका िथयो। ितनीह ले त्यस दे शका बिलया

िकल्लाह लाई कब्वा गरे र त्यस दे शमा ितनीह

बसोबास गरे का िथए।

ितनीह ले दे श त पाए तर ितनीह ले परमेँवरको िवौाममै पःन

पाएनन्। येशू भी मा पाइने मुिक्तको वाःतिवकताको अनुभव धेरैले गनर् पाएनन्
िकनभने ितनीह मा िवँवासको कम िथयो जुन बारम्बार ितनीह

परमेँवरका आ ाह

उल न गरे र दे खाएका िथए। िवौामलाई भूिमसँग

गाँिसएतापिन सही र पक्का िवौाम भनेको मािनसह

िथएन।

अ े री र

आरामसाथ बःनुमाऽ

परमेँवरको आ ा पालन नगदार् परमेँवरको वचन सु ह
े ले पिन

उहाँले िदन चाहनुभएको सही वा सत्य िवौाम इॐाएलीह

िहॄू ८:६मा खुलासा गिरएको छ। परमेँवरको वचन नसु

पःन पाएनन् भनेर
वा उहाँको आ ा

पालन नगन र उहाँको िवौाममा पःन नसक्नेको बीचमा के सम्बन्ध छ?

"आज" भनेर सम्बोधन गिरँदा ज री भनेर व्यक्त गिरन्छ। "आज"

भन्दा अब समय खेर फाल्नु हु

वा बरवाद गरे र बःनु हु

भ े बुझ्नुपछर्।

"आज" भन्दा हाॆो ूत्यु र र िनणर्यलाई अपेक्षा गिरएको छ भनेर हामीले

बुझ्नुपछर्।

पावलले िसमरोन semeron भ े मीक शब्दलाई िलन्छन्। यस शब्द

"आज" भ े अथर्ले कितको मह व छ भनेर दे खाउँछ। पावलले िवौामको

सन्दभर्मा िलएका छन्। भजन ९५:७,८मा चेतावनीको साथै परमेँवरका
जनह

ु नगनुर् जसले गदार् परमेँवरले
ितनीह का पूखार्ह ले गरे का जःतो भल

उपलब्ध गराउनुभएको मुिक्तमा पसेर सत्य िवौाममा पःन पिन असफल
नहोस्। यो चेतावनी र आ ान हामीह लाई पिन हो।

बतर्मान पिरूेक्षमा नै हामीलाई िदएका ती शब्दह

सुन्दा हाॆो िनिम्त

के अथर् छ जसमा भिनएको छ, "यिद आज नै ितमीह ले उहाँको आवाज सुन्दा:

'ितमीह का

दयह

कठोर नबानाउनु'"?

भजनको लेखकले हजार वषर् पिहले

त्यो आ ान गरे का िथए। य िप, त्यही आ ान हाॆो िनिम्त पिन िकन मह वपूणर्
छ? हजार वषर् पिहले उच्चारण गिरएतापिन त्यो समयसापेिक्षत आ ान हो भनेर

हामीले बुझ्नु ज री िकन छ?
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५. ःवगर्को सहर िजत्न

िहॄू ४मा उल्लेिखत मूख्य धारणाह को

भयो भनेर

तकर्सम्मत िवकास कसरी

िहॄू ४:८-११ पढ्दा िवशेष ूमाण सिहत बुझ्न सिकन्छ।

यहोशूले इॐाएललाई िवौाम िदएनन्। त्यसकारण परमेँवरले झुठो नबोल्ने

ु एकोले परमेँवरका जनह लाई अक िवौाम बाँिक हुनैपछर्। परमेँवरले
हुनभ

िदनुहन
ु े िवौाम केवल यहू दी िवँवासी समूहलाईमाऽ जोगाइ राख्नुभएको छै न।

तर ती सबै मािनसह ले त्यो िवौामको उपभोग गनर् पाउँछन् जसले येशू
्
भी लाई ितनीह को मुिक्तदाता भनेर महण गछर्न।

गलाती ३:२६-२९मा इसाई जगतको िनिम्त अत्यन्तै उल्लेखनीय

धारणा छ जसमा बूसपिछ परमेँवरलाई िवँवास गरे र उहाँकव करारमा

बःनेह को चिरऽलाई उजागर गिरएको छ। न त यहू दी न त मीक अथार्त ्
अयहू दी, न त दास न त फुक्का वा मािलक, न त पु ष न त

ी हुन्छ तर

सबै समान छन् भनेर पावलले कुन् सन्दभर्मा उल्लेख गरे का िथए? हेनह
र्ु ोस्,

"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
२९ यिद ितमीह

भींटका हौ भनेता ितमीह

ूित ाबमोिजम उ रािधकारीह

हौ।"

सबै एउटै हौ।

अॄाहामका सन्तान हौ, र

कितपय समयमा िहॄू ४लाई हप्ताको सात िदन साबथलाई पालन

गनर् जोड िदएको छ भनेर त्यसलाई ूयोग गिरएको छ भने कितपयले साबथ

िवौामको गिरमाको िनरन्तरतालाई च ुनौित िदएको छ। यःता मािनसह ले यो
िसकाउँदछन् िक अन्तको समयमा िवौाम हुनेछ। तर दुवै धारणाह ले
बाइबलले के भ

खोजेको छ सोको ूितिविम्बत गरे को छै न। ब

अन्तको

समयमा परमेँवरको िवशेष िवौामको उपिःथित जनाइएको छ जुन सृि को

सु दे िख नै िथयो र हप्ता हप्तामा आउने साबथ िवौामको उत्सबले युगको
अन्तमा हुने िवौामको अिलकितमाऽ ःवाद हो भनेर िहॄूको त्यस अं शले

आभास् िदन्छ। हो, यहू दीह ले

साप्तािहक साबथ केवल "ओलामहाबा

olambhaba" अथार्त ् आउने सं सारको ःवाद िदलाउने अनुभव हो बुझ्दछन्।
भ े

परमेँवरका जनह को िनिम्त साबथ खालको िवौाम बाँिक नै भएको

धारणाले

पृथ्वीको

इितहासको

सु मा

भएरको

परमेँवरले

िवौाम

िलनुभएको पिहलो साबथको ूितध्वनी गदर्छ। त्यसको अथर् हामीले मुिक्त
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पाउने आशामा गिरने हाॆै धमर्कमर्लाई रोकेर परमेँवरमािथ नै िवँवास र

भरोसा राख्दै उहाँले उपलब्ध गराउनुभएको मुिक्तको ूित ालाई हाॆो जीवनमा
पूरा भएको छ भनेर अनुभिू त पाउनु हो।

कितपय इसाईह ले यो दावी गदर्छन् र िसकाउँदछन् िक येशूमा

मुिक्तको िवौाम पाएकोले दश आ ामा लेिखएको साबथ त्यसै मा पूरा भयो र

इसाईह ले अब साप्तािहक साबथलाई पालन गनुर् आवँयक छै न। तर िहॄूको
उक्त अं शले त्यस धारणालाई समथर्न गदन। येशूले उहाँको कायर्बाट िदइने
अिन्तम िवौामको ूित ाले बाइबलमा िदएको सात िदन साबथलाई िनलम्बन
गदन ब

त्यसको िवपिरत यसको गिरमा उचाल्दछ।

आफ्नै खु ामा उिभने, आफ्नो िवकास आफैले गन, कसै को सहायता

िबना आफू आफू ब े, कामै काम
आजको

गरे र काममामाऽ व्यःतहुने भनेर िसकाउने

सं सारमा येशूमा िवौाम िलनु उहाँको अनुमह नै हाॆो मुिक्तको लािग

काफी छ र उहाँले नै हामीलाई पिरवतर्न गनुह
र् न्ु छ भ े भ े धारणा नौलोमाऽ
होइन अमान्य पिन छ।
दयह

कितपय मािनसह

आफ्ना पापह

ठू लो र गिम्भर छन्, आफ्ना

पिरवतर्न गनर् सिकँदै न र आफ्ना मािमलाह

भनेर िदक्क लागेर बःछन्। ितनीह लाई तपाईँले

साँिच्चक्कै िनराश छन्
कसरी

सहयोग गनर्

सक्नुहन्ु छ? ितनीह लाई सान्त्वना र उचाल्न बाइबलका के पदह

तपाईँले सुनाउन सक्नुहन्ु छ?
उपसं हार:

थप जानकारी:

"हामीह का दु:खक

र किठन पिरिःथितह

छन् जुन

िलएर येशूकहाँ

आउने हामी सध चाहना गदन । कितपय समयमा हाॆा मानवीय दु:खक ह
मािनसह का कानमा सुनाउँछ र हामीलाई सहायता

गनर् नसक्नेह लाई हाॆो

दु:ख पोखाउँछ र येशूलाई िभिऽ दयदे िख हाॆो शोक पोखाउन वेवाःता गछ ।

हाॆा िदग्दारीपना र दु:खको बाटोलाई पिरवतर्न गिर आनन्द र शािन्तको

बाटोमा राख्न सक्नुहन
ु े येशूितर हाॆो ध्यान कितपयसमयमा कमै भएको हुन्छ।

ःवाथर्-त्याग र ःवत्यागले बूसको मिहमा र िबजय ूकट गदर्छ। परमेँवरका
ूित ाह

अत्यन्तै मूल्यवान छन्। यिद उहाँको चाहना हामीले थाहा पाउन

वचनह

लगनशील भएर अध्ययन गर्य र व्यवहािरक पमा पालन गर्य भने

चाहन्छ भन

उहाँको वचन हामीले अध्ययन गनपछर्। परमेँवरको ूेरणादायी

हाॆा पाऊह

समथर मागर्मा िहँड्न सक्दछन् जहाँ कुनै ठे स नखाइ िहँड्न

सक्छ । ओहो, सबै पाःटरह

र येशूभक्तह ले ितनीह का बोझह
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र है रान

तथा जिटल समःयाह

येशूकहाँ ल्याए ितनीह को कःतो भलो हुनेिथयो!

ितनीह लाई महण गनर् उहाँ पिखर्रहनुभएको छ र उहाँले शािन्त र िवौाम िदन

ु एको छ! उहाँमािथ िवँवास र भरोसा राख्नेलाई उहाँले
पिन उहाँ आतुरी हुनभ

किहल्यै पिन त्याग्नुह ु ।"-एलेन जी
१७, १८८७, पृ. १६१बाट

ाइट, द साइनस् अभ द टाइम्स, माचर्

पान्तिरत।

"िूय युवाह , के तपाईँह

त्यस हषर्पूणर् आशा र अपेक्षाको समयितर

हे न र् आतुरी गनुभ
र् एको छ जब तपाईह को धािमर्क न्यायकतार्ले तपाईँह का

नाउँह

र् न
परमेँवर िपता र पिवऽ ःवदर्दूतह को सामु पेश गनुह
ु ेछ? येशू

भी को दोॐो आगमनको िनिम्त पखर बःने सव म तयारी नै उहाँको पिहलो
आगमनबाट हामीलाई ल्याइएको महान् मुिक्तमािथको आःथामा अिडग भएर

बःन सक्नु हो। येशू भी लाई तपाईँको व्यिक्तगत मुिक्तदाता भनेर िवँवास
गनपछर्।"-एलेन जी

ाइट, आवर हाइ किल , पृ. ३६८बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

सेभेन्थ-डे साबथको िवशेषता के छ जसले परमेँवरका जनह को

िनिम्त ःवगमा पाइने िवौामलाई अगािड नै िचऽण गदर्छ? अथार्त ्
साबथको िवौामले अनन्त जीवनको ःवाद कसरी िदँदछ?

ँ मेलिमलाप गिरएको र उहाँितर
आ. ूायिँचतको समय भनेको परमेँवरसग

फकको भनेर जनाउँछ। रोमी ५:११मा व्यक्त गरे को मह वपूणर्
कथनलाई सोच्नुहोस्, "यित माऽ होइन, तर हाॆा ूभ ु येशू भींट ारा

ँ
परमेँवरमा हामी रमाउँदै पिन छ , उहाँ ारा अब हामीलाई परमेँवरसग

िमलाप ूाप्त भएको छ।" यिद कसैले तपाईँलाई यो सोध्यो रे

ँ िमल्नु भनेको के हो र उहाँसग
ँ िमलेर तपाईँको जीवनमा
"परमेँवरसग

इ.

ई.

के िभ ता आयो" तपाईँले कःतो जवाफ िदनसक्नुहन्ु छ?

सानोितनो कुरालाई ठू लो ठू लो बनाउने येशूभक्तको जीवनबाट हामी

कसरी जोिगने? परमेँवरको वचनमा दे खाइएको बृहत िचऽितर ध्यान

िदइरहनुबाट हामीलाई के ले रोिकरहेको छ?
इॐाएलीह ले

उजाड

ःथानमा

गरे का

िविभ

गल्तीह

र

िवँवासघातह को बारे मा फेिर सोच्नुहोस्। ितनीह को पिरवेश हाॆो
भन्दा फरक

छ नै तर के साझा नीितह

त्यहाँ छन्? अथार्त ् हाॆो

इसाई जीवनमा ितनीह ले सामना गरे का च ुनौतीह

ितनीह ले गरे का भूलह बाट हामीले के िसक्न सक्छ ?

१७४

के के छन् र

कथा ११
िबिसर्िदएको बोध वा िरसइबी
िजम्मी ँवी, ५१, अमेिरकामा रहेको शरणाथीर्
ु न्ु छ र तपाईँको जीवन
तपाईँ ७ वषर्को हुनह
ज लमै घुमीिफरी िबताइरहनुभएको छ रे ! त्यःतो

जीवन कःतो होला के सोच्न सक्नुहन्ु छ? त्यस
जीवनले तपाईँलाई कःतो ूभाव पाछर् होला?

िजम्मी ःवीको जीवन त्यःतै िथयो।

िजम्मी, दिक्षणपूव र् एिशयाको म्यानमार दे शमा

रहन्थ्यो।

िचिनन्थ्यो।

त्यो

दे शलाई

सानैदेिख

पिहले

िजम्मी

बमार्

भनेर

ठू लावडाह सँग

गिहरो िरस राख्न िसकेको िथयो। उसलाई िनयन्ऽण गनर् चाहने सरकारी
मािनसह लाई दे खेर आफ्नै अनुभवको कारण ितनीह ूित बु

भएको िथयो।

एक फेरा ऊ ज लमै हरायो र अब मन होला भनेर उसले सोचेको िथयो।

यिद आफू बाँच्न चाहन्छ भने सरकार िविोही हितयारले सुसिज्जत

भ ुिमगत िविोह अिभयानसँग सामेल हुन उसले िनणर्य गरे को िथयो। त्यसरी

सरकार वा आफूमािथ हुकुम चलाउने अिधकारवालाह सँग बदला िलन सक्ने

उसले ठानेको िथयो। ज लमा घुम्दा िजम्मी हराएकोले िजउनको िनिम्त ऊ
िविोहीसँग सामेल हुन पुगेको िथयो। दुई वषर्सम्म िजम्मी पिरवारसँग अलग

भएको िथयो। दुई वषर्पिछ िजम्मीले आफ्नो बुबा थाइल्यान्डको शरणाथीर्

िशिवरमा भे

ो। बाबु छोराको पुनिमर्लनमा खुशी त भएको िथयो तर

िजम्मीको िविोही पारा बाबुलाई मन परे न। हितयार उठाएर सरकारसँग लड्नु
िठक छै न भ े बुबाको धारणा िथयो। ब , िजम्मी पाःटर भएर मािनसह लाई

परमेँवरको ूेमको बारे मा सुनाउन र ितनीह लाई अनन्त जीवनितर डोर्याउन
खोज्नुपछर् भ े सल्लाह बाबुले िदए।

तर सरकारसँग गिहरो िरस र ूितशोधको भावनाले िजम्मीको िदमाग

उकुसमुकुस भएको िथयो। आफ्नो बुबा शरणाथीर् िशिवरमा रहे को सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट चचर्मा सिरक हुँदा उनको चेहरामा आनन्द र शािन्त छाएको
िजम्मीले दे खेको िथयो। भी

उसले बाइबलमा प

र सै तानको बीचमा भइरहे को

न् को बारे मा

ो। आफ्नो बुबा िठक भएको उसले महसुस गर्यो र
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उसमािथ अन्याय गनलाई क्षमा िदने िनणर्य उसले गर्यो। िजम्मी सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट पाःटर पिन भयो र पिछ उनी अमेिरकामा बसोबास गनर् पिन पुगे।
पिरवारह

थाइल्यान्डको

शरणाथीर्

िशिवरह मा

रहे का

म्यानमारका

धेरै

अमेिरकाभिर छिरएको िजम्मीले थाहा पाए। ितनीह मध्ये धेरैजसोले

अमेिरकामा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह

खोज्न थालेका िथए। जब चचर् भे ाए

तब चचर्मा भएका कायर्बमह मा ितनीह ले भाग िलन सकेका िथएनन्
िकनिक ितनीह ले चािहनेमाऽा अङ्मेजी पिन बुझेका िथएनन्। त्यसकारण
ितनीह

िनराश भइरहे का िथए।

ती मािनसह लाई भेटेर ितनीह को िवँवासमा हौशला िदन िजम्मीले

चाहे का िथए। ती शरणाथीर्ह

सानो सानो झुण्डमा िवभािजत गराएर आफ्नै

भाषामा परमेँवरको आराधना ःतुित गनर् िजम्मीले सघाउन चाहे का िथए।
धेरै ूाथर्ना र ूयासपिछ िजम्मीले तीनवटा चचर्ह

ःथापना गरे । तर

पिरवारलाई पाल्न उनले िदनभरी काम गनुप
र् रे को िथयो। अमेिरकाको िविभ
राज्यह मा

म्यानमारबाट आएका २००० करे न एडभेिन्टःट शरणाथीर्ह

छिरएका िथए। ितनीह
िथयो।

ःवीले

सबैकहाँ जान िजम्मीसँग समय र पैसाको अभाव

"तर परमेँवरलाई मेरो

सुनाए। िजम्मी अिहले

सेवाकायर्

्
गछर्न।

उ र

दय र आवँयकता थाहा िथयो," िजम्मी

क्यारोिलन कन्फरे न्समा पाःटरको

अमेिरकी

िडिभजनको

एडभेिन्टःट

शरणाथीर्

पमा

र

आूवासीह लाई सरसल्लाह िदने र करे न चचर् ःथापना गन िनयोगमा िजम्मी

हाल कायर्रत छन्। "परमेँवरले मलाई सध अगुवाइ गिररहनुभएको िथयो र
मेरो लािग उहाँसँग योजना िथयो," िजम्मीले थपे।

(सन २०११मा स लन गिरएको तेर्ह साबथको भेटीले अमेिरकामा

रहे को शरणाथीर्ह लाई सहयोग गरे को िथयो। यही भेटीले अमेिरका र
क्यानाडामा छिरएका शरणाथीर्ह भएको ठाउँमा याऽा गनर् िजम्मीलाई सहयोग

िमलेको िथयो। आआफ्नै भाषामा िवँवासी समूहह

खडा गरे र समाजमा सेवा

गनर् िजम्मीले सहयोग गरे का िथए। उनको ूयासले िवगत दशकमा अमेिरका र
क्यानाडामा ५५ वटा करे न चचर्ह

सम्भव भए भन्दा, चचर्का िवँवासीह

ःथापना भएका िथए। यी सबै िकन

र िजम्मी जःतो अ ह ले आआफ्नो
दयह लाई परमेँवरलाई सुम्पेर िविोहको स ा उहाँको ूेम र क्षमालाई ठाउँ

िदएका िथए)।

लेिखका: टे री सेली
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