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भात%
ृ ेमले *नर-तरता
पाओस ्

यस अ$यायका मूल पदह-: .ह/ू १३, रोमी १२:१३, ए.फसी ५:३-५, १
प9ुस ५:१-४, .ह/ू २:९, .ह/ू ४:१६ र गलाती २:२०

यस अ$यायको मूलसार पद: "Aतमीह-को बीचमा भातृFम
े ले AनरIतरता

पाओस्" (.ह/ू १३:१ -पाIतLरत)।

FेLरत पावलले .ह/ूको पुOतकलाई अ$याय १३Qारा टु STयाउँछन्।

भातृFम
AनरIतर-पमा चAलरहोस् (.ह/ू १३:१) भXे अAतY Zदँदै .ह/ूको
े
पुOतकको अिIतम अ$याय १३ पावलले ले]दछन्। येशूलाई .व_वास गन`,

उहाँमा र.हरहने, उहाँको वचन अनुसार चaने Fbयेक भcजन मुल पुजारe र

राजा येशूका पLरवारका घराना हुन ् भनेर पावलले आhनो अडान AलIछ।
येशूमा हामी सबै जना दाजुभाइ Zददe ब.हनीह- हk भXे कुरामा हामी कAतवl
हुनपु छY

भXे

पावलको

िशmा

हो।

कAतपय

इसाईह-

आhनो

.व_वास

आफूमामा9 राखेर अ-ह-सँग अलग बOन oचाउँछन्। येशूसँगमा9 सpबIध

राखे पुAगहाaछ Aन, अ-ह-सँगको .कन सरोकार रा]ने भनेर समाजबाट अलग
हुन चाहIछन् र आफूले मुिc पाए पुAगहाaछ भXे एकल जीवन वा आhनै

कुटeमा बOन oचाउँछन्। तर, .ह/ूको लेखकले bयस खालको धारणालाई
समथYन गदt न। हामी एuलै लाईमा9 होइन, तर पLरवार, घराना वा परमे_वरका

जनह-को समूहलाई मुिc ZदनुहIु छ। मुिcको बाटोमा हामी सबैसँग Aमलेर

अिघ बvनुपछY भXे पावलको चाहना हो। "भातृFम
े ले Oथान पाउन्" भXे भनाइ

रा]दा हाwो जीवनमा हुनपु न` येशूको कामको चLर9लाई दे खाउँदछ। येशू आफै
पAन उहाँका भcह-लाई आhना दाजुभाइZददeब.हनीह- भX -चाउनुभएको

Aथयो र Aतनीह-दे िख आफू लजाउनुभएको Aथएन वा Aतनीह-लाई AछAछदुरदुर

१८४

गनुभ
Y एको Aथएन बo Aतनीह-लाई आhनै पोaटोमा रा]नुभएको Aथयो भXे

आभास् पावलले हामीलाई Zदँदछ (.ह/ू २:११)। bयसकारण, येशूले उहाँका
जनह-सँग कसरe Aमaनुभयो, माया दे खाउनुभयो र सहयोग गनुभ
Y यो, bयसरe नै

.व_वासीह- पAन उहाँको अनुसरण गनुप
Y छY। भातृFम
े मा एक आपसलाई
उचाaने, Aसकाउने, सहयोग गन` भXे गुणह- समावेश भएका छन्। यZद हामी

AमAलजुलe एक भएर चaन सuयk भने परमे_वरको अनुxहको कमी हुनेछैन

(.ह/ू ३:१३, .ह/ू १०:२४,२५, .ह/ू १२:१५-१७)। अ$याय १३ भातृFम
े

वा .व_वासीह-को बीचमा हुनपु न` मायामा धेरै तbव वा गुणह- उaलेख
गLरएको छ, जOतै : अAतथी सbकार गन` (.ह/ू १३:२), दुzयYवहार, अIयायको
मारमा परे र .पAडत भएर कैदमा परे का येशूका .व_वासीह-लाई भे{न जाने

(.ह/ू १३:३), .ववाहको गLरमा वा इ|जतलाई थामी रा]ने (.ह/ू १३:४),
लोभ, आhनो भाऊ खो|ने Fवृि~बाट अलग बOने (.ह/ू १३:५,६), चचYका

अगुवाह-लाई सिpझने र Aतनीह-लाई माXे (.ह/ू १३:७-१७), र .ह/ूको
लेखकको Aनिpत FाथYना गन` (.ह/ू १३:१८,१९)।
१. परमे_वरका जनह-को हे रचाह
सुoको

चचYमा

आhना

.व_वासी

जनह-,

अ.पLरिचत,

.वदे शी

पाहुनाह-लाई सbकार गन` चलन कOतो Aथयो? हे नह
Yु ोस्, दे हायका पदह-मा:
.ह/ू १३:१,२ "१ भातृ-Fेम बAनरहोस्। २ परदे शीह-को अAतAथ-सbकार गनY
नAबसY, .कन.क यसरe नै कसै -कसै ले थाहै नपाई OवगYदूतह-को सbकार गरे का

छन्।", रोमी १२:१३ "सIतह-को खाँचोमा सहायता दे ओ, अAतAथसbकार

कायम राख।", १ Aतमोथी ३:२ "यसकारण चचYको अगुवा वा Aबशपचा.हँ
कसै ले दोष लगाउन नसuने, एउटै पbनीका पAत, सं यमी, समझदार, सpमाAनत,
अAतAथसbकार

गन`,

सुयोTय

िशmक

होऊन्

।",

Aततस

१:८

"तर

अAतAथसbकार गन`, भलाइ Fेमी, आफूलाई वशमा रा]ने, ईमानदार, प.व9 र
सं यमी

ु दYछ।"
हुनप

र

१

प9ुस

४:९

".वनागनगन

एउटाले

अकाYको

अAतAथसbकार गर।"

येशूका सुoका भcह- घुAमरहने अAभयान Aथए। Aतनीह- दुवै इसाई

र गैरइसाइको अAतAथ सbकारमा भर परे का Aथए। "नAबAसYन ु वा याद गनु"Y
भXे अतƒले

कसै लाई आhनो घरमा पाहुनालाई सbकार गन`मा9 होइन

जानाजानी वेवाOता नगनुY भXे अथY पAन लगाइIछ। केवल आफIत, िचनेको
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माAनस वा आhना .व_वासी पLरवारको मा9 सbकार गन` होइन भXे पावलको
भनाइ Aथयो। अपLरिचत पाहुनाह-को सbकार गदाY थाहै नपाइकन कAतले

OवगYदूतह-लाई नै सbकार गरे का Aथए भनेर पावलले उनका पाठकह-लाई
याद

Zदलाउँछन् (.ह/ू

१३:२)।

अ/ाहम

र

साराकहाँ

तीन

अपLरिचत

zयिcह- आएको कुरा पावलले याद Zदलाउन खोजेको हुनसuछ (उbपि~

१८:२-१५)। अAतथी सbकार भनेको आफूसँग भएको भौAतक आिशषहअक†लाई बाँ‡ने र अ-को दु:खमा सहभागी हुने कुरा समावेश हुIछ, जुन
येशूले पAन हाwो Aनिpत गनुभ
Y यो (.ह/ू २:१०-१८)।

कैदमा परे काह-लाई भातृFम
दे खाउनुभनेको केवल Aतनीह-लाई
े

FाथYनामा सिpझनुमा9 होइन, Aतनीह-लाई राहत Zदनु र Aतनीह-को भावनाFAत
सं वेदनशील भएर सहयोग गनुY वा हौशला Zदनु पAन हो। कैदeह-लाई वाOता

गनुY जोिखमपूणY पAन हुन सuछ। समाजले दोषी ठहˆयाएकोह-लाई सहयोग

गनुY र साथ Zदँदा आफूह-पAन Aतनीह-सँग दोषी ठहLरन पुगेको हुIछ।

Aतनीह-लाई साथ Zदँदा साथ Zदनेह- पAन समाजको दुzयYवहारमा पनY सuछ
(.ह/ू १०:३२-३४)।

.वAभX िच9ण र भाषा शैलeQारा कैदमा परे काह-लाई उbसाह दे ऊ

भनेर पावलले आhना पाठकह-लाई अनुरोध गदYछन्। Fथमत:, .वगतको
समयमा पाठकह-ले कैदमा पLररहे का .व_वासीह-लाई सहयोग गरे को पावलले

याद Zदलाउँछ। समाजले दु:ख Zदएका, यातना Zदएका, बेइ|जत पाएका

परमे_वरका .Fय जनह-लाई साथ Zदँदा ती पाठकह- पAन Aतनीह-सँग
सहभागी हुन वा$य भएका Aथए भनेर पावलले याद Zदलाउँछन्। दो‰ो,
दुzयYवहारको मारमा पनुभ
Y Iदा मोशाको उदाहरण पावलको मनमा हुनपु दYछ,
उनले ले]छन्, "२५ पापको mिणक सुख भोTनुभIदा बo परमे_वरका

माAनसह-सँग AथचोAमचोमा पनY Aतनले रोजे। २६ AमŠदे शको धन-सpपि~भIदा

‹ीŒटको Aनिpत AनिIदत हुन Aतनले मूaयवान् सpपि~ ठाने" (.ह/ू ११:२५२६)।

आिखरमा

आएर

पावलले

भातृFम
े को

मह•वको

बारे मा

आhना

पाठकह-लाई जानकारe यसरe ZदIछन्, Fbयेक .व_वासीह- एक आपसमा

"एकै शरeर हुन"् (.ह/ू १३:३ -पाIतLरत)। .व_वासीह-को कŽपूणY मानवीय
अवOथामा Aतनीह- पAन पिIछएका छै नन् र जसरe अ-ह-ले Aतनीह-लाई
zयवहार गoन् भXे Aतनीह- चाहIछन् bयसरe नै अ-ह-लाई पAन bयसै

zयवहार गनुप
Y दYछ। आhना .व_वासी जनह- •यालखानामा छन् भने आफूह-
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पAन •यालखानामै छन् भXे महसुस गनुप
Y दYछ। bयसकारण, •यालखानामा

परे काह-लाई चा.हने भौAतक र भावानाbमक सहयोगह- .व_वासीह-ले Zदनु
जoरe छ। bयसो गदाY कैदमा परे काह-लाई कसै ले वाOता गरे का छै नन् भXे
महसुस नगoन्।

चाहे चचYका सदOयह- होउन् वा नहोउन्, •यालखानमा परे काह-लाई

कसरe सहयोग गनुप
Y दYछ?
२. लोभी र अनैAतक यौनसpपकY
बाइबलको आदशYनीAत .वपLरत माAनसका दुई खराब Fवृि~ह- छन्।
् हे नह
ती के हुन?
Yु ोस्, दे हायका पदह-: .ह/ू १३:४,५ "४ सबैका बीचमा

.ववाहचा.हँ आदरणीय होस्, वैवा.हक सpबIध नAबटु Aलओस्, .कन.क दुराचारe र
zयAभचारeह-को

इIसाफ

परमे_वरले

गनुह
Y Iु छ।

५

Aतमीह-का

जीवन

o.पयाँपैसाको मोहबाट अलTग राख। Aतमीह-सँग भएका कुरामा सIतुŒट बस,

.कन.क उहाँले भIनुभएको छ, “म Aतमीह-लाई कुनै रeAतले छो•नेछैन,ँ म
ँ ”, लूका १६:१०-१८ "१० “जो थोरै
Aतमीह-लाई bयाTनेछैन।

कुरामा

ईमानदार हुIछ, bयो धेरैमा पAन ईमानदार हुIछ, र जो अAत सानो कुरामा
बेईमान हुIछ, bयो धेरैमा पAन बेईमान हुIछ। ११ यसकारण AतमीहसांसाLरक धनमा ईमानदार भएनौ भने, Aतमीह-लाई साँचो धनको िजpमा कसले
दे ला? १२ यZद Aतमीह- अकाYको धनमा ईमानदार भएनौ भने, Aतमीह-को
आhनै धन Aतमीह-लाई कसले दे ला र?

१३ “कुनै नोकरले दुई माAलकको

सेवा गनY सuदै न, .कन.क bयसले एउटालाई घृणा गरे र अकाYलाई Fेम गछY,
अथवा bयो एउटाको भc भएर अकाYलाई तु‘छ ठाIछ। Aतमीह- परमे_वर र
धन दुवैको सेवा गनY सuदै नौ।”

१४ धनका लोभी फLरसीह-ले यी सबै कुरा

सुनेर

१५

उहाँको

उपहास

गरे ।

“माAनसह-का

सामुIने

आफैलाई

तब

धमƒ

उहाँले
ठहराउने

Aतनीह-लाई

भIनुभयो,

Aतमीह-

हौ,

नै

तर

परमे_वरले Aतमीह-का ’दय जाIनुहIु छ, .कन.क माAनसह-का बीचमा जे

उ‘च गAनएको छ, परमे_वरको “िŒटमा bयो तु‘छ ठहLरIछ। १६ “बि”तOमाZदने यूहIनाको समयसpम मोशाको zयवOथा र अगमवcाह- Fचार गLरए।
bयस बेलादे िख परमे_वरका रा|यको सुसमाचार Fचार गLरएको छ, र सबै जना
bयस रा|यAभ9 बलपूवक
Y
Fवेश गदYछन्। १७ तर zयवOथाबाट एक मा9ा
मे.टनभIदा OवगY र पृ•वी टAलजान सिजलो छ। १८ “जसले आhनी पbनीलाई
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bयागेर

अक–लाई

.ववाह

गछY,

bयसले

zयAभचार

गदYछ,

र

Šीमान्बाट

bयाAगएक— O9ीलाई .ववाह गन` माAनसले पAन zयAभचार गदYछ।", १ कोरIथी
५:१ "Aतमीह-का बीचमा zयAभचार छ भIने कुरा पuका गरe सुAनएको छ,
यOतो zयAभचार जो अIयजाAतह-मा पAन हुँदैन। Aतमीह-म$ये कुनै एक जनाले

आhनै बाबुक— पbनी राखेको छ अरे ।", ए.फसी ५:३-५ "३ तर Aतमीह-का
बीचमा zयAभचार र सारा अशुlता अथवा लोभको नाउँसमेत नAलइओस्, जो

सIतह-का बीचमा हुन सुहाउँदैन। ४ कुनै अ_लeल कुरा, मूखY बातिचत

अथवा बेफाइदाको ठ˜ौलe नगनू,Y यी सुहाउने कुरा होइनन्। तर बo
धIयवाद Zदने काम होस्। ५ .कन.क यो त Aतमीह- Aन_चय नै जान, .क
कुनै zयAभचारe .क अशुl माAनस अथवा लोभी माAनसलाई (जो मूAतYपूजक हो)
‹ीŒट र परमे_वरको रा|यमा कुनै उ~राAधकार छै न।" र कलOसी ३:५
"यसकारण Aतमीह-मा जो सांसाLरक Oवभावका कुराह- छन् Aतनलाई मार:
zयAभचार, अशुlता, कामुकता, खराब इ‘छा र लोभ, जो मूAतYपूजा हो।"

अनैAतक यौन सpबIध र लोभको .वolमा पावलले आhनो ठू लो

आवाज Aनकाaदछन् र ती खराब आचरणह-बाट अलग बस भनेर उनले

चेतावनी Zदँदछन्। भातृFम
े लाई ती दुई खराब आचरणह-ले गिpभर धuका

aयाउँदछ। साँि‘चकै भनk भने, नयाँ करारका लेखकह-ले र पौरािणक
नैAतकवादeह-ले लोभ र अनैAतक यौनसpबIधको बीचमा निजकको सpबIध
भएको उaलेख गरे काछन्।

वैवा.हक वा दाpपbय जीवनलाई आदर गनुY वा सुरिmत रा]नु भनेर

पावलले आ™ान गदYछन्। bयसको अथY, bयस गLरमामय सं Oथालाई कम मह•व
ठाXु वा अवमूaयन गन` कुनै पAन कायYबाट पर बOनुपछY भXे पावलको िज.कर

छ। .ववाहको समयमा गLरएको शपथलाई भš गनुY र अनाहकमा पारपाच ुके
गनुY (म~ी १९:९) जOतो आचरणबाट अलग बOनु बाइबलको नीAत हो।
दाpपbय जीवनको ओ›ान शुl रा]नु भXे अतƒले Šीमान र Šीमतीको

सpबIधलाई .वगान` कुनै पAन वाœ अनैAतक यौन .•याकलापबाट जोगेर बOनु
भXे अथY लाTदछ। "zयAभचार नगनु"Y भXे आदे श दश आžाको मा9 नभएर
नयाँ करारले यो बुझाउँछ .कन कुनै पAन Fकारका यौन अनैAतक सpबIधमा

नलाTन नयाँ करारका लेखकह-को आदे श छ (१ कोरIथी ५:९-११, १
कोरIथी ६:९,१०, ए.फसी ५:५, १ Aतमोथी १:९,१०, Fकाश २१:८, Fकाश
२२:१५)। तbकाAलन Axस र रोमन सŸयतामा यौन सpबIधको नीAतमा

१८८

लिचलो Aथयो (अ.हले पAन कतपय समाजमा खास फरक छै न)। यस
माAमलामा पाख डी हुन ु साधारणै भएको पाइIछ: अथाYत ् लुक— लुक— यौन

सpपकY रा]नु कAतपय ¡ी वा पुoषलाई समाजले इजाजत नै Zदएको हुIछ
(कAतपय दे शमा त वे_यालय खोaन सरकारले नै इजाजत Zदएको हुIछ।
bयOतो ठाउँलाई रे ड लाइट mे9 भAनIछ र कAतपय होटे लह-मा यौन zयवसाय

खुलेआम चaदछ-अनुवादक)। परमे_वरले zयAभचार वा कामुकतामा लpपट
हुनेह-लाई Iयाय गनुह
Y न
ु ेछ भनेर पावलले चेतावनी Zदँदछन्। समाज वा
सŸयताले जे गनY छु ट ZदएतापAन येशूका भcह-को उ‘च आदशY नीAत वा
नैAतकता छ जुन कसै सँग सpझौता गनY छु ट छै न।

bयसबेलाको Axक र रोमी सŸयतामा पैसा वा धनसpपि~को लोभ पAन

सवYमाIय खराब तbव Aथयो। अझ, पावलले अक† प9मा सबै दुŽताको जरा नै

पैसाFAतको Fेम हो भनेर उaलेख गदYछन् (१ Aतमोथी ६:१०)। bयस खराब
तbवको FAतरोध गनY सहe मनिOथAत रा]न पावलले आxह गदYछन्। यो आxह
उनले आhना कAतपनय प9ह-मा उaलेख गरे काछन्। Fथमत: आफूसँग जे

ु हुन AसuनुपदYछ भनेर उनले भIदछन् (२ कोरIथी ९:८,
छ bयोसँग सं तŽ
.फAल”पी ४:११,१२)। अझ, येशूभcह-ले

परमे_वरको यो FAतžालाई

.व_वास गनुप
Y छY र ’दयमा सजाइरा]नुपदYछ "Aतमीह-का जीवन o.पयाँपैसाको

मोहबाट अलTग राख। Aतमीह-सँग भएका कुरामा सIतुŒट बस, .कन.क
उहाँले भIनुभएको छ, “म Aतमीह-लाई कुनै रeAतले छो•नेछैन,ँ म Aतमीह-लाई
bयाTनेछैन”ँ (.ह/ू १३:५)। यो खालको FAतžा परमे_वरले आhना जनह-लाई
धेरै पaट Zदनुभएको छ र अ.हले पAन हामीलाई यो उपल¢ध छ (उbपि~
२८:१५, zयवOथा ३१:६,८, यहोशू १:५, १ इAतहास २८:२०)। अAन,

भजन ११८:६मा उaलेख गLरएको परमे_वरको यो वचनलाई ’दयमा सजाइ

ु Iु छ, म भयभीत
रा]न पAन आ™ान गLरएको छ: "परमFभु मेरो साथमा हुनह
हुँZदन,ँ माAनसले मलाई के गनY सuछ र?" भजन ११८मा उaलेिखत यो

FAतžा अbयIतै उिचत र समसामयीक छ, .कनभने माAनसह-बाट जAतसुकै
दु:खकŽ आफूले पाएता पAन भजनका लेखकले परमे_वरFAत आhनो भरोसा
अटल छ भनेर दे हाउँदछ।

आधुAनक समाजमा शुl यौन आचरणलाई Aबथोaन .कन इजाजत

Zदइरहे को हुIछ र फेLर bयसै वखत मानव जीवनलाई पैसाको लोभमा फसाउन
हरदम

Fयास

गLररहे को

छ?

कुन
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कुन

Fयासह-Qारा

bयस

जालोमा

माAनसह-लाई फसाइरहे को छ? यस खालको दुई खतरापूणY दुŽताबाट जोAगन
र बल पाउन के के zयवहाLरक उपायह- £न्?
३. Aतwा अगुवाह-लाई याद गनुY
ु छY भXे
चचYका अगुवाह-FAत हाwो मनिOथAत र सpबIध कOतो हुनप
पावलको अनुरोधलाई .ह/ू १३:७-१७मा केलाएर पvनुहोस्: "७ आhना

अगुवाह-को सpझना राख, जसले परमे_वरको वचन Aतमीह-लाई सुनाए।
Aतनीह-का जीवनको पLरणामलाई $यान दे ओ, र Aतनीह-का .व_वासको
ु Iु छ।
अनुकरण गर। ८ येशू ‹ीŒट .हजो, आज र सदासवYदा एकसमान हुनह
९ .वAभIन र अनौठा िशmाको ¤ममा नपर। .कन.क खाने-.पउने कुरा

सpबिIधत .वAधQारा होइन, तर अनुxहQारा ’दय सु“ढ़ भएको असल हो।
bयOता .वAध पालन गन`ह-को उपकार भएको छै न। १० हाwो एउटा वेदe छ,
जसबाट प.व9 वासOथानमा सेवा गन`ह-लाई खाने अAधकार छै न। ११ Fधान
पूजाहारeले पापबAलको Aनिpत जनावरको रगत महाप.व9 Oथानमा aयाउँछन्,

तर Aतनका शरeरचा.हँ छाउनीबा.हर लगेर जलाइIछन्। १२ यसकारण येशूले
पAन उहाँको आhनै रगतQारा माAनसह-लाई प.व9 गराउन ढोकाबा.हर कŒट
भोTनुभयो। १३ यसै कारण हामी पAन छाउनीबा.हर उहाँकहाँ जाऔ ं, र उहाँले
सहनुभएको बेइ|जत हामी पAन सह¨। १४ .कन.क हाwो यहाँ र.हरहने सहर
छै न,

तर

आउनेचा.हँ

सहरको

हामी

Fतीmा

गदYछ¨।
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यसकारण

परमे_वरलाई येशूQारा Fशंसाको बAल AनरIतर चढ़ाऔ ं। यो Fशंसा उहाँको
नाउँ Oवीकार गन` ओठको फल हो। १६ भलाइ गनY र आफूसँग भएका कुरा

ँ गनY नभुल, .कन.क यOतै बAलह-मा परमे_वर FसIन हुनह
ु Iु छ। १७
बाँड़चूड़
Aतमीह-का अगुवाह-को आžापालन गर, र Aतनीह-का अधीनमा बस।
.कन.क लेखा ZदनुपछY भIने कुरा जानेर नै Aतनीह-ले Aतमीह-का Fाणको
् यो काम Aतनीह-ले आनIदसाथ ग-न्। दु:ख मानेर होइन,
हे रचाह गछYन।
न9ता bयसबाट Aतमीह-लाई कुनै लाभ हुँदैन।"

.ह/ूले औaª याएका अगुवाह- .वशेष गरे र चचY वा .व_वासीह-को

अगुवालाई सpबोधन गLरएको हो। Aतनीह-लाई आदर गर र Aतनीह-को

आžा, अतƒ, वचन वा सुनाएको कुराह-लाई सुन भनेर पावलले अतƒ Zदँदछन्।

्
.वगतका अगुवाह-ले के गर सो याद गनुY भनेर आhनो अतƒ सुo गछYन।
.वगतमा Aतनीह-ले पाठकह-लाई परमे_वरको वचन सुनाएका Aथए, र वतYमान
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समयमा ती अगुवाह-को आžा "पालन गनुप
Y छY" भनेर पावलले आ™ान गदYछन्
(.ह/ू १३:१७)। जब .वगतका अगुवाह- भIदा पावलको मनमा ती अगुवाहवा सुसमाचार Fचारकह- Aथए जसले सुसमाचार प.हला सुनाएका Aथए र

.व_वासीह-को समूह खडा गरे का Aथए। "याद गनु"Y भXे भनाइ केवल
मनमामा9 रा]नु वा मनलेमा9 मानेको दे खाउनु, वा .वगतमा Aतनीह-ले गरे का

कामFAत आभाLरतभएर बा.हLरय-पमा सpमान वा कदर गनुम
Y ा9 होइन। तर,
Aतनीह-को आदशY चLर9 र Oवभावको नAतजाले Aतनीह-लाई कOतो बनाइएको
छ

र

येशूFAत

Aतनीह-मा

भएको

.व_वास

वा

आOथाको

उदाहरणको अनुसरण गनुY भनेर पावलले zया]या गदYछन्।

अनुकरणीय

पावलको Aनिpत परमे_वरलाई .व_वास गन` र उहाँFAत बफादार

हुनेह-को ओठे Fशंसा होइन तर Aतनीह-लाई याद गदt , Aतनीह-को सराहना

वा Fशंसा गदt Aतनीह-को अनुसरण गनुY नै Aतनीह-लाई दे खाएको ठू लो
सpमान वा कदर हो। अAन, पावलले .व_वासी समूहको सं Oथापकह-का

नाउँह- परमे_वरFAत बफादार हुनेह-को बीरह-को सूचीमा थ”दै भIदछन्
Aतनीह-का जीवनलाई .व_वासीह-ले राwोसँग $यान ZदनुपदYछ। bयस सूचीमा

.ह/ू ११मा उaलेख गLरएका .व_वासी बीरह-का नाउँह-, र येशू, जो

.व_वासको अनुकरणीय उदाहरणलाई Aन_कषYमा पुˆयाउनुभएको Aथयो। अAन,

ु Iु छ" (.ह/ू १३:८) भनेर
"येशू ‹ीŒट .हजो, आज र सदासवYदा एकसमान हुनह
आhनो भनाइ लेखकले FOतुत गदYछन्। पावलको समयमा नै इसाई हुँ भनेर

ु वा Fचारकह- Aथए। Aतनीहइसाईको खोल ओढे र आउने झुठा धमYगo
समय र आhनो अनुकुल अनुसार िशmाह- Aसकाउँथे वा परमे_वरको सbय
वचनमा अAडग Aथएनन्। Aतनीह-ले बाइबलसpमत नभएका अनेकk अनौठा र

¤ममा पान` िशmाह- इसाईह-मा फैलाइरहे का Aथए। Aतनीह-सँग Aबलकुल
अलग भएर बOन पावलले येशूभcह-लाई आxह गदYछन् (.ह/ू १३:९)।

.ह/ू १३:७मा यस अंशको अIतमा अगुवाह-को याद गनुY भIदै

जोडदार अनुरोध पावलले दोहोˆयाउँछन्। .व_वासीह-ले अगुवाह-लाई .कन
सिpझनुपछY भनेर पावलले तकY गदYछन्। ती अगुवाह-ले .व_वासीह-को

आिbमक जीवनFAत सजग भइरहने भएकोले Aतनीह-ले अगुवाह-को कदर
गनुप
Y छY भनेर उनले बताउँदछन्। अगुवाह- भIदा चचYका पाOटरह- वा

.व_वासी झु डह-का अगुवाह- हुन,् जसले Aतनीह-को चचY वा झु डको

आिbमक OवाO•यको रखवालe गदYछन् र .व_वासीह-को आिbमक िOथAतको
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लेखाजोखा परमे_वरको सामु ती अगुवाह-ले पेश गनुप
Y दYछ। यस माAमलामा

दे हायका पदह- पAन हे न Yु असल दे िखIछ: १ प9ुस ५:१-४ "१ ‹ीŒटका

कŒटको साmी र Fकट हुने म.हमाको सहभागी भएको नाताले र एक सšी-

एaडरको है Aसयतले Aतमीह-म$येका एaडरह-लाई म आxह गदYछु। २
Aतमीह-को दे खरे खमा रािखएको परमे_वरका बगालको हे रचाह गर। करले

होइन तर Oवे‘छाले, धनको लोभले होइन तर उbसाहसाथ, ३ Aतमीह-को

िजpमामा रहे काह-माAथ अAधकार जमाएर होइन, तर बगालको Aनिpत उदाहरण
ु न
भएर। ४ र जब मूल गोठालो Fकट हुनह
ु ेछ, तब Aतमीह-ले म.हमाको

नओइलाउने मुकुट Fा”त गन`छौ।" र १ कोरIथी ३:१०-१५ "१० मलाई

Zदइएको परमे_वरको अनुxहअनुसार, घर बनाउने Aनपुण कारeगरले जOतै मैले
जग बसाल« , र अकाYले bयसमाAथ घर बनाउँदैजाIछ। bयसमाAथ बनाउँदैजाने

हरे क माAनसले कसरe बनाउँदैछ, सो $यान दे ओस्। ११ .कन.क जुन जग
ु Iु छ, bयसबाहे क कुनै माAनसले अक†
बसाAलस.कएको छ, जो येशू ‹ीŒट हुनह
जग बसाaन सuदै न। १२ यZद कुनै माAनसले यस जगमाAथ सुन, चाँदe,

बहुमूaय पbथर, काठ, घाँस वा पराल Fयोग गरे र घर बनायो भने, १३ Fbयेक
माAनसको काम Fकट हुनेछ, .कन.क Iयायको Zदनले bयो खुलOत गLरZदनेछ।
bयो आगोQारा Fकट हुनेछ, र हरे कले कOतो काम गरे को छ, सो आगोले

जाँच गन`छ। १४ यZद कुनै माAनसले bयस जगमाAथ बनाएको काम र.हरœो

भने उसले इनाम पाउनेछ। १५ यZद कुनै माAनसको काम जलेर नŒट भयो
भने bयसले नोuसानी भोTनुपन`छ, तर bयो आफैचा.हँ आगोबाट उpकेझ¬
बाँ‘नेछ।"

अगुवाह- भIदा चचY वा झु डका नाइकेह-, अxजह-, िशmकह- र

एडभेिIटOट

सिpझनुपदYछ।

सं Oथाका

Aनकायह-का

अगुवा

ओहोदामा

रहने

सबैलाई

पावलले यो पAन भX खोिजएको पाइIछ .क ती अगुवाह- Aतनीह-ले

सेवा गLररहे का येशूमAु नका गोठालाह- हुन,् जो सबभIदा महान् गोठाला

ु Iु छ (.ह/ू १३:२०)। जब चचYका अगुवाह-ले .व_वासीह-को हे रचाह
हुनह
गदYछन् र Aतनीह-लाई सुिpपएको िजpमेवारeFAत Aतनीह- बफादारe हुIछन्, र

.व_वासीह-ले Aतनीह-को कुरा सुIछन् वा Aतनीह-माAथ भर पदYछन् तब
bयसको नAतजा चचYमा आनIद र हषYको वातावरण हुIछ। bयसको अथY यो

पAन हुनसuछ .क अगुवाह- करले होइन, Aमसनले खटाएकोले होइन, जाAगर
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थाpन होइन तर परमे_वरबाट नै खटाएको भनेर उहाँFAत बफादार हुँदै आhना

झु डह-लाई खुिशयालe र आनIदसाथ सेवा गनुY Aतनीह-ले जoरe ठाXुपदYछ।
जब Aतनीह-ले परमे_वरको सामु आhना झु डह-को बारे मा लेखाजोखा FOतुत
गदYछन् Aतनीह-ले खुशी भएर ZदनुपदYछ, िखX भएर होइन।

तपा-को झु ड वा चचYमा भएका अगुवाह- र .व_वासीह-को बीचमा

सpबIध सुमधुर, मजबुत र सुधार गनY तपा-ले कOतो भूAमका खेaनु जoरe छ?
तपा-को Oथानीय अगुवाह-को मा9 होइन सारा सं सारका चचYका अगुवाह-FAत
ु दYछ?
पAन तपा-को मनिOथAत कOतो सकाराbमक हुनप
४. .वAभX खालका अनौठा र परमे_वरको वचनलाई खलबaयाउने वा उहाँको
वचनसँग सहमत नहुने िशmादemादे िख सतकY हुन ु

हामीह-को जीवनमा चा.हने अनुxह कहाँबाट उपल¢ध हुIछ? हाwा
’दयह- कसरe बAलयो हुIछन्? हे नह
Yु ोस्, दे हायका पदह-: .ह/ू १३:९
".वAभIन र अनौठा िशmाको ¤ममा नपर। .कन.क खाने-.पउने कुरा सpबिIधत
.वAधQारा होइन, तर अनुxहQारा ’दय सु“ढ़ भएको असल हो। bयOता .वAध
पालन गन`ह-को उपकार भएको छै न।", .ह/ू २:९ "हामी येशूलाई दे ]तछ¨।
उहाँ अAल बेरको Aनिpत OवगYदूतह-भIदा केहe तल हो‘याइनुभयो, मृbयुको

ु े .क
कŒटको कारण म.हमा र आदरको मुकुट उहाँलाई प.हराइयो, यस हे तल
परमे_वरको

अनुxहQारा

हरे क

माAनसको

Aनिpत

उहाँले

मृbयुको

Oवाद

्
चाखू न।"
.ह/ू ४:१६ "यसकारण साहससँग अनुxहको Aसं हासन निजक जाऔ ं,

र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुxह Fा”त गनY सक¨।" र
.ह/ू ६:१९,२० "१९ हाwा आbमाको Aनिpत “ढ़ र सुरिmत लšरको -पमा

यो आशा हामीAसत छ। यो आशा पदाYAभ9को प.व9Oथानमा Fवेश गदYछ, २०
जहाँ हाwा पmमा अxदू त भएर मaक—सेदेकको दजाYअनुसार येशू Fधान पूजाहारe
भई Fवेश गनुभ
Y एको छ।"

खानेकुराह- र झुठो वा अनौठो िशmादemाह-को बीचमा भएको

सpबIधमा शुl र अशुl खानासँग सरोकार नभएको भनेर .ह/ू १३:९ले
आभास् ZदIछ। .कन त?
दे खाएको

पावलले आhनो प9मा शुl र अशुl खाना सpबIधी bयOतो चासो
पाइIदै न। FेLरत

१५मा

उaलेख गरे को

अनुसार

.व_वासीह-

अनुxहबाट मुिc पाइIछ भXे .वषयमा सुoको चचYले FAतवlता दे खाएको कुरा
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हामीलाई थाहा छ (FेLरत १५:७-११) साथै खान.पनको माAमलामा Aतनीह-ले

अपनाएका नीAतह-लाई AनरIतरता ZदनुपछY भनेर पAन यoशलेममा बसेको

चेलाह-को पLरषदले अनुमोदन गरे को Aथयो। अझ, पावलले यो िज.कर गदYछ
.क नयाँ करारले परमे_वरको zयवOथालाई ’दयमा रािखसकेको छ (.ह/ू
८:१०-१२)। तर, लेखकले भX चाहे को कुरा हामीलाई OपŽ हुनपु दYछ:
प.हलोत:,पशुबAल .वAधह- र लेबीह-लाई Zदइएको पुजारe ओहोदाले गLरएको

प.व9Oथानमा गLरने म$यOथतालाई येशूको बAल र पुजारeय सेवाकायYले
सव†‘चता हाAसल गLरसकेको छ, अथाYत ् येशूले जे गनुभ
Y यो सो मानव

.वAधह-भIदा उ~म छ वा ती .वAधह-लाई येशूले माथ गLरसuनुभएको छ
(.ह/ू ८:४,५, .ह/ू १०:१-१८)।दो‰ो, फेLर जुन सIदभYमा केहe खानाह-बाट
अलग बOनुपछY भXे पावलले आhना पाठकह-लाई Zदइएको उपदे शमा ती

खानाह-बाट अलग हुन आलोचना गLररहे का Aथएनन् बo जब ती खानाहखाIछन् Aतनीह-ले

अनुxह

पाउँछन् वा

धमƒ

हुIछन् भXे

Aतनीह-को

धारणाFAत उनले असहमती जनाएका Aथए (.ह/ू १३:९)। यहू दe .वAभX
.वAधह-मा उपयोग गLरएका वा दे वीदे वताह-लाई चढाउने खानेकुरा वा

Fसादह-मा सहभागी हुने वा खानमा अलग बOनु भनेर पावलले चेतावनी
Zदएका Aथए, .कन.क ती रeAतAथAत र मिIदरका दे वताह-लाई चढाइने
पशुबAलले

आराधकह-ले

आिbमक

फाइदा

वा

अनुxह

उपल¢ध

भXे

माAनसह-को धारणा Aथयो (ती धाAमYक परpपरा वा रeAतAथAत सबैले परमे_वर

वा दे वीदे वताह-लाई खुशी पानY गLरI•यो ता.क Aतनीह-ले आिशष Zदउन्)।
तर, Fसाद खाएर, पशुलाई बAल चढाएर परमे_वरबाट अनुxह पाइIदै त तर

केवल येशूको बAल र उहाँ पुजारe भएर म$यOथता गनुभ
Y एको कायYQारामा9
अनुxह पाइIछ भXे पावलको िज.कर Aथयो। .व_वासीह-को "बेदe छ" (.ह/ू
ª ाट Aतनीह-ले खान सuछन् (यूहXा
१३:१०), bयो हो, येशूको •ुस, bयहeब
६:४७-५८)।

.ह/ूको पुOतकमा "अनुxह" परमे_वरको Aसं हासनबाट आउँछ भनेर

उaलेख गLरएको छ (.ह/ू ४:१६)। ‹ीŽQारा म$यOथता गनुभ
Y एको यो अनुxह
हाwो Aनिpत "अSकुस" हो र यो "“ढ र सुरिmत" छ .कनभने यो परमे_वर
आफैको Aसं हासनमा बेLरएको छ (.ह/ू ६:१९,२०, ४:१६)। हामीले पाउने

अनुxह येशूको bयाग र बAलबाट उपल¢ध हुIछ। यसले हाwा ’दयह-मा

Oथायीbव, आशा र Aन_चयता रोपी ZदIछ। जब हाwो ’दयले bयस खालको
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Oथायीbव पाउँदछ, तब .वAभX नयाँ तथा बाइबलसँग सहमत नभएका अनेकk
िशmाZदmा, दशYनह-ले (.ह/ू १३:९) गदाY हामी परमे_वरबाट AबचAलत हुँदैनk
वा Aतनीह-ले हामीलाई सहe सbयबाट बगाएर लान सuदै न (.ह/ू २:१)।

येशूको शाOवत, िशl र पूणY बAलको बारे मा $यान गनुह
Y ोस्। यस

बAलमा हाwो धमYकमY आZदले थ”न खो|नु सुसमाचार र येशूमा पाइने अनुxहको
AबपLरत हो भनेर हामीले .कन सिpझनुपदYछ?
५. बा.हर िश.वरमा येशूकहाँ जाऊ
िश.वरबाट बा.हर येशूकहाँ जाऊ भXुको अथY के हो? हे नह
Yु ोस्,
दे हायका पदह-, .ह/ू १३:१०-१४ "१० हाwो एउटा वेदe छ, जसबाट
प.व9 वासOथानमा सेवा गन`ह-लाई खाने अAधकार छै न। ११ Fधान
पूजाहारeले पापबAलको Aनिpत जनावरको रगत महाप.व9 Oथानमा aयाउँछन्,

तर Aतनका शरeरचा.हँ छाउनीबा.हर लगेर जलाइIछन्। १२ यसकारण येशूले
पAन उहाँको आhनै रगतQारा माAनसह-लाई प.व9 गराउन ढोकाबा.हर कŒट
भोTनुभयो। १३ यसै कारण हामी पAन छाउनीबा.हर उहाँकहाँ जाऔ ं, र उहाँले
सहनुभएको बेइ|जत हामी पAन सह¨। १४ .कन.क हाwो यहाँ र.हरहने सहर

छै न, तर आउनेचा.हँ सहरको हामी Fतीmा गदYछ¨।", मकूYस ८:३४ "तब
उहाँले आhना चेलाह-का साथमा भीड़लाई आफूकहाँ बोलाएर Aतनीह-लाई

भIनुभयो, “कोहe माAनस मपAछ लाTने इ‘छा गदYछ भने bयसले आफूलाई
इIकार गरोस्, र आhनो •ूस उठाएर मेरो पAछ लागोस्।", म~ी १०:३७३९ "३७ “जसले मलाई भIदा बढ़e आhना बुबा वा आमालाई Fेम गदYछ,

bयो मेरो योTयको हुँदैन। जसले मलाई भIदा बढ़e आhना छोरा वा छोरeलाई

Fेम गदYछ, bयो मेरो योTयको हुँदैन। ३८ जो आhनो •ूस उठाएर मेरो पAछ
लाTदै न, bयो मेरो योTयको हुँदैन।

३९ जसले आhनो Fाण जोगाउँछ, bयसले

bयो गुमाउनेछ, र आhनो Fाण मेरो Aनिpत गुमाउनेले bयो बचाउनेछ।", लूका

१४:२६-२७ "२६ “यZद कोहe मकहाँ आउँछ, र आhना बुबा, आमा, पbनी,
छोरा-छोरeह- र दाजुभाइ, Zददe-ब.हनीह-लाई र आhनै Fाणलाई समेत तु‘छ
ठाIदै न भने, bयो मेरो चेला हुन सuदै न। २७ जुन zयिc आhनो •ूस बोकेर

मेरो पAछ लाTदै न, bयो मेरो चेला हुन सuदै न।" र गलाती २:२० "म
‹ीŒटसँगै •ूसमा टाँAगएको छु , अब उFाIत िजउने म होइन,ँ तर ‹ीŒट ममा

िजउनुहIु छ। जुन जीवन शरeरमा म अ.हले िजउँछु, bयो परमे_वरका पु9मा
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.व_वास गरे र िजउँछु, जसले मलाई Fेम गनुभ
Y यो, र मेरो Aनिpत आफूलाई
अपYण गनुभ
Y यो।"

िश.वरको घेराबाट बा.हरको Oथान सबै िश.वरको Aनिpत अbयIतै

अशुl ठाउँ Aथयो। लेबी ४:११,१२मा लेिखएको छ, "११ तर (पापबAल
चढाएको) साँढ़ेको छाला, bयसका जpमै मासु, bयसका टाउको, खु®ा र आI¯ाँ ी गोबरसमेत, १२ अथाYत ् Aसšै साँढ़े छाउनीदे िख बा.हर hयाँuने चोखो
भुड़

ठाउँमा लगेर दाउरामाAथ राखेर आगोमा जलाऊन्Ñ जहाँ खरानी hयाँ.कIछ,
bयहe ª नै bयो जलाऊन्" अथाYत ् िशAबर बा.हर बAल चढाइएका कAतपय पशुहजलाइI•यो। कुŽ रोग लागेका माAनसह- पAन िश.वरAभ9 आउन Zदँदैन•यो

(लेबी १३:४६) र परमे_वरलाई AनIदा गन`ह- र अ- अपराधीह-लाई िशAबर

वा सहरबा.हर माLरI•यो (लेबी २४:१०-१६,२३, १ राजा २१:१३, FेLरत
७:५८)। िश.वरAभ9 परमे_वरको उपिOथAत हुI•यो भनेर ती Aनयमह-ले

आभास Zदएका Aथए। जुनसुकै अशुl थोकह- िश.वर वा सहरको पखाYल
बा.हर hया.कI•यो .कनभने िश.वरAभ9 वा सहरको पखाYलAभ9 कुनै पAन
"अशुl", "अशोभनीय", "अनुिचत" वा "ल|जाOपद" तbवह- सहर वा
िश.वरAभ9 रहे को परमे_वरले चाहनुभएको Aथएन (गIती ५:३, zयवOथा
२३:१४)।

यoशलेम बा.हर •ूसमा येशूले कŽ भोTनुभएको Aथयो (यूहXा

१९:१७-२०)। bयसको अथY येशूले सहनुभएको लाज र बेइ|जतलाई जोर

Zदँदछ (.ह/ू १२:२)। परमे_वरको नाउँ उहाँले AनIदा गनुभ
Y एकोले उहाँलाई
ु ह-कै सहमतमा
आAधकाLरक-पमै मृbयुद ड Zदइएको Aथयो। यहू दe धमYगo

उहाँलाई सहरको पखाYल बा.हर मृbयुद ड Zदइएको Aथयो (मकूYस १४:६३,६४,

हे नह
Yु ोस्, लेबी २४:११,१६)। येशूलाई िश.वर वा सहरको पखाYलबा.हर

"अशुl", "कल.°त", "ल|जाOपद", "अपमाAनत" र "बेइ|जती" zयिc भनेर
AनकाAलएको

Aथयो

(.ह/ू

१२:२)।

तर,

पावलले

आhना

.व_वासी

पाठकह-लाई सहरको पखाYलबा.हर AनकाAलएका येशूलाई पखाYल बा.हरै

प›ाउनु भनेर आxह गदYछन्। जुन बेइ|जत, AनIदा, साOती येशूले सहनुभयो

bयहe खालको िOथAतलाई सहन .व_वासीह-लाई उनले अतƒ ZदIछन् (.ह/ू
१२:२, .ह/ू १३:१३)। यहe बाटो मोशाले अšालेका Aथए, जसले AमŠदे शको
धनसpपि~ वा यशभIदा "‹ीŽको बेइ|जत वा AनIदा" सहे (.ह/ू ११:२६)।
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तर, पौरािणक इ‰ाएलको नीAत .वपLरत, परमे_वरको उपिOथAत अ.हले िश.वर

वा सहरको पखाYल बा.हर हुIछ भनेर .ह/ूको पुOतकले बताउँदछ। यस
.•याकलापले येशूको बेइ|जत वा ल|जाOपद zयवहारलाई आफूह-ले पAन

बोuनेमा9 नभएर िश.वर बा.हर वा सहरको पखाYल बा.हर उहाँसँगै जानुपदYछ
भXे पावलको धारणा छ। पौरािणक इ‰ाएलमा िश.वरAभ9 सुनको बा‘छोलाई

पगालेर इ‰ाएलeह-लाई .पउन ZदएपAछ परमे_वरको प.व9Oथान िश.वर वा.हर
सारे का Aथए र इ‰ाएलeह- िश.वर बा.हरै परमे_वरलाई खोजेका Aथए (FOथान

३३:७)। अ.व_वासीह-ले येशूलाई AतरOकार वा अ_वीकार गनुक
Y ो अथY

परमे_वरलाई नै अ_वीकार वा AतरOकार गनुY हो भXे bयस घ{नाले आभास्
ZदIछ,

जसरe

इ‰ाएAलह-ले

सुनको

बा‘छोको

माAमलामा

गरे

(FOथान

३२,३३)। तसथY, दु:ख,कŽ,बेइ|जत, गालe, यातना, लाज आZद सहनुपन`
.व_वासीह-को मागY, यस सं सारमा परमे_वरको पAन मागY हो भXे बु•नुपदYछ।

.व_वासीह-को .व_वासको लेखक वा सुo गनुह
Y न
Y प
ु े र bयसलाई पूण-

Zदनुहन
Y न
ु े वा समापन गनुह
ु े येशूको पAछ लाTन पावलले आhना पाठकह-लाई
आ™ान गदYछन् (.ह/ू १२:२)। अ.हलेको दु:खकŽ, ताडना, साOती, यातना

आZद अनुशासनको Aनिpत mिणकमा9 हुन ् जसले पAछ गएर "धाAमYकताको
शािIतपूणY फल उbपIन गराउँछ" (.ह/ू १२:११)। Aतनीह-ले ¤Ž सहर वा

िश.वर bयाTदै आउनेवाला सहरको खोिजमा छन् जसको AनमाYता परमे_वर
ु Iु छ (.ह/ू १३:१४, .ह/ू ११:१०,१६)।
हुनह

"पखाYल वा िश.वर बा.हर" येशूलाई प›ाउनुको अथY तपा-को Aनिpत

के हो? तपा-को आOथाको जीवनमा कOता कOतो पLरिOथतीह-को सामना
गनुप
Y छY जुन तपाँईका वLरपLर रहनेह-ले तपा-माAथ बेइ|जत, अपमान, गाAल,
लाज आZद खIयाउन सuछ?
उपसं हार:
थप जानकारe: "जब प.व9 आbमा .व_वासीह-मा खAनयो,...तब Aतनीह- सIत

वा एक आपससँगको सpबIधमा Aमठासपना आएको Aथयो जसले गदाY AतनीहहषYले भाव.वभोर भएका Aथए। Aतनीह- कोमल भएका Aथए, एस आपसमा .हत
खोजेका Aथए, OवाथYमा Aतनीह-ले FाथAमकता Zदएका Aथएन वा Aतनीह- Oवाथƒ

बनेन, र सbयको Aनिpत जुनसुकै मोल च ुकाउन पAन Aतनीह- राजी भएका

Aथए। जब Aतनीह- ZदनZदनै भेला भए वा सšAत गरे तब Aतनीह-मा गाAभएको
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‹ीŽको Fेम Fकट गरे का Aथए। Aतनीह-को Aन_वाथƒ वचनह- र कामह-Qारा
आफूह-मा भएको येशूको Fेमलाई जलाइ राखेका Aथए...।

ँ ा
तर समय Aबbदै जाँदा (.वशेष गरे र चचYमा दे खावटe इसाईह- AभA9द

वा येशूको Fेम सेलाउँदै जाँदा) .वOतारै

.व_वासीह-मा पLरवतYन आउन

थाaयो। येशूलाई हे नक
Yु ो स®ा .व_वासीह-ले एक आपसमा भएका खोट वा
दोषह- हे न Y थाले। जब .व_वासीह- एक आपसमा टोकाटोक गरे , आआhना

भूलह-को पदाYफास गनY थाले, AनदYयी तLरकाले एक आपसको आलोचना र
मूaया°न गनY थाले तब Aतनीह-ले मुिcदाताAतर Zदन $यान हराउन थाले र
उहाँको Fेम पAन Aतनीह-मा सेलाउन थाले। दे खावटe वा औपचाLरक .वAध वा
सं Oकार पालन गनY Aतनीह- धेरै कडा हुन थाले। .व_वासलाई Fयोगमा

aयाउनुको स®ा Aतनीह-ले धाAमYक मत, AसlाIत वा िशmाFAत ब.ढ झुकाव
Aतनीह-ले दे खाउन थाले। मतमा फरक भएकोले एक आपसलाई दोष Zदन

Aतनीह- जोिशलो हुने •ममा आफैमा भएका दोष वा गलत िशmाह- भुaन

थाले। येशूको चाहना अनुसार Aतनीह-मा हुनपु न` भातृFम
सेलाएर जान
े

थाaयो। सबभIदा दु:खलाTदो कुरो त, बादAबवाद र एक आपसमा दोष
लगाउने •ममा Aतनीह-ले के गुमाइरहे का छन् सो Aतनीह-मा अचेत हुन

थाaयो वा एक आपसको zयिcगत Oव.ववेकको अAधकारFAत सं वेदनशील हुन
छो±ो। सुoमा भएको जोश जाँगर, खुिशयालeपन, आनIद र एक आपसमा

भएको वा हुनपु न` भातृFम
े Aतनीह-को जीवनमा सेलाउँदै गएका Aथए। जब
Aतनीह-ले Aतनीह-को ’दयमा परमे_वरको Fेमलाई ओग{न Zदन छो±ो तब
Aतनीह- Aछ®ै अIधकारमा .हँ‡न थाले।

"सुoको चचYमै .व_वासीह-को बीचमा हुनपु न` एक आपसी Fेम

सेलाएर जान थालेको यूहXाले महसुस गरे का Aथए। bयसकारण, Aतनीह-मा

bयस Fेमले AनरIतरता पाउनुपछY भने उनले जोडदार अनुरोध गरे का Aथए।
उनले

चचYलाई

लेखेका

प9ह-मा

.व_वासीह-को

बीचमा

Fेमको

Zदयो

बाAलरा]नुपछY भXे भनाइले भLरएको Aथयो। यूहXाले ले]दछन्, "७ .Fय हो,
हामी एउटाले अक†लाई Fेम गर¨, .कनभने Fेम परमे_वरबाट आउँछ। जसले

Fेम गछY bयो परमे_वरबाट जIमेको हो, र परमे_वरलाई िचIछ। ८ Fेम
ु Iु छ। ९ परमे_वरको
नगन`ले परमे_वरलाई िचIदै न, .कनभने परमे_वर Fेम हुनह
Fेम हाwा माझमा यसरe Fकट भयो, .क उहाँले आhना एकमा9 पु9 सं सारमा

पठाउनुभयो, ता.क पु9Qारा हामी िजउन सक¨। १० Fेम यसै मा छ, .क
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हामीले परमे_वरलाई Fेम गरे का होइन¨, तर उहाँले हामीलाई Fेम गनुभ
Y यो, र
हाwा पापको Fायि_चत हुनका Aनिpत आhना पु9 पठाउनुभयो। ११ .Fय हो,
यZद परमे_वरले हामीलाई यसरe Fेम गनुभ
Y एको हो भने, हामीले पAन एउटाले

अक†लाई Fेम गनुप
Y छY। १२ परमे_वरलाई कसै ले क.हaयै दे खेको छै न। यZद
हामीले एउटाले अक†लाई Fेम गˆय¨ भने परमे_वर हामीमा रहनुहIु छ, र
उहाँको Fेम हामीमा Aसl भएको हुIछ" (१ यूहIना ४:७-१२)"-एलेन जी
™ाइट, द आuटस् अभ आपोOटaस, पृ. ५४७,५४८बाट -पाIतLरत।
िचIतनमनन:
अ.

कAतपय समयमा वा Fायजसो माAनसह-ले इसाई जीवन भनेको

zयिcगत, येशूसँगको zयिcगत सpबIध हो। हो, इसाई जीवनको यो

एउटा पm धेरै मह•वपूणY छ। तर, हामी एक एकलाई अलग पारे र
होइन, समूहगत-पमै परमे_वरले हामीलाई अगुवाइ गLररहनुभएको छ
भXे कुरालाई सिpझनु .कन मह•वपूणY छ? चचYमा वा .व_वासीह-को
झु डमा मेरो िजpमेवारe के छ? .व_वासीह-को समूहबाट मैले के
अपेmा गनुप
Y दYछ?
आ. चचYमा .व_वासीह-को बीचमा भातृFम
े बAलयो छ भनेर दे खाउने
् bयसको सूची बनाउनुहोस्।
.•याकलापह- के हुन?

इ. आिखरमा, भातृFम
े भनेको के हो? bयसमा के गुणह- छन् जसले
गदाY bयसले सकाराbमक र सदभावको वातावरणको सृजना गदYछ?
दे खावटe .ङ‘च पान` Fेम र Aभ9ी ’दयदे िखको Fेम बीचमा हामीले
कसरe छु ˜ाउने?
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कथा १३
परमे³रलाई अिIतम अवसर
चाचरमेन कु, ३८, थाइलाIड

मैले सुरो भएर Fभुसँग FाथYना गर́। "Fभु म अब तपा-लाई अिIतम अवसर
Zदइरहे को छु । मैले चचYका धेरै कायY•मह-मा समाबेश भएँ तर मलाई केहe

खास फरक पारे को छै न। म अझ असफल नै भइरहे को छु । म तलमाAथ
भइरहे को छु । अब दुई हµा छु ®ीको समय आइरहे को छ। म घरबाट टाढा

रहन चाहIछु । म बाइबल ताAलममा समावेश हुन चाहIछु । यो तपा-को

अिIतम अवसर हो। यZद यसले काम गरे न भने म तपा-बाट सध¬ टाढा हुनेछु!

ँ मलेAसयामा एडभेिIटOट चचYकै पLरवारमा म
"FाथYनामा मैले दु:ख पोखाए।
हुक̀तापAन र चचYका कायY•मह-मा भाग AलएतापAन मेरो आिbमक जीवन िचसो

ँ
Aथयो। आठ वषYसpम येशूलाई .व³ास नगन`सँग साथी बनाए।
अIतरा.¶य
ँ तर मलाई शािIत
Oकूलमा सँAगत Aसकाएर मैले राwै तलब पाएको Aथए।
भएन। bयसकारण एडभेिIटOट Oकूलमा बाइबल Aसuन

ँ
गए।
bयहाँ दुई

हµासpम प.व9 मिIदरको बारे मा मैले Aसक́। बाइबल पढे र चचY जाने हाwो

चलन Aथएन तर AनयAमत-पमा चचYमामा9ै म जाIथ´। साथीह-ले कसरe
एडभेिIटOट हुने भनेर त सुनाए तर Fभुसँग zयिcगत सpबIध क.हaयै भएको
Aथएन।

अAन

एक

Zदन

बाइबल

Oकूलमा

इज.कयल

३७:१-६

पढ´ ,

"परमFभुको हात ममाAथ पˆयो, अAन उहाँले मलाई परमFभुका आbमाQारा

aयाउनुभई हाड़ै -हाड़ भएको ब´सीमा रा]नुभयो। उहाँले मलाई ती हाड़ह-

भLरएको बीचमा तल-माAथ लानुभयो, र मैले bयस ब´सीको जAमनमा थुFै हाड़हदे ख«। ती हाड़ह- असा$य सुकेका Aथए।

उहाँले मलाई सो$नुभयो, “हे माAनसको छोरो, के यी हाड़ह- फेLर

जी.वत हुन सuछन्?” मैले जवाफ Zदए,ँ “हे परमFभु परमे_वर, यो त केवल
तपा·ले मा9 जाIनुहIु छ।” तब उहाँले मलाई भIनुभयो, “यी हाड़ह-लाई
अगमवाणी कहे र भन्, ‘हे सुकेका हाड़ हो, परमFभुको वचन सुन!’ यी

हाड़ह-लाई परमFभु परमे_वर यसो भIनुहIु छ: म Aतमीह-मा सास हाAलZदनेछु,
र Aतमीह- जी.वत हुनेछौ। म Aतमीह-मा नसाह- टाँAसZदनेछु, र Aतमीह-मा

मासु बढ़ाइZदIछु , र छालाले म ढा.कZदनेछु, र Aतमीह-मा सास हाAलZदनेछु, र

Aतमीह- जी.वत हुनेछौ। तब Aतमीह-ले म नै परमFभु हुँ भनी जाIनेछौ’।”
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Fभुको वचन मैल यो पढे पAछ मेरो जीवनमा प.व9 आbमाको सास आयो।
ँ प.व9Oथानको बारे मा
Fभुसँग मेरो Aसधै सpबIध भएको मैले चाहे को Aथए।

अ$ययन गरे पAछ मैले Fभुको Fेमको बारे मा bयो सबै रहे छ भनेर मैले थाहा

ँ मेरो जीवनमा mमा Zदने शिc उहाँसँग छ भनेर मैले महसुस गर́ र
पाए।
उहाँसँग ग.हरो सpबIध राखेर चaने मेरो इ‘छा भयो। मेरो जीवनमा Fभुको

Fेमले पूरै बास बOयो। मैले येशूलाई मेरो ’दय सुpप´। मेरो जीवनमा उहाँले
काम गनY थाaनुभयो।
ँ
Aसकाउन गए।

म फेLर ५ दे िख ६ वषYका बालबाAलकाह-लाई सँगीत

Oकूलमा साIटा uलज, पLरह-, बाहुXेह- र बोuसीको बारे मा गीत

Aसकाउनुपन` भएको Aथयो। एक Zदन मनगढIते आZद गीतह- Aसकाउँदै Aथए,ँ
मेरा दुई असल .व¸ाथƒह- इथान र लुकासमा bयसमा भाग नAलएको थाहा

ँ Aतनीह-ले कान बIद गदYथे जब तसाYउने आवाज भएको गीत गाउन
पाए।
सुX थालेका Aथए। "Aतमीह-लाई के भयो? .कन uलासमा भाग नAलएको?"

मैले माग गर́। "म इसाई हुँ र bयOतो कुरामा म भाग Aलन सिuदन,ँ "
इथानले मलाई भIयो। अAन ऊ oन पAन थाaयो। लुकासले पAन आhनो

साथीसँग सहमत जनाइरहे को Aथयो। यो Fभुबाट मैले ठू लो पाठ Aसक́।
"शैतानको बारे मा मैले केटाकेटeह-लाई .कन Aसकाइरहे को छु ?" भनेर मैले
आफूले आफूलाई सोध´ । अक† दुई हµाको छु ®ीमा बाइबल Oकूलमा दाAनएल
र उनका तीन साथीह-को बारे मा Aसक́। राजा नबुuदनेजारको अगाAड
Aतनीह-ले Fभुमा बफादार भएका Aथए। इथान र लुकासले पAन मेरै अगाAड
ँ तर
Fभुमा अAडग भएको मैले दे ख´। म bयस Oकूलमा काम गनY नसuनेभए।

ँ
म bयो Oकूल छा‡न पAन नसuने भएको Aथए।
यो कथा मैले बाइबल
ँ "Aतwो गवाहe बAलयो छ। तर Aतमीमा स.•यता छै न,"
िशmकलाई सुनाए।
उनले मलाई सुनाए। एक Zदन एलेन™ाइटको •ाइOट अवजेuट लेसनह-मा

पढ´ , "जब प.व9 आbमाको आवाज आउँछ तब उनको आवाज .ढलो नगLर
सुXुमा नै हाwो .हत हुIछ। जब मेरो बग¬चामा काम गनY जाऊ भIयो भने

न.हच.कचाइकन जानु। 'फेLर परमे_वरले “आज” भनी एक Zदन ठहराउनुभएको

छ, जब उहाँले धेरै समयपAछ दाऊदQारा अिघ भAनएकै कुरा फेLर भIनुभयो,

“आज Aतमीह-ले उहाँको श¢द सुIयौ भने Aतमीह-का ’दय कठोर नपार”
(.ह/ू ४:७)। Fभुलाई मेरो ’दय सम.पYत गरे र मैले bयस Oकूलबाट रािजनामा
ँ अक† पाँच म.हनासpम बाइबल Oकूलमा गए।
ँ
Zदए।
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मेरो Zदमागमा फेLर QIQ चaयो .कन.क मेरो आpदानी Aथएन। अक†

कामको खोिजमा गएँ तर साबथमा पAन काम गनुप
Y न` भएको Aथयो। मेरो
पाOटरले मलाई खास हौशला Zदएनन्। तर अिIतम mणमा Fभुले अक† ढोका

ँ bयो समयले मलाई
खोaनुभयो र थाइलाIडको एडभेिIटOट Oकूलमा काम पाए।

अचpम बनायो। तब उहाँको वचन याद आयो, “.कन.क मेरा .वचारह-

Aतमीह-का .वचार होइनन्, र Aतमीह-का चाल मेरा चाल होइनन्,” परमFभु
भIनुहIु छ।जसरe

आकाश

पृ•वीभIदा

अaगो

छ, bयसरe

नै

मेरा

चाल

Aतमीह-का चालभIदा र मेरा .वचार Aतमीह-का .वचारभIदा अaगा छन्।
जसरe वृिŒट र .हउँ आकाशबाट झछY र bयतै Aतर फक̀र जाँदैन, तर जAमनलाई
Aभजाएर बालe उमाछY, र छन`लाई बीउ र खानेलाई भोजन ZदIछ, bयसरe नै मेरो

मुखबाट AनOकने मेरो वचन पAन हुनेछ। bयो मकहाँ zयथt फकYनेछैन, तर मैले
इ‘छा गरे को काम bयसले पूरा गन`छ, र जुन कामको Aनिpत म bयसलाई
पठाउँछु, bयसमा bयो सफल हुनेछ। Aतमीह- आनIदसाथ जानेछौ, र शािIतमा
डोˆयाइनेछौ।

पवYतह- र डाँड़ाह- Aतमीह-का सामुIने गीत गाउनेछन्, र मैदानका

सारा -खह-ले तालe बजाउनेछन्।तब काँढ़ाको स®ा सaलो, Aसउँड़ीको स®ा

असारे -फूलको -ख उwनेछ। bयो परमFभुका ]याAतको Aनिpत हुनेछ। bयो

क.हaयै नŒट नहुने सदासवYदाको िचIहको Aनिpत हुनेछ" (यशैया ५५:८-

ु Iु छ। दुई वषYसpम .कIडर गाट` को िशिmका भएपAछ
१३)। Fभु भलो हुनह
मलाई सं šीत Aबभागको Aनद` शक बनाइ Zदयो। मेरो Zदमागमा शािIत आयो र

मलाई आनIदले भLरZदनुभयो। Fभुले मेरो जीवनलाई िज¹ुभयो र अ-ह-लाई
उहाँको Fेमको सुIदयYताको बारे मा म सुनाउन चाहIछु ।
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-चारमेन कु।

