
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : एिफसी १:१-४,म ी २२:३५-३७,म ी 

७:२४,२५, िहतोपदेश १८:२४,१ कोरन्थी १५:३३ र उपदेशक २:१-११। 
  यस अध्यायको मूल सार पद: "तर यिद परमूभकुो सेवा गनर् 
ितमीह लाई मन पदन   (वा ितमीह को आत्मिनणर्यमा खराब देख्छौ) भनेता 
ितमीह ले कसको सेवा गन वा उपासना गन आजै ितमीह ले रोज– िक नदीको 
पािर वा यिुृिटस नदीको पािर रहेका ितॆा िपता-पखुार्ह ले परम्परा अनसुार 
भनेर पजेुका देवीदेवताह  िक ितमीह  अिहले बसेको देशका एमोरीह का 
देवीदेवताह । तर म र मेरो घरानाले परमूभकैु सेवा वा उपासना गनछ ।”  
(यहोशू २४:१५ पान्तिरत-अ  अनवुादह सँग तलुना गद)।  

हाॆो जीवन िनणर्य नै िनणर्य गनुर्पन कामह ले भिरपूणर् छ वा के 
रोज्ने के नरोज्ने भ े भमूरीमा पौडी खेिलरहेका छ । िबहान  िबउँझेदेिख राती 
नसतुञु् जेल ूत्येक िदन वा ूत्येक क्षण हामीले साना ठूला िनणर्यह  िलइरहेकै 
हनु्छ । कितपय समयमा हामीले नसोिचकनै चल्न ुपन पाइला रोजेर चल्दछ ।  
हामी मानव ूाणी भएकोले त्यो ूिबया ःव:त पिन हनु्छ। 
   कितपय िनणर्यह  हामी गछ  त्यो सरल हनुसक्छ वा 
िनयिमत पमा। हामीले गन कितपय िनणर्यह ले हामीह को जीवनलाई 
पिरवतर्न गनर् सक्छन ् वा अनन्त जीवनलाई असर पानर् सक्छन।् हामीले 
ःवइच्छाले गन िनणर्य वा रोज्ने बाटोले हामीह को व्यिक्तगतमाऽ होइन हाॆो 
पिरवारलाई पिन असर पानर् सक्छ। 
    त्यसकारण हामीह ले गन िनणर्य वा रोजाईह  अत्यन्तै िनणार्यक वा 
अत्यन्तै मह वपूणर् हनु्छ भ े कुरालाई हामीले सोच् न ुअिनवायर् छ। िवशेष गरेर 
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हाॆो व्यिक्तगत र पिरवारकै जीवनलाई असर पान ठूला ठूला िनणर्यह ूित 
हामी चनाखो हनुपुदर्छ। 
   कितपय समयमा हामी आफैले गरेका िनणर्यह ूित िदक् क मा  पिन 
पगेुका हनु्छ । िवगतमा गरेका गलत िनणर्यले आफ्नो जीवन ध्वःत हनुपगेुको 
कितले अनभुव गरेका छन ् वा देिखरहेका छन?् त्यसको लेखाजोखा छैन 
भनेपिन हनु्छ। तर भाग्यवस जनुसकैु गलत िनणर्य गरेर मािनस दघुर्टनाको 
संघारमा पगेुतापिन परमेँ वरमा क्षमा पाइन्छ र नयाँ जीवन िबताउन अवसर 
िमल्न सक्छ। कितपय समय वा पिरिःथितमा हाॆो जीवन खतम भयो भनेर 
मािनसले सोचेतापिन परमेँ वरमा मिुक्त छ, टुिबएको जीवन फेिर जोिडन सक्छ 
र िछयािछया भएको मन फेिर िनको हनुसक्छ। 
   हामीले गन िनणर्यह को ूँ नको बारेमा यस अध्यायमा 
फरािकलोपाराले हेनछ । िवशेष गरेर हामीले गनुर्पन िनणर्यह  कसरी गछ  र 
ितनीह ले हाॆो व्यिक्तगत जीवनमा र पिरवारमा कसरी असर पनर् सक्छ भ े 
कुरामा छलफल गनछ । 
 

१. आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता, के रोज्ने के नरोज्ने भ  ेःवतन्ऽ िववेक 

    कितपय धमर्ह का िशक्षादीक्षामा अझ कितपय इसाईह ले िसकाएका 
िशक्षाह मानै िकननहोस ्मािनस जन्मनभुन्दा अिघ नै कसले मिुक्त पाउँछ वा 
ःवगर्मा जान पाउँछ को पाउँदैन भनेर परमेँ वरले िनणर्य गिरसक्नभुएको हनु्छ 
भनेर िसकाइन्छ। (अझ हामी नेपालीह को पिरूआेयमा त सबैको कमर् 
िनधारमा लेखेर आएको हनु्छ जसलाई भाग्यको खेल वा परमेँ वरको खेल 
भनेर पिन ढुक् कसँग िवँ वास गिरएको पाइन्छ)। त्यसको अथर् मािनसले अनन्त 
जीवन वा मिुक्त पाउने र नपाउने सोको िजम्मेवारी परमेँ वरमा नै छ। त्यसमा 
मािनसको व्यिक्तगत भिूमका हुँदैन भनेर सबै थोकको िजम्मा परमेँ वरलाई नै 
लगाइिदएको पाइन्छ। त्यसको अथर् मािनसले परमेँ वरको बाटोमा िहँड्ने वा 
निहँड्ने जे िनणर्य गरेतापिन यिद कोही मिुक्तबाट बंिचत हनु्छ वा दोषी नै भएर 
िजउँछ भ े कुरालाई परमेँ वरले अिघबाटै िनणर्य गिरसक्नभुएको हनु्छ। यो 
धारणा ूायजसो लोकमा ूचिलत छ। 
   भाग्यवस, सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको िशक्षादीक्षामा त्यःतो खालको 
लोकमा चलेको धारणाले मान्यता पाएको छैन। तर यो कुरामा भने हामी 
िजिकर गदर्छ  िक संसार सिृ  गिरनभुन्दा अिघ वा कोही मानव ूाणी 
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जन्मनभुन्दा अिघ ूत्येक मानव ूाणीले मिुक्त पाउन ्भ े िनणर्यको अनमुोदन 
उहाँले गिरसक्नभुएको िथयो। हामीले उहाँमा अनन्त जीवन पाऔ ँभ े रोजाई 
उहाँको हो। 

हामीलाई परमेँ वरले किहले च ु भुयो वा अनन्त जीवन पाउनपुन हक 
सबैलाई ूदान गन भनेर िनणर्य किहले गिरएको िथयो भनेर देहायका केही 
पदह ले के खलुासा गरेको छ? हेन ुर्होस:् "१ परमेँ वरको इच् छा ारा भीं ट 
येशूको ूिेरत पावलबाट, भीं ट येशूमा िवँ वासी एिफससमा भएका सन् तह लाई:   
 २ हाॆा परमेँ वर िपता र हाॆा ूभ ुयेशू भीं टबाट अनमुह र शािन् त।३ हाॆा 
ूभ ु येशू भीं टका परमेँ वर र िपताको ूशंसा होस ्,  जसले हामीलाई ः वगीर्य 
ः थानह मा हरेक आित् मक आिशष ्ले भीं टमा आशीवार्द िदनभुएको छ।४ 
उहाँको सामनु् ने पिवऽ र िनं कल  होऔ ंभनेर संसारको उत् पि भन् दा अिघबाटै 
उहाँले हामीलाई चनु् नभुयो। ५ उहाँको इच् छाको लआयअनसुार भीं ट येशू ारा 
ूमेमा उहाँले हामीलाई आफ् ना सन् तान हनुलाई अिघबाटै िनयकु्त गनुर्भएको िथयो, 
६ यस हेतलेु िक उहाँले हामीलाई आफ् ना िूय पऽुमा िस मा िदनभुएको आफ् नो 
मिहमामय अनमुहको ूशंसा होस ्। ७ उहाँको अपार अनमुहअनसुार भीं टको 
रगत ारा हामी उहाँमा उ ार, हाॆा पापको क्षमा, पाउँछ , ८ जनु अनमुह उहाँले 
हामीलाई ूशः त माऽामा िदनभुयो। ९ िकनिक सम् पूणर् बिु  र आन् तिरक 
समझमा भीं टमा राख् नभुएको उ ेँ  यअनसुार उहाँले आफ् नो इच् छाको रहः य 
हामीलाई जान् न िदनभुएको छ, १० तािक समय पूरा भएपिछ ः वगर् र पथृ् वीमा 
भएका सबै थोकह  भीं टको अधीनमा आऊन ्। (एिफसी १:१-१०), "१ 
परमेँ वरको दास र येशू भीं टको ूिेरत पावलबाट, परमेँ वरका चिुनएकाह को 
िवँ वास र भिक्तसँग िमल् दो ितनीह का सत् यको ान बढ़ाउनलाई,  २ जनु 
िवँ वास र ान अनन् त जीवनको आशामा िः थर छन ्,  अिन किहल् यै झूट 
नबोल् नहुनेु परमेँ वरले अनन् त कालदेिख ूित ा गनुर्भयो। ३ परमेँ वर हाॆा 
मिुक्तदाताको आ ाअनसुार मलाई िजम् मा लाएको ूचार ारा उिचत समयमा 
उहाँले आफ् नो वचन ूकट गनुर्भयो।" (तीतस १:१-३) र "८ यसकारण हाॆा 
ूभकुो गवाही िदन शमर् नमान,  न त म,  उहाँको कैदीको,  तर परमेँ वरको 
शिक्तमा ससुमाचारको िनिम् त द:ुख-भोगमा ितमी सहभागी होऊ। ९ उहाँले 
हामीलाई उ ार गनुर्भयो,  र एउटा पिवऽ बोलावट ारा बोलाउनभुयो। हाॆो 
कामको आधारमा होइन, तर उहाँको आफ् नै अिभूाय र अनमुहको आधारमा हो, 
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जो उहाँले भीं ट येशूमा यगु-यगु अिघदेिख हामीलाई िदनभुएको िथयो।" (२ 
ितमोथी १:८-९)। 
     जब संसार सिृ  गनुर्भयो र शैतानले उहाँको िब मा कदम चाल्यो 
तब यस पथृ्वी वा  मानव जगतमा पाप आउँछ भ े ान परमेँ वरमा िथयो। 
सबै मानव ूाणीलाई उपलब्ध गराइएको मिुक्तको अवसर यस संसारमा 
जन्मेका र जिन्मने ूत्येक मािनसलाई ूदान गिरएको िथयो भनेर मािथका 
वचनह ले खलुाएको छ जनु हामी सबैको िनिम्त खशुीको खबर हनुपुदर्छ। 
य िप परमेँ वरको यस कदमको बाबजदुपिन शैतान र उसका पितत दूतह को 
साथै कितपय मािनसह ले मिुक्त पाउनेछैनन ् भनेर येशूले ठोकुवा गनुर्भएको 
िथयो भनेर म ी २५:४१मा यसरी बताइएको छ “त् यसपिछ उनले देॄेपि का 
मािनसह लाई भन् नेछन ्,  ‘ौािपत मािनस हो! मबाट दूर होओ, र िदयाबलस र 
त् यसका दूतह का लािग तयार गिरएको अनन् तको आगोमा जाओ।" त्यो के 
हो त? परमेँ वरले हामी सबैले मिुक्त पाउन ्भनेर उहाँले िनणर्य गनुर्भएतापिन 
उहाँले ूत्येक मािनसह लाई एक अत्यन्त पिवऽ बरदान िदनभुएको छ त्यो हो 
ःविववेकको ःवतन्ऽता, परमेँ वरलाई मा े नमा े अिधकार ूत्येक मािनसलाई 
सिुम्पएको छ। त्यसको अथर् मािनसको इच्छा वा खशुी िबना परमेँ वरले 
जबरजःती कसैलाई मिुक्त िदनहुु । (यो भनाईले, जवरजःती िबिँ चयन 
बनाइयो वा चचर्मा हिुलयो भ े ूिचिलत आरोप सेभेन्थ-डे एडभेन्टःटको िनिम्त 
ःवीकायर् छैन िकनभने परमेँ वरले नै मानव इच्छालाई हःतक्षेप नगनुर्भएको 
कामलाई कुनचािहँ इसाई हुँ भनाउँदाह ले गनर् आटँ गनर् सक्छ वा सहुाउँछ 
र? - अनवुादकको िटप्पणी)। 
    परमेँ वरलाई च ु  े वा नच ु  े वा ःविववेकको ःवतन्ऽता अथार्त ् कुन 
बाटो रोजेर चल्ने वा नचल्ने अिधकार ूत्येक व्यिक्तलाई सिुम्पएको छ भनेर 
येशूले गनुर्भएको अनमुोदन म ी २२:३३-४०ले कसरी बताउँछ? हेन ुर्होस:् 
"३३ यो सनेुर भीड़ह  उहाँको िशक्षामा छक् क परे। ३४ उहाँले सदकुीह लाई 
चपू पानुर्भयो भन् ने सनेुर फिरसीह  उहाँकहाँ भेला भए। ३५ ितनीह मध् ये एक 
जना व् यवः थाका धमर्गु  वा अध् यापकले उहाँको परीक्षा गन िवचारले उहाँलाई 
सोधे,  ३६ “गु ज् यू,  व् यवः थामा महान ् आ ा कुन हो?”  ३७ उहाँले ितनलाई 
भन् नभुयो, “ितमीले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई आफ् नो सारा दयले, र आफ् नो 
सारा ूाणले, र आफ् नो सारा समझले ूमे गनूर्। ३८ महान ् र ूथम आ ा यही 
हो। ३९ दोॐो पिन त् यः तै छ, ितमीले आफ् नो िछमेकीलाई आफैलाई जः तै ूमे 
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गनूर्। ४० सारा व् यवः था र अगमवक्ताह का िशक्षाको आधार नै यी दईु 
आ ाह  हनु ्।”   
    परमेँ वरले हामीह लाई उहाँलाई माया गनर्, िवँ वास गनर् वा ूमे 
गनर् जबरजःती गनुर्हु । यदी ूमे ूमे नै हो भने यो िस मा िदइएको वा 
उपलब्ध गराइएको हनुपुछर्। मािनसले परमेँ वरलाई माया गरेर वा िवँ वास 
गरेर उहाँ अिघ सनुर्भएको होइन भनेर बाइबलले बताउँछ भनेर हामी तकर्  गनर् 
सक्छ । तर कुनै जबरजःती वा मािनसको इच्छाको िब मा नगइकन 
परमेँ वर आफै पापमा हराइरहेका मािनसह लाई आफूितर ितनीह को 
ःवइच्छाले आकिषर्त गनर् र ितनीह को दयलाई आफूितर ता े चाहनाले हात 
पसाद परमेँ वर आउनभुएको हो भनेर बाइबलको कथाले खलुःत पारेको छ। 
यो भनाइको वाःतिवकता येशूको जीवनबाट िदइएको बिलदानपूणर् ूमे नै 
ूत्यआय ूमाण हो। मािनसह को आफ्नै इच्छा वा ःविववेकको ःवतन्ऽतालाई 
ूयोग गनर् लगाएर उहाँ ितनीह को माझमा िहँडडलु गनुर्भएको िथयो। कोही 
मािनसह  उहाँतफर्  आकिषर्त भएका िथए भने कोही मािनस उहा ँ मरेको 
चाहन्थे। 
   हो, हामी ूत्येकले मिुक्त पाउन ्भनेर हामीलाई परमेँ वरले च ु ुभएको 
छ। तर आिखरमा त्यो मिुक्त हामीले पाउने िक नपाउने भ े िनणर्य उहाँमा 
नभएर ूत्येक मानव ूाणीलाई नै सिुम्पएको छ। हामीले जे रोजेतापिन वा 
परमेँ वरको सेवा गनर् हामीले िनणर्य गरेतापिन वा नगरेतापिन हाॆो िनणर्यले 
हाॆो जीवनलाई र हाॆो पिरवारलाई असर पानर्सक्छ भ े कुरामा कसैको 
दईुमत छैन। 
 

२. उिचत िनणर्यह  वा िठक रोजाईह   
      उिचत िनणर्य गनुर् अत्यन्त मह वपूणर् हनु्छ भ े कुरो हामी सबैलाई 
थाहा भएकै कुरो  हो। गलत िनणर्यले गदार् हामीह को र अ ह को जीवनमा 
कःतो नकारात्मक ूभाव पानर् सक्छ भ े पिन हामीलाई राॆसँैग थाहा छ। 
तर यस संसारमा, पिरिःथितमा वा हामीह को जीवनमा आइपन अनेक  च ु ुपन 
तत्वह मा कुन िठक वा कुन बेिठक छ भनेर हामीह ले कसरी ठम्याउने? 
अथार्त ्कुन िठक िनणर्यह  गनुर्पछर् भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने? 
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 देहायका केही पदह  पढ्नहुोस।् उिचत िनणर्य गनर् साधारणतया कःता 
कदमह  चाल्नपुछर् भनेर बाइबलबाट केही सझुावह  ूःततु गिरएको छ। ती 
कदमह  के हनु?् हेन ुर्होस: (१) १ थेःसोिलिनकी ५:१७ "१७ िनरन् तर ूाथर्ना 
गिररहो।", याकूब १:५ "तर यिद ितमीह मध् ये कसैलाई बिु को अभाव छ 
भने उदार-िच सँग नझकीर् िदनहुनेु परमेँ वरलाई त् यसले मागोस ्, र त् यसलाई त् यो 
िदइनेछ।" (२) यशैया १:१९ "यिद ितमीह  राजी र आ ाकारी भयौ भने, 
ितमीह ले यस देशका असल-असल कुरा खान पाउनेछौ।", म ी ७:२४-२७ 
"२४ “यसकारण जसले मेरा यी वचन सनु् छ र पालन गछर्, म एउटा बिु मान ् 
मािनससँग त् यसको तलुना गछुर्, जसले आफ् नो घर च ानमािथ बनायो।  २५ 
अिन पानी पर् यो, र बाढ़ी आयो, अिन हरुी चल् यो र त् यस घरमािथ बजािरयो, र पिन 
त् यो घर ढलेन। िकनिक त् यो च ानमािथ बसािलएको िथयो।  २६ जसले मेरा 
यी वचन सनेुर पिन पालन गदन, त् यसको तलुना एउटा मूखर् मािनससँग गिरन् छ, 
जसले आफ् नो घर बालवुामािथ बनायो।  २७ पानी पर् यो, र बाढ़ी आयो, अिन 
हरुी चल् यो र त् यस घरमािथ बजािरयो,  र त् यो घर ढल् यो, अिन त् यसको ठूलो 
िवनाश भयो।” (३) भजन ११९:१०५ "तपाईंका वचन मेरा गोडाका िनिम् त 
ब ी,   र मेरो बाटोको िनिम् त उज् यालो हो।"   अनवुादकले  थिपएका पदह   
भजन ११९:९-१६ "९ जवान मािनसले आफ् नो चालचलन कसरी चोखो राख् न 
सक् छ (अथार्त ् कुन उिचत िनणर्य गरेर चल्न सक्छ)? तपाईंका वचनअनसुारको 
जीवन िबताएर नै हो। १० म आफ् नो सम् पूणर् दयले तपाईंलाई खोज् छु, 
तपाईंका आ ाह बाट मलाई बहकेर जान निदनहुोस ्। ११ तपाईंको िव मा 
पाप नग  ँभनेर, तपाईंको वचन मैले मेरो दयमा सरुिक्षत राखेको छु। १२ हे 
परमूभ,ु तपाईंको ूशंसा होस ्,  तपाईंका िविधह  मलाई िसकाउनहुोस ्।१३ मैले 
मेरा ओठले तपाईंको मखुबाट िनः केका सबै िनयमह को वणर्न गरेको छु।१४ 
धेरै धन-सम् पि मा आनिन् दत हनेु मािनसजः तै,  म तपाईंका कानूनह  पालन 
गनर्मा हिषर्त हनु् छु। १५ तपाईंका आदेशह मािथ म मनन गछुर्,  र तपाईंका 
िशक्षामा म ध् यान िदनेछु। १६ म तपाईंका िविधह मा आनन् द गनछु,  तपाईंका 
वचनको म उपेक्षा गनछैन।ँ", २ ितमोथी ३:१४-१७ "१४ तर ितमीचािहँ 
आफूले िसकेका र ढ़तासँग िवँ वास गरेका यी कुराह मा लािगरह। ती 
कसबाट िसकेका छौ,  सो ितमी आफै जान् दछौ। १५ ितमी बाल् यकालदेिख 
पिवऽ-धमर्शाः ऽसँग पिरिचत छौ,  जसले भीं ट येशूमा भएको िवँ वास ारा 
मिुक्तको िनिम् त ितमीलाई िशक्षा िदन सक् छ। १६ सम् पूणर् पिवऽ-शाः ऽ 
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परमेँ वरको ूरेणाबाट भएको हो,  र यो िसकाउनलाई,  अतीर् िदनलाई, 
सच् याउनलाई,  धािमर्कतामा तालीम िदनलाई लाभदायक हनु् छ,  १७ तािक 
परमेँ वरको जन हरेक सकुमर्मा पूणर् पले ससुिज् जत भई िस  भएको होस ्।" 
(४) िहतोपदेश ३:१-८ "१ हे मेरो छोरो,  मेरो िशक्षालाई नभलु ्,  तर मेरा 
आ ाह  आफ् नो दयमा लकुाइराख् । २ िकनभने ितनले ितमीलाई दीघार्य ु
बनाउनेछ र ितॆो लािग सम् पन् नता ल् याउनेछ। ३ भिक्त र िवँ वासयोग् यताले 
ितमीलाई किहल् यै नछोडून ्, ती ितमीले आफ् नो गलामा बाँिधराख् , आफ् नो दयको 
पाटीमा ती लेिखराख् । ४ तब परमेँ वर र मािनसको िं टमा ितमीले िनगाह 
पाउनछेौ र असल नाउँ कमाउनेछौ। ५ आफ् नो सारा दयले परमेँ वरमा भरोसा 
राख्  र ितॆो आफ् नै समझशिक्तमा भर नपर ् ६ आफ् ना सारा मागर्मा उहाँलाई 
सम् झ,  र उहाँले ितॆा मागर्ह  सोझा तलु् याइिदनहुनेुछ। ७ आफ् नै नजरमा 
बिु मान ् नहोऊ,  परमूभकुो भय मान ् र दुं  कमर्लाई त् याग ्। ८ यसले ितॆो 
शरीरलाई ः वः थ तलु् याउनछे र ितॆो ह ीको लािग पोषण िदनेछ।", यशैया 
५८:६-१४ "६ “अन् यायको बन् धन फुकाल् न,  जवुाको डोरी फुकाल् न,  र 
अत् याचारमा परेकाह लाई मकु्त गराउन,  हरेक जवुा भाँिचिदन मैले चनेुको 
िकिसमको उपवास यही होइन र? ७ आफ् नो भोजन भोकािसत बाँड़चूड़ँ गनुर्,  र 
घर नभएका गरीबह लाई शरण िदन–ु ना ोलाई देखेर लगुा लगाइिदन,ु र आफ् नो 
जात-भाइह बाट नलकु् न,ु  होइन र? ८ तब ितमीह को ज् योित िबहानझ फुटेर 
िनः कनेछ,  र ितमीह  चाँड़ै िनको हनेुछौ। तब ितमीह को धािमर्कता 
ितमीह का अिगअिग जानेछ,  र परमूभकुो मिहमाचािहँ पिछिल् तरको रक्षक 
हनेुछ। ९ तब ितमीह ले पकुार गनछौ,  र परमूभलेु जवाफ िदनहुनेुछ। 
ितमीह ले सहायताको िनिम् त िबन् ती गनछौ, र उहाँले भन् नहुनेुछ,  ‘म यही ँछु’। 
“यिद ितमीह ले आफ् ना बीचबाट अत् याचारको जवुा फािलिदयौ, अ लाई औलँा 
ठाड़ो गनर् र ईं यार्पूणर् कुरा बोल् न त् याग् यौ, १० अिन सम् पूणर् दयले ितमीह ले 
आफैलाई भोकाह का िनिम् त िदयौ, र अत् याचारमा परेकाह को आवँ यकता पूरा 
गिरिदयौ भने,  ितमीह को ज् योित अधँ् यारोमा चम् कनेछ र ितमीह को रात 
मध् यिदनजः तै हनेुछ। ११ परमूभलेु ितमीह लाई िनरन् तर डोर् याउनहुनेुछ,  र 
घामको उखमु गमीर् परेका ठाउँह मा पिन ितमीह लाई सन् तुं  ट पानुर्हनेुछ,  र 
ितमीह का हाड़ह लाई बिलया पानुर्हनेुछ। ितमीह  ूशः त पानीले िभजाएको 
बगचाझ र नसकु् ने पानीको मूलझ हनेुछौ। १२ ितमीह का मािनसह ले परुाना 
भग् नावशेष फेिर बनाउनेछन ्। धेरै परुाना जगह  ितनीह ले उठाउनेछन ्। 
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ितमीह  ‘भत् केका पखार्लह  िनमार्ण गन’ र ‘बः ने घरह का िनिम् त बाटो फेिर 
नयाँ बनाउनेह ’  भिननेछौ। १३ “ितमीह ले मेरो शबाथ-िदन तोडेनौ र मेरो 
पिवऽ िदनमा आफूखशुी गरेनौ भने, र परमूभकुो शबाथलाई आदरणीय ठान् यौ, र 
आफ् नो इच् छाअनसुार नगरी यस िदनलाई मान् यता िदयौ र यसमा आफ् नो खशुी 
नगरी व् यथर्का कुरा गरेनौ भने, १४ ितमीह  परमूभमुा रमाहट पाउनेछौ, र म 
ितमीह लाई देशका उच् च ः थानह मा सवार गन तलु् याउनछुे र म ितमीह लाई 
ितमीह का पखुार् याकूबको उ रािधकारबाट भोज खवुाउन े तलु् याउनछुे।” 
परमूभकुो मखैुले यसो भन् नभुएको छ।"  (५) िहतोपदेश १५:२१,२२ "२१ 
समझ नभएको मािनस मूखर्तामा ूसन् न रहन् छ, तर समझशिक्त भएको मािनस 
सीधै आफ् नो लआयितर ब  छ। २२ परामशर्को कमीले गदार् योजनाह  िवफल 
हनु् छन ्, तर धेरै परामशर्दाताह को कारण ितनीह  सफल हनु् छन ्।" िहतोपदेश 
२४:६ "यु  गनर्का िनिम् त ितमीलाई अगवुाइ चािहन् छ,  िवजय पाउनलाई धेरै 
सल् लाहकार चािहन् छ।" 
   ूत्येक मह वपूणर् िनणर्य गदार् मोटामोटी िहसाबमा बाइबलले िदएका 
मािथका कदमह  ख्याल राख् न ज री छ। हाॆो िदमागको बानीलाई ूाथर्नामा  
लगाइरहँदा िठक िनणर्यको िनिम्त परमेँ वरले सहयोग गनुर्हनेु वातावरण 
बन्दछ। हामीले गन िनणर्यह  परमेँ वरको व्यवःथा वा नीितसम्मत हनुपुछर्, 
त्यसको अथर् हामी जे गछ  कुनै तवरले परमेँ वरको आ ालाई नतोिडने 
हनुपुछर्। परमेँ वरको वचनका नीितह ूित हामीह  हरदम सजग 
भइरहनपुछर्।  परमेँ वरमािथ भरोसा राख् न ु हामीह को िनिम्त अत्यावँयक 
बानी हो। हामीह ले गन सबै िनणर्यह लाई परमेँ वरमा समु्पनपुदर्छ अथार्त ्
हामीह ले गन िनणर्यह ले परमेँ वरको मिहमा होस ्र यिद हामीह को चाहना 
र िनणर्यह  हामीह ूित परमेँ वरको योजनाको िखलाफमा जान्छ भने 
त्यसलाई त्याग्न राजी हनुपुछर्। धेरै समयमा बिु मानी, अनभुवी र 
परमेँ वरूित ौ ा राख् ने मािनसह सँग सरसल्लाह िलँदा पिन हामीह को 
िनणर्यलाई ठूलो सहयोग िमल्नसक्दछ। अन्तमा परमेँ वरले हामीलाई अित नै 
ूमे गनुर्हनु्छ र हाॆो िनिम्त के अत्यन्त असल छ त्यो उहाँलाई थाहा छ भ े 
आत्म ानले हामीलाई ढुक् क पानुर् ज री छ। यिद हामीह को जीवन उहाँलाई 
िवँ वास गिर उहाकँो साम ु झकेुर अपर्ण गनर् सक्य  भने हामीले गन 
िनणर्यह लाई िवँ वाससाथ अिघ बढाउन सक्छ । 

२८



   िन:सन्देह हामीले हाॆो जीवनमा अत्यन्त ठूला ठूला िनणर्यह  गन 
वाध्य हनु्छ । तर ती िनणर्यह  गनर् हाॆो आित्मक कदमह  पिन घसुाउन 
सक्य  भने के हाॆ ैभलाईको िनिम्त हुँदैन र? 
 

३.  रोज्नपुन साथीह  

     जीवनमा रोज्नपुन धेरै मह वपूणर् कुराह मा साथीह  बनाउने पिन 
एक हो। ूायजसो हामीह  ल त साथी बनाउन जाऔ भनेर सरु कसेर 
जसलाई पायो उसलाई साथी बनाउ अिघ सदन । जब कोहीसँग पिहला 
िचनापचीर् गरेर उससँग      समय िबताय  र साझा कुराह मा रमाइलो मानेर 
बातिचत गदर्छ  तब त्यसबेला ःव:त एक आपसमा िमऽताको भावना जागतृ 
हनु्छ। हामी कोह  भनेर अ लाई िचनाउन हाॆो साथी को हो भनेर देखाउन ु
उःतै हनेु भएकोले र साथीले हामीह को जीवनलाई राॆो वा नराॆो ूभाव 
पानभएकोले हामीह ले साथी बनाउने कुरामा हामी होिशयार हनुपुदर्छ। 
    साथीह  बनाउन अपनाउनपुन नीितमा िवशेष गरेर िहतोपदेशको 
पःुतकमा धेरै सल्लाहह  िदइएका छन।् जसमध्ये केही यहाँ ूःततु गिरएका 
छन।् हेन ुर्होस:् िहतोपदेश १२:२६ "धमीर् मािनस आफ् नो िमऽतामा सचेत 
रहन् छ, तर दुं  टको बाटोले ितनीह लाई बरािलिदन् छ। १७:१७ "धमीर् मािनस 
आफ् नो िमऽतामा सचेत रहन् छ, तर दुं  टको बाटोले ितनीह लाई बरािलिदन् छ।", 
१८:२४ "धेरै साथीह  भएको मािनसको पिन सवर्नाश हनु सक् छ, तर कुनै-कुनै 
िमऽचािहँ दाजभुाइभन् दा निजक टाँिसन् छ।" र २२:२४,२५ "२४ गरम 
िमजासको मािनसलाई िमऽ नबना,   िसितिमित िरसाउने मािनससँग स त नगर ्,  
२५ नऽता त् यसको चाल ितमीले िसक्नेछ र ितमी आफै उसको पासोमा 
पनछौ।"     
    (  िहतोपदेश १८:२४को पिहलो हरफ िविभ  अनवुादह मा केही 
फरक गिर अनवुाद गिरएको छ। त्यसमा "धेरै साथीह  भएको मािनसको पिन 
सवर्नाश हनु सक् छ,  " छ भने अ मा "यिद हामीलाई साथी चािहन्छ भने 
हामीले पिन साथी बनेर देखाउनपुछर्।" तर ती दवैु अनवुादह को ममर् 
बािझएको भ  िमल्दैन िकनभने कुनै साथी असल भएन वा असल देखाउन 
साथी भएन भने साथीह माऽ बनाउनमा िहत हुँदैन-अनवुादकको िटप्पणी)। 
कितपय समयमा मािनसह ले एक्लै भएको मनपराएका हनु्छन।् एक्लो रहन 
चाहने मािनसह  कितपय समयमा उदास हनु्छन ्र नकारात्मक सोचले मःत 
पिन हनु्छन ् जसले गदार् अ  मािनसह  ितनीह को निजक पनर् मन 
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पराउँदैनन।् "हामीमध्ये धेरै असल छु भ ेह मा पिन कुनै न कुनै िकिसमको 
अिूय ःवभावह  हनुसक्छन।् जब हामी साथीह  चनु्छ  तब त्यःता 
मािनसह लाई च ु ुपछर् जसलाई हामीह को कमजोरी थाहा भएतापिन र 
हामीह  िस  छैन  भ े कुरालाई ःवीकादार् पिन ितनीह  हामीह बाट टाढा 
रहन चाहन्दैनन।् एक आपसमा भएका कमजोरीह  पारःपिरक पमा 
सहनसक्नपुछर्। एक आपसको कमजोरी, अपिरपक्वता वा अिस तालाई हेनर् 
वाध्य भएतापिन एक आपसमा ूमे, सदभाव, इज्जत र आदर राख् नपुछर्। यो 
नीित िलन सक्न ु नै येशूको ःवभावलाई महण गनुर् हो। ूत्येक व्यिक्तमा 
नॆताको िवकास हनुपुछर् र आफू अ भन्दा िस  छु भ े भावनाबाट टाढा 
बःनपुछर्। अ को कमी कमजोर र दोषूित हामी धैयर् हनुपुछर् र कोमलता 
देखाउनपुछर्। यी नीितह ले हामीमा भएको सानो िच  भएर ःवाथीर् ब े 
संःकारलाई अन्त्य पादर्छ र हामीह को दय िबशाल र उदार हनु्छ।"-एलेन 
जी ाइट, पाःटोरल िमिन ी, प.ृ ९५बाट पान्तिरत। 
   बाइबलमा साथीह को बीचमा भएको िमऽताको बारेमा धेरै 
कहानीह  छन।् ितनीह मा दाउद र जोनाथानको बीचमा आित्मयता गाँिसएर 
गिहरो िमऽता भएको कथा अत्यन्तै मािमर्क छ। राजकुमार जोनाथानको बबुा 
राजा सावल िथयो। ूथम राजा सावल परमेँ वरमा िवँ वास गन र दरवारमा 
स ीत बजाउने यवुा दाउदको ससरुा िथयो। तर दाउदको लोकिूयताले ऊ 
राजा हनेुछ भनेर राजा सावलले महससु गरेका िथए। त्यसले गदार् दाउदूित 
सावलको मनमा डाहा, ईष, घणृा पल्हाएको िथयो। तर राजकुमार जोनाथनलाई 
दाउदूित रितभरपिन िबतृं णा िथएन। उनले दाउदलाई सार् है मन पराउँथ्यो। 
यिद उनको िपता सावल परमेँ वरूित बफादारी भएर उहाँका वचनह  पालन 
गरेर चलेको भए उनको राज्य उनको सन्तानमा धेरै वषर्सम्म चल्दथ्यो र 
जोनाथान सावल पिछको राजा हनु्थ्यो। जब परमेँ वरकै िनदशनमा िनयिुक्त 
भएका इॐाएलका राजा सावल शासन गनर्मा अयोग्य ठहिरए तब उहाँले 
दाउदलाई नयाँ राजा च ु ुभएको िथयो। त्यसले गदार् राजा हनेु अिधकार पाएको 
जोनाथान अयोग्य हनु पगु्यो। पिरवारको एक सदःयको (राजा सावल) गलत 
िनणर्यले गदार् पिरवारको अक  सदःयलाई (जोनाथान) कसरी नराॆो ूभाव पानर् 
सक्छ भ े ज्वलन्त उदाहरण राजा सावलको कथाले िदँदछ। 
   तर आफ्नो बबुा राजा सावलको ःवभावको िबपरीत जोनाथानले 
दाउदलाई किहल्यै पिन िरस देखाएन न त उनीूित ईष नै िथयो। ब  आफ्नो 
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िरसाहा बाबबुाट दाउदलाई बचाउन जोनाथानले ूयास गरेको िथयो। १ 
सामूएल १८:१ले दाउद र जोनाथानको बीचको सम्बन्धलाई यसरी 
मािमर्क पमा व्यक्त गदर्छ "जोनाथानको आत्मा दाउदाको आत्मासँग बिुनएको 
िथयो। दाउदलाई जोनाथानले आफूलाई जःतै ूमे गदर्थ्यो।" सत्य साथीह को 
बीचमा आित्मयता गािँसएर िमऽ भएको दाउद र जोनाथानको कथा अत्यन्त 
ूभावकारी मा ुपदर्छ। 
   पावलले जथाभावी साथी नबनाउन यसरी सल्लाह िदँछन ्"धोखामा नपर 
िकनभने खराब स तले असल बानीव्यहोरा पिन ॅ  पादर्छ" (१ कोरन्थी 
१५:३३ पान्तिरत)। सु मा साथी भएर देखाएतापिन पिछ गएर धोखा िदने 
साथीह को अनभुव के तपाईँले गनुर्भएको छ? गलत साथी बनाउन गलत िनणर्य 
गदार् तपाईँ र तपाईँको पिरवारको सम्बन्धलाई नोक्सान परु् याएको के महससु 
गनुर्भएको छ? 
 
४. जीवनस ी वा अधार्ि नीको छनोट  
   दैिनक जीवनमा आकालझकुल भेट्ने, कुराकानी गन, आवँयक परेको 
बेलामा साथ िदने र मन िमल्ने साथी च ु  हामी होिसयार हनुपुछर् भने झन 
भिवंयमा हनेु जीवनको साथी वा लाइफ पाटर्नर च ु  झन कित बढी होिसयार 
हनुपुछर् भ े कुरामा जित जोड िदए पिन कमै हनु्छ। परमेँ वरले आफ्नै हातले 
आकार िदनभुएर सजृना गनुर्भएको हव्वाले गदार् आदम धेरै भाग्यमानी वा 
आिशिषत भएका िथए। तत्कािलन हव्वा केवल ीमाऽ नभएर िस  सबै 
कुरामा पिरपक् व र आदशर् िथइन।् परमेँ वरको आफ्नै हात भएको हनुाले 
आदमलाई जीवनको साथी च ु  गार् हो भएको िथएन। तर हामीलाई आफ्नो 
जीवनको साथी च ु  ूायजसो त्यित सिजलो छैन िकनभने हामी कोही पिन 
दोषरिहत वा आदशर् छ  भनेर दावी गनर् सक्दैन । आदमको िनिम्त केवल 
एउटै ीमाऽ च ु े वातावरण िथयो भने हामीले धेरै ीह मा एक जनालाई 
रोज्नपुछर् वा ीह ले धेरै पु षह मा एक जना। 
    हाॆो जीवन सखुमय, शािन्तमय र तालमेलमय गरेर िबतौस ् भ े 
सबैको चाहना हो र यो परमेँ वरको पिन चाहना हो। त्यसकारण जीवनसाथी 
च ु े मह वपूणर् िनणर्य भएकोले हामीलाई चािहने आवँयक िनदशनह  
परमेँ वरले िदनभुएको छ। हामीह ले साथी रोज्दा कःतो चिरऽ वा ःवभावको 
रोज्नपुछर् भनेर अगािड हेर् य । िववाहको बन्धनमा बािधन पनर् चाहनेह ले केही 
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मह वपूणर् कदमह मा ध्यान िदनपुछर्। त्यसको बारेमा हामी अध्याय ६मा 
िनयालेर हेनछ । हाॆो जीवनको अत्यन्त मह वपूणर् लआय भनेको परमेँ वरको 
सेवा रोज्न ु हो त्यसबाहेक दोॐो लआय पिरवार बनाउन ु हो। त्यसकारण 
जीवनको साथी चनु्दा अत्यन्तै होिसयारी अपनाउनपुछर् िकनिक हाॆो जीवनको 
धारलाई कुन मोडमा लाग्ने हो त्यो अिधकतम माऽामा जीवनको साथीमा भर 
पदर्छ। 
     बाइबलले ूःततु गरेका नीितह  केवल इसाईह लाई माऽ नभएर 
जनुसकैु मानव जाितलाई पिन िदइएको हो भनेर मा पुछर्। यिद ती नीितह  
पालन गिरएन भने चाहे इसाई होस ्चाहे अन्य त्यसको नराॆो पिरणाम सबैले 
भोग्नपुदर्छ। आफ्नो जीवनको साथी च ु  ु वा वैवािहक शऽुमा बाँिधन 
परमेँ वरको वचनमा िदएका केही िनदशनह  हेन ुर्होस।् आदशर्मय जीवन 
िबताउन ती िनदशनह  सबैको िनिम्त व्यवहािरक हनु्छ। हेन ुर्होस:् भजन 
३७:२७ "खराबीदेिख फकर अलग् ग बस र भलाइ गर,  र ितमी सदासवर्दा 
देशमा बः नेछौ" (यिद खशुीसाथ लामो आय ुभएर िजउने हो भने खराब तत्व वा 
बानीबाट अलग हनुपुदर्छ)।", भजन ११९:९७-१०० "९७ आहा! तपाईंको 
व् यवः थालाई म कित ूमे गदर्छु! िदनभिर म ितनैमािथ मनन गदर्छु। ९८ 
तपाईंका आ ाह  सदाकाल मसँग छन ्,  र ितनले मेरा शऽहु भन् दा मलाई 
बिु मान ् तलु् याउँछन ्। ९९ मेरा सबै िशक्षकह भन् दा मेरो अन् त ार्न ज् यादा छ, 
िकनिक म तपाईंको कानूनह मािथ मनन गदर्छु। १०० धमर्-गु ह को भन् दा 
मेरो समझ अझ बढ़ी छ,  िकनभने म तपाईंका आदेशह  पालन गदर्छु" 
(परमेँ वरका आदेश वा आ ाह  पालन गनुर् र मनन गन ःवभाव दवैु हनेुवाला 
दम्पतीको हनुपुदर्छ), १ कोरन्थी १५:३३ "ॅममा नपर। खराब स तले राॆो 
चिरऽलाई नं ट पाछर्" (िववाहको िनिम्त सोिचरहन ेव्यिक्तले जीवनस ी असल छ 
वा खराब छ भ  ेसोच्नेमाऽ नभएर उसको वा उनको स त कःतो छ भनेर 
सोच्न ुअिनवायर् छ िकनभने वैवािहक जीवनमा खलबल पानर् खराब साथीको ठूलो 
भिूमका हनु्छ), र याकूब १:२२-२५ "२२ तर वचन पालन गन होओ, र सनु् ने 
माऽ भएर आफैलाई धोका नदेओ। २३ कुनै मािनसले वचन सनु् छ तर पालन 
गदन भने,  त् यो एउटा यः तो मािनसजः तो हनु् छ, जसले आफ् नो अनहुार ऐनामा 
हेछर्, २४ िकनिक त् यसले आफैलाई हेछर् र गइहाल् छ, र त् यो आफै कः तो िथयो, 
त् यो तु न् तै िबिसर्हाल् छ। २५ तर त् यो मािनस जसले ः वतन् ऽता िदने शु  
व् यवः थालाई हेदर्छ र त् यसैमा लािगरहन् छ, अिन सनेुर िबिसर्हाल् ने होइन तर काम 
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गन पिन हनु् छ,  त् यसले चािहँ आफूले गरेको काममा आिशष ् पाउनछे 
(परमेँ वरको वचन पालन गन माऽ होइन एक आपसमा समझदार भएर एक 
आपसको वचन पालन गन जीवन साथी हनुपुदर्छ)।" (को क वा ॄाकेटिभऽ 
व्यक्त गिरएका भावनाह  अनवुादकको नीिज धारणा समावेस गिरएको हो)। 
     जीवनको िठक वा उिचत साथी रोज्नभुन्दा पिहले येशूले 
पिहल्याउनभुएर समथर्न गनुर्भएको परुानो करारको नीितलाई मनिःथितमा ढाल्न ु
ज री छ। उहाँले भ ुभएको िथयो "मािनसह ले ितमीह सँग जः तो व् यवहार 
ग न ् भन् ने ितमीह  चाहन् छौ, ितमीह ले पिन ितनीह सँग त् यः तै व् यवहार गर, 
िकनभने यही नै व् यवः था र अगमवक्ताका िशक्षाको सारांश हो (अथार्त ्
बाइबलको िनचोड िशक्षा)।" कितपय मािनसह ले जीवनको साथी च ु  अनेक  
असल गणुह  भएको हनुपुछर् भनेर औलँ्याउँछन ्तर ती गणुह  आफैमा भएन 
भने घर गहृःथीमा भाँडभैलो ःव:त सु  हनुसक्छ। 
   अ मा असल ःवभाव हनुपुन तर आफूमा त्यो आवँयक भएको 
नठा े नीित िलएर चल्ने कुनै नौलो होइन। यो केवल वैवािहक जीवनमामाऽ 
होइन सबै ठाउँमा लागभुइरहेको पाइन्छ। यस मािमलामा पावलले 
रोमीह लाई धेरै वचनह  िदएर सम्झाइरहेको पाइन्छ। पावलले रोममा रहेका 
साधारण मािनस वा इसाई भनाउँदाह कै भन्डाफोर गरेर भन्दछन ् " क्याहो, 
अकार्लाई दोष लाउने ए मािनस,  ितमी जोसकैु भए तापिन,  केही बहाना छैन, 
िकनिक जेमा ितमी अकार्लाई दोष लगाउँछौ,  त् यसैमा आफै पिन दोषी 
ठहिरनेछौ,  िकनभने ितमी दोष लाउनेले पिन त् यही काम गिररहेका छैन  र)" 
रोमी २:१ ( पान्तिरत)। चचर्को अ  िवँ वासी भाइलाई दोषमाऽ लगाउने वा 
अ को गल्तीमाऽ हेन बानी भएको मािनस वा येशूलाई िवँ वास गन नै 
िकननहोस ् उसलाई औलँ्याएर येशूले त झन कडा शब्दमा यसरी व्यक्त 
गनुर्भनएको िथयो "“िकन ितमी आफ् नो भाइको आखँामा भएको धूलोको कण 
देख् तछौ,  तर ितॆो आफ् नै आखँामा भएको मूढ़ाचािहँ थाहा पाउँदैनौ?"    म ी 
७:३। 
    तपाईँ आफैमा नभएका आदशर् वा असल गणुह  अ मा वा आफ्नै 
ौीमान वा ौीमतीमा होस ् भ  े चाहना तपाईँले कितको गनुर्भएको छ? 
सोच्नहुोस।् 
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५. जीवनलाई कुन मोडमा लाने 
      कुनै न कुनै समयमा हामीले हाॆो जीवनलाई कुन मोडमा लाने वा 
कुन पेशामा चल्ने र के गन सो िनणर्य गनुर्नै पन हनु्छ। हनुसक्छ कोही 
ःवतन्ऽ पमा धनी होलान ् वा कामै गनुर् नपन गरेर जीवन िबताउलान ् वा 
कोही घरगहृःथी हेन अत्यन्त आदरणीय र ूशंसनीय काममा माऽ लागेर 
जीवन िबताउलान ्तर ूायजसो हामी सबैले आफ्नो आय आजर्न गनर् कुनै न 
कुनै पेशामा लाग्नैपछर्। तर यो पिन सम्भब छ िक हामीह को वातावरणले, 
हामीह को पिरवारको कारणले वा हामीह को आफ्नै किमकमजोरीले 
हामीह ले चाहे अनसुारको पेशामा हामी लाग्न नसक ला। तर हामी जनुसकैु 
ःतर वा  िःथितमा छ  येशू भी मा हामीह को मिुक्त छ भ े मनिःथितलाई 
आत्मसात ् गरेर जनुसकैु पेशामा लागेर चल्ने िनणर्य गनर् सक्छ । जे काम 
गरेपिन हामीह को जीवनलाई लआयतफर्  लैजान र  अथर्मूलक बनाउन उहाँ 
हाॆो साथमा हनुहुनु्छ भ े कुरालाई हामीले सध मनमा रािखराख् नपुछर्। 
संक्षेपमा भ े हो भने हामी जे गछ  त्यो परमेँ वरको मिहमाको िनिम्त गछ  
भ े कुरा मध्यनजरमा राखेर चल्दा हामीह को जीवन संत ु , शािन्तमय र 
तालमेलमा चल्न सक्छ। 
    बाइबलको ूख्यात बिु मानी राजा कहलाइएको सोलोमनले आफ्नो 
बढेुस कालमा गलत बाटोमा िहँड्न जाँदा उदासीन हनु पगेुका िथए। आफ्नो 
उदासीन भावना उपदेशक २:१-११मा व्यक्त गरेका छन।् हामी पिन उनी 
जःतै भलू नगनर् कसरी सतकर्  हनेु? हेन ुर्होस:् "१ मैले आफ् नो मनमा िवचार गर, 
“आऊ, अब असल कुरोचािहँ के हो भनी प ा लाउन म सखु-िवलासिसत ितॆो 
जाँच गनछु।” तर त् यो पिन व् यथ रहेछ भनी ूमािणत भयो। २ मैले भन, “हाँसो 
मूखर्ता हो। अिन सखु-िवलासले के फाइदा गछर्?” ३ दाखम  (रक्सी) िपएर 
तथा मूखर्तालाई अगँालेर मैले आफैलाई ूफुल् ल तलु् याउन कोिशश गर–  मेरो 
मनले अझै मलाई बिु ारा डोर् याउँदैिथयो। आकाशमिुन यस छोटो जीवनमा 
मािनसह का िनिम् त असल काम के हो सो जान् न भनी मैले इच् छा गर। ४ मैले 
ठूला योजनाह  थाल। मैले मेरो िनिम् त घरह  बनाए।ँ मैले दाखको खेत 
ः थापना गर। ५ मैले बगचाह  र उ ानह  बनाए ँ र ितनमा सबै ूकारका 
फलफूलका खह  रोप। ६ लहलह ब  दैगरेका वकृ्षह का उ ानह लाई 
िसँचाइ गनर् मैले पानीका ठूला-ठूला जलाशयह  बनाए।ँ ७ मैले 
कमाराकमारीह  िकन र मेरो घरमा जन् मेका अ  कमारा-कमारी पिन िथए। 
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मअिघ य शलेममा हनेु अ  कुनैका पिन मेरा भन् दा धेरै गाईबः तकुा बथान र 
भेड़ाबाभाह का बगाल िथएनन ्। ८ मैले मेरो िनिम् त सनु र चाँदी तथा राजाह  
र देश-देशबाट धन-सम् पि  थपुार। मैले गायक र गाियकाह  र एउटा ः ऽीगहृ 
पिन मािनसका दयको मनोरञ् जनको िनिम् त ूाप् त गर। ९ य शलेममा मेरो 
अिघका सबैभन् दा म धेरै महान ् भए।ँ यी सबैमा मेरो बिु  मसँगै र ो। १० 
मेरा आखँाले अिभलाषा गरेको केही ूाप् त गनर् मैले आफैलाई इन् कार गिरन।ँ 
कुनै सखु-िवलास मेरो दयलाई मैले इन् कार गिरन।ँ मेरा सारा कामह मा मेरो 
दय आनिन् दत भयो, र योचािहँ मेरा सबै पिरौमको फल िथयो। ११ तापिन 
मेरा हातह ले गरेका सबै कायर्ह  र ूाप् त गनर्लाई मैले पिरौम गरेका सबै 
कुरा जब मैले िनरीक्षण गर, तब ूत् येक कुरा व् यथर् िथयो। बतासलाई खेदेको 
जः तो माऽ रहेछ। सूयर्मिुन केही उपलिब् ध भएन।" 
      हो, जनु धरापमा धनाद् य र सबै कुरामा सम्प  राजा सोलोमन परेका 
िथए त्यही धरापमा हामी पनर् धनी र सम्प  हनुपुछर् भ े छैन। सायद 
सोलोमन कसरी, िकन र कुन धरापमा परेका िथए भनेर पावलले कोरेको 
व्याख्यामा पाउन सिकन्छ "िकनभने िपयाँपैसाको मोह नै सबै िकिसमका 
खराबीको जड़ हो। पैसाको लोभमा परेर कोही-कोही िवँ वासबाट कुमागर्ितर 
लागेका छन ्,  र धेरै पीडाले ितनीह का दय घोचेका छन ्।" (१ ितमोथी 
६:१०)। धनी मािनस पैसाको लोभमा परेको जःतै गिरब पिन सिजलैसँग 
फःन सक्छ। 
    ूत्येक मानव ूाणीलाई छ िदन काम गनर् परमेँ वरले सल्लाह होइन 
िनदशन आफ्नो दश आ ामा िदनभुएको छ। त्यसकारण घर गहृःथी थाम्न 
जीवन िनवार्ह गनर् आयआजर्न गनुर् ज री छ। (येशूलाई िवँ वास गर् य  भन्दैमा 
आफ्नो जीवन धा  अ मािथ भरपरेर परजीिव भएर बःन बाइबलमा अनमुित 
िदइएको पाइन्दैन।अझ पावलले त यो पिन भन्दछन ् "चोनले अब उसो 
नचोरोस ्। ब  उसले पिरौम गरोस ्। उसले आफ् नो हातले ईमानदारीसाथ 
पिरौम गरोस ्,  र खाँचोमा परेकाह लाई िदन सकोस ्" एिफसी ४:२८- 
अनवुादकको थप जानकारी)। हामीले जे गरेतापिन जित पैसा आजर्न गरेतापिन 
पैसाको पिछमाऽ लाग्न ुवा पैसालाई ईँ वर ठा ुहु । जीवन िनवार्ह गनर् पैसा 
चािहन्छ तर पैसाले हामीलाई दास बनाउन होइन पैसालाई हामीले दास 
बनाउन सक्नपुछर्। कितपय पिरवारह  पैसाको लोभमा परेर ितनीह  नाश 
भएको देिखरहेकाछ । घरको बाब ुवा आमाले धनी हनेु होडबाजीमा पिरवारको 
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वेवाःता गरेको पाइन्छ। (कितपय पिरवार धनी त होलान ् तर आफ्ना 
सन्तानह  गमुाइरहेका होलान।् छोराछोरीह को मोलमा धनी हनु ु भनेको 
पैसालाई देवता जःतै मा ु हो। धन त पायो तर छोराछोरी गमुाउन ुपर् यो भने 
बाब ु वा आमालाई के लाभ छ र?-अनवुादकको ूितिबया)। कितपय 
ौीमतीह  र छोराछोरीह ले सरल जीवन िबताउन पाए हनु्थ्यो भनेर चाहना 
गरेको पाइन्छ िकनिक ितनीह सँग समय िबताउन बाबकुो फुसर्दै हुँदैन। 
     सिृ मै काम वा हाते पिरौम मािनसको जीवनको एक ूमखु भाग हो 
भनेर परमेँ वरले नै रचना गनुर्भएको िथयो ("परमूभ ुपरमेँ वरले मािनसलाई 
लगेर अदनको बगचामा त् यसको गोड़गाड़ र हेरचाह गनर् राख् नभुयो" उत्पि  
२:१५)। तर हामीह को जीवनको केन्ििवन्द ु केवल काममाऽै गनुर् हो वा 
पैसा कमाउनमाऽ हो भने हामी खतरामा पनर् सक्छ । यो भलू राजा 
सोलोमनले गरेका िथए। िविभ  योजना बनाएर आफ्नो दरवार विरपिर भव्य 
िवकास गरेका िथए, सबैले उनको सौन्दयर् ःथान, उनको अथाह धनसम्पि  र 
रवाफको तािरफ गरेका िथए। केही हदसम्म ितनीह ले उनलाई संत ु  पिन 
तलु्याएका िथए। तर आिखरमा आएर ती सबै बेकार वा अथर्हीन छ भनेर 
राजा सोलोमनले सःुकेरा हाल्छन।् 
    एक जनाले आफ्नो बढेुसकालमा आफ्नो जीवनका समयह  अिफसमा 
भन्दा पिरवारलाई धेरै िदन पाएको भए हनु्थ्यो भनेर दखेुसो पोखाएको िथयो। 
त्यसमा के मह वपूणर् सन्देश लकेुको होला? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी:  परमेँ वरले ूत्येक मािनसलाई ूदान गनुर्भएको व्यिक्तगत 
िनणर्य गन वा ःविववेकको ूयोग गन ःवतन्ऽताको वािःतिवकताको बारेमा 
कुनै गपुचपु नरािखकन खलुा पमा देखाएका कथाह ले बाइबल भिरएको छ। 
परमेँ वरले हःतक्षेप नगनुर्भएको आत्मिनणर्य गन ःवतन्ऽता पापमा फःनभुन्दा 
अिघ नै आदम र हव्वालाई िदइएको िथयो ( उत्पि  २:१५,१६ "१५ 
परमूभ ु परमेँ वरले मािनसलाई लगेर अदनको बगचामा त् यसको गोड़गाड़ र 
हेरचाह गनर् राख् नभुयो। (काम गन ःवतन्ऽता) १६ अिन उहाँले मािनसलाई यो 
आ ा िदनभुयो, “बगचाका सबै खका फल ितमीले स ोच नमानी खाए हनु् छ, 
१७ तर असल र खराबको ान िदने खको फलचािहँ नखानू,  िकनभने जनु 
िदन ितमीले त् यो खान् छौ ितमी िनँ चय नै मनछौ" (परमेँ वरले आदमलाई 
कठपतुली बनाउनभुएन। के रोजे असल हनु्छ के रोजे खराब हनु्छ भ े 
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बातावरण बनाइिदनभुएर आदमलाई आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽ िदनभुएको िथयो। 
आगोमा हात हाल्दा पोल्छ भ े सूचना िदन ुआवँयक छैन र?- अनवुादकको 
सोच)। तर दभुार्ग्यवस आदम र हव्वा दवैुले गलत िनणर्य गरे। पापमा 
नफसेकै बेलामा िस  मानव ूाणीह ले ितनीह लाई ूदान गिरएको ःविववेक 
वा आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽतालाई दु पयोग गरे भने पापको चचुरुोमा पिररहेका 
हामीह ले झन ःविववेक वा आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽतालाई कितको दु पयोग 
गछ  होला त? 
   आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता वा आफूले के रोज्ने सो रोज्ने ःवतन्ऽता 
भनेको कसैको बन्धनमा पनुर्नपन व्यिक्तगत अिधकार हो। त्यसको अथर् िभऽ 
वा बािहर अथार्त ्पिरवारिभऽ वा पिरवारबािहर, समाजिभऽ वा समाजबािहर, वा 
साथीभाइको दवाव वा धमर्, संःकार, परम्पराले ढािलएको िववेकको दवावमा 
कुबाटोमा जान वा खराब िनणर्य गनपछर् भ े छैन। सबैले यो नीितलाई याद 
गनुर् ज री छ। जब कुनै कुराको िनणर्य गनुर्पदार् वा रोज्नपुदार् परमेँ वरको 
सहायताले िठक िनणर्यह  गनर् उहाँले हामीमा रािखिदने इच्छाशिक्तलाई 
पिरचालन गनर् उहाँसँग शिक्त र उहाँको अगवुाई माग्न सक्छ । त्यसकारण 
कुनै पिन िनणर्य गनुर्पदार् हामीले होिसयारपूवर्क सोच्न ुज री छ, िवशेष गरेर 
यिद त्यस िनणर्यले हामीह को पिरवारलाई कसरी असर पाछर् भनेर 
सोच्नपुदर्छ। आफूले नै उब्जाएको योजना वा आफ्नै ःविववेकको ःवतन्ऽलाई 
दु पयोग गदार् कयनले आफ्नो भाइ हावेलको हत्या गन िनणर्य गर् यो। त्यसले 
गदार् उसको पिरवार भताभ ु  हनु पगेुको िथयो। योसेफका दाजहु ले आफैले 
िनणर्य गरेर उसलाई िवदेशीको हातमा बेच्दा ितनीह को िपताको जीवन 
िवयोगले भिरन गएको िथयो। आफ्नो खराब कामलाई लकुाउन योसेफका 
दाजहु ले एउटा बोका मारेर त्यसको रगतमा उसको लगुा चोपलेर बाबकुहा ँ
ल्याएका िथए। "३१ तब उनीह ले एउटा बोका मारेर योसेफको लबेदा त् यस 
रगतमा चोपे। ३२ अिन त् यो राॆा बु ाह  भएको लबेदा उनीह ले आफ् ना 
बाबकुहाँ ल् याएर भने, “यो हामीले भे ाय । हेन ुर्होस ् त, यो तपाईंको छोराको हो 
िक होइन?”    (भाइ योसेफूित ती दाजहु को घणृा कःतो िथयो होला। 
ितनीह ले हाॆो भाइ नभिनकन तपाईँको छोरो भनेर सम्बोधन गरे) ३३ 
इॐाएलले त् यो लगुा िचनेर भने, “यो त मेरो छोराकै लबेदा हो। ज ली पशलेु 
त् यसलाई खाएछ क् यारे! िनः सन् देह योसेफलाई धजुाधजुा पार् यो होला।”   ३४ 
तब याकूबले आफ् ना लगुा च् याते,  र ितनले आफ् नो कम् मरमा भाङ् मा लाएर 
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आफ् ना छोराको िनिम् त धेरै िदनसम् म शोक गरे। ३५ ितनका सबै 
छोराछोरीह ले ितनलाई सान् त् वना िदने ूयत् न गरे, तर ितनलाई शािन् त भएन। 
ितनले भने,  “अहँ, यो मेरो शोकमा नै म मेरो छोराकहाँ िचहानमा* जानेछु।” 
यसरी योसेफका बाबलेु ितनको िनिम् त िबलौना गरे।" उत्पि  ३७:३१-३५। 
   हामीह को वतर्मान जीवनमा जःतै बाइबलभिर िविभ  उदहारण छन ्
जसमा पिरवारको कुनै सदःयह ले असल वा खराब िनणर्य गदार् सम्पूणर् 
पिरवारलाई नै असर पारेको िथयो (गन्ती १६:१-३२, दािनएल ६:२३,२४, 
उत्पि  १८:१९ आिद)। 
 

िचन्तनमनन:  
अ) आज िदनभरीमा तपाईँले के के िनणर्यह  गनुर्भएको छ? ती 

िनणर्यह ले तपाईँको आफ्नै बारेमा र परमेँ वरसँग भएको 
तपाईँको सम्बन्धको बारेमा के बताउँछ र अ सँगको 
सम्बन्धको बारेमा के बताउँछ? तपाईँले गनुर्भएको 
िनणर्यह मा के नगरेको भए िठक हनु्थ्यो होला भनेर सोच्न ु
भएको छ? 

आ)  बाइबलमा धेरै हःती अथार्त ् उल्लेखनीय पाऽह  छन।् 
ितनीह मा तपाईँलाई कोही थाहा छ जसले गलत िनणर्यले 
गदार् ितनीह को पिरवार र रा लाई नै नकारात्मक असर 
पारेका िथए? ितनीह बाट तपाईँले के िसक्न सक्नहुनु्छ? 

इ)  हामीले गरेका कितपय िनणर्यूित हामीलाई पँ चाताप लागेको 
हामी सबैले अनभुव गरेका छ। तर त्यस पँ चातापको 
समयमा ससुमाचारको सन्देश हाॆो िनिम्त िकन खशुीको 
खबर हनु गएको छ? गलत बाटो वा गलत िनणर्यले गदार् 
दोषी मनिःथित हनु पगेुका वा मानिसक पीडा भोिगरहको 
बेलामा बाइबलले िदएका के के ूित ाह ले तपाईँको मन 
उचालेको िथयो? 

ई)  यिद कसैले तपाईँकहा ँआएर िववाहको बारेमा सल्लाह माग्यो 
भने तपाईँले के सल्लाह िदनहुनु्छ र िकन? परमेँ वरको 
वचनबाट तपाईँले के नीितह  ितनीह को अगािड राख् न 
सक्नहुनु्छ जसले गदार् ितनीह ले गन अित मह वपूणर् 
िनणर्यलाई म त परु् याउन सक्छ? 
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कथा २ 

चचर् ःथापना गदार्को डर 
गुो सान्ज, ६४,पाराग्वे 

 

    जब पाराग्वेको राजधानी हसनुःयनको िछमेकी गाउँह मा  चचर् 
ःथापना गनर् चचर् पाःटरले गुो सान्जलाई अनरुोध गरे तब उनी डर् याए। 
गुो अहसनुःयनले एडभेिन्टःट हिःपतलको बीमा कम्पनीको िनदशक भएर 

२० वषर् काम गरेका िथए। उनी सहरको सबभन्दा ठूलो केन्िीय सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्मा रहेका चचर्का सदःयह सँग बीमाको काम गदर्थे। त्यस 
चचर्मा ३०० जना सदःयह  िथए। तर उनले चचर्भन्दा बािहर किहले कतै 
पिन काम गरेका िथएनन।् 

"मलाई डर लागेको िथयो। म एक्लैले चचर् चलाउन सक्ने क्षमता 
मसँग िथयो जःतो लागेको िथएन। 

   गुोले आफ्नी ौीमतीसँग यसबारे कुरा गरे। उनले एडभेिन्टःट 
डेभ्लपमेन्ट िरिलफ एजेन्सीमा काम गरेकीले अ  आःथाका मािनसह सँग 
काम गन केही अनभुव उनमा िथयो। त्यसकारण उनी नयाँ चचर् ःथापना गन 
मािमलामा सहयोग गनर् मञ् जरु भइन।् 

गुोले धेरै हप् तासम्म ूाथर्ना गरे। उसको घरको निजकैको िन्वभा 
सायोिनया गाउँमा चचर् ःथापना गनर् िहिचकचएकोमा नमज्जा लािगरहेको िथयो। 
त्यसकारण पिछ गएर नयाँ ठाउँमा चचर् खडा गन ूयासमा आफूले सहयोग 
गन सहमित जनाए। 

   "पिहला त ह नराॆो मानेकोले चचर् सु  गरेको िथए।ँ तर केही 
मािनसह को सहयोगले हामीले काम गर् य । हामी यहाँ आय , हामीले यहाँ के 
आवँयकता िथयो त्यसको जाँचबझु गर् य  र हामीले काम गनर् सु  गर् य " 
उनले भने। पिहला त हामीले सानैबाट काम सु  गरेका िथय " गुोले भने। 
गुोले एउटा घर बहालमा िलए। त्यस घरलाई "ूभावको केन्ि" भिनयो। 

केही गो ीह को आयोजना गिरयो, जसमा ःवःथकर खानाको पिरकार बनाउन 
िसकाउने र धुॆ पान रोक्ने  कायर्बमह  िथए। त्यसको िनिम्त अःपतालका 
केही िवँ वासी साथीह ले साथ िदए। उनी र चचर्का अ  सदःयह ले 
छरिछमेकीलाई साथी बनाए। 
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   िछमेकी र टोलह मा नयाँ सामदुाियक केन्िको बारेमा खबर 
फैिलयो। चचर्का एक जना सदःयले फेसबकुका फोटोह  राखेर त्यस केन्िको 
बारेमा जानकारी िदयो। ःथानीय एडभेिन्टःटसँग सम्बिन्धत होप च्यानल रेिडयो 
न्यभुो िटयम्पले सामूदाियक केन्िको बारेमा िव ापन गर् यो।  

   सन ्२०१५ पिछ ूभावको केन्िले ूत्येक शिनबार िनयिमत पमा 
"एक िदन संसारबाट बािहर" भ े कायर्बमको थालनी गर् यो। 

   "यो हप् ताको एक िदन हो जब मािनसह  तनावबाट ःवतन्ऽ भएर 
आफ्ना िदमागह  बाइबलमा लगाउन भ्याउँछन।् हामी गीतह  गाउँछ  र 
संगसंगै बाइबल अध्ययन गदर्छ । जो मािनसह  हामीह को ःवाःथ्य 
कायर्बमह मा सहभागी भएका िथए ितनीह ले हामीह  बाइबलको कारणले 
ःवःथ भएको ितनीह ले देख् न पाउँथे। ितनीह  पिन परमेँ वरसँग ूाथर्ना सु  
गनर् थाल्दछन"् खशुी भएर गुोले बताए। 

   जब मािनसह ले बाइबल अध्ययन गनर् थाले तब त्यसमा भएका 
ःवाःथ्यका सल्लाहह  देख् दा ितनीह  छक् क परेको ितनीह ले बताए। असल 
ःवःथ्य जीवन उिचत र संतिुलत खाना र ूाथर्ना ारा ःवःथ जीिवन िबताउन 
सिकन्छ भनेर ितनीह ले िसकेका िथए। बाइबलका पदह मा ितनीह को मन 
पन पद ३ यूह ा २ हो, जसमा लेिखएको छ "हे िूयह  हो ितमीह  सबै 
कुरा र ःवाःथ्यमा आत्मामा जःतै सम्प  होस।्" अक  मन पन पद िफिलप्पी 
४:७ हो जसमा भिनएको छ "समझले नै भ्याउन नसिकने परमेँ वरको 
शािन् तले ितमीह का दय र ितमीह का मनलाई येशूमा रक्षा गनछ।" 

    सन ् २०१६मा ूभावको केन्ि भवनमा चारपल्ट चोरह ले ऐनाका 
झ्यालह  फुटाए र त्यहाँ भएका मेच, टेबलु र इलेक्शोिनक उपकरणह  चोरेर 
लगे। त्यसले गदार् त्यहाँ हनेु कायर्बमह मा वाधा भयो। त्यसपिछ 
कायर्बमह  गुो कै घरमा हनु थाल्यो। 

   त्यही वषर् िवँ व एडभेिन्टःट चचर्ले तेर् ह  साबथ ःकूलमा संकलन 
गरेको भेटीले सामदुाियक भवनलाई चचर्मा पिरणत गनर् सहयोग गर् यो। त्यस 
पैसाले ःथानीय एडभेिन्टःट चचर्ले सामदुाियक भवन केन्ि िकन्यो। त्यसमा 
थप ःथलह को िनमार्ण गरेर अझ सरुिक्षत बनाए। 

िनयोभासाखोिनया सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् र सामदुाियक केन्ि सन ्
२०१८मा खोिलयो। ती ःथानह को संचालनको  लािग आफ्नै पाःटर त्यहाँ 
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खटाइयो। गुो चचर्को सबर्साधारण अगवुा नै भइरहे। त्यसमा आफू एकदम 
खशुी भएको  उनले बताए। 

वषर् ६४को गुो भन्दछन ्"मैले एडभेिन्टःट चचर्को िनिम्त २० वषर् 
काम गर तर केही वषर् यता म सबभन्दा खशुी भएको छु, िकनिक मैले 
संसारका मािनसह को िनिम्त पिन काम गनर् पाए।ँ पिहला मैले चचर्मै भएका 
मािनसह को िनिम्त काम गदर्थ। अिहले म कुरामाऽ होइन कामै गरेर 
देखाइरहेको छु र परमेँ वरको ूमे नयाँ तिरकाले देखाइरहेको छु। मेरो 
जीवनमा परमेँ वरले खटाउनभुएको काम मैले गिररहेकोछु जःतो मलाई 
लािगहेको छ।" 

   सन ्२०१६मा तपाईँह ले िदनभुएको साबथःकूलको भेटीको िनिम्त 
तपाईँह लाई धन्यवाद छ। त्यस पैसाले पाराग्वेको असनुँयनमा 
िनयोभासाखोिनया सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् ःथापना गनर् सहयोग िमलेको 
िथयो। 

लेखक: आन्द्र्य ुमेकचेःनी 
 

३8-3 
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