
 
 
 
 
 
 

अध्याय –११ 
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यस अध्यायको मूल सार पद: "परमेश् वरलाई धन् यवाद बिल चढ़ाउ, 
र सवोर्च् चलाई िदएको भाकल पूरा गनुर्। र सङ्कष् टको िदनमा मलाई 
पुकानुर् र म ितमीलाई छुटाउनेछु, र ितमीले मेरो मिहमा गनेर्छौ।”  
भजनसंग्रह ५०:१४-१५।  

िहलेकाही ँ हाॆो पथृ्वी िनयन्ऽण नै गनर् नसक्ने गरेर फनफनटी 
घिुमरहेको जःतो देिखन्छ: जताततै यु ह , हत्या र िहँसा, 
अपराध, अनैितकता, सामािजक संरचनाको नाश, ूाकृितक ूकोप, 

महामारी, आिथर्क अिःथरता,आणिवक यु का खतराह ,  राजनैितक ॅ ाचार 
आिदह को िबिगिबिगले यो संसार अधोगितको िदशामा गइरहेको छ। यःतो 
पिरिःथितमा व्यिक्तिवशेष र पिरवारलाई कसरी संरक्षण िदने र बाँच्ने भ े 
बिलयो चाहनाले मािनसह को िदमागले ूाथिमता पाइरहेको छ। यःतो 
अिनिँ चत समयमा सरुिक्षत हनेु िपर सबैलाई लािगरहेको हनु्छ। यो ःवाभािवकै 
हो। 
   हाॆो जीवनको िचन्तािफबीले दैिनक जीवनमा धेरै असर पािररहेको 
हनु्छ। ितनुर्पन ऋण ितनर्, बालबािलकाह लाई हकुार्उन, अचल सम्पि को 

मूल पदह : २ इितहास २०:१, १ इितहास २१:१-
१४, २ पत्रसु ३:३-१२, १ यूह ना २:१५-१७ र  

प्रकाश १३:११-१७ । 
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व्यवःथापन जःता आवँयकताह ले हाॆो समय र सोचह लाई व्यःत 
पादर्छन।् अिन गाँस,बाँस र कपासको िनिम्त पिन िफबी गनुर्पन हनु्छ। ती 
आधारभतू आवँयकताको बारेमा येशूले यसरी सम्बोधन गनुर्भएको िथयो, 
"अन् यजाित वा परमेँ वरलाई िवँ वास नगनह ले यी सब थोक खोज् दछन ्,  र 
ितमीह का ः वगर्मा हनुहुनेु िपताले ितमीह लाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी 
जान् नहुनु् छ। तर पिहले उहाँको राज् य र उहाँका धािमर्कताको खोजी गर, र यी 
सबै थोक ितमीह का िनिम् त थिपनेछन ्।"  म ी ६:३२-३३ पान्तिरत।  
  किठन पिरिःथितह मा हामी परमेँ वरमा झन झन भरोसा राख् न 
िसक्नपुदर्छ। बाइबलका नीितह को आधारमा परमेँ वरमा कसरी भरोसा राखेर 
चल्ने ब े केही ठोस कदमह  छन।् ितनीह लाई हामीले प ाए हाॆो िहत 
हनुसक्छ। 
 

१. परमेँ वरलाई पिहले ूाथिमकता देऊ 

२ इितहास २०:१-२२ पढ्नहुोस।् हामी जनुसकैु संघषर्ह मा लािगरहेतापिन वा 
लाग्नपुरेतापिन यस कथाबाट हामीले कःतो आित्मक नीितह  िलन सक्छ ? 
हेन ुर्होस, "१ यसको केही समयपिछ मोआबी,  अम् मोनी र केही सेनानीह  
यहोशापातको िव मा यु  गनर् आए। २ ितनलाई यो समाचार सनुाइयो िक 
एक ठूलो सैन् य-दल खारा समिु* पािर एदोमबाट ितनको िव मा लड़ाइँ गनर् 
आइरहेछ,  र हासेसोन-तामार,  अथार्त ् एन-गदीमा पिुगसकेको छ। ३ यः तो 
िवप  को समाचार सनेुर यहोशापातले परमूभकुो अगवुाइ खोज् न अठोट गरे। 
ितनले सारा यहूदाभिर नै उपवास बः नलाई घोषणा गरे। ४ यहूदाका मािनसह  
परमेँ वरको सल् लाह माग् नलाई भेला भए। देशको हरेक सहरबाट ितनीह  
उहाँिसत सल् लाह माग् न आए। ५ यहूदा र य शलेमका सभाको सामनु् ने 
परमूभकुा मिन् दरको नयाँ चोकको अिग खड़ा भएर यहोशापातले भने:  ६ “हे 
परमूभ ु हाॆा पखुार्ह का परमेँ वर,  के तपाईं नै ः वगर्मा िवराजमान हनुहुनेु 
परमेँ वर हनुहुनु् न?  तपाईं जाित-जाितका सबै राज् यह मा शासन गनुर्हनु् छ। 
तपाईंकै हातमा शिक्त र बल छन ्। तपाईंको सामना गन कोही छैन। ७ हे 
हाॆा परमेँ वर,  के तपाईंले नै आफ् नो ूजा इॐाएलको सामबुाट यस देशका 
बािसन् दाह लाई धपाउनभुएको र आफ् ना िमऽ अॄाहामका सन् तानलाई 
सदासवर्दाको िनिम् त त् यो िदनभुएको होइन? ८ ितनीह  त् यसमा वास बसेका छन ्, 
र तपाईंका नाउँको िनिम् त यसो भनेर एउटा वासः थान बनाएका छन ्, ९ ‘यिद 
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िवपि  हामीमािथ आइलाग् यो भने, अथार्त ् न् यायको तरवार वा ढ़ी वा अिनकाल 
पर् यो भने, हामी यस मिन् दरको अिग जहाँ तपाईंको नाउँ छ, र तपाईंको सामनु् ने 
खड़ा हनेुछ । अिन हामी आफ् नो िवपि मा तपाईंलाई पकुानछ , र तपाईंले हाॆो 
िबन् ती सनेुर हामीलाई बचाउनहुनेुछ’। १० “िमौदेशबाट आउँदा तपाईंले 
इॐाएललाई अम् मोनी र मोआबीह  र सेइर पवर्तका मािनसह को देशमा पः न 
मनाई गनुर्भएको िथयो,  र यसैले उनीह  यहाँ आएका छन ्। इॐाएलीह ले 
उनीह लाई त् यसै छोिड़िदए, र उनीह लाई नाश गरेनन ्। ११ तर अब हेन ुर्होस ्, 
यी मािनसह ले हामीलाई कः तो बदला िदइरहेछन ्। तपाईंले हामीलाई अिधकार 
गनर् िदनभुएको जग् गादेिख उनीह  हामीलाई धपाउन आइरहेछन ्। १२ हे हाॆा 
परमेँ वर, उनीह को न् याय तपाईं गनुर्हनु् न र?  िकनभने हाॆो देशलाई आबमण 
गनर् आइरहेको यो ठूलो सैन् य-दलको सामना गनर् हाॆो केही शिक्त छैन। 
हामीले जे गनुर्पन हो सो हामी जान् दैन ,  तर हामी आफ् ना आखँा तपाईंितर 
उठाउँछ ।”   १३ यहूदाका सबै मािनसह ,  ितनीह का पत् नीह  र ितनीह का 
बालकह समेत त् यहाँ परमूभकुो सामनु् ने खड़ा भए। १४ तब आसापको वंशका 
एक जना लेवी यहासेलमािथ परमूभकुा आत् मा उऽनभुयो। ितनी म न् याहका 
जनाित, यहीएलका पनाित, बनायाहका नाित अिन जकिरयाका छोरा िथए। १५ 
ितनले भने, “हे यहूदा र य शलेमका सबै बािसन् दा र राजा यहोशापात सनु् नहुोस ्, 
परमूभ ु तपाईंह लाई यही भन् नहुनु् छ: ‘नडराओ,  यस ठूलो सैन् यदलदेिख 
नआि ओ। िकनभने लड़ाइँ परमूभकुो हातमा छ,  ितमीह का हातमा होइन। 
१६ भोिल उनीह सगँ यु  गनर् िनः क। उनीह  जीजको उकालोबाट भएर 
आउँछन ्। ितमीह ले उनीह लाई य एलको उजाड़-ः थानमा भएको खोलाको 
पल् लो छेउमा भे  नेछौ। १७ यो लड़ाइँ ितमीह ले ल  नपुनछैन। ताँतीमा ढ़ 
भएर पिखर्बस। परमूभलेु ितमीह का उ ारको काम गनुर्भएको ितमीह  
देख् नेछौ। नडराओ,  न त आि ओ। भोिल उनीह को सामना गनर् ितमीह  
िनिः कआओ। िकनभने परमूभ ुितमीह तफर्  हनुहुनेुछ’।” १८ यहोशापात भइँूमा 
घोप् टो परे, र यहूदा र य शलेमका सबै बािसन् दाह  परमूभकुो सामनु् ने दण् डवत ् 
गनर् घोप् टो परे। १९ तब कहात र कोरहका वंशका कोही लेवीह  खड़ा भए, र 
चक  सारेले परमूभ ुइॐाएलका परमेँ वरको ूशंसा गरे। २० तब ितनीह  
िबहान सबेरै उठेर तकोको उजाड़-स ् थानमा गए। ितनीह  िनः केर जाँदा खड़ा 
भएर यहोशापातले भने, “हे यहूदा र य शलेमका बािसन् दा हो,  मेरो कुरा सनु। 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको िवँ वासमा ितमीह  िः थर भइरहो,  र उहाँले 
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ितमीह लाई थािमराख् नहुनेुछ। उहाँका अगमवक्ताह मािथ िवँ वास गर,  र 
ितमीह को फिलफाप हनेुछ।” २१ मािनसह िसत सल् लाह गरेपिछ ितनले कित 
जनालाई परमूभकुो ः तिुतगान र उहाँका पिवऽताको ूतापको ूशंसा गनर् 
सेनाको अिगअिग गएर गाउनलाई िनयकु्त गरे। अिन ितनीह ले यसो भनेर गाए, 
“परमूभलुाई धन् यवाद देओ, िकनभने उहाँको ूमे अनन् तकालसम ्म रिहरहन् छ।”  
२२ ितनीह का ूशंसाको चक  आवाज सिुनने िबि कै परमूभलेु यहूदासँग यु  
गनर् आएका अम् मोनी,  मोआबी र सेइर पवर्तका मािनसह लाई 
अलमल् याइिदनभुयो, र उनीह  पराः त भए। २३ अम् मोनी र मोआबीह  सेइर 
पवर्तका मािनसह का िव मा उनीह लाई खतम गनर् र नाश गनर् उठे। जब 
उनीह ले सेइरका मािनसह लाई नाश गिरसके,  तब उनीह ले आपसमा नै 
एक-अकार्लाई अन् धाधनु् ध आबमण गनर् लागे। २४ जब यहूदाका मािनसह  
उजाड़ः थानमा भएको अल् गो ठाउँमा आइपगेु र शऽकुो सैन् य-दललाई हेरे, तब 
त् यहाँ ितनीह ले उनीह लाई भइँूमा मािरएर पिड़रहेका देखे, अिन उनीह मध् ये 
एउटै पिन उम् केको िथएन। २५ जब यहोशापात र ितनका मािनसह  लूटका 
माल जम् मा गनर् आए,  तब ितनीह ले असंख् य सामानह ,  लगुाफाटाह  र 
बहमूुल् य थोकह  लानै नसक् ने गरी लटेुर लगे। ितनीह ले तीन िदनसम् म 
लूटका माल जम् मा गरे,  िकनभने ती त् यित धेरै िथए। २६ चौथो िदन ितनीह  
बराकाहको बसीमा भेला भए। ितनीह ले त् यहाँ परमूभकुो ूशंसा गरेका हनुाले 
आजको िदनसम् मै त् यसको नाउँ त् यही छ। २७ त् यसपिछ यहूदा र य शलेमका 
सबै मािनसह  यहोशापातलाई अिग लाएर िवजयको साथ सहरमा फक, िकनभने 
परमूभलेु ितनीह का शऽमुािथ ितनीह लाई िवजयी तलु् याउनभुएको िथयो। २८ 
ितनीह  वीणा, िसतार र तरुही बजाउँदै य शलेममा पसेर परमूभकुो मिन् दरिभऽ 
गए। २९ परमूभलेु नै इॐाएलका शऽहु का िव मा यु  गनुर्भयो भनी सनेुर 
सबै देशका राज् यह मा परमेँ वरको भय फैिलयो। ३० यहोशापातको राज् यमा 
शािन् त भयो, िकनभने परमेँ वरले ितनलाई चारैितर िवौाम िदनभुयो।"२ इितहास 
२०:१-३०।  
   राजा यहोशापातको राज्यकालको अिन्तममा यहूदामािथ आबमण 
गिरएको िथयो। यहोशापात साहिसलो र बीर िथए। वष सम्म उनले आफ्ना 
सैिनकह लाई बिलयो बनाएका िथए र उनका शहरह लाई िकल्लाले घेनर् 
लगाएका िथए। कुनै पिन शऽसँुग सामना गनर् उनी तयार िथए; य िप जब 
आफ्नो देशमा शऽहु ले िमलेर आबमण गन खबर उनले पाए तब आफू ठूलो 
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श टमा परेको महससु गरे। तर यस किठन घडीमा उनले आफ्ना सैन्यवल र 
िकल्लाले बिलयो पारेको सहरलाई हेरेन र ितनीहरमािथ भर परेन ब  
परमेँ वरको शिक्तमािथ भरोसा राखे। त्यसकारण, उनले त्यस किठन 
मािमलालाई कसरी सम्हाल्ने भनेर उनले परमेँ वरसँगै सहायता माग्न िनणर्य 
गरे। सारा यहूदाका मािनसह लाई उपवास बःन आमह गरे। सारा जनसमूह 
मिन्दरको विरपिर भेला भए। यिद खतरा आइपदुार् मिन्दरितर नजर लगाएर 
ूाथर्ना गनुर् भनेर राजा सोलोमनले भनेका िथए। आफ्ना सारा पिरवारसिहत 
यहूदाका मािनसह  परमेँ वरको साम ुखडा भए। शऽहु लाई अलमलमा पारेर 
परमेँ वरको नाउँको इज्जत थामनु ् भनेर ितनीरह ले ूाथर्ना गरे। राजाले 
यसरी िबिन्तभाउ गरे, " हामीलाई आबमण गनर् आएका यितका ठूलो 
सैन्यबलसाग यु  गनर् हामीसँग शिक्त छैन। हामीले के गन त्यो पिन हामीलाई 
थाहा भएन, तर हाॆा सबै नजरह  तपाईँमािथ छ।" २ इितहास २०:१२ 
पान्तिरत। 

  यसरी ितनीह ले आफूह लाई परमेँ वरमा समिपर्त गरेपिछ, 
परमेँ वरको आत्मा उहाँको मािनसमािथ आए। उनले यो हौशला िदए, "ितनले 
भने,  “हे यहूदा र य शलेमका सबै बािसन् दा र राजा यहोशापात सनु् नहुोस ्, 
परमूभ ु तपाईंह लाई यही भन् नहुनु् छ: ‘नडराओ,  यस ठूलो सैन् यदलदेिख 
नआि ओ। िकनभने लड़ाइँ परमूभकुो हातमा छ,  ितमीह का हातमा होइन। 
भोिल उनीह सँग यु  गनर् िनः क। उनीह  जीजको उकालोबाट भएर 
आउँछन ्। ितमीह ले उनीह लाई य एलको उजाड़-ः थानमा भएको खोलाको 
पल् लो छेउमा भे  नेछौ। यो लड़ाइँ ितमीह ले ल  नपुनछैन। ताँतीमा ढ़ भएर 
पिखर्बस। परमूभलेु ितमीह का उ ारको काम गनुर्भएको ितमीह  देख् नेछौ। 
नडराओ, न त आि ओ। भोिल उनीह को सामना गनर् ितमीह  िनिः कआओ। 
िकनभने परमूभ ुितमीह तफर्  हनुहुनेुछ’।”  २ इितहास २०:१५-१७। 
   तब भोिलपल्ट िबहानै राजाले मािनसह लाई भेला गराए। ितनीह को 
अगािड लेबी कुलका स ीत समूहलाई राखेर परमेश ् वरको ःतिुत ूशंसा गनर् 
थाले। उनले मािनसह लाई यो उत्साह िदए, “हे यहूदा र य शलेमका 
बािसन् दा हो,  मेरो कुरा सनु। परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको िवँ वासमा 
ितमीह  िः थर भइरहो,  र उहाँले ितमीह लाई थािमराख् नहुनेुछ। उहाँका 
अगमवक्ताह मािथ िवँ वास गर, र ितमीह को फिलफाप हनेुछ।” २ इितहास 
२०:२०। तब गीित समूहले ठूलो ठूलो ःवरले गीत गाउन थाले, अिन 
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शऽहु  एक आपसलाई आबमण गरेर नाश गरे। एक जना पिन बाचेँनन ्(२ 
इितहास २०:२४)। 
  लडाँईमा छोडेका धनमालह  जम्मा गनर् यहूदाका मािनसह लाई तीन 
िदन लागेको िथयो। अिन चौथो िदनमा ितनीह  हष उल्लाससाथ य शलेममा 
फकका िथए। 
  जनु परमेँ वरले ितनीह लाई उ ार गनुर्भएको िथयो त्यही 
परमेँ वरलाई ूमे गछ  र उहाँको आराधना गछ  र उहाँको शिक्त  
त्यसबेलाको जःतै अिहले पिन महान ् छ। तर उहाँमािथ भरोसा राख् न र 
उहाँको अगवुाइलाईमा रिहरने चनुौित हामीलाई यथावत नै छ। 
    
 
 
 
 
 
 

 

  
२. आफ्नै ॐोत र साधनह मा होइन, परमेँ वरमािथ भरोसा राख् न 

परमेँ वरको िूय पाऽ राजा दाउदले उहाँमािथ भरोसा राख् न ुभनेको के हो सो 
जा ुपन िथयो। उनको िमत जोनाथानबाट उनले यो िसक्नसुक्नपुरेको िथयो िक 
मािनसह  धेरै होस ् वा थोरै होस ् परमेँ वरमािथ भरोसा राख्यो भने उहाँले 
िवजय िदनहुनु्छ। परमेँ वरको सहायताले सावल राजाको छोरा जोनाथान र 
उनका केही अ बोक्ने साथीह को सहायताले िफिलिःतनको िशिबरमा रहेका 
सबै शऽहु लाई कसरी नाश गरेका िथए  भ े िववरण १ शमूएल १४:१-
२३मा पढ्न सिकन्छ। इॐाएलको इितहासको त्यो अनभुवको बावजदु पिन 
जब किठन पिरिःथितको सजृना भयो तब राजा दाउदले आफ्नो बल र 
रणनीितमा भरोसा राखेको चाहेको सैतानको जालमा उनी परेका िथए। 
   १ इितहास २१:१-१४ पढ्नहुोस।् दाउदले िकन इॐाएलीह  वा 
उनका िसपाहीहँ को िगिन्त गनर् िनणर्य गरे? उनको सेनापित योआबले त्यसूित 
िकन असहमित देखाएका िथए? हेन ुर्होस,् "१ शैतान इॐाएलको िव  उठेर 
दाऊदलाई आफ् नो ूजा गन् नलाई सयुार्यो। २ यसैले ितनले योआब र आफ् ना 

२ इितहास २०:२० पढ्नहुोस् । हामी सभेे थ-डे एडभिे ट टह को िनि त यसमा के 
उ लखेनीय स दशे छ? हनेुर्होस,् "तब ितनीह  िबहान सबरैे उठेर तकोको उजाड़-

 थानमा गए । ितनीह  िन  केर जादँा खड़ा भएर यहोशापातल ेभन,े “ह ेयहूदा र 
य शलमेका बािस  दा हो, मरेो कुरा सनु । परमप्रभ ु ितमीह का परमे  वरको 
िव  वासमा ितमीह  ि  थर भइरहो, र उहालँ ेितमीह लाई थािमराख् नहुुनछे । उहाकँा 
अगमवक्ताह मािथ िव  वास गर, र ितमीह को फिलफाप हुनछे ।” २ इितहास 
२०:२० । 

१४३ 



फौजका अिधकृतह लाई बेशबादेिख दानसम् मका इॐाएलीह को जनसंख् या िलएर 
ितनलाई बताउनू भनी आदेश िदए। ३ योआबले जवाफ िदए, “परमूभलेु आफ् ना 
फौजलाई सय गणुा बढ़ाइिदऊन ्! के हजूर अझै ितनीह का राजा र सबै 
मािनसह  हजूरका दास हनेुछैनन ् र?  हजूरले िकन त् यसो गनुर्पछर् र?  तपाईंले 
इॐाएलमािथ िकन दोष ल् याउनहुनु् छ?”    ४ तर राजाको वचनले योआबको 
कुरालाई र  गिरिदयो। ितनी िहँिड़गए,  र इॐाएलभिर घमेु। ५ तब ितनी 
य शलेममा आएर दाऊदलाई आफूले िलएको जनसंख् या यसरी बताइिदए: 
“हितयार चलाउन सक् नेह  इॐाएलमा एघार लाख र यहूदामा चार लाख स री 
हजार रहेछन ्।”   ६ तर योआबले लेवी र बेन् यामीनको गन् ती िलएनन ्,  िकनभने 
राजाको हकुुमले ितनी सा॑ै अूसन् न भएका िथए। ७ यो हकुुमबाट परमेँ वर 
पिन अूसन् न हनुभुयो,  र इॐाएलीह लाई उहाँले दण् ड िदनभुयो। ८ तब 
दाऊदले परमेँ वरलाई भने,  “मैले सा॑ै दुं  ट काम गर। िबन् ती छ, आफ् नो 
दासको दोषलाई हटाइिदनहुोस ्,  िकनभने म सा॑ै मूखर् भएछु।”   ९ परमूभलेु 
दाऊदका दशीर् गादलाई भन् नभुयो,  १० “गएर दाऊदलाई भन ्,  ‘परमूभ ु यसो 
भन् नहुनु् छ: म ितॆो साम ुतीन वटा ूः ताव राख् दैछु। तीमध् ये एउटा छान ्, र म 
त् यो ितमीमािथ ल् याउनेछु।” ११ यसैले गाद दाऊदकहाँ गएर यसो भने, “परमूभ ु
यही भन् नहुनु् छ: १२ ‘एउटा चनु ्– तीन वषर्को अिनकाल, तीन मिहनासम् म तेरा 
शऽहु ारा सताइन,ु  र उनीह का तरवारले तँ खेिदइन,ु  अथवा सारा देशमा 
िवपि  ल् याउने परमूभकुो आफ् नो तरवार– परमूभकुा दूत ारा इॐाएलका सबै 
इलाकाह  िवनाश ल् याउन ेकाम’। अब िवचार गनुर्होस ्, मलाई पठाउनहुनेुकहाँ 
मैले के जवाफ लानपुन हो।”    १३ तब दाऊदले गादलाई भने,  “म सा॑ै 
स ं टमा परेको छु। मलाई परमूभकुो हातमा नै पनर् देऊ। िकनभने उहाँको 
क णा अित महान ् छ। तर मलाई मािनसको हातमा पनुर् नपरोस ्।”  १४ 
यसकारण परमूभलेु इॐाएलभिर नै एउटा िवपि  पठाउनभुयो,  र इॐाएलका 
स री हजार मािनसह  मरे। १५ र परमेँ वरले य शलेम िवनाश गनर् एउटा 
ः वगर्दूत पठाउनभुयो। तर ितनले त् यो नाश गनर् लाग् दा परमूभलेु त् यो देखेर 
त् यस सवर्नाशदेिख मन ब  लेर ती नाश गन ः वगर्दूतलाई भन् नभुयो,  “अब भयो! 
ितॆो हात थाम!”  त् यसै बेला ती ः वगर्दूत यबूसी अरौनाका खलाको छेउमा 
उिभरहेका िथए।" १ इितहास २१:९-१५।  
  आफ्ना सेनाह  ग  शैताले नै उक्साएको िथयो भनेर उल्लेख 
गिरएको छ। यु को बेलामा परमेँ वरमािथ भरोसा राख् नकुोस ा आफ्नो बलमा 
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भरोसा राख् न सैतानले दाउदलाई उक्साएको िथयो। सेनापित योआबले त्यसो 
नगनर् राजालाई सल्लाह िदएका िथए। परमेँ वर नै ितनीह को लािग यु  
गनुर्हनेुछ भनेर उनले भनेका िथए। तर आफू राजा भएको हैिशयतले 
मािनसह  ग  उदीर् िदए। उनको त्यो कामले इॐाएलमा िबपि  ल्याएको 
िथयो भनेर बाइबलले बताउँदछ। 
  परमेँ वरमािथ बेकारमा कसैले पिन भरोसा राख् दैन। जब तपाईँ 
परमेँ वरको िनिम्त यु  गनुर्पछर् भने तपाईँ तयार हनु ुत पछर् नै। त्यो पिन 
लापवार्हीसाथ होइन तर बढो कौशलतासाथ। िबलायतको ूधानमन्ऽी ओिलभर 
बमवेल (१५९९-१६५८)मा यु  गनर् जनुभन्दा अिघ आफ्ना सैिनकह लाई 
यो आदेश िदएको िथयो, "भाइह  हो, परमेँ वरमािथ ितमीह  भरोसा राख, र 
ितॆो बन्दकुह  तयार गिरराख।" अक  बोिलमा भ ुपदार्, सफल हनु तपाईँह  
जे गनुर्पछर् गनुर्होस,् तर अन्तमा, परमेँ वरलेमाऽ तपाईँलाई िवजय िदनहुनेुछ 
भ े तथ्यमा िवँ वास गनुर्होस।् 
  बतर्मान पिरूके्षमा, हाॆो सरकार, हाॆा बकह मा भरपनुर् सिजलै छ, 
तर ूत्येक सङ् कट मािनसह ले सामना गरे र परमेँ वरमा भरोसा राखे र 
उहाँको इज्जत राखे उहालेँ सहायता उपलब्ध गराउनभुएको िथयो भनेर 
बाइबलले बताउँदछ। 
   अिहले हामी बाँिचरहेकै बेलामा परमेँ वरसँग हामी िठक हनुपुदर्छ। 
हामी सबै ऋणह बाट चकु्ता हनुपुदर्छ र हामीलाई परमेँ वरले िदनभुएका 
आिशषह लाई अ ह लाई िदन उदार हनुपुदर्छ। एउटा परुानो भजन छ, 
"यिद हामीलाई परमेँ वरको खाँचो पिहले किहल्यै भएको छ भने,अिहले नै 
छ।" 
   
 
 

 

३. सरल जीवनको िनिम्त समय 
अत्यन्तै किठन पिरिःथितह मा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट येशूभक्तह ले के 
गनुर्पछर्? के हामी बाँिचरहन पिरौम गन कुरालाई त्यागेर बःने? अहँ, ब  
झन त्यसको िबपिरत। संसारको अन्त र येशूको दोॐो आगमन निजक भएको 
कुराको ान हामीमा भएकोले हामीले सकेसम्म पिरौम गिर आयआजर्न गरेर 
हामीमा भएका आम्दानीका भागह  ससुमाचार ूचार गनर् ूयोग गनुर्पदर्छ 

हामी आिथर्क अव थामा सरुिक्षत हुन ेकाममा लाग्न ुर परमे  वरमािथ भरोसा राख् नु
यी दुई कुरामा हामी कसरी सतंलुन राख् ने ?
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तािक उहाँलाई ूमे गनह  उहाँको आगमनको िनिम्त तयार हनु सकोस।् एक 
िदन यस संसारका सबै थोकह  आगोले भंम हनु्छ भ े कुरालाई पिन हामी 
िबिसर्ँदैन । 
  २ पऽसु ३:३-१२मा पऽसुले हामीलाई के भिनरहेका छन?् हेन ुर्होस,् 
"३ सवरू् थम ितमीह ले यो बझु् नपुछर्,  िक पिछल् ला िदनह मा िगल् ला गनह  
िगल् ला गद,  ितनीह का आफ् नै अिभलाषामा यसो भन् दै आउनेछन ्, ४ “उहाँका 
आगमनको ूित ा कहाँ गयो? िकनिक िपता-पखुार्ह  सिुतसकेका िदनदेिख नै सबै 
कुरा सिृं टको सु देिख चिलआएजः तै आज पिन छँदैछ।” ५ जानी-बिुझकन पिन 
ितनीह  यस कुराको वाः ता गदनन ्,  िक परमेँ वरको वचन ारा ः वगर्ह  
अिघदेिख नै िथए,  र पथृ् वीचािहँ पानीबाट र पानी ारा नै बनाइयो। ६ त् यही 
पानीबाट त् यस समयको संसार जलूलयमा डबेुर नं ट भयो। ७ तर त् यही 
वचनले भिक्तहीन मािनसको इन् साफ र िवनाशका िदनसम् मको लािग अिहलेको 
आकाश र पथृ् वी आगोको िनिम् त साँिचरािखएका छन ्। ८ तर िूय हो, यो एउटा 
कुरा नभलु,  िक ूभकुो िनिम् त एक िदन हजार वषर्झ र हजार वषर् एक िदनझ 
हनु् छ। ९ आफ् नो ूित ाको बारेमा ूभ ुिढलो गनुर्हनु् छ भन् ने कसै-कसैको भनाइ 
भए तापिन उहाँ िढलो गनुर्हनु् न,  तर कोही पिन नं ट नहोस ्,  तर सबै जनाले 
पँ चा ाप ग न ् भन् ने इच् छा गरेर ूभ ुितमीह ूित धैयर्वान ् हनुहुनु् छ।  १० तर 
ूभकुो िदन त चोरजः तै गरी झ ै आउनेछ, जसमा आकाशचािहँ ठूलो आवाजसाथ 
िबितजानेछ, त वह  आगोको रापले पिग् लनेछन ्, र पथृ् वी र त् यसमा भएका सबै 
थोक भः म हनेुछन ्। ११ यी सबै कुराह  यसरी पग् लन् छन ् भन् ने जानेर पिवऽता 
र भिक्तको जीवनमा ितमीह  कः ता िकिसमका मािनस हनुपुछर्? १२ ितमीह  
परमेँ वरको िदन ूतीक्षा गदर्छौ, र त् यस िदनलाई निजक ल् याउन चाहन् छौ, जनु 
िदन आकाशह  जलेर भः म हनेुछन ्,  र त वह  आगोको रापमा पग् लनेछन ्। 
१३ तर उहाँको ूित ाबमोिजम हामी नयाँ ः वगर् र नयाँ पथृ् वीको बाटो हेछ , 

जसमा धािमर्कताले वास गछर्।" २ पऽसु ३:३-१३। 
   परमेँ वरको वचनबाट हामीलाई यो िसकाउँदछ िक उहाँले हाॆा 
सम्पि ह  ःवगर्मा लान रथ पठाउनहुु । ती सबै थोक जलेर भंम हनेुछ जब 
आिखरमा पाप र दु ह को नाश हनु्छ। भी का हातह मा भएका 
दागह बाहेक सबै दागह  सदाको िनिम्त मेिटनेछ। 
   त्यसकारण हामीमा भएको बतर्मान चल अचल सम्पि लाई के गन? 
"हाॆा भाइह ले आफ्ना सम्पि ह  थपुानुर्को स ा त्यसलाई घटाउने तरखरमा 
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लाग्नपुदर्छ। हामी ःविगर्य देशमा जानै लागेकाछ । त्यसकारण, हामी यस 
संसारमा सध बाँिचरहनेछ  भ े खालका नहोऔ।ँ तर हामीमा भएका जे 
थोकह  छन ्त्यसलाई जितसक्यो त्यित थोरै गरेर तयार भएर बस ।"-एलेन 
जी ाइट, काउिन्सल अन ःटुवाडर्िशप, प.ृ ५९बाट पान्तिरत। 
  उहाँले व्यक्त गनुर्भएको त्यो भावना शताब्दी अिघदेिखनै िथयो। तर 
त्यसको नीित बतर्मान समयसापेिक्षत नै छ: हाॆो बाँच्ने समय र यस संसारको 
समय जिहले पिन थोरै छ। हनुसक्छ हामी ६०, ८० वा १०० वषर् बाच ला। 
हाॆा ःवःथ जीवनशैली र बंशलेगदार् लामो आय ुहोला तर अनन्त जीवनको 
तलुनामा त्यो आय ुके हो त? यस अध्याय पिढिसद्य्याउनभुन्दा अिघ तपाईँको 
जीवन अन्त हनुसक्छ, अिन अक  कुरा तपाईँलाई थाहा हनु्छ िक आखँाको 
िनमेषमा तपाईँले येशूलाई भेट्नहुनेुछ। यो कःतो िछ ो हनेु कुरो छ, होइन 
त? 
   सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट येशूभक्त भएको हनुाले हामी जिहले पिन 
अनन्तलाई ख्यालमा राखेर िजउनपुदर्छ। 
   परमेँ वरको राज्य खोिज गर र उहाँको धािमर्कताको खोिज गर भ े 
ूभकुो आदेशमा  िवधान र नीित छ त्यो हो सातिदन काम गर र एक िदन 
िवौाम लेऊ। हामी काम गनुर्पछर् र हामी आफूलाई हाॆा पिरवारलाई 
आवँयकताह  जटुाउनपुदर्छ तािक हामी अ ह को मखु ताकेर नबस  वा 
ूभलुाई सबै समु्प भनेर मगन्ते भएर नबस । हाॆो पिरौमबाट कमाएको 
धनसम्पि को उपभोग हामीमाऽ होइन अ ह ले पिन गनर् अवसर पाइन्छ। 
हाॆा पिरौममा रमाउन ु कुनै गिल्त होइन। तर हामी लोिभपापी हनुहुु । 
आफू काम नगन तर अ ह को डाहा गनुर्  नै लोिभ हनु ुहो। अिन आवँयक 
परेकाह ूित संवदेिशल भएर उदार हनु पिन सक्छ  यिद हामीमा धन भए। 
फेिर त्यसबैला हामीले यो हरदम सिम्झरहनपुदर्छ िक यहाँ जे थपुाछ  त्यो 
अःथायी हो र खेर जानेछ। यिद त्यसमा होिशयार भएन  भने आित्मक पमा 
पिन हामीलाई ॅ  बनाउँदछ। 
 

   

 
 

यिद येश ूदश वषर्पिछ वा पाँच वषर्पिछ वा ती वषर्पिछ आउँद ै हुनुहु छ भनेर तपाईलेँ 
थाहा पाउनुभयो भने तपाईकँो वतर्मान जीवनलाई कसरी बदलेर ब नुहोला?
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४. हाॆा ूाथिमकताह  

येशूले िसकाउनभुएका अतीर्कथाह , बाइबलका पाऽह  र एलेन जी ाइटका 
लेखह ले भीि ूित आधमामाऽ समपर्ण भए पगु्छ भनेर ःप पमा आभास ्
िदएको छैन। िक त हामी परमेँ वरको साथमा छ , क त उहाँको िव मा 
छ । हामी कोही पिन मध्यम मागर्मा छैन । 
   कुन आ ा महान ्छ भनेर एक जना पिण्डतले येशूले सोध्दा उहालेँ 
यो जवाफ िदनभुएको िथयो, "ितमीले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई ितॆो सारा 
दयले, ितॆो सारा ूाणले, ितॆो सारा समझले, र ितॆो सारा शिक्तले ूमे गर ्।’ 
दोॐोचािहँ यो हो, ‘तले आफ् नो िछमेकीलाई आफूलाई जः तै ूमे गर ्।’ योभन् दा 
ठूलो आ ा अक  छैन।”  मकूर् स १२:३०-३१। जब हामी सबै थोक येशूलाई 
िदय  भने अक  ःवामीको िनिम्त हामीसँग केही पिन बाँिक हुँदैन। यो यःतै 
हनुपुछर्। येशूको नीित नै यो हो। 
   म ी ६:२४मा िदएको सत्य वचन तपाईँको व्यिक्तगत अनभुव कःतो 
छ? “कसैले दईु मािलकको सेवा गनर् सक् दैन। िकनभने त् यसले एउटालाई घणृा 
गनछ र अकार्लाई ूमे गनछ। अथवा त् यसले एउटाूित भिक्त राख् नेछ,  र 
अकार्लाई त् यसले तचु् छ ठान् नेछ। ितमीह ले परमेँ वर र धनको सेवा गनर् 
सक् दैनौ।"    
  परमेँ वर र पैसालाई सेवा गनुर् किठन छ भनेर येशूले भ ुभएको छैन 
न त दईु मािलकह लाई कसरी सेवा गन त्यसमा होिशयार हनुपुछर् भनेर 
उहाँले भ ुभएको छ। सो केलाएर पढ्नहुोस।् तर यो त गन सिकँदैन भनेर 
उहाँले ठोकुवा  गनुर्भएको छ। बस त्यितमाऽै हो। यो सोचले हामीलाई केही 
हदमा थकर् मान त बनाउँछ नै। (पावलले भन्दछन,् "यसकारण मेरा िूय हो, 
जसरी ितमीह ले सध आ ापालन गरेका छौ,  मेरो उपिः थितमा माऽ गरेजः तो 
होइन,  तर अब झन ् बढ़ी मेरो अनपुिः थितमा डर र कम् पसाथ ितमीह को 
आफ् नो मिुक्तको काम पूरा गनर् पिरौम गर" िफिलप्पी २:१२)। 
   १ यूह ा २:१५-१७ पढ्नहुोस।् यस संसारमा त्यहाँ लेिखएका तीन 
थोकह ले हाॆो संसारलाई कसरी िनिलरहेको छ? किहलेकाही ँ हामीले थाहै 
नपाउने गिर हाॆो िदमागमा ती तत्वह  कसरी घःुन सक्दछ? हेन ुर्होस,् 
"संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पिन थोकलाई ूमे नगर। यिद कुनै 
मािनसले संसारलाई ूमे गदर्छ भने िपताको ूमे त् यसमा हुँदैन। िकनिक संसारमा 
भएका सबै थोक, अथार्त ् शरीरको अिभलाषा, आखँाको अिभलाषा, जीवनको शेखी 
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िपताबाट आएका होइनन ्,  तर संसारबाट आएका हनु ्। संसार िबितजान् छ र 
त् यसको अिभलाषा पिन िबितजान् छ, तर परमेँ वरको इच् छा पूरा गनचािहँ सधको 
िनिम् त रहन् छ।"  
  त्यसैकारण पावलले हामीलाई यसरी सम्झाउँछन,् "मािथका कुरामा 
मन लगाओ। पथृ् वीमा भएका कुरामा होइन। िकनभने ितमीह  मरेका छौ, र 
ितमीह को जीवन परमेँ वरमा भीं टसँग लकुाइएको छ।" कलःसी ३:२-३। 
हनुत त्यो भ  सिजलो छ तर पालन गनर् गार् हो छ िकनभने हाॆा विरपिर 
संसारका थोकह ले िदनिदनै ढािकरहेकाछन।् संसारले फसाउने तत्वह  
बिलयो छन।् तरुन्तै संत ु  पान कुराह ले हाॆा कानमा सनुाइरहेको हनु्छ। 
कितपय अत्यन्तै िवँ वासीलो र िन ावान येशूभक्तह ले यस संसारका 
थोकह को लोभमा परेका छैनन ् र? एक िदन सबै थोक नाश हनेुछ भनेर 
थाहा पाएतापिन संसारको थोकह ले हामीलाई तािनरहेको हनु्छ। तर 
येशूभक्तह को िनिम्त शभुसमाचार त यो छ िक उहाँको शिक्तसम्प  भएको 
भक्तलाई ती थोकह ले तािनराख् न िदन आवँयक छैन। 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

५. जब कसैले िकनबेच गनर् सक्दैन 
येशूको दोॐो आगमनपूवर् यस पथृ्वीमा अत्यन्तै पीडादायी िचऽण बाइबलमा 
गरेको छ। दािनएलले यसको बारेमा चचार् गद भन्दछन,् “त् यस समयमा ितॆा 
मािनसह लाई रक्षा गन ूधान राजकुमार िमखाएल देखा पनछन ्। यः तो 
स ं टको समय आउनेछ िक जाितह  सु  भएदेिख त् यस बेलासम् म त् यः तो 

२ पत्रसु ३:१०-१४ पढ्नहुोस् । हाम्रो जीवनलाई कसरी प्रभाव पािररहनपुछर् भनरे 
पत्रसुल े हामीलाई बताउँदछ ? हामीसगँ भएका सब ै ोत र साधनह लाई कसरी 
उपयोग गनेर् भनरे के स लाह हामीलाई िदइएको छ? हनेुर्होस,् "तर प्रभकुो िदन त 
चोरज  त ै गरी झट्ट ै आउनछे, जसमा आकाशचािहँ ठूलो आवाजसाथ िबितजानछे, 
त वह  आगोको रापल े पिग् लनछेन ्, र प ृ  वी र  यसमा भएका सब ै थोक भ  म 
हुनछेन ् । यी सब ै कुराह  यसरी पग् ल  छन ् भ  न े जानरे पिवत्रता र भिक्तको 
जीवनमा ितमीह  क  ता िकिसमका मािनस हुनपुछर् ? ितमीह  परमे  वरको िदन 
प्रतीक्षा गदर्छौ, र  यस िदनलाई निजक  याउन चाह  छौ, जनु िदन आकाशह  
जलरे भ  म हुनछेन ्, र त वह  आगोको रापमा पग् लनछेन ् । तर उहाकँो 
प्रितज्ञाबमोिजम हामी नया ँ  वगर् र नया ँप ृ  वीको बाटो हछे , जसमा धािमर्कताल ेवास 
गछर् । यसकारण िप्रय हो, ितमीह  यी कुराको प्रतीक्षा गनेर्ह  भएका हुनाल,े उहाकँो 
ि  टमा ितमीह  दाग वा खोट नभएकाह  र शाि  तमा ब  नहे  हुन प्रय  न गर ।" २ 
पत्रसु ३:१०-१४। 
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किहल् यै भएको छैन।" दािनएल १२:१। िवगत र बतर्मान इितहासका 
पानाह मा लेिखएका द:ुखदायी घट्नाह लाई मध्यनजरमा राख् दा दािनएलले 
भनेका कुराह  त झन खराब देिखन्छ। 
   येशूको आगमनभन्दा अिघ स को समय आउनेछ भनेर ूकाशको 
पःुतकले पिन औलँ्याएको छ। 
   ूकाश १३:११-१७ पढ्नहुोस।् सतावटको समयमा हनेु आिथर्क 
संकटको बारेमा यहाँ कसरी चचार् गिरएको छ? हेन ुर्होस,् "११ अिन पथृ् वीबाट 
िनिः करहेको अक  एउटा पश ुमैले देख। त् यसको पिन थमुाका जः तै दईु वटा 
सीङ िथए,  र अिज रजः तै त् यो बोल् दथ् यो। १२ त् यसले पिहलो पशकुो 
उपिः थितमा त् यही पशकुो सारा अिधकार चलाउँदथ् यो, र पथृ् वी र त् यसका सम् पूणर् 
बािसन् दाह लाई पिहलो पशकुो पूजा गनर् लाउँथ् यो, जसको घातक चोट िनको 
भएको िथयो। १३ मािनसका आखँाको अिग आकाशबाट पथृ् वीमा आगो 
झानजः ता ठूला-ठूला िचन् हह  पिन त् यसले गर् यो। १४ पिहलो पशकुो 
उपिः थितमा जनु चमत् कार देखाउने शिक्त त् यसलाई िदइएको िथयो,  त् यही ारा 
त् यसले पथृ् वीका बािसन् दाह लाई बहकायो। तरवारको चोट खाएर पिन जीिवत 
भएको त् यस पिहलो पशकुो सम् मानमा एउटा मूितर् बनाउने हकुुम त् यसले 
ितनीह लाई िदयो। १५ त् यस पिहलो पशकुो मूितर्मा सास हािलिदने अनमुित 
त् यसलाई िदइयो, यस हेतलेु िक पशकुो त् यो मूितर् बोल् न सकोस ्, र त् यस पशकुो 
मूितर्लाई नपजु् नेह  मािरऊन ्। १६ अिन त् यसले साना र ठूला, धनी र गरीब, 
फुक् का र कमारा सबैलाई ितनीह का दािहने हात वा िनधारमा छाप लगाउन 
लायो। १७ त् यो छाप नभईकन कसैले पिन िकनमेल गनर् नपाउने भयो। त् यो 
छापचािहँ त् यस पशकुो नाउँ वा त् यसका नाउँको संख् या हो।" 
   िकनबेच गनर् नसक्नै रे? आज हाॆो जीवनका कित भागह  
िकनबेचमै झिुम्मरहेको छ? हाॆा सरसामानह  िकनबेच गनर् हाॆा 
दक्षताह लाई समय लगाएर काम गिररहेका हनु्छ । तर त्यो समय आउँदैछ 
िक हामीले िक  सक्छ  न बेच्न सकछ  अथार्त ्समाजमा हामी चलखेल गनर् 
नसक्ने अवःथामा हामी पगु्न सक्छ  रे। तब परमेँ वरमा िन ावान हनेुह को 
िनिम्त त झन ठूलो दवाव हनेुछ। फेिर जित धेरै पैसा तपाईँसँग भयो त्यित धेरै 
समःया तपाईँमा आउन सक्छ। त्यसले गदार् तपाईँमा हनेु चाप र तनाव झन 
चचर्को हनेुछ। 
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    तब त्यसबेलाको िनिम्त हामी कसरी तयार हनेु छ? अिहले नै हामी 
तयार हनुपुदर्छ। हामीसँग भएको पैसा, सम्पि  र संसारका आकषर्णह का 
दासह  हामी नहोऔ ँभनेर परमेँ वरसँग िबिन्त गनुर्पदर्छ। यिद ती थोकह ले 
हामीलाई बाँिधराखेको छैन भने हामी िवँ वासमा अिडग हनु वाध्यता भएको 
बेलामा ितनीह ले हामीलाई पिब राख् न सक्दैन। 
   ूत्येक वषर् लाभ भयो भने परमेँ वरका जनह ले के गनुर्पछर् भनेर 
व्यवःथा १४:२२मा िदएको पढ्नहुोस।् यसो गनर् परमेँ वरले ितनीह लाई िकन 
भ भुयो? हेन ुर्होस,् "हरेक साल खेतमा उॆने उब् जनीबाट ितमीह ले दशांश 
अलग राख् न नभलु् नू। जनु ः थानमा परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले आफ् नो 
नाउँको वासः थानको िनिम् त छान् नहुनु् छ,  त् यही ँआफ् ना अन् न, दाखम  र तेलको 
दशांश र आफ् ना गाईबः त ुर भेड़ाबाभाका पिहले जन् मेका बच् चा उहाँको सामनु् ने 
खानू। यसरी नै ितमीह ले परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको भय सध मान् न 
िसक्  नेछौ।"  
   मोशा ारा दशांसको प ित परमेँ वरले बसाल्न ु भएको िथयो। तर 
कामै नगिर कसरी दशांस िदन सिकन्छ र? दशांस िदने ूणालीको एउटा लआय 
हो, "परमेँ वरको भय वा उहाँूित सध ौ ा रािखयोस"् (व्यवःथा १४:२३ 
पान्तिरत)। ौ ा वा भयलाई भजनमा किवताको लयमा यसरी व्यक्त 

गिरएको छ,  
"तपाईकंो भलाइ कित महान ् छ, जो तपाईकंो भय मा  नहे का िनि  त 
तपाईलं े राख् नभुएको छ, जो तपाईमंा शरण पनेर्ह लाई तपाईलं े
मािनसह का सामु  न ेिदनभुएको छ।" भजनसगं्रह ३१:१९ । 

   

परमेँ वरको भय मा ुभनेकै उहाँमािथ भरोसा राख् न ु हो भनेर उक्त छन्दले 
भन्दछ। त्यसकारण, हामीलाई ःवाथीर्पनाबाट जोगाउन परमेँ वरले दशांसको 
नीित ःथापना गनुर्भएको िथयो। हप् ताको छ िदन काम गरेर आएको ॐोतले 
दशांस िदँदा हामीलाई आिशष िदनहुनेु परमेँ वरनै हनुहुनु्छ भनेर हामी ःवीकानर् 
पगु्छ  र उहाँमािथ भरोसा राख् न उत्साह िदन्छ। दशांस िदयो भन्दैमा 
परमेँ वरको जनह  अन्तसम्म िन ावान हनु्छ भ े छैन तर दशांस िदनेमा 
िहचिकचाउनेह ले किठन समय आएको बेलामा ितनीह  आफूह लाई ठूलो 
समःयमा पािररहेका हनु्छन।् 
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िचन्तनमनन: 
अ.  संसारको ःतरमा हामी धनी नह ला, तैपिन पैसार सम्पि को 

मािमलामा हाॆो मनिःथितलाई कसरी होिशयार बनाएर 
राख् नपुदर्छ? 

आ.  दशांस िदनेभन्दा अ  के के व्यवाहिरक कुराह  छन ्जसले 
गदार् हामी संसारको चाँजोफाँजोमा नपानर् सक्छ? 

इ.  अचानक तपाईँले भोिल केही िकनबेच गनर् सकेन र तपाईँ 
परमेँ वरका आ ाह  पालन गन र येशूको िवँ वासमा 
रहेका समूहमा भएकोले तपाईँलाई सतायो भने तपाईँ के 
गनुर्हनु्छ? तपाईँले आफ्नो िवँ वासलाई कसरी थािम राख् ने? 

उपसंहार: 
थप जानकारी: धनस पि  कमाउनको िव द्धमा बाइबलमा कही ँ पिन 
चतेावनी िदएको छनै न त धन स पि  थिुप्रयो भन ेआि मक समप र्ण बढ्छ 
भिनएको छ । तर यसको िबपिरतचािहँ स य हो। "पसैाको लोभ र यस 
प्रित पधार्मलुक समयमा धनह मात्र थपुानेर् चाहाना भनकेो सतैानल े
मािनसह लाई बािँडराख् न सनुौलो िसक्री हो ।"-एलने जी ाइट, टे स टु 
क्राइ ट, प.ृ ४१ बाट पा तिरत । 
   अझ भनौ ँ भन े इसाई धमर्को थापनादिेख न ै कितपय चचर्ह  
एकदमा धनाद्य भएका छन ् र चचर्का पदािधकारीह  स प न भएका छन ् । 
प्र  नचािहँ यो छ: कुन मोलमा? स प नताल ेहाम्रो आि मयतामा य तो असल 
प्रभाव पाछर् भ न ेछनै । यो कसरी हुन सक्छ र ? धनस पि ल ेइसाईह लाई 
किहल े वाथर् याग र िन वाथीर् बनाएको छ र ? हामील ेचाहकेो जित भौितक 
सिुवधाल ेस प न हुन ेप्रित पधार्ल ेके हामीलाई ससंारबाट अलग गराउन सक्छ 
र ? हाम्रा चचर्का कितपय सद यह  गासँबासकपासको िनि त िदनिदन ैसघंषर् 
गिररहकेाछन ् भन े कितमा अ याधिुनक सखुसिुबधाल े आि मक जीवनलाई 
डुबाइरहकेो छ । खरबपितह को बारेमा हामी यहा ँचचार् गिररहकेाछनैौ।ँ यिद 
बाइबलको नीितमा ितनीह  च यो भन े ितनीह लाई कितको भलो हु छ सो 
ितनीह लाई थाहा छ । तर म यमवगर्का स प न मािनसह  पिन 
आि मक पमा खतरामा  पनर् सक्छन ्भ न े कुरामा हामी सतकर्  गराइरहकेा 
छौ।ँ यिद दशासं िदन ेआदतमा ववेा ता गर् यो भन ेधनस पि ल ेमािनसह लाई 
आि मक धरातलमा हु याउँछ । 
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कथा ११ 
दईु असल िमत्रहरू 

बहाद ु इॄािहम इसाई पिरवारमा जन्मेको िथएन।  
मलावीको मध्ये क्षेऽमा उसको घर िथयो। उसको 
बाबआुमाले आफ्नो पूख ली धमर्को पिछ लागोस ् भनेर 
अपेक्षा गरेका िथए। त्यसूित उसको केही आप ी िथएन 
िकनिक उसलाई अ  धमर्को बारेमा थाहा िथएन। 
अिन उसको जेठो दाजलेु सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 

मिहलालाई िववाह गरे र उनी पिन एडभेिन्टःट चचर्मा सिरक भए। िकशोर 
अवःथामा बहादकुो बाब ुआमाले उसलाई  मलावीको राजधानी िललोनग्वीमा 
उसको दाज ुर भाउजकुहाँ रहन पठाए। जब साबथ आयो तब उसको  दाजलेु 
ऊ पिन चचर्मा जान अपेक्षा गरे। बहाद ुजान चाहेको िथएन तर उसको अ  
िवकल्प िथएन। दईु वषर् दाज ु चचर्मा गएकोले आफूपिन जानले कतर्व्य 
भएकोले गयो। 
  जब आफ्नो गाउँ काललुमुामा फक्य  तब बाइबलको बारेमा उसले 
िबसर्न चाहेको िथयो। तर उसले आफू सरहका साथीह  बनाए, त्यसमा एक 
जना िकसोरसँग िवशेष िमऽता गासेँ। त्यो साथी एडभेिन्टःट िथयो। नया 
साथीको दया र भला ीपनाले गदार् बहादलेु उसलाई धेरै सरहाहना गनर् 
थाल्यो।  गाउँको सबैले त्यस यवुकलाई मनपराउँथे र उसको  बारेमा तािरफ 
गदर्थे। 
   एक साबथ त्यस साथीले बहादलुाई चचर्मा आउन िनम्तो िदयो। 
उसलाई के ग ँ के ग ँ भयो। तर साथीसँग चचर्मा गयो। उसको घिन  
साथीसँग चचर्मा पिन समय िबताउन पाएकोले ऊ खशुी भयो। जब समय िबत्दै 
गयो ितनीह को िमऽता झन झन बाक्लो हुँदै गयो। हप् ताको सात  िदन 
शिनबार सत्य साबथ हो भनेर उसको साथीले भनेको सिुनरअ यो।  उसको 
साथीले िकताब पिन पढ्न िदयो। अिल अिल गरेर उसले परमे रको  बारेमा 
सत्यह  बझु्न थाल्यो। उसले साबथको  बारेमा पिन बझु्न थाल्यो। तर, 
शिनबार नै सत्य साबथ हो भ े कुरामा उसले िवँ वास गनर् सकेको िथएन। 
तब उसले आफ्नो बाबआुमालाई थाहा नै निदइकन आफ्नो पिरवारको 
परम्पराको धमर्शा  र बाइबल तलुना गरेर पढ्न थाल्यो। पढ्दै जाँदा उसको 
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पिरवारको धमर्शा मा ीह मा केवल येशूकी आमा मिरयमकोमाऽै नाउँ 
लेखेको थाहा पाए। येशू नै ूभ ुको भनेर पिन उसले िसक्यो। बिप् तःमा ारा 
आफ्नो दय येशूलाई िदने िनणर्य उसले गर् यो। अब जानै पन भएकोले ऊ 
चचर्मा गएन। उसले आफ्नो िवशेष समय उसको उ म िमऽ येशूसँग िबताउन 
चचर् जान थाल्यो। 
   जब बहादलेु बिप् तःमा िलए तब उसका बाबआुमाले उसलाई घरबाट 
िनकाले र उसको हाइःकूलको लािग पैसा पिन ितनर् रोके। अ  साथीह सँग 
उसले हाइःकूल िसध्याउन पिन पाएन। बहादलुाई नहलुीकन नै उसका दवैु 
बबुा र आमाको देहान्त भयो। आज पिन उसका धेरै आफन्तह ले उसमािथ 
िरस राखेर व्यवहार गनर् थाले। तर बहादलेु आफ्नो  आःथाूित डगमगेन। 
"येशूलाई िवँ वास गन िनणर्य मेरो व्यिक्तगत हो," भनेर उसले सनुायो। आज 
ऊ मलावी एडभेिन्टःट िवँ विव ालयमा पाःटर हनु अध्ययन गदछ।  

   - िचफुन्डो कान्जो  
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