३

परमप्रभु परमे वरको उपासना गन
िक शैतान वा धनलाई भगवान
भनेर ढोग्ने

यस अध्यायका मूल पदह : भजन ३३:६-९, म ी १९:१६-२२, १ पऽुस
१:१८, िहॄू २:१४,१५, ूःथान ९:१४ र भजन ५०:१०।

यस अध्यायका मूल सार पद: "९ त्यसैकारण परमेँवरले उहाँलाई अित उच्च

् छ, १०
पानुभ
र् यो, र उहाँलाई त्यो नाउँ ूदान गनुभ
र् यो, जो हरे क नाउँभन्दा उचच
ँ ा
िक ःवगर्मा, पृथ्वीमािथ र पृथ्वीमुिन भएको हरे क ूाणीले येशूको नाउँमा घुड़

टे क्नुपछर्,

११ र हरे क िजॄोले परमेँवर िपताका मिहमाको िनिम्त येशू

भींटलाई ूभ ु भनी ःवीकार गनुप
र् छर्।" िफिलप्पी २:९-११।

पैसाको पिछ लागेर त्यसलाई थुपान र भौितक कुराह ले छोप्न चाहने

मािनसह को ूवृि लाई व्याख्या गनर् शब्दह
फाल्ने खालका वचनह
मािनसले

आफ्ना

ूयोग गदार् परमेँवरले खेर

हाॆो सामु ल्याउनुह ु । एक जना लोभी धनी

भकारीह लाई

अ ह ले

भरे को

भरै

भएपिछ

आफूले

आफैलाई भनेको िथयो, "हे आत्मा ितमी रमाऊ, िकनभने अब भकारीह

अ ले भिरएका छन्। खाऊ, िपऊ र मोजमज्जा गर।" िन:सन्दे ह त्यस
मािनसलाई परमेँवरले अ ह

ारा आिशष िदनुभएको िथयो तर उसको

ूत्यु रमा परमेँवरले जे भ ुभयो त्यसले गदार् हामीह

सबैलाई केही न केही

िकिसमको डर हामीह को मनमा हुनै पछर्: "हे मूख,र् आज राती नै ितमी

मनछौ। ितमीले जम्मा गरे का ती भकारीह

कःको हुनेछ त?" त्यसै गिर

जसले परमेँवरतफर् धनी नभएर आफूलाईमाऽ धन थुपाछर् उसको पिन त्यही

गित हुनेछ" (लूका १२:२०,२१
कुराह

पान्तिरत)।

परमेँवरको सेवा गनुर् र पैसालाई सेवा गनुर् एक आपसमा िबपिरत

् िक त परमेँवरलाई ढोग्नुपछर् िक त पैसालाई वा शैतानलाई।
हुन।

हामी दुवै खालको िजन्दगी िबताएर सबै थोक ठीक हुन्छ भ ु केवल मन

् िकनिक िढलो वा चाँडो ढ गी जीवन िबताउँदा
बहलाउने कल्पनामाऽ हुन।
त्यसको नितजा हामीले भोग्नै पन हुन्छ। अ
सक्छ
हामीह

मािनसह लाई छकाएर िजउन

होला तर परमेँवरलाई हामीले किहल्यै पिन छकाउन सक्दै न ।
सबै जनाले एक िदन परमेँवरको सामु लेखाजोखा िदनै पछर्।

२६

यस सं सारमा हामीले कसलाई च ु े भनेर िनणर्य गन पछर्। जित हामी
िहचिकचाएर बःछ , अनेक बहाना बनाएर चल्छ वा भोिल भनेर आलटाल
गरे र बःछ त्यित पैसा र त्यसको मोहले हामीह लाई झन झन िथिचरहे को
हुन्छ र हामीह को आत्मा वा शािन्तलाई थुतेर रािखरहे को हुन्छ। िन ा वा
िवँवासले िनणर्यको माग गदर्छ।

ि गत गद िहँड्ने िनणर्य हाॆो िनिम्त िकन सिजलो हुन सक्छ

परमेँवरूित

भनेर यस अध्यायमा हामी छलफल गनछ । परमेँवरले हामीह को िनिम्त के

गनुभ
र् यो र उहाँूित हामी िकन आभारी हुनपु छर् सो जा ु ज री छ।
१. येशू भी , सबै सृि का सृि कतार् (यूह ा १:१-३)

ूाकृितक र भौितक सम्पदाले भिरपूणर् भएको यो सं सार कःतो असल

छ भनेर दे हायका पदह ले कसरी दे खाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: उत्पि

१:१-३१ "१

आिदमा परमेँवरले आकाश र पृथ्वी सृिंट गनुभ
र् यो। २ पृथ्वी आकारिवनाको र
शून्य िथयो। अथाह समुिमािथ अन्धकार िथयो, र परमेँवरका आत्मा पानीमािथ
पिरॅमण गदरहनुहन्ु थ्यो। ३ अिन परमेँवरले भन्नुभयो, “उज्यालो होस्।” तब

उज्यालो भयो। ४ अिन परमेँवरले उज्यालोलाई हेनभ
र्ु यो, त्यो असल िथयो।
उहाँले

उज्यालो

र

अध्ँ यारोलाई

अलग-अलग

गनुभ
र् यो।

५

परमेँवरले

उज्यालोलाई “िदन” र अध्ँ यारोलाई “रात” भन्नुभयो। साँझ पर्यो र िबहान भयो–
पिहलो िदन। ६ अिन परमेँवरले भन्नुभयो, “पानीका बीचमा एक क्षेऽ होस्, र

त्यसले पानीलाई दुई भाग गरोस्।” ७ परमेँवरले सो बनाएर क्षेऽमुिनको र
र् यो। तब त्यःतै भइहाल्यो। ८ परमेँवरले
मािथको पानीलाई अलग-अलग गनुभ
यस अन्तिरक्षलाई आकाश भन्नुभयो। साँझ पर्यो र िबहान भयो– दोॐो िदन।

९ अिन परमेँवरले भन्नुभयो, “आकाशमुिन भएको पानी एक ठाउँमा जम्मा होस्
र ओबानो भूिम दे खा परोस्।” तब त्यःतै भइहाल्यो। १० परमेँवरले ओबानो
भूिमलाई “पृथ्वी” भन्नुभयो, र जम्मा भएको पानीलाई “समुि” भन्नुभयो। अिन
परमेँवरले हेनभ
र्ु यो, त्यो असल िथयो।

वनःपित, बीउ हुने बोट-िब वाह

फल्ने वृक्षह

११ तब परमेँवरले भन्नुभयो, “भूिमले

र आफ्नो-आफ्नो िकिसमको बीउ हुने फल

पृथ्वीमा उमारोस्।” तब त्यःतै भइहाल्यो। १२ भूिमले वनःपित,

बीउ हुने बोटह

र आफ्नो-आफ्नो िकिसमको बीउ हुने फल फल्ने वृक्षह

उमार्यो। अिन परमेँवरले हेनभ
र्ु यो, त्यो असल िथयो। १३ साँझ पर्यो र िबहान
भयो– तेॐो िदन।

१४ अिन परमेँवरले भन्नुभयो, “अन्तिरक्षमा िदन र रात

२७

छु ट्

ाउनलाई ज्योितह

छु ट्

ाउन िचन्हको

होऊन्। ितनीह

ऋतुह , िदनह

र वषर्ह

पमा काम ग न्। १५ र पृथ्वीमा ूकाश िदनलाई

अन्तिरक्षमा ती ज्योितह

होऊन्।” तब त्यःतै भइहाल्यो। १६ अिन परमेँवरले

बनाउनुभयो– ठू लो ज्योित िदनमािथ ूभ ुत्व गनर्, र सानो

दुई िवशाल ज्योितह

ज्योित रातमािथ ूभ ुत्व गनर्। उहाँले ताराह

पिन बनाउनुभयो। १७ अिन

परमेँवरले पृथ्वीमा ूकाश िदनलाई, १८ िदन र रातमािथ ूभ ुत्व गनर् अिन

उज्यालो र अध्ँ यारोलाई अलग-अलग गनर्लाई ती आकाशमा राख्नुभयो। र

परमेँवरले हेनभ
र्ु यो, त्यो असल िथयो। १९ साँझ पर्यो र िबहान भयो– चौथो
िदन।

२० अिन परमेँवरले भन्नुभयो, “पानी जीिवत जन्तुह ले ूशःत गरी

्
भिरऊन्। र पन्क्षीह चािहँ पृथ्वीमािथ अन्तिरक्षमा उडू न।”
२१ यसैले समुिका
िवशाल जलजन्तुह , पानीह मा भिरएका चलहल गन िकिसम-िकिसमका सबै

जीिवत ूाणीह

र जात-जातका पखेटा भएका सबै पन्क्षीह

परमेँवरले सृिंट

र्ु यो, त्यो असल िथयो। २२ अिन परमेँवरले
गनुभ
र् यो। र परमेँवरले हेनभ

ितनीह लाई यसो भनेर आिशष् िदनुभयो, “फल्दै -फुल्दै , वृि
भिरँदैजाओ। र पन्क्षीह को पिन पृथ्वीमा वृि

हुँदै र समुिमा

हुँदैजाओस्।” २३ अिन साँझ

पर्यो र िबहान भयो– पाँच िदन। २४ अिन परमेँवरले भन्नुभयो, “पृथ्वीले जातजातका जीिवत ूाणीह , अथार्त ् जात-जातका पािलने पशुह , घॐने जन्तुह

उत्पन्न गरोस्। तब त्यःतै भयो। २५ परमेँवरले

जात-जातका वन-पशुह

पृथ्वीका जात-जातका वन-पशुह , जात-जातका पािलने पशुह
जात-जातका जन्तुह

र

र जिमनमा घॐने

बनाउनुभयो। र परमेँवरले हेनभ
र्ु यो, त्यो असल िथयो।

२६ फेिर परमेँवरले भन्नुभयो, “मािनसलाई आफ्नै ःव पमा, हाॆै ूित पमा
बनाऔ ं। ितनीह ले समुिका माछाह , आकाशका पन्क्षीह , पािलने पशुह

र

जिमनमा चलहल गन सबै जन्तुह मािथ अिधकार ग न्।” २७ यसैकारण
र् यो। परमेँवरकै ूित पमा
परमेँवरले मािनसलाई आफ्नै ःव पमा सृिंट गनुभ
उहाँले ितनलाई सृिंट गनुभ
र् यो। नर र नारी नै गरी उहाँले ितनीह लाई सृिंट

गनुभ
र् यो। २८ परमेँवरले ितनीह लाई आिशष् िदनुभयो, र ितनीह लाई

भन्नुभयो, “फल्दै -फुल्दै , वृि

हुँदै, पृथ्वीमा भिरँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा

पादजाओ। समुिका माछाह , आकाशका पन्क्षीह
ूाणीह मािथ

अिधकार

गर।” २९

तब

ितमीह लाई पृथ्वीका सबै बीउ उमान बोटह
फलका

खह

तथा पृथ्वीका सबै जीिवत

परमेँवरले

भन्नुभयो, “हेर, म

र फलमा नै बीउ हुने सबै

िदन्छु । ती ितमीह लाई आहाराको िनिम्त हुनछ
े न्। ३० र

२८

पृथ्वीको हरे क पशु, आकाशको हरे क पन्क्षी र जिमनमा चलहल गन हरे क
जन्तु– हरे क ूाणी जसमा जीवन छ– ितनीह का आहाराको िनिम्त म हिरया

वनःपित िदन्छु ।” तब त्यःतै भयो। ३१ आफूले बनाउनुभएको हरे क कुरा

परमेँवरले हेनभ
र्ु यो। र त्यो सा॑ै राॆो िथयो। साँझ पर्यो र िबहान भयो– छै ट

िदन।", भजन ३३:६-९ "६ परमूभ ुको वचनले आकासह

िनमार्ण भए,

र

७ उहाँले समुिको पानीलाई

उहाँकै मुखको सासले त्यहाँका मह-नक्षऽह ।

जम्मा गरे र एक थुूो पानुह
र् न्ु छ। उहाँले गिहरा सागरह लाई आफ्ना ढु कुटीमा
राख्नुहन्ु छ। ८ सारा पृथ्वीले परमूभ ुको भय मानोस् सं सारका सारा िनवासीह ले

उहाँको भिक्त ग न्। ९ िकनिक उहाँका मुखको वचनले सारा सृिंट रिचयो,

उहाँले आ ा गनुभ
र् यो, र त्यो िःथर र ो।", यशैया ४५:११,१२ "११
परमपिवऽ

“इॐाएलका

र

यसका

कुराह का िवषयमा, के ितमीह

परमूभ ु भन्नुहन्ु छ:

सृिंटकतार्

आउने

मेरा छोराछोरीह का बारे मा ूँन सोध्छौ,

अथवा मेरा हातका कामका बारे मा ितमीह

मलाई हुकुम िदन्छौ? १२ पृथ्वी

मैले नै बनाएको हुँ, र त्यसमा मािनसह लाई मैले सृिंट गरे को हुँ। मेरै हातले

आकाशलाई िफँजाएको हो, र त्यसका सारा तारामण्डललाई मैले नै ठीक गरी

िमलाएको छु ।", यिमर्या ५१:१५,१६ "१५ “उहाँले पृथ्वीलाई आफ्नो

र् यो, आफ्नो
सामथ्यर्ले सृजनुभयो। उहाँले आफ्नो बुि ले संसारलाई ःथािपत गनुभ

समझशिक्तले उहाँले आकाशलाई फैलाउनुभयो। १६ उहाँ गजर्नहु ँद
ु ा आकाशमा
पानीह

ग

उठाउनुहन्ु छ।

ाङगुडु ङ गछर्न,् उहाँले पृथ्वीको पल्लो छे उदे िख बादलह
उहाँले

वृिंटको

साथ

िबजुली

चम्काउनुहन्ु छ, र

आफ्ना

भण्डारह दे िख बतास चलाउनुहन्ु छ।" र यूह ा १:३ "सबै थोक उहाँ ारा
बिनए, र बिनएको कुनै थोक पिन उहाँिवना बिनएन।"

"सारा जगतलाई फैलाउने र यस पृथ्वीको जग बसाल्ने येशू भी

ु न्ु छ।
हुनह

झुन्

उहाँकै

हातले

सं सारह लाई

(महह लाई)

शुन्य

नै

आकाशमा

ाउनुभएको िथयो र मैदानका फूलह लाई सजाउनुभएको िथयो। "उहाँकै

बलले पहाडह

ःथािपत भएका िथए।" समुि उहाँकै हुन,् उहाँले नै सृि

गनुभ
र् एको हो।" भजन ६५:६,९५:५। यस पृथ्वीलाई सौन्दयर्ताले उहाँले

भिरिदनुभएको िथयो र हावामा गीतह

भनुभ
र् एको िथयो। परमेँवरको ूेमको

सन्दे श पृथ्वीका सबै थोकह मा, हावामा र आकाशमा लेख्नुभएको िथयो।"एलेन जी

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, पृ.२०बाट

२९

पान्तिरत।

सं सारका िचजिबज तथा भौितक तत्वह

आफै खराब होइनन्।

कितपय धमर्ह मा भौितक सं सार र यहाँ भएका िचजिबजह

दु

वा खराब

छन् र केवल आित्मक कुराह माऽ असल छन् भनेर िसकाउँदछन्, तर याद

गनुह
र् ोस्, भौितक सं सारलाई बाइबलले मूल्यवान ठान्दछ।

आिखरमा यस भौितक सं सारमा भएका यावत थोकह लाई येशू

आफैले सृि

गनुभ
र् एको िथयो। त्यस पिरवेशमा ितनीह

खराब भनेर तोक्ने

हामी को ह त? तर दुभार्ग्यवस परमेँवरले िदनुभएका सबै बरदानह

जःतै

मािनसह ले त्यसलाई दु पयोग र खराब कामको िनिम्त ूयोग गनर् सक्छन्।
त्यसको अथर् यो होइन िक सु को बरदान खराब िथयो। परमेँवरले यस
सं सारमा सृि
राख्नुह ु

गनुभ
र् एको वःतुह लाई दु पयोग र ॅ

बनायो भने उहाँले बाँकी

भनेर बाइबलले चेतावनी िदएको छ। त्यो चेतावनी ती दु पयोग गन

मािनसह लाई हो सं सारका वःतुह लाई होइन।
ब

त्यसको ठीक िबपिरत, परमेँवरले नै यस भौितक सं सार सृि

गनुभ
र् एको िथयो र उहाँका जनह ले यस सं सारका फल र फाइदाह

उपभोग

ग न् भ े उहाँको चाहना हो: व्यवःथा २६:११ "तब जित असल-असल थोक

परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले

ितमीह लाई र ितमीह का पिरवारलाई

िदनुभएको छ, ती सबका िनिम्त ितमीह , लेवीह

र ितमीह िसत बःने

परदे शीह ले पिन आनन्द मनाऊन्।" र व्यवःथा १४:२२-२६ "२२ हरे क

साल खेतमा उॆने उब्जनीबाट ितमीह ले दशांश अलग राख्न नभ ुल्नू। २३
जुन ःथानमा परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले आफ्नो नाउँको वासःथानको
िनिम्त छान्नुहन्ु छ, त्यही ँ आफ्ना अन्न, दाखम र तेलको दशांश र आफ्ना
गाईबःतु र भेड़ाबाभाका पिहले जन्मेका बच्चा उहाँको सामुन्ने खानू। यसरी नै

ितमीह ले परमूभ ु ितमीह का परमेँवरको भय सध मान्न िसक्नेछौ। २४

तर परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले ितमीह लाई आिशष् िदनुभएको छ, र
ितमीह ले आफ्नो दशांश बोकेर लै जान सक्दै नौ, िकनिक ितमीह को दशांश

लै जानलाई उहाँले च ुन्नुभएको आफ्नो नाउँको वासःथान सा॑ै टाढ़ा छ भने, २५

आफ्नो दशांश बेची पैसा आफ्नो हातमा िलएर परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले

च ुन्नुभएको ःथानमा जानू। २६ आफ्नो इच्छाअनुसार गाईबःतु, भेड़ा, दाखम
वा अ

म , जे भए पिन, त्यही पैसाले िकनेर आफ्नो पिरवारसिहत ितमीह ले

परमूभ ु ितमीह का परमेँवरको सामु खाएर आनन्द मनाउनू।"

३०

ु न्ु छ (यूह ा १:१-३), र उहाँले बनाउनुभएको
ूभ ु येशू सृि कतार् हुनह

् उहाँको सृजना
थोकह मा यस पृथ्वी केवल उहाँका हातका नमुनामाऽ हुन।

गन खुबीले गदार् जीवन आफैलाई हे न

ि कोण िबशेष हुन्छ र त्यहाँ रहे का

जीवह को मूल्य पिन उल्लेखनीय हुन्छन्। भौितक वःतुह को मूल्य उहाँलाई
थाहा छ। हाॆै फाइदाको िनिम्त ती थोकह

हामीलाई उहाँले िदनुभएको

िथयो। ती थोकह मा हामी रमाउन सक भनेर उहाँ चाहनुहन्ु छ। तर मानव
जातले त्यसलाई ॅ

बनायो, िवगार्यो वा दु पयोग गर्यो भने के हुन्छ सो

पिन उहाँलाई थाहा छ। परमेँवरले िदनुभएका भौितक बरदानह लाई उहाँको
मिहमाको िनिम्त चलाउनुको स ा त्यसै मा लािगरहने बानी वा ितनीह लाई
ूाप्त गन लआयमामाऽ िहँड्दा के हुन्छ सो पिन उहाँलाई थाहा छ।
परमेँवरले सृि

गनुभ
र् एको अचम्मका ूशःत थोकह

तपाईँको विरपिर

हेनह
र्ु ोस्। पापले क्षतिबक्षत भएतापिन ितनीह मा अझै पिन केही न केही असल
कुराह

छन् जुन हामीह को भलाइको िनिम्त परमेँवरले सृि

िथयो। हाॆो िहतको िनिम्त सृि

गनुभ
र् एको

गिरएका ूाकृितक तथा भौितक बःतुह ले

सृि कतार् परमेँवरको असल ःवभावलाई कसरी झल्काउँछ?

२. परमेँवरको पुऽ/मािनसको पुऽ (म ी १९:१६-२४)

येशूका उपासक हामी भएको हुनाले येशू पूणर् पमा परमेँवर र

ु न्ु थ्यो भनेर हामी िवँवास गछ । येशू भी
पूणर् पमा मािनस हुनह
मानवताको सं िमौण हुन ु भएकोले उहाँ िवशेष पमा

परमेँवर र

यस सं सारमा उहाँ

मह वपूणर् र अनन्त जीवनमा उहाँको मह व हुनपुग्नुभएको िथयो। परमेँवर

ु यो त्यो रहःय हामीलाई बुझ्न गार्हो भयो भन्दै मा त्यो सत्य
मािनस कसरी हुनभ
होइन भनेर हामीले भ ु मनािसव हुँदैन। कित जनाले हवाइ जहाज कसरी
उड्छ भनेर थाहा नहुँदैमा त्यो
िमल्दै न।

"ूभ ु येशूमा

दुईवटा

ान छै न भन्दै मा हवाइ जहाज उड्दै न भ

मानव

मगजले

बुझ्न

नसिकने

रहःयह

गाँिसएको छ-परमेँवरको एकतामा बहु प र ऽीएक परमेँवरमा येशूको
मानवता गाँिसएको। यस सं सारमा कुनै पिन काल्पिनक कथाह

छै नन् जुन ्

येशूको अवतारमा ईँवरीय र मानवीय चिरऽ जःतो अचम्मको सत्य लुिकएको
हुन्छ।"-जे.आइ. पाकर, नोइ
ूेस, १९७३), पृ. ५३बाट

गड (डाउनरस् मोभ, इिलन्वाइस: इन्टरभिसर्टी

पान्तिरत।

३१

यस सं सारमा येशू आउनुभएको कारणह धेरै छन्। तर ती मध्यमा
एक मूल कारणचाही ँ परमेँवर कःतो ूेिमलो र हे रचाह गन र ूत्येक
मानवूाणीको

िहतमा

उहाँ

चासो दे खाउनुहन्ु छ

भनेर

िसकाउनको

िनिम्त

आउनुभएको हो। कितपय मािनसह को िनिम्त परमेँवर अत्यन्त टाढा,
पौरािणक समयमा माऽ सिबए भएको र अिहले िचसो तथा पत्थरी ब ुभएको

छ। तर येशूले परमिपता परमेँवरको

सत्य चिरऽलाई ःप

पानुभ
र् एको

िथयो। तर शैतानले परमेँवरलाई मानव ूाणीह सँग अलग गन ूयास गरे को

िथयो। परमेँवरमा कुनै व्यिक्तत्व छै न, उहाँ हावा जःतो आत्मा अिजब
ु न्ु छ
हुनह

जसमा

मािनसह ूित

व्यिक्तगत

चासो

राख्ने

खुबी

छै न

भनेर

परमेँवरको िचऽण उसले गदर्छ। परमेँवरको बारे मा थाहा पाउन, उहाँको
अनुमह र भलोलाई मािनसह सामु लुकाइ राख्न शैतानले हरदम ूयास
गिररहे को हुन्छ। सं सारको धनसम्पि , भौितक कुराह मा अत्यन्त माया
मोहमा पारे र मािनसह लाई आफ्नो पासोमा राख्ने शैतानको चालाूित हामी

ु री छ।
सतकर् हुनज

यस सं सारका िविभ

मन बहलाउने भौितक कुराह बाट हामीह लाई

परमेँवरबाट कसरी टाढा राख्छ भनेर म ी १९:१६-२४मा िचऽण गरे को छ।

हेनह
र्ु ोस्: "१६ उहाँकहाँ आएर एक जनाले भने, “हे गु , मैले अनन्त जीवन

ूाप्त गनर्लाई के असल काम गनुप
र् छर्?”

१७ उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “असल के हो त्यस िवषयमा ितमी

मलाई िकन सोध्दछौ? असल त एउटै माऽ हुनहु न्ु छ। तर ितमी जीवनमा ूवेश
गनर् इच्छा गदर्छौ भने, आ ाह

पालन गर।” १८ ितनले उहाँलाई भने, “कुन-

कुनचािहँ?” येशूले भन्नुभयो, “तले हत्या नगनू,र् तले व्यिभचार नगनू,र् तले चोरी

नगनू,र् तले झूटो गवाही निदनू। १९ आफ्ना आमा-बुबाको आदर गनू,र् र आफ्नो

र् ” २० ती जवान मािनसले उहाँलाई भने,
िछमेकीलाई आफूलाई झ ूेम गनू।

“यी सब त मैले पालन गरे कै छु । अब ममा के कमी छ?” २१ येशूले

ितनलाई भन्नुभयो, “ितमी िस

हुन चाहन्छौ भने, गएर ितमीिसत भएका सबै

बेचेर दिरिह लाई दे ऊ, र ितमीले ःवगर्मा धन ूाप्त गनछौ, अिन आएर मपिछ
लाग।” २२ जब ती जवान मािनसले यो कुरा सुन,े ितनी दु:िखत भएर गइहाले,

िकनिक ितनको धेरै धन-सम्पि

िथयो। २३ अिन येशूले आफ्ना चेलाह लाई

भन्नुभयो, “साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , ःवगर्को राज्यमा धनी मािनसलाई ूवेश

गनुर् गा॑ो पनछ। २४ फेिर म ितमीह लाई भन्दछु , धनी मािनसलाई

३२

परमेँवरको राज्यिभऽ पःनुभन्दा ब
हुनछ
े ।”

ूभ ु येशू भी

कुने िविश

ऊँटलाई िसयोको नााीबाट िछनुर् सिजलो
ु एको थाहा पाएकै कारणले
व्यिक्त हुनभ

उसको ूँनको जवाफ मानव पमा आउनुभएको परमेँवरले त्यस मािनसलाई
िदनुभएको सोच्नुहोस्। तर उहाँको वचनलाई त्यस मािनसले कसरी लत्याए?

आफूसँग भएको धेरै धनसम्पि , भौितक तत्वह ूित उसको माया मोहले गदार्
उसलाई उसको अगिड उिभनुभएको परमेँवरबाट टाढा हुनपुगेको िथयो।

सं सार र त्यहाँ भएका भौितकतत्वह को माया मोहले गदार् उसको आित्मक
ँ ा अन्धा भएको िथयो। एक िछन त ऊ िदक्क भयो तर त्यो
ानको आख

िदक्कले ऊ ठीक काम गनर् अमसर गराउन पुगेको िथएन। आफ्नो धनसम्पि

गुमाउनुपलार् भनेर उनलाई िदक्क भएको िथएन तर ती कुराह ले गदार् आफ्नो
आत्मालाई जानाजानी मानुप
र् दर् उसलाई िदक्क लागेको िथयो।

ँ
चाहे हामी धनी ह वा गिरब ह , यस सं सारमा भएका तत्वह सग

हामीह को सम्बन्ध कसरी ठीक ठाउँमा राख्ने?
३. येशू भी

उ ारकतार् (१ पऽुस १:१८-२१)

ऋणमा डुब्नु ःवगर्को नीित होइन।
र

परमेँवरको

आदे शलाई

वेवाःता

गरे

तर आदम र हव्वाले पाप गरे
जसको

फलःव प

मृत्युलाई

िनम्त्याइयो। यस ूकारले मानव जात परमेँवरको न्यायको ऋणी हुनपुगे।

हामी आित्मक पमा टाट पल्टे का छ र परमेँवरूित आित्मक

पमा यःतो

ऋणमा डुब्न पुगेका छ िक हामी आफैले त्यो ऋण किहल्यै पिन च ुक्ता गनर्
सक्दै न ।

परमेँवरले हामीलाई ूेम गनुभ
र् एकोले नै मुिक्तको योजना ब

ु यो (िहॄू ७:२२)। येशू भी
िथयो। हाॆो िनिम्त येशू जमानी हुनभ

पुगेको

मुिक्तदाता

ु एको पिहचानले गदार् नै मानव जगतलाई चािहने अत्यन्त मह वपूणर्
हुनभ
उ ारको कारोबार सम्प

येशूको

जीवनको

भएको िथयो। परमेँवरको न्यायलाई थाम्न केवल

बिललेमाऽ

सिकन्थ्यो।

पापको

ऋण

येशूलेमाऽ

ितनर्

सक्थ्यो। जब पापको ऋण येशूले ितनुभ
र् यो तब बुसमा परमेँवरको न्याय र

दयाले हात िमलाएका िथए। मानव जगतको उ ारको िनिम्त जुन काम येशूले

र् यो त्यसबेला परमेँवरको ूेमको सव च्च उदाहरण ूःतुत गिरएको िथयो
गनुभ
जुन ् जगतका जीवह ले किहल्यै पिन दे खेका िथएनन् (एिफसी ५:२)।

३३

"ःवगर्का सारा ौीसम्पि

नै यस सं सारको िनिम्त खन्याइएको िथयो।

सारा ःवगर्का येशू हामीलाई िदनुभएर परमेँवरले ूत्येक मािनसको इच्छापऽ,
उसको ःनेह, उसको िदमाग, उसको आत्मा िक ुभएको िथयो।"-एलेन जी
ाइट, बाइःट अबजेक्ट लेसनस्, पृ. ३२६बाट
ूभ ु येशूले हामीलाई कुन्

केही

पान्तिरत।

तत्वह बाट उ ार गनुभ
र् यो सो दे हायका

पदह मा पढ्नुहोस्: कलःसी १:१३ "उहाँले हामीलाई अन्धकारको

र् एको
राज्यदे िख छु टाउनुभयो, र आफ्ना िूय पुऽको राज्यिभऽ हामीलाई सानुभ

छ।", १ थेःसोिलिनकी १:१० "अिन ःवगर्बाट आउनुहन
ु े उहाँका पुऽ जसलाई
उहाँले मृतकबाट उठाउनुभयो, उहाँकै ूतीक्षा ितमीह

गदर्छौ, अथार्त ् येशूको,

जसले आउन लागेको बोधबाट हामीलाई छु टकारा िदनुहन्ु छ।", १ पऽुस

१:१८-२१ "१८ ितमीह

जान्दछौ, िक आफ्ना िपता-पुखार्बाट आएका व्यथर्का

कुराह दे िख, सुन वा चाँदीजःता नाश हुने थोकह
छु ट्

ाइएका होइनौ, १९ तर िनंखोट र िनंकल

अनमोल रगत ारा दाम ितरी छु ट्

ारा दाम ितरी ितमीह
थुमाको जःतो भींटको

ाइएका छौ। २० उहाँ सृिंटभन्दा

ु एको िथयो, तर ितमीह का खाितर समयको अन्त्यमा
अगािडदे िख नै िनयुक्त हुनभ
ु यो। २१ उहाँ ारा परमेँवरमािथ ितमीह को भरोसा छ, जसले
ूकट हुनभ

भींटलाई मृतकबाट जीिवत पारे र मिहमा िदनुभयो, तािक ितमीह को िवँवास र
आशा परमेँवरमा रहोस्।", िहॄू २:१४,१५ "१४ िकनिक छोरा-छोरीह

मासु

र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पिन त्यही ःवभाव िलनुभयो, तािक
मृत्यु ारा नै मृत्युको शिक्त भएकोलाई, अथार्त ् िदयाबलसलाई उहाँले नंट ग न्,

१५

र

मृत्युको

डरले

आजीवन

बन्धनमा

परे काह लाई

उहाँले

मुक्त

गिरदे ऊन्।", गलाती ३:१३-१४ "१३ हाॆा िनिम्त सराप बनेर भींटले
हामीलाई व्यवःथाको सरापबाट मोल ितरे र छु टाउनुभयो, िकनिक “काठमा
झुिण्डने हरे क ौािपत हुन्छ” भन्ने लेिखएको छ। १४ उहाँले हामीलाई मोल
ितरे र

छु टाउनुभयो, तािक

अॄाहामलाई

िदइएको

आिशष्

भींट

येशू ारा

अन्यजाितह मा आओस्, र हामी िवँवास ारा ूित ाका पिवऽ आत्मा ूाप्त गनर्

सक ।" र ूकाश १:५-६ "५ िवँवासयोग्य साक्षी येशू भीष्टदे िख, मृतकबाट

ु एको, तथा पृथ्वीका राजाह का शासकको तफर्बाट। हामीलाई
ूथम जीिवत हुनभ

र् न
ूेम गनुह
र् न
े ाई, ६
ु ल
ु े र आफ्नो रगतले हामीलाई हाॆा पापबाट ःवतन्ऽ पानुह

हामीलाई एउटा राज्य, उहाँका िपता र परमेँवरका पूजाहारीह
उहाँलाई मिहमा र पराबम सदासवर्दा होस्। आमेन।"
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तुल्याउनुहन
ु ,े

बुसमा ूाण त्याग्नु अिघ येशूले अत्यन्त ठू लो ःवरमा िचत्कार गरे र

उच्चारण गनुभ
र् एको िथयो, त्यो िथयो "अब िसि यो" (यूह ा १९:३०)। मीक

ु ँद
भाषामा यो शब्द टे ट्लेसटै (tetelestai) हो। येशूले यस सं सारमा हुनह
ु ा त्यो

वचन उहाँको अिन्तम बचन िथयो। त्यसको अथर् यस सं सारमा आफू आउनुको

उ ेँय उक्त अिन्तम वचनबाट घोषणा गनुभ
र् एको िथयो। त्यसको अथर् उहाँ
यस सं सारमा आउनुको उ ेँय पूरा भयो र हामीह को पापको ऋण पूणर् पमा

ितनुभ
र् यो हो। उक्त वचनमा आशा नभएको ःवर िथएन तर हराइएको सं सारका
िनिम्त उ ार गन काम सफल भयो भनेर दे खाएको िथयो। बुसमा गिरएको

उ ारको कामले बतर्मान काममा असर पान गरे र िवगतको घट्नालाई ूकट

गछर् र भिवंयको आशालाई दे खाउँछ। पाप, मृत्यु, र शैतानको कामलाई

सदाको िनिम्त नाश गनर् येशूले आफ्नो ज्यान िदनुभएको िथयो। त्यसको अथर्

हामी अयोग्य भएतापिन उहाँले हामीलाई उ ार गनुभ
र् एको िथयो (एिफसी

१:७)। साँिच्चक्कै भ े हो भने येशूले सुसम्प

गनुभ
र् एको कामको बारे मा

ँ ा टे केको हुन्छ।
अचम्म मानेर सोच्नु नै पिवऽ ठाउँमा हामीले घुड
चिरऽको

ु एर उहाँले परमेँवरको अित महान्
येशू हामीह को उ ारकतार् हुनभ
िचऽण

गनुभ
र् एको

िथयो।

परमेँवरको

अित

महान् इच्छा

नै

हामीह लाई पापको बन्धनबाट छु ट्कारा िदनु हो। त्यसले हामीसँग उहाँको

ि कोण कःतो छ सो दे खाउँछ र हामीसँग सम्बन्ध राख्नु उहाँको िनिम्त

कितको बहुमूल्य ठा ुहन्ु छ सो ूकट गदर्छ। न्यायको काममा सं तिु
अब हाॆो िनिम्त उहाँले गनुभ
र् एको बिललाई हामीले कसरी हे छ
येशूको ध्यान गइरहे को हुन्छ।
पूणर्

भएपिछ
त्यसतफर्

तपाईँले गनुभ
र् एको सबै खराब कामको िनिम्त येशूले त्यसको ज्याला

पमा ितनुभ
र् एको बारे मा सोच्नुहोस्। त्यसको जवाफमा तपाईँको के छ?

(हेनह
र्ु ोस् अयूब ४२:५,६ "५ मेरा कानह ले तपाईंका बारे मा सुनक
े ा माऽ िथए,

ँ ाले दे ख्दछु । ६ यसैकारण म आफूलाई
तर अब ता म तपाईंलाई आफ्नै आख

तुच्छ ठान्छु , अिन धू लो र खरानीमा बसेर म पँचा ाप गदर्छु।”)
४. ईंयार्ल ु परमेँवर (ूःथान ९:१४)

जब परमेँवरले िमौ दे शको राजा फारोहसँग सामना गनुभ
र् एको िथयो

त्यसबेला उहाँले यो घोषणा गनुभ
र् एको िथयो, “नऽभने यस पल्ट ितॆै
ूहार हुने गिर ितमीमािथ र ितॆा अिधकारीह
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दयमा

र ूजामािथ पूरा शिक्तमा मेरा

सबै िवपि ह

म पठाउनेछु, तािक सारा पृथ्वीमा मजःतो कोही रहे नछ भनी

ितमीलाई थाहा होस्।" (ूःथान ९:१४)।
"यस पृथ्वीभिर म जःतो अ

च ुनौित िदनुभएको अथर् के हो?

कोही छै न" भनेर परमेँवरले राजालाई

"िसिमत िदमाग भएका मािनसह ले परमेँवरको चिरऽ वा उहाँको

िबशाल कामलाई पूणर् पमा जा

असम्भब छ। जो िदमाग खेलाउने, अत्यन्त

शिक्तशाली र उच्च िशक्षा हािसल गरे को मािनस छ त्यसको िनिम्त पिवऽ
परमेँवरको बारे मा आत्म ान जिहले पिन रहःयमय कपडाले छोिपरहे को
पाउनुपछर्।"-एलेन जी
६९८,६९९बाट

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ५, पृ.

पान्तिरत।

परमेँवरको बराबरीमा कोही पिन छै न (१ राजा ८:६०)। उहाँले

सोच्नुहन्ु छ, उहाँले सम्झनुहन्ु छ, र उहाँले यःतो कामह

बुझ्न

सक्दै न ।

हामी

मािनसले

जितसुकै

उहाँको

गनुह
र् न्ु छ जो हामीले

बारे मा

कल्पना

गनर्

खोजेतापिन उहाँ परमेँवर परमेँवर नै भएर बःनुहन्ु छ। िहउँका कणका

ूत्येक िबिभ

आकार, हामीह को मगज, हामीह को अनुहार, हामी ूत्येक

ु न्ु छ।
व्यिक्तको ूत्येक िवशेष व्यिक्तत्व वा ःवभाव बनाउने उहाँ नै हुनह
उहाँको जोिडमा अ

कोही पिन छै न (१ राजा ८:६०)। आिखरमा उहाँ

ु एकोले उहाँको सृि भन्दा िभ
सृि कतार् हुनभ
मािनसह ले सृि

हुन ु आवँयक नै छ।

वा सृि मा भएका बःतुह लाई भगवान भनेर पूजा

गदर्छन् तर दे हायका केही पदह ले सृि कतार् परमेँवर र उहाँको सृि को

बीचमा के फरक छ भनेर दे खाइएको छ? हेनह
र्ु ोस्: १ शमूएल २:२
“परमूभ ुबाहेक पिवऽ अ

परमेँवरजःतै अ

कोही छै न, तपाईंजःतै अ

कोही छै न,

हाॆा

कुनै च ान छै न।", भजन ८६:८ "हे परमूभ ु, दे वह मा

(भगवानह मा?) तपाईं समान अ

कोही छै नन्, तपाईंका कायर्ह जःता अ

कसैको छै नन्।", यशैया ५५:८,९ "८ “िकनिक मेरा िवचारह

ितमीह का

िवचार होइनन्, र ितमीह का चाल मेरा चाल होइनन्,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। ९

जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ, त्यसरी नै मेरा चाल ितमीह का चालभन्दा

र मेरा िवचार ितमीह का िवचारभन्दा अल्गा छन्।", यिमर्या १०:६-१३ "६ हे

परमूभ ु, तपाईंजःतो कोही पिन छै न। तपाईं महान् हुनहु न्ु छ। पराबममा

तपाईंको नाउँ महान् छ। ७ हे जाित-जाितका महाराजा, कसले तपाईंलाई

सम्मान गनुप
र् दन र? तपाईं यसका योग्य हुनहु न्ु छ। जाित-जाितका बुि मान्

३६

मािनसह मध्ये र उनीह का जम्मै राज्यह मा तपाईंजःतै कोही पिन छै न। ८
उनीह

त बुि हीन र मूखर् छन्। उनीह

बेकामका काठका मूितर्ह बाट

िसकाइन्छन्। ९ तशीर्शबाट िपिटएको चाँदी ल्याइन्छ, र उपज दे शबाट सुन। जे

कारीगर र सुनारले बनाउँछन्, बैजनी र नीला लुगा त्यसलाई लगाइन्छन्– ती सबै

ारा बनाइन्छन्। १० तर परमूभ ु त साँचो परमेँवर

िसपालु मािनसह

हुनहु न्ु छ, उहाँ जीिवत परमेँवर, अनन्तका महाराजा हुनहु न्ु छ। जब उहाँ बु
हुनहु न्ु छ, तब पृथ्वी काम्दछ। जाित-जाितह ले उहाँको बोध सहन सक्दै नन्।

११ “ितनीह लाई यसो भन्: ‘यी दे वताह , जसले आकाश र

पृथ्वीलाई बनाएनन्, ितनीह

पृथ्वीबाट र आकाशमुिनबाट नंट हुनछ
े न्’।” १२

तर परमेँवरले नै पृथ्वीलाई आफ्नो सामथ्यर्ले बनाउनुभयो। उहाँले आफ्नो

बुि ले सं सारलाई ःथािपत गनुभ
र् यो, र आफ्नो समझशिक्तले उहाँले आकाशलाई

फैलाउनुभयो। १३ जब उहाँ गजर्नहु न्ु छ, तब आकाशमा पानीको गजर्न हुन्छ।
ँ िबजुली
उहाँले पृथ्वीको पल्लो छे उदे िख बादल उठाउनुहन्ु छ। उहाँले वृिंटसग

चम्काउनुहन्ु छ, र आफ्ना भण्डारबाट बतास चलाउनुहन्ु छ।" र िततस १:१-३

"१

परमेँवरको

च ुिनएकाह को

दास

िवँवास

र

र

येशू

बढ़ाउनलाई, २ जुन िवँवास र

भींटको

ँ
भिक्तसग

ूेिरत

िमल्दो

पावलबाट, परमेँवरका

ितनीह का

सत्यको

ान

ान अनन्त जीवनको आशामा िःथर छन्, अिन

किहल्यै झूट नबोल्नुहन
र् यो। ३
ु े परमेँवरले अनन्त कालदे िख ूित ा गनुभ

परमेँवर हाॆा मुिक्तदाताको आ ाअनुसार मलाई िजम्मा लाएको ूचार ारा
उिचत समयमा उहाँले आफ्नो वचन ूकट गनुभ
र् यो।"

जब हामी परमेँवरको बारे मा जे थाहा छ सो सम्झन्छ , उहाँको

ःवािमत्वमा रहे का सार जगत तथा सृि , उहाँले गनुह
र् न
र् एको सबै
ु े र गनुभ

कामको बारे मा िबचार गछ , उहाँको जोिडमा उहाँसँग उिभने कोही पिन छै न

भन्दा अचम्म लाग्दछ। उहाँसँग ूितःपधार् गनर्सक्ने जीव कोही पिन छै न।
तै पिन केही हदसम्म उहाँले ूितःपधार् गन तत्वह

छन् ती हुन ् मािनस जाितमा

हुने ूेम र ःनेहसँग। त्यसै कारण हुनसक्छ उहाँ आफूलाई डाह वा इंयार् गन
परमेँवर

हुँ

भनेर

सम्बोधन

गनुह
र् न्ु छ

(ूःथान

३४:१४)।

परमेँवरले

मािनसह लाई िववेकको ःवतन्ऽता िदएर सृि गनुभ
र् यो। त्यसको अथर् मािनसले
उहाँलाई

िवँवास

गन

वा

नगन

अिधकार

उसै लाई

सुिम्पइएको

छ।

परमेँवरलाई िवँवास नगरे र उहाँको िबकल्पमा आफूखुशी दे वताह लाई पूजा
गन आत्मिनणर्यलाई उसै को हातमा उहाँले छोड्नुभएको छ। साँिच्चक्कै भन
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भने मािनसमा भएको ःविववेकको ःवतन्ऽता नै उसको मुख्य समःया हुन
गएको छ। त्यसले गदार् सृि कतार् र सारा जगतका ःवामी जो हामीह को

ु न्ु छ उहाँको सेवा नगिर आफू खुशी दे वीदे वता वा
आराधनाको योग्य हुनह
आफ्नै मनले कल्पना गरे का वःतुह लाई भगवान भनेर पूजा गिररहे का छन्।

त्यस पिरवेशमा सृि कतार् आफू भएर आफूलाई पूजा नगिर आफूले बनाएका

ु ो
जीवअजीव बःतुह लाई नै परमेँवर भनेर पूजा गदार् उहाँमा ईंयार् हुनक
िबकल्प अ

के होला?

कुनै छ

र् न ूेमको स ा अ
तपाईँको जीवनमा परमेँवरलाई गनुप

ँ जोडी खोज्न गइरहेको छ?
जसले परमेँवरसग

५. सारा सृि का सही ःवामी (अय्यूब ३८:४-११)
हामीलाई

सृि

गिरएको

र

उ ार

गिरएको

है िशयतले

हामी

परमेँवरका ह । हामीह को व्यिक्तगत जीवनमाऽ होइन हामीसँग भएका सबै

कुनै थोक पिन

थोक उहाँको हो। हामीह ले हामीह को िनणर्यबाहे क अ
मेरो भ े अिधकार छै न।

तर त्यस धारणाको िबपिरतमा सं सारको धारणा अक छ। हामीसँग जे

छ त्यसको ःवामी हामी नै ह भनेर सं सारले हामीह लाई भौितक थोकह मा

मोह लगाएर तान्दछ। यो धोखापूणर् छ। इसाई हुँ भनेर दावी गनले

ितनीह सँग

भएको

सबै

थोकको

ःवामी

ितनीह

परमेँवरको वचनले िसकाएको अनुसार नचल्नु हो।

नै

हो

भनेर

सोच्नु

ु न्ु छ (अय्यूब ३८:४हामी होइन, सबै थोकको मािलक परमेँवर हुनह

११)। हामीह

यस सं सारमा िबदे शीह

(लेबी २५:२३)। इॐाएलीह
भएर

बसेका

सम्झाएको

ह

र बहालमा बःनेह माऽ ह

ूित ा गिरएको कनान दे शमा केवल ूवासी

िथयो।

हामीह ले

फेन

सासको

लािग

पिन

परमेँवरसँग भर पनुप
र् छर् (ूेिरत १७:२५)। हामीमा जे छ सो मेरो नभनेर

परमेँवरको भनेर मा ुपदर्छ। हामीलाई जे िदइएको छ त्यो केवल सि ता

(िहफाजत)गनर्माऽ हामीलाई उहाँले सुम्पनभएको हो। हामीह सँग भएको चाहे

भौितक सम्पि

ँ ाले नदे िखने गुणह
होस् वा अ ंय अथार्त ् आख

व्यविःथत गन िजम्मा परमेँवरले हामीलाई सुिम्पनुभएको हो।

होस् त्यसलाई

परमेँवर के के थोकका मािलक हुनहु न्ु छ भनेर दे हायका केवल केही

ँ
पदह ले कसरी दे खाउँछ? ती पदह लाई हेरेर हामीसग
रहेको भौितक
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ँ ाले हेनप
सम्पि ह लाई कुन आख
र्ु द रहेछ भनेर िसकाउँदछ? हेनह
र्ु ोस्: व्यवःथा
१०:१४ "आकाशह , सव च्च आकाशमण्डलह , र पृथ्वी र त्यसमा भएका जे-

्
भजन ५०:९-१२
जित छन्, ती सबै परमूभ ु ितमीह का परमेँवरकै हुन।",
"९ ितॆो गोठको साँढ़े, अथवा ितॆा गोठह बाट बोकाको मलाई आवँयकता

छै न। १० िकनिक ज लको हरे क बःतु र हजार डाँड़ाह का गाईबःतु मेरै
् ११ पवर्तह को ूत्येक पक्षीलाई म िचन्छु , र भूिमका सबै ूाणीह
हुन।

मेरै

् १२ म भोकै भए तापिन ितमीलाई भन्नेिथइन,ँ िकनिक पृथ्वी र त्यसमा
हुन।
्
भएका यावत् थोक मेरै हुन।",
भजन १०४:१६ "परमूभ ुले लाउनुभएका

र लेबनानका दे वदा ह ले मनग्य पानी पाएका छन्।", इजिकएल

वृक्षह

् जुन
१८:४ "हरे क जीिवत ूाण मेरै हो– बाबु र छोरा दुवै एकैजःतै मेरा हुन।
ूाणले पाप गछर्, त्यही मछर्।", हग्गै २:८ "‘चाँदी मेरै हो, र सुन पिन मेरै हो’

भनी परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।" र १ कोरन्थी ६:१९,२० "१९ ितमीह को शरीर
पिवऽ आत्माको मिन्दर हो, जुन पिवऽ आत्मा ितमीह ले परमेँवरबाट पाएका

र् न्ु छ भन्ने के ितमीह लाई थाहा छै न?
छौ, र उहाँ ितमीह िभऽ वास गनुह
ितमीह

ःवयम् आफ्नै होइनौ। २० ितमीह

मोल ितरे र िकिनएका हौ।

यसकारण ितमीह का शरीरमा परमेँवरको मिहमा गर।"

"सबै थोक परमेँवरको हो। मािनसह ले उहाँको दावीलाई वेवाःता

् जब परमेँवरले उहाँको ूसःत आिशष मािनसह मा खन्याउँछ तब
गलार्न।
उहाँका उपहारह
सक्छ।

तर

आफ्नै ःवाथर्पूितर्को

ितनीह लाई

सि ता

िनिम्त मािनसह ले उपभोग गनर्
(िहफाजत)गनर्

िदएका

ाइट, टे िःटमोिनज

िहसाबिकताव परमेँवरको सामु पेश गनुप
र् नछ।"-एलेन जी

फर द चचर्, ठे ली ९, पृ. २४६बाट

थोकह को

पान्तिरत।

सबै थोक परमेँवरको अधीनमा छ र उहाँले हामीलाई जे िदनुहन्ु छ

त्यसलाई सि ता (िहफाजत)गनुप
र् न अिनवायर्ताले परमेँवर र हामीह को
बीचको सम्बन्धलाई दे खाइरहे को हुन्छ। हामीह लाई ःवगर्को िनिम्त तयार
पानर्

उहाँले

हामीह को
बेइमान
नचलाउन

हामीह लाई

सबै

थोकह

िदनुभएको

हो।

ितनीह लाई

र अ को िहतको िनिम्त ूयोग गनर् परमेँवरको आदे श छ। तर

सञ्चयकतार्ले
कंजुःयाइ

परमेँवरको

सम्पि लाई

गनर् सक्छ।

परमेँवरले

बलजफ्ती लाद्नुह ु । उहाँले हामीह लाई सृि
सं सारका भौितक सम्पि ह लाई व्यविःथत
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उहाँको
आफ्नो

चाहना
चाहना

अनुसार
मािनसमा

गनुभ
र् यो, उहाँ नआउञ्जेल यस
पमा सञ्चालन गन िजम्मेवारी

हामीलाई नै सुम्पनुभएको छ। हामीह को हातमा भएका र हामीह को
जीवनलाई कसरी सि ता (िहफाजत)गरे काछ
परमेँवरसँग कःतो छ भनेर दे खाउँछ।

त्यसले हामीह को सम्बन्ध

ँ जे छ सो साँिच्चक्कै भन भने तपाईँको आफ्नै होइन तर
तपाईँसग

ँ भएको सम्पि सग
ँ
परमेँवरको हो भनेर एक िछन सोच्नुहोस्। त्यसले तपाईँसग

कःतो सम्बन्ध हुनपु छर् भनेर दे खाउँछ, सोच्नुहोस्।
उपसं हार:
थप जानकारी:

ःटुवाडर्शीप वा सि ता (िहफाजत)त्यसबेला सु भयो जब

परमेँवरले आदम र हव्वालाई यस पृथ्वीको सुन्दर बगचामय घरको हे रचाह र

सिञ्चता (िहफाजत)गनर् राख्नुभएको िथयो (उत्पि

२:१५)। यस िस

वातावारणमा ितनीह ले आफ्नो बःने ठाउँ लायकको बनाउनुपथ्य र त्यसको

लािग पिसना पिन बगाउनुपदनथ्यो। ितनीह को काम के हो र ितनीह को
िजम्मेवार के हो भनेर परमेँवरले िसकाउनुभएको िथयो। अदनको बगचालाई

ःयाहार गदार् ती नव दम्पितको जीवनमा खुिशयाली र अथर्पूणर् ब
उत्पि

पुग्नुपथ्य ।

१:२६मा जीवजन्तुह मािथ अिधकार जमाउनु भनेर िहॄूभाषा

भनेको अथर् ितनीह लाई िनयन्ऽणमा राख्नु र ितनीह मािथ अिधकार जमाउनु
हो। त्यसको अथर् यो होइन ितनीह लाई दवाउनु, िथचोिमचो गनुर् तर
परमेँवरको सृि मािथ दया दे खाएर ितनीह को हे रचाह गनुर् भनेर मा ुपथ्य ।
अदनको बगचामा परमेँवरले आदम र हव्वालाई िदनुभएको त्यो िनदशन अझै

पिन कायममै छ। त्यस वातावरणमा परमेँवर सबै थोकको मािलक र
ितनीह

उहाँको सञ्चालक वा सि ता (िहफाजत)गन व्यिक्तह

हुन ् भनेर

ितनीह ले िसक्नुपथ्य । सु दे िख परमेँवरले आदम र हव्वालाई िजम्मेवारी
िदनुभएर ितनीह को सि ता (िहफाजत)गनर् परमेँवरले ितनीह मािथ िवँवास
राख्नुभएको तर ती थोकह

ितनीह को ःवािमत्वमा छ भनेर िलनुह ु

भ े

चाहना परमेँवरको िथयो। आफ्नो काममा लगनशीलता र भरपद छ भनेर
ितनीह ले परमेँवरलाई दे खाउनुपथ्य ।
"अदनको बगचालाई हे रचाह गनर् परमेँवरले आदम र हव्वालाई

सुम्पनु भएको िथयो। ितनीह को ःयाहार गनर् र सिञ्चता (िहफाजत)गनर्
आदम र हव्वालाई खटाइएको िथयो। ितनीह को काममा ितनीह

खुशी

िथए। ितनीह को िदमाग, ितनीह को मन र ितनीह को इच्छा एकदम
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िमलोम ोमा चलेको िथयो। ितनीह को काममा ितनीह

थाकेका िथएनन् र न

त है रान नै भएका िथए। ितनीह को समय उपयोगीमुलक तिरकाले िबतेका

िथए र एक आपसमा राॆैसँग कुराकानी भइरहन्थ्यो। ितनीह को पेशा

रमाइलो िथयो। परमेँवर र येशू भी

ितनीह कहाँ बारम्बार भेट गनर्

आउनुहन्ु थ्यो र ितनीह सँग बातिचत गनुह
र् न्ु थ्यो। ितनीह

पूणर् पमा ःवतन्ऽ

िथए।...ितनीह को अदनको घर परमेँवरको िथयो। ितनीह
मुिनरहे र बःदथे।"-एलेन जी

परमेँवरकै

ाइट, म्यानुिःबप्ट, ठे ली १०, पृ. ३२७बाट

पान्तिरत।
िचन्तनमनन:
अ)

सारा सं सार परमेँवरको हो भनेर थाहा पाएपिछ वातावरण
सं रक्षणमा हामीह को दाियत्व के छ भनेर कसरी बुझ्ने?
कितपय

वातावरणिवद्ह

राजनैितक

अितवादी

भएर

वातावरणूित आफ्नै धारणा राख्दै सृि लाई पूजा गनर् अमसर
भएको पाइन्छ तैपिन हामी इसाई भएको है िशयतले वातावरण
सं रक्षणको बारे मा कसरी चासो दे खाउने?
आ)

परमेँवर ईख गन परमेँवर हुनहु न्ु छ भ े तकर्लाई अझ
गिहिरएर सोच्नुहोस्। यो सध बुझ्न सक्ने तकर् त होइन

िकनभने मानिवय ःवभावमा डाहा गनु,र् ईख गनुर् नकारात्मक
पमा िलइन्छ र त्यसबाट टाढा हुन अपेक्षा गिरन्छ।

सं सारको धारणालाई एकितर राखेर र नकारात्मक पोकोलाई
पन्छाएर परमेँवर ईंयार्ल ु हुनहु न्ु छ भ े तकर्लाई कसरी
बुझ्ने?

इ)

परमेँवरले सृि गनुभ
र् एको र िदनुभएको भौितक आिशषह लाई
उिचत तवरले उपयोग गनुर् र रमाइलो गनुर् र त्यसलाई
दु पयोग गनुक
र् ो बीचमा के िभ ता छ? ती िभ तालाई
आत्मसात् गनुर् िकन ज री छ?

४१

कथा ३
िबलायतकी महारानी र ःवगर्को राजा
बेिलज, लेिटिसया अगःट, ६०
िकशोरी लेिटिसयाको जीवनको अत्यन्त खुशीको िदन त्यो िथयो जब
उनलाई ग्वाटे मालामा

उनको हजुरआमाको घरमा बःन उनको आमाले

पठाएकी िथइन्। ग्वाटे माला दे श उनीरहे को दे श बेिलजसँगै छ। उनका बुबा
र आमा आइतवार पालन गन अत्यत्न कट्टर इसाई िथए। अ
जःतो

ु ंद
हुनह
ु ैन

भनेर

ितनीह ले

भिनरहँदा

उनी

थाकेकी

केटीह

िथइन्।

जब

हजुरआमाको घरमा आइपुिगन् तब आफू ःवतन्ऽ र रमाइलो भएको अनुभव

गरे की िथइन्। आमाबाबुको हातबाट फुित्कन पाउँदा आफू ःवतन्ऽ ठानेकी

लेिटसले नाच गान, पाटीर्ह मा जान थािलन्। तर रमाइलो गनर् बममा उनी
िचन्तामा पिन पनर् थािलन् “आज राती म मरे को भए मलाई के हुन्थ्यो होला?"
केही समय पिछ दुई जना एडभेिन्टःटह

लेिटसको काकालाई बाइबल

अध्ययन िदन थाले। उनको काका पिन त्यही हजुरआमाको घरमा बःदथे।
लेिटसको बानीव्यहोरा दे खेर काकाले उनलाई बाइबल पढ्न आउन कर गरे का

िथएनन्। तर एक िदन उनले आफ्नो कोठाबाट उनको काका र पाहुनाह

बाइबल अध्ययन गिररहे को िचयो गरे र सुिनन्। ितनीह ले बाइबल पढे को
दे ख्दा उनलाई

िरस

उ

ो, “बाइबलले

त्यसो िसकाउँदैन!"

त्यसबेला

एडेिन्टःटह ले अन्य भाषा बोल्ने बरदानको बारे मा िसकाइरहे का िथए।
चेलाह ले जे बोलेका िथए त्यो सबै भाषाका मािनसह ले आआफ्नै भाषामा
बुझे भनेर ितनीह ले ूेिरतको िकताबमा पिढरहे का िथए। अन्य भाषा बोल्ने

बरदान भनेको कसै ले नबुझ्ने भाषा बोल्नु हो भनेर लेिटिसयालाई पढाइएको

िथयो। आिखरमा झुठो कुरो िसकाइरहे को भनेर िरसले लेिटिसया आफ्नो
कोठाबाट आएर ती एडभेिन्टःटह लाई िचच्याएर भिनन् "तपाईँह ले जे

िसकाइरहनुभएको छ त्यो ठीक छै न।" आफूले िसकेका कुराह

ितनीह लाई िच

भनेर

बुझाउन थािलन्। अिन छलफल गन बममा उनले पिन

एडभेिन्टःटह सँग बाइबल पढ्न थािलन्। अिन िबःतारै एडभेिन्टःटह ले
िसकाएको बाइबलमा उनको िच

बुझ्न थाल्यो र

ितनीह सँगै चचर् पिन जान

थािलन्। केही समयपिछ एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलने उनले िनणर्य

गिरन्। तर उनका आफन्तह ले उनको िनणर्यलाई ःवीकार गरे न िकनभने

१

एडभेिन्टःटह

झुठो सम्ूदाय हुन ् भनेर सम्झाउँदै भने, "यिद ितमी एडेिन्टःट

चचर्मा बिप्तःमा िलयौ भने यो घरमा ितॆो लािग बास छ भनेर नठान।" यो
सुनेर लेिटिसयाको मनमा ठू लो

न्

भयो। जुन िदन बिप्तःमा िलनुपन िथयो

त्यो िदन उनी चचर् गइनन्। तर उनी साथीह सँग नाचगानमा गइन् र
बिप्तःमा निलने िनधो गिरन्। "तर जबसम्म म बिप्तःमा िलन सहमत भइँन

तबसम्म परमेँवरले मलाई छोड्नुभएन" उनले भिनन्। “के ितमी साँिच्चकै

बिप्तःमा िलन चाहन्छ ?" पाःटरले उनलाई सोधे। “बिप्तःमा िलन अब कसै ले
ँ त्यो िदन मैले ठीक िनणर्य
मलाई रोक्न सक्दै न भनेर मैले बिप्तःमा िलए।
गरे को

छु

भ े

लाग्यो।

परमेँवरको

अनुमह

र

उहाँले

दोॐो

िदनुभएकोमा म उहाँको ःतुित गछु र्।" उनी हँिसलो भएर बोिलन्।
तर लेिटिसयाका आफन्तह

अवसर

िरसले जुमरर् ु ाए। ितनीह ले उनलाई उनको

िवँवास छोड्न अत्यन्त दवाव िदए। खाने कुरामा सुँगरु को मासुमा र झोल

राखेर िदए तर त्यो खान उनले खान सिकनन्। धेरै हप्तासम्म लेिटिसया
िबःकुट

र

दुधमाऽ

खाएर

बाँिचन्।

साबथको

िदनमा

चचर्पिछ

जब

िवँवासीह ले उनलाई खान बोलाउँथे त्यसबेलामाऽ उनले पेटभिर खान पाएकी
िथइन्।

“त्यसले गदार् बिप्तःमा िलने नयाँ िवँवासीह को िनिम्त आफ्नो
घरको ढोका जिहले पिन खुला गिरराख्नुपछर् भनेर मैले िसक िकनभने

ितनीह को जीवनमा केले सं घषर् गिररहे को हुन्छ सो हामीलाई थाहा हुँदैन।
ितनीह को बारे मा थाहा पाउनुपछर् र ितनीह लाई माया गनुप
र् छर्" लेिटिसयाले

भिनन्। अिन िछ ै आफ्नी आमाको घर ग्वाटे मालामा उनी फिकर्न्। आफ्नी

आमाको घरमा फकर्नु पिन उनको िनिम्त परमेँवरको आिशष िथयो। उनी
आफ्नो घर फकको केही समयिभऽ उनले उनको भावी ौीमानलाई भे ाइन् र

ितनीह को िबवाह भयो। लेिटिसया नसर् पढ्न थािलन् र उनको ौीमानको

सहायताले ग्वाटे माला र बेिलजमा तीन वटा चचर्ह

खडा गिरन्। ती जोडीले

कमसेकम १,००० मािनसह लाई बिप्तःमा िदन लगाए। लेिटिसया ६०
वषर्की िछन् र अिहले बेिलजमा रहिन्छन्। उनी चचर्को सिबय सदःय भएर
बसेकी िछन्। सन् २०१६मा िबलायतकी महारानी एिलजाबेथ दोॐोले उनलाई
िबलायत साॆाज्यको अत्यन्त उत्कषर् व्यिक्तह को सदःय भएको मान िदइन्।
त्यो सम्मान उनको सामुदाियक क्षेऽमा सेवा पुर्याएकोले पाएकी िथइन्।

"कसै ले मेरो नाउँ महारानीलाई िदएछ। तर मैले मािनसह बाट पाएको

२

सम्मानले मलाई ूेिरत भएको होइन। जिहले पिन परमेँवरले भ ुभएको

आवाजलाई कल्पना गदर्छु, “यो ितमीले मेरो िनिम्त गर।" हामीह
सेवकह

ह । एकिदन उहाँले यो भ ुभएको सु

उहाँका

चाहन्छु , “ःयावास, मेरो

िवँवािसलो र असल सेवक।" लेिटिसयाले नॆ भएर भिनन्।
“केही उ ेँयको िनिम्त परमेँवरले मलाई बोलाउनुभएको हो भनेर

मलाई थाहा छ। ४३ वषर् भयो मलाई चचर्मा जान बोलावट भएको िथयो, र
ूत्येक िदन उहाँको ूेम ममा फुिलरहे को मैले पाएको छु " लेिटिसयाले भिनन्।

सन् २०१५मा उठाइएको ऽैमािसक भेटीले बेिलजमा सुसमाचार

सुनाउने चौर र चचर्को कायार्लय भवन बनाउन सहयोग गरे को िथयो।
बेिलजको बारे मा केही जानकारी: बेिलजको आिधकािरक भाषा अङ्मेजी

हो र बेिलिजयन िबयोल भाषालाई पिन मािनएको छ। ितनीह ले सबभन्दा
चलन चल्तीको दोॐो भाषाचाही ँ ःपािनश हो। बेिलज ःवतन्ऽ रा भएतापिन
िबलायतकी महारानी त्यस दे शको सव च्च रा ध्यक्ष मािनिन्छन्। िबलायतको

महारानीलाई “बेिलजको महारानी" पिन भिनन्छ। बेिलज शहर त्यो दे शको
सबभन्दा ठू लो सहर भएतापिन बेल्मोपान सहर राजधानी हो िकनभने सन्
१९६१मा बेिलज सहरलाई सामुििक हुरीले न

पारे को िथयो। त्यो दे शको

सांसद भवन दिक्षण अमेिरकाको पुरानो धमर् मायालाई मा े मिन्दरको आकारमा
छ। ग्वाटे मालाले बेिलजलाई आफ्नो दे शको भूभाग भनेर दावी गदर्छ। त्यो
सन् १८५९मा ग्वाटे माला र िबलायतको सम्झौता अनुसार हो। तर पिछ

ु न्दा अिघ बेिलजलाई िॄिटश हन्डुराजको
बेिलज ःवतन्ऽ भयो। ःवतन्ऽ हुनभ

नाउँले सम्बोधन गिरन्थ्यो। त्यहाँ कुनै पिन पिँचमा दे शमा भएको अःवःथ
खाना खुवाउने रे ःटु राँह

छै न।

३

