
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : भजन ११९:११, एिफसी ६:१८, रोमी ८:५,६, 

िहॄू ११:१-६, १ राजा ३:१४ र इजिकएल ३६:२६,२७। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "(न्याय अथार्त)् बोधको िदनमा धन-सम् पि  केही 
मोलको हुदैँन,  तर धािमर्कताले मतृ् यबुाट छुटाउँछ।...२८ जसले आफ् नो 
सम्पि मा भरोसा राख् छ, त् यसको पतन हनेुछ,  तर धमीर्चािहँ हिरयो पातझ 
मौलाउनछे।" (िहतोपदेश ११:४,२८)। 

    शैतानले येशूलाई आफ्नो काबमुा राख् न असफल भएतापिन यस 
संसारमा जिन्मने अ  ूत्येक ूाणीमािथ िनयन्ऽण गनर् ऊ सफल भएको छ। 
उसको त्यो सफलता िनरन्तर पमा चिलरहन्छ जबसम्म हामीले परमेँ वरको 
अ  र शिक्तले उसँग मकुािबला गनर् सक्दैन । मािनसलाई नाश गन संसारको 
मोहबाट ःवतन्ऽ हनु केवल परमेँ वरले उपलब्ध गराउनभुएको उपायलेमाऽ 
सक्दछ। 

   त्यसकारण हामीह को दैिनक जीवनमा हामीह को ध्यान ःवगर्को 
ःवामीमा केिन्ित गिरराख् न ुआवँयक छ। यस जीवनको सही मूल्य राजा 
दाउदले यसरी महससु गरेका िथए, "जवान िसंहह  कमजोर होलान ्, र 
ितनीह  भोकाउँछन ्,  तर परमूभकुो खोजी गनह लाई कुनै उ म कुराको 
अभाव हुँदैन।" (भजनसंमह ३४:१०)। समझशिक्त र बिु  सनु चाँदीभन्दा 
उ म छ भनेर राजा सोलोमनले ःवीकार गरेका िथए (िहतोपदेश 
३:१३,१४)। यिद हामी साँिच् चक् कै सखुी हनु चाहन्छ  र हामीह को जीवन 
ठीक तथा उिचत तिरकाले चलाउन चाहन्छ  भने हामीह को आखँाह  
हामीसँग भएका थोकह बाट जीिवत येशूितर लगाइराख् न ुअिनवायर् छ िकनभने 
हामी उहाँकै ह । 

    संसारमा उपलब्ध भएका थोकह को मोहबाट छुटकारा चाहन्छ  भने 
येशूसँग सफल र सिबय सम्बन्ध रािखछोड्न ु अित आवँयक छ। यस 
अध्यायमा त्यस सम्बन्ध जािरराख् न के गनुर्पछर् भनेर हेनछ । हामीह को 
आित्मक जीवनलाई ध्वःत पानर्  हामीह लाई लोभ्याउने सांसािरक थोकह को 
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मकुुण्डोको पछािड रहेको शिक्त को हो सो हामी िनयाल्नेछ । येशू भी  नै 
हामीह  िजउनकुो अथर् हो भ े िनणार्यक धारणा यस अध्यायमा पढ्नेछ ।   
 

१. येशू भी सँग सम्बन्ध  (िफिलप्पी ४:४-९) 
    आफूसँग केही नभएतापिन कसैलाई संसारको मोहको िसबीले बाँिधएर 
रािखयो भने उसलाई भी ितर मन लगाउने अवसरबाट बिलयो गरेर छुटाइ 
राख् न सक्छ। संसारको िहसाबमा हामीसँग केही नहोला तर भौितक थोकह  
थपुानमाऽ ठूलो चाहनालाई हामीह ले पोषाइ राख् य  भने त्यो हाॆो लािग 
आिशष होइन भयङ् कर ौाप सािवत हनुसक्छ। यिद अ सँग ूितःपधार् गरेर 
धनी ब  खोज्ने बानीलाई येशूको िनयन्ऽणमा राख् न िदएन  भने हामीले 
मिुक्तको पिन उपभोग गनर् सक्दैन ।  शैतानलाई यो कुरा थाहा छ त्यसले 
गदार् उसले सकेसम्म सांसािरक बःतहु लाई थपुान र संसािरक मह वाकांक्षाको 
लोभमा मािनसह लाई सकेसम्म फसाउन खोज्दछ।तर त्यसबाट हामी कसरी 
सरुिक्षत हनेु? 

   "मािथका थोकह ितर मन लगाऊ तर संसारको थोकह ितर होइन" 
(कलःसी ३:२ पान्तिरत)। पावलको त्यो भनाईलाई हामीले कसरी व्यवहारमा 
उतान? हेन ुर्होस ् भजन ११९:९-१६ "९ जवान मािनसले आफ् नो चालचलन 
कसरी चोखो राख् न सक् छ? 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।ँ" र एिफसी ६:१४-१८ "१४ यसकारण आफ् ना कम् मर सत् यले कसेर, 
धािमर्कताको छाती-पाता लाएर खड़ा होओ, १५ र खु ामा िमलापको 
ससुमाचारका जु ा लाएर तयार होओ। १६ साथै िवँ वासको ढाल उठाओ, 

जसबाट ितमीह  दुं  टका सबै अिग् नबाण िनभाउन सक् नेछौ। १७ मिुक्तको टोप 
लगाओ, र पिवऽ आत् माको तरवार लेओ, जोचािहँ परमेँ वरको वचन हो। १८ 
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सारा ूाथर्ना र िनवेदनसाथ सब समय पिवऽ आत् मामा ूाथर्ना गर। यस 
उ ेँ  यले लगनशील र सतकर्  भएर सबै सन् तह का िनिम् त ूाथर्ना गिररहो।" 

 हामीह को िदमागलाई केमा केिन्ित गिरराख् नपुछर् भनेर बाइबलमा धेरै 
पदह ले बताउँछन।् उदाहरणह मा िफिलप्पी ४:४-९ एक हनु ्"४ ूभमुा सध 
आनन् द गर। म फेिर पिन भन् दछु, आनन् द गर। ५ ितमीह को सहनशीलता 
सबै मािनसह लाई थाहा होस ्। ूभ ुनिजकै हनुहुनु् छ। ६ कुनै कुरामा िचिन् तत 
नहोओ, तर हरेक कुरामा ूाथर्ना र िनवेदन ारा धन् यवादसिहत ितमीह का िबन् ती 
परमेँ वरमा जाहेर होऊन ्, ७ र समझले नै िभयाउन नसिकने परमेँ वरको 
शािन् तले ितमीह का दय र ितमीह का मनलाई येशूमा रक्षा गनछ। ८ 
अन् त् यमा भाइ हो, जे कुरो सत् य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न् यायस त छ, 

जे कुरो शु  छ, जे कुरो ूमे-योग् य छ, जे कुरो कृपामय छ, यिद केही ौें ठता, 
ूशंसाको योग् य केही छ भने यी नै कुराका िवचार गर। ९ ितमीह ले जनु 
कुरा मबाट िसक् यौ, र महण गर् यौ र सनु् यौ र ममा देख् यौ, त् यही गर, र शािन् तका 
परमेँ वर ितमीह सगँ हनुहुनेुछ।"   

     िविभ  अनहुार िलएर सांसािरक लोभले हामीलाई अं ाउन आउँछ 
तर त्यस रोगको उपचार केवल येशूितर िनरन्तर पमा उपासना र मन लगाइ 
राख् न ुहो। (भजनका लेखकले भन्दछन,् "हरसमय म परमूभकुो ूशंसा गनछु, 

उहाँको ूशंसा िनरन् तर मेरो मखुमा हनेुछ।" भजनसंमह ३४:१)। हामीह को 
जीवन किहले मािथ होला किहले तल होला तर हामीह को ध्यान येशूबाट 
छलाएर राख् नहुु । मोशाको बारेमा पावलले भन्दछन,् "िमौदेशको धन-
सम्पि भन् दा भीं टको िनिम् त िनिन् दत हनु ितनले मूल् यवान ् सम् पि  ठाने। 
िकनभने ितनले आफ् नो िं ट (ःवगर्को) इनामितर लाएका िथए।" िहॄू 
११:२६। हामीह को सम्बन्ध कुनैिसत गाँःनभुन्दा पिहले हामीह को 
ूाथिमकता येशू हनुपुछर्। येशूूित अटल िवँ वास रािख उहाँमा समिपर्त 
मािनसह लाई उहाँले खोज्नहुनु्छ। कितपय मािनसह  मैले के पाउँला भनेर 
इसाई होला वा चचर्मा आउला। तर  उहा ँको हनुहुनु्छ र हाॆो िनिम्त उहाँले 
के गनुर्भयो सो ान पाएर उहाँमा समिपर्त हनेु मािनसह को खाँचो छ। 
कितपय मािनसह ले उहाँलाई िवँ वास त गलार् वा उहाँको िनिम्त काम गनर् 
आफूलाई लगाउला तर ितनीह  तरुन्तै पाउने सिुवधा र फाइदाको िनिम्त 
चिलरहेको हनु्छ। 
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   हामीह को जीवन येशूमा लिुकएको हनुपुछर् र उहाँको योजना 
हामीह को योजना हनुपुछर्। सही ूितव ता वा समपर्णता भनेको हलोमा हात 
हाल्न ुहो तर पछािडितर नफकर् न ुहो (लूका ९:६२)। जब हामी येशूितर लाग्ने 
वचनव तमा हामी लाग्छ  तब हामीह को क्षमता अनसुार उहाँले मािथ 
उचाल्नहुनु्छ। जब हामी उहाँमा हामीह को जीवन अपर्ण गछ  तब 
हामीह को आत्मामा संसारको पकडलाई भाँिचिदनहुनु्छ। भौितकतत्वितर 
केिन्ित हनुकुो स ा हामी येशूितर केिन्ित हनुपुछर्। हामीह को जीवनमा के 
के नभएको वा खािल भएको महससुलाई केवल येशूले माऽ भनर् सक्नहुनु्छ। 

     तपाईँलाई अत्यन्त मन पन थोक तपाईँले पाउनभुएको समयलाई याद 
गनुर्होस।् त्यो आनन्द र संतिु  कितसमयसम्म रअ यो अिन तपाईँ पिहलाको जनु 
अवःथामा हनुहुनु्थ्यो त्यही अवःथामा फेिर आइपगु्नभयो त्यो पिन सोच्नहुोस।् 

  
२. परमेँ वरको वचनमा (िहॄू ४:१२) 
     संसारभिर ६ अरब भन्दा बेसी बाइबलह  िबतरण भइसकेको छ, तर 
कितजनाले ती बाइबलह  जीिवत परमेँ वरको वचन भनेर बझेुका छन?् सत्य 
आत्म ानलाई थाहा पाउन कितजनाले िदल खोलेर पढेका छन ्त? 

     उिचत तिरकाले बाइबल अध्ययन गदार् हामीह को आित्मक जीवनमा 
यसले कम्पासको िसयोले जःतै काम गदर्छ। यस संसारमा अनेक  ॅमात्मक र 
अलमलाउने तत्वह लाई िचनाएर कुन बाटोमा लाग्नपुन हो सो बाटोमा यसले 
औल्याउँछ। परमेँ वरबाट नै सु  गनुर्भएको यो बाइबल जीिवत पःुतक हो 
(िहॄू ४:१२)। अन्त कही ँपाउन नसक्ने सत्य ान बाइबलले औलँ्याउँछ। 
िदनिदनै कसरी जीउनपुछर् भनेर देखाउने बाइबल भी को नक्सा हो। 
हामीह को बौि क ानलाई फरािकलो गद लान र हामीह को चिरऽलाई 
शु  गद लान बाइबलले मह वपूणर् भिूमका खेल्दछ। 

  येशूको बारेमा आिधकािरक पमा जानकारी िदने पःुतकह  िवशेष गरेर 
ससुमाचारका पःुतकह  हनु।् ितनीह मा म ी, मकूर् स, लूका र यूह ा हनु।् 
यूह ाले येशूको बारेमा के भन्दछन ् जनु ् हाॆो िनिम्त अित मह वपूणर् छ र 
हामीह को सबै िवँ वासको आधार उनीमा नै रहेको छ भनेर देहायका  केही 
पदह ले कसरी बताउँछन?् हेन ुर्होस,् यूह ा ५:३९ "ितमीह  धमर्शाः ऽमा 
खोजी गदर्छौ, िकनभने त् यहाँ अनन् त जीवन पाइन् छ भनी ितमीह  ठान् छौ। मेरो 
िवषयमा गवाही िदने ती नै धमर्शाः ऽ हनु ्।", यूह ा १४:६ "येशूले ितनलाई 
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भन् नभुयो, “बाटो, सत् य र जीवन म नै हुँ। म ारा बाहेक कोही पिन िपताकहाँ 
आउन सक् दैन।" र यूह ा २०:२१ "तब येशूले फेिर ितनीह लाई भन् नभुयो, 
“ितमीह लाई शािन् त! जसरी िपताले मलाई पठाउनभुयो, त् यसरी म पिन 
ितमीह लाई पठाउँदछु।”  

    हामी बाइबल िकन पढ्छ ? िकनभने सत्यको मूल ॐोत नै बाइबल 
हो। येशू सत्य हनुहुनु्छ। हामीले िच े गरेर उहाँको बारेमा बाइबलले बताउँछ 
िकनभने उहाँ को हनुहुनु्छ भनेर हामीलाई ूकट गन साधन नै बाइबल हो। 
येशू भी  को हनुहुनु्छ भनेर यस परमेँ वरको वचन जनु ् परुानो र नयाँ 
करारबाट हामी िसक्दछ । उहाँले हाॆो िनिम्त के गनुर्भयो सो पिन यसैबाट 
हामी जान्दछ । त्यसको फलःव प हामी उहाँको मायामा फःछ  र 
हामीह को जीवन र आत्मा किहल्यै पिन ननािसयोस भनेर उहाँको सरुक्षामा 
समु्पन्छ । उहाँको वचनमा ूकट गिरए अनसुार जब हामी येशूको पिछ 
लाग्छ  र उहाँका वचनह को पालन गछ  तब हामी पाप र संसारको 
िसबीबाट ःवतन्ऽ हनु्छ । "त्यसकारण यिद पऽुले ितमीह लाई ःवतन्ऽ 
गरायो भने ितमीह  साँिच् चक् कै ःवतन्ऽ हनु्छ " (यूह ा ८:३६ पान्तिरत)। 

     हामीह को यथाथर् जीवनलाई पावलले नलकुाइकन िचऽण गदर्छन ्तर 
त्यो िचऽण हामीह को िनिम्त चेतावनी पिन हो। हामीह को िदमाग र शरीरमा 
जनु संघषर् चिलरहन्छ त्यससगँ मकुािबला गनर् परमेँ वरको वचन अध्ययन गनर् 
सक्य  भने िनँ चय नै हामीह  सक्षम ्हनुसक्छ । हेन ुर्होस,् "५ िकनभने पापमय 
ः वभावअनसुार चल् नेह ले शरीरका कुरामा मन लगाउँछन ्, तर आत् माअनसुार 
चल् नेह ले आत् माका कुरामा मन लगाउँछन ्। ६ िकनभने, पापमय ः वभावमा मन 
लगाउनचुािहँ मतृ् य ुहो, तर पिवऽ आत् मामा मन लगाउन ुजीवन र शािन् त हो।" 

    यिद हामी होिशयार भएन  भने संसारको  मोह िवशेष गरेर संसारका 
भौितक सम्पि ह ूितको मायामा गाँिसर  भने हामीलाई परमेँ वरबाट टाढा 
टाढा लान सक्छ। त्यसकारण हामीह  परमेँ वरको वचनमा डिुबरहनपुछर्। 
हामीह को इसाई जीवनमा चािहने अनन्त र आित्मक वाःतिवकतालाई 
औलँ्याउन परमेँ वरको वचनले नै िनणार्यक भिूमका खेल्दछ। 

   संसारको भौितक कुराह मामाऽ डिुवरहँदा आित्मक नैितकितर कसैको 
मनलाई उचाल्दैन। ब  बाइबलले िसकाएका नीितह लाई फालेर मािनसह  
लोभ, ःवाथीर्, लालसा र कामबासनालाई च्याप्न गइरहेका हनु्छन।् बाइबलमा 
ूकट गिरएको ूमेले यो िसकाउँदछ िक अ को िनिम्त हामीह को जीवन िदन ु
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अित उ म कुरो हो। हामीसँग जे छ त्यससँगको सम्बन्ध भन्दा अ सँगको 
सम्बन्धलाई मह व िदन्छ । त्यसको ठीक िबपिरत संसािरक मोहमा 
फिसरहन्दा अ लाई के िदन्छ  होइन तर हामीले के पाउछ  भ े मनिःथितले 
हामीह को िदमागलाई कब्जा गरेको हनु्छ। यो येशूले िसकाउनभुएको र 
देखाउनभुएको िशक्षाको िठक िबपिरत हो। 
 

३. ूाथर्नाको जीवन (यूह ा १७:३) 
     "अनन्त जीवन यही हो िक ितनीह ले तपाईँलाई िचननु ्जो तपाईँमाऽ 
एक सत्य परमेँ वर हनुहुनु्छ र तपाईँले येशू भी लाई पठाउनभुएको िथयो" 
(यूह ा १७:३ पान्तिरत)। येशूको ूाथर्नामा उल्लेख गिरए अनसुार आःथा 
भनेकै परमेँ वरमािथको सम्बन्ध हो भनेर इसाईह ले दावी गदार् अचम्म मा ु 
पदन। यिद परमेँ वरलाई िचनेर अनन्त जीवन पाइन्छ भने उहाँलाई िच ुको 
साथसाथै उहाँसँग सम्बन्ध राखेर िहँिडयो भने हामीह को िजयाइ यस संसारमा 
अथर्पूणर् हनु आउँछ। उहासँँग सम्पकर् मा रिहरहन ुहो अथार्त ्उहाँसँगको संवाद 
जारी राख् न ुहो, उहाँसँग सम्बन्ध हनु ुहो। अिघल्लो बुदँामा हामीले हेर् यौ िक 
परमेँ वरले उहाँको वचन ारा हामीसँग बोल्नहुनु्छ। तब हामी उहाँसँग कसरी 
बोल्ने त भन्दा ूाथर्ना ारा बोल्न ुहो। 

    यस संसारमा हाॆो धेरै सांसािरक थोकह मा भिुलरहने बानी छ तर 
हामीह को मन र िदमागलाई ःवगर्को बःतहु मा रािखराख् न चाहन्छ  भने 
ूाथर्नाको िबकल्प अ  छैन। िकनभने ूाथर्नाको ःवभावै यो हो िक हामीलाई 
यस संसारभन्दा मािथका थोकह ितर मनलाई आकिषर्त गदर्छ। 

   तर यहाँ हामी सतकर्  हनुपुछर् िकनभने किहलेकाही ँहामीह को ूाथर्ना 
ःवाथर् पूरा गनर्माऽ  व्यक्त गरेका हनु्छ । त्यसैकारणले परमेँ वरको इच्छामा 
समिपर्त भएर हामीले ूाथर्ना गनुर्पछर्। 

 धेरै वषर् अिघ एक जना मिहलाले यो गाएकी िथइन ् "हे ूभ,ु के तपाईँले 
मलाई मसिडज बेन्ज कार िकिनिदनहुु  र?" परमेँ वरलाई िवँ वास गछुर् भनेर 
दावी गनह ले भौितक सिुवधाको खोजमा कसरी चल्न सक्छन ्भनेर उनको 
गीतले देखाउन खोजेको िथयो। त्यसकारण जब हामी ूाथर्ना गछ  तब हामी 
परमेँ वरको चाहनामा समिपर्त हनुपुछर्। अनन्त जीवनलाई धरापमा पान 
संसारका थोकह ूितको मोहलाई मानर् िदएर परमेँ वरको इच्छालाई 
हामीह ले चाहना गिररहनपुछर्। 
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      ूाथर्नामा के के िनणार्यक मूल तत्वह  समावेश हनुपुछर् भनेर पावलले 
िहॄू ११:१-६मा हामीलाई िसकाउँदछन।् िवँ वासमा परमेँ वरकहाँ आउन ु
भनेको के हो र िवँ वासमा परमेँ वरसँग ूाथर्ना गनुर् भनेको के हो भनेर पिन ती 
पदह ले हामीलाई देखाउँदछन।् हेन ुर्होस,् "१ अब िवँ वासचािहँ आशा 
रािखएका कुराको िनँ चय र नदेिखएका कुराको ढृढ़ भरोसा हो। २ िकनिक 
यसै िवँ वास ारा ूाचीन मािनसह लाई परमेँ वरले महण गनुर्भयो। ३ 
िवँ वास ारा हामी बझु् दछ  िक सारा िवँ व परमेँ वरको वचन ारा सिृं ट भयो, र 
जो ँ य छ त् यो अ ँ य कुराबाट बन् यो। ४ िवँ वास ारा हािबलले 
परमेँ वरलाई कियनले भन् दा अझ महणयोग् य बिल चढ़ाए, र त् यस ारा नै हािबल 
धमीर् ठहिरए। ितनको बिल ः वीकार गरेर परमेँ वरले आफ् नो सम् मित 
जनाउनभुयो। ितनी मरे तापिन िवँ वास ारा नै ितनी अझै बोिलरहेका छन ्। ५ 
िवँ वास ारा मतृ् य ुनचाखी हनोक ः वगर्मा उठाइलिगए, र ितनी कतै फेला परेनन ्, 
िकनिक परमेँ वरले ितनलाई लानभुएको िथयो। ितनी उठाइलिगनभुन् दा अिघ 
परमेँ वरलाई ितनले ूसन् न पारेका कुराको पिुं ट भएको िथयो। ६ िवँ वासिवना 
परमेँ वरलाई ूसन् न पानुर् असम् भव छ। िकनिक जो परमेँ वरको निजक आउँछ, 

त् यसले परमेँ वर हनुहुनु् छ र उहाँलाई खोज् नेह लाई उहाँले ूितफल िदनहुनु् छ 
भन् ने पक् का िवँ वास गनुर्पछर्।"   

   यिद हामीह को ूाथर्नामा िवँ वास गाँिसएको छ भने शैतानले पिन 
जािल िवँ वासलाई हामीितर तेःयार्एको हनु्छ। त्यो हो ूाथर्ना गदार् ःवत 
पाइहाल्छ िन वा भाग्यको खेल भनेर मािनसह लाई अलमल्याउने उसको 
चाला। "ूाथर्ना र िवँ वासको बीचमा घिन  सम्बन्ध छ। ती दईु गणुह लाई 
सँगसँगै िमलाएर अध्ययन गनुर् आवँयक छ। जब िवँ वास ारा ूाथर्ना गिरन्छ 
तब त्यसबेला परमेँ वरको िव ानले काम गिररहेको हनु्छ। यिद कसैको जीवन 
सफल भएको चाहन्छ भने त्यो आत्मिव ान बझु्न ु ज री नै छ। येशूले 
भ ुभयो, "जब ूाथर्ना गरेर ितमीह ले जे चाहना गछ  त्यो ितमीह ले पायौ 
भनेर िवँ वास गर। ितमीह ले पाउनेछौ।" मकुर् स ११:२४ पान्तिरत। 
परमेँ वरको चाहना अनसुार हामीले ूाथर्ना गनुर्पछर् भ े कुरामा येशूले ःप  
पानुर्भएको छ। उहाँले ूित ा गनुर्भएको थोकह को िनिम्त हामीले ूाथर्ना 
गनुर्पछर्। हामीले जे पाउँछ  त्यो उहाँको इच्छा पालन गनर्को िनिम्त ूयोग 
गनुर्पछर्। जब परमेँ वरले राख् नभुएको सतर् हामीले पूरा गछ  तब उहाँले 

४८



गनुर्भएको ूित ा साफ-साफ िस  हनु्छ।"- एलेन जी ाइट, ूाथर्ना प.ृ 
५७बाट पान्तिरत। 

     तपाईँको आफ्नो ूाथर्नाको जीवनलाई हेन ुर्होस।् तपाईँले केको िनिम्त 
ूाथर्ना गनुर्हनु्छ? तपाईँको ूाथर्नाले तपाईँका ूाथिमकताह को बारेमा के 
भन्छ? अ  के के को िनिम्त तपाईँले ूाथर्ना गनुर्पछर् होला? 
 

४  बिु ले सम्प  भएको जीवन (१ राजा ३:९ )  

     बाइबलमा धेरै अित सनु्दर ूरेणादायी कथाह  छन।् ती मध्ये राजा 
सोलोमनले परमेँ वरसँग अनरुोध गनुर्भएको एक हो। उनीदेिख अत्यन्त ूश  
भएर एक रात परमेँ वरले सोलोमनलाई ःवप्नदशर्नमा उनलाई के चािहन्छ सो 
िदन्छु भनेर भ ुभएको िथयो। सबै थोकह भन्दा राजा सोलोमनले परमेँ वरसँग 
यो मागे “हे ूभ ु मलाई यःतो िकिसमको दय िदनहुोस ् जसले तपाईँका 
जनह को न्याय गनुर् सकँु तािक के असल छ के खराब छ सो छुट् याउन 
सकँु। िकनभने तपाईँका यी महान ्ूजालाई न्याय गनर् को सामथर् छ र?" (१ 
राजा ३:९ पान्तिरत)। 

    परमेँ वरले राजा सोलोमनलाई उनले अनरुोध गरेको अनसुारमाऽ होइन 
उनलाई धेरै धनसम्पि ले सम्प  गराउनेछु भनेर वचन िदनभुएको िथयो। तर 
परमेँ वरले के सतर् िदनभुयो जसलाई नमान्दा राजा सोलोमनको धनसम्पि ले 
उनलाई नै डवुाइिदयो? परमेँ वरले राजा सोलोमनलाई िदनभुएको वचन के 
उनलाईमाऽ हो र? हामीलाई पिन के लाग ु हनुसक्दैन र? हेन ुर्होस,् १ राजा 
३:१०-१४ िवशेष गरेर पद १४ “ 10 सोलोमनको त् यः तो ूाथर्ना सनेुर 
परमूभ ुखसुी हनुभुयो 11 र उनलाई भन् नभुयो, “ितमीले आफ् नो लािग दीघार्य ु
वा धन-सम् पि  वा आफ् ना शऽकुो नाश मागेनौ; तर न् यायिसत राज् य गन बिु  
माग्यौ। 12 म ितमीले मागेअनसुार गनछु। अिघ कसैले नपाएको र पिछ पिन 
कसैले पाउन नसक् ने बिु  र समझ-शिक्त म ितमीलाई िदनेछु। 13 ितमीले 
नमागेको कुरा पिन म ितमीलाई िदनेछु। ितॆो जीवनभिर अ  सबै राजाका 
भन्दा बढी धन-सम् पि  र इज् जत ितमीले पाउनेछौ। 14 ितमीले ितॆा िपता 
दाऊदले झ मेरा आ ा, िनयमह  र आदेशह  पालन गर् यौ भने म ितमीलाई 
दीघार्य ु बनाउनेछु।”  यही सन्दभर्मा देहायका पदह  पिन हेन ुर्होस,् १ यूह ा 
५:१-३ “ 1 येशूलाई मिुक्त िदने राजा भीं ट भनेर िवँ वास गन जित सबै 
परमेँ वरका सन् तान हनु।् िपतालाई ूमे गनले पऽुलाई पिन ूमे गछर्। 2 
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परमेँ वरलाई ूमे गरेर अिन उहाँको आ ा मानेर नै उहाँका सन् तानलाई हामी 
ूमे गछ  भन् ने थाहा हनु् छ 3 िकनभने परमेँ वरको आ ा मान् न ुनै उहाँलाई ूमे 
गनुर् हो। उहाँका आ ाह  त् यित किठन छैनन ्4 िकनभने परमेँ वरको ूत् येक 
सन् तानले संसारलाई नै िजत् न सक् नेछ। हाॆो िवँ वासले नै हामी संसारलाई 
िजत् छ। 5 कसले संसार िजत् न सक् छ? येशूलाई परमेँ वरका पऽु भनेर िवँ वास 
गनले नै संसार िजत् छ।" र १ पऽसु ४:१७-१९ “ 17 न् याय हनेु बेला 
भइसक् यो। न् याय परमेँ वरको आफ् नै मािनसबाट सु  हनु् छ। हाॆो त न् याय 
गिरन् छ भने परमेँ वरको ससुमाचारलाई नै िवँ वास नगनको झन ्कः तो न्याय 
होला? 18 धमर्शाः ऽले भन् छ, “असल मािनसलाई बचाउन त मिुः कल पछर् भने 
परमेँ वरै नमान् ने पापी मािनसको गित त झन ् के होला?” 19 यसकारण 
परमेँ वरको इच् छामा द:ुख भोग् नेले राॆो काम गनर् नछोडी पूरै सिृं ट गनुर्हनेु 
परमेँ वरमा भर पनुर्पदर्छ। उहाँले आफ् नो ूित ा सध पूरा गनुर्हनु् छ।"   

     राजा सोलोमनमा अत्यन्त उच्च कोटीको बिु  र ान िथयो। तर 
यिद त्यस बिु  अथार्त ् ान अनसुार कोही चलेन भने त्यसको अथर् केही 
हुँदैन। त्यो केवल असल कुरा जानकारीमा आएकोमाऽै हनु्छ। कोही 
विु मानी मािनस आफूले पाएको बिु  अनसुार चलेन भने त्यो मािनसको बिु  
सही बिु  हनुसक्दैन भनेर बाइबलले बताउन खोज्दछ। आत्म ान, बिु  र 
बाइबलको ठीक ान र परमेँ वरले देखाउनभुएका आवँयकताह को पूरा 
जानकारी भएका धेरै मािनसह  अनन्त जीवनबाट बिन्चत हनेुछ। अन्तमा 
गएर सोलोमनको जितसकैु बिु  भएतापिन उनबाट अपेक्षा गरे अनसुार 
परमेँ वरका नीितिनदशन अनसुार नचल्दा उनी ॅ  हनु पगेुका िथए। (एक 
जना लेखकले उनी बिु ले सम्प  भएको मूखर् मािनस हनुगएको भनेर भनेका 
िथए)। राजा सोलोमनको अिन्तम िदनह मा माऽै उनले नॆ भएर यो महससु 
गरे, “कुनै पिन बी जःता अमूल्य पत्थरह भन्दा बिु  अत्यन्त उ म छ। 
मािनसले चाहना गरेका सबै थोकह को साम ु बिु लाई तलुना गनर् सक्दैन" 
(िहतोपदेश ८:११ पान्तिरत)। 

   बिु  भनेको कुनै मािनसमा भएको ान र समझलाई व्यवहारमा 
उतान हो। ान भनेको तथ्यह को जानकारी हो। समझशिक्त वा अकल 
भनेको कुन ठीक कुन बेठीक छु ाउन सक्ने ूितभा हो। जब हामीह को 
जीवनमा हामीले पाएका ान र समझशिक्तलाई ूयोग गनर् चाहन्छ  त्यो 
बिु को ूिबया ारा हनु्छ। कुनै मािनसले कुनै थोक बिु मानीसाथ सिञ् चता 

५०



(िहफाजत)गनर् चाहन्छ भने उसलाई बिु  र समझशिक्तमाऽ होइन तर त्यही 
अनसुार चल्ने अनभुवले उसलाई सक्षम ्र बिु मानी बनाउँछ। 

    (सोलोमन बढुो भएपिछ धनसम्पि ले माि एर धेरै सनु्दरीह को पिछ 
लागेका िथए। ितनीह ले राजाको दयलाई परमेँ वरबाट टाढा राखेर मनाही 
गरेका देवीदेवताह को पूजा गनर् पगेुका िथए। मािनसमा जितसकैु बिु  र 
ानभएतापिन उसले पाएका ती बिु  र ान अनसुार चलेन भने ऊ भौितक 
सम्पि  तथा साधनह ले माि एर अन्तमा शनु्यको जीवनमा पछािरनेछ भनेर 
सोलोमनको कथाले ःप  पादर्छ। उनको अिन्तम समयमा उनले सबै थोक 
बेकार भनेर आफ्नो जीवनूित आबोस व्यक्त गरेका िथए। परमेँ वरको 
चाहना अनसुार नचल्दा अत्यन्त धनी र बिु मानी कहलाइएका राजा सोलोमनले 
यःतो िनराशका वचनह  उच्चारण गनर् पगु्दा परमेँ वरले िदनभुएको बिु  
उनको िनिम्त कसरी असफल हनु पगेुको िथयो भनेर छलर्ङ् ग पादर्छ, “ 2 
व् यथर् छ, व् यथर् उपदेशक भन् दछन।् जीवन व् यथर् छ, सबै कुरा व् यथर् छन।् 3 
मािनसले जीवनभिर काम गरेर पिरौम र मेहनतमा िबताउँछ तर उसलाई के 
लाभ छ र? 4 पःु ता-पःु ता आउँछन ्र जान् छन ्तर संसार भने जः ताको त् यः तै 
रिहरहन् छ। 5 सूयर् उदाउँछ, अः ताउँछ र सही ठाउँमा पगु् छ, जहाबँाट त् यो फेिर 
उदय हनु् छ। 6 बतास दिक्षणितर बहन् छ, उ रितर बहन् छ, घमेुर चक् कर माद 
त् यो फेिर त् यही ँफकर् न् छ। 7 सबै नदीह  बगेर समिुमा जान् छन ्तर समिु 
किहल् यै भिरंदैन। पानी फकर फेिर महुानमा र फेिर त् यहाबँाट बग् न सु  
गछर्। 8 सबै कुराले थकाउँछ र त् यो थकाइ यित भारी हनु् छ िक त् यसलाई 
बयान गन शब् द छैन। आखँाले देखेर अघाउँदैन, कानले सनेुर तपृ् त हुँदैन। 9 
अिघ जे भएको िथयो, त् यो फेिर हनेुछ। अिघ जे काम गिरएको िथयो, त् यो फेिर 
गिरनेछ। नयाँ कुरा सारा संसारमा केही छैन। 10 मािनसह  भन् छन,् “यहाँ 
हेर! यो नयाँ कुरा हो!” तर होइन, त् यो अिघ नै भइसकेको िथयो। हाॆो 
समयभन्दा उिहले नै भएको िथयो। 11 उिहलेका मािनसह लाई कसैले 
सम् झनेछैन र आउने पःु तालाई त् यसपिछका पःु ताले याद गनछैन।" उपदेशक 
1:2-11। के परमेँ वरले राजा सोलोमनलाई व्यथर् बनाउन बिु , ान र 
धनसम्पि  िदनभुएको िथयो र?-अनवुादकको िज ासा)। 

   देहायका पदह मा दईु िकिसमका बिु  तथा ानह को बारेमा चचार् 
गिरएको छ। ती दईु फरक बिु  तथा ानह  के हनु ्त? हेन ुर्होस:् १ कोरन्थी 
३:१८-२३ “ 18 कसैले आफलाई धोखा नदेओस।् ितमीह का बीचमा कोही 
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यस यगुको जान् ने ानी छु भन् ने सोच् दछ भने ऊ साँचो पले ानी हनु मूखर् 
बनोस ् 19 िकनभने संसारको ान परमेँ वरको अगािड मूखर् कुरा हो। 
धमर्शाः ऽमा लेिखएको छ, “परमेँ वरले ती ानी मािनसह लाई उनीह को 
चलाकीपनमा नै पिबनहुनु् छ।” 20 फेिर अक  ठाउँमा धमर्शाः ऽले भन् छ, 

“ ानीह को िवचार काम लाग् नेछैन भनी ूभलुाई थाहा छ।” 21 त् यसो हुँदा 
कसैले मािनसले गनर् सक् ने काममा घमण् ड नगरोस।् खासमा सबै कुरा 
ितमीह कै हनु,् 22 पावल, अपोल् लोस र पऽसु, संसार, जीवन र मतृ् य,ु अिहलेको 
समय, पिछको समय सबै ितमीह कै हनु ् 23 र ितमीह चािहँ भीं टका अिन 
भीं टचािहँ परमेँ वरका हनुहुनु् छ।" र िहतोपदेश २४:१३,१४ “ 13 ए छोरा, 
मह खाने गर ्, त् यो असल कुरा हो। जसरी चाकाको मह िजॄोलाई मीठो लाग् छ, 

14 त् यसरी नै बिु  ूाणको िनिम् त असल हो। बिु  ूाप् त गर ् र ितॆो भिवं य 
उज् यालो हनेुछ।"   
  

५. पिवऽ आत्मा (यूह ा १६:१३) 
      शैतान र येशूको बीचमा भइरहेको महान ् अन्तर न्द वा यु  कुनै 
काल्पिनक नभएर वाःतिवक नै हनु।् हामीह को जीवनलाई कब्जा गनर् दवैु 
शिक्तह ले यु  गिररहेका छन।् एउटाले येशूितर हामीलाई तािनरहेको छ भने 
(यूह ा ६:४४) अक ले संसारितर (१ यूह ा २:१६)। यिद हामीले उहाँलाई 
समपर्ण गर् य  भने पिवऽ आत्माको शिक्तले ठीक िदशातफर्  हामीलाई लैजान र 
िखँच्न सक्दछ। 

    “जब उहाँ जो सत्यको आत्मा हनुहुनु्छ जब आउँछ तब उहाँले 
ितमीह लाई सबै सत्यह तफर्  डोर् याउनहुनेुछ" (यूह ा १६:१३ पान्तिरत 
साथै येशूले भ ुभयो “ िपताले मेरो नाउँमा सहायता गनर् पठाउनहुनेु पिवऽ 
आत् माले ितमीह लाई सबै कुरा िसकाउनहुनेुछ र मैले भनेका सबै कुराको 
सम् झना गराउनहुनेुछ।" यूह ा  14:26।  यस संसारमा हामीह लाई अनेक  
भौितक तत्वह ले तानातान गिररहेका छन ् र हामीलाई दमन गनर् चाहन्छन ्
तर त्यसबाट उिम्करहन र िवश ् वाससाथ परमेँ वरको नीितमा चल्न चाहन्छ  
भने पिवऽ आत्माले हामीलाई शिक्त वा बल िदनहुनु्छ।  ःवगर्मा जीवन 
िबताउनको िनिम्त तयार हनु तथा सफलता हािसल गनर् चाहन्छ  भने यस 
संसारमा नै हामी रहँदा पिवऽ आत्माको अगवुाइमा िवँ वासको जीवन िबताउन ु
आवँयक छ। 
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  पावलले हामीलाई यो सल्लाह िदन्छन:् “ितमीह मा भएको िवँ वास 
मािनसह को बिु ान अनसुारको होइन तर परमेँ वरको शिक्त अनसुार 
हनुपुछर्" (१ कोरन्थी २:५ पान्तिरत)। यस संसारका अनेक  भौितक साधन 
र त्यसलाई हातमा पािरराख् ने ूितःपधार्ले गदार् ूायजसो हामीलाई परमेँ वरबाट 
पर पर राख् न खोज्दछ। तर यिद त्यःको िबपिरत हामीले पिवऽ आत्माको 
आवाजलाई िमिचरहँदैन  भने हामीलाई येशूतफर्  तािनन उहाँले शिक्त िदनहुनु्छ। 

    मािनसले जितसकैु आफ्नै बल, मनौवै ािनक साधन ारा संसार र 
संसारको लोभमा नफसाउन ूयास गराउन खोजेतापिन सांसािरक यु सँग लड्ने 
शिक्त केवल हामीह को व्यिक्तगत मनोबलभन्दा बािहरबाटमाऽ आउनपुछर्। 
जब हामीह ले हामीह लाई पिवऽ आत्माको िनयन्ऽणमा राख् न िदय  भने तब 
माऽ आित्मक िवजय िदलाउन परमेँ वरले अनेक  काम गनर् अवसर िदन्छ । 
हेन ुर्होस:् “इजिकएल ३६:२५-२७ “ 25 म ितमीह मािथ शु  पानी छकर् नेछु र 
ितमीह  चोखो हनेुछौ। मूितर्ह  र जनु कुराले ितमीह लाई अशु  पारेका छन,् 

तीबाट शु  पानछु। 26 म ितमीह लाई नयाँ दय र नयाँ मन िदनेछु। 
ितमीह को ढु ाको कठोर दय म हटाउनेछु र त् यसको स ामा आ ाकारी 
दय िदनेछु। 27 ितमीह बाट मेरा िनयमह  र मैले िदएका आ ाह को 
पालन गराउन म मेरो आत् मा ितमीह मा हािलिदनेछु।", यूह ा १४:२५-३१ “ 

25 “ितमीह सगैँ रहँदा नै मैले ितमीह लाई यी कुराह  भनेको छु। 26 
िपताले मेरो नाउँमा सहायता गनर् पठाउनहुनेु पिवऽ आत् माले ितमीह लाई सबै 
कुरा िसकाउनहुनेुछ र मैले भनेका सबै कुराको सम् झना गराउनहुनेुछ। 27 “म 
ितमीह लाई शािन् त िदएर जान् छु। मेरो आफ् नै शािन् त म ितमीह लाई िदन् छु र 
यो संसारले िदनेजः तो शािन् त होइन। आफ् नो मनलाई िवचिलत हनु नदेओ र 
नडराओ। 28 ‘म यहाँबाट जाँदै छु र फेिर ितमीह कहा ँफकर आउनेछु’ भनेर 
मैले भनेको कुरा त ितमीह ले सिुनहाल् यौ। ितमीह ले मलाई साँचो पले ूमे 
गरेको भए त म िपताकहाँ जान लाग् दा ितमीह  खसुी हनेुिथयौ िकनभने मभन्दा 
त िपता नै ठूलो हनुहुनु् छ। 29 यी सबै कुरा हनुभुन्दा अिघ नै मैले 
ितमीह लाई भिनसकेको छु र यी कुरा पूरा हुँदा ितमीह ले िवँ वास गनछौ। 
30 अब त मैले ितमीह सगँ अ  धेरै कुरा गनर् पाउँिदन ँिकनभने यस संसारको 
राजा आउँदै छ। वाः तवमा त् यसले मलाई केही गनर् सक् दैन। 31 तर सबै 
मािनसह ले म िपतालाई ूमे गछुर् भनी जान् न सकून ्भनेर म िपताको आ ालाई 
पालन गद छु। उठ, अब हामी यस ठाउँबाट जाऔ।ं”  र एिफसी ३:१४-२१ “ 
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14 त् यसैकारण म परमेँ वर िपताका पाउमा परेर ूाथर्ना चढाउँछु। 15 ः वगर् 
र पथृ् वीका सबै पिरवार िपताकै नाउँमा रहेका छन।् 16 उहाँको महान ्सम् पि  
र उहाँकै आत् माबाट ितमीह लाई शिक्त िमलोस ् र त् यो शिक्तले ितमीह लाई 
िभऽी जीवनमा बिलयो बनाओस ् भनी परमेँ वरलाई म ूाथर्ना गदर्छु। 17 
ितमीह ले िवँ वास गर अिन भीं टले ितमीह को दयमा बास गिररहून ्भनी म 
ूाथर्ना गछुर्। ितमीह ले हाल् ने जरा र ितमीह को जग ूमे नै होस ्भन् ने म 
ूाथर्ना गदर्छु। 18 त् यसो हुँदा ितमीह  पिन भीं टका पिवऽ जनह सँगै 
भीं टको ूमेको लम् बाइ, चौडाइ, उचाइ र गिहराइ कित छ, पूरासँग बझु् न 
सक् नेछौ। 19 सबै ानबिु ले खोज्न नसक् ने उहाँको ूमेलाई ितमीह ले बझु 
अिन परमेँ वरको भिरपूणर्ता ितमीह मा भिरओस।् 20 हामीिभऽ काम गन 
शिक्त ारा हामीले मागेको र सोचेको भन्दा ूशःत माऽामा िदन सक् नहुनेु 21 
उनै परमेँ वरलाई मण् डली र येशू भीं टमा सबै यगु सबै समय र सधभिर ूशंसा 
होस।् आमेन।"   

   “िविभ  लोभ, िशक्षादीक्षा, तकर्  अथार्त ्वादह  र परम्पराको नाउँमा 
शैतानले हामीह को िदमागलाई िनयन्ऽण गदर्छ। मािनसह लाई गलत 
िदशातफर्  डोर् याएर ितनीह को चिरऽलाई उसले ॅ  पादर्छ। पिवऽ धमर्शा  
बाइबलबाट पिवऽ आत्माले हामीह को चेतनामा बोल्नहुनु्छ र हामीह को 
दयमा सत्यको छाप लगाउनहुनु्छ। यसरी उहाँले गलत कुराह को भन्डाफोर 
गनुर्हनु्छ र ितनीह लाई हामीह को दयबाट िनकािलिदनहुनु्छ। परमेँ वरको 
वचन ारा काम गद सत्यको आत्माले भी का चिुनएका मािनसह लाई उहाँले 
आफूमा राख् नहुनु्छ।"-एलेन जी ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ६७१बाट 
पान्तिरत। 

   येशू भी  ःवगर्मा गइसक्नभुएपिछ यस संसारमा उहाँले पिवऽ 
आत्मालाई आफ्नो ूितिनिधःव पमा हामीलाई आिखिर उपहार िदनभुएको छ। 
सबै सत्यलाई िसकाउने उहाँ नै हनुहुनु्छ। संसारको अनेक  मायामोह र 
अिभलाषाबाट हामीलाई हटाइराख् न र शिक्त िदन पिवऽ आत्मा हामीसँग 
हरसमय ूयत् न गिररहनहुनु्छ। 

     हो संसारले हामीह लाई तािनराखेको छ, छैन त? तपाईँले अिहले नै 
के िनणर्य गनर् सक्नहुनु्छ जसले गदार् तपाईँ पिवऽ आत्मालाई समपर्ण गनर् 
सक्नहुनेुछ र संसारका लोभ तथा ूलोभनह सँग तपाईँ मकुािबला गनर् 
सक्नहुनेुछ? 
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उपसंहार: 
थप जानकारी: ःटुवाडर् वा सञ् चयकतार्ले दईु नीितह बाट सञ् चालन गिररहेको 
हनु्छ। ती हनु:् ूमे  र कतर्व्य। “कतर्व्यको जमु्ल्याहा बिहनी छ भनेर थाहा 
पाउन।ु त्यो हो ूमे। यिद ती दईु गणुह  एक भयो भने जे कुरामा पिन 
सफलता हािसल गनर् सक्छ । तर ती दईु गणुह लाई अलग गर् य  भने दवैुले 
असल काम गनर् सामथर् हुँदैन।"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली 
४, प.ृ ६२बाट पान्तिरत। यिद हामीह ले येशूको त्यागमा िचन्तन गरेर डबु्न 
सक्य  भने हामीह मा ूमे जाग्न सक्दछ र त्यसबाट कामकतर्व्यमा लाग्न 
घचघचाउन सक्दछ। 

    तर त्यसको िबपिरत संसारका नीितह  छन:् त्यो हो घणृा वा डाहा। 
त्यसको पिन जमु्ल्याहा छ, त्यो हो िविोह। िबिोह भनेकै घणृा तथा डाहालाई 
कायर्न्वन गिरन ुहो। लिुशफरले परमेँ वरको िब मा िविोह गर् यो (इजिकएल 
२८:१६,१७) र जब सम्म उसको नाश हुँदैन तब सम्म ऊ चपुचाप बःदैन। 
ूमेले मािनसह लाई आफ्नो अिधकारमा राख् नकुो स ा स ाको लोभ र ूमेले 
मािनसलाई िनिलिदन्छ। येशू भी मा भएको अिधकार र शिक्तलाई इॐाएलका 
धमर्गु ह ले घणृा गरेका िथए (म ी २२:२९)। येशूलाई बुसमा टाँगेपिछ 
ितनीह  मिन्दरबाट भाग्न वाध्य भएतापिन र उहाँको छेड्ने आखँाले हेरेपिन 
ितनीह ले आफ्नो मिनिःथितलाई फकार्एनन।् 
 

िचन्तनमनन: 
अ.  ूमे र कतर्व्य अथार्त ्आफूले गनुर्पन कामको बारेमा अझ 

सोच्नहुोस।् ती दईुलाई जमु्ल्याहा भनेर एलेन जी ाइटले 
सम्बोधन गनुर्भएको अथर् के हो? ती दईुलाई अलग गरेर 
रािखयो  वा काममा लगाउन खोिजयो भने ती दवैु असल 
काम गनर् खबुी हुँदैन भ कुो अथर् के हो? कतर्व्यिबनाको ूमे 
कःतो होला वा ूमे िबनाको कतर्व्य कःतो होला? िकन ती 
दवैु सँगसँगै हनुहुपुछर्? 

आ.  यस अध्यायको मूल सार पदमा भिनएको छ: “न्यायको 
समयमा धनसम्पि ले साथ िदँदैन वा केही फाइदा गदन तर 
धमीर्ह लाई मतृ्यबुाट उ ार गिरनेछ...जसले आफ्नो 
धनसम्पि मा भरोसा राख् छ त्यो पतन हनु्छ तर धमीर्चाही ँपात 
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जःतै मौलाउनछे" (िहतोपदेश ११:४,२८ पान्तिरत)। यस 
पदको अथर् के हो? धनसम्पि  वा धन दौलत भनेको के हो 
र के होइन? 

इ.  सोलोमन राजाको बारेमा िचन्तन गनुर्होस।् परमेँ वरूित 
अत्यन्त अगाध ूमे राख् ने त्यो राजा कसरी चकेुर गयो? 
उपदेशकको पःुतक पढ्नहुोस ् र त्यहाँ लेिखएको संसारको 
धनसम्पि को अथर्िहनता र शनु्यताको बारेमा के भन्दछ? 
हामीमा थोर बहतु जे भएतापिन त्यसले हामीलाई कःतो 
मनिःथितमा राख् न सक्छ? आित्मक बाटमा हामी रिहरन 
ूाथर्ना, बाइबल अध्ययन र भी सँगको सम्बन्ध िकन जारी 
राख् नपुछर्? 

इ.  संसारका भौितक कुराह  नभएतापिन कितपय मािनसह  
संसारको लोभमा शैतानले कसरी पासो थापी राख् न सफल 
भएको छ जसले गदार् परमेँ वरितर ध्यान िदन असमथर् हनु्छ? 

उ. िविभ  ूकारका बिु ह को बारेमा तपाईँलाई के थाहा छ? 
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कथा ४ 

ितनीह ले भे ाएका पिहलो ूमे बेिलज 

जेम्स पेःकािशयो, ६२ र लइुज पेःकािसयो, ६५ 
 

  मध्ये अमेिरकामा रहेको बेिलज देशमा जेम्स र लइुज बालककालमा 
सँगसँगै हकुका िथए। ठूलो भएपिछ ितनीह  कामको िनिम्त अमेिरकामा काम 
गनर् आूवासी भएर गए। लइुजले अमेिरकाको क्यािलफोिनर्या ूान्तमा ३० 
वषर्सम्म िविभ  व्यापारी काममा लागेकी िथइन।् क्यािलफोिनर्या, टेक्सास र 
इिलनोइज राज्यमा जेम्सले मोटरोला कम्पनीमा इिन्जनियर भएर काम गरे। 
जब ितनीह  अवकाश हनैु बेला भएको िथयो ितनीह  दवैु जना आफ्नै देश 
बेिलजमा फक। ितनीह ले अमेिरकामा गएपिछ ३० वषर्सम्म छुटेर काम 
गरेका िथए तर जब बेिलजमा फक फेिर ितनीह को िमऽता कायम भयो। 
फेिर िचनजानको समयमा ितनीह ले यो भे ाएिक ितनीह  दवैु जना अिववािहत 
िथए। जेम्सले लइुजलाई आफ्नो जीवनको साथी बनाउन अनरुोध गरे। 
“तपाईँको जीवनमा सबै भन्दा पिहलो व्यिक्त को हो?" भनेर उनले सोिधन।् 
“परमेँ वर" भनेर जेम्सले जवाफ िदए। “ठीक छ, हामी एउटै मन भएर कुरा 
गर ला" लइुजले जवाफ िदइन।् लइुजले साबथको बारेमा िसकेको कुरा 
जेम्सलाई सनुाउन उत्सकु िथइन।् जेम्सको पिन आफ्नै कहानी िथयो। ती दवैु 
जना मन खोलेर कुरा गनर् थाल्यो। साबथको बारेमा अमेिरकामा एउटा ूचार 
गन कायर्बममा जाँदा लइुजले सनेुकी िथइन।् तर बेिलजमा फकर सानो 
होटेल नखोलनु्जेल साबथको बारेमा ध्यान िदएकी िथइनन।् उनले ध्यान िदएर 
बाइबल पढ्न थािलन।् जब दशांसको बारेमा थाहा पाइन ्तब उनले कमाएको 
पैसाको दशांस परमेँ वरलाई बझुाउन थािलन।् जब अनैितक सम्बन्धको बारेमा 
बाइबलमा पिढन ्तब उनले िबबाह नगेरका ी र पु षलाई आफ्नो होटेलमा 
कोठा िदन छोिडन।् अिन परमेँ वरको आराधना गन ठीक िदन कुन ् होला 
भनेर उनले खोज्न थािलन।् उनी आइतबारमा चचर् जाने गिथर्न।् तर 
बाइबलले जे भन्छ त्यो मा  पिन उनले चाहेकी िथइन।् “आइतबार पालन 
गनुर् ठीक छ िक भ े ूमाण मैले बाइबलमा खोज्न थाल" उनले आफ्नो घर 
रहेको सहर डानिमगमा भिनन।् “तर जित मैले पढ्दै गए ँ त्यित शिनबार नै 
परमेँ वरको आराधना गन साँचो िदन हो भनेर परमेँ वरले देखाउन 
थाल्नभुयो।" 
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    अिन परमेँ वरले सात  िदनमा िवौाम िलनभुएको वचन िहॄू 
४:४-११मा पिढन।् त्यसै पदमा आ ान गिरएको पिन पिढन ्“यिद ितमीह ले 
उहाँको आवाज सनु्यौ भने ितमीह का दयह लाई कठोर नबनाउन।ु" “जब 
मैले यो पढ तब तब म एक िछन रोिकए।ँ मैले परमेँ वरलाई उहाँको 
आराधना गनर् ठीक िदन देखाउनको लािग ूाथर्ना गिररहेको िथए।ँ मैले यहा ँ
पो भे ाए।ँ के मैले आइतबारै आराधना गनुर्पछर् र? आइतबारलाई पिवऽ 
िवौाम बार मा ु नपन औिचत्यको ूमाण मैले यहाँ भे ाए"ँ लइुजले भिनन।् 
तर त्यो ानले उनलाई केही असिजलो पिन भएको िथयो। होटेल भनेको 
हप् ताको सात  िदन खलुा रहन्छ। अिन लइुजले के गन सो ठम्याउन 
सिकनन।् ूत्येक कोठामा उनले बाइबल र एलेन जी ाइटको अचम्मको ूमे 
अथार्त ् ःटेप्स टु बाइःट पःुतक राखेकी िथइन।् साबथमा लगुासगुा धनेु 
कामह  गनर् छोिडन।् तर त्यितकैमा पगु्छ िक भनेर उनलाई थाहा िथएन। 
धेरै वषर्पिछ भेटभएर फेिर िचनाजानी भएको जेम्सलाई पिन के गन भनेर थाहा 
िथएन। तर परमेँ वरसँग ूाथर्ना गनुर् र उहाँको आवाज सु  ज री छ भनेर 
उनले लइुजलाई भने। उनले लइुजलाई आफ्नो जीवनमा घटेको एउटा घट्ना 
भने। उनलाई उनको दाजलेु क्यािलफोिनर्याको राजमागर् हुँदै बेिलजमा जान 
िनमन्ऽणा गरेका िथए। ितनीह  जाने रात अिघ ितनीह  एक जना साथीको 
घरमा बसेका िथए। त्यस समय आफ्नो साथीलाई त्यो याऽामा जाउँ की 
नजाउँ भइरहेको उनले बताए। “तब नजाऊ। िभऽी आवाजलाई सनु" उनको 
साथीले भने। तर दाजलुाई हनु्छ भनेकोले जेम्सलाई जान कर लागेको िथयो। 
जब ितनीह ले कार चलाउन लागेका िथए तब त्यो कार चलेन। आिखरमा 
त्यो कारलाई तानेर दाजकुो घरमा ल्याए। “यो याऽामा नजाऊ" भनेको 
आवाजलाई मैले सु  चािहन। भोिलपल्ट िबहान दवैु दाजभुाइ कार चढेर 
याऽामा गए। मेिक्सकोको बाटो हुँदै जाँदा एउटा टायर यसरी पञ् चर भयो िक 
कार फनफिन्त घमेुर ल ो र दबैु दाजभुाइ कारबाट फ्याँिकए। जेम्सलाई 
अनहुार र हातमा ठूलो चोट लागेको िथयो। उनी मेिक्सकोको होटेलमा दईु 
िदन भनार् हनुपुर् यो। बेिलजमा पगेुपिछ उनले आफ्नो आखँा धिमिलएको थाहा 
पाए र तरुन्तै अमेिरकामा गएर आखँाको शल्यिबया गनुर्पर् यो। त्यो दघुर्ट्नाले 
जेम्सको जीवनमा अचानक पिरतर्न ल्यायो। 

“म चचर् जान थाल र परमेँ वरितर फिकर् न थाल। यिद मैले त्यो आवाज 
सनेुको भए मैले त्यो द:ुख पाउने िथइँन“ जेम्सले भने। जेम्स र लइुज दवैु 
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जनाले परमेँ वरको इच्छा पालन गनर् चाहेको महससु गरेका िथए र ितनीह ले 
िववाह गन िनणर्य पिन गरेका िथए। ूत्येक साबथ ितनीह  चचर्मा जान्थे। 
तर होटेलको काम छोड्नपुछर् भनेर ितनीह को मनमा लाग्यो। तर कसरी 
छोड्ने? 

   “तब परमेँ वरले ठूलो अचम्मको काम गनुर्भयो" लइुजले भिनन।् 
एक िदन उनले अमेिरकाको व्यापारी साथीलाई आफू बीस वषर्देिख छुि  
नमनाइ काम गिररहेको र केही समय छु ी मनाउन चाहेको भिनन।् भोिलपल्ट 
त्यस साथीले उनको होटेल िक  मञ् जरु गरे। 

   लइुज र जेम्सले बिप् तःमा िलए र ितनीह  अिहले ःथानीय चचर्मा 
सिबय छन।् िवौाम गनर् र परमेँ वरको सेवा गनर् साबथलाई  िदनभुएकोमा 
ितनीह ले उहाँको ूशंसा गदर्छन।् “हामीह को होटेलको व्यापारमा के भयो 
त्यो अत्यन्त अचम्मको िथयो" लइुजले भिन्छन।् 

   (लेखक आन्ि ुमकचेःनी) 
बेिलजको बारेमा थप जानकारी: पिछल्लो जन गणना अनसुार बेिलजमा ४०,१ 
ूितशत मािनसह  रोमन क्याथोिलक छन ्र ३१.८ ूितशत ूोटेःटेन्ट छन।् 
बेिलजमा ९२वटा एडभेिन्टःट चचर्ह  छन र ४० वटा स ितह  छन।् 
त्यहाँको जनसंख्या ३८८,००० छन ्र ११ ूितशत एडभेिन्टःटह  छन।् सन ्
१८८५मा ौीमती इ. गौतराव ूभलुाई िवँ वास गरेपिछ पःुतक तथा िविभ  
पचार्ह ारा क्यािलफोिनर्यामा समुाचार ूचार गरेकी िथइन।् उनले होन्डरुास र 
बेिलजमा एडभेिन्टःट सन्देश भएको छापाह  बाँधेकी िथइन।् 
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