
 
 
 

 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश ४:८,११, म ी ४:८,९, दािनएल ३:८-
१८, ूकाश १४:९, ूकाश १४:६,७ र ूिेरत ४:२३-३१। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "अिन आकाशको बीचमा अक  ःवगर्दूत 
उिडरहेको मैले देख। संसारमा रहेको ूत्येक रा , जाित, भाषा र मािनसह को 
िनिम्त अनन्तको ससुमाचार उक्त ःवगर्दूतसँग िथयो। उनले उच्च ःवरले यो 
आवाज िनकाल्दै आकाशमा घमेु, "परमेँ वरको भय मान वा उहाँूित ौ ा 
देखाऊ। उहाँको मिहमा गर िकनभने न्यायको समय आएको छ। सारा जगत, 
पथृ्वी, समिु र पानीका महुानह  सिृ  गनुर्हनेु परमूभ ुपरमेँ वरको आराधना 
गर" (ूकाश १४:६,७ पान्तिरत)। 
     पेिन्टकोःटको समयमा पिवऽ आत्माको वषार्पिछ सु का 
िवँ वासीह ले परमेँ वरको आराधना र ःतिुत गनर् धेरै जसो समय िबताएका 
िथए। ूिेरत २:४२मा भिनन्छ " 42 ितनीह  ूिेरतह का िशक्षा, स ित र 
रोटी भाँच ् न र ूाथर्नामा भिक्तसाथ लािगरहन् थे।" येशू भी  नै मसीह हनुहुनु्छ 
भ े आत्म ानले ितनीह  अत्यन्त आनिन्दत भएका िथए। परुानो करारमा 
उल्लेख गिरएको भिवंयवाणी पूरा गनर् उहाँ नै आउनभुएको िथयो भ े थाहा 
पाएर ितनीह  परमेँ वरूित आभारी भएका िथए र ितनीह का दयह  
उहाँलाई धन्यवाद िदन भिरएका िथए। ितनीह ले यो अचम्मको सत्य 
आत्मा ान थाहा पाउनलाई ठूलो अवसरको पमा िलएका िथए। येशूको 
जीवन, मतृ्य ुर पनु त्थानलाई परमेँ वरले ूकट गराउनभुएकोले र ितनीह को 
जीवनमा उहाँले के गनुर्भयो सोूित आभारी भएर उहाँलाई धन्यवाद िदन 
सु का िवँ वासीह  एक जटु भएर स ित गनर्, बाइबल अध्ययन गनर् र 
ूाथर्नामा समय िबताउनपुन आवँयकता ितनीह ले महससु गरेका िथए। 
   येशू भी को चचर् भनेको के हो भनेर पिरभाषा िदनपुदार् त्यो 
परमेँ वरको आराधना गन समाज हो भनेर देखाउन ु आवँयक िथयो।  
"आित्मक घर हनु, पिवऽ पजुारी ब  र येशू भी ारा परमेँ वरलाई महण 
योग्य आित्मक बिलह  िदन" (१ पऽसु २:५ पान्तिरत) िवँ वासीह लाई 
बोलाइएको िथयो। जब िवँ वासीह  एक भएर परमेँ वरूित आभारी भएको 
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भावनाह  व्यक्त गदर्छन ्तब ितनीह को दय आमूल पमा पिरवतर्न हनु्छ र 
ितनीह को ःवभावमा परमेँ वरको चिरऽ ूितिबिम्बत भएको देखाउँछ र 
उहाँको सेवाकायर्को िनिम्त ितनीह  तयार हनु्छन।् 
    परमेँ वरको ःतिुत, आराधना, उपासना वा पजुा गनुर्को अथर् के हो र 
त्यसले गदार् येशूका िवँ वासीह मा हनेु एकता कसरी सरुिक्षत हनु्छ भ े 
िवषयबःत ुयस अध्यायमा हेनछ । 
 

१. हामीह को सिृ कतार् र मिुक्तदाताको आराधना 
   जब हामी परमेँ वरको आराधना वा उपासनाको बारेमा चचार् गछ  
तब आराधनामा के के कुरा समावेश हनुपुछर् र कसरी गन भ े कुराह लाई 
ूाथिमकता िदन्छ । तर यथाथर्मा आराधनाको गिहरो वा गम्भीर अथर् के हो 
त? सिृ कतार् परमेँ वरलाई नै आराधना गनुर्को अथर् के हो त? र आरधानामा 
हामीह ले के के गन? भजन २९:१,२मा दाउदले यसरी व्यक्त गदर्छन,् "१ 
हे परमेँ वरका बिरं ठ (जनह ) हो, परमूभकैु गणुानवुाद गर,  परमूभलुाई 
मिहमा र शिक्तको ौेय देओ। २ परमूभकुो नाउँलाई सहुाउँदो मिहमाको ौेय 
उहाँलाई देओ। उहाँको पिवऽताले सशुोिभत भएर परमूभकुो आराधना गर।" 
आराधनाको अथर् बझु्न यस भजनले हामीलाई िठक िनदशनितर औलँ्याउँछ। 
परमेँ वरको मिहमा गनुर् र उहाँले पाउनपुन आदर िदन ु नै परमेँ वरको 
आराधना गनुर् हो। 
    ूकाश ४ र ५मा परमेँ वर र परमेँ वरको थमुा येशूको आराधना 
जगतका जीवनह ले गनुर्पन कारणह  के के छन ्भनेर औलँ्याएको छ। िवशेष 
गरेर ूकाश ४:८,११, ५:९-१३ पढ्नहुोस:् "१ यसपिछ मैले हेर,  र ः वगर्मा 
एउटा ढोका देख, जो खलुा िथयो। मैले पिहले सनेुको सोर तरुहीको जः तो 
आवाजमा मसँग यसरी बोिलरहेको िथयो– “यतामािथ आऊ, र अब यसपिछ जनु 
कुराह  हनुपुछर् सो म ितमीलाई देखाउनेछु।” २ म तु न् तै आत् मामा भए।ँ हेर, 
ः वगर्मा एउटा िसंहासन िथयो,  र एक जना त् यस िसंहासनमा िवराजमान 
हनुहुनु् थ् यो। ३ त् यहाँ िवराजमान हनुहुनेुको महुार िबल् लौर र लालमिणजः तै 
देिखन् थ् यो, र िसंहासनको विरपिर पन् नाजः तो इन् िेनी िथयो। ४ त् यस िसंहासनको 
विरपिर चौबीस िसंहासनह  िथए, र िशरमा सनुका मकुुटह  र सेता पोशाकह  
पिहरेका चौबीस जना धमर्-गु ह  ती िसंहासनमा बसेका मैले देख। ५ त् यस 
िसंहासनबाट िबजलुीह ,  आवाजह  र गजर्नह  िनः केर आउँथे,  र त् यस 
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िसंहासनको सामनु् ने आगोका सात वटा ब ीह  बिलरहेका िथए। यी 
परमेँ वरका सात आत् माह  हनु ्। ६ िसंहासनको अिग ः फिटकतलु् य काँचको 
समिुजः तो िथयो। अगािड र पछािड जम् मै आखैँ-आखँा भएका चार वटा जीिवत 
ूाणी िसंहासनको विरपिर र चारैपि  िथए। ७ पिहलो ूाणी िसंहजः तै िथयो, दोॐो 
ूाणी बहरजः तै, तेॐो ूाणीको अनहुार मािनसको जः तै र चौथो ूाणी उिड़रहेको 
ग डजः तै िथयो। ८ ती चारै वटा ूाणीका छ-छ वटा पखेटा िथए र चारैपि  र 
िभऽपि  आखँाह ले भिरएका िथए। िदनरात ितनीह  नथािमकन यसो भन् दै 
गाइरहन् छन ्, “पिवऽ, पिवऽ, पिवऽ परमूभ ुसवर्शिक्तमान ् परमेँ वर, जो हनुहुनु् थ् यो 
र हनुहुनु् छ र जो आउनहुनेुछ।” ९ जब-जब ती जीिवत ूाणीह ले िसंहासनमा 
िवराजमान हनुहुनेु र जो सदासवर्दा जीिवत रहनहुनु् छ, उहाँलाई मिहमा, आदर, 
धन् यवाद चढ़ाउँछन ्, १० तब ती चौबीस जना धमर्-गु ह  िसंहासनमा िवराजमान 
हनुहुनेुको सामनु् ने घोप् टो पदर्छन ्,  र सदासवर्दा जीिवत रहनहुनेुलाई दण् डवत ् 
गदर्छन ्,  र ितनीह का आफ् ना-आफ् ना मकुुट िसंहासनको सामनु् ने राखेर यसरी 
गाउँछन ्: ११ “हे हाॆा ूभ ुर परमेँ वर, तपाईं मिहमा, आदर, र शिक्त महण गन 
योग् यको हनुहुनु् छ,  िकनभने सबै कुरा तपाईंले नै सिृं ट गनुर्भएको हो, र तपाईंकै 
इच् छाबमोिजम ती अिः तत् वमा आए, र ितनको सिृं ट भयो।” (ूकाश ४) र "१ 
िसंहासनमा िवराजमान हनुहुनेुको दािहने बाहलुीमा िभऽ र बािहरपि  लेिखएको 
एउटा चमर्पऽको मु ो मैले देख, जो सात वटा मोहोर लगाएर बन् द गिरएको 
िथयो। २ अिन एउटा बलवान ् ः वगर्दूतलाई ठूलो आवाजले यसो भिनरहेको मैले 
देख,  “यो मु ो खोल् न र यसका मोहोरह  तो  न योग् य को छ?” ३ ः वगर्मा 
अथवा पथृ् वीमा वा पथृ् वीमिुन यो चमर्पऽको मु ो खोल् न वा त् यसिभऽ हेनर् सक् ने 
कोही िथएन। ४ कोही पिन त् यो चमर्पऽको मु ो खोल् ने अथवा त् यसिभऽ हेन 
योग् यको नपाइएको हनुाले म खूबै रोए।ँ ५ तब धमर्-गु ह मध् ये एक जनाले 
मलाई भने,  “नरोऊ! हेर, यहूदाका कुलको िसंह, दाऊदको मूल यो मु ो र यी 
सात वटा मोहोरह  खोल् न िवजयी हनुभुएको छ।” ६ तब मैले एउटा थमुा 
उिभरहनभुएको देख, जो मािरएको जः तो देखा पनुर्हनु् थ् यो। उहाँ िसंहासन र चार 
जीिवत ूाणीह का बीचमा, र धमर्-गु ह का माझमा हनुहुनु् थ् यो। उहाँका सात 
वटा सीङ र सात वटा आखँा िथए, जनुह  सारा पथृ् वीमा पठाइएका परमेँ वरका 
सात आत् मा हनु ्। ७ उहाँ जानभुयो, र िसंहासनमा िवराजमान हनुहुनेुको दािहने 
बाहलुीबाट त् यो मु ो िलनभुयो। ८ जब उहाँले त् यो मु ो िलनभुयो, तब ती चारै 
जीिवत ूाणी र चौबीसै धमर्-गु ह  थमुाको सामनु् ने घोप् टो परे। ूत् येकको 
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हातमा वीणा र धूपले भिरएका सनुका पाऽह  िथए, जो सन् तह का ूाथर्ना हनु ्। 
९ ितनीह ले यसो भन् दै एउटा नयाँ गीत गाए: “तपाईं यो चमर्पऽको मु ो िलने 
र त् यसका मोहोरह  तो  ने योग् यका हनुहुनु् छ,  तपाईं मािरनभुयो र आफ् नो 
रगत ारा तपाईंले परमेँ वरको िनिम् त हरेक कुल,  भाषा,  मािनस र जाितबाट 
मािनसह लाई छुटकारा िदनभुयो, १० र ितनीह लाई राज् य र हाॆा परमेँ वरका 
पूजाहारी बनाउनभुएको छ, र ितनीह ले पथृ् वीमा राज् य गनछन ्।” ११ तब मैले 
हेर, अिन िसंहासन, जीिवत ूाणीह  र धमर्-गु ह का विरपिर धेरै ः वगर्दूतह का 
आवाज सनु। ितनीह को संख् या लाख  र करोड  िथयो। १२ ितनीह  चक  
सोरले यसो भिनरहेका िथए, “मािरएका थमुा सामथ् यर्,  वैभव, बिु , शिक्त सम् मान, 
मिहमा,  र ः तिुत महण गन योग् यका हनुहुनु् छ।”  १३ अिन ः वगर्मा,  पथृ् वीमा, 
पथृ् वीमिुन,  समिु र त् यहाँ भएको हरेक ूाणीले यसो भिनरहेको मैले सनु, 
“िसंहासनमा िवराजमान हनुहुनेुलाई र थमुालाई ः तिुत, सम् मान, मिहमा, र सामथ् यर् 
सदासवर्दा होस ्।” १४ तब ती चारै जीिवत ूाणीले भने, “आमेन।” अिन ती धमर्-
गु ह ले घोप् टो परेर दण् डवत ् गरे।" (ूकाश ५)।    
     ःवगर्को िसंहासन भएको कोठामा रहन ु भएको परमेँ वरको थमुा र 
संसारको मिुक्तदाता भनेर िचनारी िदँदै आराधनाको िचऽण गरेको कुरा अत्यन्त 
ौ ामय र ूरेणादायी छ। परमेँ वरको सिृ ले उहाँले के गनुर्भयो त्यसूित 
आभारी भएर उहाँको ःतिुत शब्दह ारा जब व्यक्त हनु्छ तब आराधना 
हनु्छ। परमेँ वरको सिृ  र उहाँले िदनहुनेु मिुक्तूित जब मािनस कृत  हनु्छ 
तब आराधना हनु्छ। आराधना गनुर् भनेकै परमेँ वरको कामको आत्म ान 
थाहा पाएर उहाँूित भावपूणर् आभार व्यक्त गनुर् हो। संसारको अन्तको समयमा 
परमेँ वरबाट उ ार पाएकाह ले उहाँको मिुक्तको ूत्यउु रमा उहाँको ःतिुत 
गनछन।् "३ ितनीह ले यसो भनेर परमेँ वरका दास मोशाको भजन र 
थमुाको भजन गाउँदैिथए,  “हे परमूभ ु परमेँ वर सवर्शिक्तमान ्,  तपाईंका कायर् 
महान ् र आँ चयर्पूणर् छन ्, यगु-यगुका महाराजा, तपाईंका मागर् धािमर्क र सत् य 
छन ्। ४ हे परमूभ,ु तपाईंको डर कसले मान् दैन? र तपाईंका नाउँको मिहमा 
कसले गदन?  िकनिक तपाईं माऽ पिवऽ हनुहुनु् छ। सबै जाितले आएर 
तपाईंलाई दण् डवत ् गनछन ्,  िकनभने तपाईंका धािमर्क कायर्ह  ूकट भएका 
छन ्।” ूकाश १५:३-४। 
   त्यसकारण परमेँ वरको आराधना गनुर् वा उपासना गनुर् भनेकै 
परमेँ वरूित हामीह ले िवँ वास र आःथा राखेर उहाँको शिक्तशाली कामूित 
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आभार व्यक्त गनुर् हो। ूथमत: उहाँले हामीलाई सिृ  गनुर्भयो र दोॐोमा 
उहाँले हामीलाई उ ार गनुर् भयो। आराधनामा हनुपुन तत्वह  समावेश 
हनुपुछर्: ःतिुत, भावपूणर् ौ ा वा आदर व्यक्त, ूशंसा, ूमे र उहाँको आ ा 
िसरोपर गन ूितब ता। िकनभने यी सबै कुराह  पाउन उहाँ योग्यको 
हनुहुनु्छ। परमेँ वर हाॆो सिृ कतार् र मिुक्तदाता हनुहुनु्छ भनेर उहाँको बारेमा 
हामीलाई थाहा पाउने मूल ॐोत नै पिवऽ धमर्शा  बाइबल हो। अझ 
परमेँ वर को हनुहुनु्छ भनेर पूरा जा  येशूको व्यिक्तत्व र उहाकँो 
सेवाकायर्बाट ूकट गिरएको छ भनेर येशूभक्तह ले जान्दछन ् (६ "येशूले 
ितनलाई भन् नभुयो,  “बाटो, सत् य र जीवन म नै हुँ। म ारा बाहेक कोही पिन 
िपताकहाँ आउन सक् दैन। ७ ितमीह ले मलाई िचनेका भए, मेरा िपतालाई पिन 
िचन् नेिथयौ। अबदेिख उसो उहाँलाई िचन् दछौ,  र उहाँलाई देखेका छौ।”   ८ 
िफिलपले उहाँलाई भने,  “हे ूभ,ु  हामीलाई िपता देखाइिदनहुोस ्। त् यित भए 
हामीलाई पगु् छ।”   ९ येशूले ितनलाई भन् नभुयो, “िफिलप, यितको समयसम् म म 
ितमीह सँग छु, तैपिन ितमीले मलाई िचन् दैनौ? जसले मलाई देखेको छ, त् यसले 
िपतालाई देखेको छ। ितमी कसरी भन् न सक् छौ,  ‘हामीलाई िपता 
देखाइिदनहुोस ्?’  १० म िपतामा छु,  र िपता ममा हनुहुनु् छ भनेर के ितमी 
िवँ वास गदनौ?  जनु वाणी म ितमीह लाई भन् दछु,  त् यो मैले मेरो आफ् नै 
अिधकारमा बोलेको होइन ँ तर ममा वास गनुर्हनेु िपताले आफ् नो काम 
गनुर्हनु् छ। ११ मलाई िवँ वास गर, िक म िपतामा छु, र िपता ममा हनुहुनु् छ। 
नऽभने यी कामह कै खाितर िवँ वास गर। १२ “साँच् चै,  म ितमीह लाई 
भन् दछु, जसले मलाई िवँ वास गदर्छ,  त् यसले मैले गरेका काम पिन गनछ,  र 
तीभन् दा ठूला काम गनछ,  िकनभने म िपताकहाँ गइरहेछु। १३ ितमीह ले 
मेरो नाउँमा जेसकैु मागे तापिन पऽुमा िपताको मिहमा होस ् भनेर म त् यो 
गनछु। १४ ितमीह ले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग् यौ भने म 
गिरिदनेछु।"यूहन् ना १४:६-१४)। येशूको बिलदान र पनु त्थान नै 
आराधनाको मूल केन्ििवन्द ु भएकोले उहाँलाई उहाँका भक्तह ले उहाँ 
मिुक्तदाता र उ ारकतार् भनेर उहाँको आराधना गदर्छन।् 
    जब येशूका भक्तह  उहाँको आराधना गनर् भेला हनु्छन ्तब त्यो भेल 
कुनै सामािजक अन्तरिबया गन थलो नमािन परमेँ वरको उपिःथितको अनभुव 
गद उहाँूित सम्मान देखाउँदै हामीह को आराधनाको सेवाकायर् सु  गनुर्पछर्। 
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    हामीह को सिृ कतार् र मिुक्तदाता हनुभुएर भी ले हामीलाई के 
िदनभुयो, उहाँले हामीलाई के बाट जोगाउनभुयो र हामीह को स ामा मनुर्भएर 
उहाँले हामीलाई के िदन चाहनहुनु्छ सो को बारेमा सोच्नहुोस।् सबै खालका 
हाॆा आराधनाह को जग नै ती सत्यह  िकन हनुपुछर्? 
 

२.  गलत उपासना वा आराधना  
    शैतानले येशूलाई म भिूममा परीक्षा गदार् ितन वटा कुरामा पिरक्षा 
गरेको िथयो। ितनमा तेॐोचाही ँ के? हेन ुर्होस ् म ी ४:८-१० "८ फेिर 
िदयाबलसले उहाँलाई एउटा अल् गो पवर्तमा लगेर संसारका सबै राज् य र ितनको 
वैभव उहाँलाई देखायो, ९ र उहाँलाई भन् यो,  “तपाईंले घोप् टेर मलाई दण् डवत ् 
गनुर्भयो भने, यी सबै थोक म तपाईंलाई िदनेछु।”   १० तब येशूले त् यसलाई 
भन् नभुयो,  “शैतान,  तँ दूर होइजा! िकनभने लेिखएको छ,  ‘तले परमूभ ुआफ् ना 
परमेँ वरलाई दण् डवत ् गनूर्, र उहाँको माऽ सेवा गनूर्’।”    
    ूभ ु येशूले सिृ  गनुर्भएको यस पथृ्वीलाई जबरजःती कब्जा गरेर 
शैतानले आफ्नो राज्य भनेर दावी गरेको िथयो। जब येशू ४० िदन उपबास 
बिससकेपिछ उहाँको अत्यन्त कमजोर अवःथाको मौका उठाइ अत्यन्त घमण्ड 
र अिभमानले फुलेर आएर शैतानले उहाँलाई फसाउन खोज्यो। आफू यस 
संसारको शासक, यसको सबै मिहमा र सम्पि  उसको हो, यस संसारमा 
रहेका सबै मािनसह को सम्मान र आदर उसले पाएको हो भनेर उसले दावी 
गरेको िथयो। यस संसारको सृ कतार् आफू नै हो भनेर शैतानले देखाउन 
खोजेको िथयो। सिृ कतार् परमेँ वरको उसले सरासार बेइज्जत गरेको िथयो। 
कसैको आराधना, उपासना, पूजा गनुर् भनेको के हो सो शैतानलाई ाक् कै 
थाहा  छ भनेर उसले ूकट गरेको िथयो। यस जगतको सिृ कतार् नै यस 
पथृ्वी र जगतको ःवामी हनुभुएकोले उहाँमाऽ सबैको ौ ा, आदर, भिक्त, 
दण्डवत ्र सम्मान पाउन ुयोग्य हनु ुपनमा शैतानले अ बाटमाऽ होइन मानव 
जीवन िलनभुएको येशूबाट पिन आफूलाई ढोग्न माग गरेको िथयो। 
   दािनएल ३ अध्यायमा तीन साथीह ले राजा नबूकदनेसरबाट ठूलो 
चनुौितको सामना गनुर् परेको िथयो। त्यो केहो भनेर पद ८-१८मा ूःततु 
गिरएको छ। त्यही खालको चनुौितको सामना ूभकुा िवँ वासी जनह ले 
अन्तको समयमा गनुर्पनछ भनेर ूकाश १३:४ र १४:९-११मा उल्लेख 
गिरएको छ। तीन िहॄू साथीह ले, येशूले र अिन्तम समयमा परमेँ वरका 
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जनह ले सामना गनुर्पन तत्व के हो जसले गदार् हामी कःको पक्षमा छ  भनेर 
खलुा पमा देखाउँछ? हेन ुर्होस:् "१ राजा नबूकदनेसरले तीस िमटर अग् लो र 
तीन िमटर चौड़ा भएको सनुको एक मूितर् बनाए र त् यसलाई बेिबलोनको ूदेशमा 
िः थत दूरा नाम गरेको मैदानमा ः थापना गरे। २ त् यसपिछ उनले त् यस मूितर् 
अपर्ण गनर्लाई ूान् तका बड़ाहािकम,  इलाका अिधकारी,  राज् यपाल,  सल् लाहकार, 
कोषाध् यक्ष, उच् च न् यायाधीश, तल् लो अदालतका न् यायाधीश तथा सम् पूणर् ूान् तीय 
अिधकृतह लाई भेला गरे। ३ यसकारण ूान् तका बड़ाहािकम,  इलाका 
अिधकारी, राज् यकाल, सल् लाहकार, कोषाध् यक्ष, उच् च न् यायाधीश, तल् लो अदालतका 
न् यायाधीश तथा सम् पूणर् ूान् तीय अिधकृतह  राजा नबूकदनेसरले खड़ा गरेको 
त् यस मूितर्लाई अपर्ण गनर् भेला भए र त् यसको अिग उिभए। ४ तब सो कुराको 
घोषणा गनले चक  ः वरमा कराएर भन् यो,  “हे मािनसह , जाितह  र िविभन् न 
भाषा बोल् नेह , ितमीह लाई यो हकुुम भएको छ: ५ ितमीह ले नरिस ा, बाँसरुी, 
वीणा, सार ी, िसतार, न् याउली-बाजा र सबै िकिसमका बाजाको ः वर सनु् ने िबि कै 
राजा नबूकदनेसरले ः थापना गनुर्भएको सनुका मूितर्को अिग घोप् टो परेर ितमीह  
सबैले दण् डवत ् गनुर्पछर्। ६ घोप् टो परेर दण् डवत ् नगन जोसकैु पिन तु न् तै 
दिन् करहेको आगोको भ ीमा फािलनेछ।” ७ यसैकारण नरिस ा,  बाँसरुी,  वीणा, 
सार ी,  िसतार,  न् याउली-बाजा र सबै िकिसमका बाजाह को ः वर सनु् ने िबि कै 
िविभन् न भाषा बोल् ने जाित-जाितका मािनसह  सबैले घोप् टो परेर नबूकदनेसर 
राजाले ः थापना गरेको सनुको मूितर्लाई दण् डवत ् गरे। ८ यसै बेला केही 
ज् योितषीह  अिग सरेर यहूदीह का िव मा अिभयोग लगाए। ९ ितनीह ले 
राजा नबूकदनेसरलाई भने, “महाराजा, अमर रहून ्! १० हजूरले हकुुम गनुर्भएको 
छ,  िक हरेक जसले नरिस ा, बाँसरुी, वीणा, सार ी,  िसतार, न् याउली-बाजा र सबै 
िकिसमका बाजाह को ः वर सनु् छ, त् यसले घोप् टो परेर सनुको मूितर्लाई दण् डवत ् 
गनुर्पछर्। ११ अिन जसले घोप् टो परेर दण् डवत ् गदन,  उसलाई दिन् कएको 
आगोको भ ीमा फािलनेछ। १२ तर केही यहूदीह  छन ्,  जसलाई हजूरले 
बेिबलोनको ूान् तमािथ शासन गनर् िनयकु्त गनुर्भयो, जसका नाउँ शिक, मेशक र 
अबे  नगो हनु ्। हे महाराजा,  ियनीह ले हजूरलाई टेदनन ्। ियनीह  न त 
हजूरका देवताह लाई पजु् छन ्,  न हजूरले ः थापना गनुर्भएको सनुको मूितर्लाई 
दण् डवत ् गछर्न ्।”    १३ िरसले चरू भएर नबूकदनेसरले शिक,  मेशक र 
अबे  नगोलाई ल् याउने हकुुम गरे। यसकारण यी मािनसह  राजाकहाँ ल् याइए, 
१४ र नबूकदनेसरले ितनीह लाई भने, “ए शिक, मेशक अबे  नगो, के यो कुरा 
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सत् य हो,  िक ितमीह  मेरा देवताह को सेवा गदनौ वा मैले ः थापना गरेको 
सनुको मूितर्लाई दण् डवत ् गदनौ? १५ अब यिद ितमीह ले नरिस ा, बाँसरुी, वीणा, 
सार ी, िसतार, न् याउली-बाजा र सबै िकिसमका बाजाह को आवाज सनु् ने िबि कै 
मैले बनाएको मूितर्लाई दण् डवत ् गनर् तयार भयौ भने धेरै राॆो हनेुछ। तर यिद 
ितमीह ले यसलाई दण् डवत ् गरेनौ भने,  तु न् तै दिन् करहेको आगोको भ ीमा 
ितमीह  फािलनेछौ। तब कुन देवताले ितमीह लाई मेरो हातबाट बचाउन 
सक् ला?”  १६ शिक,  मेशक,  र अबे  नगोले राजालाई जवाफ िदए,  “हे 
नबूकदनेसर,  यससम् बन् धमा हजूरको अिग हाॆो आफ् नै पक्षमा भन् नपुन 
आवँ यकता केही छैन। १७ हे महाराजा, यिद हामीह  दिन् करहेको आगोको 
भ ीमा फािलय  भने, हामीले सेवा गरेका परमेँ वरले हामीलाई यसबाट बचाउन 
सक् नहुनेुछ र हजूरको हातबाट छुटकारा िदनहुनेुछ। १८ तर हामीलाई उहाँले 
यसो नगनुर्भए तापिन,  हे महाराजा,  हजूरका देवताह को सेवा गनछैन  न त 
हजूरले ः थापना गनुर्भएको सनुको मूितर्लाई दण् डवत ् गनछ  भनी हजूरलाई थाहा 
होस ् भन् ने हामी चाहन् छ।”   
  १९ तब शिक, मेशक र अबे  नगोिसत नबूकदनेसर िरसले चरू भए, र 
ितनीह ूित उनको धारणा ब  िलयो। उनले त् यस आगोको भ ीलाई 
साधारणभन् दा सात गणुा चकार्उने हकुुम गरे, २० र उनका सेनाको सबभन् दा 
बिलया िसपाहीह मध् ये कोहीलाई शिक,  मेशक र अबे  नगोलाई बाँधेर 
दिन् कएको आगोको भ ीमा फ् याँिकिदन भनी आ ा गरे। २१ तब यी मािनसह  
दौरा, सु वाल, टोपी र अन् य लगुाह िसत बाँिधएर दिन् करहेको आगोको भ ीमा 
फ् याँिकए। २२ राजाको हकुुम यित ज री िथयो र आगोको भ ी यित तातो 
िथयो िक आगोको ज् वालाले शिक, मेशक र अबे  नगोलाई लैजाने िसपाहीह लाई 
भः म पार् यो,  २३ अिन यी तीन जना मािनसह  दि॑लो पमा बाँिधएकै 
अवः थामा दिन् करहेको आगोको भ ीमा परे।  २४ त् यसपिछ राजा नबूकदनेसरले 
आँ चयर्चिकत हुँदै उृेर आफ् ना सल् लाहकारह लाई सोधे,  “के हामीले बाँधेर 
आगोमा फालेका तीन जना मािनसह  होइनन ् र?”  

उनीह ले जवाफ िदए, “िनँ चय नै हो, महाराजा।” २५ उनले भने, “हेर 
त,  आगोिभऽ चार जना मािनसह  विरपिर िहँिड़रहेका देख् दछु,  ितनीह  
नबाँिधएका र कुनै हािन नभएका देिखन् छन ्,  र त् यो चौथोचािहँ देवताह को 
पऽुजः तै देिखन् छ।”   २६ तब नबूकदनेसरले दिन् कएको आगोको भ ीको ढोका 
निजक गएर िचच् च् याए, “हे शिक, मेशक र अबे  नगो, सव च् च परमेँ वरका सेवक 
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हो,  बािहर िनः केर आओ।”  तब शिक,  मेशक र अबे  नगो आगोबाट बािहर 
िनः केर आए,    २७ अिन ूान् तका बड़ाहािकमह ,  इलाका अिधकारीह , 

राज् यपालह , र सल् लाहकारह  ितनीह का विरपिर भीड़ लागे। उनीह ले देखे 
िक आगोले ितनीह का शरीरमा हािन परु् याएको िथएन, न त ितनीह का िशरको 
र  नै खहिरएको िथयो, ितनीह का लगुालाई आगोले छोएको िथएन र ितनीह मा 
आगोको कुनै गन् धैसमेत िथएन। २८ त् यसपिछ नबूकदनेसरले भने,  “शिक, 

मेशक र अबे  नगोका परमेँ वरलाई ूशंसा होस ्, जसले आफ् ना दूतलाई पठाएर 
आफ् ना सेवकह लाई छुटकारा िदनभुयो। ितनीह ले उहाँमािथ िवँ वास गरे, र 
राजाको हकुुमलाई अः वीकार गरी आफ् ना परमेँ वरलाई छोड़ेर कुनै देवतालाई 
सेवा गनुर् वा दण् डवत ् गनुर्भन् दा ब  आफ् ना जीवन िदन तयार भए। २९ 
यसकारण म यो उदीर् िदँदैछु िक कुनै पिन जाितका वा कुनै पिन भाषा बोल् ने 
मािनसह ले शिक,  मेशक र अबे  नगोका परमेँ वरको िव मा केही भन् छन ् 
भने, उनीह  टुबा-टुबा पारी कािटनेछन ् र उनीह का घर उजाड़ पािरनेछन ्, 
िकनभने यसरी कुनै पिन अक  देवताले बचाउन सक् दैनन ्।”    ३० त् यसपिछ 
राजाले शिक, मेशक र अबे  नगोलाई बेिबलोनको ूान् तमा पदोन् नित गिरिदए।" 
(दािनएल ३), "मािनसह ले अिज रको पूजा गदर्थे,  िकनिक त् यसले आफ् नो 
अिधकार पशलुाई िदएको िथयो। ितनीह ले यसो भन् दै पशकुो पूजा गरे,  “यो 
पशजुः तो अ  को छ? यसको िव मा को ल  न सक् ने?” ( ूकाश १३:४) र 
"९ त् यसपिछ तेॐा ः वगर्दूत चक  सोरले यसो भन् दै ितनीह का पिछ आए, “यिद 
कुनै मािनसले त् यो पश ुर त् यसको मूितर्लाई पजु् यो र िनधार वा हातमा त् यसको 
छाप िलयो भने, १० त् यसले पिन उहाँका बोधको कचौरामा केही निमसाई तयार 
गिरएको परमेँ वरका बोधको कड़ा म  िपउनेछ,  र पिवऽ ः वगर्दूतह  र 
थमुाको सामनु् ने आगो र गन् धकमा त् यसलाई यातना िदइनेछ। ११ ितनीह का 
यातनाको धूवाँ सदासवर्दा मािः तर गइरहनेछ। ितनीह  यी नै हनु ् जसले त् यो 
पश ु र त् यसको मूितर्लाई पूजा गछर्न ्,  र त् यसका नाउँको छाप िलन् छन ्। 
ितनीह ले िदनरात किहल् यै पिन आराम पाउनेछैनन ्।”  (ूकाश १४:९-११)  
     कैयन र हाबेलको समयदेिख बेिबलोनमा यु  बन्धक भएर बेिबलोन 
अथार्त ्आधिुनक इराकको राजा नबूकदनेसरको राज्यमा सेवा गिररहेका तीन 
यहूदी साथीह सम्म र यगुको अन्तसम्म शैतानले सबै मािनसह को आराधना 
गन ूणालीलाई आफूितर िखँिचरहेको पाइन्छ। "पशकुो छाप"ले (ूकाश 
१६:२) ल्याउने िवगिवगी त कायमै छ तर मािनसह को पूजा वा आराधना 
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गिरने योग्य ठहिरनभुएको सत्य परमिपता सनातन सिृ कतार् परमेँ वरबाट बढो 
चलािखकासाथ मािनससह को ध्यान आफूितर फकार्उने कला शैतानले 
अपनाइरहेको छ। यस जगतमा पापको ूवेश हनुभुन्दा अिघ शैतान परमेँ वर 
जःतै हनु खोजेको िथयो (यशैया १४:१४)। राजा नबूकदनेसरले िनमार्ण गरेको 
३० फुटे देवतालाई ढोग्न तीन यहूदी यवुाह लाई हकुुम िदँदा ितनीह ले 
नमान्दा ितनीह लाई आगोको भ ीमा फालेर मान धम्की िदए जःतै संसारको 
अन्तमा शैतानले आदेश िदएको उनको मूतीर् वा ूतीकलाई ढोग्न वा आत्मसात ्
गनर् नमान्दा परमेँ वरको भक्त जनह लाई पिन मान धम्की िदने आदेशलाई 
कुनै संयोगको पमा माऽ िलन ुउिचत देिखँदैन। सत्य परमेँ वरको आराधना 
वा उपासना गनर् आ ान गदार् गद उहाँको स ामा अ  कुनै ूतीक, मूितर् वा 
अवधारणालाई िकन पजु्ने?  
   "बेिबलोनको डरुा भ े टँुिडखेलमा ती यहूदी यवुाह ले पाएको 
अनभुवबाट हामी सबैले मह वपूणर् पाठह िसक्नपुदर्छ।...परमेँ वरका 
जनह लाई उहाँूित बफादारी जनाउन आ ान गिरने बममा शैतानका 
मितयारह ले ितनीह लाई केही समय आति त बनाउन खोज्नेछन ्तर सत्यमा 
रहने ितनीह को िवँ वास डगमिगने छैन। ितनीह को आराध्य केन्ि केवल 
परमिपता परमेँ वरमाऽ हनुहुनु्छ। त्यसकारण कुनै धम्की होस ्वा ज्यानलाई 
जोिखम पान आदेश होस,् कुनै झठुो आराधना गन ूणाली वा मानव िनिमर्त 
धमर्लाई पजु् न वा ढोग्न परमेँ वरका जनह ले सम्झौता गनुर्हुँदैन।  
परमेँ वरका भक्तह को दय सनातन परमेँ वरका वचनह ले भिरएको हनुाले 
ती वचनह को साम ुपापी र नाश हनेु मािनसह को आदेश मह वहीन हनेुछ। 
झ्यालखानामा पनुर्परेतापिन, देश िनकाला वा िनवार्िसत जीवन िबताउन ुपरेतापिन 
वा मतृ्य ु कै सामना गनुर् परेतापिन परमेँ वरका सत्यवादी जनह ले उहाँको 
सत्यको पालना गिररहनेछन।्" एलेन जी ाइट, ूोफेटस ् एण्ड िक स,् प.ृ 
५१२,  ५१३बाट पान्तिरत। 
    हामीह को आराधनाको योग्य परमेँ वरबाहेक अ  कुनैलाई पजुा गन 
वा प ाउने ूविृ  हामीह को साम ुहरदम खडा भइरहेको हनु्छ। सोच्नहुोस,् 
कुनकुन त्यःता तत्वह  छन ्जसूित हामीह को झकुाव छ? हामीले महससु 
गरेको भन्दा गलत भगवानलाई पजुा गन चलन चलाखीका साथ िभिऽएर 
हामीलाई कसरी धरापमा पानर् सक्छ? अिहले नै त्यःता के तत्वह  छन ्जनु 
परमेँ वरलाई भन्दा ितनीह लाई हामीले ूाथिमकता हामीले िदइरहेकाछ ? 
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३. ूथम ्ःवगर्दूतको सन्देश  
      सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ले िसकाउने िविभ  िवशेष िशक्षादीक्षाह मा 
ूकाश १४:६-१२मा उल्लेिखत तीन ःवगर्दूतह को सन्देशह  पिन हो। येशू 
भी को आगमन हनुभुन्दा पिहले संसारलाई िदनपुन सन्देश र लआय के हो 
(ूकाश १४:१४-२०) भनेर ती ःवगर्दूतह ले आ ान गरेका वचनह  
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको िनिम्त मूल सन्देश भएको छ। ती ःवगर्दूतह ले 
िदएका मह वपूणर् सन्देशह  नै सारा संसारका मािनसह लाई ठूलो ःवरले 
सनुाउन ुसेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले आफ्नो िजम्मेवारी ठानेका छन।् 
    ूथम ःवगर्दूतको सन्देश के हो? उनको सन्देशले परमेँ वरको बारेमा 
के भन्छ? परमेँ वरलाई गनुर्पन आराधना र दण्डवतलाई उक्त सन्देशले िकन 
औलँ्याइएको छ? हेन ुर्होस ् "६ अिन अक  ः वगर्दूतलाई मध् य आकाशमा 
उिड़रहेका मैले देख। पथृ् वीमा रहने हरेक जाित, कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा 
गन अनन् त ससुमाचार ितनीसँग िथयो। ७ ितनले चक  ःवरमा भने, 
“परमेँ वरसँग डराओ, र उहाँलाई मिहमा देओ। िकनिक उहाँका इन् साफको घड़ी 
आएको छ। ः वगर्,  पथृ् वी,  समिु र पानीका मूलह  बनाउनहुनेुलाई दण् डवत ् 
गर।” ूकाश १४:६-७। 
     तीन ःवगर्दूतह मध्ये पिहलो ःवगर्दूतले गरेको घोषणा कुनै िनिँ चत 
जाित, धमर्, रा , समूह, वणर्, िल  आिदलाई नभएर संसारमा रहने वा जिन्मने 
ूत्येक मािनसको िनिम्त हो। येशूले म ी २४:१४मा येशूले गनुर्भएको 
भिवंयवाणी उिक्त ःवगर्दूतले पूरा गछर्न ् (१४ अिन राज् यको यो ससुमाचार 
सारा संसारमा सबै जाितह का लािग गवाहीको िनिम् त ूचार गिरनेछ, त् यसपिछ 
अन् त् य आउनेछ।" म ी २४:१४)। ःवगर्दूतह ले सम्बोधन गरेका सन्देशह  
सत्य र अितआवँयक भएको िचऽण गिरएको छ। ःवगर्दूतह को पिहलो 
सन्देशले परमेँ वरितर ध्यान आकिषर्त गराउँछन ्र भन्छन ्"परमेँ वरूित ौ ा 
देखाओ, उहाकँो मिहमा गर िकनभने न्यायको समय आएको छ" (ूकाश 
१४:७)। येशूको दोॐो आगमनले न्यायको िनिम्त उत्ूिेरत अथार्त ् अमसर 
गराउँछ। 
   ःवगर्दूतले भन्छन ् "परमेँ वरको भय मान" (ूकाश १४:७)। जनु 
मािनसह ले परमेँ वरलाई गम्भीर पमा वा ौ ापूवर्क मान्दैन ितनीह को 
िनिम्त त्यस ःवगर्दूतको सन्देशले ितनीह को मनमा डर उत्पन्त गराउँछ। तर 
जो येशूका अनयुायीह  हनु ्ितनीह को िदमागमा त्यस सन्देशले परमेँ वरलाई 
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आदर, ौ ा र भिक्त सजृना गनर् आ ान गिरएको हनु्छ। ितनीह ले 
परमेँ वरलाई हेदर्छन ् र उहाँको ूित ा पूरा भएको देख् दछन।् परमेँ वरूित 
अत्यन्त आभारी भएर भावपूणर् ौ ाले ितनीह को िदमाग ओगटेको हनु्छ। 
     "र सारा ःवगर्, पथृ्वी, समिु र पानीका महुानह  सिृ  गनुर् हनेु 
परमेँ वरको  पूजा गर, आराधना गर। उहाँलाई ढोग" (ूकाश १४:७ 
पान्तिरत)। यहाँ उल्लेख गिरएको भाषाले सबाथूितको आ ालाई ःप पमा 

औलँ्याइएको पाउँछ । िकनभने सिृ कतार् परमेँ वरले िदनभुएको िबौामिदनलाई 
पालन गर भनेर साबथको आ ाले िनदशन िदएको छ (ूःथान २०:८-११ "८ 
“शबाथ-िदन पिवऽ मान् नपुछर् भनी याद राख् नू। ९ छ िदनसम् म पिरौम गरेर 
आफ् ना सबै काम गनूर्,    १० तर सात चािहँ िदन परमूभ ु ितमीह का 
परमेँ वरको िनिम् त शबाथ-िदन हो। त् यसमा ितमीह ले केही काम नगनूर्, न त 
आफ् नो छोराले, न छोरीले, न कमारा-कमारीले, न गाईबः तलेु, न मूल ढोकािभऽ 
भएको परदेशीले केही काम गरोस ्। ११ िकनिक छ िदनमा परमूभलेु 
आकाश, पथृ् वी, समिु र ितनमा भएका सबै थोक बनाउनभुयो, तर सात  िदनमा 
चािहँ िवौाम गनुर्भयो। त् यसकारण परमूभलेु शबाथिदनलाई आिशष ् िदनभुयो, र 
त् यसलाई पिवऽ गनुर्भयो।" ूःथान २०:८-११)। सारा थोकलाई सिृ  गनुर्हनेु 
सिृ कतार् परमेँ वरले सबाथलाई ःथापना गनुर्भयो। उहाँको सिृ को शिक्तलाई 
सम्झाउन ःमारकको पमा शबाथ रहेको छ। त्यही शबाथको परमेँ वरको 
आराधना गनर्पछर् र उहाँलाई ौ ा देखाउनपुछर्। 
   परमेँ वर र शैतानको बीचमा भइरहेको महान ् िबवाद वा 
अन्तर न् को िबषयबःत ु नै मानव जात वा सिृ ले कसको पूजा गन वा 
कसलाई ढोग्ने भ े िवषयमा तानातान भइरहेको छ। संसारको अन्तमा पिन 
मानव जाित कसूित बफादार भएर कसको पूजा गन भ े िवषयमा आफ्नो 
पिहचान गराउनपुन िवषय रोचक नै मा ुपछर्। सारा जगतव्यापी वा िवँ वव्यापी 
घोषणा नै सिृ कतार् परमेँ वरको माऽै उपासना गर भिनएको छ। 
  "यगुको अन्तमा आउने स टको िवषयबःतकुो केन्ििबन्द ु नै मािनसले 
कसको पूजा गन वा कसलाई परमेँ वर मानेर ढोग्ने भ े हनेुछ। कसको 
आराधना नगन होइन तर कसको आराधना वा पूजा गन भ े िनणार्यक 
िवषयलाई ूकाशको पःुतकले ःप  पारेको छ। यगुको अन्तमा केवल दईु 
समूहमाऽै यस संसारमा खडा हनेुछन:् जो सत्य परमेँ वरको भय मान्छन ् र 
उहाँको पूजा गछर्न ् (ूकाश ११:१,१८,१ १४:७) र जसले सत्यलाई घणृा 
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गछर्न ्वा पन्छाउँछन,् शैतानलाई र उसले पिरचालन गन पशलुाई "तपाईँ नै 
परमेँ वर हनुहुनु्छ" भनेर पूजा गछर्न ्वा भिक्त देखाउँछन ् (ूकाश १३:४-८, 
१४:९-११)।..."यिद संसारको अन्तमा हनेु अिन्तम संघषर्को मूल िवषयबःत ु
कसको पूजा गन वा कसको भक्त हनेु भ े भएकोले सारा संसारका 
मािनसह ले सिृ कतार् परमेँ वरलाईमाऽ पूज भनेर घोषणा गरेको ससुमाचारलाई 
गम्भीर पमा िलनपुछर्। िकनभने उहाँमाऽ हामीह को उपासनाको योग्य 
हनुहुनु्छ।"-रान्को ःटेफामोिभक, िरभलेशन अभ िजसस बाइःट: कमेन्टरी अन 
द बकु अभ िरभलेशन (बेिरयन िःू स,् िमिशगन: आन्ड्र्य ु यनुभिसर्टी ूसे, 
२००२) प.ृ ४४४,४४५बाट पान्तिरत। 
 

४. बाइबल अध्ययन र स ित 
       येशूको मतृ्य ु र पनु त्थानपिछ उहाँ ूत्यक्ष पमा चेलाह सँग 
रहनभुएको िथएन। तैपिन उहाँका चेलाह  र उहाँलाई िवँ वास गन अ  
भक्तजनह मा जोश, जाँगरका साथ परमेँ वरको आराधना तथा सेवास ित गरेका 
िथए। ितनीह मा यःता केही के तत्वह  िथए जसले गदार् सबै िवँ वासीह  
एकै मनका भएर परमेँ वरको उपासना गरे? हेन ुर्होस,् ूिेरत २:४२ "ितनीह  
ूिेरतह का िशक्षा, स ित र रोटी भाँच् न र ूाथर्नामा भिक्तसाथ लािगरहन् थे।" 
     "ितनीह  िनरन्तर पमा येशूका चेलाह ले िसकाएका िशक्षामा र 
स ितमा लािगरहे" (ूिेरत २:४२ पान्तिरत)। परमेँ वरको उपासना, पूजा वा 
आराधनाको केन्ििवन्द ु परमेँ वरको वचनको अध्ययन हनुपुछर्। सु को 
चचर्देिख नै ूिेरत ारा परमेँ वरले िदनभुएको वचनह  येशूका िवँ वासीह  
लगनशीलताका साथ अध्ययन गदर्थे भनेर ती िवँ वासीह को ःवभावलाई 
िचऽण गिरएको छ। येशू भी  नै मसीह हनुहुनु्छ भ े तथ्य सत्य हो िक 
होइन भनेर बाइबल अथार्त ् त्यसबेला भएको परुानो करार र ूिेरतह का 
वचनह लाई केलाएर सु का िवँ वासीह  सँगसँगै अध्ययन गदर्थे। ितनीह  
िनरन्तर पमा स ित गद परमेँ वरले िदनभुएको आिशषह  बाँडद्थे र 
परमेँ वरसँग आित्मक पमा बिलयो भएर कसरी िहँड्ने भनेर एक आपसमा 
हौशला िदन्थे। खानीमा अमूल्य पत्थरह  खोजे जःतै ितनीह  परमेँ वरको 
वचनमा पिवऽ सत्यह  खोज्दथे र ितनीह को अध्ययनबाट िनःकेको सत्य 
आत्म ान नै संसारलाई िदने सन्देशको जग हनु पगेुको िथयो। 
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     कितपय इसाईह  चचर् नगइकन वा अ  कसैसँग पिन ूाथर्ना र 
बाइबल अध्ययन स ित नगिरकन एक्लै बःन चाएको पाइन्छ। तर देहायका 
पदह  पढ्नहुोस ्र आफैलाई सोध्नहुोस ्अ  िवँ वासीह सगँ िमलेर वा स ित 
गद परमेँ वरको वचन अध्ययन गनुर् कितको मह वपूणर् रहेछ। एक्लो होइन 
सामूिहक सतस  गनुर् इसाई भनेर दावी गनह को िहतको लािग हो भनेर िकन 
ठा पुछर्? हेन ुर्होस:् २ राजा २२:८-१३ "८ ूधान पूजाहारी िहजिकयाले सिचव 
शापानलाई भने,  “मैले परमूभकुो मिन् दरमा व् यवः थाको पःु तक भे ाएको छु।” 
ितनले त् यो शापानलाई िदए, र ितनले त् यो पढ़े। ९ तब सिचव शापान राजाकहाँ 
गएर ितनलाई भने, “हजूरका अिधकारीह ले परमूभकुो मिन् दरमा भएको रकम 
िलएर मिन् दरमा काम गनह  र कामको हेरचाह गनह लाई िदएका छन ्। १० 
त् यसपिछ सिचव शापानले राजालाई यो सूचना िदए, “ूधान पूजाहारी िहजिकयाले 
मलाई एउटा पःु तक िदएका छन ्।” अिन शापानले त् यो राजाको सामनु् ने पढ़ेर 
सनुाए।  ११ जब राजाले व् यवः थाको पःु तकमा लेिखएका कुरा सनेु, तब ितनले 
आफ् ना लगुा च् याते। १२ ितनले पूजाहारी िहिल् कयाह, शापानका छोरा अहीकाम, 
मीकायाका छोरा अक् बोर,  सिचव शापान र राजाका टहलवुा असायाहलाई यो 
हकुुम गरे: १३ “मेरो आफ् नै लािग,  ूजाको लािग र सबै यहूदाको लािग यो 
फेला पारेको पःु तकमा के लेिखएको छ भनी गएर परमूभिुसत सोधपूछ गर। 
हाॆा िव मा परमूभकुो भयानक रीस उठेको छ,  िकनभने हाॆा िपता-
पखुार्ह ले यस पःु तकका वचनह  पालन गरेका छैनन ्। हाॆा िवषयमा त् यहाँ 
लेिखएका सबै कुराअनसुार ितनीह ले व् यवहार गरेका छैनन ्।”  , ूिेरत 
१७:१०-१२ "१० भाइह ले तु न् तै पावल र िसलासलाई राती नै बेिरया 
पठाइिदए, अिन जब ितनीह  त् यहाँ पगेु तब ितनी यहूदीह को सभाघरिभऽ गए। 
११ यहाँका यहूदीह  थेसलोिनकेकाह भन् दा बढ़ी भला िथए िकनभने ियनीह ले 
पूरा उत् सकुतासाथ वचन महण गरे, र ती कुराह  ठीकै त् यः तै हनु ् िक होइनन ् 
भनी िदनहुँ धमर्शाः ऽ छानिबन गथ। १२ यसकारण ियनीह मध् ये धेरैले, साथै 
िनकै जना उच् च घरानाका मीक मिहलाह ले र पु षह ले समेत िवँ वास 
गरे।" र २ ितमोथी ३:१४-१७ "१४ ितमीचािहँ आफूले िसकेका र ढ़तासगँ 
िवँ वास गरेका यी कुराह मा लािगरह। ती कसबाट िसकेका छौ,  सो ितमी 
आफै जान् दछौ। १५ ितमी बाल् यकालदेिख पिवऽ-धमर्शाः ऽसँग पिरिचत छौ, 
जसले भीं ट येशूमा भएको िवँ वास ारा मिुक्तको िनिम् त ितमीलाई िशक्षा िदन 
सक् छ। १६ सम् पूणर् पिवऽ-शाः ऽ परमेँ वरको ूरेणाबाट भएको हो,  र यो 
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िसकाउनलाई,  अतीर् िदनलाई,  सच् याउनलाई,  धािमर्कतामा तालीम िदनलाई 
लाभदायक हनु् छ,  १७ तािक परमेँ वरको जन हरेक सकुमर्मा पूणर् पले 
ससुिज् जत भई िस  भएको होस ्।" 
     "जहा ँजहाँ ससुमाचारको सत्यतालाई बेिरयाको ूान्तमा ूचार गिरयो 
त्यहाँ त्यहाँ िभऽी दयदेिख नै िठक बाटोमा इमान्दािरतासाथ िहँड्न चाहने 
मािनसह  िथए जसले पिवऽ धमर्शा  लगनशीलताका साथ अध्ययन गनर् 
तत्पर भएका िथए। यिद संसारको इितहासको ँय बन्द गन समयमा पिन 
बेिरयनका िवँ वासीह को अनसुरण गरेको भए कित असल हनु्थ्यो। जब सत्य 
ससुमाचारलाई ितनीह को बीचमा ूचार गिरएको िथयो तब ितनीह  िदनिदनै 
ितनीह को बीचमा ल्याइएको त्यो समाचार सत्य हो िक होइन भनेर 
धमर्शा मा खोज्दथे। ितनीह  परमेँ वरको वचनसँग ितनीह ले सनेुका 
वचनह  तलुना गथ। यथाथर्मा यिद येशूका िवँ वासी भनेर दावी गनह  ती 
बेिरयनह  जःतै भएको भए आज धेरै मािनसह  परमेँ वरको व्यवःथा वा दश 
आ ाूित बफादारी हनु्थे। तर बेिरयन जःता िवँ वासीह  नहुँदा 
तलुनात्मक पमा आज थोरैमाऽ येशूका इमान्दारी िवँ वासीह  छन।्"-एलेन 
जी ाइट, द आक्टस अभ आपोःटल्स, प.ृ २३२बाट पान्तिरत। 
    हामीले घोषणा गन सत्यले गदार् हामी एडभेिन्टःटह  एक छ । 
हामीले पाएका सत्यह  परमेँ वरको वचनमा पाउँछ । सु को चचर्मा त्यो कुरो 
सत्य िथयो भने अिहले पिन त्यो सत्य सािबत भएको छ। यस संसारमा तीन 
ःवगर्दूतका सन्देशह  फैलाउन बोलाइएका हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह लाई 
एक बनाउने र परमेँ वरको आराधना गन मूल तत्व नै परमेँ वरको वचनको 
अध्ययन गनुर् हो। जब स ित र परमेँ वरको आराधना गनर् पिरवार जःतै भएर 
भेला हनु्छ  र परमेँ वरको वचन पढ्छ  तब उहाँले हामीह लाई उहाँको 
वचन ारा बोल्नहुनु्छ र हामीह को लआयमा चल्न र येशूको आगमनको िनिम्त 
तयार हनु उहाँले हामीलाई अगवुाई गनुर्हनु्छ। 
   हामी एडभेिन्टःट भएर चल्दा हामीमा िविभ  िशक्षादीक्षाह  छन ्जनु 
अ  िवँ वासीह भन्दा कितपय कुराह मा िभ  छन।् तपाईँले िसक्नभुएको 
एडभेिन्टःट िशक्षा वा  िस ान्तमा िवँ वास गनर् तपाईँ कितको बिलयो हनुहुनु्छ? 
अथार्त ्के तपाईँ परमेँ वरूितको आःथामा त्यःतो बिलयो हनुहुनु्छ जःतै ती तीन 
जना यहूदी यवुाह  िथए जो मतृ्यकुो सामना गनुर्परेता पिन ितनीह  आफ्नो 
आःथामा अिलकित पिन पिछ हटेनन?् 

१9३ 



५. रोटी भाँच्न र ूाथर्नामा लािगरहन ु
     सु को चचर्को जीवन अिहले हामीले सोचेको भन्दा रमाइलो, सिजलो 
र सबै िठक िठक िथएन। त्यसबेुलाका िवँ वासीह ले धेरै चनुौित, धम्की र 
मतृ्यकुो सामना गनुर् परेको िथयो। तैपिन ितनीह मा येशू भी ूितको साझा 
िवँ वास िथयो र येशूले ितनीह लाई िदनभुएको संसारमा ससुमाचार फैलाउने 
िजम्मेवारी िनवार्ह गनर् ितनीह  एक भएका िथए। पऽसुले आफूह ले पाएको 
ससुमाचारलाई वतर्मान वा समयसापेिक्षक सत्य भनेर सम्बोधन गरेका िथए (२ 
पऽसु १:१२)। यसरी सत्यमा ितनीह  एक भएको कारण िविभ  
तिरकाह ारा ितनीह को एकतालाई व्यक्त गरेका िथए। 
     "र ितनीह  रोटी भाँच्न (वा खानिपनमा) र ूाथर्नाह मा 
िनरन्तर पमा लािगरहे" (ूिेरत २:४२)। यो रोटी भाँच्ने भनेर उल्लेख 
गिरनकुो अथर् शायद ितनीह  स ित गनबेलामा िमिलजिुल खाने वा 
िवँ वासीह  एक आपस िमलेर िनयिमत खानिपन गन हनुसक्छ। स ित 
हनेुबेलामा खानिपनको समयमा ती खाने र िपउने कुरामा कसैले िवशेष ूाथर्ना 
गदर्थे। ितनीह ले येशूको मतृ्य ु र पनु त्थानलाई सम्झदैँ र उहाँको िछटो 
आगमनको अपेक्षा गद खानिपनमा ूाथर्ना गदर्थे। सु का इसाईह  आफ्नो 
समय येशू आउनकुो अथर् र उहाँको सेवाकायर्को बारेमा सम्झन समय िदन 
चाउँथे। खानिपनको समयमा उहाँको बारेमा चचार् गनर् असाध्य मन पराउँथे। 
ितनीह ले एक आपसमा बाँडेर खाएको खाना नै ितनीह को आराधनाको समय 
हनु गएको िथयो। "४६ ितनीह  एकै मनका भई मिन् दरमा एकसाथ उपिः थत 
हनु् थे,  र घर-घरमा रोटी भाँच् थे,  र ितनीह  खशुी र शु  दयले िमलीजलुी 
खान् थे, ४७ र परमेँ वरको ूशंसा गद,  र सबै मािनसह बाट शभेुच् छा पाउँदै 
बः थे। उ ार पाउनेह लाई ूभलेु िदनिदनै ितनीह को संख् यामा 
थिपिदनहुनु् थ् यो।"  (ूिेरत २:४६,४७)। त्यसैले गदार् जब िमिलजलुी स ित 
गदर्थे तब येशूमा ितनीह को िवँ व”स बिलयो हनु बल पगु्थ्यो। 
    सु का चचर्का िवँ वासीह  सँगसँगै िमलेर ूाथर्ना गरेका केही 
उदाहरणह  हेन ुर्होस।् ितनीह  के को िनिम्त ूाथर्ना गदर्थे? ूिेरत १:१२-१४ 
"१२ तब ितनीह  जैतून भिनने पहाड़बाट य शलेम फक। य शलेमदेिख यो 
पहाड ूाय: एक िकलोिमटर जित टाढ़ा पछर्। १३ सहर िभऽ पसेपिछ ितनीह  
मािथल् लो तलाको आफू बः ने कोठामा उक् ले। ितनीह चािहँ पऽसु,  यूहन् ना, 
याकूब,  अिन् ियास,  िफिलप र थोमा,  बारथोलोमाइ र म ी,  अल् फयसको छोरो 
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याकूब र उमपन् थी दलको िसमोन र याकूबको छोरो यहूदा िथए। १४ कित 
जना ः ऽीह  र येशूकी आमा मिरयम अिन उहाँका भाइह का साथ ियनीह  
सबै एक मनका भएर िनरन् तर ूाथर्ना गिररहन् थे।", ूिेरत ४:२३-३१ "२३ 
छुटकारा पाएर ितनीह  आफ् ना साथीह कहाँ आए, र मखु् य पूजाहारीह  र धमर्-
गु ह ले भनेका सबै कुराह  उनीह लाई बताइिदए। २४ जब ितनीह ले यो 
सनेु,  तब ितनीह ले एकसाथ परमेँ वरितर आफ् ना सोर उचाली भने,  “हे ूभ,ु 
जसले ः वगर्, पथृ् वी, समिु र ितनमा भएका यावत ् थोक बनाउनभुयो, २५ जसले 
पिवऽ आत् मा ारा आफ् ना सेवक हाॆा पखुार् दाऊदका मखुबाट भन् नभुयो, 
‘अन् यजाितह  िकन झोिकए, र मािनसह ले व् यथर्का कुराह  िकन कल् पना गरे? 
२६ परमूभकुो िव मा र उहाँका अिभिषक्त जनको िव मा पथृ् वीका राजाह  
खड़ा भए,  र शासकह  एकसाथ भेला भए।’    २७ िकनभने साँच् चै तपाईंले 
अिभषके गनुर्भएका,  तपाईंका पिवऽ सेवक येशूको िव मा हेरोद र पिन् तयस 
िपलातस दवैु जना, अन् यजाित र इॐाएलीह सँग यसै सहरमा भेला भएका िथए। 
२८ त् यही गनर्लाई जे तपाईंको बाहलुीबाट र तपाईंको योजनाअनसुार अिघबाटै 
ठहराइएको िथयो। २९ अब हे ूभ,ु  ितनीह का धम् कीमािथ नजर गनुर्होस ्,  र 
तपाईंका दासह लाई पूरा साहसिसत तपाईंको वचन बोल् न िदनहुोस ्,  ३० र 
िनको पानर्लाई तपाईंले आफ् नो बाहलुी फैलाउनहुुँदा, आफ् ना पिवऽ सेवक येशूको 
नाउँ ारा िचन् ह र आँ चयर् कामह  होऊन ्।”    ३१ ितनीह ले ूाथर्ना 
गिरसकेपिछ ितनीह  भेला भएको ठाउँमा कम् प भयो,  र ितनीह  सबै जना 
पिवऽ आत् माले भिरए,  र ितनीह ले साहसिसत परमेँ वरको वचन बोले।" र 
ूिेरत १२:५-१२ "५ यसरी पऽसु झ् यालखानमा रािखए,  तर ितनको िनिम् त 
मण् डलीले परमेँ वरलाई बड़ो जोशसँग ूाथर्ना गिररहेको िथयो। ६ हेरोदले 
ितनलाई बािहर िनकािलल् याउन खोजेकै रात, पऽसु दईु वटा साङ् लाले बाँिधएर 
दईु जना िसपाहीह का बीचमा सिुतरहेका िथए। िसपाहीह  पिन ढोका 
अिगिल् तर उिभएर झ् यालखानको पहरा िदइरहेका िथए। ७ अचानक ूभकुा 
एउटा ः वगर्दूत त् यहाँ देखा परे,  र कोठरीमा ज् योित चम् क् यो। ः वगर्दूतले 
पऽसुलाई कोखामा िहकार्ए अिन “िछटो उठ”  भनेर ितनलाई जगाए। तब 
साङ् लाह  ितनका हातबाट फुः केर खसे। ८ ः वगर्दूतले ितनलाई भने,  “लगुा 
लगाऊ,  र जु ा लाऊ।” तब ितनले त् यसै गरे। उनले ितनलाई भने,  “खाः टो 
ओढ़ेर मेरो पिछपिछ लाग।”  ९ अिन ितनी िनः केर उनको पिछपिछ लागे। 
ः वगर्दूतबाट गिरएको कुरो साँच् चीकै हो भन् ने ितनलाई थाहै भएन। तर दशर्न 
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देख् दैछु भनी ितनले ठाने। १० जब पिहलो र दोॐो पहरा-टोली नाघेर सहरमा 
पः ने फलामे ढोकामा ितनीह  पगेु,  तब त् यो ढोका आफै ितनीह का लािग 
उिययो,  र ितनीह  बािहर िनः केर एउटा गल् लीको बाटो भएर गए,  र तु न् तै 
ः वगर्दूत ितनलाई छोड़ेर गए। ११ जब पऽसुको होश खलु् यो तब ितनले भने, 
“अब मलाई साँच् ची नै थाहा भयो,  िक ूभलेु आफ् ना दूत पठाउनभुएर हेरोद 
राजाको हातबाट,  र यहूदीह ले जे गनर् चाहन् थे ती सबैबाट मलाई छुटकारा 
िदनभुयो।”   १२ यो कुरा ितनलाई थाहा भएपिछ,  ितनी मकूर् स भिनने यूहन् नाकी 
आमा मिरयमको घरमा गए। त् यहाँ धेरै जना जम् मा भएर ूाथर्ना गिररहेका 
िथए।" 
    सु का चचर्का िवँ वासीह ले परमेँ वरसँग िसधै सम्पकर्  गन 
अवसरलाई दयमा राखेका िथए। जब ितनीह  स ितमा भेला भए तब 
ितनीह ले आफ्नो द:ुख परमेँ वरलाई पोखाउन किहल्यै पिन छोडेको िथएन। 
जब इसाईह  भेला हनु्छन ्तब ूाथर्ना कितको मह वपूणर् छ भनेर पावलले 
ितमोथीलाई लेख्दछन ्("सवरू् थम म आमह गदर्छु, िक सबै मािनसह का िनिम् त 
नॆ-िनवेदन,  ूाथर्ना र मध् यः थ-िबन् ती र धन् यवाद चढ़ाइऊन ्"  १ ितमोथी 
२:१)। ूाथर्ना गिररहने एिफसीका िवँ वासीह लाई पिन जोड िदएर पावलले 
लेख्दछन:् "१८ 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। १९ मेरो िनिम् त पिन ूाथर्ना गर, िक जब म आफ् नो मखु खोल् छु तब 
मलाई वचन िदइओस ्, र म िनभर्यतासाथ ससुमाचारको रहः य घोषणा गनर् सकँू, 

२० जसको िनिम् त म साङ् लाले बाँिधएको एक राजदूत हुँ,  र जसरी मैले 
बोल् नपुन हो, त् यसरी म साहससँग बोल् न सकँू।" (एिफसी ६:१८-२०)।  
    जब हामी सबै साझा कारणको िनिम्त सबैजना िमलेर ूाथर्ना गछ  तब 
हामी एक आपसमा गिहरो एकता भएको अनभुव गदर्छ । हामी चचर् भएको 
हैिसयतले ूाथर्नाले एकतालाई कसरी जगाउँछ? 
 

उपसंहार:  
थप जानकारीको िनिम्त एलेन जी ाइट इन्साइक्लोिपिडयाको प.ृ १०४४-
१०४६को "ूाथर्ना" र प.ृ १२९०,१२९१को "विशर्प" लेख पढ्नहुोस।् 
   "सिृ को सम्झनाको िनिम्त ःथापना भएको साबथ अत्यन्त मह वपूणर् 
छ। यसले परमूभ ुसनातन परमेँ वर िपताले पाउनपुन हामीह को आराधना, 
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उपासना र दण्डवतको सत्य कारण हामीह को साम ुसध खडा गिरराख्छ। 
परमेँ वर सिृ कतार् र हामी उहाँका सिृ  ह  भनेर साबथले ूमािणत गदर्छ। 
त्यसकारण परमेँ वरलाई पूज्नपुन खास जग साबथ हो। परमेँ वरलाई पूज्नपुन 
महान ्सत्यतालाई साबथले ूभावकारी पमा िसकाउँदछ। साबथ बाहेक अ  
कुनै िनकाय वा तत्व छैन जसले सिृ कतार् परमेँ वरलाई पूज्नपुन कारणलाई 
देखाउँदछ। परमेँ वरको आराधना गन सिह आधार केवल सात  िदन भनेर 
मा ेमाऽ नभएर परमेँ वरले नै तोक्नभुएको साबथमाऽ हो जसले सिृ कतार् र 
सिृ लाई छु ाउँछ अथार्त ्सिृ  वा कुनै पिन मािनस सिृ कतार् परमेँ वर हनु 
सक्दैन भनेर देखाउने मूल आधार नै साबथ हो। त्यसकारण परमेँ वरले 
पाउनपुन हामीह को  सबै खालका आराधना, उपासना, भिक्तको सही आधार 
साबथ हो। यो महान ्तथ्य किहल्यै पिन लपु् त हुँदैन वा हराउँदैन न त किहल्यै 
पिन िबसर्नहुनु्छ।"-जे. एन. आन्ड्र्यजु, िहःटोरी अभ द साबथ, अध्याय २७बाट 
पान्तिरत। मािनसह को िदमागमा सदा सवर्दा यो सत्य छाप रािखराख् न 

परमेँ वरले साबथलाई अदनको बगचामा ःथापना गनुर्भएको िथयो। जबसम्म 
उहाँ हामीह को सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर ःवीकार गदर्छ  तब सम्म 
िनरन्तर पमा उहा ँ हाॆो आराधना, उपासनाको योग्य ठहिरने कारण 
ठहिररन्छ। परमेँ वर सिृ कतार् हनुहुनु्छ र हामी सिृ  ह  भनेर देखाउने साबथ 
ःमारक र िचन्हको पमा  अनन्तसम्म रिहरहनेछ। यिद िवँ वव्यापी पमा 
साबथलाई पालन गिररहेको भए मािनसह को सोच र ूमे परमेँ वरितर 
िनदिशत भइरन्थ्यो र उहाँ मािनसह को ौ ा र आराधनाको केन्ििवन्द ु
भइरहन्थ्यो। त्यसको फलःव प मािनस किहल्यैपिन मूितर् पूजामा लाग्ने िथएन 
न त नािःतक न त अिनःवरवादी हनु्थ्यो। कोही मािनस सत्य परमेँ वरूित 
बफादार भएको छ भनेर देखाउने िचन्ह नै साबथलाई पालन गरेर देखाउन ु
हो। "ःवगर्, पथृ्वी, र समिु र पानीका महुानह  सिृ  गनुर्हनेुलाई दण्डवत 
गर" भिनएको छ। मािनसह ले परमेँ वरको पूजा गर भ े आदेश र उहाँका 
आ ाह  पालन गर भ े सन्देशमा िवशेष गरेर दश आ ाको चौथ  आ ालाई 
पालन गनर् ितनीह लाई आ ान गिरएको छ।"-एलेन जी ाइट, द मटे 
कन्ऽोभसीर्, प.ृ ४३७, ४३८बाट पान्तिरत। 
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िचन्तनमनन: 
अ)   बाइबल अनसुार आराधना, सिृ  र मिुक्तको धारणा निजकै 

बिुनएकोले गलत तत्वलाई आराधना गन ूविृ लाई हटाउन 
साबथको पवर् परमेँ वरको अचकु औषधी िकन हनुसक्छ? 
ूकाश १४:६,७मा उल्लेख गिरएको अिन्तम समयको 
भिवंयवाणीमा साबथले कःतो भिूमका खेल्दछ? पिहलो 
ःवगर्दूतको सन्देशमा साबथको गौरबको आभास ् िकन 
िदइएको छ? 

आ)   परमेँ वरको आराधना गन समयमा के गनुर्हनु्छ के गनुर् हु  
भनेर ूायजसो हामी िचन्ता गछ । के परमेँ वरको आराधना 
गनमा केवल ती कुराह माऽ गरेर पगु्छ? तपाईँको ःथानीय 
चचर्मा गिरने आराधना सेवाकायर् कितको आित्मक पमा 
अथर्पूणर् छ? 

इ)  कितपय इसाई समाजमा परमेँ वरको आराधना गन, एक 
आपसमा स ित गन, ूाथर्ना गन जःता आित्मक जीवनमा 
चािहने ूिबयाह  िबःतारै िबिसर्रहेको पाइन्छ। कितपय 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट समाजमा पिन परमेश ् वरको आराधना 
गनुर्पन आवँयकता सेलाएको पाइन्छ। के तपाईँको ःथानीय 
चचर्मा त्यःतो ूविृ  भएको तपाईँले पाउनभुएको छ? 

 

सारांश: परमेँ वरले मिुक्तको उपहार िदनभुएकोमा त्यसूित कृत ता व्यक्त गनर् 
येशूभक्तह ले परमेँ वरको आराधना, ःतिुत, ूशंसा र उपासना गदर्छन।् यिद 
इसाईह को माझमा एकता कायम रािखरहने हो भने िवँ वासीह  िमलेर 
परमेँ वरको आराधना गनुर् अत्यन्त अिनवायर् छ। यिद कुनै पिन येशूभक्तको 
समूह वा व्यिक्तगत नै िकन नहोस,् परमेँ वरले हामीलाई िदनभुएको सत्य ान 
जा   बाइबल अध्ययन गन भोक वा इच्छा भएन भने र ूाथर्ना गरेन भने त्यो 
व्यिक्त वा समूह भी सँग भएको एकता मािसनेछ। 
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कथा ११ 
िवँ वास ारा िजउन ु

योयो िशमरे, ३३ थाइलाण्ड 
 

 

बैवािहक जीवन अत्यन्त गडबड हनुसक्छ। 
भारतबाट आएको योयो हाई ःकूलमा पढाउँथ्यो। त्यो हाईःकूल 

थाइल्याण्डको राजधानी बै कमा छ। उनको ौीमती िफिलिपन्स मूलकी हनु।् 
उनी पाँच घन्टा टाढाको सहर कोराट भ े ठाउँमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
ःकूलमा पढाउँिथन।् ितनीह को सानो छोरा आमासँगै कोराटमा रहन्थ्यो। 
   सु सु मा त आफ्नी ौीमती टाढाको ःकूलमा पढाएतापिन योयोले 
सहयोग गदर्थ्यो। बै कको ूाइभेट ःकूलमा कम्प्यटुर िसकाएर उसले राॆ ै
पैसा कमाउँथ्यो। त्यस बाहेक बेलाबेलामा भइरहने आइटी सेिमनारमा पिन 
उसले पढाउँथ्यो। त्यसले गदार् उसलाई झन आम्दानी हनु्थ्यो। त्यसैले उनकी 
ौीमती कालार् कोराटले सहरमा भएको एडभेिन्टःट इन्टरनेशनल िमसन 
ःकूलमा काम पाएको थाहा पाउँदा पिन उसले बै ककमै बःने िनणर्य गरेको 
िथयो। 
   तर आफ्नी ौीमती धेरै टाढा र आफू अक ठाउँमा बःनपुदार् 
ौीमतीसँग छुटेर बसेको योयोलाई मन परेन। बै ककमा हप् ताको पाँचिदन 
काम गरेर धेरै पैसा कमाएतापिन हरेक शिनबार र आइतबार आफ्नी 
ौीमतीसँग रहन धेरै टाढा गइरहन उसलाई मन परेन। आइतबार बेलकुा 
हतारहतार गरेर बै कक आउनपुथ्य । त्यसकारण उसले कोराटमा काम 
पाउँछ िक भनेर त्यहा ँकाम खोज्न थाल्यो। तर त्यहा ँकाम पाउन सिजलो 
िथएन। आफू धेरै काममा योग्य भएको योयोले ठानेको िथयो। बै कमा उसले 
धेरै काम पाएको िथयो तर कोराटमा उसलाई कसैले पिन काम िदएनन।् 
    उसले धेरै ठाउँह मा पढाउन दखार्ःत िदयो। तर कुनै ःकूलले पिन 
उसलाई िलएन। एक फेरा कोराटको एउटा ःकूलले योयोले काम गरेको 
ःकूलमा उसको बारेमा जानकारी िलन खोज्दा योयोले त्यस ःकूलमा काम गन 
सम्झौता गरेको छ भनेर जवाफ िदयो। ितन वषर्सम्म कोराटमा काम गन 
कोिशश उसले गर् यो तर योयोले काम पाएन। 
    आफ्नो जीवनको ूाथिमकताको बारेमा योयोले सोच्न थाल्यो। ऊ 
भारतमा एडभेिन्टःट चचर्को पाःटरको पिरवारमा हकुको िथयो। तर जव उसले 
कलेजको पढाई सक्यो तब उसले साबथको बारेमा ध्यान िदन छो ो। 
थाइलान्डमा बसेकी  उनको िददीले उसलाई बोलाएपिछ ऊ त्यही ँबःन गयो। 
अिन िफिलिप्पन्सकी एडभेिन्टःट मिहला कालार्सँग उसको भेट भयो तब उनैसँग 
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उसको िबबाह भयो। आफू पाःटरको छोरो भएकोले आफूलाई चचर् जान बाध्य 
भएको जःतो गरेर चचर् जान्थ्यो तर परमेँ वरूित उसको झकुाव भएकोले ऊ 
चचर् गएको िथएन। 
   अन्तमा परमेँ वरलाई िवँ वास गन िक नगन दोसाँधमा उिभरहेको 
बेलामा ूाथर्ना गर् यो, "हे ूभ ुम आित्मक जीवनमा ःप  हनु चाहन्छु। मेरो 
आफ्नै शिक्तले िनणर्य गनर् सिक्दन।ँ तपाईँितर फेिर म आउन चाहन्छु।" अिन 
उसले बै कको कामबाट रािजनामा िदयो र कोराटमा सर् यो। ऊ जीवनमा 
पिहलो पल्ट आफ्नी ौीमतीको तलबमा भर पनर् पगु्यो। 
   दईु मिहनासम्म पिन काम नपाउँदा ऊ िनराश हनु थालेको िथयो। 
   "म आिजत भएको िथए ँर आफूसँग िरस पिन उठ्न थालेको िथयो। 
म काममा लािगरहन्थ र आफू ठूलो भएको ठान्थ। तर कोराटमा िबना काम 
बःनपुदार्को जीवन अत्यन्त िनराशमय िथयो" योयोले भन्यो। 
   एक िदन एडभेिन्टःट इन्टरनेशनल िमशन ःकूलको िूिन्सपलले 
आफ्नो ःकूलमा कम्प्यटुर िसकाउने िशक्षकको खाँचो भएको कुरा उसलाई 
सनुाए र त्यसको लािग योयो िठक योग्य भएको पिन भने। तर त्यो काम 
ःवयम्सेवकको काम भएकोले तलब नपाउने पिन िूिन्सपलले सनुाए। 
  योयोले नसोिचकनै त्यो काम खशुीसाथ गन िनणर्य गर् यो। तलब नै 
नपाएतापिन काम गन आफ्नो इच्छा व्यक्त गर् यो। ितन हप् तासम्म  िबना 
तलब  उसले काम गर् यो। पिछ उसलाई पूरै कम्प्यटुर िशक्षक बनाइयो र 
उसलाई नयाँ आइटी मानेजरको काम िदइयो। 
   आज पिरवारलाई धा े व्यिक्त योयोमाऽ हनु पगेुको छ। जब कालार्ले 
दोॐो छोरो जन्माइन ् तब उनले आफ्नो काम छोिडन ् र घरमा आफ्ना 
छोराह लाई पढाउने िनणर्य गिरन।् पिहलाभन्दा आम्दानी योयोको पिरवारको 
िथयो तैपिन अिहले जःतो योयो पिहला किहल्यै पिन खशुी िथएन। 
   "घरमा मैलेमाऽ पैसा कमाउँछु तर हामीसँग खानाको किहल्यै अभाव 
भएन। यसले गदार् परमेँ वरमािथ मेरो आःथा पिहले कहाँ िथयो भनेर अचम्म 
मान्दै सोध्दछु" योयोले भन्यो।उसलाई असाध्यै मन पन बाइबलको पदचाही ँ
िफिलप्पी ४:१३ हो जसमा लेिखएको छ "भी ले मलाई बिलयो बनाउन ु
भएकोमा म जे पिन गनर् सक्छु।" ( पान्तिरत)। "परमेँ वरको िनिम्त काम 
गनर् पाएकोमा मलाई धेरै खशुी लाग्छ" उसले थप्छ। 
   यस ऽैमािसक भेटीको केही भाग ९ कक्षासम्म भएको एडभेिन्टःट 
इन्टरनेशनल िमशन ःकूललाई १२कक्षामा परु् याउन नया ँ भवन बनाउन 
सहयोग िमल्नेछ। तपाईँको भेटीको िनिम्त धन्यवाद। 

लेखक: आन्ड्र्य ुमेकिचःने 
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