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िशक्षामा परमे वरको आराधना

यस अध्यायका मूल पदह : दािनएल ३, ूकाश १४:६-१२, भजन ७८:११७, यूह ा ४:७-२६, १ इितहास १६:१-३६ र मकूर्स ७:१-१३।

ु ाई उहाँको नाउँअनुसारको मिहमा
यस अध्यायको मूल सार पद: "परमूभल

चढ़ाओ, भेटी िलएर उहाँको सामु आओ। उहाँका पिवऽताको वैभव वा

ु ाई दण्डवत् वा आराधना गर" (१ इितहास १६:२९)।
सौन्दयर्तामा परमूभल

(ूत्येक मािनस शारीिरक, बौि क वा मानिसक र आित्मक ूाणी हो।

त्यसले गदार् परमेँवरको) आराधना गन ूत्येक मानवताको भाग हो। यो

मािनसको ःवभावैमा कोिरएको हुन्छ। मािनस जितसुकै पितत र पापी भएतापिन
वा परमेँवरको अिःतत्वालई मा

नचाहेतापिन मािनसको ःवभावमा आफूभन्दा

अपार शिक्तको उपासना गन वा आराधना गन तत्व कँ ु िधएको हुन्छ (त्यसले
गदार् नै मािनस र पशुको बीचमा मूल अन्तर भएको छ)। हामी सृि
ूाणी

ह।

हाॆो

सृि कतार्

हुनहु न्ु छ

भनेर

ःवीकार

गिरएको

गिरएको

परमेँवर

चाहनुहन्ु छ। तर उहाँले िदनुभएको परमेँवरको आराधना गन ःवतन्ऽता अनुसार

उहाँले चाहनुहन्ु छ िक हामी उहाँको आराधना गर िकनभने उहाँलाई हामी ूेम
गछ र उहाँ आराधनाको योग्य हुनहु न्ु छ भ े मनिःथित हामीमा होस्। पाप
आउनुभन्दा गिरने यःतो आराधना वा उपासना सिजलै िथयो होला िकनभने

ँ मुखामुख पहुँच िथयो। त्यसबेलाको पृथ्वी पाप, मृत्यु र
मािनस परमेँवरसग

ध्वसात्मक तत्वले क्षतिवक्षत भएको िथएन। अिहले पापको सं सारमा रहेका
हामीले त्यसबेलाको वातावरण कल्पना पिन गनर् सक्दै न ।

वतर्मान युगमा परमेँवरको आराधना गन जन्मजात िभऽी चाहना

भएतापिन आराधना वा परमेँवरको उपासना गन तत्वलाई पापले गदार् अ

जःतै बतािरएको वा बङ्ग्याएइएको र तोडमोड गरे र िबमाइएको छ। त्यसको
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अथर् यस सं सारमा हामीले गन अनेक िबयाकलापमा हाॆो आराधना वा उपासना
पिन गलत बःतुलाई गिररहेका हुनसक्छ। (सबै धमर् एकै हो भ े मनोवृि ले

गदार्) हामीले गनुप
र् न परमेँवरको आराधनाको स ा र उहाँलाई गिरनुपन

आराधनाको तिरकाको स ा उहाँलाई आराधनामै नगिररहेको हुन सक्छ।
उदाहरणमा मकूर्स ७:१-१३ "१ य शलेमबाट आएका फिरसीह

येशूका चारै ितर भेला भए। २ येशूका कितपय चेलाह ले अशु
नधोएको हातले खाएका ितनीह ले दे खे। ३ फिरसीह

र शाःऽीह

हात, अथार्त ्

र सबै यहू दीह

ितनीह का पुखार्ह ले िदएका परम्पराअनुसार हात नधोई भोजन खाँदैनन्। ४
बजारबाट आएपिछ ःनान गरे र शु
ितनीह ले यःता धेरै अ

काँसोका भाँड़ाह

खाँदैनन्। यित माऽ होइन,

परम्परा मान्दछन्, अथार्त ् कचौराह , भाँड़ाह

धुने परम्परा। ५ तब फिरसीह

सोधे, 'तपाईंका चेलाह

अशु

नभई ितनीह

र

र शाःऽीह ले उहाँलाई

िपतापुखार्ले रािखिदएका परम्परामा िकन चल्दै नन्, तर

हातले खान्छन्?' ६ तब उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, 'यशैयाले ितमी

ँ यसरी अगमवाणी गरे , जःतो लेिखएको छ, 'यस
कपटीह का िवषयमा ठीकसग

जाितले मलाई ओठले माऽ आदर गछर्, तर ितनीह को
७ ितनीह

दय मदे िख टाढ़ा छ।

व्यथर्मा मेरो उपासना गदर्छन्, तर ितनीह का िशक्षा मािनसह ले

्
िसकाएका िविध माऽ हुन।'
८ ितमीह

परमेँवरको आ ालाई त्यागेर

मािनसह का परम्परा मान्छौ।' ९ उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, 'ितमीह

ँ परमेँवरको आ ालाई टािरिदन्छौ।
आफ्ना परम्परा मान्नलाई कित धू तत
र् ासग
१० िकनभने मोशाले भनेका छन्, 'आफ्ना आमा-बुबालाई आदर गर, र जसले

आमा-बुबाको िव

मा दुंट कुरा बोल्छ त्यो मािरनैपछर्।' ११ यिद कुनै

मािनसले आफ्ना बुबा वा आमालाई 'मबाट जे-जित म त तपाईंह लाई िमल्नुपन

त्यो कुबार्न हो, ' अथार्त ् परमेँवरलाई चढ़ाइएको) भन्छ भने, १२ ितमीह

त्यसलाई आफ्ना आमा-बुबाको िनिम्त फेिर केही गनर् िदँदैनौ। १३ यसरी

ितमीह

चािहँ र

आफ्नो चिलआएको परम्परालाई कायम राखेर परमेँवरको वचनलाई
तुल्याउँछौ। अिन यःतै अनेक कामह

ितमीह

गदर्छौ।" र यिमर्या

७:१-८ "१ यिमर्याकहाँ आएको परमूभ ुको वचन यही हो: २ 'परमूभ ुका
भवनको मूल ढोकामा उिभएर यो सन्दे श घोषणा गर:् 'परमूभ ुको आराधना

गनर्लाई यी मूल ढोकाह बाट पःने हे यहू दाका सबै मािनस हो, परमूभ ुको वचन

सुन।

३

सवर्शिक्तमान्

परमूभ ु, इॐाएलका

ितमीह का चाल र ितमीह का कामह
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परमेँवर

यसो

भन्नुहन्ु छ:

सुधार गर, र म ितमीह लाई यस

ठाउँमा रहन िदउँला। ४ छली कुरामा भरोसा गरी यो नभन, 'यो परमूभ ुको
मिन्दर हो, परमूभ ुको मिन्दर हो, परमूभ ुको मिन्दर हो! ' ५ यिद ितमीह ले
आफ्ना चाल र कामह

साँच्ची नै सुधार्यौ, र ितमीह

एउटाले अकार्िसत

न्यायस त व्यवहार गर्यौ भने, ६ यिद ितमीह ले िवदे शी, टुहरु ा-टुहरु ी र
िवधवाह मािथ अत्याचार गरे नौ भने, अथवा यस ठाउँमा िनद षको रगत बगाएनौ
भने, र यिद ितमीह को आफ्नै हािनको िनिम्त अ

दे वताह का पिछ लागेनौ

भने, ७ म ितमीह लाई यस ठाउँमा बःन िदनेछु, यसै दे शमा, जो मैले ितमीह का

ँ ८ तर हेर, ितमीह
िपता-पुखार्लाई युग-युगसम्म रहनलाई िदएको िथए।

कुरामा भरोसा राख्तछौ, जो व्यथका छन्।"

छली

त्यसैकारण यिद कसैले येशूभक्त हुँ भनेर दावी गछर् वा येशूको अनुयायी

हुँ भनेर िजिकर गछर् भने परमेँवरको आराधना वा उपासना गन उसको

जीवनको केन्ििवन्दु हुनैपछर्। इसाई िशक्षाले आराधना वा उपासना गन

िव ालाई जोर िदनैपछर्। यसबारे हामी यस अध्यायमा छलफल गनछ ।
१ हामी कुन न कुनैको पूजा वा आराधना गछ

यो कुनै िववादीय िवषय होइन िक परमेँवरले हामीिभऽ केही न केही

सु मै बुनरे राख्नुभएको छ तर पापले गदार् त्यसलाई ॅ

बनाइएको छ-त्यो हो

आराधना वा पूजा गन मनिःथित। हुन त सु मा केवल परमेँवरकोमाऽ

आराधना हामीले गनुप
र् थ्य

जो हाॆो ूभ ु र सृि कतार् हुनहु न्ु छ र उहाँमाऽ

आराधनाको योग्य हुनहु न्ु छ। तर पापले गदार् यसमा भािर पिरवतर्न आयो।

तैपिन हामी कुनै व्यिक्त वा कुनै थोकलाई हामी पूजा गछ

वा

त्यसलाई भगवान मानेर ढोग्छ । त्यसैले सारा मानव इितहास र सभ्यतामा

मािनसह ले कसै न कसैको पूजा गन सं ःकार बसािलएको छ। आजको युगमा
पिन त्यो पिरिःथती रिहरहेको छ। पौरािणक इिजप्ट अथार्त ् िमौदे शमा फारो

राजाह लाई भगवान मानेर पूजा गथ्य भने कितपय दे शह मा माछा, शपर्का
मूतीर्ह , धेरै टाउका भएका दे िवदे वताह

वा कुनै न कुनै मूतीर् वा असाधारणा

मािनसह लाई दे वता भनेर पुजा गिरन्थ्यो। कितपय मािनसह ले सूय,र् चन्िमा,

ताराह लाई पूजा गदर्थे भने अिहले पिन गदर्छन्।

आजभोलीका आधुिनक तथा वौि क जगतका मािनसह ले भ्यागुताको

मूतीर्को सामु ढोग्दै न होला। तर कितपय इसाई सन्तह

अ

धमर्मा िस

जःतै मिरयमलाई होस्

भनेर कितपय मािनसह लाई नै भगवान भनेर पूजा गदर्छन्।

परमेँवर नमा े मािनसह ले पिन कुनै न कुनैलाई भगवान जःतै गरे र उसको
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अगािड कुनै न कुनै तिरकाले ढोगी रहेका हुन्छन् वा झुिकरहेका हुन्छन् जःतै

पैसा, शिक्त, यौन, आफूह

नै भगवान भ

चाउनेह , सि तका नाइकेह ,

भनेर ठम्याउन चाहन्छ भने यो कुरामा भ

सिकन्छ: जसलाई हामी अित िूय

िफल्मका नायक तथा नाियकाह

र राजनैित ह । हामीले कसलाई पूजा गछ

ठान्छ , हाॆो अत्यिधक ध्यान जसमा गइरहन्छ, जसको िनिम्त िजइरहन्छ,

ितनीह

हाॆो पूजनीय हुन्छन्। एक जना परमेँवरलाई खास नमा े लेखक

दे िभद फोःटर वालेसले भनेका िथए "यिद तपाईँले गलत तत्वलाई पूजा गनुभ
र् यो

भने त्यसले तपाईँलाई िजउँदै िनिलिदन्छ।"

दािनएल ३मा लेिखएको कथाले सत्य आराधना वा उपासनाको मह व

िकन छ भनेर हामीलाई कसरी िसकाउँछ? हे नह
र्ु ोस्, "१ राजा नबूकदनेसरले

तीस िमटर अग्लो र तीन िमटर चौड़ा भएको सुनको एक मूितर् बनाए र

त्यसलाई बेिबलोनको ूदे शमा िःथत दू रा नाम गरे को मैदानमा ःथापना गरे ।

२ त्यसपिछ उनले त्यस मूितर् अपर्ण गनर्लाई ूान्तका बड़ाहािकम, इलाका
अिधकारी, राज्यपाल, सल्लाहकार, कोषाध्यक्ष, उच्च न्यायाधीश, तल्लो अदालतका

न्यायाधीश तथा सम्पूणर् ूान्तीय अिधकृतह लाई भेला गरे । ३ यसकारण
ूान्तका बड़ाहािकम, इलाका अिधकारी, राज्यकाल, सल्लाहकार, कोषाध्यक्ष, उच्च

न्यायाधीश, तल्लो अदालतका न्यायाधीश तथा सम्पूणर् ूान्तीय अिधकृतह

राजा

नबूकदनेसरले खड़ा गरे को त्यस मूितर्लाई अपर्ण गनर् भेला भए र त्यसको अिग
उिभए। ४ तब सो कुराको घोषणा गनले चक ःवरमा कराएर भन्यो,

मािनसह , जाितह

'हे

र िविभन्न भाषा बोल्नेह , ितमीह लाई यो हुकुम भएको

छ: ५ ितमीह ले नरिस ा, बाँसरु ी, वीणा, सार ी, िसतार, न्याउली-बाजा र सबै

िकिसमका बाजाको ःवर सुन्ने िबि कै राजा नबूकदनेसरले ःथापना गनुभ
र् एको

सुनका मूितर्को अिग घोप्टो परे र ितमीह

परे र

दण्डवत्

नगन

जोसुकै

पिन

सबैले दण्डवत् गनुप
र् छर्। ६ घोप्टो

तु न्तै

दिन्करहे को

आगोको

भ ीमा

फािलनेछ।' ७ यसै कारण नरिस ा, बाँसरु ी, वीणा, सार ी, िसतार, न्याउली-बाजा र

सबै िकिसमका बाजाह को ःवर सुन्ने िबि कै िविभन्न भाषा बोल्ने जाितजाितका मािनसह

सबैले घोप्टो परे र नबूकदनेसर राजाले ःथापना गरे को

सुनको मूितर्लाई दण्डवत् गरे । ८ यसै बेला केही ज्योितषीह

यहू दीह का िव

अिग सरे र

मा अिभयोग लगाए। ९ ितनीह ले राजा नबूकदनेसरलाई

भने, 'महाराजा, अमर रहू न!् १० हजूरले हुकुम गनुभ
र् एको छ, िक हरे क जसले
नरिस ा, बाँसरु ी, वीणा, सार ी, िसतार, न्याउली-बाजा
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र

सबै

िकिसमका

बाजाह को ःवर सुन्छ, त्यसले घोप्टो परे र सुनको मूितर्लाई दण्डवत् गनुप
र् छर्।
११ अिन जसले घोप्टो परे र दण्डवत् गदन, उसलाई दिन्कएको आगोको भ ीमा

छन्, जसलाई हजूरले बेिबलोनको

फािलनेछ। १२ तर केही यहू दीह

ूान्तमािथ शासन गनर् िनयुक्त गनुभ
र् यो, जसका नाउँ शिक, मेशक र अबे नगो
्
हुन।
हे महाराजा, ियनीह ले हजूरलाई टे दनन्। ियनीह

न त हजूरका

दे वताह लाई पुज्छन्, न हजूरले ःथापना गनुभ
र् एको सुनको मूितर्लाई दण्डवत्
् १३ रीसले चूर भएर नबू कदनेसरले शिक, मेशक र अबे नगोलाई
गछर्न।'

ल्याउने हुकुम गरे । यसकारण यी मािनसह

राजाकहाँ ल्याइए, १४ र

नबूकदनेसरले ितनीह लाई भने, 'ए शिक, मेशक अबे नगो, के यो कुरा सत्य

हो, िक ितमीह

मेरा दे वताह को सेवा गदनौ वा मैले ःथापना गरे को सुनको

मूितर्लाई दण्डवत् गदनौ? १५ अब यिद ितमीह ले नरिस ा, बाँसरु ी, वीणा,

सार ी, िसतार, न्याउली-बाजा र सबै िकिसमका बाजाह को आवाज सुन्ने

िबि कै मैले बनाएको मूितर्लाई दण्डवत् गनर् तयार भयौ भने धेरै राॆो हुनेछ।

तर यिद ितमीह ले यसलाई दण्डवत् गरे नौ भने, तु न्तै दिन्करहे को आगोको
भ ीमा ितमीह

फािलनेछौ। तब कुन दे वताले ितमीह लाई मेरो हातबाट

बचाउन सक्ला? ' १६ शिक, मेशक, र अबे नगोले राजालाई जवाफ िदए, 'हे
नबूकदनेसर, यससम्बन्धमा

हजूरको

अिग

हाॆो

आफ्नै

आवँयकता केही छै न। १७ हे महाराजा, यिद हामीह

पक्षमा

भन्नुपन

दिन्करहे को आगोको

भ ीमा फािलय भने, हामीले सेवा गरे का परमेँवरले हामीलाई यसबाट बचाउन

सक्नुहन
ु ेछ र हजूरको हातबाट छु टकारा िदनुहन
ु ेछ। १८ तर हामीलाई उहाँले
यसो नगनुभ
र् ए तापिन, हे महाराजा, हजूरका दे वताह को सेवा गनछै न न त
हजूरले ःथापना गनुभ
र् एको सुनको मूितर्लाई दण्डवत् गनछ भनी हजूरलाई थाहा

होस् भन्ने हामी चाहन्छ ।' १९ तब शिक, मेशक र अबे नगोिसत नबूकदनेसर
रीसले चूर भए, र ितनीह ूित उनको धारणा ब िलयो। उनले त्यस आगोको

भ ीलाई साधारणभन्दा सात गुणा चकार्उने हुकुम गरे , २० र उनका सेनाको

सबभन्दा बिलया िसपाहीह मध्ये कोहीलाई शिक, मेशक र अबे नगोलाई

बाँधेर दिन्कएको आगोको भ ीमा फ्याँिकिदन भनी आ ा गरे । २१ तब यी
मािनसह

दौरा, सु वाल, टोपी र अन्य लुगाह िसत बाँिधएर दिन्करहे को

आगोको भ ीमा फ्याँिकए। २२ राजाको हुकुम यित ज री िथयो र आगोको

भ ी यित तातो िथयो िक आगोको ज्वालाले शिक, मेशक र अबे नगोलाई

लै जाने िसपाहीह लाई भःम पार्यो, २३ अिन यी तीन जना मािनसह
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दि॑लो

पमा बाँिधएकै अवःथामा दिन्करहे को आगोको भ ीमा परे । २४ त्यसपिछ

राजा नबूकदनेसरले आँचयर्चिकत हुँदै उृेर आफ्ना सल्लाहकारह लाई सोधे,

'के हामीले बाँधेर आगोमा फालेका तीन जना मािनसह

होइनन् र? उनीह ले

जवाफ िदए, 'िनँचय नै हो, महाराजा।' २५ उनले भने, 'हे र त, आगोिभऽ चार
विरपिर िहँिड़रहे का दे ख्दछु , ितनीह

जना मािनसह

नबाँिधएका र कुनै हािन

नभएका दे िखन्छन्, र त्यो चौथोचािहँ दे वताह को पुऽजःतै दे िखन्छ।' २६ तब
नबूकदनेसरले दिन्कएको आगोको भ ीको ढोका निजक गएर िचच्च्याए, 'हे

शिक, मेशक र अबे नगो, सव च्च परमेँवरका सेवक हो, बािहर िनःकेर

आओ।' तब शिक, मेशक र अबे नगो आगोबाट बािहर िनःकेर आए, २७
अिन

ूान्तका

सल्लाहकारह

बड़ाहािकमह ,

इलाका

अिधकारीह ,

राज्यपालह ,

र

ितनीह का विरपिर भीड़ लागे। उनीह ले दे खे िक आगोले

ितनीह का शरीरमा हािन पुर्याएको िथएन, न त ितनीह का िशरको र नै

खहिरएको िथयो, ितनीह का लुगालाई आगोले छोएको िथएन र ितनीह मा

आगोको कुनै गन्धै समेत िथएन। २८ त्यसपिछ नबूकदनेसरले भने, 'शिक,

मेशक र अबे नगोका परमेँवरलाई ूशं सा होस्, जसले आफ्ना दूतलाई पठाएर

आफ्ना सेवकह लाई छु टकारा िदनुभयो। ितनीह ले उहाँमािथ िवँवास गरे , र
राजाको हुकुमलाई अःवीकार गरी आफ्ना परमेँवरलाई छोड़े र कुनै दे वतालाई
सेवा गनुर् वा दण्डवत् गनुभ
र् न्दा ब

आफ्ना जीवन िदन तयार भए। २९

यसकारण म यो उदीर् िदँदैछु िक कुनै पिन जाितका वा कुनै पिन भाषा बोल्ने
मािनसह ले शिक, मेशक र अबे नगोका परमेँवरको िव

भने, उनीह

मा केही भन्छन्

टु बा-टु बा पारी कािटनेछन् र उनीह का घर उजाड़ पािरनेछन्,

िकनभने यसरी कुनै पिन अक

दे वताले बचाउन सक्दै नन्।' ३० त्यसपिछ

राजाले शिक, मेशक र अबे नगोलाई बेिबलोनको ूान्तमा पदोन्नित गिरिदए।"

ूःथान २०:४-६ले उल्लेख गरे कै अनुसार ती तीन जना यहू दी

युवाह ले दोॐो आ ालाई गिम्भरतापूवक
र्
मानेका िथए। परमेँवरको त्यस

आ ामािथ खेलबाद नगिर जःतै छ त्यःतै गिर पालन गनुप
र् छर् भ े परमेँवरको

चाहना िथयो। यो दश आ ाह को एक भाग हो जःमा हत्या गनुर् चोिर गनुर्

जःता िबयाकलापलाई मनाही गिरएको छ। सनातन सृि कतार् परमेँवरलाई नै

ठोकुवा गरे र उहाँको आराधना वा उपासना गनुर् भनेको येशूभक्तको िनिम्त यःतो

मह वपूणर् छ िक येशू भी को दोॐो आगमन पिहले यो नै सबै िवषयबःतुको

केन्ि हुनछ
े । त्यसकारण सत्य वा सही इसाई िशक्षामा आराधनाको बारे मा
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समावेश हुनपु छर्: आराधना गनुर् भनेको के हो, हामीले कसरी

सम्पूणर् ूँनह

गन, यो िकन मह वपूणर् छ र कसको आराधना गनुप
र् छर्?

ूकाश १४:६-१२ पढ्नुहोस्। येशू भी को दोॐो आगमनभन्दा

पिहला मािनसह

कसलाई आराधना गन हो भ े िवषयबःतु नै िनणार्यक िवषय

हो भनेर यी पदह ले कसरी खुलासा गदर्छ? हे नह
र्ु ोस्, "६ अिन अक

ःवगर्दूतलाई मध्य आकाशमा उिड़रहे का मैले दे ख। पृथ्वीमा रहने हरे क जाित,

कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा गन अनन्त सुसमाचार ितनीसँग िथयो। ७

ितनले चक

सोरमा भने, 'परमेँवरसँग डराओ, र उहाँलाई मिहमा दे ओ।

िकनिक उहाँका इन्साफको घड़ी आएको छ। ःवगर्, पृथ्वी, समुि र पानीका
मूलह

बनाउनुहन
ु ेलाई दण्डवत् गर।' ८ अिन एउटा अक ःवगर्दूत, अथार्त ्

दोॐाचािहँ यसो भन्दै पिछपिछ लागे, 'पतन भयो! जाित-जाितलाई आफ्नो

व्यिभचारका बोधको म

िपउन लाउने महान् बेिबलोनको पतन भयो।' ९

त्यसपिछ तेॐा ःवगर्दूत चक सोरले यसो भन्दै ितनीह का पिछ आए, 'यिद
कुनै मािनसले त्यो पशु र त्यसको मूितर्लाई पुज्यो र िनधार वा हातमा त्यसको

छाप िलयो भने, १० त्यसले पिन उहाँका बोधको कचौरामा केही निमसाई

तयार गिरएको परमेँवरका बोधको कड़ा म

िपउनेछ, र पिवऽ ःवगर्दूतह

र

थुमाको सामुन्ने आगो र गन्धकमा त्यसलाई यातना िदइनेछ। ११ ितनीह का
यी नै हुन ् जसले त्यो

यातनाको धू वाँ सदासवर्दा मािःतर गइरहनेछ। ितनीह

पशु र त्यसको मूितर्लाई पूजा गछर्न,् र त्यसका नाउँको छाप िलन्छन्।

ितनीह ले िदनरात किहल्यै पिन आराम पाउनेछैनन्।' १२ परमेँवरका
आ ाह
छ।"

पालन गन र येशूमािथ िवँवास राख्ने सन्तह को धै य र् धारण यसै मा

२. र आफ्ना सन्तानलाई िसकाऊ भनेर घोषणा गर
िवःतारै

पौरािणक इॐाएलको धािमर्क जीवनमा पुरानो करारको भजनसं महले
उल्लेखनीय

भूिमका

खेलेको

ँ हका अध्यायह
बाजागाजासाथै भजनसम

िथयो।

गीतको

ूायजसो

त्यसबेला

भएका

पमा ूःतुत गथ गाउँथे।

ितनीह लाई कण्ठ पिन गिरन्थे। िवशेष गरे र सावर्जिनक आराधनामा भजन

गायनह साथ भजन गाउँथे। पुरानो करारमा मािनसह ले परमेँवरको आराधेना

कसरी गथ भनेर मूल कुरो थाहा पाउन त्यस आराधनामा सामेल गिरएको
भजनको बारे मा बुझ्न ज री छ। सारा इॐाएली जाितह
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एक समूदायको पमा

िबयाशील हुन्थे र सावर्जिनक पमा परमेँवरको आराधना गनर् सारा मािनसह
समूदायकै

पमा एक हुन्थे।

भजनसं मह खास गरे र किवताह

िथए। ितनीह को छन्दह लाई गीत

ँ हलाई टे िहिलम Tehillim भिनन्छ जसको
बनाएर गाउँथे। िहॄू भाषामा भजनसम

अथर् "ःतुित ूशंसाका गीतह " हो। जब हामी गीत गाएर परमेँवरको ूशंसा
गदर्छ तब हामीले परमेँवरको आराधना गदर्छ । परमेँवरको आराधनामा अ

कायर्बमह

पिन थिपन सक्छ तर भजन गाउने आराधनाको मूख्य भाग हो।

भजन ७८:१-१७ पढ्नुहोस्। यसमा के मूलभूत सन्दे श छ र िशक्षा

र आराधनाको मािमलाको ूँन यो भजन कसरी िमल्दछ? हे नह
र्ु ोस्, "१ हे मेरा

ूजा, मेरा िशक्षाितर कान लगाओ, मेरो मुखका वचनमािथ ध्यान दे ओ। २ म

मेरो मुख
कुराह

ंटान्तमा खोल्नेछु, ूाचीनका भेदका कुराह

सुनाउनेछु, ३ ती जुन

हामीले सुनेका र जानेका छ , र जुन कुरा हाॆा िपता-पुखार्ह ले

हामीलाई भनेका छन्।

४ हामी यी कुराह

ितनीह का छोराछोरीह बाट

ु ा मिहमामय कायर्ह
लुकाएर राख्नेछैन , तर आउने पुःतालाई परमूभक

र

उहाँको सामथ्यर् अिन उहाँले गनुभ
र् एका आँचयर्पूणर् कामह को वणर्न गनछ ।
५ उहाँले याकूबको िनिम्त कानूनह

कायम राख्नुभयो, र इॐाएलमा एउटा

व्यवःथा ःथापना गनुभ
र् यो। आफ्ना सन्तानह लाई यी कुरा िसकाऊन् भनेर,
उहाँले हाॆा िपता-पुखार्ह लाई हुकुम िदनुभयो, ६ िक आउँदो पुःताले यी कुरा

जानून,् र अझ नजन्मेका िशशुह ले पिन यी कुरा जानून,् र ितनीह ले आफ्ना

्
सन्तानलाई पिन यी कुरा भनून।
७ यसरी ितनीह ले परमेँवरमा भरोसा
राख्नेिथए, र उहाँका कायर्ह
गनिथए। ८ ितनीह
जसका

दयह

िबसर्नेिथएनन्, तर उहाँका आ ाह

पालन

आफ्ना िपता-पुखार्झ हठी र िविोही पुःता नहोऊन्,

परमेँवरतफर् बफादार िथएनन्, र जसका आत्मा परमेँवरतफर्

िवँवःत िथएनन्। ९ एृाइमका मािनसह

धनुले सुसिज्जत िथए, तर

लड़ाइँको िदनमा ितनीह ले िपिठउँ फकार्ए। १० ितनीह ले परमेँवरको

करार पालन गरे नन्, र उहाँको व्यवःथामा चल्न इन्कार गरे । ११ ितनीह ले

उहाँका कामह लाई िबस, ती आँचयर् कामह
दे खाउनुभएको िथयो।

जुन उहाँले ितनीह लाई

१२ ितनीह का िपता-पुखार्का नजरको सामुन्ने उहाँले

िमौदे शमा र सोअनको मैदानमा अचम्म-अचम्मका कामह

गनुभ
र् यो। १३

उहाँले समुिलाई दुई भाग गनुभ
र् यो, र ितनीह लाई बीचबाट पािर डोर्याउनुभयो,

र उहाँले पानीलाई पखार्लझ खड़ा गिरिदनुभयो, १४ िदउँसो उहाँले ितनीह लाई
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बादलले र रातभिर अिग्नको ूकाशले अगुवाइ गनुभ
र् यो।

१५ उहाँले उजाड-

ःथानमा च ानह लाई दुई फ्याक पानुभ
र् यो, र सागरमा झ ूशःत पानी िपउन

िदनुभयो। १६ उहाँले च ानबाट पानीको धारा िनकाल्नुभयो, र पानी नदीझ
बगाउनुभयो। १७ तर म भूिममा ितनीह

भई उहाँको िव

मा पाप गरी नै रहे ।"

सव च्च ूभ ुको िव

मा िविोही

भजन ७८मा एउटा िवशेष ठोस तत्व उल्लेख गिरएको छ। यो भजन

आशाफलाई भजन गाउन िदइएको िथयो। यसको पद २मा "ूािचनका भेदका

कुराह " भनेर नेपाली भाषामा उल्लेख गिरएको छ तर अङ्मेजी भाषामा "dark

sayings of old (KJ)" अथार्त "पौराणीक कालका अन्धकार भनाइह " भनेर

अनुवाद गिरएको छ। "अन्धकार" भन्दा कुनै अपशकुन नभएर जब कुनै

िवगतको िनणार्यक घट्नाह

इितहासमा पछािड पदार् पदार् मधुरो वा बतर्मान

पुःताले दे ख्न नसिकने वा बुझ्न नसिकने न त पढ्न आवँयक भएको ठानेको
हुन्छ। अ

अनुवादमा नेपालीमा समेत अन्धकारलाई "भेद", "रहःय" वा

"पुरानो िमठो सत्यह " (मेसेज अनुवाद) भनेर सम्बोधन गिरएको छ। यसमा
के भ

खोिजएको छ भने इॐाएलीह को िशक्षामा जे समावेश भएतापिन

परमेँवरका च ुिनएका जाितको िनिम्त परमेँवरले कःता महान् कामह

भ े कथाह

समावेश भएका िथए।

गनुभ
र् यो

फेिर भजन ७८:६-१७ पढ्नुहोस्। इॐाएली आमाबाबु, अगुवा वा

िशक्षकह ले

आफ्ना

सन्तानह लाई

के

िवशेष

ितनीह ले िसक्ने पाठको अिन्तम लआय के हो?

इॐाएलीह को िशक्षाूणालीमा धेरै उ ेँयह

पाठह

िसकाउनुपथ्य ?

छन्। ती उ ेँयह मा

ितनीह को सन्तानले परमेँवरमािथ भरोसा राख्न र उहाँका आ ाह

पालन

गरोस् भ े एउटा मूख्य उ ेँय िथयो। ूकाश १४:१२को अनुसार त्यही
अवधारणालाई आज हामीलाई ूितिबम्ब गनर् सिकन्छ? हे नह
र्ु ोस् "परमेँवरका
आ ाह
छ।"

पालन गन र येशूमािथ िवँवास राख्ने सन्तह को धै य र् धारण यसै मा

३ आत्मा र सत्य
तगारोह

(येशूको सेवाकायर्ले मािनस र मािनसको बीचमा भएका िविभ

जःतै लैि क असमानता, जाितय र क्षेिऽया भेदवाभ, राि य र

अन्तराि यको बीचमा िसमानाले गदार् एक आपसमा अलग हुने पिरिःथितह लाई

तोड्नुभएको िथयो)। नयाँ करारमा िदएका उहाँको िविभ
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िबयाकलापह को

लेखाजोखामा टुिटएका

दयभएका

मािनसह लाई पिन उहाँले सेवा

गनुभ
र् एको भनेर लेिखएको छ। त्यसमा अत्यन्तै रोचक र गजबको िववरण येशू
र एक जना सामारी
सिकन्छ।

ीको इनारमा भएको जम्का भेटघाटको कथालाई िलन

यूह ा ४:१-२६ पढ्नुहोस्। परमेँवरको आराधनाको बारे मा यहाँ

येशूको धारणा कःतो िथयो? येशू र एक अपिरिचत सामरी

ीसँगको दोहोरो

छलफलमा आराधना गन िवषयबःतुमा छलफल गनर् कसरी पुिगयो? हे नह
र्ु ोस्,

"१ यूहन्नाले भन्दा येशूले धेरै चेलाह

ु न्ु छ र बिप्तःमा पिन
बनाउँदैहन
ु ह

ु न्ु छ भन्ने फिरसीह ले सुने। २ (वाःतवमा येशू आफैले त होइन, तर
िदँदैहन
ु ह
उहाँका चेलाह ले बिप्तःमा िदन्थे।) ३ जब येशूले यो थाहा पाउनुभयो, उहाँ

यहू िदया छोड़े र फेिर गालीलमा फकर्नुभयो।

४ उहाँलाई सामिरया भएर जानुपथ्य । ५ र उहाँ सामिरयाको सुखार

भिनने नगरमा आइपुग्नुभयो। यो नगरचािहँ याकूबले आफ्ना छोरा योसेफलाई

िदएका जिमनको निजकै पथ्य । ६ त्यहाँ याकूबको इनार िथयो। येशू याऽाले

थाक्नुभएको हुनाले त्यस इनारको छे उमा बिसरहनुभएको िथयो। ूाय: मध्यान्ह

भएको िथयो।

७ एउटी सामरी ःऽी पानी भनर् त्यहाँ आई। येशूले त्यसलाई

भन्नुभयो, 'मलाई पानी िपउन दे ऊ।' ८ उहाँका चेलाह

सहरमा खानेकुरा

िकन्न गएका िथए। ९ तब सामरी ःऽीले उहाँलाई भनी, 'तपाईं यहू दी भएर म

सामरी ःऽीको हातबाट कसरी पानी िपउनुहन्ु छ?' (यहू दीह ले सामरीह सँग

केही सम्बन्ध राख्दै नन्।)

१० येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, 'ितमीले परमेँवरको

वरदान र ितमीसँग पानी माग्ने व्यिक्तलाई िचनेकी भए ितमीले उसलाई
माग्नेिथयौ, र उसले ितमीलाई िजउँदो पानी िदनेिथयो।' ११ त्यस ःऽीले

उहाँलाई भनी, 'हजूर, तपाईंिसत उघाउने भाँड़ो छै न, र इनार पिन गिहरो छ।

तब तपाईंले कहाँबाट त्यो िजउँदो पानी ल्याउनुहन्ु छ? १२ के तपाईं हाॆा पुखार्

ु न्ु छ? उनले हामीलाई यो इनार बनाइिदए, र उनी
याकूबभन्दा ठू ला हुनह

आफैले, उनका सन्तान र उनका गाईबःतुले यही इनारको पानी िपए।' १३

येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, 'यो पानी िपउने ूत्येक फेिर ितखार्उनेछ, १४ तर
जस-जसले मैले िदने पानी िपउँछ त्यो किहल्यै ितखार्उनेछैन। जुन पानी म

त्यसलाई िदनेछु, त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको िनम्ित उिॆरहने पानीको मूल

बन्नेछ!' १५ त्यस ःऽीले उहाँलाई भनी, 'हजूर, मलाई त्यही पानी िदनुहोस्, र म

ितखार्उनेछैन,ँ र यहाँ पानी भनर् आइरहनुपदन।' १६ येशूले त्यसलाई भन्नुभयो,
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'जाऊ, ितॆो ौीमान्लाई बोलाएर ल्याऊ।' १७ त्यस ःऽीले भनी, 'मेरो ौीमान्
छै न।' येशूले ितनलाई भन्नुभयो, 'ितॆो ौीमान् छै न भनी ितमीले ठीकै भन्यौ,

१८ िकनभने ितॆा पाँच जना ौीमान् भइसकेका छन्, र जो अिहले ितमीसँग

छ, त्यो ितॆो ौीमान् होइन। ितमीले यो साँचो भनेकी हौ।' १९ त्यस ःऽीले

ु न्ु छ भनी म थाहा पाउँछु। २०
उहाँलाई भनी, 'हजूर, तपाईं अगमवक्ता हुनह
हाॆा पुखार्ह ले यस डाँड़ामा आराधना गरे , अिन तपाईंह

भन्नुहन्ु छ, िक

आराधना गन ःथान य शलेम हो।' २१ येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, 'ए नारी,

मलाई िवँवास गर, त्यो बेला आउँदैछ, जब ितमीह
य शलेममा िपताको आराधना गनछौ। २२ ितमीह
जान्दै नौ।

हामी

जे

आराधना

गदर्छ

सो

न त यस डाँड़ामा, न

जे आराधना गदर्छौ सो

जान्दछ , िकनभने

मुिक्तचािहँ

यहू दीह बाट आउँछ। २३ तर बेला आइरहे छ, र त्यो बेला अिहल्यै हो, जब

सच्चा आराधकह ले िपतालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गनछन्। िकनिक

आराधना गन यःतै आराधकह लाई नै िपताले खोज्नुहन्ु छ। २४ परमेँवर

ु न्ु छ, र उहाँका आराधकह ले आत्मा र सत्यतामा आराधना
आत्मा हुनह

गनुप
र् छर्।' २५ त्यस ःऽीले उहाँलाई भनी, 'म जान्दछु , िक मसीह आउनुहन्ु छ

(जसलाई भींट भिनन्छ), र जब उहाँ आउनुहन्ु छ, तब उहाँले नै हामीलाई सबै

कुरा बताउनुहन
ु ेछ।' २६ येशूले ितनलाई भन्नुभयो, 'ितमीसँग बोल्ने, म उही

हुँ।'

त्यस

ीले आराधनाको कुरा गरे र आफ्नो िवषय बदल्न खोजेकी िथइन्

तर उनको त्यो चाललाई माध्यम बनाएर येशूले आराधना र आराधनामा के
सिम्मिलत हुनपु छर् भनेर केही अत्यन्तै सत्यह

िसकाउनुभएको िथयो। शायद

हामीले अिहले हामीले बुझ्न तुरन्तै ध्यान िदनुपन पद यूह ा ४:२४ हो जहाँ

येशूले भ भ
ु यो "परमेँवर आत्मा हुनहु न्ु छ र जसले उहाँको आराधना गछर् उसले
आत्मा र सत्यमा आराधना गन पछर्।" ( पान्तिरत)।

परमेँवरको सत्य वा सही आराधना "आत्मामा वा आित्मयतामा"

गनुप
र् छर्। अथार्त ् परमेँवरूितको ूेम

दयबाट उब्जाएर उहाँको आराधना

गनुप
र् छर्। त्यो त्यसबेला उिॆन्छ जब हामीले उहाँलाई व्यिक्तगत पमै िचनेको

अनुभव गदर्छ । "परमेँवरबाट आएको धमर्माऽै त्यो धमर् हो जसले परमेँवरितर

डोर्याउँछ। उहाँको सेवा गनर् हामी ईँवरीय आत्मामा जन्मनै पछर्। यसले
दयलाई शु

परमेँवरलाई िच

पादर्छ र िदमागलाई निवकरण िदइरहन्छ। त्यसले गदार्

र ूेम गनर् नयाँ खुबी ूदान गछर्। यसले गदार् उहाँले
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िनदिशत गनुभ
र् एको सबै आ ाह को खुशीसाथ पालन गन जोश िमल्दछ। यही
नै सत्य आराधना हो। यो पिवऽ आत्माले मािनसको जीवनमा काम गिररहेको

छ भ े ूमाण िदने फल हो।"-एलेन जी
१८९बाट

पान्तिरत।

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, पृ.

फेिर त्यसैखत आराधनामा आित्मयता र जोशमाऽ भएर पुग्दै न तर

"सत्यमा" गनुप
र् छर्। (अथार्त ् सत्यले हाॆो होसलाई सम्हाल्छ)। परमेँवरको

बारे मा सही वा सत्य आत्म ान हुन ु ज री छ। उहाँ को हुनहु न्ु छ र हामीबाट

उहाँले के अपेक्षा गनुभ
र् एको छ सो जा ु ज री छ। त्यसको अथर् िशक्षादीक्षा वा
बाइबलले िसकाएका िविभ

परमेँवरको आराधना गदन

ानह

जा ु आवँयक छ। (हामी त्यस

जसले मािनसह लाई अनन्त समयमा आगोमा

पोिलरहेको हुन्छ। यःतो िशक्षाले कितपय मािनसह लाई परमेँवरबाट टाढा

राखेको हुन्छ वा ूेमले होइन डरले उहाँलाई िवँवास गनर् पुग्छन्। बाइबलका
अत्यन्तै आवँयक धािमर्क िशक्षाह

जा ु आवँयक छ)।

त्यसकारण आराधनामा दुई तत्वह

छन्: त्यो अनुभव हो जसले

हामीलाई परमेँवरलाई िचनाउँछ र उहाँको आ ा िसरोपर गनर् सघाउँछ। अिन
जे जे कुराह

िसक्छ त्यसले परमेँवरको बारे मा िसकाउने वा ूकट गन

हुनपु छर्। सत्यिबना केवल जोशलेमाऽ परमेँवरलाई िवँवास गनर् पुग्यो भने
त्यसले केवल भावुकमाऽ बनाउँछ। हामीमा हुने भावुक केवल क्षिणकमाऽ हो र

त्यो सेलाएर जान्छ। सत्य वा सही

ानिबना केवल आवेगमा माऽ आएर

परमेँवरलाई िवँवास गदार् वा झ ै जोशले भिरएर येशूलाई िवँवास गरे र

बिप्तःमा िलन जाँदा जसरी बिप्तःमा िलएपिछ िभजेको लुगा सुक्छ त्यसरी नै

परमेँवरूित जगाएको आःथा पिन सुकेर जान्छ। तर फेर सत्य त छ,
बाइबलको बारे मा धेरै

ान छ र धेरै जा भ
े एको छ तर त्यसम आित्मयता भएन

भने केवल औपचािरक िवँवासमाऽ हुन्छ। त्यःतोले िरितवाद वा िविधबाद धमर्

उब्जाउँछ र त्यसमा कुनै जीवनको सार हुँदैन। त्यसकारण सत्य परमेँवरको

आराधना गनर् हामीलाई दुवै आित्मयता र सत्य चािहन्छ।
परमेँवरको

सही

आराधना

वा

उपासनाको

बारे मा

िसकाउँदा

"आत्मामा र सत्यमा" हुनपु छर् भनेर तपाईँले कसरी िसकाउनुहन्ु छ? कितपय
समयमा ती दुवै तत्वह

ु नमा
असं तिु लत हुन सक्छ तर ितनीह लाई सं तल

राखेर परमेँवरको आराधना गनुप
र् छर् भनेर कसरी बुझ्ने?

११९

४. परमेँवरको पिवऽताको सौन्दयर्ता

१ इितहास १६ पढ्नुहोस्। त्यहाँ भइरहका

ंयह को बारे मा

कल्पना गनुह
र् ोस्। तपाईँले आफ्नो िदमागमा त्यहाँ भइरहे को गितिविधको िचऽण

गनुह
र् ोस्। के त्यो समय गिम्भर, ौ ामय, परमेँवरूितको आःथाले गदार्

भयपूणर् िथयो िक चाडपवर् जःतै

रमझम रमाइलो िथयो? तर ती दुवै

वातावरणको केही हदसम्मको सिमौण

भइरहे को

भएको हुनसक्छ होला? त्यहाँ

ंयले परमेँवरको आराधना कःतो रहे छ भनेर हामीले कसरी िसक्न

सक्छ ? परमेँवरको आराधना भनेको के हो भनेर हामीले त्यबाट के िसकाउन

सक्छ

र आरधनाको अनुभव हामीले कसरी गनर् सक्छ ? हे नह
र्ु ोस्, "१

ितनीह ले

परमेँवरको सन्दू क ल्याएर त्यसको िनिम्त दाऊदले

टाँगेको

परमूभ ुको

नाउँमा

ु ाई होमबिल र मेलबिल चढ़ाए। २ जब
पालिभऽ राखे, र ितनीह ले परमूभल
दाऊदले

यी

बिलदानह

चढ़ाइसके,

तब

ितनले

मािनसह लाई आशीवार्द िदए, ३ र हरे क इॐाएली, पु ष र ःऽीलाई एउटा-

एउटा रोटी, एक डल्लो खजूर र एक झुप्पा िकशिमश खान िदए। ४
ु ा सन्दू कको सामुन्ने सेवा गनर्, उहाँलाई अन्तिबर्न्ती र धन्यवाद
परमूभक

चढ़ाउन र परमूभ ु इॐाएलका परमेँवरको ूशं सा र ःतुित गनर् दाऊदले कुनै-

कुनै लेवीलाई िनयुक्त गरे । ५ ितनीह का मुिखया आसाप िथए, ितनीपिछ दोॐा

जकिरया, र त्यसपिछ सार ी र वीणा बजाउने यीएल, शमीरामोत, यहीएल,
मि त्याह, एलीआब, बनायाह, ओबेद-एदोम र यीएल िथए। आसापले चािहँ

झ्याली बजाउँथे। ६ अिन परमेँवरका करारको सन्दू कको अिग िनरन्तर तुरही

बजाउन बनायाह र यहासेल पूजाहारीह

िनयुक्त भएका िथए।

७ त्यस िदन

ु ो िनिम्त धन्यवाद चढ़ाउन दाऊदले
आसाप र ितनका कुटु म्बह लाई परमूभक

ु ाई धन्यवाद चढ़ाओ, उहाँका नाउँको
पिहलो पल्ट िनयुक्त गरे : ८ परमूभल

पुकार गर, जाितह का बीचमा उहाँले गनुभ
र् एका कायर्ह

उहाँको

िनिम्त

गाओ,

उहाँको

आँचयर्कमर्ह को बयान गर।
गर, परमूभ ुलाई खोज्नेह को

ूशं साको

ःतुित

फैसलाह

गाओ,

उहाँका

१० उहाँको पिवऽ नाउँमा ितमीह

दय आनिन्दत होस्।

शिक्तको खोजी गर, उहाँको दशर्न िनरन्तर खोज।

अचम्मका कामह

ूचार गर।

९

सबै

गौरव

११ परमूभ ु र उहाँका
१२ उहाँले गनुभ
र् एका

ःमरण गर, उहाँका आँचयर्कमर् र उहाँले सुनाउनुभएका

ःमरण गर, १३ हे उहाँका दास इॐाएलको वंश, हे याकूबका

सन्तान, उहाँका च ुिनएकाह

हो।

ु न्ु छ,
१४ उहाँ परमूभ ु हाॆा परमेँवर हुनह

१२०

समःत पृथ्वीमा उहाँका फैसलाह

रहन्छन्।

१५ उहाँ आफ्नो करार सदा

ःमरण गनुह
र् न्ु छ, ती आ ाह , जो उहाँले हजार पुःताह लाई िदनुभएको िथयो,

१६ त्यही करार, जो उहाँले अॄाहामिसत बाँध्नुभयो, त्यही शपथ, जो उहाँले
इसहाकसँग गनुभ
र् एको िथयो, १७ जो उहाँले आदे शको
गनुभ
र् यो, र इॐाएलसँग यसो भनेर अनन्त करारको

पमा याकूबिसत पुिंट

पमा बाँध्नुभयो:

१८

'तँलाई म कनान दे श िदनेछु, त्यो उ रािधकार तेरो अंशमा पनछ।' १९ जब

ितनीह

ितनीह

गन्तीमा थोरै माऽ िथए, सा॑ै थोरै , र त्यसमा पिन िवदे शी िथए, २०

एक जाितबाट अक जाितमा, र एक राज्यबाट अक राज्यमा िफरन्ता

भई िहँ थे।
िदनुभएन।

हप्काउनुभयो,

२१ उहाँले कसै लाई पिन ितनीह मािथ अत्याचार गनर्

ितनीह का
२२

खाितर

'मेरो

उहाँले

अिभषेक

राजाह लाई

भएकाह लाई

पिन

नछोओ,

यसो

र

भनेर

मेरा

अगमवक्ताह लाई केही हािन नगर।' २३ हे सारा पृथ्वीका मािनस हो,
ु ो िनिम्त गाओ, िदनहुँ उहाँले िदनुभएको उ ारको घोषणा गर। २४
परमूभक

जाितह का बीचमा उहाँका मिहमाको घोषणा गर, सारा मािनसह का बीचमा

उहाँका अचम्मका कामह को वणर्न गर। २५ िकनिक परमूभ ु महान्
ु न्ु छ, उच्च ूशंसाको योग्यका हुनह
ु न्ु छ, सारा दे वताह भन्दा बढ़ी उहाँकै
हुनह
डर राख्नुपछर्।

२६ िकनिक जाितह का सबै दे वह

केवल मूितर् माऽ हुन,्

तर परमूभ ुले त ःवगर् सृिंट गनुभ
र् यो। २७ ूताप र गौरव उहाँको सम्मुख

छन्, उहाँको वासःथानमा शिक्त र मिहमा छन्। २८ जाित-जाितका पिरवार
हो, परमूभ ुलाई

ु ाई
चढ़ाओ, परमूभल

मिहमा

र

शिक्त

चढ़ाओ।

२९

ु ाई उहाँको नाउँअनुसारको मिहमा चढ़ाओ, भेटी िलएर उहाँको सामु
परमूभल
आओ। उहाँका पिवऽताको वैभवमा परमूभ ुलाई दण्डवत् गर, ३० हे सारा

पृथ्वी, उहाँको सामु थरथरी होओ। सं सार िःथर

पले ःथािपत भएको छ,

त्यसलाई हल्लाउन सिकँदै न। ३१ ःवगर् आनिन्दत होस्, र पृथ्वी रमाओस्,
जाित-जाितह का बीचमा मािनसह ले यसो भनेर ूचार ग न्, 'परमूभ ु नै

राज्य गनुह
र् न्ु छ।' ३२ समुि र ितनमा भिरएका सबै थोकले हषर्नाद ग न्।

खेत र त्यसमा भएका सबै कुरा उल्लिसत होऊन्। ३३ तब ज लमा भएका
वृक्षह

गाउनेछन्, ितनीह

ु ो सम्मुख आनन्दले गाउनेछन्, िकनिक
परमूभक

उहाँ पृथ्वीको न्याय गनर् आउनुहन्ु छ।

ु ाई धन्यवाद दे ओ,
३४ परमूभल

ु न्ु छ, उहाँको ूेम सदासवर्दा रिहरहन्छ।
िकनभने उहाँ भला हुनह

३५ यसो

भनेर कराओ, 'हे हाॆा उ ारक परमेँवर, हामीलाई बचाउनुहोस्। हामीलाई

१२१

एकसाथ भेला गनुह
र् ोस्, र जाित-जाितह बाट छु टकारा िदनुहोस्, र हामी

तपाईंको पिवऽ नाउँमा धन्यवाद िदन सक , र तपाईंको ूशं सामा हामी गवर्
गर ।' ३६ परमूभ ु इॐाएलका परमेँवरको सदासवर्दै ूशंसा होस्। तब सबै

ु ो ःतुित होस्।' ३७ दाऊदले ूितिदनको
मािनसह ले भने, 'आमेन, र परमूभक

ु ा करारको सन्दू कको सामु
कामअनुसार िनरन्तरको सेवा गनर् त्यहाँ परमूभक
आसाप र ितनका कुटु म्बह लाई िनयुक्त गरे र राखे। ३८ ितनले

ारपालको

काम गन यदूतूनका छोरा ओबेद-एदोम र होसालाई र ओबेदएदोमका अठस ी

कुटु म्बह

आसापसँग सेवा गनर् खटाए। ३९ इॐाएलीह लाई परमूभ ुको सेवा

ु ी परमूभ ुको िनिम्त होमबिल
गनर् व्यवःथामा लेिखएबमोिजम िबहान र बेलक
वेदीमा चढ़ाउन ४० दाऊदले सादोक पूजाहारी र ितनका स ीपूजाहारीह लाई

ु ो पिवऽ वासःथानको सामु
िगबोनमा भएको पूजा गन डाँड़ाको थानमा परमूभक

रहनलाई खटाए। ४१ ितनीह सँगै हे मान र यदूतून र नाउँनाउँ गरी च ुिनएका

परमूभ ुलाई धन्यवाद चढ़ाउन खटाइए, 'िकनभने उहाँको ूेम

मािनसह

सदासवर्दै रिहरहन्छ।' ४२ पिवऽ भजनको िनिम्त तुरहीह

अ

बाजाह

र झ्यालीह

र

बजाउने िजम्मा हे मान र यदूतूनलाई िदइएको िथयो। यदू तूनका

छोराह ले मूल ढोकाको दे खरे ख गथ।

४३ तब सबै मािनसह

आफ्नो-

आफ्नो घर फक, र दाऊदचािहँ आफ्नो पिरवारलाई आशीवार्द िदन गए।"

जुन ठाउँमा आराधनाको िनिम्त ःथल बनाइएको िथयो नै पिवऽ

बासःथान वा पाल िथयो। पौरािणक इॐाएलमा परमेँवरको उपिःथित त्यस

पिवऽ पालले जनाएको िथयो। यही ठाउँमा ितनीह लाई मुिक्तको योजना ूकट
गिरएको िथयो। जब पिवऽ मिन्दरमा आराधना गन समयमा िविव

िविधह

अपनाइन्थ्यो तब त्यसको र आराधनाको िशक्षाको केन्ििवन्दु येशू र मुिक्तको
योजना हुनपु थ्य । पिवऽ मिन्दरमा गिरने सबै सेवाकायर्ह ले येशूको जीवन र

ँ
मृत्युलाई औल्याइएको
िथयो। परमेँवरले हाॆो िनिम्त जे गनुभ
र् एतापिन उहाँ

हाॆो ःतुितूशंसा र आराधनाको योग्य हुनहु न्ु छ तर त्यसमा येशूको बिलदान र

हाॆो िनिम्त बुसमा मनुभ
र् एकोबाट उपलब्ध हुने अनन्त जीवनको आशा पिन
समावेश हुनपु छर्। मुिक्तको योजनाको आशा िबना कुनै पिन उपासना वा
आराधनाको अथर् हुँदैन।
सारा

सं सारले

इॐाएलको

परमेँवरको

बारे मा

िवँवव्यापी सुसमाचारको आ ानलाई गिहिरएर ख्याल गनुह
र् ोस्।

१२२

िसक्नुपछर्

भ े

१

इितहास

हे नह
र्ु ोस्:

१६:२९लाई

ु ाई
"परमूभल

उहाँको

नाउँअनुसारको मिहमा चढ़ाओ, भेटी िलएर उहाँको सामु आओ। उहाँका
पिवऽताको

वैभवमा

परमूभ ुलाई

दण्डवत्

सौन्दयर्ता भनेको के होला?

गर।"

पिवऽताको

वैभव

वा

सु मा पापको बारे मा सोच्ने मािनसले पाप कःतो कु प, िबध्वंसात्मक

र िगिरएको भनेर सोच्ला। तत्कािलन इॐाएलका िछमेकी दे शह ले धमर्को
नाउँमा अनेक

भयाभव कुूथा, रीितिथती, सं ःकार आिद चलाएका

िविभ

िथए। ितनीह मा नरबिल अथार्त ् बालबािलकाह लाई बिल िदने वा आगोमा

फ्याँक्ने पिन गिरन्थ्यो। अिन मािनसह ले जःतो खालको दे वीदे वताह लाई पूजा

गरे त्यःतै खालको मनिःथित वा बुर

दयका ःवभावह ले ितनीह

भएका िथए। ितनीह को िबपिरत इॐाएल राज्य पिवऽ रा
ितनीह को

िछमेकी

हुनपु थ्य । ितनीह को

दे शका

िविभ

दु

सं ःकारह बाट

ितनीह

मःत

हुनपु थ्य ।
अलग

दयमा र िदमागमा पिवऽ हुनपु थ्य । ितनीह को त्यस

ू र् र परमेँवरको वैभता
पिवऽ मनिःथितले गदार् नै ितनीह को आराधना अथर्पण

गाँिसएको हुन्थ्यो। ती इॐाएलीह

अनेक ॅ

जसले परमेँवरको आराधना पिन गथ तर

िबयाकलापमा सं लग्न भएको र ितनीह का

दयह

परमेँवरबाट

टाढा भएको छ भनेर बारम्बार पुरानो करारका अगमवक्ताह ले ितनीह को

िव

मा बुलन्द आवाजह

उठाएका िथए।

५. िशक्षामा मूतीर्पूजा

पौरािणक इॐाएल धरै धािमर्क मािनसह ले घेिरएका िथए। ितनीह ले

पूजा गरे का दे वीदे वताह ूित अत्यन्तै समपर्ित र ितनीह लाई िरझाउन भरमग्दुर

ूयास गदर्थे। ती दे वीदे वताह लाई खुशी पानर् आफ्ना छोराछोरीह लाई पिन
आगोमा नै होमेर िकन नहोस् बिल िदन तयार िथए। ितनीह

िथए, िथएन त?

कःतो सम्पिपर्त

त्यसकारण, हाॆो लािग आराधना वा सत्य आराधना भनेकै सत्य

ू ा र
परमेँवरको आराधना हो। सत्य आराधना, िहॄूह लाई घेिरएको मूतीर्पज

गलत आराधनाबाट ितनीह लाई सुरिक्षत राख्न ितनीह को जीवनको मह वपूणर्
भाग िथयो। य िप, अनेक

चेतावनीको बाबजुद पिन ितनीह

र सं ःकारह को धरापमा ितनीह

ती धािमर्क िबयाकलाप िब

मा िदइएको

ू ा गन धमर्
परमेँवरलाई िवँवास नगन मूतीर्पज
ःवइच्छाले फसेका िथए।
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त्यो त पौरािणक इॐाएलको कथा हो, तर आज हाॆो बारे मा हािम के

ँ सामना गनर्
भ ?
े िवशेष गरे र आजको मूतीर्पूजाको खतराबाट जोग्न वा त्यससग

सत्य परमेँवरले हाॆो िनिम्त के गनुभ
र् यो भनेर बारम्बार सिम्झनु र उहाँको
आराधना गनुर् हाॆो िनिम्त पिन िकन मह वपूणर् मा ु पछर्?

मकूर्स ७:१-१३ पढ्नुहोस्। िवशेष गिर आजको सन्दभर्मा चल्न पद

७-९मा के नीित िदइएको छ जसमा इसाई िशक्षामा लागु हुन्छ? सं सारको वा
किठत इसाई धमर् नै िकन नहुन ् सेरोफेरोमा लागेर गलत िशक्षादीक्षालाई हाॆो

िदमागमा िभऽाउँदा हाॆो आःथा अनुसार नचल्न त्यसले कःतो नकारात्मक

ूभाव पानर् सक्छ? हे नह
र्ु ोस्, "१ य शलेमबाट आएका फिरसीह

येशूका चारै ितर भेला भए। २ येशूका कितपय चेलाह ले अशु

नधोएको हातले खाएका ितनीह ले दे खे। ३ फिरसीह

र शाःऽीह

हात, अथार्त ्

र सबै यहू दीह

ितनीह का पुखार्ह ले िदएका परम्पराअनुसार हात नधोई भोजन खाँदैनन्। ४
बजारबाट आएपिछ ःनान गरे र शु

ितनीह ले यःता धेरै अ

काँसोका भाँड़ाह

खाँदैनन्। यित माऽ होइन,

परम्परा मान्दछन्, अथार्त ् कचौराह , भाँड़ाह

धुने परम्परा। ५ तब फिरसीह

सोधे, 'तपाईंका चेलाह
अशु

नभई ितनीह

र

र शाःऽीह ले उहाँलाई

िपतापुखार्ले रािखिदएका परम्परामा िकन चल्दै नन्, तर

हातले खान्छन्? ६ तब उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, 'यशैयाले ितमी

कपटीह का िवषयमा ठीकसँग यसरी अगमवाणी गरे , जःतो लेिखएको छ, 'यस
जाितले मलाई ओठले माऽ आदर गछर्, तर ितनीह को

७ ितनीह

दय मदे िख टाढ़ा छ।

व्यथर्मा मेरो उपासना गदर्छन्, तर ितनीह का िशक्षा मािनसह ले

्
िसकाएका िविध माऽ हुन।'
८ ितमीह

परमेँवरको आ ालाई त्यागेर

मािनसह का परम्परा मान्छौ।' ९ उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, 'ितमीह

आफ्ना परम्परा मान्नलाई कित धू तत
र् ासँग परमेँवरको आ ालाई टािरिदन्छौ।
१० िकनभने मोशाले भनेका छन्, 'आफ्ना आमा-बुबालाई आदर गर, र जसले

आमा-बुबाको िव

मा दुंट कुरा बोल्छ त्यो मािरनैपछर्।' ११ यिद कुनै

मािनसले आफ्ना बुबा वा आमालाई 'मबाट जे-जित म त तपाईंह लाई

िमल्नुपन त्यो कुबार्न हो (अथार्त ् परमेँवरलाई चढ़ाइएको) भन्छ भने, १२

ितमीह

त्यसलाई आफ्ना आमा-बुबाको िनिम्त फेिर केही गनर् िदँदैनौ। १३

यसरी ितमीह

वचनलाई चािहँ र

आफ्नो चिलआएको परम्परालाई कायम राखेर परमेँवरको
तुल्याउँछौ। अिन यःतै अनेक कामह
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ितमीह

गदर्छौ।"

आजभोिलको सं सारमा महान् बौि क धारणा वा दशर्नह , अनेक

ूख्यात पुःतकह

मािनसह ले नै दे खेका ूाकृितक धारणामा आधािरत कुराह

वाःतिवक भनेर ूःतुत गिररहेकाछन्। आजभोिल िशक्षण सं ःथानह मा िशक्षाका

धेरै िवषयबःतुह
धमर्शा

ितनीह कै

बाइबलको

िबपिरत

ि कोण अनुसार िसकाउँदछ जुन ूायजसो
ानह

छनु। मािनसह का

धारणाह लाई

आत्मसात् गरे र ितनीह कै दशर्नह लाई पालन गरे र हामीह ले परमेँवरलाई
भन्दा मािनसह का दशर्न, धारणा वा वौि क िबचारह लाई भगवान मानेर पूरा

गन ूलोभनमा हामी फःन सक्दछ । धमर्शा को िबपिरत िसकाउने दाशर्िनक,

वै ािनक, गणत

आिदह का ूितभाशाली िदमागह लाई भगवान जःतो मानेर

ितनीह को सामु झुक्न सक्दछ वा

राॆै होला तर ूायजसो ती धारणाह
अिहले ितनीह

ितनीह

पूजा गनर् सक्दछ । कितपय धारणाह
धमर्शा को

ँ बािझएको हुन्छ र
ानसग

सत्य हो भनेर िवँवास गदर्छन् र कितपय इसाई िशक्षामा नै

समावेश भएका छन्। इसाई भनाउँदा िव ान वा िशक्षािवदह ले पिन

ँ सम्झौता गरे र बाइबललाई बग्ँ याउँदछन र तोडमोड गछर्न।
्
आफ्नो आःथासग

ितनीह ले बाइबललाई नै ितनीह को

ढाँचामा वा ितनीह ले चाहेको अनुसार

ँ िमलाउन चाहन्छन्।
वतर्मान धारणाह सग
िवँवासह

बाइबलसँग

धमर्शा

बािझने

आजभोिलका

केही

धारणा

वा

के के हुन ् र हाॆै िशक्षाूणालीमा ितनीह लाई समावेश गराएर

ँ नआओस् भनेर हाॆो चचर्लाई सुरिक्षत राखेर हामी नै
हाॆो आःथामा आच
कसरी सुरिक्षत हुने?

उपसं हार:

थप जानकारी:

"सबै कुरोभन्दा मािनसको

दय धोखेवाज छ र अत्यन्तै दु

छ। आफू परमेँवरूित अगाढ आःथाम छ िक छै न भनेर धािमर्क ूोफेसर वा

िशक्षकह ले आफूले आफैलाई निजकै जाँच्न चाह । यो भयावह तथ्य होिक

धेरै मािनसह

गलत आशामा भरपिररहेका छन्। कितपयले धेरै वषर् अिघ

अनुभव गरे का कुराह मा ढलेर बःदछन्। िदनिदनै सत्यह लाई

दयले खोज्न

चाहन्छ र अनुभव गनर् चाहन्छ तर त्यसलाई दवाउँछन् जसले गदार् सत्यबाट
नयाँ कुराह

बाँड्न केही हुँदैन। कितपयले भन्छ सत्यलाई ःवीकार गर्यो भने

ितनीह ले मुिक्त पाइ हाल्छ नी। जब परमेँवरको िनिम्त वाक्क हुने
ँ
पापह लाई कुल्चाउँछन् तब येशू तपाईँमा आउनुहन्ु छ र तपाईँसग
खाना

ँ बढ्नुहन
खानुहन्ु छ। अिन तपाईँले येशूबाट दै िवक शिक्त पाउनुहन
े , उहाँसग
े
ु छ
ु छ
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र पिवऽ िवजयसाथ तपाईँले भ

सक्नुहन
े , " येशू भी
ु छ

पाएको िबजयको

शिक्तको िनिम्त परमेँवरलाई धन्य होस्। मनतातो वा होिक होइन भनेर

येशूलाई िवँवास गन धमर्का िशक्षकह ले उहाँको नाउँ किहल्यै निलएको भए

उहाँ खुशी हुनहु न्ु थ्यो। येशू भी लाई सच्चा
दे खावटी

इसाई

गु ह

भािर

ाउनेह का िनिम्त ती
हुन्छ।

िवँवास

ितनीह दे िख अत्यन्तै रमाएको हुन्छ। ितनीह ले ितनीह को ॅ

कामले

नगनह को िनिम्त ितनीह

िनरन्तर पमा

दयले प

भइरहेको

ठे स खाने ढु ा हुन्छन् र दु

ःवगर्दूतह

परमेँवरका ःवगर्दूतह को िखसी गदर्छन्। यःता दे खावटी इसाई िशक्षक वा
धमर्ग ु ह घरमा होस् वा जही ँ पिन ौाप हुन जान्छन्। ितनीह ले मुखलेमाऽ
परमेँवरको ूशंसा गछर्न ् तर ितनीह का

एलेन जी

दयह

परमेँवरबाट टाढा छन्।"-

ाइट, िःपिरच्युल िगफ्टस्, ठे ली २, पृ. २२७बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

गलत आराधनाको मूल कारण नै मािनसको मनको समःया हो भनेर
मकूर्स ७:१-१३बाट हामी कसरी िसक्छ ? यिद हाॆो

दयबाट

परमेँवरलाई पुकारे को छै न भने केवल मुखलेमाऽ ःतुती गाएको,

ूाथर्ना गरे को, वचन िसकाएको उहाँले वाःता गनुह
र् ु । हाॆो िनिम्त

सुसमाचार र येशूको मृत्युको कथालाई

परमेँवरलाई
आ.

सच्चा पमा

ूेम

ूभावकारी पमा कसरी खोिलन्छ?
"आत्मा र सत्यले" परमेँवरको

गन

दयमा राख्न सिकयो भने
दयको

ढोका

अत्यन्तै

आराधना गनुप
र् छर् भ े कथनको

बारे मा अझ धेरै सोच्नुहोस्। के कोही सत्यले आराधना गछर् तर
ु नमा
त्यसमा आत्मा वा जोश नहुन सक्छ? कसरी दुवैलाई सं तल

इ.

राखेर परमेँवरको आराधना गनुप
र् छर्? िकन?

हो, यिद हामीले परमेँवरको सत्यतिरकाले आराधना गनर् चाहन्छ भने

हाॆो

यद ठीक हुनपु छर्। तर यसको अथर् के हो? के तपाईँ

परमेँवरसँग िस
भएपिछमाऽै

वा परपक्व भएपिछ, तपाईँको जीवन ठीकिठक

परमेँवरको आराधना गनर् सिकन्छ? अक अथर्मा भ े

हो भने सत्य वा उिचत आराधनाले तपाईँको

कसरी ठीक ठाउँमा राख्न सिकन्छ?
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दय परमेँवरसँग

कथा ७
मधुरो सुिरलो आवाज
िबलबर पेिरयरा, ४४, भारत
िवलबर पिरयरा एउटा कारमा लामो दुरीको याऽा गद िथयो।

त्यसबेला ३० वषर् पिछ भेटेको भितजासँग कारमा याऽा गनर् पुगेको िथयो।
ितनीह

मध्य-दिक्षण भारतको एउटा सहरमा हुने िववाह समारोहमा जाँदै

िथए। ितनीह

गन्तव्य ःथानमा पुगेपिछ िवलबरकी ौीमितले उनलाई फोन

गिर र उसको याऽा कःतो भयो भनेर सोधेिक िथइन्। याऽा अत्यन्तै रमाइलो

भयो। परमेँवरलाई धन्यवाद होस् भनेर िवलबरले आफ्नी ौीमतीलाई जवाफ
िदयो। भितजा, वाल्टर, अचम्म मानेर िवलबरलाई िनयाल्यो। भारतमा धेरै

मािनसह

येशूलाई िवँवास गदन। "तपाईँको धमर् के हो?" भितजाले

िवलबरलाई सोध्यो। आफू सानैदेिख इसाई चचर्मा आइतबार िनयिमत पमा

गइरहे को तर त्यस चचर्को धेरै िशक्षासँग िववाद भएकोले त्यस चचर्मा आफू

जान छोडेको िवलबरले आफ्नो भितजोलाई बतायो। "सबैले कुनै न कुनै

िकिसमको मूतीर्लाई पूजा गछर्। बाइबलले भन्छ 'म ितॆो परमेँवर हुँ, मेरो

अगािड ितमीले कुनै दे वीदे वता नमा ु।' तर म जाने चचर्ले मिरयम, सन्तह

र

्
म सत्यलाई खोज्दै छु" िवलबरले जवाफ
धेरै मूतीर्ह को आराधना गछर्न।
िदए। "िचन्ता नगनुह
र् ोस्। एकिदन तपाईँलाई सत्य चचर्मा परमेँवरले अगुवाइ
ु न्ु छ" वाल्टरले जवाफ िदयो। िववाह
गनुह
र् न
ु ेछ। तपाईँ सत्यको निजक हुनह
पिछ ठू लो भोजको कायर्बमको आयोजना गिरएको िथयो। त्यस भोजमा

ँ क
ु ो मासु र अ
शाकाहारीमाऽ खाना िथयो। त्यहाँ कुनै बग

मासुको पिरकार

नभएकोले िवलबर िनराश भएको िथयो। िवलबर घर फकपिछ उसले सत्यको
खोिज गद र ो। आफ्नो सहर ब लोरमा येशूलाई नपुज्ने ठाउँह मा गयो।
उनलाई

ु न्ु छ तर
थाहा िथयो जीिवत, सनातन, सृि कतार् परमेँवर हुनह

मािनसका हातले बनाएको र सृि

परमेँवर कदािप होइन। उसले खोज्दै

रअयो। िवलबर आफ्नो बालककलाको चचर् बाइबलको िशक्षाबाट टाढा
भइरहे को महसुस गनर् थाल्यो। एक िदन शिनबार उसले आफ्नी ौीमतीलाई

भन्यो िक उनीसँग चचर्मा आफू नजाने। "ितमीसँग म चचर्मा अबदे िख जाँिदन।
यो सत्य चचर् होइन। यहाँ त िहन्दु दे िवदे वताह लाई जःतो मूतीर्ह लाई पुजा
गछर्। यसले बाइबल अनुसार चल्दै न।" भनेर आफ्नो भावना िवलबरले व्यक्त
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गर्यो।

त्यस

िदन

ु ा
बेलक

उनको

ौीमती

नान्सी

आफ्ना

पिरवारका

सदःयह लाई बोलाइन् र आफूसँग िवलबर चचर् जाओस् भनेर सम्झाउन
ितनीह लाई अनुरोध गिरन्। तर िवलबर आफ्नो अडानमा अिडग िथयो। फेिर

त्यसै वखत ब लोरमा कुन चचर्मा जाने भनेर पिन सोिचरहे को िथयो।

भोिलपल्ट िबहान आफू कुन चचर्मा जाने भनेर सोच्दै िदउँसोको खाजको लािग
खानेकुराह

िक

गइरहे को िथयो। अचानक उसले एउटा मधुरो पु षको

आवाज सुन्यो। "ितॆो भितजोलाई फोन गनु"र् त्यस आवाजले
िवलबरले वाःता गरे न र ऊ

भन्यो।

िहँिडर ो। "ितॆो भितजोलाई फोन गनु"र् फेिर

त्यस आवाजले भन्यो। िवलबर टक्क उभ्यो। "ितॆो भितजोलाई फोन गनु"र्
फेिर त्यही आवाज आयो। अिन आफ्नो मोबाइल िझकेर वाल्टरलाई फोन

गर्यो।

आफ्नी

ौीमतीसँग

चचर्को

बारे मा

कचकच

भएको

भितजोलाई

बताएपिछ ऊ कुन चचर्मा जान्छ भनेर सोध्यो। "म त सेभेन्थ-डे एडेिन्टःट

चचर्मा जान्छु " वाल्टरले जवाफ िदयो। िवलबरले ब लोरको एडभेिन्टःट चचर्
दे खेको िथयो तर त्यस चचर्को बारे मा उसलाई केही थाहा िथएन। िवलबर
त्यस चचर्िभऽ पःयो र हप्ताको तीन िदन बाइबल अध्ययन क्लासमा सिरक

हुन कुरा िमलायो। अक शिनबाल िवलबर ब लोरको हामइिःशट सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट चचर्मा गयो। त्यहाँ साबथ ःकूलको क्लास उसलाई सार्है मन

परायो। एडभेिन्टःट चचर्ूित आफू आकिषर्त भएको र ूत्येक शिनबार त्यही ँ
जाने आफ्नो ूितव ता ौीमतीलाई जनायो। नान्सीले त्यस नयाँ िवँवासको

घोर िबरोध गिरन् र िदनिदनै आफ्नो ौीमानसँग कचकच गिरन्। तर आफ्नो

ौीमानको जीवनशैली िबःतारै पिरवतर्न भएको दे खेर उनलाई अचम्म मान्दै

आयो। ऊ च ुरोठ खान्थ्यो र रक्सी िपउँथ्यो। िवलबरले त्यो सबै गनर्
छो

ो। साबथको लािग एकिदन अिघ नै ौीमानले खाना तयार गरे को

उनलाई अचम्म लाग्यो। दुध पदाथर् र अण्डाह
आफ्नो छोरोलाई पिन िदन िकन छो

उसले िकन खान छो

ो र

ो त्यो उनले बुझ्न सकेनन्। आफ्नो

सबै िबयाकलापले परमेँवरको आदर गनर् चाहन्छु भनेर िवलबरले आफ्नी

ौीमतीलाई भन्यो। बाइबलले भनेकै अनुसार शिनबारलाई परमेँवरको पिवऽ

िदन साबथ भनेर पालन गन र आफ्नो शरीर परमेँवरको मिन्दर हो भनेर
त्यसलाई जतन गन ूितव ता आफ्नी ौीमतीलाई सुनायो। उसको शरीर र
ःवाःथ आफ्नो भन्दा राॆो भएको उनले ःवीकार गनर् वाध्य भएको िथयो।
उनलाई घाँटी दुख्ने रोगले सताएको िथयो। जब एकिदन एडभेिन्टःट चचर्ले
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िस

ःवाःथ उपचार िक्लिनकको आयोजना गर्यो तर िवलबरले आफ्नी

ौीमतीलाई आफूसँग त्यहाँ जान अनुरोध गर्यो। कसरी िनरोगी हुने वा असल

ःवःथ जीवन िबताउने भनेर त्यस चचर्ले कायर्बम आयोजना गरे को िथयो।
जब त्यस कायर्बममा एक जना डाक्टरले आित्मक जीवन ःवःथ राख्न

शारीिरक जीवन पिन ःवःथ हुनपु छर् भनेर सुनाए तब नान्सीको

दय छोएको

िथयो। उनको िनिम्त यो नौलो कुरो िथयो। आफ्नो चचर्मा त्यःतो कुरा

िसकाउँदैनथ्यो। घरमा पुगेपिछ आफन्तह लाई खुशी मान्दै त्यस िक्लिनकमा

सहभागी हुन अनुरोध गिरन्। अक साबथ नान्सीलाई आफूसँग चचर्मा आउन
िवलबरले अनुरोध गदार् उनी मािननन् तर आफ्नो छोरो पिहलोपल्ट उसको

बुबासँग चचर् जान उनले अनुमित िदइन्। बालबािलकाको िनिम्त गरे को साबथ

ःकूल कायर्बम र सेवापिछ सबै िमलेर खाएको त्यस छोरोलाई मनपर्यो।

घरमा पुगेपिछ आफ्नो आमालाई सबै कुरो एकदम जोिशलो पाराले उसले

भन्यो। उनको उत्सुकता जाग्न थाल्यो। एक िदन आफूलाई पिन बाइबल

अध्ययन गनर् चाहे को चाहना उनले व्यक्त गिरन्। केही िदनको बाइबल

अध्ययन पिछ उनले साबथको बारे मा िसकेपिछ आफू पिन साबथ पालन गन

तुरन्त िनधो िदइन्। "मैले कामै छोड्नुपरे तापिन अबदे िख साबथमा म काम

गिदर्न" उनले स ितमा आफ्नो ूितव ता जनाइन्।

आजभोली िवलबर र नान्सी ःवाःथ कमीर् भएका छन्। ितनीह ले

भारतको ठाउँ ठाउँमा मािनसह लाई सुःवाःथको बारे मा कायर्बम आयोजना
गद

ःवाःथको

मािनसह कहाँ

बारे मा
हामी

िशिक्षत

जान्छ ।

बनाइरहे का
ितनीह लाई

छन्।
असल

"आवँयक
ःवाःथ्यका

परे का

िनयमह

िसकाउँछ , अिन च ाई गन सत्य परमेँवरितर ितनीह को ध्यान िदन
लगाउँछ " िवलबरले यस लेखकला सुनाएको िथयो।

-लेखक आन्द्र्यु मेकचेःनी
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