
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : भजन १००:१-३, उत्पि  १-२, ूःथान २०:८-

११, ूःथान ४०:३३, म ी २५:१४-३० र म ी १९:७-९। 
यस  अध्यायको मूल सार पद: "आिदमा परमेँ वरले आकाश र पथृ् वी सिृं ट 
गनुर्भयो" (उत्पि  १:१)। 
    उत्पि को पःुतक र सारा बाइबल परमेँ वरको सिृ को िबयाकलापबाट 
सु  हनु्छ। यो तथ्य धेरै मह वपूणर् छ, िकनभने यसले मानव जीवनको 
इितहास र बाइबलको इितहासमा हाॆो सिृ को छाप छ भनेर देखाउँछ। 
उत्पि को  पःुतकमा लेिखएको सिृ को कथाको सत्यताले सारा मानव र 
बाइबलको इितहासमा भएका घट् नाह  पिन त्यही ऐितहािसक सत्यताले 
बिुनएको छ भनेर ःप  पादर्छ। 

उत्पि को पःुतकमा सिृ को बारेमा दईु िववरणह  िदइएका छन।् 
ती िववरण उत्पि  १ र २मा छ। परमेँ वर र मानवताका पाठह  ती 
िववरणह मा समावेश भएको छ। जब हामी यस अध्याय अध्ययन गनछ , तब 
हप् ताको सात  िदन साबथको अथर् अझ गिहिरएर हेनछ । परमेँ वरकै ःव पमा 
मानव ूाणीको  सिृ  उहाँले गनुर् भएको हो भ ुको अथर् के हो, त्यो पिन 
धलुोमाटोबाट, सो हामी घोरेर हेनछ । असल र खराबको ख र त्यससँग 
सम्बिन्धत जीवनको खको लआय के हो सो अत्यन्तै उत्सकुता र कुतूहल 
तिरकाले हामी हेछ । 
   बाइबलमा भएका कथाह मा अनमुहको सु वात उत्पि बाट सु  
भएको हो भ े उल्लेखनीय पाठ हामी िसक्नेछ । हामी यस संसारमा हनुकुो 
कारण नै परमेँ वरकै अनमुहको िबयाकलापले हो। र हामी उहाँका बरदान 
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ह । मानव ूाणीको उपिःथत हनुभुन्दा पिहले परमेँ वरले आकाश वा 
आकाशग ा वा  नक्षेऽह  र पथृ्वी सिृ  गनुर्भएको िथयो। सिृ को त्यो  
अवधारणा साथै मिुक्तको अवधारणा पिन हप् ताको सात  िदन साबथिभऽ 
सिम्मिलत छ र यो पिन परमे रको बरदान हो भ े पार त वा गिहरो सत्यले 
हामीलाई अचिम्भत त तलु्याउँछ नै। 
 

१. सिृ को परमेँ वर  
    परमेँ वरले पथृ्वी र हामी मानव ूाणीलाई सिृ  गनुर्भयो। तर, त्यसको 
ूत्यु र हामी कसरी िदन्छ ? हाॆो जवाफदेिहता के छ र िकन? हेन ुर्होस,् भजन 
१००:१-३ "१ हे सारा पथृ् वीका मािनस हो, परमूभकुो जयजयकार मनाओ। 
२ आनन् दसाथ परमूभकुो आराधना गर,  हषर्का गीत गाउँदै उहाँको सामनु् ने 
आओ। ३ परमूभ ु नै परमेँ वर हनुहुनु् छ भनी जान। उहाँले नै हामीलाई 
बनाउनभुयो, र हामी उहाँकै ह ,  हामी उहाँका ूजा र उहाँको खकर् का भेड़ाह  
ह ।"   
  उत्पि  १मा सिृ  िववरणमा उल्लेख गिरएको पिहलो सन्देश नै 
"परमेँ वर" हो। "आिदमा वा सु मा परमेँ वर" (उत्पि  १:१) भ े वाक्य 
अनवुाद गिरएको हामीले पढ्छ । पिहलो हरफमै (उत्पि  १:१)मा 
"परमेँ वर" भ े शब्द पदको मध्यभागमा लेिखएको छ। परमेँ वरको 
मह वलाई जोर िदन िहॄू परम्परागत आराधनामा "परमेँ वर" भ े शव्दलाई 
िवशेष जोड िदएर उच्चारण गिरन्छ। तसथर्, सिृ को पद परमेँ वरलाई नै जोर 
वा ूमखुता िदएर सु  गिरएको छ। त्यही परमेँ वर जो सिृ को लेखक वा 
सजृनहार हनुहुनु्छ। 
   वाःतवमा भ े हो भने उत्पि को पःुतकले परमेँ वरको बारेमा दईु 
फरक तिरकाले ूःततु गिरएको छ। पिहलेत:, सिृ को िववरण (उत्पि  १:१-
२:४) जसले परमेँ वरलाई मानव ूाणीभन्दा अनन्तको अपार भनेर देखाउँछ। 
मािनस, जितसकैु आफू ःवामी, भगवान, जगतगु  जःता उपाधीह को िबल्ला 
लगाएतापिन उत्पि को पःुतकले परमेँ वर अपारको हनुहुनु्छ भनेर िजिकर 
गदर्छ। उहाँ इलोिहम Elohim  हनुहुनु्छ अथार्त ्उहाँको सव च्चता, ूभतु्व र 
उहाँमा भएको परममािधकार यस संसारमा जिन्मएको कुनै पिन मािनसभन्दा 
अपार छ। इलोिहम Elohim  भ े शब्द सव त्कृ , िविश , सवर्ौे , सव म 
र बलवान हनुहुनु्छ भ े अथर् लाग्दछ। यो  इलोिहम भ े भ े अवधारणाले 
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उहाँको राजकीय, तेजःवी र ूतापी ओहोदालाई जनाउँछ र उहाँ सबैभन्दा 
अपार ःथानमा िबराजमान हनुहुनु्छ। कुनै पिन व्यिक्त िवशेष उहाँकहाँ जान 
सक्दैन। 
    सिृ को दोॐो िववरणमा परमेँ वरको बारेमा फरक ढँगले ूःततु 
गिरएको छ (उत्पि  २:४-२५)। सवर्व्यापी र अन्तयार्मी य े YHWH 

व्यिक्तगत र एकदम निजक भएको भनेर यसमा ूःततु गिरएको छ। मानव 
जीवनमा उहा ँकितको घिन  हनुहुनु्छ र मािनससँग उहाँको सम्बन्ध कःतो छ 
भनेर त्यस य े भनेर सम्बोधन गिरएको परमेँ वरको बारेमा बताउँदछ। 
समम पमा भ े हो भने सिृ को िववरणमा सिृ कतार् परमेँ वरको आराधना गनर् 
आ ान गिरएको पाइन्छ; उहाँ तेजःवीमय, महान ् िवशाल सवर्शिक्तमान र 
सवर्व्यापी सनातन परमेँ वर हनुहुनु्छ, जसमािथ हामी भर पदर्छ  िकनभने उहाँले 
नै हामीलाई सिृ  गनुर्भएको हो, "हामी आफैले आफैलाई सिृ  गिरएका 
होइन " (भजन १००:३)। त्यसैकारण, भजनसंमहका धेरै भजनह  र 
बाइबलका अ  पःुतकह मा सिृ सँग जोडेर आराधना गिरएको हामी पाउँछ  
(भजन ९५:१-६, भजन १३९:१३,१४, ूकाश १४:७)।  
    परमेँ वर सवर्शिक्तमान र सारा सिृ का महाराजा भएर पिन हामीसँग 
निजक भएर वढो मायाल ुतिरकाले सम्बन्ध राख् न चाहनहुनु्छ। यसलाई िचन्तन 
गदार् परमेँ वरकहाँ पगु्न कःतो आराधना गनुर्पछर् भ े िवषय मह वपूणर् छ भनेर 
हामीले सोच्न ुज री छ। उहाँकहाँ भय, ौ ा र आदर गरेर आउनपुछर्, साथै 
उहाँ हाॆो िनकट हनुहुनु्छ, उहाँले हामीलाई क्षमा िदनहुनु्छ, र ूमे गनुर्हनु्छ 
(भजन २:११) भ े कुरामा ढुक् क भएर उहाँकहाँ खशुी र आनन्दभएर 
आउनपुदर्छ। परमेँ वरको बारेमा जनु दईु फरक ढँग तर ौृ लाव पमा 
ूःततु गिरएको त्यो अत्यन्तै अथर्पूणर् छ: परमेँ वर अपार ःथानमा हनुहुनु्छ 
तैपिन उहाँको उपिःथित हाॆो निजक छ। परमेँ वर र हाॆो बीचमा जनुसकैु 
दरुी भएतापिन उहाँसँगको बारेमा सोच्दा उहाँ हाॆो माझमा सध हनुहुनु्छ भ े 
सोचमा सध सजग भइरहनपुदर्छ। परमेँ वर कःतो महान ्हनुहुनु्छ, त्यो हामीले 
महससु गनर् सकेपिछमाऽ उहाकँो अनमुहलाई हामी सराहना गनर् सक्छ  र 
त्यसलाई हामीले उपभोग गनर् पिन सक्छ  भ े कुरामा हामी िनिँ चत हनु्छ । 
हाॆो जीवनमा उहाँको अचम्म र ूिेमलो उपिःथितलाई ःवीकार गद उहाँकहाँ 
हामी ौ ाले थर थर काँप्दै आउन ुज री भएको सोच्नपुदर्छ। 
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    परमेँ वरको िवशाल शिक्तको बारेमा सोच्न ु पदर्छ, उहाँले सारा 
जगतलाई थाम्नहुनु्छ, र तैपिन हामी ूत्येकसँग अत्यन्तै निजक हनुहुनु्छ। यो 
अचम्मको सत्य िकन चिकत पान खालको छ? 
 

२. सिृ  

      जब परमेँ वरले संसार सिृ  गनुर्भयो, तब उहाँले बारम्बार "यो असल 
िथयो" भ भुएको िथयो। अिन आिखरमा आएर "सार् है राॆो" पिन भ भुएको 
िथयो। अिन सिृ को िनँकषर्मा आएर उहाँले के गनुर्भयो जसले गदार् उहाँले 
उच्चारण गनुर्भएको "असल र सार् है राॆो" भनेर खशुी हनुभुएको िथयो? 
हेन ुर्होस,् देहायका पदह , उत्पित १ र २का देहायका पदह  "४ अिन 
परमेँ वरले उज् यालोलाई हेन ुर्भयो,  त् यो असल िथयो..१० परमेँ वरले ओबानो 
भिूमलाई “पथृ् वी”  भन् नभुयो,  र जम् मा भएको पानीलाई “समिु”  भन् नभुयो। अिन 
परमेँ वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो।...१२ भिूमले वनः पित, बीउ हनेु बोटह  
र आफ् नो-आफ् नो िकिसमको बीउ हनेु फल फल् ने वकृ्षह  उमार् यो। अिन 
परमेँ वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो।...१८ िदन र रातमािथ ूभतु् व गनर् अिन 
उज् यालो र अधँ् यारोलाई अलग-अलग गनर्लाई ती आकाशमा राख् नभुयो। र 
परमेँ वरले हेन ुर्भयो,  त् यो असल िथयो।...२१ यसैले समिुका िवशाल 
जलजन् तहु ,  पानीह मा भिरएका चलहल गन िकिसम-िकिसमका सबै जीिवत 
ूाणीह  र जात-जातका पखेटा भएका सबै पन्क्षीह  परमेँ वरले सिृं ट गनुर्भयो। 
र परमेँ वरले हेन ुर्भयो,  त् यो असल िथयो।...२५ परमेँ वरले पथृ् वीका जात-
जातका वन-पशहु , जात-जातका पािलने पशहु  र जिमनमा घॐने जात-जातका 
जन् तहु  बनाउनभुयो। र परमेँ वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो।...३१ आफूले 
बनाउनभुएको हरेक कुरा परमेँ वरले हेन ुर्भयो। र त् यो सा॑ै राॆो िथयो। साँझ 
पर् यो र िबहान भयो–  छैट  िदन।" र उत्पि  २:१-३ "१ यसरी आकाश र 
पथृ् वी र ितनमा भएका सबै कुरा बनाइिसि ए। २ आफूले गनुर्भएका काम छैट  
िदनमा परमेँ वरले िसद्ध्याउनभुयो। र सात  िदनमा आफूले गनुर्भएका सबै 
कामबाट उहाँले िवौाम िलनभुयो। ३ अिन परमेँ वरले सात  िदनलाई आिशष ् 
िदनभुयो र त् यसलाई पिवऽ तलु् याउनभुयो,  िकनभने आफूले सिृं टमा गनुर्भएका 
सारा कामबाट यसै िदनमा उहाँले िवौाम िलनभुयो।" 
   जब परमेँ वरले ूत्येक चरणमा आफ्नो काम िसध्याउनभुयो तब 
त्यसलाई मूल्या न गरेर आफ्नो कामलाई "असल" tov  टोभ भ भुयो। यस 
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िवशेषणको अथर् ूायजसो उहालेँ गनुर्भएको काम सफल भएको देखाएको िथयो 
भ े बिुझएको छ। जब आफ्नो कामलाई हेरेर "असल" भ ुभएको िथयो तब 
उहाँको काम सफल भएको भ े अथर् लाग्छ। ज्योित चकमक भएर चम्केको 
िथयो (उत्पि  १:४), बोटिब वाह ले फलह  फलाएका िथए (उत्पि  
१:१२) र आिद। 
    तर, यो असल भ े शब्द केवल परमेँ वरले गनर्भएको कायर्क्षमताको 
माऽ बझुाउँदैन। िहॄू भाषाको tov  टोभलाई बाइबलमा कुनै सनु्दर वःतकुो 
(उत्पि  २४:१६) सौन्दयर्तालाई सराहनालाई व्याख्या गनर् पिन यो "असल" 
भ े शब्द ूयोग गिरएको छ। दु  वा खराब (उत्पि  २:९)को  िवपिरतलाई 
व्याख्या गनर् पिन यो शब्द ूयोग गिरन्छ। खराबसँग मतृ्य ु पिन गाँिसएको 
हनु्छ (उत्पि  २:१७)। "असल िथयो" भ े वाक्यांशको अथर्ले सिृ को काम 
राॆोसँग सचुा पले चिलरहेको भनेर बझुाउँछ। यो असल र िस  वा 
खोटरिहत िथयो र त्यसमा कुनै खराब तत्व िथएन। त्यसबेलाको पथृ्वी 
अिहलेको जःतो भएको िथएन। अिहलेको संसार पाप, अधमर्, महामारी, मतृ्य,ु 
आत  आिदले भिरएको छ, यो तथ्यलाई सिृ को दोौो िववरणले ःप  पादर्छ। 
    बाइबलमा उल्लेख गिरएको सिृ को िववरण मौिलक पमै िवकासवाद 
िस ान्तसँग बािझन्छ। यस िस ान्तले बताउँछ िक यस संसार वा त्यसमा 
भएको जीवह  शआुम थोकबाट बिमक पमा ूगितहनु्दै वा तल्लो 
अवःथाबाट अचानक घमु्दै वा ूगित हनु्दै ौे  वा धेरै असलितर लम्केको 
छ। 
    तर, त्यसको िबपिरत परमेँ वरले जानाजानी र अचानक तिरकाले सिृ  
गनुर्भएको िथयो भनेर बाइबलको लेखकले िजिकर गदर्छ (उत्पि  १:१)। तर, 
कुनै भौितकतिरकाबाट आफै संयोगले वा अूत्यािशत पमा चल्दै, िवकिसत 
हनु्दै अिहलेको अवःथामा आएको हो भ े वै ािनक भ ेह को धारणालाई 
बाइबलको िव ाथीर्ले अनमुोदन गदन। संसार आफ्नै इच्छाले अचानक आएको 
होइन तर परमेँ वरको चाहना र उहाँको बोिलले सिृ  भएको हो (उत्पि  
१:३)। जनु िबया पद bara  बारा वा "सिृ  गनुर्भयो" भनेर उत्पि  १को 
मतुािवक सु मा आकाश र पथृ्वी सिृ  गनुर् भयो भ े ूयोग गिरएको छ यसमा 
परमेँ वरमाऽ िबयशील भएको देखाउँछ। उहाँले नै बोल्नभुयो र उहाँले सोच्न ु
भएको अनसुार सिृ  हनु आयो। 

५



    सिृ को िववरणले हामीलाई यो बताउँदछ िक पथृ्वीमा भएका सबै 
थोक वा ूत्येक थोक जनु सिृ  गनुर्पन िथयो त्यो परमेँ वरकै चाहना अनसुार 
सिृ  भयो (उत्पि  १:३१)  र त्यसलाई सवक्षण गरेर मूल्या न गदार् "धेरै 
असल" भनेर उच्चारण गनुर्भएको िथयो (उत्पि  १:३१)। उत्पि  १:१मा 
परमेँ वरले आकाश र पथृ्वी सिृ  गनर्भयो भनेर सिृ को िववरण सु  गदर्छ 
भने उत्पि  २:१मा त्यो पूरा वा सम्प  भयो भनेर बताउँछ। सारा थोक सिृ  
गनुर्भएपिछ सात  िदनको साबथसमेत सिृ  गनुर्भएर आफूले गनुर् पन सिृ को 
काम परमेँ वरले समाप् त गनुर्भएको िथयो। 
    तर वै ािनक वा िवकासवाद िस ान्तका गु ह ले यस संसार खरब  
वषर् लगाएर अिःतत्वमा आएको हो भनेर मािनसह लाई िसकाइरहेकाछन।् यिद 
कसैले परमेँ वर, येशू र बाइबललाई िवँ वास गछर् भने जनुसकैु मै हुँ भ  े
वै ािनक वा िशक्षकह ले िसकाएको त्यस िवकासवाद िस ान्तलाई सरासर 
अँ वीकार गदर्छ। ूत्येक पक्षबाट हेदार् बाइबलको सिृ को िववरण र वै ािनक 
भनाउँदाह ले आिवंकार गरेको िवकासवाद िस ान्त अत्यन्तै मेल खान्दै भनेर 
िकन देखाउँछ? 
 

३. साबथ   
     हप् ताको सात  िदनै साबथ भनेर सिृ सँग िकन गाँिसएको छ? सिृ सँग 
साबथ जोिरएकोले हामीले साबथलाई कसरी मान्छ  भ  ेकुरालाई कसरी असर 
पादर्छ? हेन ुर्होस,् उत्पि  २:२,३ "२ आफूले गनुर्भएका काम छैट  िदनमा 
परमेँ वरले िसद्ध्याउनभुयो। र सात  िदनमा आफूले गनुर्भएका सबै कामबाट 
उहाँले िवौाम िलनभुयो। ३ अिन परमेँ वरले सात  िदनलाई आिशष ् िदनभुयो र 
त् यसलाई पिवऽ तलु् याउनभुयो, िकनभने आफूले सिृं टमा गनुर्भएका सारा कामबाट 
यसै िदनमा उहाँले िवौाम िलनभुयो।" र ूः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, पथृ्वी, समिु र 
ितनमा भएका सबै थोक बनाउनभुयो, तर सात  िदनमा चािहँ िवौाम गनुर्भयो। 
त् यसकारण परमूभलेु शबाथिदनलाई आिशष ् िदनभुयो,  र त् यसलाई पिवऽ 
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गनुर्भयो।" खास गरेर परमेँ वरले आफ्नो सिृ को काम िसध्याउनभुएकोले नै 
उहाँले साबथ ःथापना गनुर्भएको िथयो। त्यसकारण, सात  िदन साबथको 
पालनाले यो देखाउँछ िक परमेँ वरले उहाँले गनुर्भएको काम िसध्याउनभुएको 
छ भ े सत्यमा हामी िवँ वास गदर्छौ। साबथलाई पालना गनुर्भनेको हाॆो 
त्यस िवँ वासलाई व्यक्त गरेको देखाउँछ । त्यो पिन, उहाँको सम्पूणर् काम 
"धेरै असल" िथयो भनेर उहाँले उच्चारण गनुर्भएको वचनलाई ःवीकादर्छ  भनेर 
साबथ पालनाले हामी देखाइरहेका हनु्छ । साबथ पालन गनुर्को अथर् नै 
उहाँको सिृ को सौन्दयर्ता, मूल्यमान्यता र िस तालाई कदर गछ  भनेर 
उहाँसँग िमलेर आराधना गरेर देखाउन ुहो। 

जसरी परमेँ वरले आफ्नो कामबाट िवौाम िलनभुयो त्यसरी नै हामी 
पिन हाॆा कामह बाट िवौाम वा आराम िलन सक्छ । परमेँ वरले उच्चारण 
गनुर्भएको "धेरै असल" छ भ ुभएको कुरालाई हामी पिन सहमत छ  भनेर 
साबथको पालनाले देखाउँदछ। जब सिृ मा परमेँ वरले "धेरै असल" भनेर 
आफ्नो सिृ लाई हेरेर भ ुभएको िथयो त्यसमा हाॆा भौितक शरीरह  पिन 
समावेश भएको ःवीकानुर्पदर्छ। कितपय पौरािणक वा आधिुनक धािमर्क वा 
सै ािन्तक िशक्षाह मा शरीर खराब छ, यसलाई पोषाउन ुहु  वा प्यार गनुर्हु  
भनेर मानव शरीरको ूित ालाई अपमान वा बदनाम गन िशक्षाह  व्याप् त 
छन।् तर, परुानो करारमा होस ् वा नयाँ करारमा होस,् बाइबलले यसतो 
धारणालाई ःवीकार गदन। यो बाइबलभन्दा बािहरका धमर्ह को िवँ वास हो। 
शरीरलाई हेप् ने, द:ुखिदने, धमर्को नाउँमा सताउने वा साःती िदने, यसको 
संवधर्न वा सरुक्षा निदने, हेरिबचार नगन, पोषण नगन जःता ूविृ ह लाई 
बाइबलले सरासर असहमित जनाउँछ। ती ूविृ ह  अ  धमर्ह मा भएतापिन 
बाइबलीय िशक्षाको िवपिरत छ। ब , साबथ पालना गनह ले परमेँ वरको 
सिृ ूित आभािरत भएको देखाउँछ। त्यसमा हाॆो भौितक शरीर पिन समावेश 
भएको छ। हामी ःवःथ रअ य  भने हामी परमेँ वरको सिृ को आनन्दसाथ वा 
रमाइलो मानेर उपभोग गनर् सक्छ  साथै त्यसलाई सँभार वा हेरचाह पिन गनर् 
चाउँछ । 

    साबथ मानव सिृ को इितहासको पिहलो "अन्त" हो भनेर िचनारी 
िदएको छ, तर त्यसको साथै यस संसारमा भइरहेको पीडा, शोक, िचन्ता, 
महामारी, द:ुखक , खराब तत्वह को अन्त्य हनेुछ भनेर पिन आशा 
िदलाउँछ। 
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    "काम सिकयो वा सम्प  भयो" भ े वाक्य पिवऽःथानको िनमार्णपिछ 
फेिर देखा पनुर् रोचक मा ुपदर्छ (ूःथान ४०:३३), फेिर राजा सोलोमनले 
मिन्दर बनाइसकेपिछ पिन त्यही व्याक्य दोहोिरएको छ (१ राजा ७:४०-
५१)। दवैुमा ससुमाचार र मिुक्तको बारेमा पाठ िसकाइएको िथयो। 
    हप् ताको अन्तमा आउने साबथले मािनसको पतनबाट उ ार गन 
मिुक्तको आँ चयर्जनक योजनालाई पिन औलँ्याउँछ। तर, त्यो योजना त्यसबेला 
सम्प  हनु्छ जब नयाँ सृ को अचम्मको काम हनेुछ (यशैया ६५:१७, ूकाश 
२१:१)। यस संसारमा रहँदा हाॆो मानवीय हप् तामा हनेु द:ुखक , पिरक्षा, 
महामारी, रोगव्याधीको अन्त्य एक िदन हनेुछ भनेर साबथकै सन्देशले 
हामीलाई आशा िदन्छ। 
    त्यसैकारण, येशूले मािनसलाई िनको पान उिचत समय ूायजसो 
साबथलाई नै छा ुभएको िथयो (लूका १३:१३-१६)। साबथको बारेमा, 
यहूदी धमर्को परम्परा, चालचलनमा जितसकैु िढपी गरेर अिड्कएतापिन साबथमै 
येशूले गनुर्भएको िनको पान कामले त्यसबेलाका यहूदीह लाई र हामीलाई पिन 
त्यो समयलाई उहाँले औल्याउँनभुएको िथयो जब सबै द:ुखक , पीडा, 
रोगव्याधी, महामारी र मतृ्यकुोको अन्त्य हनेुछ। यो अन्त्य नै मिुक्तको 
ूिबयाको अिन्तम टु ो हो। त्यसकारण, हामीले यो िजिकर गदर्छ  िक 
मिुक्तको योजनालाई हामी सबैलाई ूत्येक साबथले औलँ्याउँदछ। 
     साबथमा िवौाम िलएर येशूमा हामीले पाइने िवौाम र मिुक्तको अनभुव 
कसरी अिहले नै पाइरहेकाछ  र नयाँ ःवगर् र नयाँ पथृ्वीको सिृ मा पाउनछे  
भ  ेसत्यतालाई के हामीले अनभुव गिररहेकाछ  त? 
 

४. मानव जगतको सिृ   
   खास गरेर उत्पि को पःुतकमा लेिखएको िववरण अनसुार मानव 
जाितको सिृ  परमेँ वरले गनुर्भएको सबै सिृ को अिन्तम सिृ  िथयो। पथृ्वीमा 
भएको सबै सिृ को चरम िबन्द ु नै मानव ूाणी िथयो। उसैको िनिम्त पथृ्वी 
सिृ  भएको िथयो। 
    उत्पि  १:२६-२९ र उत्पि  २:७मा मानव सिृ को बारेमा केही 
हदमा दईु फरक िववरणह  ूःततु गिरएको छ। तर, ती दईु िववरणको 
बीचमा के सम्बन्ध छ? हेन ुर्होस:् "२६ फेिर परमेँ वरले भन् नभुयो, “मािनसलाई 
आफ् नै ः व पमा,  हाॆ ै ूित पमा बनाऔ।ं ितनीह ले समिुका माछाह , 
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आकाशका पन्क्षीह , पािलने पशहु  र जिमनमा चलहल गन सबै जन् तहु मािथ 
अिधकार ग न ्।” २७ यसैकारण परमेँ वरले मािनसलाई आफ् नै ः व पमा सिृं ट 
गनुर्भयो। परमेँ वरकै ूित पमा उहाँले ितनलाई सिृं ट गनुर्भयो। नर र नारी नै 
गरी उहाँले ितनीह लाई सिृं ट गनुर्भयो। २८ परमेँ वरले ितनीह लाई आिशष ् 
िदनभुयो,  र ितनीह लाई भन् नभुयो,  “फल् दै-फुल् दै,  विृ  हुँदै,  पथृ् वीमा भिरँदै र 
त् यसलाई आफ् नो वशमा पादजाओ। समिुका माछाह , आकाशका पन्क्षीह  
तथा पथृ् वीका सबै जीिवत ूाणीह मािथ अिधकार गर।” २९ तब परमेँ वरले 
भन् नभुयो, “हेर, म ितमीह लाई पथृ् वीका सबै बीउ उमान बोटह  र फलमा नै 
बीउ हनेु सबै फलका खह  िदन् छु। ती ितमीह लाई आहाराको िनिम् त 
हनेुछन ्" (उत्पि  १:२६-२९) र उत्पि  २:७ "तब परमूभ ु परमेँ वरले 
भिूमको माटोबाट मािनस बनाउनभुयो,  र ितनको नाकमा जीवनको सास 
फुिकिदनभुयो, र मािनस जीिवत ूाणी भए" (उत्पि  २:७)।  
     बाइबलमा धेरै सरुो, चनुौितपूणर्, चिकत पान र आँ चयर्जनक 
कथनह  छन।् ितनीह मा मािनस परमेँ वरको ःव प, ूित पमा तथा 
उहाँलाई ूितिबिम्बत गरेर सिृ  गिरएको ूाणी पिन एक हो। संसारमा कुनै 
पिन जीवह  छैन जनु परमेँ वरको ूित पमा सिृ  गिरएको छ। परमेँ वरले 
आआफ्नै जात अनसुार पश ुआिद जन्तहु  सिृ  गनुर्भयो (उत्पि  १:२७), त्यो 
जिमनकै माटोबाट (उत्पि  २:१९) र मािनस पिन जिमनकै माटोबाट (उत्पि  
२:७), तर मािनसमाऽ परमेँ वरको आफ्नै ूित प वा ःव पमा सिृ  गिरएको 
िथयो (उत्पि  १:२७)। यस परमेँ वरको ःव प वा ूित प भ े धारणालाई 
िविभ  मािनसह ले िविभ  ि कोणह ले बझु्दछन।् कसैले यो केवल 
आित्मक वा भौितक िविहन पमामाऽ सिृ  गिरएको हो भन्छन।् उसको 
चिरऽ केवल आध्याित्मक वा आित्मक गणुमामाऽ िसिमत छ, परमेँ वरको 
ूितिनिधत्व गनर् र उसलाई पिरचालन गनर् आित्मक प हो वा परमेँ वर र 
मािनह मा एक आपसमा आित्मक वा आित्मयता सम्बन्ध राख् ने गिर सिृ  
गिरएको हो। 
    त्यो धारणा उिचतै भएतापिन, यसले सिृ मा मािनसको भौितक 
अिःतत्वको वाःतिवकताको मह वपूणर् पक्षलाई समावेश हनु नचाहेको 
देखाउँछ। जब "उहाँको ःव प", "उहाँको ूित प" वा "उहाँ जःतै गरेर" 
(उत्पि  १:२६) मािनस सिृ  गिरएको हो भनेर उल्लेख गदर्छ, तब त्यस 
धारणामा मािनसको आित्मक र भौितक आयाम वा पक्षह  पिन समावेश हनु ु
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ज री छ।      िहॄू भाषाको ट्ःलेम  tselem   भ े शब्दको अथर् "ठेट नमनुा वा 
ूित प" भ ुको अथर् ठोस भौितक आकार भनेर बताउँछ भने िडमट  demut  
वा "उहाँ जःतै वा उहाकँो ःव प" भन्दा मािनसमा ती अ ँय गणु वा 
ःवभावह  छन ् जनु परमेँ वरसँग िमल्दोजलु्दो छ। त्यसकारण, जब िहॄू 
भाषामा "परमेँ वरको ःव प, ूित प वा उहाँ जःतै" भनेर मािनसको बारेमा 
सम्बोधन गछर् तब बाइबलले हेन मानव ूाणीको ःवभावमा सम्पूणर् आयाम वा 
शारीिरक वा भौितक, मानिसक र आित्मक तत्वह  एक आफसमा गाँिसएको 
हनु्छ भनेर बझु्नपुदर्छ। ूत्येक मानव ूाणी अथार्त ्नर र नारी परमेँ वरको 
भौितक र आित्मक ःव पमा सिृ  भएको हो भनेर बाइबलको पदले ूितव ता 
जनाउँदछ। यसबारे एलेन जी ाइटको धारणा यस ूकारको छ: "जब 
परमेँ वरको हातबाट आदमलाई सिृ  गिरएको िथयो, तब उनको सिृ कतार्को 
जःतै शारीिरक वा भौितक, मानिसक र आित्मक गणु वा ःवभावह ले सम्प  
पािरएर उनलाई सिृ  गिरएको िथयो।"-एजकेुशन, प.ृ १५बाट पान्तिरत। 
    परमेँ वरको ःव पभन्दा भौितक शरीरसमेत गरेर उहाकँो 
बहआुयािमक वा मानिसक र आित्मक गणु वा ःवभावह  मािनसमा छन ्भ े 
तथ्य मानव सिृ को दोॐो िववरणमा िदइएको छ। उत्पि  २:७मा उल्लेख 
गिरएको छ, "तब परमूभ ुपरमेँ वरले भिूमको माटोबाट मािनस बनाउनभुयो, र 
ितनको नाकमा जीवनको सास फुिकिदनभुयो,  र मािनस जीिवत ूाणी भए।" 
अथार्त, "मािनस जीिवत ूाणी भए।" त्यसको अक्षरस अथर् हो मािनस "जीिवत 
ूाणी वा आत्मा" (nefesh  िनफेश अथार्त ् भौितक र आित्मक ूाणी) हो। 
मािनसको यो िःथित हनुकुो कारण परमेँ वरले उनलाई दईु ईँ वरीय गणु वा 
कायर्ह  िमलाएर सिृ  गिरएको िथयो। परमेँ वरले "बनाउनभुयो वा आकार 
िदनभुयो" र परमेँ वरले "सास फुिकिदनभुयो।" "सास" भन्दा मािनसको 
आित्मक आयाम वा पक्षलाई सम्बोधन गछर् भने यसमा सास फेनर् सक्ने 
ूाकृितक वा जैिवक क्षमता भएको ूाणी हो भनेर बझुाउँछ। जिमनको 
माटोबाट िनिँ चत भौितक आकार वा प बनाएर परमेँ वरले मािनसलाई 
सजृना गनुर्भएको िथयो। परमेँ वरले उनमा जीवनको सास फुिकिदनभुएको 
िथयो। त्यो सास हो जीिवत पान आित्मक तत्व। परमेँ वरले मािनसको 
शरीरमा त्यो फुिक िदनभुएकोले उनमा भौितक जीवन वा िजउने उजार् िमलेको 
िथयो। 
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   पिछ परमेँ वरले शल्यिबया गरेर मािनसको शरीरबाट ी सजृना 
गनुर्भएको िथयो (उत्पि  २:२१,२२)। ी पिन  पु षकै ःवभावमा सिृ  
गिरएको हो भनेर यस िववरणले जोर गदर्छ।(पु षिभऽ ी भएको देख् ने गणु 
केवल परमेँ वरमामाऽ खबुी भएको यसले देखाउँदछ। पु ष र ीको बीचमा 
भेद छैन भ े हामीले बझु्नपुछर्। लैि क असमानता परमेँ वरको यस कायर्वाट 
ठाडै अःवीकार गदर्छ-अनवुादक)। 
 

५. मािनसको काम र कतर्व्य  
      जब परमेँ वरले ूथम मानव, आदमलाई सिृ  गनुर्भयो, तब उहाँले 
उनलाई तीनवटा उपहारह  िदनभुयो: अदनको बगचा (उत्पि  २:८), खाना 
(उत्पि  २:१६), र ी (उत्पि  २:२२)। 
   उत्पि  २:१५-१७ पढ्नहुोस ् र देहायका ूँ नह मा ध्यान 
गलाउनहुोस:् परमेँ वरले यस पथृ्वी मािनस आदमलाई समु्पनभुएको िथयो। 
यसलाई सँभार गनर् उनको िजम्मेवारी के िथयो? परमेँ वरूित उनको 
जवाफदेिहता वा कतर्व्य के िथयो? मािनसलाई समु्पेका ती दवैु कतर्व्य वा 
िजम्मेवारीह  एक आपससँग कःतो सम्बन्ध छ? हेन ुर्होस ्"परमूभ ुपरमेँ वरले 
मािनसलाई लगेर अदनको बगचामा त् यसको गोड़गाड़ र हेरचाह गनर् राख् नभुयो। 
अिन उहाँले मािनसलाई यो आ ा िदनभुयो, “बगचाका सबै खका फल ितमीले 
स ोच नमानी खाए हनु् छ, तर असल र खराबको ान िदने खको फलचािहँ 
नखानू, िकनभने जनु िदन ितमीले त् यो खान् छौ ितमी िनँ चय नै मनछौ।"   
     ूाकृितक वातावरणलाई संरक्षण गनुर् नै मािनसको पिहलो कतर्व्य हो। 
यस पथृ्वीलाई परमेँ वरले मािनसलाई िजम्मा लगाइिदनभुएको छ। उहाँले भ ु 
भयो, "हेरचाह र गोडगाड अथार्त ् रेखदेख वा देखभाल गनुर्" (उत्पि  २:१५ 
पान्तिरत)। यो शब्द िहॄू भाषाको िबयापद 'आभाड avad' हो। यसको अथर् 

हेरचाह गनुर् हो जसमा काम समावेश भएको छ। मािनसले उपहारमाऽ पाएर 
हुँदैन। यसलाई सिञ् चता गनुर्पछर्। यसको उपयोग गनुर्पदर्छ अथार्त ्यसलाई 
केवल थन्क्याएर राख् नेमाऽ होइन। हामीले पाएका कितपय उपहारह लाई 
ूयोग गरेर ितनीह लाई फलदायी बनाउनपुदर्छ। एक जना मािलक आफू 
परदेश जानभुन्दा पिहले उनको नोकरह लाई सनुका िसक् काह  ितनीह को 
क्षमता अनसुार उपयोग गनर् िदएका िथए भनेर येशूले आफ्नो अितर्कथामा 
भ ुभएको िथयो (म ी २५:१४-३०) ितनीह लाई राख् न िदएका िसक् काह  
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अथार्त ् िहॄू भाषामा शामार shamar को अथर् जोगाएर राख् न िजम्मा िदएको 
िथयो। ती िसक् काह  ूयोग गरेर सरुिक्षत राख् ने काम ती कामदारह को 
िथयो। 
   मािनसलाई िजम्मा िदएको दोॐो कतर्व्य उसको खानेकुरासँग सरोकार 
छ। हामीलाई जे खानेकुरो िदइएको छ त्यो परमेँ वरले नै िदनभुएको हो भनेर 
हामीले सिम्झनपुदर्छ। उहाँले भ ुभएको िथयो, "तब परमेँ वरले भन् नभुयो, “हेर, 
म ितमीह लाई पथृ् वीका सबै बीउ उमान बोटह  र फलमा नै बीउ हनेु सबै 
फलका खह  िदन् छु। ती ितमीह लाई आहाराको िनिम् त हनेुछन ्" उत्पि  
१:२९। उहाँले यो पिन आदमलाई भ ुभयो, “बगचाका सबै खका फल 
ितमीले स ोच नमानी खाए हनु् छ"   उत्पि  २:१६। मािनसले खह लाई 
सिृ  गरेको िथएन, न त त्यसबाट पाइने फल वा खानेकुराह । ती खह  
परमेँ वरको उपहार िथयो, र यो पिन उहाँको अनमुहको उपहार िथयो। 
    तर, ती फलह लाई के गन भ े परमेँ वरको आदेश पिन िथयो। 
परमेँ वरले उदार भएर िदनभुएको उपहारलाई दयदेिख खशुी भएर िलनपुदर्थ्यो 
र त्यसको रमाइलोसँग उपभोग गनुर्पदर्थ्यो। सबै खको फल निहिच्कच्याइ 
खान ु भनेर आदमलाई अर् हाउनभुएको िथयो। तर, उहाँको अनमुह अनसुार 
मािनसको िववेकको ःवतन्ऽतालाई सम्मान गनर् एउटा बन्देज लगाउनभुएको 
िथयो। एउटा तोिकएको खको फलचािहँ नखान ुभनेर परमेँ वरले भ ुभएको 
िथयो। जीवनमा यिद कुनै िसमा भएन, नीितिनयम वा बन्देज भएन भने केवल 
जे मनलाग्यो त्यही गन, जहाँ मन लाग्यो त्यही ँ जाने, जे मनलाग्यो त्यही 
खानेले गदार् मािनसलाई मतृ्यमुा परु् याउँदछ। जीवनलाई अथर्मूलक बनाउन 
तोिकएको सीमा, आचार सिहँता, मयार्दा अदनको बगचामा पिन िथयो, र 
वतर्मान पिरूआेयमा त्यो नीित अिहले पिन सािबकै छ।  
    पु षको तेॐो कतर्व्य वा िजम्मेवारी परमेँ वरले िदनभुएकोचािहँ 
ीूितको उसको मनिःथित कःतो हनुपुछर् सोलाई ख्याल गनुर् हो। परमेँ वरले 

पु षको साम ु ीलाई उपहारःव प खडा गनुर्भयो र ीूित उसको 
िजम्मेवारीलाई उत्पि  २:२४मा यसरी कोिरिदएको छ: "यसैकारण मािनसले 
आफ् ना आमा-बाबलुाई छो  छ र आफ् नी पत् नीसँग िमिलरहन् छ, र ितनीह  एउटै 
शरीर हनु् छन ्।" यो भनाइ दाम्पत्य जीवनमा अत्यन्तै ूभावकारी छ। पु ष र 
ी एकै शरीर अथार्त ् एउटै व्यिक्त (म ी १९:७-९) भनेर ौीमान र 
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ौीमतीको बीचमा हनुपुन सम्बन्धको करार र दाम्पत्य जीवनको लआयलाई 
त्यस कथनले उल्लेखनीय पमा ःप पमा कोिरिदएको छ। 
     यस भनाइलाई अझ केलाएर हेदार् हामी के देख् छ  भने िववािहत 
पु षको कतर्व्य वा िजम्मेवारीलाई तेःयार्इिदएको छ: त्यो हो ी होइन पु षले 
आफ्नी ौीमतीको खाितर आमाबाबलुाई छोड्नपुदर्छ। पु षै भनेर बाइबलले 
िकटानी गिरिदएको छ। तर यथाथर्मा, त्यो आ ा वा िजम्मेवारी केवल 
पु षलाईमाऽ नभएर ी वा ौीमतीलाई पिन लाग ुहनु्छ िकनिक पु षसँग एक 
भएपिछ उनको सवसवार् वा शारीिरक एकता पु ष वा ौीमानसँग हनु्छ, र 
उनले पिन आफ्ना बाबआुमालाई त्यािगिदनपुदर्छ। िववाह परमेँ वरको उपहार 
हो। यसलाई मानवूाणीले पाएपिछ दाम्पत्य जीवन वा वैवािहक दवैु पु ष र 
ी बन्धनमा पदर्छ।  ितनीह ले पारःपिरक िजम्मेवारीलाई आत्मसात ्

गनुर्पछर्। दवैु एक भएर आफ्नो जीवनको लआयलाई िवँ वाससाथ पूरा गनुर् 
ितनीह को कतर्व्य र िजम्मेवारी हो। 
    परमेँ वरले तपाईँलाई के के थोकह  िदनभुयो, त्यसको बारेमा 
सोच्नहुोस।् तपाईँले पाउनभुएको उपहारह लाई सञ् चय गनर्, सरुिक्षत राख् न, 
देखभाल गनर् तपाईँको काम र कतर्व्यह  के के हनु?् 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत एजकेुशनको प.ृ १२८,१२९को 
"साइन्स एण्ड द बाइबल" र द ःटोरी अभ िरडेम्पशनको प.ृ २१,२२को "द 
िबयशन।" 
     "दवैु ूकृित र परमेँ वरबाट ूकट भएको वचनले त्यही सिृ कतार् 
मािलकको िदमागको छाप बोकेका छन।् िविभ  तिरका, उपायह  र भाषा 
तथा िशक्षाह ले एउटै महान ्सत्यको गवाही िदन्छ। िव ानले ूत्येक क्षण 
नयाँ नयाँ अचम्मका कुराह  प ा लगाइरहेको छ; तर ितनीह को खोज 
अनसनु्धान, यिद िठक वा उिचत पमा बिुझयो भने, परमेँ वरको वचन वा 
उहाँले गनुर्भएको ूकटसँग बािझन्दैन। ूकृितको पःुतक र परमेँ वरको िलखत 
वचनले एक आपसमा भएको ज्योित वा ानलाई उघादर्छ। ती दवैुले 
परमेँ वरको सिबय व्यविःथत व्यवःथा वा नीितह लाई हामीलाई िसकाउँदै 
उहाँलाई िचनाइ िदन्छ। 
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    "ूकृितको बारेमा अध्ययन गरेर गलत धारणाह  ल्याउँदा िव ान र 
परमेँ वरको वचन एक आपस बािझएको देखाउँदछ। दवैु िव ान र 
परमेँ वरको वचनलाई िविभ  तिरकाह ले व्याख्या गरेर एकै िमलनिबन्दमुा 
ल्याउन मािनसह  कोिशश गदर्छन।् तर, त्यस व्याख्या गन ूयासमा 
परमेँ वरको वचनको शिक्तलाई वेवाःता अिन नाश गनर् खोिजएको पिन 
पाइन्छ। भगूभर्शा  वा भिूव ान िसकाउन ुबममा सिृ को बारेमा मोशाले 
लेिखएको बतृान्तको अक्षरस व्याख्यालाई बािझएको देखाउँछ। पिहन पदाथर् 
वा भिगोल तत्वबाट वतर्मान पथृ्वी िबकिसत हनु लाख  वा खरब  वषर् लाग्यो 
भनेर किठत िव ान िवकाशवाद िस ान्तले िसकाउँदछ। यस मािमलामा किठत 
िव ानसँग िमलाउन बाइबलमा लेिखएको सिृ को अक्षरस िदनलाई हजार  वा 
लाख  िदनह  भनेर िसकाइन्छ। 
    "यःतो िशक्षा वा िनँ कषर् पूरै अमान्य छ। बाइबलमा जे लेिखएको 
त्योसँग र ूकृितको  िशक्षासँग तालमेल छ।"-एलेन जी ाइट, एजकेुशन, 
१२८,१२९बाट पान्तिरत। 
  
 िचन्तनमनन: 

अ. संसारमा िविभ  सभ्यता वा धमर्ह मा अनेक  सिृ का कथाह  छन।् 
ितनीह लाई िमथ वा परुाणह  भनेर कहलाइन्छ। ितनीह  सबैले 
मािनसलाई आध्याित्मक ान िसकाउन लेिखएको भनेर दावी गिरन्छ 
तर ितनीह को ऐितहािसक ूमाण वा वाःतिवकता छैन। यिद 
ितनीह लाई हामीले िवँ वास गर् य  भने हाॆो आःथाको गणु वा 
िवशेषतालाई कसरी असर पानर् सक्दछ? बाइबलमा के के दसी 
ूमाणह  छन ्जसले गदार् आफूले लेखेको सिृ को बतृान्त ऐितहािसक 
छ र केवल सिृ को सु माऽ होइन पूरै उत्पि को पःुतक पिन 
ऐितहािसक छ भनेर उत्पि को लेखकले ठोकुवा गनर् सक्छन?् सिृ को 
साथै पूरै उत्प ीमा लेिखएका वतृान्तह  मनगढन्ते, काल्पिनक, 
दन्त्यकथा, िमथ वा परुाण होइन तर ऐितहािसक तथ्य हनु ्भनेर येशूकै 
गवाहीले कसरी ःप  पादर्छ? 

आ.  यस पथृ्वीलाई हामीले कसरी िहफाजत वा सिञ् चता गनुर्पछर् भनेर 
उत्पि को कथाले हामीलाई कसरी िसकाउँदछ? यस पथृ्वी महको 
असल भन्डारे, ःटोरिकपर वा सञ् चयकतार् हामी ह  भनेर गौरब गन 
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बममा सिृ का थोकह लाई पूजा गन हाॆो मनिःथितबाट हामी कसरी 
उिम्कने, जनु सिृ कतार् परमेँ वरको िखलाफमा छ? कितपय 
मािनसह मा सिृ को तािरफ गन बममा सिृ का थोकह  नै भगवान 
हनु ्भनेर पूजा गन ूविृ  पाइएको छ। यस मािमलामा पावलले यसरी 
व्यक्त गदर्छन,् "ितनीह ले परमेँ वरको सत् यतालाई झूटसँग साटेर 
सदासवर्दाका परमधन् य सिृं टकतार्लाई त् यागेर ब  सिृं ट गिरएका 
थोकह को पूजा र सेवा गरे" (रोमी १:२५)। सिृ  वा ूकृितक 
पूजकबाट टाढा भएर बःन ु ज री छ िकनभने यसले हामीलाई 
सिृ कतार्बाट लकुाएर राख्दछ। 

इ. पाप, ूकृितलाई अनेक  िकिसमले िवनाश गन मानव ःवभाव वा 
िव ानको नाउँमा बायुू दषुण जःता हजार  वषर्को िवमहको 
पिरिःथितको बावजदु पिन सु मा भएका पथृ्वी वा ूकृित वा ूाकृितक 
सौन्दयर्ता र अचम्मह  के के अझै पिन छन ्जसलाई परमेँ वरले "धेरै 
असल" भनेर उच्चारण गनुर्भएको िथयो साथै ितनीह ले परमेँ वरको 
शिक्त र भलोको बारेमा ूभावकारी पह मा हामीलाई बताइरहेका 
छन?् 
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कथा १ 

िमिसनेरी ूोफेसरले मेरो जीवनै पिरवतर्न गिरिदयो 
यिुजन ृान्सक, िजम्बाबे 

 

जनु समाजबाट म आएको िथए ँ त्यो समाजबाट 
सोलसुी कलेजमा भनार् हुँदा मेरो  संःकारमै ठूलो 
धक् का भएको िथयो। १९७०को अिन्तम 
दशकमा त्यस कलेजमा भनार् हनेु म पिहलो 
काला जाित िव ाथीर् िथए।ँ मसँग अिृकाका 
मािनसह ले मनपराउने धेरै रक र रोल 
सि तह  मेर टेप रेकथर्मा िथए। मेरो िदमाग नै 
शरीरलाई हल्लाउने सि तह ले भिरएको िथयो। 

त्यस कलेजको वातावरण िभ ै भएकोले मलाई केही हदमा असिजलो 
लािगरहेको िथयो। 

   तर सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ले ममा केही िवशेष खबुी देखेकोले 
सोलसुी कलजेमा अध्ययन गनर् छाऽविृ  ूदान गरेको िथयो। यो कलजे 
अिृकाको िजम्बाबे राज्यको िभऽी भभुागको ज लमा िथयो। त्यस कलेजमा 
एक वषर् अध्ययन गरेपिछ दिक्षण अिृकाको हेल्डरबगर् कलेजमा जाने योजना 
िथयो। तर एक वपर्पिछ त्यही कलजेमा अध्ययन गनर् मैले िनणर्य गर। 

  त्यस कलेजमा मैले धमर्िव ान अथार्त ्ईँ वरीय शा  िवषय िलएर अध्ययन 
गरेको िथए।ँ धमर्िव ानको कक्षामा म अ  जःतै साधारण िव ाथीर् िथए।ँ  
मीक भाषा मेरो लािग धेरै गार् हो िथयो। मेरो सबभन्दा ठूलो मडे भनेकै "सी" 
िथयो। अझ धेरै सेिमःटरह मा मैले "सी माइनस पाए,ँ अझ "डी" पिन पाए।ँ 
धमर्िव ानको िवषयह  मैले राॆोसँग बझु्न नै सकेको िथइँन। अध्ययनको 
अिन्तम सेिमःटरसम्म मीक भाषाको अध्यापन िलयो रौिनयोसँग कचकच गिरनै 
रह। उनी दयाल ुिमसनेरी िथए तर जाँचमा कडा िथए। 

   जब म १९७८मा सोलसुी कलेजमा आएको िथए,ँ ूोफेसर रौिनयोसँग 
मेरो िमऽता गािँसएको िथयो। उनले मलाई चेस कसरी खेल्ने  भनेर िसकाए र 
उनको घरमा हामी घन्ट  घन्टासम्म चेस खेल्थ्य । उनी यरुोपको 
िफनल्याण्डमा जन्मेका िथए। उनी अमेिरकाको आिदवासी अमेिरकनह को 
बीचमा ससुमाचार ूचारकको पमा सेवाकायर् गरेका िथए। त्यसपिछ दिक्षण 
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अिृकाकाका िवँ विव ालयका िव ाथीर्ह लाई िसकाएका िथए। पिछ उनी 
सोलसुी कलेजमा अवकास पाउने समयमा अध्यापकको काम गरेका िथए। 
उहाँको धेरै िमिसनेरी अनभुवह  मलाई उनले मलाई सनुाएका िथए। उनको 
व्यवसाय सोलसुी कलेजमा समापन गन भनेर थाहा पाउँदा म उनीदेिख ूभािवत 
भएको िथए।ँ जब मैले मीक भाषाको पिरक्षा िदए ँतब मलाई थाहो िथयो िक 
म त्यसमा फेल हनु्छु। मैले ौी रौिनयोलाई पिरक्षापऽ िदएर भन, "सर, म त 
फेरी फेल भए।ँ" हाःँदै उनले भने, "िठकै छ।" 

  हप् ताभिर म तनावमा िथए।ँ मीकमा पास नभइकन म माडएुट हुँिदन 
भ े कुरो मलाई  थाहा िथयो। मैले फेिर त्यही भाषा छ मिहनासम्म पढ्नपुन 
भएकोले म िनराश िथए।ँ माडयुट पिछ अ ह  गन सरुसारमा िववाह पिन गन 
मैले योजना बनाएको िथए।ँ तर अक  छ मिहनासम्म फेिर मीक पढ्ने 
कुरालाई मैले सोच्नै सिकन।ँ 

  पिरक्षाको एक हप् तापिछ ूोफेसर रोिनयोले मलाई उनको अिफसमा 
बोलाए। उहालेँ मलाई यो सनुाउनभुयो, "ितमी कलेजमा आउँदा िभ ै िथयो 
तर ितमी धेरै पिरौम गन िव ाथीर्भएर पिरवतर्न भएको मैले ितमीलाई 
हेिररहेको छु, त्यसमा पिन ितमीले ूभ ु येशूलाई धेरै माया गछ । ितॆो 
टेपरेकडर्मा भएको रक र रोल सि तबाट िबसमास सि त बजेको पिन मैले 
सनु। ितॆो जीवनमा पिरवतर्न भएको मैले देखेको छु। जब ितमी येशूितर 
िखँिचयौ तब ितॆो सबै आिनबानी फेरेको मैले हेिररहेनको छ। 

  उनको कुरा सनेुर मलाई अचम्म लाग्यो। मेरो जीवनमा पिरवतर्न 
आएको छ भनेर कसैले पिन थाहा पाएको िथ।यो भने जःतो मलाई लागेको 
िथएन। 

  "ितमीले अ  जाँचह मा राॆ ैगर् यौ र पास पिन भयौ," ूोफेसरले 
मलाई सनुाए। ितमी माडएुट हनु कितको आ रुी छौ त्यो मलाई थाहा छ। 
मलाई थाहा छ िक मीक भाषामा ितमीले धेरै मेहनत गर् यौ तैपिन ितमी फेल 
भयो। तैपिन ितमीूित म सदाशयता देखाउन चाहन्छु। ितमीलाई अनमुह 
देखाउन चाहन्छु। ितमीले जे काम गनछौ ूभकुो योजना मतुािवक हनेुछ भनेर 
मलाई थाहा छ। परमेँ वरकै अनमुहले म ितमीलाई पास गराइ िदन्छु तािक 
ितमी माडयुट हनुसकोस।्" अिन मेरो भिवंयमा परमेँ वरको हात होस ्भनेर 
मेरो िनिम्त उनले ूाथर्ना गरे। 
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  जब म मेरो छाऽवासको कोठामा आए,ँ म घुडँा टेकेर ूाथर्ना गर र 
परमेँ वरलाई धन्यवाद िदए।ँ मेरी केटी साथीलाई मैले भेटेर भन, ूभकुो 
अनमुहले म माडयुट हुँदैछु!" 

  ूोफेसर रौिनयोसँग म धेरै आभािरत छु। उहाँले बतर्मान समयभन्दा 
भन्दा मेरो भिवंयलाई अपार हेन ुर्भएको िथयो। उहाँले ममा भएको खबुीलाई 
िच ुभएको िथयो। 

  म िजम्बाबे एडभेिन्टःट चचर्को यवुा ससुमाचार ूचारक िवभागको 
१८ वषर्सम्म िनदशक भए।ँ त्यसपिछ म साउथरन अिृका-इिन्डएन ओसन 
िडिभजनको यवुा िनदशक भएर काम गर र अ  नेततृ्वह  पिन समाल। म 
नेततृ्वमा िबशारद अथार्त ्पीएचडी पिन गर। 

   अनमुह भनेको के हो सो बझुाउन ुभएकोमा म परमेँ वरलाई धन्यवाद 
िदन चाहन्छु। योग्य नभएतापिन आवँयक भएकोलाई अनमुह कसरी देखाउने 
भ े नीित मैले िसँके। ूोफेसर रौनयोको उदारहणले योग्य नभएतापिन 
अ ह लाई पिन अनमुह मैले देखाउन पाइरहेको छु। 

  हामी पापमा जितसकैु पितत भएतापिन, हाॆो खबुी परमेँ वरले 
देख् नहुनु्छ।हाॆो बतर्मान पिरिःथितले गदार् परमेँ वरले हामीलाई त्याग्न ुहु । 
हामीले के गनर् सक्छ  उहाँलाई थाहा छ। परमेँ वरको सहायताले अिहलेको 
अवःथाभन्दा मािथ उक्लेर हामी हेन ुर् पदर्छ साथै अ ह मा पिन भएको 
खबुीह  हामीले हेनर् सक्नपुदर्छ। 
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