कियन र उसले छोडेको
नीित

३

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि

४, िहॄू ११:४, मीका ६:७, यशैया

१:११, १ कोरन्थी १०:१३, १ यूह ा ३:१२, उत्पि

५ र उत्पि

६:१-५।

यस अध्यायको मूल सार पद: "यिद ितमीले जे ठीक छ त्यो गर्य भने ितमी

महणयोग्य हुँदैनौ र? तर यिद ितमीले ठीक काम गरे नौ भनेता पाप ितॆो ढोकैमा

ढुिकबःछ। त्यसको इच्छा ितमीूित हुन्छ, तर ितमीले त्यसलाई अधीन राख्नै
पछर्” (उत्पि

४:७

पान्तिरत)।

मािनसको पतनपिछ र आदम र हव्वालाई अदनको बगचाबाट

गिरएको िनंकासन पिछ उत्पि को पुःतकमा जे बृतान्तह

लेिखएका छन् ती
परमेँवरले

मूख्यत गरे र जन्म र मृत्युको बारे मा छ। ती सबै बृतान्तह

अदनको बगचमा नै गनुर् भएको भिवंयवाणी अनुसार पूरा भएका िथए र भइपिन
रहे का छन्। उत्पि
पापको िववरण (उत्पि

३ र ४मा धै रै साझा िवषयबःतु वा लवजह
३:६-८सँग उत्पि

४:८ तुलना गनुह
र् ोस्), आदमाह

adamah वा भूिमबाट नै आएको ौाप (उत्पि
तुलना गनुह
र् ोस्), र िनंकासन (उत्पि

छन्:

३:१७सँग उत्पि

३:२४सँग उत्पि

४:११

४:१२,१६)।

पिहला के भएको िथयो, आदम र हव्वालाई पतनपिछ परमेँवरले िदनुभएको

भिवंयवाणी र वचन पूरा भएको ती तुलनात्मक अं शह ले ःप

पारे का छन्।

आदम र हव्वालाई िनंकासन गिरपिछ पिहलो बयानमा ितनीह मा पूरा आशा
छाएको िथयो; ितनीह को पिहलो छोरोको जन्म, हव्वाले सुनेको मसीहको
भिवंयवाणी (उत्पि

३:१५) उनको पिहलो छोरोबाट पूरा हुने आशा। अथार्त,्

पिहलो पुऽ पाउनेिबि क्कै मसीहको जन्मको भिवंयवाणी पूरा भयो।
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अक

वयान: कैयनको अपराध, लेमाखको अपराध, मािनको उमेर

घट्नु, र दु ता र अपराधह

बढ्नु। ती सबै उत्पि

३मा परमेँवरले

उच्चारण गनुभ
र् एको ौापको पिरणाम िथयो। य िप, मानव जीवनको िनिम्त
आशा हराएको छै न।
१. कियनर हाबेल
कियन र हावेल, दुई पु षह को जन्मको बारे मा हामीले के गिहरो

ान ूाप्त गनर् सक्छ ? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

४:१,२ "आफ्नी पत्नीिसत आदमको

सहवास भयो, र ितनी गभर्वती भएर कियनलाई जन्माइन्, र भिनन्, “परमूभ ुको
सहायताले

ँ ” फेिर ितनले
एक पु ष जन्माए।

कियनको भाइ हािबललाई

जन्माइन्। हािबल भेड़ा-गोठाला भए, र कियनचािहँ भूिमको खेतीिकसानी गन
भए।"
आदम र हव्वालाई अदनको बगचाबाट िनकालेपिछ, बाइबलको

लेखकले तुरन्तै ितनीह को बालकको जन्मको बारे मा लेखा राखेको पाउँछ ।
िहॄू भाषामा उत्पि

४:१मा "ूभ ु" (य े YHWH)भ े शब्द "मािनस"सँग

जोिडएको छ। दे हायको अक्षरस अनुवादमा यो लेिखन सक्छ, "मैले पु षलाई

ु न्ु छ।" इन्टरनाशनल ःटान्डडर् अङ्मेजी
जन्माए,ँ जो परमेँवर आफै हुनह

अनुवादमा यसरी लेिखएको छ: "मैलै पु ष बालकलाई जन्माए-ँ जो ूभ ु

ु न्ु छ।"
हुनह

यस अक्षरस अनुवादले यो दे खाउँदछ िक जब परमेँवरले मसीहको

जन्म हुन्छ भनेर भ ुभएको िथयो जुन उत्पि

३:१५मा उल्लेख गिरएको छ,

आफूले मुिक्तदाताको जन्म िदएको भनेर हव्वाले याद गरे की िथइन् भनेर

बुझाउँछ। "मुिक्तदाताको आगमनको बारे मा अदनको बगचामा नै भिवंयवाणी
गिरएको िथयो। जब आदम र हव्वाले पिहलो पल्ट ूित ा सुने तब त्यो

ूित ा तुरन्तै पूरा हुने ितनीह ले अपेक्षा गरे का िथए। ितनीह ले हषर् र
आनन्दसाथ आफ्नो पिहलो बालकलाई ःवागत गरे का िथए। त्यो बालक

ितनीह को िनिम्त उ ारक होला भनेर ितनीह ले आशा गरे का िथए।"-एलेन
जी

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् पृ. ३१बाट
अझ भन

पान्तिरत।

भने, कियनको कथाले आदम र हव्वाको पापपिछको

ूायजसो िववरण ओगोटे को पाइन्छ। कियन केवल पिहलो पुऽमाऽ िथएन,

बाबुआमाले झण्डै "पुजा गरे का" छोरो िथयो। उत्पि को पुःतकको यस
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अध्यायमा कियनलेमाऽ बोलेको लेिखएको पाइन्छ। कियनको जन्ममा हव्वा
अत्यन्तै खुशी र आनिन्दत भएर आफ्नो भावना व्यक्त गरे की िथइन्, तर
हावेलको जन्मको बारे मा केही पिन उनले व्यक्त गरे की िथइनन्। गरे पिन
बाइबलमा लेिखएको छै न, जसरी कियन जिन्मन्दा व्यक्त गरे की िथइन्।

हावेलको

जन्मको

मािमलामा

जन्माइन्"माऽ लेखेका छन् (उत्पि

लेखकले

४:२)।

साधारण पमा

उनले

"फेरी

कियन नाउँ िहॄू िबयापदको कनाह qanah बाट आएको हो।

त्यसको अथर् "ूाप्त" गनुर् हो अथार्त ् कुनै अनमोल र शिक्तशाली थोक आफूले

पाएको भनेर बुझाउँछ। तर हावेलको मािमलामा फरक छ। उनको नाउँ िहॄू

हे बेल Hebel बाट आएको हो। अङ्मेजीमा हाबेलको अथर् "बाफ" (भजन

६२:९) हो, वा "सास" (भजन १४४:४)। यस शब्दलाई ॅम, शुन्य वा कुनै

तत्व नभएको भनेर बुझाउँछ। उपदे शकको पुःतकमा "व्यथर्" भनेर हे बेल
hebel (हाबेल) भ े शब्द पटक पटक ूयोग गिरएको पाइन्छ। हुनत यी

छोटो पदह मा हामी िवःतृत छलफल गनर् चाहन्दै न , तै पिन हामी यिकन गरे र
यो भ

सक्छ िक आदम र हव्वाको आशा केवल कियनमािथमाऽ िथयो।

कियन नै ूित ा गिरएको मसीह हो, हाबेल होइन भ े कुरामा ितनीह ले

िवँवास गरे का िथए।
हाॆो जीवनमा साँिच्चकै भन

भने के हाबेलह

छन् जसलाई

आवँयकताभन्दा बिढ मान्यता िदन्छ ? के कुरो मह वपूण,र् जायज र िठक छ र
के कुरो मह वपूण,र् जायज र िठक छै न भनेर हामीले कसरी छु

ाउने?

२. दुई भेटीह

कियन र हाबेलको नाउँह को बीचमा भएको उल्लेखनीय मानिसक

िभ ता केवल ितनीह को व्यिक्तत्वह लाईमाऽ दे खाएको छै न; ितनीह को

फरक व्यवसायले पिन दे खाउँदछ। कियनको काम भूिम िकसानी (उत्पि

४:२) िथए। उसको व्यवसायमा पिरौम वा पिसना बगाउने शारीिरक किठन

काम गनुप
र् दर्थ्यो। तर हािबलको व्यवसायचािहँ "भेडा गोठाला" (उत्पि

४:२)

िथयो। उसको व्यवसाय सं वेदनशील िथयो र क णा तथा दयाको आवँयकता

िथयो।

कियन फलफूलह को उत्पादक िथयो भने हाबेल भेडाह को हे रचाह

गन। ती दुई व्यवसायले ितनीह ले ल्याउने भेटीको बारे मामाऽ बुझाउँदैन
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(कियनले

फलफूल

ल्याएको

िथयो

भने

हाबेलले

भेडा),

ती

भेटीह ले

ितनीह को मनौवै ािनक मनिःथित र िदमाग कःतो िथयो भनेर दे खाउँछ:
आफूले उत्पादन गरे को फलफूल पाउन कयीनले पिरौम गिररहे को िथयो भने
हाबेल आफूले पाएको भेडाह को हे रचाह गनर् होिशयार िथयो।

जब ती दुई दाजुभाइले परमेँवरको आराधना गन दुई थिरका भेटी

ल्याए तब हाबेलकोचािहँ परमेँवरले महण गनुभ
र् एको िथयो भने कियनको

र्ु ोस्
अिःवकार गनुभ
र् एको िथयो। यहाँ के भयो हामीले कसरी बुझ्ने? हेनह

दे हायका पदह , उत्पि

४:१-५ "१ आफ्नी पत्नीिसत आदमको सहवास भयो,

र ितनी गभर्वती भएर कियनलाई जन्माइन्, र भिनन्, “परमूभ ुको सहायताले एक

ँ ” २ फेिर ितनले कियनको भाइ हािबललाई जन्माइन्। हािबल
पु ष जन्माए।
भेड़ा-गोठाला भए, र कियनचािहँ भूिमको खेतीिकसानी गन भए। ३ केही समय

िबतेपिछ कियनले परमूभ ुकहाँ भूिमको उब्जनीबाट केही ल्याए। ४ तर

हािबलले आफ्ना भेड़ाको बगालबाट पिहले जन्मेका पाठाह का बोसे भाग
ल्याए। परमूभ ुले हािबल र ितनको भेटी महण गनुभ
र् यो, ५ तर कियन र ितनको

भेटी महण गनुभ
र् एन। यसैले कियन ज्यादै िरसाए, र ितनको मुख अध्ँ यारो

भयो।" र िहॄू ११:४ "िवँवास ारा हािबलले परमेँवरलाई कियनले भन्दा अझ

महणयोग्य बिल चढ़ाए, र त्यस ारा नै हािबल धमीर् ठहिरए। ितनको बिल
ःवीकार गरे र परमेँवरले आफ्नो सम्मित जनाउनुभयो। ितनी मरे तापिन
िवँवास ारा नै ितनी अझै बोिलरहेका छन्।"
"रगत नबगाइकन पाप धुन सिकन्दै न; पशुको अगौटे जीवबाट कयीन
र हाबेलले पापक्षमाको िनिम्त बगाइने ूित ा गिरएको भी को रगतूित
ु

िवँवास गनुप
र् दर्थ्यो। त्यसको अलावा जिमनबाट उब्जेको अगौटे फल त

परमेँवरकहाँ

धन्यवादको

भेटीःव प

पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. ७१बाट

चढाउनुपदर्थ्यो।"-एलेन

जी

ाइट,

पान्तिरत।

िनँचयनै हाबेलले परमेँवरले िदनुभएको िनदशन अनुसार पशुमाऽ

होइन फलफूलपिन भेटीको िनिम्त ल्याएको िथयो, तर कियनले परमेँवरको
िनदशन अनुसार चलेन। उसले बिल िदन पशु ल्याएन, तर केवल जिमनको
फलमाऽै ल्यायो। कैयनले खुलेयाम परमेँवरको आ ा उल्ल न गरे को िथयो,

जुन उसको दाजुको िबपिरत िथयो। यो कथा िवँवास ारा मुिक्त पाइन्छ भ े
ज्वलन्त उदाहरणको

पमा िलएको छ (हाबेल र उसले ल्याएको पशुको

रगतको भेटी)। हाबेलले परमेँवरमािथ आःथा राखेर उहाँको िनदशन अनुसार
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उहाँलाई भेटी चढायो भने कियनले आफ्नो कामबाट मुिक्त आजर्न गनर् खोजेको

दे खाउँछ (आफूले पिरौम गरे को जिमनबाट फलफूल ल्याएको िथयो)। ती
भेटीह को आित्मक अथर् आआफ्नैभएतापिन, ती भेटीह

आफैमा कुनै जादु वा

चमत्कारीय मह व िथएन। ती केवल िचन्ह, ूितक वा ःव पह माऽ िथए
ँ
जसले मािनसको जीवनको िनवार्ह गनर्कोमाऽ होइन मुिक्तलाई पिन औल्याउन

परमेँवरले उपलब्ध गराउनुभएको िथयो।

परमेँवरको आराधना गन मािमलामा दे हायका पदह
पदह मा कोिरएका नीितह
गन मािमलामा ती िनितह

पढ्नुहोस्। ती

के हुन ् र हाॆो जीवनमा र परमेँवरको आराधना

कसरी ूयोग गन? हेनह
र्ु ोस्, िमका ६:६-८ "के

िलएर म परमूभ ुको सामु आऊँ, र उच्च भएका परमेँवरको सामु िनहु ?ँ के

एक वष बाछाह

िलएर होमबिल चढ़ाउनलाई म उहाँको सामु आऊँ?

परमूभ ु हजार भेड़ाह

के

र तेलका दश हजार नदीिसत ूसन्न हुनहु न्ु छ र? के म

आफ्नो अपराधको लािग मेरो जेठो छोरालाई र मेरो ूाणको पापको लािग मेरो
शरीरको फललाई चढ़ाऊँ?

ए मािनस, जे असल छ, त्यो उहाँले ितमीलाई

दे खाउनुभएको छ। र परमूभ ुले ितमीबाट के चाहनुहन्ु छ? केवल यित, ठीकिसत
काम गनू र् र कृपालाई ूेम गनू र् र ितॆा परमेँवरिसत िवनॆ भएर िहँ नू।" र

यशैया १:१०-१७ "हे सदोमका शासकह

हो, परमूभ ुको वचन सुन! हे

गमोराका मािनस हो, हाॆा परमेँवरको कानून ध्यान िदएर सुन! परमूभ ु
भन्नुहन्ु छ, “ितमीह का बिलदानह को थुूो मेरो िनिम्त के काम लाग्छ? म त

भेड़ाह का होमबिल र पालेका मोटा पशुह का बोसोका होमबिलदे िख अघाएको
ँ जब ितमीह
छु । साँढ़े, थुमा र बोकाह को रगतदे िख म ूसन्न हुन्न।
भे नलाई आउँछौ, ितमीह ले चढ़ाएका यी थोकह

ँ नह
आग
बिलह

ँ
मसग

कसले चाहन्छ र? मेरा

खु ाले कुल्चीिमल्ची गनर् कसले ितमीह लाई भनेको छ र? व्यथर्का

नल्याओ। ितमीह को धू प त मेरो िनिम्त िघनलाग्दो छ। औ ंसी, शबाथ,

र सभाह का साथसाथै ितमीह का दुंट जमघटह

ितमीह का औ ंसीका िदनह

र ठहराएका चाड़ह लाई मेरो

ँ
म सहन सिक्दन।

दयले घृणा गछर्।

ती त मेरो िनिम्त भार भएका छन्। ती बोक्दा-बोक्दा म थाकेको छु ।

ँ ा ितमीह दे िख छोप्नेछु।
ितमीह ले ूाथर्नामा आफ्ना हात पसादार्, म मेरा आख

ँ
ितमीह ले ज्यादै ूाथर्ना गदार् पिन म सुन्नेछैन।
ितमीह का हात रगतले
भिरएका छन्। आफूलाई धोएर चोखो पार। मेरो नजरबाट ितमीह का दुंट
कामह

फािलदे ओ! खराबी गनर् छोड़। भलाइ गनर् िसक! न्याय खोज,
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अत्याचारमा परे काह लाई ूोत्साहन दे ओ, टुहरु ा-टुहरु ीको रक्षा गर, िवधवाको
पक्षमा बोिलदे ओ।"

३. अपराध

कुन ूिकया अपनाउँदा कियनले आफ्नो भाइ हाबेललाई मानर् अमसर

भयो? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

४:३-८ "केही समय िबतेपिछ कियनले परमूभ ुकहाँ

भूिमको उब्जनीबाट केही ल्याए। तर हािबलले आफ्ना भेड़ाको बगालबाट पिहले

जन्मेका पाठाह का बोसे भाग ल्याए। परमूभ ुले हािबल र ितनको भेटी महण
गनुभ
र् यो, तर कियन र ितनको भेटी महण गनुभ
र् एन। यसैले कियन ज्यादै िरसाए,

र ितनको मुख अध्ँ यारो भयो। तब परमूभ ुले कियनलाई भन्नुभयो, “ितमी िकन

्
िरसाएको? ितॆो मुख िकन अध्ँ यारो छ? ७ यिद ितमीले जे ठीक छ त्यो गरयौ

भने ितमी महणयोग्य हुँदैनौ र? तर यिद ितमीले ठीक काम गिरनौ भनेता पाप

ितॆै ढोकैमा ढु िकबःछ। त्यसको इच्छा ितमीूित हुन्छ, तर ितमीले त्यसलाई
अधीन राख्नैपछर्।”, कियनले आफ्ना भाइ हािबललाई भने, “आऊ, हामी बािहर

खेतमा जाऔ ं।” अिन जब ितनीह

खेतमा िथए तब कियनले आफ्ना भाइ

हािबलमािथ आबमण गरे र ितनलाई मारे ।" र

१ यूह ा ३:१२ पिन

"कियनजःतो नहोओ, जो सैतानको िथयो। उसले आफ्नो भाइको हत्या गर्यो।
उसले आफ्नो भाइको हत्या िकन गर्यो? िकनिक उसका आफ्ना कामह
िथए, अिन उसको भाइका कामह चािहँ धािमर्क िथए।"

दुंट

जब कियनको भेटीमा परमेँवरबाट आगो वषार्उनुभएन र उहाँले

उसको भेटीलाई महण गनुभ
र् एन तब कियनको ूितिबया दुई थिर भए: कियन
धेरै िरसायो, र उसको अनुहार अध्ँ यारो वा उदािसन भयो (उत्पि

४:५)।

कियनको िरस परमेँवरमािथ र आफ्नो भाइमािथ लिक्षत गिरएको दे िखएको

िथयो। आफूलाई अन्याय गरे को वा अन्यायको िशकार भएको सोचेर कियन

परमेँवरसँग िरसाएको िथयो भने आफ्नो भाइ हाबेललाई डाहा गदार् त्यस
डाहाले उसको िदमागमा िरस उब्जेको िथयो। केको डाहा गरे त? भेटीको

िनिम्तमाऽ हो र? तर हामीले यस अं शलाई केलाएर हे र्य भने हाबेलमािथ

उसको डाहा केवल भेटीको कारणलेमाऽ होइन भनेर हामी िसक्न सक्दछ ।

तर जे भएतापिन, आफ्नो भेटीलाई परमेँवरले महण नगनुभ
र् एकोले कियन
उदािसन भयो र िरसले जुमर्र् ु यायो।
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जब उत्पि

४:६मा परमेँवरले कियनलाई दुईवटा ूँनह

गनुभ
र् यो

िथए जुन कियनसँग सम्बिधत िथयो। कियनलाई

तब त्यहाँ दुईवटा सतर्ह

परमेँवरले तुरन्तै दोष लगाउनुभएन। यो पिन सोचनीय छ। आदमलाई पिन
परमेँवरले ूँन सोध्नुभएको िथयो। आदमले के गरे सो उहाँलाई थाहा

नभएकोले उनलाई परमेँवरले ूँन गनुभ
र् एको िथएन। त्यसै गरे र कियनले के

गर्यो सो परमेँवरलाई थाहा िथयो। तर, कियनले आफ्नो गल्तीलाई दे खोस्
आफ्नो अनुहार िकन अध्ँ यारो भयो र ऊ आफैले थाहा पाओस् वा महसुस
ग न् आफू िकन िरसायो। परमेँवरिसतको सम्बन्धमा असफल भएतापिन वा

उहाँको िविोह गरे तापिन उहाँ जिहले पिन पितत मािनसह लाई उ ार गनर्
ूयत्नसील

ु न्ु छ।
हुनह

ती

ूँनह

कियनलाई

सोध्नुभएपिछ

परमेँवरले

उसलाई सल्लाह िदनुहन्ु छ।

पिहलोत: परमेँवरले कियनलाई "असल गर वा िठक गर", "असल,

िठक, उिचत आचरणमा िहँड" भनेर आमह गनुह
र् न्ु छ। यस ूँनले कियनलाई

पँचाताप गनर् अवसर िमलेको िथयो र आफ्नो मनिःथित पिरवतर्न गनर् आ ान
गिरएको िथयो वा अवसर ूदान गिरएको िथयो। उि नैखेिर परमेँवरले

कियनलाई ूित ा गनुभ
र् एको िथयो यिद कियनले िठक गर्यो र पँचाताप
गर्योभने उसको भेटीलाई महण गनुह
र् न्ु थ्यो र उसलाई क्षमा िदइन्थ्यो।
यथाथर्मा यहाँ के भ

खोिजएको िथयो भने, परमेँवरले कियनलाई यो भ

र् न
चाहनुभएको िथयो िक उहाँले उसलाई महण गनुह
ु ेछ, उसको अपराधलाई

क्षमा िदनुहन
ु ेछ, तर त्यो उसको सतर्मा होइन परमेँवरका सतर्ह मा।

तर यिद, "ितमीले िठक वा असल गरे नौभने पाप उसको ढोकैमा कुरे र

बसेको हुन्छ। पापको इच्छा हो िक ितमीलाई त्यसको पकडमा राख्नु, तर
ितमीले पापलाई काबुमा राख्नैपछर् वा पापले ितमीलाई रजाइ गनर् अवसर
नदे ऊ" (उत्पि

४:७

पान्तिरत)। जुब भावना परमेँवरले व्यक्त गनुभ
र् यो वा

कियनलाई सल्लाह िदनुभयो त्यसले पापको जरा कहाँ रहे छ भनेर दे खाएको
िथयो। त्यो जरा कियन आफैमा िथयो। यहाँ पिन, कियनको िनयतलाई

परमेँवरले खुलाउनुभएपिछ त्यसबाट फिकर्एर कुन बाटोमा लाग्नुपन हो सो
उहाँले उसलाई अतीर् िदइरहनुभएको िथयो।
कियनलाई

परमेँवरले

िदनुभएको

दोॐो

सल्लाहमा

पापूितको

मनिःथित कःतो हुनपु छर् भनेर उहाँले बुझाउन खोज्नुभएको िथयो। "पाप ितॆै
ढोकामा छ, ितमीलाई िनयन्ऽण गन पापको चाहना हो" भनेर पापको
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िनयतलाई परमेँवरले खोलेर दे खाउनुभएको िथयो। परमेँवरले कियनलाई
आत्मिनयन्ऽण गर वा पापलाई िनयन्ऽण गर भनेर ूोत्साहन गनुभ
र् एको िथयो,

अथार्त ् पाप त आउँछ नै तर "ितमीले त्यसलाई आफ्नो बसमा राख्नुपदर्छ,

उसले ितमीलाई होइन।" यही नीित याकूबले पिन बुझाउन खोज्छन्, उनले

व्याख्या गछर्न ् "तर हरे क मािनस आफ्नै खराब इच्छा ारा लोिभएर परीक्षामा

पदर्छ। तब खराब इच्छाले गभर्धारण गरे पिछ त्यसले पाप जन्माउँछ। अिन
पाप पूरै बढ़े पिछ त्यसले मृत्यु ल्याउँछ" (याकूब १:१४-१५)। सुसमाचारको

िवशेषता भनेकै पापबाट हामी क्षमा पाउनेमाऽ होइन, पापमािथ रजाइ गनर्
हामीलाई शिक्तसम्प

गराउँदछ। यस मािमलामा पावलले यसरी ठोकुवा

गदर्छन् "मािनसलाई आइपन परीक्षाबाहे क ितमीह

अ

परीक्षामा परे का

ु न्ु छ। उहाँले ितमीह लाई ितमीह का
छै नौ। परमेँवर िवँवासयोग्य हुनह

शिक्तदे िख बािहरका परीक्षामा पनर् िदनुहन
ु ेछैन, तर परीक्षाको साथसाथै उम्कने
बाटो पिन बनाइिदनुहन
ु ेछ– यसरी ितमीह

त्यसलाई खप्न सक्नेछौ" (१

कोिरन्थी १०:१३)। अन्तमा आएर, आफ्नो िरस, डाहा र अध्ँ यारो अनुहारको

िनिम्त दोष िदनुपन कोही नभएर ऊ आफै हो। यो कुरा के कियनलाईमाऽ
लागु हुन्छ र, ूायजसो हामीलाई पिन होइन र?

यस कहाली लाग्दो कथाले हामी सबैलाई आत्मिनणर्य, ःविववेकको

ःवतन्ऽताको बारे मा के िसकाउँछ? परमेँवर आफैले मािनसको आत्मिनणर्य वा

ःविववेक, चेतनाको ःवतन्ऽतालाई जबरजःती लाड्नुह ु

भ े कुरो कियनको

कथाले हामीलाई िसकाउँदैन र? (कसैले कसैको जबरजःती धमर् पिरवतर्न गर्यो

भ े लान्छना कःतो सरासर झुठो आरोप रहेछ भ े कुरो के कियनको
मािमलाले हामीलाई िसकाउँदैन र?-अनुवादक)।

४. कियनमािथ तोिकएको सजायँ
छ"

उत्पि

भनेर

४:९-१६ पढ्नुहोस्। परमेँवरले कियनलाई "ितॆो भाइ कहाँ

सोध्नुभयो?

कियनको

पाप

र

ऊ

बेचैन

भगुवा

वा

ु ा
डुलव

हुनपु नकोबीचमा के सम्बन्ध छ? हेनह
र्ु ोस्, "तब परमूभ ुले कियनलाई सोध्नुभयो,

“ितॆो भाइ हािबल कहाँ छ?” ितनले भने, “मलाई थाहा छै न। के म मेरो

भाइको गोठाला हुँ र?” परमूभ ुले भन्नुभयो, “यो ितमीले के गर्यौ? ितॆो भाइको

रगतले भूिमबाट मलाई दुहाई िदइरहेछ। ितमी अब ौािपत भएर यस भूिमबाट
खेिदएको छौ, जसले ितॆो भाइको रगत ितॆो हातबाट िलनलाई आफ्नो मुख
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उघार्यो। ितमीले भूिमको खेती गदार् अब उूान्त त्यसले ितमीलाई आफ्नो

ु ा हुनछ
उब्जनी िदनेछैन। ितमी पृथ्वीमा एक िवनाचैनको डुलव
े स्।”कियनले

र्ु ोस्, आज
परमूभ ुलाई भने, “मैले सहनै नसक्ने कड़ा दण्ड मलाई भयो। हेनह

तपाईंले मलाई यस भूिमबाट िनकािलिदनुहन्ु छ, र तपाईंको उपिःथितबाट मैले

ु ा हुनछ
लुक्नुपनछ। म पृथ्वीमा िवनाचैनको डुलव
े ु , र मलाई फेला पान जोसुकैले
पिन मलाई मानछ।” तर परमूभ ुले ितनलाई भन्नुभयो, “त्यसो होइन, जसले

कियनलाई माछर् त्यसिसत सात गुणा बदला िलइनेछ।” अिन कियनलाई कसैले

फेला पारे र नमारोस् भनी परमूभ ुले ितनीमािथ एउटा िचन्ह लगाइिदनुभयो। तब

कियन परमूभ ुको उपिःथितबाट िनःकेर अदनको पूवपर् ि

भएको नोद भन्ने

दे शमा बःन लागे।"

परमेँवरले कियनलाई सोध्नुभएको ूँन अदनको बगचा आदमलाई
सोध्नुभएको जःतै हो: "ितमी कहाँ छौ?" अदनको बगचामा भएको पाप र

अिहलेको पापसँग कःतो गाँठो सम्बन्ध रहे छ भनेर त्यस ूँनले जनाउँदछ:
कियनको पाप आदमको पापको नितजा िथयो। कियनले आफ्नो पापको महसुस
गदन ब

सरासर अःवीकार गदर्छ। आफ्नो पाप हव्वामािथ थुपारे तापिन

आदमलेचािहँ आफ्नो पापको ःवीकार गरे का िथए। त्यसको िबपिरत कियनले

आफ्नो पापलाई ःवीकार नगरे र परमेँवरलाई खुलेआम च ुनौित िदन्छ।
परमेँवरले आफ्नो समयलाई बरबाद नगिर कियनको अपराधको भन्डाफोर

गनुह
र् न्ु छ। परमेँवरले कियनलाई तेॐो ूँन गनुह
र् न्ु छ, "ितमीले यो के गर्यौ?"
ु ु । आफूलाई सबै कुरो
तर कियनबाट त्यसको जवाफको िनिम्त उहाँ पिखर्नह

थाहा छ भनेर उहाँले कियनलाई याद िदलाउनुहन्ु छ। हाबेलको रगतको
िचत्कार जिमनबाट परमेँवरकहाँ पुगेको िथयो (उत्पि

४:१०)। हत्याको

बारे मा परमेँवरलाई थाहा छ र त्यसको जवाफ उहाँले के िदनुहन्ु छ भ े कुरो

यसले िचऽण गदर्छ। हाबेल जिमनमा छ।

आदमको पतनसँग र फल खायो

भने के हुनेछ भनेर परमेँवरले भ ुभएको वचनसँग (उत्पि

अवःथाले ःप

पादर्छ।

३:१९) हाबेलको

"म तपाईँको अनुहारबाट लुिकनेछु" भ े कियनका शब्दह

ू र् मा प
अथर्पण
ु दर्छ? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

िकन

४:१४ "हेनह
र्ु ोस्, आज तपाईंले मलाई यस

भूिमबाट िनकािलिदनुहन्ु छ, र तपाईंको उपिःथितबाट मैले लुक्नुपनछ। म
ु ा हुनछ
पृथ्वीमा िवनाचैनको डुलव
े ु , र मलाई फेला पान जोसुकैले पिन मलाई
मानछ।”
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(उत्पि

हावेलको रगत भूिममा खन्याइएको हुनाले जिमन फेिर ौािपत भयो
४:१२)। त्यसको फलःव प कियन अपराधी भयो र यस पृथ्वीमा

शरणाथीर् जीवन िबताउनुपर्यो, त्योमाऽ नभए कियन अब परमेँवरबाट टाढा

र् यो
हुन पुग्यो। जब आफूमािथ दण्डको आ ा परमेँवरले उच्चारण गनुभ

तबमाऽ उसले उहाँको उपिःथितको मह वपूणत
र् ालाई ःवीकार्यो; परमेँवरिबना,

आफ्नै जीवन खतरामा परे को ऽिसत हुनपु रे को कियनले महसुस गरे को िथयो।

आफ्नो भाइको िनमर्म हत्या गरे तापिन परमेँवरलाई खुलेआम च ुनौित िदएतापिन

परमेँवरले अझै पिन उसलाई दया वा सदाशयता दे खाउनुभएको िथयो।
परमेँवरको उपिःथतबाट कियन टाढा भएतापिन (उत्पि

४:१६), उहाँले

उसलाई कुनै न कुनै िकिसमको सुरक्षा उपलब्ध गराउनुभएको िथयो। त्यो

"िचन्ह वा छाप"

ाक्कै के हो (उत्पि

४:१५) हामीलाई बताइएको छै न।

ु ै
परमेँवरले कियनलाई अनुमह दे खाउनुभएको कारणले नै त्यो िचन्ह चाहे जेसक
होस्, उसलाई लगाइ िदएको िथयो।

"तपाईँको अनुहारबाट म लुिकनेछु" (उत्पि

४:१४) भ क
ु ो अथर् के

हो? परमेँवरको मुहारबाट के लुिकएको छ? मानव ूाणीको िनिम्त यो कःतो

िवयोगात्मक िःथितको उच्चारण हो? यो पिरिःथितमा हामी पापीह

नरहन

केमाऽ उपाय छ?
५. मािनसको दु ताको उत्पात
मानव िदमागमा कियनले छोडेर गएको सम्पदा के हो? कियनले सु

गरे को अपरािधक ूवृि ले मानव इितहासमा हुन भनर् गएको दु ताको सभ्यताको
िनिम्त ढोका कसरी खोिलयो र मानव ःवभावमा भयाभव मनोबृि
बिढयो? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

कसरी

४:१७-२४ "आफ्नी पत्नीिसत कियनको सहवास भयो,

र गभर्वती भएर ितनले हनोकलाई जन्माइन्। कियनले एउटा सहर बनाएर

आफ्नो छोराकै नाउँमा त्यस सहरको नाउँ पिन हनोक राखे। हनोकबाट
ईरादको

जन्म

भयो।

ईरादबाट

महू याएलको

जन्म

भयो।

महू याएलबाट

मतूशाएलको जन्म भयो। मतूशाएलबाट लेमेखको जन्म भयो। लेमेखले दुई

वटा पत्नी ल्याए। एउटीको नाउँ आदा र अकीर्को िसल्ला िथयो। आदाले
याबाललाई जन्माइन्। ितनी पालमा बःनेह

र पशु पाल्नेह का पुखार् िथए।

ितनका भाइको नाउँ यूबाल हो। ितनीचािहँ वीणा र बाँसरु ी बजाउनेह

सबैका

पुखार् िथए। िसल्लाले तूबल-कियनलाई जन्माइन्। ितनी सबै िकिसमका काँसो र
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बनाउँथे। तूबल-कियनकी बिहनी नामा िथइन्। लेमेखले

फलामका हितयारह

आफ्ना पत्नीह लाई भने, “ए आदा र िसल्ला, मेरा कुरा सुन, ए लेमख
े का पत्नी

हो, मैले भनेका कुरामा ध्यान िदएर सुन, िकनभने मलाई चोट लाउने मािनसलाई

मैले मारे को छु ,

मलाई घाइते बनाउने जवान मािनसलाई। यिद कियनको

बदला सात गुणा िलइन्छ भने, लेमेखको चािहँ सतह र गुणा िलइनेछ।”
कियनको

कियनको चौथोपुःते नाती लेमेखले आफ्नो अपराधलाई पुि
अपराधलाई

अपराधको

सम्बोधन

गछर्।

कियनको

अपराध

र

गनर्

लेमेखको

बारे मा सोच्नु िशक्षाूद हो। आफूले गरे को अपराधको बारे मा

कियन च ुपचाप भएको दे िखन्थ्यो भने लेमेखले आफ्नो अपराधलाई खुला पमा

गौरब गरे र गीतबाट नै व्यक्त गदर्छ (उत्पि

४:२३,२४)। कियनले

परमेँवरसँग दयाको िभष माग्छ भने लेमेखले परमेँवरसँग पुकार गरे को

लेिखएको छै न। ब
िदएको

जःतो

आफ्नो अपराधमा लेमेखले आफूले आफूलाई नै ँयावास

दे खाउँछ।

आफ्नो

अपराधको

फुतीर्

उसले

दे खाउँदछ।

कियनलाई परमेँवरले सातगुणा बदला िलनुभयो भने, "ए, म त के कम छु

र? म स री गुणा बदला िलन्छु " भ े लेमेखले हुँकार गदर्छ (उत्पि
४:२४)। लेमेखलाई आफ्नो अपराधको बारे मा राॆैसँग थाहा िथयो ब

त्यसूित आफू दु:िखत भएको आभास् उसले िदएको छै न। लेमेखको अपराध

पिन हत्या नै िथयो (जुन अिहलेको सभ्यतामा सं ःकार नै भएको छ। त्यो हत्या
चाहे भौितक कायर्वाही गरे र होस् वा अ ह ूित िरस, ईवी, बोध, डाह आिद

दे खाएर होस् िकनिक येशूको बोलीमा िरस पिन हत्या नै हो भनेर उच्चारण
गनुभ
र् एको िथयो भने िरसले पाप तथा हत्या िनम्त्याँउछ भनेर परमेँवरले
कियनलाई भ ुभएको िथयो-अनुवादक)।
कियनको एउटामाऽ पत्नी िथयो भने (उत्पि

४:१७), लेमेखले

बहुिबवाह वा बहुपत्नीको सं ःकारलाई िचनाइिदएको िथयो। आफ्नो िनिम्त दुई
पत्नीह

उसले ल्यायो भनेर बाइबलमा खुलेरै लेिखएको छ (उत्पि

४:१९)।

आउने कनानीह को पुःतालाई यो बहुिववाह चलन अत्यिधकमाऽामा चल्न
ूभािवत पानुर् र त्यसलाई समाजबाटै मान्यता हुने चलन लेमेखको कदमले

अमसर गराएको िथयो।

कियन वा कनानी अथार्त ् कियनका सन्तानह को पिरवारमा भएको

दु

ौृ ला पिछ बाइबलले अक

नयाँ घट्नाको लेखा रािखएको छ जुन

कनानी ूवृि को िबपिरत िथयो। िक
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जेम्सको ःप

अनुवादमा "आदमले

आफ्नी ौीमतीलाई िचने वा थाहा पाए" (उत्पि
अ

४:२५) लेिखएको छ भने

अनुवादह मा सहवास गरे भनेर लेिखएको छ। त्यसको फलःव प,

हव्वाले सेथलाई जन्माइन्। अथार्त परमेँवरले हाबेलको ठाउँमा "अक
सन्तान" िदनुभएको िथयो भनेर आभास् िदन्छ।
हाबेलको इितहासपिछ सेथको इितहास सु

हुन ु मह वपूणर् मा ुपछर्।

सेथ भ े शब्द िहॄू भाषाको िबयापद 'ashit आिशत'बाट आएको हो। त्यसको

अथर् "म राख्नेछु" (उत्पि

३:१५) हो। यही शब्दमा मसीहको भिवंयवाणी

खोलाइएको िथयो। मसीह आउने सन्तानको भिवंयवाणी सेथकै बं श पूरा हुने
िथयो। सेथबाट सु भएको मसीह आउने भिवंयवाणी (उत्पि
हनोक (उत्पि
(उत्पि

५:३), सेथपिछ

ु ला, अिन नोहामा आएर अन्त भएको िथयो
५:२४), अिन मेथश

६:८)।
"परमेँवरका

छोराह "

(उत्पि

६:२)

भ े

वाक्य

सेथको

सन्तानलाई सम्बोधन गिरएको हो। ती सन्तानले नै परमेँवरको ःव प वा
ूित प सुरिक्षत राख्न अपेक्षा गिरएको िथयो (उत्पि
"मािनसका छोरीह " (उत्पि

५:१,४)। तर,

६:१) भनेर सम्बोधन गदार् त्यसमा नकारात्मक

अथर् जोिडएको दे खाउँछ। त्यसले परमेँवरको ःव प भएको सन्तानको

िवपिरत मािनसको ःव प भएको सन्तान भएको दे खाउँछ। ती "मािनसह का
छोरीह बाट" परमेँवरका छोराह ले "आफूले मनपराएकाह लाई पत्नी

बनाए" (उत्पि

६:२

पान्तिरत) भनेर उल्लेख गदार् मानव जगत गलत

िदशाितर लाग्न थालेको दे खाउँछ।

पापले ल्याएको ॅ ता र क्षतिवक्षतको शिक्तशाली वा खुलेरै िदएको

ूभावकारी गवाही उत्पि

६:१-५मा पढ्नुहोस्। हाॆो जीवनबाट पापबाट बच्न

र पापलाई हराउन परमेँवरकै शिक्तलाई कसरी ूयोग गनर् हरदम ूयास

गनुप
र् दर्छ वा गिररहनुपदर्छ? हेनह
र्ु ोस्, "जब मािनसह को सं ख्या पृथ्वीमा
ब दै गयो र ितनीह का छोरीह

जन्मे, तब परमेँवरका छोराह ले मािनसका

छोरीह लाई सुन्दरी दे खे, र आफ्ना-आफ्ना

िचका पत्नीह

ल्याए। तब

ँ सध संघषर् गनछै न, िकनभने त्यो
परमूभ ुले भन्नुभयो, “मेरो आत्माले मािनससग

मरणशील हो। त्यसको उमेर एक सय बीस वषर्को हुनछ
े ।” त्यस बेला र
त्यसपिछ पिन पृथ्वीमा नेिफलीमह

िथए। परमेँवरका छोराह

छोरीह कहाँ जान लागे र सन्तान जन्माए। ितनीह
नाउँ चलेका मािनसह

मािनसका

नै उिहलेका शूरवीर र

िथए। पृथ्वीमा मािनसह को दुंटता बढ़ी भएको र
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ितनीह का

दयका िवचारको जुनसुकै पिन भावना िनरन्तर खराबै माऽ भएको

परमूभ ुले दे ख्नुभयो।"
उपसं हार:

थप जानकारी: "हनोक परमेँवरसँग िहँडेको िथयो" भनेर दुई पल्ट उल्लेख

गिरएको छ (उत्पि
उनको घिन

५:२२,२४)। त्यसको अथर् परमेँवरसँगको सम्बन्धमा

िथयो र उनी िदनिदनै परमेँवरसँग िहँडेका िथए भनेर बुझाउँछ।

हनोकको व्यिक्तगत सम्बन्ध परमेँवरसँग यःतो िवशेष िथयो िक परमेँवरले
उनलाई आफूसँगै लानुभयो (उत्पि

५:२४)। आदमको बं शावलीमा यो वाक्य

अत्यन्तै िवशेष र अथर्पूणर् मा ुपदर्छ। अगािडका मािनसह

वा पिछका

जो परमेँवरसँग िहँडेका िथए, चाहे आदम नै िकन नहोस् ितनीह

भक्तजनाह

मरे को लग ै ःवगर्मा लिगयो भ े मािनसह को धारणालाई जुन कितपय
इसाईह कै िकन नहोस्, समथर्न गदन। नोहा पिन त परमेँवरको साथमा

िहँडेका िथए (उत्पि

६:९), र उनी अ

मािनससरह मरे पिन। आदम पिन

ु ला पिन मरे । फेिर हनोकले िवशेष अनुमह िकन पाए भनेर
मरे , िदघर्जीिव मेथश
कारण पिन नखुलाएको कुतुहूलको िवषय हो।

"हनोक धािमर्कताको ूचारक भएको िथए। परमेँवरले उनलाई जे

ूकट

गनुभ
र् यो

सो

उनले

मािनसह लाई

परमेँवरको भय मान्दथे ितनीह
सु

िथए।

उनको

िथए।

जो

मािनस

यस पिवऽ मािनसलाई खोज्दथे। उनको

िशक्षादीक्षा र ूाथर्नाह मा ती मािनसह
वचनह

दे खाएका

तिल्लन हुन्थे। परमेँवरको चेतावनी

मनपराउनेह लाई उनले सावर्जिनक पमै ूचारूसार गरे का
पिरौम

केवल

सेथका

वंशह मामाऽ

िसिमत

िथएन।

्
परमेशवरको
उपिःथितबाट भाग्न चाहने कियनको भूिमका मािनसह लाई

उहाँको अगमवक्ता हनोकले आफूले पाएको अचम्मको दशर्नह को बारे मा

िसकाउँथे। उनको मािमलामा येशूको चेला यहुदाले यसरी व्यक्त गदर्छन्,
"आदमदे िख सात पुःताका हनोकले पिन यी मािनसह का िवषयमा यःतो

अगमवाणी बोलेका िथए, “हे र, परमूभ ु आफ्ना असं ख्य पिवऽ जनह सँग

आउनुभयो, सबैको इन्साफ गनर्, सबै मािनसह लाई दण्ड िदन, जसले अधािमर्क
रीितले भिक्तहीन कायर्ह
जसले उहाँको िव
जी

गरे का छन्, र ती भिक्तहीन मािनसह लाई दण्ड िदन

मा कठोर कुरा बोलेका छन्” (यहू दा १४-१५)।"-एलेन

ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. ८६बाट
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पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ. कियनले आफ्नो भाइ हाबेललाई िकन मारे ?

रोमािनयामा सन

१९२८मा यहू दी घरानामा जिन्मनुभएको र िहटलरको नरसं हारबाट
बच्नुभएको र सािहत्यमा नोबेल पुरःकार िजत्नुभएको एली िवजलले
त्यसमा मािमलालाई िलएर यसरी व्यक्त गदर्छन्, "कियनले हावेललाई
िकन मारे

त? सायद कियन एक्लै रहन चाहेको िथयो होला:

बाबुआमाको मृत्युपिछ कियन एकलौटी भएर बःन चाहेको होला।
कियनमाऽ एक जना पु ष भएर बःन चाहेको होला। परमेँवर जःतै

एक्लो हुन चाहेको िथयो होला, अझ परमेँवरको ठाउँमा ऊ रहन

चाहेको होला...कियनले परमेँवर वा भगवान हुन आफ्नो भाइलाई

मारे को होला...जो कोही पिन आफू परमेँवरको ठाउँमा िलन चाहन्छ
वा आफूलाई भगवान भनेर गौरब मानेर रजाईँ गनर् चाहन्छ, त्यस

व्यिक्तले मािनसह को आमहत्या गनर् िहचिकचाउँदैन।"-मेसेन्जर अभ

गड: िबिब्लकल पोशड एण्ड िलजेन्डस् (न्यु योकर्: रान्डम, १९६७),
पृ. ५८ बाट

पान्तिरत)। हामीले भौितक कावार्ही गरे र कसैको हत्या

नगरे पिन कियनको जःतो मनिःथितलाई ूितिबम्ब नगनर् हामी कसरी
सजग रहने?
आ.

ु न्दा अिघका मािनसह को आयु (उत्पि
जलूलय हुनभ

५) र पिछका

ँ तुलना गनुह
पूवज
र् ह को आयुसग
र् ोस्। मािनसको आयु घटे को बारे मा
हामी कसरी व्याख्या गन? दािवर्नको िवकाशवाद िस ान्तले मािनसको
आयु घटे को बारे मा कसरी व्याख्या गछर् त?
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कथा ३
म मरे को मािनस, भाग २
अल्फरे ड सी. माकचोना, िजम्बाबे
१३ वषर्सम्म मैले बाइबलीय र ःवाःथ पुःतकह

्
घर घर, पसल पसल र सं सथाह
मा गएर िबिब
गर।

अिन

िजम्बबेको

सोलुसी

एडभेिन्टःट

िवश्विव ालयमा पाःटरीय अध्ययन गनर् छाऽवृित

ँ तर कक्षा सु
पाए।

ु न्दा अिघ चार मिहना
हुनभ

मेरी ौीमती फोच्युन
र् र म कार दुघट
र् ना परे र घाइटे
भएका िथय । धेरै आश्चयर् कामह

हाॆो जीवनमा

ँ कार हाँिकरहे कै बेला अ कारले
्
परमेशवरले
गनुभ
र् यो जुन बुझ्न सिक्दन।
ठोक्कर िदएर पछाडीका तीन जना याऽुह चाही ँ मरे तर हामी कसरी बाँच्य

मैले बुझ्नै सिकँन। म िकन पूरा पक्षाघात भइँन त्यो पिन मैले बुझ्न सिकँन।
ँ
एक िदन कसरत िसकाउने
मैर िफिजकल कसरत गनर् थालेको िथए।

ु न्ु छ?'' " हो, िकन?"
िशक्षकले मलाई सोधे, "के तपाईँ ूाथर्ना गन व्यिक्त हुनह

भनेर मैलै सोध। "जुन एक्सरे मैले हे िररहे को छु त्यसले तपाईँ घाँटीदे िख

पक्षाघात हुनपु न वा तपाईँ मनुप
र् न भनेर दे खाउँछ। तपाईँसँग म धेरै होिशयार

हुनपु छर्," उनले भने।
भ

दुघट
र् ना भएको समयमा तुरन्तै आम्बुलेन्स कसरी आयो त्यो पिन म

ँ ःथानीय सुन खानीको हािकम हाॆो कारको पिछ िपकअप शक
सिक्दन।

हाँक्दै िथए। उनले दुघ र् ना दे ख्नेिबि क्कै उनको सुनखानीको आम्बुलेन्स

्
िलएर आउनु भनेर नसर्लाई अरहाए।

दुघट
र् ना भएको तीन मिहना अिघ सोलुसी िवश्विव ालयमा पढ्न

छाऽवृित पाएको िथए,ँ त्यो पिन मैले बुझ्न सकेको छै न। त्यो छाऽवृितिबना

्
हामीले औषधी उपचारमा खचर् पुरयाउन
सक्ने िथएन । हामी मनर् सक्थ्य ।
त्यस उपचारको रकम अमेिरकी ३६,००० डलर िथयो र त्यःतो रकम हामीले
कसरी ितनर् सक्थ्य र?

दुघट
र् ना भएको बेलामा िजम्बाबेको केवल एक जनामाऽ हाडको डाक्टर

जसले मेरो घाँटीलाई आपतकािलन शल्यिबया गनर् त्यसबेला अःपतालमा िथए,

ँ
त्यो पिन म बुझ्न सिक्दन।
उनी त्यही िदन ृान्समा जान हवाइजहाजको
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िटकट काटे का िथए। उनले मेरो शल्यिबया िबहान गरे र िदउँसो उडे।
दुघट
र् ना भएको

समयमा हामी मनुप
र् न िथय तर मरे न । िकन त्यसो भयो भनेर

ँ सोध। मसग
ँ दुईवटा जवाफह
्
परमेशवरस
ग

हुनसक्छ। सायद म र मेरी

्
ौीमती आित्मक पमा मनर् हामी तयार िथएन होला, त्यसकारण परमेशवरले

हामीलाई बाँच्न दोॐो अवसर िदनुभयो। वा हुनसक्छ उहाँको बगचामा काम गनर्

बाँिक नै भएकोले उहाँले हामीलाई बचाउनुभयो।

जुन िदनदे िख दुघट
र् ना भयो त्यस िदनदे िख मेरो ूाथर्नाको जीवनमा

पिरवतर्न आएको िथयो। म बारम्बार ूाथर्ना गर र सध असल काम गनर् शिक्त

ँ बरदान माग। मेरो कमीकमजोरी जे भएतापिन जुन
्
िदनुहोस् भनेर परमेशवरस
ग
ँ रहन पाउँ भनेर ूाथर्ना गिरनै रह। उहाँले मलाई
क्षणमा मनुप
र् रे तापिन उँहासग

जे काम खटाउनुभएतापिन त्यो काम गनर् सकँ ु भनेर पिन ूाथर्ना गर। "तपाईँको

िदनुहोस्, भनेर मैले

काम मैले जे गनुप
र् रे तापिन मलाई शिक्त, जोश र जाँगर

ूाथर्ना गर।

्
किहेलेकाही ँ म भूल गछु र्, त जिहले पिन परमेशवरकहाँ
गएर भन्थ,

"मैले यो गलत काम गर, त्यसको िनिम्त क्षमा िदनुहोस्। म आफैले आफूलाई

ँ सध सुमधुर
ँ मलाई बल िदनुहो्।" मेरो सम्बन्ध परमेशवरस
्
ग
समाल्न सिक्दन।

होस् भनेर म ूाथर्ना गछु र्। म ूाथर्ना गछु र्, "तपाईँले मबाट के काम गनर्

चाहनुहन्ु छ

गनर्

िदनुहोस्।

ममा

भएको

जोश

र

जाँगरको

आगो

निनभाइिदनुहोस्।"

्
िडसेम्बर २३: २०१५मा मेरो दुघट
र् ना भएकोबेलामा परमेशवरले
के

गनुभ
र् यो सो मलाई थाहा छै न। तर मलाई थाहा छ म बाँिचनै रहेको छु । मेरो
िजन्दगीभर म उहाँको सेवा गनछु ।
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