
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  ६:१३-७:१०, २ पऽसु २:५-९, उत्पि  

७, रोमी ६:१-६, भजन १०६:४, उत्पि  ८ र उत्पि  ९:१-१७। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "मािनसको पऽुको आगमन नोआको िदनह जः तै 
हनेुछ" (म ी २४:३७)।  
    "पथृ् वीमा मािनसह को दुं  टता बढ़ी भएको र ितनीह का दयका 
िवचारको जनुसकैु पिन भावना वा िनयतह  िनरन् तर खराबै माऽ भएको 
परमूभलेु देख् नभुयो" (उत्पि  ६:५ पान्तिरत)। परमेँ वरले "देख् नभुयो" भ े 
िबयापदले हामीलाई सिृ को कथाितर फकार्उँछ। छ िदन लगाएर सिृ  गद 
गनुर्भएको यस संसारलाई ूत्येक िदनको अन्तमा के देख् नभुयो त? असलदेिख 
सार् है असल। तर, अिहले परमेँ वरले के देख् नभुयो त? टोभ tov असलको 
स ामा रा  ra  वा दु ता वा खराब (उत्पि  ६:५)। मान  यस संसार सिृ  
गनुर्भएकोमा परमेँ वरलाई पछुताव भएको िथयो, िकनभने असलै असलले 
भिरएको संसार अब खराबै खराबले भिरयो वातावरण, पशहु माऽ होइन 
मािनसह को िदमागमा नराॆो, आति त, दु ता र खराबै खराबले भनर् 
थािलएको िथयो (उत्पि  ६:५)। 
   यस संसार सिृ  गरेकोले परमेँ वरलाई खेद वा िख  भएतापिन त्यस 
खेदमा त्यहा ँ मिुक्तका तत्वह  पिन भएको पाइन्छ। िहॄू भाषामा "द:ुख 
लाग्यो" वा "खेद लाग्यो" भ े शब्द नखाम हो  nakham  जसले  नोहा Noakh 

को नाउँको ूितध्वनी गदर्छ। यसको अथर् "सान्त्वना" हो (उत्पि  ५:२९)। 
त्यसकारण, मािनसह को ॅ ता वा दु ताको ूत्यु रमा दईु पक्षह  छन।् 
यसमा परमेँ वरले गनुर् हनेु न्यायको झलक, जसमा केहीको िबनाश; र तैपिन, 
उहाँले दया, सदाशयता, सान्त्वना देखाउनभुएर गनुर्भएको ूित ाको वचन। 
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त्यसले गदार्, मिुक्त िदइने अवसर कितपय मािनसह लाई उपलब्ध गराइएको 
पाउँछ । 
    परमेँ वरले गनुर्भएको यो दईु आवाज कियन, हाबेल र सेथको 
मािमलामा पिन सिुनएको िथयो। कियनको बंश (मािनसह का छोराह ) र 
सेथको बंश (परमेँ वरका छोराह )मा भएको िभ तालाई परमेँ वरको बोलीमा 
भएका दईु आवाजह लाई देखाउँदछ। अब आएर नोहा र बाँिक मािनसह को 
बीचमा भएको िभ तालाई पिन परमेँ वरको त्यही आवाजलाई हामी सनु्दछ । 
 

१. जलूलयको िनिम्त तयारी 
     पिहलाको मानव इितहासको अचम्म पान लेखाबाट हामी के िसक्न 
सक्छ ? हेन ुर्होस,् उत्पि  ६:११-७:१० "परमेँ वरको िं टमा पथृ् वी ॅं ट भएको 
र उपिवले भिरएको िथयो। जब परमेँ वरले पथृ् वीमािथ िं ट गनुर्भयो तब त् यो 
ॅं ट भएको देख् नभुयो,  िकनिक पथ्ृ  वीमा भएका सबै मािनसह ले आफ् ना 
चालचलन ॅं ट पािरसकेका िथए। यसकारण परमेँ वरले नोआलाई भन् नभुयो, 
“सबै मािनसह को अन् त् य गन मैले अठोट गरेको छु, िकनभने पथृ् वी ितनीह ारा 
उपिवले भिरएको छ। हेर,  म ितनीह लाई पथृ् वीसमेत नाश गनछु। ितमीले 
खोपेर काठको एउटा जहाज बनाउनू। जहाजमा कोठा-कोठा बनाउनू र 
त् यसलाई िभऽ-बािहर अलकऽाले िलप् न।ु ितमीले त् यो यसरी बनाउनू: जहाजको 
लमाइ एक सय चालीस िमटर,  चौड़ाइ तेईस िमटर र उचाइ चौध िमटरको 
होस ्। जहाजमा उज् यालो आओस ् भनेर त् यो मािः तर मािथबाट एक हात छोड़ेर 
टुङ्ग्याउनू। जहाजको ढोका त् यसको एकापि  राख् नू। पिहलो,  दोॐो र तेॐो 
तला भएको त् यो बनाउनू। जीवनको सास हनेु आकाशमिुनका सबै ूाणीलाई म 
सवर्नाश पानर्लाई पथृ् वीमा जलूलय ल् याउनेछु,  र पथृ् वीमा भएको हरेक ूाणी 
मनछ। तर ितमीसँग चािहँ म आफ् नो करार ः थािपत गनछु। ितमी ितॆा 
छोराह ,  ितॆी पत् नी र ितॆा बहुारीह समेत जहाजमा आउनेछौ। सबै जीिवत 
ूाणीमध् ये हरेक जातका भाले र पोथी दईु-दईु गरी जहाजमा ल्याऊ, र ितनीह  
पिन ितमीसँग बाँिचरहून ्। पन्क्षीह मध् ये ितनीह का जात-जातअनसुार, 
पशहु मध् ये ितनीह का जात-जातअनसुार र जिमनमा घॐने सबै 
ूाणीह ह मध् ये जात-जातअनसुार–  सबै थरीका दईु वटा–  ितनीह  जीिवत 
रहनलाई ितमीकहाँ आउनेछन ्। हरेक िकिसमका आहारा पिन ितमीले आफ् नो 
साथमा जम् मा गरेर राख् नू। ती ितॆो र ितनीह का िनम ्ित आहार हनेुछन ्।”  
परमेँ वरले नोआलाई आ ा गनुर्भएबमोिजम ितनले सबै गरे, तब परमूभलेु 
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नोआलाई भन् नभुयो, “ितमी र ितॆा सबै जहान जहाजिभऽ जाओ। िकनभने यस 
पःु तामा मेरो साम ु ितमीलाईमाऽ मैले धमीर् देखेको छु। सबै जातका शु  
पशहु मध् येका सात जोड़ी,  अथार्त ् भाले र पोथी,  र जनु-जनु शु  छैनन ् 
ितनीह मध् येका दईु, अथार्त ् भाले र पोथी, र पन्क्षीह मध् येका पिन सात जोड़ी, 
अथार्त ् भाले र पोथी समः त पथृ् वीमा ितनीह का जाितह लाई जीिवत राख् न 
ितनीह लाई तले ल् याउनू। अबको सात िदनमा म पथृ् वीमा चालीस िदन र 
चालीस रात पानी बसार्उनेछु। जित ूाणीलाई मैले बनाएको छु,  ती सबैलाई 
पथृ् वीबाट नाश गनछु।”   तब परमूभलेु ितनलाई हकुुम गनुर्भएबमोिजम नोआले 
सबै गरे। नोआ छ सय वषर्को हुँदा पथृ् वीमा जलूलय भएको िथयो। नोआ, 

ितनका छोराह ,  ितनकी पत् नी तथा ितनका बहुारीह  जलूलयको पानीबाट 
बाँच् नलाई जहाजमा गए। शु  पशहु  र अशु  पशहु ,  पन्क्षीह  र भइँूमा 
घॐने हरेक ूाणी परमेँ वरको हकुुमबमोिजम जोड़ी-जोड़ी, अथार्त ् भाले र पोथी 
नोआकहाँ जहाजमा आए। अिन ठीक सात िदनपिछ पथृ् वीमा जलूलयको पानी 
पनर् लाग् यो।"  
    दािनएल जःतै, नोहा पिन संसारको अन्त्यको बारेमा भिवंयवाणी 
बोल्ने अगमवक्ता िथए। िहॄू शब्दमा  "आकर् " वा टेभा tevah (उत्पि  
६:१४) िमौ देशमा कमै ूयोग गिरने, तर त्यसलाई ूयोग गरेको शब्द हो। 
यसको अथर् बाकस वा टोकरी पिन हो जसमा मोशालाई लकुाइएर नदीमा 
छोिडएको िथयो। इॐाएलीह लाई िमौदेशबाट उ ार गनर् (ूःथान २:३) 
मोशालाई सरुिक्षत रािखएको िथयो। कसै कसैले यो आकर्  वा सन्दकुको 
बनावट परमेँ वरको मिन्दरमा रािखने पिवऽ सन्दकुजःतै (ूःथान २५:२२) छ 
भनेर पिन अनमुान गरेका छन।् जलूलयभन्दा अिघ बनाइएको जहाज मानव 
जातको सरुिक्षतको िनिम्त िथयो भने, करारको सन्दकु जनु ् मािनसह को 
बीचमा परमेँ वरको उपिःथितलाई देखाएको िथयो (ूःथान २५:२२), त्यसले 
उहाँका जनह को िनिम्त मिुक्त िदने उहाँको कामलाई औलँ्याउँछ। 
    "परमेँ वरले आदेश गनुर्भएको अनसुार सबै थोक नोहाले गरे" 
(उत्पि  ६:२२ पान्तिरत) भ े वाक्यले जहाज बनाउने काम सिकयो भनेर 
बझुाउँछ। िबयापद 'आसाह asah'    "गरे"ले नोहाको कामलाई देखाउँछ भने, 
परमेँ वरकै आदेशको ूत्यु रमा नोहाले      'आसाह asah' "बनाए" भनेर पिन 
जनाउँछ। यो शब्द ूयोग गरेर उत्पि को यो अंश (उत्पि  ६:१४) सु  गछर् 
भने यही शब्द पाँच पल्ट दोहोर् याइएको छ (उत्पि  ६:१४-१६)। यो शब्द 
आसाह asah ले परमेँ वरको आदेश र नोहाको ूत्य रलाई गनु्जाइिदन्छ, 
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अथार्त ्परमेँ वरको आ ालाई नोहाले ूँ नै नगिर पूरा पालना गरेका िथए भनेर 
बझुाउँछ। परमेँ वरले जेजे भ ुभयो वा जहाजको िनमार्ण गनर् िवःततृ िववरण 
अनसुार नोहाले सम्प  गरेका िथए। यही वाक्य करारको सन्दकु बनाउने 
मािमलामा पिन ूयोग गिरएको िथयो (ूःथान ३९:३२,४२, ूःथान 
४०:१६)। 
      "जहाजको ाक् क आकार र िनमार्ण गन िविध, तिरका वा 
िनदशनह  परमेँ वरले नोहालाई ःप पमा तोकेर िदनभुएको िथयो। जहाजको 
िनमार्ण गनर् आवँयक भएको ूत्येक िववरण परमेँ वरले एक एक गरेर 
नोहालाई िदनभुएको िथयो। यःतो महान,् दिर् हलो र बिलयो जहाज मािनसको 
बिु ले िनमार्ण गनर् सक्दैनथ्यो। जहाजको खाका वा िडजाइन परमेँ वरले 
गनुर्भएको िथयो भने त्यस जहाजको गु  िनमार्णकतार् नोहा िथयो।"-एलेन जी 
ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ ९२बाट पान्तिरत। 

    यहाँ पिन, दईु सन्दकुह , नोहाको जहाज र परमेँ वरको मिन्दरमा 
रािखने पिवऽ सन्दकुको बीचमा समान अथर् छ, त्यो हो, मािनसलाई उ ार 
गन। यसरी, नोहाको आ ाकािरता परमेँ वरको मिुक्तको योजनाको भाग िथयो 
भनेर िसकाउँदछ। जलूलयबाट नोहा िकन बच्यो त भन्दा परमेँ वरले 
उनलाई जे भ ुभयो त्यही अनसुार िवँ वास ारा उनी चलेकोले बचेका िथए। 
यस मािमलामा पावलले िहॄू ११:७मा यसरी व्यक्त गदर्छन,् "िवँ वास ारा 
नोआले त् यित बेलासम् म नदेखेको घटनाका बारेमा परमेँ वरबाट चेताउनी पाएर 
भिक्तसाथ आफ् नो घरानालाई बचाउन एउटा जहाज बनाए। यसरी संसारलाई 
दोषी ठहराएर िवँ वास ारा उनी आउने धािमर्कताका उ रािधकारी भए।" 
आ ा पालन गरेर िवँ वासको ूमाण िदने अनकुरणीय उदाहरणमा नोहा पिन 
अमज ःथानमा रहेको पाइन्छ। परमेँ वरलाई िवँ वास गछुर् भनेर मखुले होइन 
तर कामले वा आ ा पालन गरेर देखाउनपुछर्, अिनमाऽ िवँ वासको अथर् हनु्छ 
भ े याकूबको भनाइलाई नोहाले पु ी गरेको िथयो (याकूब २:२०)। 
    छोटकरीमा भ े हो भने, नोहामािथ "परमूभकुो अनमुह भयो" 
(उत्पि  ६:८) वा "उहाकँो साम ु नोहा धमीर् ठहिरयो" भ ुको अथर् नोहाले 
उनलाई पिहलानै िदइएको अनमुहलाई ःवीकारेका िथए। त्यसको फलःव प 
नोहालाई परमेँ वरका आ ाह लाई एक एक गरेर िवँ वास र लगनशीलताका 
साथ पालन गरेका िथए। हाॆो जीवनमा पिन यही हनुपुन होइन र? 
     २ पऽसु २:५-१०मा लेिखएको पढ्नहुोस।् िकन नोहा र उनका 
पिरवारमाऽ बाँचे? नोहाको बतृान्तबाट आउनेवाला न्यायको बारेमा संसारलाई 
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िदइएको चेतावनीबाट हामी के िसक्न सक्दछ ? हेन ुर्होस,् "उहाँले ूाचीन 
संसारलाई बाँकी राख् नभुएन,  तर भिक्तहीनताको संसारमा जलूलय गराउनहुुँदा 
धािमर्कताका ूचारक नोआ र अ  सात जनालाई सरुिक्षत राख् नभुयो। उहाँले 
सदोम र गमोरा सहरह लाई भः म पारेर ितनको अिः तत् व नै मेटाइिदनभुयो, र 
भिक्तहीनह का साम ु ितनीह लाई एक उदाहरण बनाउनभुयो। उहाँले 
दुं  टह का कामकुताबाट अित द:ुिखत भएका धािमर्क लोतलाई बचाउनभुयो। 
(ती मािनसह का माझमा बः दा,  र िदन ूितिदन ितनीह का कुकमर् देख् दा र 
सनु् दा,  ितनी आफ् नो धािमर्क आत् मामा व् याकुल हनु् थे।) यसरी भक्तलाई 
परीक्षाबाट बचाउन र भिक्तहीनह लाई न् यायको िदनसम् म दण् डमा जकिड़राख् न 
ूभ ु जान् नहुनु् छ,  िवशेष गरी ितनीह लाई,  जो अशु  पान कामवासनामा 
डिुबरहन् छन ्, र अिधकारको अवहेलना गछर्न ्। ियनीह  हठी र अह ारी हनु् छन ्, 
र ः वगीर्य ूाणीह को िनन् दा गनर् डर मान् दैनन ्।"   
  
२. जलूलय काण्ड  
   'asah आसाह' िबयापदको अथर् "बनाउन"ु हो। यसले नोहाको 
िबयाकलापह लाई सम्बोधन गदर्छ। परमेँ वरको सिृ को बतृान्तमा पिन यो 
मूल शब्द हो (उत्पि  १:७,२५,२६,३१; उत्पि  २:२)। परमेँ वरको आ ा 
मानेर नोहाले काम गरेको जःतै परमेँ वरले पिन सिृ  सम्प  गनर् काम 
गनुर्भएको िथयो। जलूलय परमेँ वरले मानव जगतलाई केवल दण्ड 
िदनभुएकोमाऽ नभएर, उहाँले हामीलाई उ ार गनुर्हनेु धारणासँग पिन त्यस 
शब्दको ममर्ले बताउँछ। 
    उत्पि  ७ पढ्नहुोस।् जलूलयको िववरणले सिृ को लेखा वा 
बतृान्तलाई कसरी हामीलाई याद िदलाउँदछ? ती दईु बतृान्तह को बीचमा के 
समानता भएको हामी िसक्न सक्दछ ? हेन ुर्होस,् "तब परमूभलेु नोआलाई 
भन् नभुयो,  “ितमी र ितॆा सबै जहान जहाजिभऽ जाओ। िकनभने यस पःु तामा 
मेरो साम ुितमीलाई मैले धमीर् देखेको छु। २ सबै जातका शु  पशहु मध् येका 
सात जोड़ी, अथार्त ् भाले र पोथी,  र जनु-जनु शु  छैनन ् ितनीह मध् येका दईु, 
अथार्त ् भाले र पोथी, र पन्क्षीह मध् येका पिन सात जोड़ी, अथार्त ् भाले र पोथी 
समः त पथृ् वीमा ितनीह का जाितह लाई जीिवत राख् न ितनीह लाई ितमीले 
ल् याउनू। अबको सात िदनमा म पथृ् वीमा चालीस िदन र चालीस रात पानी 
बसार्उनेछु। जित ूाणीलाई मैले बनाएको छु,  ती सबैलाई पथृ् वीबाट नाश 
गनछु।”  तब परमूभलेु ितनलाई हकुुम गनुर्भएबमोिजम नोआले सबै गरे। नोआ 
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छ सय वषर्को हुँदा पथृ् वीमा जलूलय भएको िथयो। नोआ,  ितनका छोराह , 

ितनकी पत् नी तथा ितनका बहुारीह  जलूलयको पानीबाट बाँच् नलाई जहाजमा 
गए। शु  पशहु  र अशु  पशहु ,  पन्क्षीह  र भइँूमा घॐने हरेक ूाणी 
परमेँ वरको हकुुमबमोिजम जोड़ी-जोड़ी, अथार्त ् भाले र पोथी नोआकहाँ जहाजमा 
आए। अिन ठीक सात िदनपिछ पथृ् वीमा जलूलयको पानी पनर् लाग् यो। 
नोआका जीवनको छ सय वषर्को दोॐो मिहनाको सऽ  िदनमा ठूला-ठूला 
अगाधका सब मूलह  फुटे, र आकाशका ारह  खलेु। अिन चालीस िदन र 
रातसम् म पथृ् वीमा पानी पिरर ो। ठीक त् यसै िदन नोआ,  ितनका छोराह  शेम, 
हाम र येपेत,  ितनकी पत् नी र ितनका तीन बहुारीह  जहाजिभऽ पसे। ितनीह  
र आफ् नो-आफ् नो जातअनसुारका सबै वन-पशहु ,  सबै पािलने पशहु ,  भइँूमा 
घॐने सबै ूाणीह ,  र आफ् नो-आफ् नो जातका सबै थरीका पन्क्षीह  पसे। 
जीवनको सास हनेु सबै ूाणीका जोड़ी-जोड़ी गरी नोआकहाँ जहाजमा आए। 
परमेँ वरले नोआलाई हकुुम गनुर्भएबमोिजम जहाजिभऽ पसेका ूाणी भाले र 
पोथी गरी आए। त् यसपिछ परमूभलेु जहाजको ढोका थिुनिदनभुयो।  पथृ् वीमा 
चालीस िदनसम् म जलूलय भइर ो। पानी बढ़ेर जहाजलाई उचाल् न लाग् यो र 
त् यो जिमनबाट मािथ जान लाग् यो। पानी धेरै पिरर ो र चौप ै बढ़ेर पथृ् वीमा 
भिरन लाग् यो, र जहाज पानी मािथ-मािथ उऽन लाग् यो। पानी पथृ् वीमा जोरसँग 
पिरर ो र आकाशमिुनका जम् मै अल् गा-अल् गा पवर्तह  ढािकए। पानी बढ़ेर 
आयो र पवर्तह लाई सात िमटरसम् म डबुाइिदयो। २१ पथृ् वीमा चलहल गन 
सबै जीिवत जीवात– के पन्क्षी , के पािलने पश,ु के वन-पश,ु के भइँूमा घॐने सबै 
ूाणीह – तथा सबै मािनसह  मरे। ओबानो भिूममा भएका सास हनेु सबै ूाणी 
मरे। अिन जित ूाणी जिमनमा िथए–  के मािनस,  के पश,ु  के घॐने जन् त,ु  के 
पन्क्षी ,  सबै मािसए। ितनीह  पथृ् वीबाट मािसए,  केवल नोआ र जित जना 
ितनीिसत जहाजमा िथए ितनीह  माऽ जीिवतै रहे। अिन पथृ् वीमा पानी एक सय 
पचास िदनसम् म रिहर ो।"   
     यिद यस जलूलय काण्डमा ूयोग गिरएका चलनचल्तीमा आएका 
धेरै शब्दह  र अिभव्यक्त ध्यान िदएर पिढयो भने ती सिृ को िववरणमा ूयोग 
गिरएका शब्दह सँग िमल्दोजलु्दो भएको देिखन्छ। उदाहरणमा हेर : "सात" 
(उत्पि  ७:२,३,४,१०; उत्पि  २:१-३सँग तलुना गनुर्होस)्; "नर र नारी" 
(उत्पि  ७:२,३,९,१६; उत्पि  २:१-३सँग तलुना गनुर्होस)्; "आआफ्नै 
जातका" (उत्पि  ७:२,३,९,१६; उत्पि  १:११,२१,२४,२५); "पशहु ," 
"पंक्षीह ," "घिॐने बःतहु " (उत्पि  ७:८,१४,२१,२३; उत्पि  २:७सँग 
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तलुना गनुर्होस)्; "जीवनको सास" (उत्पि  ७:१५,२२; उत्पि  २:७सँग 
तलुना गनुर्होस)्। 
    जलूलयको कथा केही हदमा सिृ को कथा पढेको जःतै हो। जनु 
परमेँ वरले सिृ  गनुर्भयो त्यही परमेँ वरले नाश पिन गनुर्हनु्छ (व्यवःथा 
३२:३९) भनेर जलूलयको कथाले गञु् जाएको पाइन्छ। तर, ती कथाह ले 
आशाको सन्देश पिन गञु् जाइिदएको छ: जलूलयले पानीबाट नयाँ सिृ  सजृना 
भएको देखाउँछ। यसले गदार् पथृ्वी नयाँ अिःतत्वितर लिम्कएको छ। 
     जलूलयमा भएको पानीको चलखेलले उत्पि  १मा िदइएको सिृ को 
कथालाई िबपिरत िदशामा लगेको आभास ् िदएको छ। उत्पि  १मा 
परमेँ वरले आकाशको पानी र जिमनमिुनको पानीलाई अलग गनुर् भिूमको 
सजृना गरेको भएको िथयो (उत्पि  १:७), तर, जलूलयले पानीको िसमाना 
नाघेर जल िबःफोट भएको िथयो (उत्पि  ७:११)। 
     यस ूिबयाले हामीलाई िवरोधाभासको सन्देश िदँदछ: जे पिहले िथयो 
नयाँ सिृ  गनर् त्यसलाई परमेँ वरले  नाश गनुर् परेको िथयो। नयाँ पथृ्वीको 
सिृ  गनर् परुानो पथृ्वीलाई नाश गनर् आवँयक छ। यगुको अन्तमा हनेु 
भिवंयको मिुक्त वा उ ारलाई जलूलयको काण्डले हामीलाई पूवर्सूचना िदएको 
छ। हेन ुर्होस:् "तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पथृ् वी देख,  िकनिक पिहलो 
आकाश र पिहलो पथृ् वी िबितगएका िथए। समिु त अब छँदैिथएन" (ूकाश 
२१:१), र “हेर, म नयाँ आकाश र नयाँ पथृ् वी सिृं ट गनछु। अिघ अिघका 
कुराह को सम् झना हनेुछैन, न त ती मनमा आउनेछन ्" (यशैया ६५:१७)।  
     यिद येशूमा हामी नयाँ सिृ भएको हामी चाहन्छ  भने वा येशूमा हामी 
नयाँ छ  भनेर दावी गछ  भने हामीमा के नाश हनुपुछर् जसले गदार् हामी नयाँ 
हनु सक्छ ? हेन ुर्होस,् "अब हामी के भन ? के अनमुह ूशः त माऽामा होस ् भनेर 
हामी पापमा लािगरह  त? त् यसो नहोस ्! हामी जो पापको लेिख मर् य , त कसरी 
हामी अझै त् यसैमा िजउन?ु के ितमीह  जान् दैनौ हामी सबै, जितले भीं ट येशूमा 
बिप् तः मा िलय , उहाँकै मतृ् यमुा बिप् तः मा िलएका िथय ? यसकारण बिप् तः मा ारा 
हामी मतृ् यमुा उहाँसँगै गािडय ,  तािक जसरी िपताको मिहमा ारा भीं ट 
मरेकाह बाट जीिवत पािरनभुयो, त् यसरी हामी पिन नयाँ जीवनको मागर्मा िहँड़ । 
यिद उहाँको मतृ् यमुा हामी उहाँसँग एउटै भएका छ  भने, उहाँको पनु त् थानमा 
पिन िनँ चय नै हामी उहाँसँगै एक हनेुछ । हामी जान् दछ  िक हाॆो परुानो 
मनुं  यत् व उहाँसँग बूसमा टाँिगयो, तािक हाॆो पापमय शरीर नाश होस ्, र अब 
उसो हामी पापका कमारा नहोऔ।ं िकनभने जो मरेको छ त् यो पापबाट मकु्त 
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भएको छ। तर यिद हामी भीं टसँग मरेका छ  भनेता उहाँसँग िजउने पिन छ  
भन् ने िवँ वास गदर्छ । हामी जान् दछ  िक भीं ट मरेकाह बाट जीिवत भएर फेिर 
मनुर्हनेुछैन। अब उसो उहाँमािथ मतृ् यकुो राज् य हुँदैन। जनु मतृ् यमुा उहाँ 
मनुर्भयो त् यो पापको लेिख सधको लािग एकै पल् ट मनुर्भयो। तर जनु जीवनमा 
उहाँ िजउनहुनु् छ, त् यो परमेँ वरको िनिम् त िजउनहुनु् छ। यसै गरी ितमीह ले पिन 
आफू-आफूलाई पापको लेिख मरेका, तर भीं ट येशूमा परमेँ वरको लािग जीिवत 
भएका ठान् नपुछर्। १२ यसकारण शरीरका अिभलाषाअनसुार चल् न ुनपरोस ् भनी 
ितमीह का मरणशील शरीरमा पापलाई राज् य गनर् नदेओ। आफ् ना शरीरका 
अ ह  दुं  टताका साधनको पमा पाप गनर्लाई समपर्ण नगर। तर मतृ् यबुाट 
जीवनमा ल् याइएका मािनसह जः तै आफैलाई परमेँ वरकहाँ िदइहाल, र शरीरका 
अ ह लाई धािमर्कताका साधनजः तै परमेँ वरकहाँ समपर्ण गर। िकनिक पापले 
ितमीह मािथ राज् य गनछैन,  िकनिक ितमीह  व् यवः थाको अधीनमा छैनौ,  तर 
अनमुहको अधीनमा छौ" (रोमी ६:१-१४)।  
 

३. जलूलयको अन्त्य 
      जलूलयको असरलाई उत्पि  ७:१७-२४मा अत्यन्तै ःप , सबैले 
बझु्न सक्नेगिर, छोटकरी, उल्लेखनीय र भावपूणर् लवजमा यसरी बणर्न गदर्छ, 
"पथृ् वीमा चालीस िदनसम् म जलूलय भइर ो। पानी बढ़ेर जहाजलाई उचाल् न 
लाग् यो र त् यो जिमनबाट मािथ जान लाग् यो। पानी धेरै पिरर ो र चौप ै बढ़ेर 
पथृ् वीमा भिरन लाग् यो, र जहाज पानी मािथ-मािथ उऽन लाग् यो। पानी पथृ् वीमा 
जोरसँग पिरर ो र आकाशमिुनका जम् मै अल् गा-अल् गा पवर्तह  ढािकए। पानी 
बढ़ेर आयो र पवर्तह लाई सात िमटरसम् म डबुाइिदयो। पथृ् वीमा चलहल गन 
सबै जीिवत जीवात–  के पन्क्षी ,  के पािलने पश,ु  के वन-पश,ु  के भइँूमा घॐने 
सबै ूाणीह – तथा सबै मािनसह  मरे। ओबानो भिूममा भएका सास हनेु सबै 
ूाणी मरे। अिन जित ूाणी जिमनमा िथए– के मािनस, के पश,ु के घॐने जन् त,ु 
के पन्क्षी , सबै मािसए। ितनीह  पथृ् वीबाट मािसए, केवल नोआ र जित जना 
ितनीिसत जहाजमा िथए ितनीह  माऽ जीिवतै रहे। अिन पथृ् वीमा पानी एक 
सय पचास िदनसम् म रिहर ो।"  
     सारा पथृ्वी र त्यसमा भएका सबै थोकह को िबनाश र िनराशमय 
अन्धकार र जलमग्न पथृ्वीको पृ भिूममा परमेँ वरले नोहालाई सिम्झन ुभयो 
(उत्पि  ८:१)। यो वाक्य जलूलयको िववरणको बीचमा केन्ििवन्द ु भएर 
रािखएको छ। त्यसको अथर् जलूलयको कथाको केन्ििवन्द ु वा सन्देश यो 
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हो।  हेन ुर्होस ् उत्पि  ८:१, परमेँ वरले नोहालाई "सिम्झन ु भयो वा याद 
गनुर्भयो" भ कुो अथर् के हो? "परमेँ वरले नोआ र ितनीसँग जहाजमा भएका 
सबै वन-पश ु र पािलने पशहु लाई सम् झनभुयो,  अिन उहाँले पथृ् वीमा बतास 
चलाइिदनभुयो, र पानी घ  न लाग् यो।" 
    िहॄू भाषाको िबयापद जाखार zakhar को अथर् "सिम्झन,ु याद गनुर्" 
हो। त्यसको अथर् परमेँ वरले िबिसर्नभुएको छैन; यो केवल िदमागमा खेलाउने 
शब्दमाऽ होइन। बाइबलको पिरवेशमा "परमेँ वरले सम्झनहुनु्छ" भ ुको अथर् 
उहाँले गनुर्भएको ूित ा पूरा भएको छ र ूायजसो यो शब्द मिुक्त वा 
उ ारसँग जोिडएको हनु्छ। उदाहरणमा उत्पि  १९:२९ "यसरी बसीका 
सहरह  सवर्नाश गनुर्हुँदा परमेँ वरले अॄाहामलाई सम् झनभुयो। लोत बसेको 
सहरलाई उहाँले नं ट पानुर्हुँदा त् यस सवर्नाशको बीचबाट लोतलाई 
िनकाल् नभुयो।" जलूलयको सन्दभर्मा जब परमेँ वरले सम्झनभुयो त्यसको अथर् 
पानीले उत्पात मचाउने काम रोक्यो (उत्पि  ८:२) र नोहा अव िछ ै 
जहाजबाट िनःकन सक्ने हनु्छ (उत्पि  ८:१६)। परमेँ वरले नोहालाई तरुन्तै 
िनःकेर जाऊ भ ुभएन तर जहाजबाट बािहर जान उनले सरुसार कःदछन।् 
पिहले उनले कौआलाई झ्यालबाट बािहर उडाउँछन,् त्यसपिछ ढुकुर। उनले 
पथृ्वीको बःतिुःथितको बारेमा जा  चाहेका िथए। आिखरमा जब ढुक् कुर 
फकर आउँदैन तब उनलाई थाहा भयो की "पथृ् वीबाट पानी सकु् यो, र नोआले 
जहाजको छत उघारेर हेरे, जिमन सकु् खा िथयो" (उत्पि  ८:१३)। 
     नोहाको अनभुवमा व्यवहािरक पाठह को ढुकुटी भएको हामी 
पाउँछ । एउटा पक्षमा, परमेँ वरले हामीलाई िसधै नबोल्नभुएतापिन 
परमेँ वरमािथ भरोसा राख् नपुछर् भनेर उनले िसकाउँछन ् भने अक  पक्षमा, 
िवँ वासले मािनसको सोच र जाँचपड्ताल वा खोजनीितको मूल्यतालाई 
अःवीकार गदन। जे सत्य कुरो छ त्यो सत्य हो िक भनेर िसक्न सोच्न, 
खोज्न र हेन हाॆो कतर्व्यभन्दा बािहरको कुरा होइन। य िप, परमेँ वरले 
जहाजबाट िनःकेर जाऊ भनेपिछमाऽ नोहा जहाजबाट िनिःकन्छन ् (उत्पि  
८:१५-१९)। नोहालाई थाह िथयो उनी जहाजबाट बािहर िनिःकन अब 
सरुिक्षत छ, तैपिन परमेँ वरकै िनदशनको िनिम्त धैयर् भएर जहाजिभऽै 
बिसरहन्छ। "नोहाले परमेँ वरकै आदेश अनसुार जहाजिभऽ गए भने त्यसबाट 
िनःकन पिन उहाँका िवशेष िनदशनह लाई उनले पखर्न्छन.्..आिखरमा ःवगर्दूत 
ःवगर्बाट आउँछन,् र त्यो ठूलो र गर् ह  ढोका खोल्दछन,् अिन अमज नोहा र 
उनको पिरवारलाई जहाजबाट बािहर जिमनमा िनःक भनेर आ ा गछर्न।् 

५२



ितनीह को साथमा सबै जीिवत बःतहु  पिन िनकाल भनेर ःवगर्दूतले आ ा 
गछर्न।्"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ १०५बाट पान्तिरत। 

देहायका पदह  पढ्नहुोस ्र "परमेँ वरले सिम्झन ुभयो"को अथर् के हो 
सो बझु्न ूयास गनुर्होस।् यो सत्य बतर्मान पिरूआेयमा पिन हामीलाई कःतो 
अथर् लाग्छ वा परमेँ वरले तपाईँलाई "सिम्झनभुएको िथयो" भ  ेआभास ्तपाईँले 
किहले किहले पाउनभुएको िथयो? हेन ुर्होस,् उत्पि  ८:१ "तर परमेँ वरले नोआ 
र ितनीसँग जहाजमा भएका सबै वन-पश ुर पािलने पशहु लाई सम् झनभुयो, अिन 
उहाँले पथृ् वीमा बतास चलाइिदनभुयो, र पानी घ  न लाग् यो।" उत्पि  १९:२९ 
"यसरी बसीका सहरह  सवर्नाश गनुर्हुँदा परमेँ वरले अॄाहामलाई सम् झनभुयो। 
लोत बसेको सहरलाई उहाँले नं ट पानुर्हुँदा त् यस सवर्नाशको बीचबाट लोतलाई 
िनकाल् नभुयो।" र भजन १०६:४ "हे परमूभ,ु आफ् नो ूजामािथ िनगाह गनुर्हुँदा 
मलाई सम् झनहुोस ्, ितनीह को उ ार गनुर्हुँदा मलाई पिन सहायता गनुर्होस ्।"   
   
४. करार: भाग एक 

       परमेँ वरले गनुर्भएको करारको ूित ा अब पूरा हनेु समय िथयो। 
"तर ितमीसँग चािहँ म आफ् नो करार ः थािपत गनछु। ितमी, ितॆा छोराह , 

ितॆी पत् नी र ितॆा बहुारीह समेत जहाजमा आउनेछौ।" (उत्पि  ६:१७ 
पान्तिरत)। यो ूित ा जीवन िदने ूित ा िथयो। 

     जहाजबाट बािहर िनिःकनेिवि कै नोहाले पिहलो कुरा के गरे र िकन? 
हेन ुर्होस,् उत्पि  ८:२० "नोआले परमूभकुो िनिम् त एउटा वेदी बनाएर हरेक 
शु  पश ुर शु  पन्क्षी मध् येबाट िलई होमबिल चढ़ाए।" 
    छ िदनको सिृ को लग ै साबथमा आदम र हव्वाले परमेँ वरको 
उपासना गरेको हनुपुछर्, त्यसै गरेर जलूलयपिछ जहाजबाट िनिःकनेिबितकै 
परमेँ वरको आराधना गरेका िथए। यो आफै पिन सिृ को अक  संरचनाको 
सम्झना िथयो। तर, आदम र हव्वाको उपासना र नोहाको उपासनामा फरक 
छ। आदम र हव्वाले परमेँ वरसँग िसधै आदानूदान गरेर उहाँको उपासना 
गनर् सक्दथे भने, नोहाले पश ु बिल चढाएरमाऽै आराधना गरेका िथए। 
बाइबलमा सबभन्दा पिहले बेदी भ े शब्द यहाँ पिहले उल्लेख गिरएको छ। 
बिलचािहँ "अग्नी बिल" (‘olah औलाह) हो, जनु सबभन्दा परुानो र ूायजसो 
चलनचल्तीमा आएको बिल िथयो। नोहाको िनिम्त यो बिल धन्यवादको भेटी 
िथयो (गन्ती १५:१-११ हेन ुर्होस)्, जनु सिृ कतार् परमेँ वरूित आफूलाई 
बचाउनभुएकोमा आभािरत भएर चढाएका िथए। 
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    उत्पि  ९:२-४ पढ्नहुोस।् जलूलयले मािनसको खानिपनमा कसरी 
असर पार् यो? परमेँ वरले के खाने के नखाने भ  े कुरामा ूितबन्ध 
लगाउनभुएको नीितको अथर् के हो? "पथृ् वीका सबै पशहु  र आकाशका सबै 
पन्क्षीह  र जिमनमा घॐने सबै ूाणीह  र समिुका सबै माछाह मा 
ितमीह को डर र ऽास हनेुछ। ितमीह कै हातमा ती सिुम् पएका हनु् छन ्। 
जीिवत-जीवात सबै ितमीह का िनिम् त आहारा हनेुछन ्। मैले हिरया वनः पित 
ितमीह लाई िदएझ सबै थोक म ितमीह लाई िदन् छु। तर मास ुत् यसको ूाण 
िदने रगतसमेत नखाओ।"  
    जलूलयले गदार् तरुन्तै बनःपित खानेकुराह  उपलब्ध भएको 
िथएन। त्यसकारण, मािनसलाई मास ु खान अनमुित िदनभुएको िथयो। यस 
खानाको पिरवतर्नले मानव जीवन र पश ुजीवनको बीचमा ठूलो िभ ता आएको 
िथयो, जनु सु को सिृ भन्दा िबपिरत िथयो। सिृ को सु मा मािनस र 
पशहु को खाना शाकाहारी िथयो र एकदेिख अक सँग डराउनपुदनथ्यो। तर, 
जलूलयपिछ पशलुाई मानुर्पदार् पश ु र मािनसको बीचमा डर र आत  हनु 
थालेको िथयो (उत्पि  ९:२)। मािनस र पशलेु एक आपसलाई खान 
थालेपिछ, अदनको बगचामा ती दईु जीवह को बीचमा भएको समुधरु सम्बन्ध 
अत्यन्तै फरक हनु थालेको कुरामा कुनै श ा छैन। मािनस र पश ु िमलेर 
बःदथे, अब डराएर बःनपुर् यो। ती सम्बन्धमा परमेँ वर सहनपुरेतापिन उहाँले 
दईु ूितबन्धह  लगाउनभुएको िथयो। पिहला त ःप पमा "शु  र अशु  
पशहु "मा कुन खानहुनु्छ कुन खानहुु  भनेर उहाँले नीित तोक्न ु भएको 
िथयो। यो सिृ को बम अनसुार िथयो (उत्पि  ८:१९,२०सँग उत्पि  
१:२१,२४ तलुना गनुर्होस।् अक  ूितवन्धचािहँ ःप  र नयाँ िथयो जनुिक 
रगत नखानमुा िथयो, िकनभने रगतमा जीवन हनु्छ (उत्पि  ९:४)। 
 

५. करार: भाग २ 
      उत्पि  ८:२०-९:१ पढ्नहुोस।् चाहे चेतनशील मािनस होस,् चाहे 
पशपंुक्षी होस ् वा अिजव बनःपती होस ् परमेँ वरले ितनीह को जीवन सरुक्षा 
राख् न ूितव ता देखाउनभुएको िथयो। हामीलाई िदनभुएको उहाँका आिशषह ले 
त्यस ूितव ताको कसरी पिु  गदर्छ? हेन ुर्होस,् "अिन नोआले परमूभकुो िनिम् त 
एउटा वेदी बनाएर हरेक शु  पश ु र शु  पन्क्षी मध् येबाट िलई होमबिल 
चढ़ाए। त् यसको मीठो बाः ना िलनभुएपिछ परमूभलेु आफ् नो मनमा भन् नभुयो, 
अब म फेिर किहल् यै मािनसको खाितर पथृ् वीलाई सराप िदनेछैन,ँ य िप मािनसको 
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दयका भावनाह  बालकदेिख नै खराब हनु् छन ्। अिहले मैले गरेजः तै सबै 
ूाणीलाई फेिर यसरी सवर्नाश म गनछैन।ँ “पथृ् वी रहञु् जेल बीउ छन र फसल 
का  ने समय, जाडो र गमीर्, मीं म र िशिशर, र िदन र रातको अन् त हनेुछैन।” र 
"  त् यसपिछ परमेँ वरले नोआ र ितनका छोराह लाई आिशष ् िदएर भन् नभुयो, 
“फल् दै-फुल् दै, विृ  हुँदै र पथृ् वीमा भिरँदैजाओ।"  

जीवनलाई सरुिक्षत राख् ने परमेँ वरको ूितव ता उहाँको अनमुहको 
उपज हो (जसरी उहाँले कियनलाई कसैले नमारोस ्भनेर बाँच्न िदनभुयो, त्यो 
पिन उसमािथ परमेँ वरको अनमुह िथयो); तर, मािनस असल भएर, धमर्कमर् वा 
पणु्य काम गरेर, कुनै खबुी वा गणु भएर होइन। मािनस जितसकैु पापी, 
अधमीर्, दु , खराब होस ्वा नराॆ ैनराॆो िनयतले भिरएको िदमाग िकन नहोस,् 
यस पथृ्वीमा जीवनलाई सरुक्षा राख् न परमेँ वरले िनणर्य गनुर्भएको िथयो। 
उहाँले मािनसह को भावनालाई यसरी िकटानै गनुर्भएको िथयो, "मािनसको 
दयका भावनाह  बालकदेिख नै खराब हनु् छन ्," अिन उहाँले यो वाचा 
गनुर्भएको िथयो "अिहले मैले गरेजः तै सबै ूाणीलाई फेिर यसरी सवर्नाश म 
गनछैन।ँ “पथृ् वी रहञु् जेल बीउ छन र फसल का  ने समय, जाडो र गमीर्,  
मीं म र िशिशर, र िदन र रातको अन् त हनेुछैन।” त्यसको अथर्, यस पथृ्वीको 
अिःतत्व रहञु् जेल (समय आउनेछ अिःतत्व खारेज हनेुछ भ े आभास ् पिन 
यसले िदएको छ-अनवुादक), ऋतहु  आउनेछ जानेछ र जीवन सरुिक्षत हनेुछ 
भनेर परमेँ वरले भ ुभएको हनुाले उहाँको सिृ लाई उहाँले त्याग्नभुएको छैन 
भनेर हामीलाई िसकाउँदछ। 
    देहायको पदले सु मा परमेँ वरले यस पथृ्वीलाई सिृ  गनुर्भएपिछ 
उहाँले िदनभुएको आिशषलाई याद िदलाउँछ (उत्पि  १:२२,२८; २:३)। 
यथाथर्मा भन  भने परमेँ वरले मानव जगतलाई सधुािरएको जीवन िबताउन 
फेिर नयाँ अवसर िदनभुएको िथयो। जे भयो भयो, यस पथृ्वीमा फेिर िबगार 
ल्याउन नपरोस ् र निवन जीवन सु  गर भनेर उहाँले मानव जगतलाई नया ँ
ूःताव वा अवसर िदनभुएको िथयो।  
    उत्पि  ९:८-१७ पढ्नहुोस।् इन्िेणीको अथर् के हो? यो "करारको 
िचन्ह" (उत्पि  ९:१३) सँग अक  करारको िचन्ह वा साबथसँग कसरी 
िमल्दछ? हेन ुर्होस,् "तब परमेँ वरले नोआ र ितनका छोराह लाई यसो भन् नभुयो,  
“ितमीह  र ितमीह का भावी सन् तानिसत, तथा जहाजबाट ितमीह िसत िनः केर 
आएका सबै जीिवत ूाणीह –  अथार्त ्,  पन्क्षीह ,  पािलने पशहु ,  वन-पशहु – 

ितमीह िसत भएका पथृ् वीका सबै जीव-जन् तहु िसत म मेरो करार ः थािपत 
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गदर्छु। म ितमीह िसत मेरो यो करार ः थािपत गदर्छु,  िक सबै ूाणी फेिर 
किहल् यै ूलयको पानीले नं ट हनेुछैनन ्,अिन पथृ् वीलाई सवर्नाश गनर् फेिर किहल् यै 
जलूलय हनेुछैन।”   अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “जनु करार मेरो र ितमीह  र 
ितमीह का साथमा भएको हरेक जीिवत ूाणीको बीचमा सबै पःु त सम् मको 
िनिम् त म ठहराउँदैछु,  त् यसको िचन् ह यही हनु् छ। म बादलमा मेरो इन् िेनी 
राख् तछु, र मेरो र पथृ् वीको बीचमा त् यो एउटा करारको िचन् ह हनेुछ। जिहले-
जिहले म पथृ् वीमा बादल िफँजाउँछु र बादलमा इन् िेनी देखा पछर्,  मेरो र 
ितमीह  अिन हरेक िकिसमको जीिवत ूाणीको बीचमा रहेको मेरो करार म 
सम् झनेछु। पानीले फेिर किहल् यै सबै ूाणीलाई नाश गन ूलय ल् याउनछैेन। 
जनु बेला बादलमा इन् िेनी देखा पछर्,  म त् यो हेरेर यो सधको करारलाई 
सम् झनेछु, जो परमेँ वर र पथृ् वीका सबै जीिवत-जीवातसँग बाँिधएको छ।”  यसरी 
परमेँ वरले नोआलाई भन् नभुयो, “मैले पथृ् वीका सारा ूाणी र मेरो बीचमा बाँधेको 
करारको िचन् ह यही हो।”   
     "करार राख् नेछु वा ःथापना गनछु" भ े परमेँ वरको लवज तीन पल्ट 
दोहर् याउनभुएको िथयो (उत्पि  ९:९,११,१७)। यसले परमेँ वरको सु को 
ूित ा (उत्पि  ६:१८) पूरा भएको र चरमिवन्दमुा लिगएको देखाउँदछ। छ 
िदन लगाएर परमेँ वरले यस संसार सिृ  गनुर्भएपिछ सात  िदनमा िवौाम 
िलनभुएको िथयो भनेको जःतै मािथका पदह मा "करार" भ े शब्द सात पल्ट 
दोहोर् याइएको हुँदा यसले साबथको अवधारणालाई ूितध्वनी गदर्छ। साबथ 
जःतै इन्िेणी पिन करारको िचन्ह हो (उत्पि  ९:१३,१४,१६, हेन ुर्होस ्ूःथान 
३१:१२-१७ जहा ँसाबथलाई परमेँ वर र उहाँका जनह को बीचमा भएको 
िचन्ह भनेर उल्लेख गिरएको छ)। साबथ कुनै िनिँ चत ःथान, रा  र जाितको 
लािग िदएको िथयो। पाप आउनभुन्दा अिघ नै मािनसलाई िदइएको साबथको 
सवर्व्यािपत्व भएको जःतै इन्िेणीको पिन सवर्व्यािप व छ अथार्त ् यो कुनै 
भौगोिलक ःथानमा िसिमत छैन। साबथ सारा संसारको लािग हो भने इन्िेणी 
पिन सारा संसारको िनिम्त हो। सारा पथृ्वी सिृ  गनुर्हनेु परमेँ वर नै हनुहुनु्छ 
भनेर ूमाण ःव प िदइएको साबथ िचन्ह सबैको िनिम्त र सबै ठाउँको लािग 
भनेको जःतै सारा िवँ व जलूलयले नाश हुँदैन भ े ूित ा पिन सबैको िनिम्त 
र सबै ठाउँको िनिम्त हो। 
     अक  पल्ट जब तपाईँले इन्िेणी देख् नहुनु्छ, तब हाॆो िनिम्त 
परमेँ वरका ूित ाह लाई सिम्झनहुोस।् ती ूित ाह मािथ हामी िवँ वास र 
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भरोसा राख् न सक्छ  भनेर हामी कसरी िवँ वःत हनेु? परमेँ वरका 
ूित ाह मािथ िवँ वास गनर् सक्छ  भनेर हामीलाई इन्िेणीले कसरी देखाउँछ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: जलूलय हनुभुन्दा अिघका मािनसह का िदमाग वा मनिःथित र 
व्यवहार वा आचारणको अवःथा र अिहलेको हाॆो संसारमा भएका 
मािनसह को िदमाग र व्यवहारलाई तलुना गनर् सिकयो भने हामीले धेरै 
कुराह  िसक्न सक्छ  वा थाहा पाउन सक्छ । मानव दु ता, खराब िनयतले 
मंत भएको मािनसको िदमागको सम्पदा, पापले गदार् सबैलाई तहसनहस पान 
ूविृ  कुनै नयाँ होइन। जलूलयभन्दा अिघ र अिहलेको हाॆो सभ्यतालाई 
हेिरयो भने त्यो िवषय पिु  हनुसक्छ। 
     "जलूलयभन्दा अिघका मािनसह मा भएका अत्यिधक पाप र 
दु ताको कारण ितनीह लाई परमेँ वरले दण्ड िदनभुएको िथयो। आज पिन 
िवँ वको वातावरण हेदार् त्यही खालको िःथित रहेको पाइन्छ। मािनसह को 
दयबाट परमेँ वरूितको ूमे गायब भएको छ, र उहाँको व्यवःथालाई (चाहे 
कितपय इसाई भनाउँदह ले नै िकन नहनु)् अनावँयक भनेर हेपेर 
पन्छाइरहेका छन।् त्यसबेलाको पःुतामा रहेको सांसािरक ितॄता अथार्त ्
परमेँ वरलाई बेवाःता गरेर संसारकै माया,मोह,आकषर्णमा डबु्न चाउने ूविृ  
आजको सभ्यतामा पिन जीवतै भएको छ।...जलूलयभन्दा अिघका 
मािनसह ले खानिपन गिररहेकोमा त्यस व्यवहारलाई दोषी ठहर् याउनभुएको 
िथएन...शरीरलाई थामी राख् न ूयोग गन उपहारह चािहँ िलने, तर ती 
उपहारह  िदनहुनेु परमेँ वरूित आभािरत नहनु,ु र आफ्नो ःवाद र भोकको 
अिभलाषालाई तपृ् त पानर् जथाभावी  खानिपनमा लागेर आफूह लाई िगराउन ुनै 
पाप िथयो। िववाह गनुर् वैधािनक नै िथयो। िववाह गन नीित परमेँ वरकै 
इच्छा अनसुार िथयो; मानव समाजको िहतको िनिम्त ःथापना भएको 
संःथाह मा यो पिन पिहलो िथयो। यो िविधलाई मा  परमेँ वर आफैले िवशेष 
िनदशन िदनभुएको िथयो। त्यस िनदशनमा पिवऽता र सौन्दयर्ता गाँिसएको 
िथयो; तर ती िनदशनह  मािनसह ले िबिसर्िदए, र िववाहको संःकारमा िवकृित 
ल्याइयो या ॅ  पािरयो। िववाह जःतो गिरमामय संःकारलाई मािनसह ले 
आफ्नो शारीिरक अिभलाषा पूरा गनर्लाईमाऽ ूयोग गनर् थालेका िथए। आज 
पिन त्यही िःथित जारी छ। जे िठक वा वैधािनक छ त्यसको पिन िसमाना 
नाघेर मािनसह ले दु पयोग गिररहेका छन.्..ॅ ाचार, घसुखोर, बेइमानी, 
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जालझेल, चोरी, अपराध जःता ॅ  चिरऽह ले तल्लो र उच्च ओहोदामा 
बसेकाह  िस ािरएका छन।् हत्यािहँसा र अपरािधक गितिविधको समाचारले 
सञ् चार माध्यमह  रि त भएका छन.्..सबै रा ह मा कुशासन र अराजकताले 
राज गिररहेका छन।् समय समयमा हनेु त्यस िःथितको िवःफोटले 
मािनसह लाई आति त बनाइरहेको छ। िविधको शासन नमा े र आवेशमा 
आएर िनयन्ऽणभन्दा बािहर जाने मािनसह को ूविृत संसारमा आगो जःतै 
दिन्करहेको छ। भयािभत पान ती चालामालाले संसारलाई द:ुखक  र 
िवनाशितर गइरहेको छ भनेर देखाउँछ। जलूलयभन्दा अिघका मािनसह को 
िःथितको बारेमा जनु िचऽण बाइबलले गरेको छ, त्यःतै खालको िःथित 
ितुगितमा अिहलेको समाज पिन साँिच् चकै गइरहेको छ भनेर हामीले 
देिखरहेकाछौ। अिहलेको शताव्दीमा, चाहे इसाईह को बाहलु्यता भएका 
देशह मा नै िकन नहोस ् िदनिदनै अपरािधक गितिविधह  अन्धकारमय र 
भयानक तिरकाले बिढरहेका छन।् जलूलयभन्दा अिघका पापीह को पापको 
कारण जनु िवनाश भएको िथयो, त्यही िवनाश हनुपुन अवःथा अिहलेको मानव 
समाजले िनम्त्याइरहेको छ।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ 
१०१,१०२बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ. जलूलय हनुभुन्दा अिघको संसार र अिहलेको संसारका अवगणु वा 

िवशेषताह मा के समान छन?् ती सबै अवगणुह को वावजदुपिन 
परमेँ वरले जःतो छ त्यःतै संसारमलाई ूमे गनुर्हनु्छ भनेर देखाउने 
उहाँको अनमुहको बारेमा र हामीलाई मिुक्त िदन उहाँ लालायीत 
हनुहुनु्छ भ  े उहाँको चिरऽबाट हामी उहाँको बारेमा के िसक्न 
सक्छ ? 

आ.  कितपयले नोहाको समयमा भएको जलूलय केवल ःथानीय 
घट्नामाऽ हो िवँ वव्यापी होइन भनेर वादिववाद गछर्न।् यो तकर्  िकन 
गलत छ? यिद यो सत्य हो भने ूत्येक ःथानीय वाढी, पिहरो र 
ूत्येक इन्िेणीले परमेँ वरलाई झटुो कसरी ठहर् याउँछ? 
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कथा ४ 

अ ह लाई आिशष िदने 

ब्लेिस  चटाम्बजुा, ३१, जािम्बया 
 

मेरो नाउँ नै ब्लेिस  अथार्त ्आिशष। मेरो जीवन 
नै परमेश ् वरले ूसःत आिशषको ूमाण ूमाण 
हो। मेरो पिरवार िजम्बाबेमा ूत्येक आइतबार 
चचर् जान्थे, तर हामी िवश ् वासमा त्यःतो गिम्भर 
िथएन । िकशोरी अवःथामा नै मैले ूभकुो सेवा 
गनर् चाहन्थ। मेरो चचर्को अगवुालाई मैले यो 
चाहना सनुाए।ँ तर उनले मलाई यो सोधे, "के 
ितॆो केटो साथी छ?'' छैन भनेर मैले भनेपिछ 

उनले भने, "तब ितमीले ूमे भनेको के हो, पिहला ःवाद लेऊ। पिछ फकर 
आऊ।" तर त्यही आइतबारे चचर्को अगवुाले भनेकै अनसुार मैले केटा साथी 
बनाए ँ र ूमे के हो त्यसको ःवाद मैले पाए ँतर म चचर् पिन जान छोड। 
कलेजमा मैले गलत साथीह  बनाए।ँ हामी जाँड रक्सी िपउथ्य  र धेरै 
पाटीर्ह  पिन गथ्य । जब म १८ वषर्को िथए,ँ एक जना २१ वषर्को केटासँग 
मेरो ूमे भयो।चचर्कै अगवुाले भनेको अनसुार हामीले ूमेको ःवाद पाय , अिन 
मैले पेट बोक। मेरो संःकारमा यिद कसैको पेट बोकेको छ भने त्योसँगै 
बःनपुछर्। त्यसकारण ऊसँग र उसको आमासँग म बस। तर पिछ मलाई 
महससु भयो िक मैले अपेक्षा गरेको अनसुार िःथितह  िठक भएन। मेरो 
ौीमान र मैले पैसा कमाउन ु कुनै काम गरेका िथएन  र सध गहृयु  चल्न 
थालेको िथयो। हाॆो दईु नानीह  भए, र जिहले पिन हामी कुःता कुःती 
गथ्य । वैवािहक जीवन भनेको के हो सो हामीलाई थाहा िथएन। हामी दवैुको 
आआफ्नै सपना र आशाह  िथए। सास ुपिन सध झगडाल ुनै िथए।ँ म मेरो  
ौीमानको चचर्मा आइतबार जान थालेको िथए।ँ एक िदन म िबरामी भए ँर 
लामो समयसम्म रहने गरेर म मेरो माइत गए।ँ 

दईु रात मैले अनौठो सपना देख। तीनिदन अलग देिखएको त्यो 
सपना एउटै खालको िथयो। दवैु सपनामा मैले साइरन बजाएको र मािनसह  
सबैितर भागाभाग भएको देख। सपनामा एउटा ठूलो च ान आकाशबाट 
आइरहेको देख र एउटा धनषु बूसितर सोझ्याएको देख। त्यहाँ धेरै मािनसह  
उिभरहेका िथए। अिन मैले यो आवाज सनु, " पश ् चाताप गर संसारको अन्त 
हुँदैछ!" 
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  म एकदम अलिमिलए।ँ संसारको अन्त हनु्छ भ े िशक्षा मेरो 
ौीमानको चचर्ले किहल्यै पिन िसकाएको िथएन। मेरो सपनाको अथर् के हो सो 
मैले बझु्न सिकँन। मेरो ौीमानले पिन सपनाह को अथर् बझु्न सकेन। एक 
िदन मैले उनलाई सनुाए,ँ "म येशूलाई खोज्नेछु र उहाँलाई भे ाए ँभने उहाँको 
बारेमा ूचार गनछु।" तर येशूलाई कहाँ पाउने? िजम्बाबेमा काम पाउन 
मिुँकल िथयो, त्यसकारण मेरो ौीमान र म अिृकाकै अक देश बोत्ःवानामा 
सर ् य ।  त्यहा ँहामीले कामको खोजी गर ् य । त्यहाँ हामीले एक जना सेभेन्थ-
डे एडभेिन्टःट एल्डर भे । उनले हामीलाई बाइबल िसकाउने ूःताव 
राखे। पिहलो बाइबल अध्ययनमा नै उनले हामीलाई यो सनुाएकी संसारको 
अन्त्य हुँदैछ र येशू िछ ै आउँदै हनुहुनु्छ। आिखरमा मैले सपनाको अथर् बझु 
र म खशुी भए।ँ 

   थप बाइबल अध्ययनह  गरेपिछ, मैले बाइबलको येशू भे ाए।ँ म 
एडभेिन्टःट चचर्मा बप ् ितःमा िलए।ँ मैरो िदमागमा खेलाएको अनसुार येशूको 
बारेमा ूचार गनर् म अिडग िथए।ँ मैले उहाँलाई भे ाए ँ र उहाँको ूमेको 
बारेमा अ ह लाई सनुाउन चाहेको िथए।ँ  जािम्बयामा भएको एडभेिन्टःट 
िवश ् विव ालयमा अध्ययन गनर् मैले िनणर्य गर। 

   दभुार्ग्यवस मेरा दईु नानीह समेत िलएर मेरो ौीमानले मलाई छोडेर 
गए र अकसँग िववाह गरे। 

  िवश ् विव ालयको खचर् ितनर् मैले धेरै धेरै पिरौम गर। मैले धेरै धेरै 
चौरह  सफा गर। त्यसले पिहला केही मिहनाको पढाइ खचर् जतु्यो। मेरी 
आमाले पिन मलाई सहयोग गरेकी िथइन।् अिन िवश ् विव ालयमा भएको काम 
गन योजनामा सिरक हनु िदयो। त्यसले बाँिक मिहनाको ुसन ितनर् सहयोग 
गर ् यो। िवश ् विव ालयमा ईश ् वरीय िव ान पढ्न िनणर्य गर। परमेश ् वरको 
बारेमा बिढ जा  चाहेको िथए ँ तािक ममाभएको जःतै आशा भएका 
यवुायवुतीह लाई िसकाउन सकँु। कितपय समयमा हामी गलत िनणर्यह  
गछ  तब परमेश ् वरले जिहले पिन हामीलाई दोॐो अवसर िदनहुनु्छ। आफ्नो 
बारेमा ूकट गनर् उहाँ जिहले पिन उत्सकु हनुहुनु्छ। उहाँलाई भे ाउन उहाँले 
मािनसह लाई आ ान गनुर्हनु्छ। जसरी सपनामा मैले आवाज सनु, हाॆो बाटो 
बदल्न उहाँले बोलाउनहुनु्छ। हामी जनु बाटो गइरहेकाछ  त्यहाँबाट फन क्  क 
फकर उहाँको पिछ लागेको उहाँ चाहनहुनु्छ। उहाँले भिनरहनभुएको छ, 
"पश ् चाताप गर, संसारको अन्त्य हनैु लागेको छ!" येशू िछ ै आउँदै हनुहुनु्छ! 
त्यो िदन िछ ो आवस भ े म चाहन्छु। 
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