
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल सार पदह : यशैया १४:१२-१४, इिजिकएल २९:१२-
१७, उत्पि  ३:१-७, उत्पि  १२:१-३, ूिेरत ७:२०-३६ र ूःथान १९:४-

८। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "जसले ूमैे गनर् जानेको छैन उसले त 
परमेँ वरलाई पिन िचनेको हुँदैन िकनिक परमेँ वर ूमे हनुहुनु्छ" (१ यूह ा 
८:८ पान्तिरत)। 
   व्यवःथाको पःुतक त्यसै शून्य वा अनावँयक पमा देखा परेको 
होइन भ े कुरो हामीले सोच्नपुछर्। जसरी जीवनको अिःतत्वको मूल्य छ, 
त्यःतै व्यवःथाको पःुतकको पिन आदशर् मूल्य छ। जसरी जीवनमा पिरआउने 
सबै थोकले जीवनमा मह वपूणर् भिूमका खेल्दछ, त्यसरी नै यिद कुन ्सन्दभर्मा 
यो पःुतक लेिखयो सो जानेको भए यसको अथर् र लआयको पिहचान गनर् हामी 
सक्छ । 
   यो पःुतक लेिखनभुन्दा पिहले धेरै इितहासले भिूमका खेलेको िथयो। 
कुन पिरिःथितमा यो पःुतक लेिखएको िथयो भ े इितहासले यस 
पःुतकलाईमाऽ व्याख्या गदन, तर यसलाई सिृजन कुन संसार र वातावरणले 
भिूमका खेलेका िथए भनेर हामीलाई जानकारी गराउँछ। कारको कुनै पिन 
सानोितनो सामान कारबाट बािहर छ भने त्यो के हो र के कोलािग हो भ े 
कुरा बझु्न जसरी हामीलाई गार् हो हनु्छ, त्यसरी नै कुन सन्दभर्मा व्यवःथाको 
पःुतक लेिखएको िथयो भ े थाहा छैन भने, यसको मह वलाई पिन हामीले 
बझु्न सक्दैन । अझ हामीले यो पःुतकमा बतर्मान समयको िनिम्त सत्य सन्देश 

१ यव थाको पु तयव थाको पु तककको को 
प्र तावनाप्र तावना  
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छ वा यो समय सापेिक्षक पःुतक हो भनेर हामीले मान्यता िदय  भने यस 
पःुतक लेखनको पृ भिूम जा  ज री छ। 
    एक जना मािनसले सको ूख्यात लेखक िलयो टोल्ःट्वायले लेखेको 
१२२५ पानाको पःुतक वार एण्ड िपस तीन िदनिभऽ पढेको िथयो। यो 
पःुतक केको बारेमा भनेर सोध्दा "यो सको बारेमा" भनेर जवाफ िदएको 
िथयो। खास गरेर यो पःुतक केवल सको बारेमामाऽ िथएन तर सन 
१८१२मा नेपोिलयनले समा हमला गदार् सहन ुपरेको अपमान, िपडा, ूमेकथा 
आिद िवषयह  समेटेर लेिखएको ऐितहािसक काल्पिनक कथा िथयो। तर त्यस 
पःुतकलाई सरसतीर् हेनले धेरै िवषयबःतहु  र त्यसको ऐितहािसक पृ भिूमको 
त्यःतो ख्याल िथएन। त्यःतै कुनै पिन देशको इितहासले केवल त्यस देशको 
शासकको बारेमामाऽ लेिखएको हुँदैन, त्यसमा अ  धेरै िवषयबःतहु  समावेश 
भएको हनु्छ। 
   हजार  वषर्को इितहासको पिरवेशमा लेिखएको व्यवःथाको पःुतकले 
िसकाएको पाठ एक अध्यायलेमाऽ थाहा िदन्छ भ ु सको सािहत्यकार िलयो 
ट्वाल्ःट्वायको पःुतक तीन िदनमा पढ्न ु जःतो हो। तर त्यस पःुतकमा 
भएका केही मह वपूणर् िवषयबःतहु मा ध्यान िदँदा यस व्यवःथाको पःुतक 
कुन सन्दभर्मा लेिखएको भ े थाहा पाउन आवँयक छ भनेर बझु्न पाइयो भने 
यस पःुतकलाई हामीले धेरै राॆोसँग बझु्न सक्छ । बतर्मान वा समयसापेिक्षत 
सत्यह को आत्म ानले भिरएको यो पःुतक हो। 
 
१. ूमे वा माया पाउन ूमे वा माया गनुर् 
      "परमेँ वर ूमे हनुहुनु्छ" भनेर १ यूह ा ४:८मा उल्लेख गिरएको 
छ। यी तीन शब्दह मा व्यक्त गरेको (मीकमा चारवटा शब्दह ) कथन 
अत्यन्तै सरल भएतापिन यस कथनको धारणा िभऽ गिहरो, ूकाण्ड वा 
अन्त र्ि  ान यःतरी लिुकएको छ िक यसको ूयोगलाई हामीले मिुँकलले 
कब्जा गनर् सक्छ । परमेँ वरले ूमे गनुर्हनु्छ भनेर ती शब्दह ले भन्दैनन,् वा 
परमेँ वरले ूमेलाई ूकट गनुर्हनु्छ, न त परमेँ वर ूमेको उपज हो भनेर ती 
शब्दह ले हामीलाई बझुाउन खोिजएको छ। तर "परमेँ वर ूमे हनुहुनु्छ" 
भनेर िसधै परमेँ वरको सत्य ःवभावको बारेमा हामीलाई जानकारी िदएको छ। 
के ूमे नै परमेँ वरको व्यिक्तगत मह वपूणर् पिरचय परमेँ वर आफै हनुहुनु्छ 
भनेर यसले िसकाउँदैन र? हामी मानवीय जीव जसको िदमागमा केवल केही 
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वजन माऽ रासायिनक र भौितक तत्वह  भएको हैिशयतले त्यस धारणाको 
वािःतकतालाई घसुाउन पिन आटँ गन हाॆो क्षमता छैन। यथाथर्मा भ े हो 
"परमेँ वर ूमे हनुहुनु्छ" भ े धारणाको पूरा अथर् बझु्न हामी सक्षम ्छैन । 
   तर "परमेँ वर ूमे हनुहुनु्छ" भनेर आत्म ानको खशुीको खबर 
हामीलाई चािहन्दोमाऽा बझु्न नसिकने होइन। यिद "परमेँ वर ूमे हनुहुनु्छ" 
भ ुको स ा "परमेँ वर घणृा गनुर्हनु्छ" वा "परमेँ वर ूितशोधको भावनाले 
िलप् त वा पोतेको हनुहुनु्छ" वा "परमेँ वर पक्षपाती हनुहुनु्छ" वा "परमेँ वर 
िरसाहा हनुहुनु्छ" भ े भावनाह ले परमेँ वरको ःवभाव देखाएको हाॆो 
िदमागमा अ ा जमाउन िदय  भने हामी ःवभावैले िचिन्तत हनेुछ  भनेर कसैको 
दईुमत हुँदैन। 
   "परमेँ वर ूमे हनुहुनु्छ" भ े सत्यले परमेँ वरको शासनको बारेमा 
हामीलाई राॆोसँग बझुाउन सहयोग गदर्छ। उहाँका सिृ मािथ उहाँले आफ्नो 
ूभतु्व कसरी कायम गनुर्हनु्छ त्यसले उहाँको ूमेलाई ूितिबिम्बत गदर्छ। यस 
जगतलाई आकिषर्त गन गु त्वाकषर्ण वा ता े गणुभन्दा परमेँ वरको ूमे धेरै 
जबर वा मजबतु छ। उहाँको ूमे जगतव्यापी फैिलएको छ। परमेँ वरले 
हामीलाई ूमे गनुर्हनु्छ तर हाॆो िजम्मेवारी के हो त? हामीले पिन उहाँलाई 
ूमे गरेर हामीमाभएको उहाँको ूमेलाई फकार्उनपुदर्छ। हेन ुर्होस,् व्यवःथा 
६:५ "ितमीह ले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई आफ् नो सारा दयले आफ् नो 
सारा ूाणले र आफ् नो सारा शिक्तले ूमे गर।" यसैलाई नै हािदर्क समथर्न 
गरेर येशूले पिन भ ुभएको िथयो "ितमीले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई ितॆो 
सारा दयले, ितॆो सारा ूाणले, ितॆो सारा समझले, र ितॆो सारा शिक्तले 
ूमे गनुर् ( मकूर् स १२:३०)।  
   तर, ूमे यःतो गणु हो जनु िस ैमा िदइनपुछर् र पाउनपुछर्। (यसलाई 
धमर्कमर्, परोपकारी कायर् आिदको नाउँमा िकनबेच वा आजर्ना गनर् सिकन्दैन-
अनवुादक)। परमेँ वरले ूमेलाई जबरजःती लाद् नहुु  (वा सईुमा राखेर हाॆो 
िदमागमा घसुाउन ुपिन हु -अनवुादक)। यिद जबरजःती ूमे गनर् लगाउँछ वा 
ूमे गनर् माग गछर् भने त्यो ूमे ूमैे हुँदैन। जब परमेँ वरले जगतमा भएका 
जीवह  र यस संसारमा भएका मािनसह लाई ूमे गन वौि क क्षमता र 
िनणर्य गन व्यिक्तगत हक िदनभुएर सिृ  गनुर्भयो तब त्यो जिहले पिन 
जोिखमपूणर् िथयो िकनिक उहाँलाई ितनीह ले ूमे नगन सम्भाव्यताको अिःतत्व 
जिहले पिन भइरहेको िथयो। कितले त उहाँलाई आफ्नो िनणर्य अनसुार ूमे 
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गद रहे भने कितले त गरेनन।् यही ूविृ लाई सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
बिु जीिव वा अ  बाइबलका िव ानह ले परमेँ वर र शैतानको बीचको महान ्
िववाद भनेर नामा रण गिरएको छ। 
   देहायका पदह  पढ्नहुोस।् यिद ूमे गन ःवतन्ऽता भएन भने त्यो 
जोिखमपूणर् कसरी हनु्छ र भएको छ भनेर ती पदह ले देखाउँदछन?् हेन ुर्होस,् 
यशैया १४:१२-१४ "११ तेरा सबै रवाफ त तेरा वीणाको गञु् जनसँगै िचहानमा 
झािरएका छन ्। औसँा तेरो ओ ान र कीरा तेरो ओ  ने भएका छन ्। १२ ए 
िबहानको तारा, ूभातको पऽु, तँ ः वगर्बाट कसरी खसेको छस ्! उिहले जाित-
जाितह लाई होच् याउने, तँ कसरी भइँूमा तल खसािलइस ्। १३ तले आफ् नो 
दयमा भिनस ्, “म ः वगर्मा उक् लनेछु। परमेँ वरका ताराह भन् दा मािथ म मेरो 
िसंहासनलाई उच् च पानछु। पिवऽ पवर्तको सबैभन् दा उच् च टाकुरामा सभास  को 
पवर्तमा म िवराजमान हनेुछु। १४ म बादलको टुप् पाभन् दा मािथ उक् लनेछु, म 
आफूलाई सव च् च परमेँ वर जि कै बनाउनेछु।” , इजिकएल २८:१२-१७ 
"१२ “हे मािनसको छोरो, टुरोसका राजाको िवषयमा िवलाप गर ्, र त् यसलाई 
भन ्: Õपरमूभ ुपरमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: “ Õतँ त िस ताको एक नमूना िथइस ्, 
र बिु ले पूणर् सवार् सनु् दर। १३ परमेँ वरको बगचा अदनमा तँ िथइस ्। हरेक 
बहमूुल् य पत् थरले तँ िसँगािरएको िथइस ्Ñ मािनक, पुं  पराज, पन् ना, पीतमिण, 
आिनक् स, िबल् लौर, नीर, िफरोजा र बे जले तँ आभिूषत िथइस ्। तेरा 
मिणघरह  सनुले मोहोिरएका िथए, तँ सजेृको िदनमा नै ती तयार पािरएका 
िथए। १४ अिभभावक क ब हनुलाई तँ अिभषके गिरएको िथइस ्, िकनिक 
त् यसरी नै मैले तँलाई िनयकु्त गरेको िथए।ँ परमेँ वरको पिवऽ पवर्तमा तँ 
िथइस ्। अिग् नमय पत् थरह का बीचमा तँ िहँ  िथस ्।" र ूकाश १२:७ "अिन 
ः वगर्मा लड़ाइँ भयो। िमखाएल र ितनका दूतह ले त् यस अिज रसँग यु  गरे। 
अिज र र त् यसका दूतह ले पिन यु  गरे।" 
    ःवगर्दूतह को सरदार लिुशफरलाई परमेँ वरले सिृ  गनुर्हुँदा ऊ 
िस , चहिकलो, आदरणीय र सम्मानजनक िथयो। उसको त्यो सवर्मान्य 
ओहोदाले गदार् उसको दयमा घमण्ड च ो र दु ता उब्ज्यो भनेर इजिकएल 
२८:१५ले बताउँदछ। उसलाई सिृ  गदार् उसका कुनै खराब तत्व वा चिरऽ 
िथएन। तर ूमे गन वा नगन आत्मिनणर्यले ससुिज्जत भएर उसलाई सिृ  
गिरएको िथयो। लिुशफरमा सत्य नैितक ःवतन्ऽता िथयो। उसलाई जितसकैु 
ूत्येक बहमूुल्य पत्थरको पोशाक पिहल्याएर उज्ज्वल बनाइएतापिन उसलाई 
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अझ त्यो भन्दा धेरै भएको चाहना गरे। एकपिछ अक  उसको असंतु ताले 
गदार् ःवगर्मा त यु  नै हनु पगु्यो। 
   आजभोली यािन्ऽक जीवह को आिवंकार भएका छन।् ती 
जीवनह ले कापट सफा गन, खाना लाने पिरचारक ब  र अःपतालह मा 
नसर्को जःतै सेवा पिन गनर् सक्छन।् ती ती जीवह सँग तपाईँको 
व्यिक्तगत पमा अथर्पूणर् सम्बन्ध राख् न सक्नहुनु्छ त? यस मािमलामा तपाईँको 
बझुाइले कःतो खालको मािनस जसलाई परमेँ वरले सिृ  गनुर्भयो जसले ूमेको 
वा ूिेमलो सम्बन्धको आदानूदान गनर् सक्दछ? 
 
२. पतन र जलूलय 
     सोर् ह  शताब्दीमा जन्मेका िवँ विवख्यात वै ािनक आइजाक न्यटुन 
एक िदन ःयाउको खमिुन बसेर केही कुरो सोिचरहेका िथए। त्यसबैला 
उनको टाउकोमा मािथबाट ःयाउ अचानक खःयो (ध , फसीर् खसेन-
अनवुादक)। त्यही ःयाउ कहाँबाट र िकन खःयो भ े सोचमा पदार् पद उनले 
गु त्वाकषर्णको िस ान्त प ा लगाए। ःयाउ साँिच् चक् कै खसेको िथयो िक 
िथएन भ े कुरा िनणार्यत्मक त होइन तर जनु शिक्तले गदार् ःयाउलाई 
खसाल्यो, त्यही शिक्तले पथृ्वी विरपिर चन्िमा घमु्छ, सूयर् विरपिर पथृ्वी घमु्छ 
भ े जःतो भौितक शिक्तको सत्य आत्म ान उनले प ा लगाउन सक्न ु नै 
भौितक जगतमा उनको ठूलो देन भएको िथयो। सबैलाई थाहा छ गु त्वाकषर्ण 
वा अ ंय शिक्तले यस सौयर्मण्डल वा पथृ्वी चिलरहेको ान न्यटुनले 
आिवंकार गरेको होइन तर केवल ःवीकारेकामाऽ हनु ् िकनिक त्यो भौितक 
नीित त संसारको उत्पि देिख नै िथयो। (अङ्मजेीमा त्यसलाई आन्टीमातर-
antimatter वा अपदाथर् भिनन्छ। अण ुहोइन तर िवअण-ुअनवुादक)। 
   न्यटुनले प ा लगाएको िस ान्त धेरै मह वपूणर् छ िकनिक हजार  
वषर्सम्म धेरै मािनसह ले यही सोिचरहेका िथए िक यस पथृ्वीलाई संचालन गन 
व्यवःथा वा नीितह  नक्षऽलाई संचालन गनभन्दा िभ  िथए। न्यटुनले त्यो 
धारणा वा िवँ वास गलत भएको सािबत गरेका िथए। 
   ूाकृितक वा भौितक संसारलाई चलाउने नीित वा ूणाली प ा 
लगाएर मािनसह को धारणा पिरवतर्न गन उनको देन सराहनीय छ। यही 
खालको नीित पिन नैितक नीित हो भ े सत्यतालाई ःवीकानुर् ज री छ। त्यही 
नैितक ःवतन्ऽता वा ूमेलाई आत्मसात ्गनर् ःवतन्ऽ हनेु नीितले गदार् लिुशफर 
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ःवगर्बाट खिसयो र सारा मानव जगतलाई पापको खाडलमा परु् यायो (सायद 
ःयाउ पाकेकोले न्यटुनको टाउकोमा खःयो होला, तर लिुशफर िवमकेोले यस 
पथृ्वीमा खःयो भनेर बाइबलले पिु  गदर्छ-अनवुादक)। 
  िस पमा सिृ  गिरएको वा कुनै खोट नभइ सिृ  गिरएको र िस  
वातावरणमा रािखएको र िस  परमेँ वरले सिृ  गनुर्भएको मानव जगतले ूमे 
गन आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता पाएको िथयो भ  े ूभावकारी आत्म सत्य ान 
देहायका पदह ले कसरी िदएका छन?् हेन ुर्होस,् उत्पि  २:१५-१७ "१५ 
परमूभ ु परमेँ वरले मािनसलाई लगेर अदनको बगचामा त् यसको गोड़गाड़ र 
हेरचाह गनर् राख् नभुयो। १६ अिन उहाँले मािनसलाई यो आ ा िदनभुयो, 
“बगचाका सबै खका फल ितमीले स ोच नमानी खाए हनु् छ, १७ तर असल 
र खराबको ान िदने खको फलचािहँ नखानू, िकनभने जनु िदन ितमीले त् यो 
खान् छौ ितमी िनँ चय नै मनछौ।" र उत्पि  ३:१-७ "१ परमूभ ुपरमेँ वरले 
बनाउनभुएका वन् य पशहु मध् ये सपर् सबभन् दा धूतर् िथयो। त् यसले ः ऽीलाई 
भन् यो, “के परमेँ वरले ितमीह लाई बगचाको कुनै पिन खको फल नखानू 
भनी भन् नभुएको छ?”  २ ः ऽीले सपर्लाई भिनन ्, “बगचाका खह का फल 
हामी खान सक् छ , ३ तर बगचाको बीचमा भएको खका फलको िवषयमा 
परमेँ वरले भन् नभुएको छ, Õत् योचािहँ नखानू र नछुनू, नऽता ितमीह  मछ Ö।” 
४ सपर्ले ः ऽीलाई भन् यो, “ितमीह  मदनौ। ५ िकनिक परमेँ वर जान् नहुनु् छ िक 
जनु िदन ितमीह  त् यो खान् छौ त् यही िदन ितमीह का आखँा खलु् नेछन ्, र असल 
र खराबको ान पाएर ितमीह  परमेँ वरजः तै हनेुछौ।”  ६ जब ः ऽीले त् यस 
खको फल खानलाई असल र हेनर्मा रहरलाग् दो, र बिु  पाउनलाई त् यस 
खको चाह गनुर्पन रहेछ भनी देिखन ्, तब ितनले त् यस खको फल िटपेर 

खाइन ्, र आफ् ना पितलाई पिन िदइन ्, र उनले पिन खाए। ७ अिन दवैुका 
आखँा खलेु, र “ना  ैपो रहेछ ” भनी ितनीह ले थाहा पाए। अिन अञ् जीरका 
पातह  गाँसेर आफ् ना िनिम् त ितनीह ले वः ऽ बनाए।" 
    मािनसको पतन भएपिछ सबै पिरिःथित झन झन खराब हुँदै गयो। 
यितसम्म खराब भयो िक परमेँ वर आफैले भ ुभयो मािनसको दयको ूत्येक 
सोच र िनयत केवल दु माऽ भइरअ यो (उत्पि  ६:५)। मािनसले जे सोच्छ 
त्यही गछर् भ े नीित अनसुार यिद ती मािनसह का सोच वा िवचारह  खराब 
िथए भने ितनीह का िबयाकलापह  पिन अचाक्ली पमा खराब, दु  र 
आति त िथए। मािनसह का दु ता यित खराब िथयो िक परमेँ वरले सारा 
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पथृ्वीलाई नै जलूलयबाट नाश गनुर्भयो। तर परमेँ वरले फेिर मािनसह लाई 
दोॐो सिृ  झ नयाँ हनु अवसर िदनभुएको िथयो। पापले गदार् ध्वःत हनुपगेुको 
संसारमा फेिर जन्मेका मािनसह  फेिर पाप नग न ्भनेर जलूलयबाट िसकुन ्
भ े परमेँ वरले दोॐो अवसर िदनभुएको िथयो। तर ःवगर्सम्म जाने धरहरा 
िनमार्ण गन मािनसह को िबयाकलापले (उत्पि  ११:१-९) मािनसह  फेिर 
परमेँ वरको िव मा जाने ूविृ  कायमै भएको देखाएको िथयो। "जब धरहरा 
केही भागसम्म िनमार्ण भएको िथयो तब त्यसको केही भागह मा िनमार्ण 
गनह  रहने ठाउँ बनाएका िथए। त्यहाँ िविभ  कोठाह  बनाएर सजाएका 
िथए र मूितर्ह  ःथापना गरेका िथए। ितनीह को सफलताूित मािनसह  
खशुी मनाए र सनु चाँदीका देवताह  बनाएर ढोगे र पूजा गरे। ःवगर् र 
पथृ्वीलाई सजृनहुनेु परमेँ वरको िव मा आफूह लाई उभ्याउन ितनीह  
तम्सेका िथए।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ ११९बाट 
पान्तिरत। यसले गदार् िविभ  बोलीह बाट मािनसह लाई अलमलमा पानुर्को 

साथै त्यस पतन मानव जाितलाई परमेँ वरले संसारको कुना कुनामा 
फैलाउनभुयो। 
   आज िदनभरी तपाईँ सोच्नहुोस।् तपाईँको दयको मनिःथितले 
तपाईँलाई के िसकाइरहेको छ सो सोच्नहुोस।् 
 
३. अॄामलाई बोलावत 

बाबेलको धरहरा बिनरहेकै बेलामा भाषाको अलमलले गदार् एकिऽत 
मािनसह  िततरिबतर भएका िथए। त्यसको लग ैपिछ अॄाम जो पिछ 
अॄाहम भनेर नाम चिलयो उत्पि  ११ अध्यायले लेिखएको बंशावलीमा 
देखापछर्न।् 
   उत्पि  १२:१-३मा परमेँ वरले अॄामलाई आफ्नो िवशेष जाित 
बनाउन बोलाउनभुएको िथयो भनेर लेिखएको छ। बुस पिछ वा येशूको 
मतृ्यपुिछ र ससुमाचार फैिलएको सन्दभर्मा जनु ूित ा अॄामलाई िदइएको िथयो 
त्यसलाई आज हामीले कसरी हेछ ? हेन ुर्होस,् "१ परमूभलेु अॄामलाई 
भन् नभुयो, “ितॆो देश र ितॆा कुटुम् ब तथा ितॆा िपताका घरबाट िनः केर जनु 
देश म ितमीलाई देखाउँछु त् यहाँ जाऊ। २ “म ितमीबाट एउटा ठूलो जाित 
खड़ा गनछु, र ितमीलाई आिशष ् िदनेछु। म ितॆो नाउँ ूिस  गराउनेछु, र 
ितमी आिशष ्को मूल हनेुछौ। ३ ितमीलाई आिशष ् िदनेह लाई म आिशष ् 
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िदनेछु, र ितमीलाई सराप िदनेह लाई सराप िदनेछु। ितमी ारा नै पथृ् वीका सबै 
कुलले आिशष ् पाउनछेन ्।”   
    धेरै शताब्दीपिछ पावलले गलातीको इसाईह को बीचमा भएका 
िविभ  गलत धारणाह को सामना गनुर्पदार् उनले अॄामको बोलाहतलाई 
औलँ्याएका िथए। धेरै अगािडदेिख परमेँ वरको चाहना के िथयो सो उहाँले 
व्यक्त गनुर्भएको पावलले देखाएका िथए; त्यो िथयो सारा संसारमा ससुमाचार। 
यो सन्देश गलाती ३:१-९मा यसरी व्यक्त गिरएको छ। िवशेष गरेर पद ७-९ 
हेन ुर्होस:् "१ हे मूखर् गलाती हो, कसले ितमीह लाई मोहनी लाएर वशमा 
पार् यो? ितमीह का आखँाकै सामनु् ने येशू भीं ट बूसमा टाँिगनभुएको कुरा 
ः पं ट पले वणर्न गिरएको िथयो। २ यित माऽ म ितमीह लाई सोध् न 
चाहन् छु, ितमीह ले पिवऽ आत् मालाई व् यवः थाका कामह ारा पायौ, िक 
सनेुका वचनमा िवँ वास गरेर? ३ के ितमीह  यित मूखर् छौ, िक आत् मामा 
सु  गरेर शरीरमा शेष गदछौ? ४ के यितका द:ुख ितमीह ले व् यथर्मा भोग् यौ 
त? यिद यो साचँ् चै व् यथर्मा भयो भनेता। ५ जसले ितमीह लाई पिवऽ आत् मा 
िदनहुनु् छ, र ितमीह का माझ आँ चयर्कमर्ह  गनुर्हनु् छ, के यो सबै उहाँले 
व् यवः थाका ितमीह का कामको कारणले गनुर्भएको हो, िक सनेुका वचनमा 
ितमीह ले िवँ वास गरेको कारणले हो?  ६ अॄाहामलाई नै हेर, “उनले 
परमेँ वरमा िवँ वास गरेथे, र यो उनको िनिम् त धािमर्कता गिनएको िथयो।” ७ 
यसकारण ितमीह ले यो जान, िक जस-जसले िवँ वास गछर्न ्, ितनीह  नै 
अॄाहामका सन् तान हनु ्। ८ परमेँ वरले अन् यजाितह लाई िवँ वास ारा धमीर् 
ठहराउनहुनु् छ भन् ने धमर्शाः ऽले पिहलेदेिख नै देखेर अॄाहामलाई “ितमीमा नै 
सबै जाितले आिशष ् पाउनेछन ्” भन् ने ससुमाचार अिघबाटै सनुायो। ९ 
यसकारण िवँ वास गन मािनसह ले िवँ वासी अॄाहामसँगै आिशष ् पाएका 
छन ्।"   
    अॄाहमको बोलाहत सबभन्दा पिहले उत्पि  १२मा उल्लेख गिरएको 
छ। त्यसपिछ उत्पि को बाँकी कथाह  उनकै रगतको बंशको बारेमाछ। 
अॄाहमको बंशमा एक पिछ अक  िबिमएका पिरवारह  िथए य िप, त्यही 
बंशबाट परमेँ वरको ूित ा पूरा भएको िथयो। त्यो पूरा गनर् मोशाले िनणार्यक 
भिूमका खेलेका िथए। 
    िरसले चरु भएका यहूदीह ले िःटफनसलाई यहूदीह को अदालतमा 
उभ्याएका िथए। उनको मतृ्यभुन्दा पिहले उनले मोशा र ूःथानको बारेमा चचार् 
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गरेका िथए। उनको त्यस भाषणमा सु मा अॄाहमलाई िदइएको ूित ाको 
ूयोग कसरी गिरएको छ? हेन ुर्होस ्ूिेरत ७:२०-३६ "२० “यसै बेला मोशाको 
जन् म भयो। ितनी परमेँ वरको िं टमा सनु् दर िथए। ितनी तीन मिहनासम् म 
आफ् ना िपताको घरमा पािलए। २१ ितनी बािहर फािलएपिछ फारोकी छोरीले 
ितनलाई उठाएर लिगन ्, र आफ् नै छोरा तलु् याएर पािलन ्। २२ मोशालाई 
िमौीह का सारा िव ामा िशक्षा िदइन् थ् यो, र मोशा आफ् ना वचन र काममा 
शिक्तशाली भए। २३ “जब ितनी चालीस वषर्का भए, तब आफ् ना इॐाएली 
दाजभुाइह लाई भेट गन इच् छा ितनको दयमा उ ो। २४ आफ् ना 
जातभाइमध् ये एक जनामािथ अन् याय भइरहेको देखेर, ितनले त् यसलाई रक्षा गरे, 
र त् यस अन् याय गन िमौीलाई मारी आफ् ना भाइमािथ भएको अत् याचारको बदला 
िलए। २५ परमेँ वरले मेरो हातबाट ितनीह को उ ार गनुर्हनु् छ भन् ने मेरा 
भाइबन् धलेु बझु् लान ् भन् ने ितनले िवचार गरेका िथए। तर ितनीह ले सो 
बझेुनन ्। २६ भोिलपल् ट ितनीह  नै आपसमा झगड़ा गिररहेको बेलामा ितनी 
आए, र ितनीह लाई िमलाउने कोिसस गरेर भने, Õमािनस हो, ितमीह  त 
दाजभुाइ हौ, तब िकन एउटाले अकार्लाई अन् याय गछ ?   
  २७ “तर आफ् नो िछमेकीमािथ अन् याय गनले ितनलाई यसो भनेर 
घचेिटिदयो, Õहामीमािथ हािकम र न् यायकतार् हनु ितमीलाई कसले िनयकु्त गर् यो? 
२८ िहजो त् यस िमौीलाई मारेजः तो ितमी मलाई पिन मानर् चाहन् छौ?Ö २९ 
यः तो जवाफ सनेुर मोशा भागेर िम ान देशमा गई ूवासी भए। त् यहाँ ितनका 
दईु छोराह  जन् मे।   
  ३० “चालीस वषर् िबतेपिछ सीनै पवर्तको उजाड-स ् थानमा जिलरहेको 
पोााको ज् वालामा एउटा ः वगर्दूत ितनीकहाँ देखा परे। ३१ जब मोशाले यो देखे 
तब ितनी यस दशर्नले छक् क परे, र त् यो हेनर्लाई निजक जाँदा परमूभकुो यः तो 
वाणी भयो, ३२ Õम ितॆा पखुार्ह का परमेँ वर हुँÑ अॄाहाम, इसहाक र 
याकूबका परमेँ वर।Ö मोशा काम् न लागे, र ितनले त् यताितर हेनसम् म आटँ 
गरेनन ्। ३३ “तब परमूभलेु ितनलाई भन् नभुयो, Õितॆा खु ाका जु ा फुकाल, 
िकनिक जनु ः थानमा ितमी खड़ा छौ, त् यो पिवऽ ः थान हो। ३४ िमौमा भएका 
मेरा ूजाको ददुर्शा मैले देख, र ितनीह को िबलौना पिन सनु। ितनीह लाई 
छुटकारा िदन म ओिलर्आएको छु। अब आऊ, म ितमीलाई िमौदेशमा 
पठाउनेछु। ३५ “यही मोशा, जसलाई ितनीह ले Õकसले ितमीलाई हािकम र 
न् यायकतार् तलु् यायो भनेर इन् कार गरेका िथए, ितनलाई परमेँ वरले पोाामा देखा 
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पन ः वगर्दूत ारा हािकम र उ ारकतार् तलु् याएर पठाउनभुयो। ३६ ियनै मािनसले 
िमौदेशमा, लाल समिुमा र चालीस वषर्भिर उजाड-ः थानमा उदेकका काम र 
िचन् हह  गिरकन ितनीह लाई बािहर ल् याए।"   
   अ ान, गलत आित्मक िशक्षा वा दशर्नह ले िलप् त भएको र सत्यको 
ानमा  ओरालोमा लािगरहेको संसारमा (तीन हजार वषर्पिछ अिहले पिन के 
पिरवतर्न आएको छ र, छ त?) परमेँ वरले अॄाहमका सन्तानलाई आफ्नै 
जनह  भनेर इिजप् टबाट िनकालेर ल्याउनभुएको िथयो। ितनीह बाट 
परमेँ वरले सत्यको ानलाई सरुिक्षत राख् न ूयास गनुर्भएको िथयो। त्यो ान 
हो उहाँ वा य ेको बारेमा आत्म ान र मिुक्तको योजना। तर त्यो ान 
ितनीह मामाऽ नराखेर िवँ वभरी नै फैलाउने उहाँको इच्छा िथयो।  
  अिहले हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको हैिसयतले हाॆो सम्बन्ध संसारसगँ 
कःतो छ? अथार्त ् पौरािणक इॐाएल र हाॆो बीचमा के समानता छ? त्यस 
समानताले गदार् हामी ूत्येकलाई व्यिक्तगत पमै  के िजम्मेवारी सिुम्पएको छ? 
 
४. िसनैमा करार 
    इिजप्टमा हुँदा ढोकाह को चौकोसमा रगत छिकर् नदेुिख िलएर लाल 
समिु पार गरेको ूःथानको कथा कःतो नाटिकय िथयो, होइन त? ती  
अनभुवमा परेकाह मा त्यो अनभुवको ठूलो ूभाव परेको िथयो भ ुमा उिचतै 
देिखन्छ। (इिजप्टका बािसन्दाह का जेठा जन्मेका सन्तानह  र समिुमा 
डिुबएका सैिनकह लाई गिरने न्याय परमेँ वरले उहाँकै चिरऽ अनसुार ठीकै 
गनुर्हनेुछ भ े कुरामा हामीलाई श ा छैन)। परमेँ वरले इॐाएलीह लाई 
भ ुभएको िथयो: "मैले इिजप्टका मािनसह लाई के गर सो ितमीह ले देखेका 
छौ, र मैले ितमीह लाई िचलका पखेटाह बाट बोकेरको जःतै बोकेर 
ितमीह लाई मकहाँ नै ल्याए"ँ (ूःथान १९:४ पान्तिरत)।   परमेँ वरले 
अचम्म तिरकाले वा नाटिकय ढ ले आफ्ना जनह लाई अक देशबाट िकन 
उ ार गनुर्भयो? यस मािमलामा मोशा आफैले इॐाएलीह लाई भनेका िथए: 
"३२ यः तो महान ् घटना अिघ किहल् यै घटेको वा सिुनएको िथयो? पथृ् वीमा 
परमेँ वरले मान् छे सिृं ट गनुर्भएको आिदकालको िवषयमा सोध-खोज गर। 
आकाशको वल् लो छेउदेिख पल् लो छेउसम् म पिन यही कुराको िनधो गर। ३३ 
के कुनै अ  जाितले ितमीह ले झ आगोबाट बोल् नहुनेु परमेँ वरको वाणी 
सनेुको छ र जीिवत रहेको छ? ३४ परमूभलेु िमौमा ितमीह का आखँाका 
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अिग जाचँ गरेर उदेकका िचन् हह  र आँ चयर्कमर्ह  देखाई यु  लड़ेर, आफ् नै 
बाहबुल र फैिलएको पाखरुा ूयोग गरेर, भयानक आत ारा अक  जाितबाट 
आफ् नो िनिम् त एक जाित िनमार्ण गनुर्भएझ अक  कुन ईँ वरले यः तै गनर् ूयत् न 
गरेको छ? ३५ परमूभ ुनै परमेँ वर हनुहुनु् छ, र उहाँबाहेक अ  कोही छैन 
भनी बझुाउनलाई ती ितमीह लाई देखाइएका हनु ्। ३६ ितमीह लाई 
अनशुासनमा राख् न उहाँले आकाशदेिख आफ् नो सोर सनुाउनभुयो, र पथृ् वीमा 
आफ् नो ठूलो अिग् न ितमीह लाई देखाउनभुयो। ितमीह ले अिग् नबाट उहाँका 
शब् दह  सनु् यौ। ३७ उहाँले ितमीह का िपता-पखुार्लाई ूमे गनुर्भएकोले र 
ितनीह पिछ ितनीह का वंशलाई चनु् नभुएकोले, उहाँले आफ् नो उपिः थित ारा र 
आफ् नो महाशिक्त ारा ितमीह लाई िमौदेिख िनकाल् नभुयो। ३८ ितमीह ले 
आफूभन् दा महान ् र शिक्तशाली जाितह को देशमा ूवेश गरी अिधकार गर 
भनेर आज उहाँले उनीह लाई धपाइिदनभुएको छ। ३९ परमूभ ु नै मािथ 
ः वगर्मा र तल पथृ् वीमािथ परमेँ वर हनुहुनु् छ र उहाँ छोड़ी अ  कोही छैन 
भनेर ितमीह ले आज थाहा गर र दयमा राख। ४० आज मैले ितमीह लाई 
िदन लागेका उहाँका िविध र आ ाह  पालन गर, र ितमीह  र ितमीह का 
पिछका वंशको भलो होस ्, र परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले अनन् त 
कालसम् म िदनभुएको देशमा ितमीह को आय ुलामो होस ्।"   
   परमेँ वरले इॐाएलीह लाई िमौ देशबाट िकन िनकालेर ल्याउनभुयो? 
उहाँको उ ेँ य के िथयो? हेन ुर्होस ् ूःथान १९:३-८ "३ तब मोशा 
परमेँ वरकहाँ गए र परमूभलेु ितनलाई पवर्तबाट भन् नभुयो, “याकूबका घराना र 
इॐाएलीह लाई ितमीले यसो भन् नू: ४ Õमैले िमौीह लाई के गर, र 
ितमीह लाई कसरी ग डका पखेटामा झ बोकेर मकहाँ ल् याए,ँ सो ितमीह ले 
देखेका छौ। ५ अब यिद ितमीह ले मेरा कुरा साँच् चै नै सनु् यौ र मेरो करार 
पालन गर् यौ भने, समः त जाितह मध् ये ितमीह चािहँ मेरो बहमूुल् य िनज धन 
हनेुछौ। सारा पथृ् वी मेरै भए तापिन ६ ितमीह  मेरो िनिम् त पूजाहारीह को एक 
राज् य र एक पिवऽ जाित हनेुछौÖ। इॐाएलीह लाई ितमीले भन् नपुन कुरा यी नै 
हनु ्।”  ७ अिन मोशा तल आए, र मािनसह का धमर्-गु ह लाई बोलाउन 
पठाए, र परमूभलेु ितनलाई बोल् नू भनी आ ा गनुर्भएका यी सबै कुराह  
ितनीह का साम ुरािखिदए। ८ सारा मािनसह ले एकसाथ यसो भने, “परमूभलेु 
भन् नभुएका सबै कुराह  हामी पालन गनछ ।” तब मोशाले मािनसह को 
जवाफ परमूभलुाई सनुाइिदए।" 
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    परमेँ वरको लआय एकदम सरल र सिजलो िथयो। उहाँले ितनीह का 
पूखार्ह , अॄाहम, इसहाक र याकूबका सन्तानह लाई उहाँले िमौदेशबाट 
बोलाएर ल्याउनभुयो। ती सन्तानह बाट नै परमेँ वरले उहाँको करार ःथापना 
गनुर्भएको िथयो। त्यसको फलःव प ितनीह  अ  सबै मािनसह भन्दा 
परमेँ वरको िवशेष िनिज धन भएको घोषणा गिरएको िथयो। उहाँले भ ुभयो 
ितनीह माऽ होइन सारा पथृ्वी वा सारा संसारका मािनसह  नै उहाँको हो तर 
ितनीह बाट उहाँले िवशेष कामको िनिम्त िवशेष जाित इॐाएलीह लाई 
च ु ुभएको िथयो (ूःथान १९:५)। यो सम्बन्ध करारको केन्ििवन्द ुहो। 
    बहमूुल्य िनिज "िवशेष धन" (िहॄ ु भाषामा यसलाई सेगलुाह 
segullah भिनन्छ) भ े धारणा सिजलैसँग गलत तिरकाले बझु्न सिकन्छ। 
ितनीह  बंशबाट नै पिवऽ र धमीर् भएको र ितनीह  आफैमा केही िबशेषता 
भएकोले ितनीह  परमेँ वरको िनिज सम्पि  हनु गएको िथएन। तर 
ितनीह लाई परमेँ वरको अनमुह िदनभुएको कारणले र ितनीह मािथ 
अचम्मका सत्यह  खन्याइएकोले नै ितनीह  परमेँ वरका िवशेष धन हनु 
गएका िथए। ती सत्यह मा ितनीह ले पाएका परमेँ वरका नीितिनदशनह  
पालन गन र पजुारीह को राज्य हनेु उल्लेख गिरएको छ। ती सत्यह  
आफूह िभऽमाऽ लकुाइ नरािख सारा संसारमा फैलाउन ितनीह लाई नै िजम्मा 
लगाइिदएको िथयो। 
   त्यही सन्दभर्मा परमेँ वरले ितनीह लाई करारका केही 
नीितिनदशनह  पिन िदनभुएको िथयो। ितनीह को िजम्मेवारी भनेकै ती 
िनदशनह  पालन गनुर्पन िथयो। यिद ितनीह ले दश आ ाह लाई (ूःथान 
२०) पालन गरे ितनीह सँग गिरएको करारको अनमुोदन हनु्थ्यो। भखर्र 
िनमार्ण गिरएको बेदीमा रगत छकर मोशाले करारको पःुतक िलए र सबै 
मािनसह को साम ु पढेर सनुाए (ूःथान २४:७)। सारा मािनसह ले 
परमेँ वरको करार मा ेछ  भनेर सावर्जिनक पमै शपथ खाए िथए।    
    "१९ जब मोशाले व् यवः थाको हरेक आ ा मािनसह लाई सनुाइसके, 
तब उनले बाछा र बोकाह को रगत, पानी, रातो ऊन र िहसपका 
ः याउलासिहत, व् यवः थाको पःु तकमािथ र सबै मािनसह मािथ छक। २० अिन 
उनले यसो भने, “परमेँ वरले ितमीह लाई आ ा गनुर्भएको करारको रगत यही 
हो” (िहॄू ९:१९-२०)। रगत केको ूितक हो र अिहले पिन हाॆो िनिम्त यो 
िकन मह वपूणर् छ? 
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५. परमेँ वरूितको आःथाबाट िगनुर् र सजाय ँ
    "परमेँ वरले जे जे भ ुभयो सो हामीले पालन गनछ  (ूःथान १९:८, 
ूःथान २४:३, ूःथान २४:७)। बाइबलमा भएको पिवऽ इितहासले 
बताउँदछ िक ती मािनसह ले गरेका बाचाह  दयदेिख गरेका िथए। तर 
दभुार्ग्यवस ितनीह को िबयाकलापले ितनीह को बचनको मेल नखाएको 
बारम्बार देखाइएको िथयो। ितनीह  परमेँ वरका चिुनएका जाित भएतापिन, 
ितनीह  ःवतन्ऽ पमा परमेँ वरसँगको करारमा पसे पिन ितनीह ले गरेको 
कबलुलाई ितनीह ले पालना गनर् नैितक िजम्मवारी भएको ठानेनन।् (जसरी 
कितपयले बिप् तःमा िलएपिछ त्यसलाई पालन गनर् नैितक िजम्मेवारी भएको 
ठान्दैनन-्अनवुादक)।  
   इॐाएलसगँ गिरएको करारमा के िनणार्यक तत्व िथयो? हेन ुर्होस,् 
ूःथान १९:४,५ "४ Õमैले िमौीह लाई के गर, र ितमीह लाई कसरी 
ग डका पखेटामा झ बोकेर मकहाँ ल् याए,ँ सो ितमीह ले देखेका छौ। ५ अब 
यिद ितमीह ले मेरा कुरा साँच् चै नै सनु् यौ र मेरो करार पालन गर् यौ भने, 
समः त जाितह मध् ये ितमीह चािहँ मेरो बहमूुल् य िनज धन हनेुछौ। सारा पथृ् वी 
मेरै भए तापिन।"  
   त्यसबेला होस ् वा अिहले होस,् परमेँ वरको व्यवःथा वा दश 
आ ाह  पालन गनुर् भनेको कुनै िविधवाद वा जडसूऽबाद होइन (म ी ७:२४-
२७, यूह ा १४:१५, याकूब २:२०, रोमी ६:११,१२ हेन ुर्होस।् य िप, 
इॐाएली सन्तानह ले बारम्बार ितनीह ले गरेका कबलु पालना गरेनन।् 
    ितनीह ले कबलु गरेको केही समयिभऽै िसनै पहाडकै सम्मखु 
ितनीह  आित्मक पमा ॅ  भएको देखाइिदएका िथए (ूःथान ३२:१-६)। 
दभुार्ग्यवस परमेँ वरलाई िवँ वासघात गनुर्भनेको केवल एक पटक माऽ नभएर 
बारम्बार भएको कारणले ितनीह  िछटै ूित ा गिरएको देशमा पःन सकेनन ्र 
अनाहकमा ४० वषर् उजाड ःथानमा ितनीह  घमुिफर गनुर्पर् यो।  
   परमेँ वरले जे गछुर् भनेर उहाँले गनुर्भएको कबलुलाई िवँ वास गनर् 
इॐाएली रा ले अःवीकार गरेकोले ितनीह ले के सजाय ँभोग्नपुर् यो? हेन ुर्होस,् 
गन्ती १४:२०-३५ "२० तब परमूभलेु भन् नभुयो, “ितमीले भनेबमोिजम मैले 
ियनीह लाई क्षमा गिरिदएको छु। २१ तापिन, जः तो म जीिवत छु र जसरी 
मेरो मिहमाले पथृ् वी भिरएको छ, २२ िमौ र उजाड़-ः थानमा मेरा मिहमा र 
आँ चयर्कमर्ह  देखेर पिन अना ाकारी भई दश पल् ट मेरो जाँच गन यी सारा 
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मािनसह ले २३ ितनीह का पखुार्ह लाई शपथ खाएर भनेको ूित ाको देश 
देख् नेछैन। मलाई ितरः कार गनले त् यो किहल् यै देख् नेछैन। २४ तर मेरो दास 
कालेबमा अक आत् मा छ, र त् यसले पूरै रीितले मेरो अनसुरण गरेको छ। 
यसैकारण त् यो पसेर आएको देशमा म त् यसलाई लैजानेछु र त् यसका सन् तानले 
त् यो अिधकार गनछन ्। २५ अमालेकी र कनानीह  बसीह मा बसेका हनुाले 
भोिल नै ितमीह  फकर्  र लाल समिुको बाटो भएर उजाड़-ः थानितर जाओ।”  
२६ परमूभलेु मोशा र हा नलाई भन् नभुयो, २७ “मेरो िव मा यस दुं  ट 
समदुायले कितसम् म गनगनाउने? ितनीह ले मेरो िव मा गनगनाएका मैले 
सनेुको छु। २८ ितनीह लाई भिनदेओ, Õजः तो म जीिवत छु, परमूभ ुघोषणा 
गनुर्हनु् छ, मैले सनु् ने गरी ितमीह ले जे-जे भनेका िथयौ, म त् यही नै गनछु। २९ 
ितमीह का लाश यही उजाड़-ः थानमा छोिड़नेछन ्, ३० अिन यपनु् नेका छोरा 
कालेब र नूनका छोरा यहोशूबाहेक गणना भएको र मेरो िव मा गनगनाउने 
बीस वषर्देिख उँभोको कोही पिन वासको िनिम् त िदन् छु भनी शपथ खाएर ूित ा 
गरेको देशमा जान पाउनेछैन। ३१ लूट ः व प पिबनेछन ् भनी ितमीह ले 
भनेका ितमीह का छोराछोरीह लाई चािहँ म त् यहाँ परु् याउनेछु, र ितमीह ले 
अवहेलना गरेको ठाउँ ितनीह ले ूाप् त गनछन ्। ३२ तर ितमीह का लाशचािहँ 
यही उजाड़-ः थानमा छोिड़नेछन ्। ३३ ितमीह मध् येको अिन् तम मािनसको मतृ् य ु
नभएसम् म ितमीह को अिवँ वासको कारण आफ् ना छोराछोरीह  चालीस 
वषर्सम् म गोठाला भएर उजाड़-ः थानमा डलु् नेछन ्। ३४ ितमीह ले त् यस देशको 
भेद िलन चालीस िदन िबताएका िथयौ, यसकारण िदनको एक वषर् गरी चालीस 
वषर्सम् म ितमीह ले आफ् नो अधमर्को फल भोग् दै रहनेछौ, र ितमीह ूित म 
नाराज भएको ितमीह ले थाहा पाउनेछौÖ। ३५ यो बोल् ने म परमूभ ुहुँ, र 
मेरो िव  भेला हनेु यस दुं  ट समदुायलाई म यसै गनछु। यसै उजाड़ः थानमा 
ितनीह  मरेर मेिटजानेछन ्।”   
   अिहले होस ् वा पौरािणक इॐाएलमा होस ् वा जोसकैुलाई होस ्
परमेँ वरको आ ा पालन नगन ूविृ  केवल उहाँूित िविोह गरेको 
कारणलेमाऽ होइन ् (जनु त्यसको उपज त हो) तर परमेँ वरले हामीलाई जे 
गछुर् भ ुभएको छ सोमा भरोसा राख् न  इन्कार गनुर्कै उपज हो। ितनीह को 
अटेरीपना र िविोहीपना र धािमर्क ॅ पना अझ ठूलो गिम्भर अपराध िकन हनु 
गयो भन्दा ितनीह कै अगािड परमेँ वरले बोल्नभुएको वचनलाई वेवाःता गदार् 
उहाँको अनहुारमा िहलो फ्याँकेको देखाइएको िथयो। उहाँले भ ु भएको िथयो 
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"िमौ र उजाड़-ः थानमा मेरा मिहमा र आँ चयर्कमर्ह  देखेर पिन अना ाकारी 
भई दश पल् ट ितनीह ले मेरो जाँच गरे" (गन्ती १४:२२)। परमेँ वरले 
ितनीह लाई गिररहनभुएको अचम्म कामह को बाबजदु पिन (म ा त वषीर् नै 
रहेको िथयो, िदनमा बादल र रातमा आगोको ज्वालाले ितनीह लाई सरुिक्षत 
गिरनै रहेको िथयो) र ितनीह ले ूित ा गिरएको देश पाउन सफल हनेुछन ् 
भनेर परमेँ वरले ूित ा गनुर्भएतापिन उहाँको आ ा पालन नगरेर ितनीह लाई 
कबलु गिरएको देश कब्जा ितनीह ले अःवीकार गरे (गन्ती १३,१४)। 
    मािथ व्यक्त गिरएको कथनको बारेमा सोच्नहुोस:् हामीलाई िदइएको 
परमेँ वरको वचनमािथ ूायजसो अिवँ वास गन बानीले गदार् नै उहाँको कुरा 
नसु  े हाॆो मनिःथित हनु गएको छ। यो िकन सत्य हो र हामीले 
परमेँ वरमािथ भरोसा राख् न अझ धेरै कसरी िसक्ने? 
 
उपसंहार: 
थप जानकारी:  परमेँ वर र सैतानको बीचमा भइरहेको िभषण यु  वा महान 
िववादमा परमेँ वरको ूमे कसरी लिुकएको छ भ े िसकाउने पःुतक सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट लेखक जोन पेखामको पःुतक उपयकु्त छ। उनको पःुतक 
िथयोिडसी अभ लब: किःमक किन्फ्लक्ट एण्ड द ूोब्लम अभ इिभल (मान्ड 
रािपडस,् िमिशगन: बेकर, २०१८) हो। गैर एडभेिन्टःट ूसेमा छािपएको यो 
पःुतकले बाइबलमा आधािरत महान ्िववादको बारेमा िचऽण गदर्छ। 
   "छोटकरीमा म यो तकर्  गनर् चाहन्छु िक उिचत पमा परमेँ वरको 
ूमे बझु्न सिकयो भने, यो जगतव्यापी िववादको केन्ििवन्द ुहो भनेर ःवीकार 
गनुर्पदर्छ। परमेँ वरको ूमे गन समपर्णताले परमेँ वरले दु  िकन आउन 
िदनभुयो भनेर ूसःतमाऽामा देखाउने नैितक कारण उहाँकै ूमे हो। 
परमेँ वरले आफ्नै ानको कारणले करारका नीितह को ूितव ता उहाँले 
मह वपूणर् पमा अनमुोदन गनुर्भएको छ। महान ् िभषण यु को िबयाकलापमा 
परमेँ वरको ूमे लिुकएको छ भनेर म िजिकर गदर्छु।"-जोन सी. पेखाम, 
िथयोदेसी अभ लभ: किःमक किन्फ्लकट एण्ड ूोब्लम अभ इिभल, प.ृ ४बाट 
पान्तिरत। 

   "इॐाएलीह  चािलस वषर्सम्म कनान देशमा नपःन परमेँ वरले 
िदनभुएको आदेश मोशा, हा न, केलेब र यहोशूको िनिम्त अत्यन्तै िततो िनराश 
भएको िथयो। तर ितनीह ले कुनै गनगन नगिर परमेँ वरको िनणर्यलाई 
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ःवीकारे। तर जब ूित ा गिरएको तर ितनीह ले ितरःकार गरेको आिशष 
ितनीह बाट परमेँ वरले िझक्नभुयो तब कितपय इॐाएलीह ले शोक व्यक्त 
गरे र ितनीह  इिजप्टमै फिकर् ने गनुासो गरेका िथए िकनिक ितनीह ूित 
परमेँ वरले गनुर्भएको व्यवहार ितनीह ले मन पराएन। ितनीह ले बेकारमा 
गनुासो गरेका िथए जसले गदार् ितनीह  न र कराउन परमेँ वरले नै अनमुित 
िदनभुयो। यिद ितनीह मािथ परेको पापूित दयदेिख पँ चाताप गरेको भए 
कनान देशमा नफिकर् न ु आदेश िदइने िथएन; ितनीह ले परमेँ वरको 
इन्साफूित शोक त गरे; ितनीह  पँ चाताप गरेर शोक गरेका िथएनन,् जसले 
गदार् ितनीह ूित परमेँ वरले गनुर्भएको िनणर्यलाई उल् ाउन सिकएन।"-
एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ ३९३बाट पान्तिरत। 
 
िचन्तनमनन: 

अ.   आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता र ूमेको बारेमा सोच्नहुोस।् ूमे 
यिद ूमे हनेु हो भने िकन िस मा िदइनपुदर्छ? यस संसारमा 
भइरहेका अनेक  दु  िबयाकलापह ले गदार् यस संसार 
ूमेको योग्य छैन भनेर कितपयले तकर्  गछर्न।् यस 
चनुौतीलाई तपाईँले के भ हुनु्छ? 

आ.   बाइबलको केन्ििवन्दमुा आ ा पालन भनेर उल्लेख गिरएको 
सन्दभर्मा िविधवाद वा जडसूऽबाद भनेको के हो? (कितपय 
इसाईह ले एडेिन्टःटह लाई दश आ ाह  मानेको वा 
त्यसको गिरमा यथावत छ भनेर िवँ वास गरेको कारण 
ितनीह  परुानो िविधह  मा  े भनेर आरोप लगाउँछन ् र 
इसाई समूहबाट नै बिहंकार गदर्छन)् तर त्यस आरोपबाट 
बच्न परमेँ वरको वचन र उहाँका आ ाह ूित िवँ वासमा 
िहँिडरहन कःता उपायह  हामी अपनाउन सक्छ ? 

इ.  पौरािणक इॐायलीह  र सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट अिभयानमा 
लागेकाह को बीचमा के समानान्तर छ र त्यसमा हामी िकन 
चासो देखाउनपुदर्छ, िचन्तनगनुर् होस।् 
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कथा १ 
िनमार्णमा अङ् कुश लगाएर सहयोगगन व्यिक्तले अनभुव गरेका दईु आँ चयर् 

कामह , अडर्नीबाट बसुागच्चा, ५९, म ोिलया 
 

म ोिलयामा म भवन आिद िनमार्ण गन काममा संलग्न 
छु। मेरो काम भनेको िनमार्णमा आवँयकता भएको 
सामानह  अङ् कुशबाट िझक्ने हो। जब धेरै तलाह  
भएको घर वा अपाटर्मेन्ट भवनह को िनमार्ण कायर् 
हनु्छ तब त्यसबेला फलामको ठूलो अङ् कुश भएको 
अल्गो बेन ारा िनमार्ण साममीह  उचाल्दछ र मितर 
ल्याउँदछ। म अल्गो पखार्लमा उिभरहेको हनु्छु। 

त्यसबेला त्यस अङ् कुशबाट िनमार्ण साममीह  िझक्दछु। एक िदन म एउटा 
भवनको तेॐो तल्लामा िथए ँर अङ् कुशबाट साममीह  िनकाल्दै िथए ँतब त्यो 
अङ् कुश अचानक मबाट ह ो। त्यो अङ् कुश फेिर फकर त आयो तबर 
त्यसले मलाई बेःसरी िहकार्यो र मलाई पखार्लबाट खसाल्यो। िनमार्णािधन 
घरको तेॐो तल्लाबाट तल जिमनमा म बिळन पगु। जिमनमा बिळएको मलाई 
याद त छ, तर त्यसपिछ म अचेत भएको िथए।ँ निजकको अःपताल टाढा नै 
िथयो, त्यसकारण एकजना डाक्टर भवन िनमार्ण भएको ठाउँमा आइपगेु। केही 
समयपिछ म अचेत अवःथाबाट उठ, तर मेरो खु ा भाँचेको र मेरो मे दण्डमा 
चोट परेको मैले थाहा पाए।ँ  "तपाईँको शरीरका चोटह ले गदार् हामीले 
तपाईँलाई अःपताल लान सक्दैन ," डाक्टरले मलाई भने।  त्यसबेला 
म ोिलया अिहलेको जःतो िवकिसत िथएन। अःपतालमा उपचार गन असल र 
उिचत सामानह  िथएन। मलाई के भयो डाक्टरलाई खासै थाहा िथएन। मेरो 
ढाड भाचेँको छ भनेर उनले मलाई भने, र त्यो भन्दा अ  के भएको िथयो सो 
उनलाई थाहा िथएन। म दईु वषर्सम्म पक्षाघात भएर ओ ानमै पिररह। म 
हलचल गनर् सक्दैनथ। त्यसबेला धेरै िबदेशीह  मेरो सहरमा आएका िथए। 
त्यसबेला ितनीह  को िथए सो थाहा पाएको िथइँन, तर अिहले यो थाहा 
पाएकँी ितनीह  ससुमाचार ूचारकह  िथए। 
    मेरा आठ जना छोराछोरीह  छन।् सबभन्दा जेठोचाही ँआठ कक्षामा 
पढ्दै िथयो। ती िबदेशीह ले आयोजना गरेको कायर्बमह मा मेरा सबै 
छोराछोरीह  भाग िलएका िथए। हामी धमर्मा िवँ वास नगन भएतापिन, मेरा 
छोराछोरीह लाई त्यस भेलामा नजान मैले किहल्यै पिन रोिकँन। एक िदन, ती 
िवदेशीह लाई मेरो छोराछोरीह ले हाॆो घरमा ल्याए। त्यसबेला के भइरहेको 
िथयो सो मलाई थाहा िथएन, अब मैले बझु िक ितनीह  मेरो िनिम्त ूाथर्ना 
गिररहेका िथए। ितनीह को ूाथर्नाले म िछ ै िनको भए।ँ 
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    म बिलयो हुँदै गए,ँ र मैले िफिजकल थेरापी अथार्त ्शरीरलाई सधुार 
गन कसरतह  गनर् थाल। मेरो ओ ानको माथी फलामको डण्डीह  र 
डोरीह  राख। अिन मैले ितनीह को सहायताले कसरत गनर् थाल। सु मा 
मलाई टाउको उठाउन पिन गार् हो भएको िथयो, तर मेरा छोराछोरीह ले 
ूाथर्ना गद िथए, जसले गदार् त्यस ूाथर्नाले काम गद िथयो। अिन िछ ै म 
ल ीको सहायताले ढलमिलन्द िहँड्न थाल। 
    मेरा छोराछोरीह  सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा धेरै सिबय भए, र 
ितनीह  त्यहा ँगीतह  गाउन मन पराएका िथए। म पिन साबथमा चचर् जान 
थाल, र मलाई त्यहा ँभएका कायर्बमह  रमाइलो लाग्न थालेको िथयो। म 
पिन बाइबल पढ्न थाल। जब म बाइबल पढ्दै गए,ँ तब मेरो जीवन पिन 
पिरवतर्न हनु थाल्यो। म धेरै जाँड र रक्सी िपउँथे, बाइबल पढेपिछ त्यो बानी 
छोड। ममा ठूलो पिरवतर्न आयो। परमेँ वरूित म बफादार हनु चाहेको 
िथए।ँ मेरी ौीमती र मैले बिप् तःमा िलए,ँ र एडभेन्टःट चचर्मा सहभागी भए।ँ 
    िहँड्न सकेको धेरै वषर्पिछ मेरा दवैु खु ाह  द:ुख् न थाले। म डराउन 
थाल। म फेिर पक्षाघात भएर ओ ानमै थला पनुर्पलार्की भनेर डराए।ँ जब 
डाक्टरले जाँच गरे तब उनको मखु अंध्याँरो भयो। "तपाईँले शल्यिबया 
गनुर्पछर्, तर त्यो धेरै जोिखमपूणर् छ," उनले भने। मेरो मे दण्ड िबमकेो िथयो 
र म तरुन्तै अःपतालमा उपचार गनुर्पछर् भने त्यस डाक्टरले सनुाए। यिद 
शल्यिबया धेरै मह ो भयो भने अःपतालबाट केही सहिुलयत माग्न पिन 
हामीलाई अनरुोध गिरयो। 
    म र मेरी ौीमती िमलेर धेरै ूाथर्ना गर् य । चचर् पाःटरले पिन मेरो 
िनिम्त ूाथर्ना गनुर्भयो। ती ूाथर्नाह को आड पाएर म शल्यिबया गनर् गए।ँ 
ती ूाथर्नाह ले गदार् होला मेरो शल्यिबया सफल भएको िथयो। शल्यिबयाले 
गदार् भएका घाऊह  िछ ै िनको भए। एक हप् तापिछ नै मलाई घरमा जान 
िदए। आज, म िनको भएको छु र ःवःथ पिन छु। मेरो पिरवारले येशूलाई 
िवँ वास गदर्छ, र हाॆो िमऽह  पिन ूभ ु येशूलाई िवँ वास गरेको हामी 
चाहन्छ । ितनीह लाई हामीले चचर्मा आउन अनरुोध गदर्छ , र कोही कोही 
त आए, तर मेरा कुनै पिन साथीह ले ितनीह को दय येशूलाई समु्पेका 
छैनन।् त्यसको मलाई िचन्ता छैन, िकनभने परमेँ वरले ितनीह कहाँ पिन 
पगु्न सक्नहुनु्छ भनेर म िवँ वास गदर्छु। म िबरामी भएर ओ ानमै परेको 
बेलामा परमेँ वर मकहाँ आउनभुएको िथयो। मेरो काम परमेँ वरमा आउन 
अनरुोध गन हो, र ितनीह लाई बझुाउने काम पिवऽ आत्माको हो। आजभोली 
मैले धेरै साथीह लाई चचर्मा आउन आमह गिररहेको छु। म आशा गछुर् 
ितनीह  आउनेछन।् 

-अडनबोट बसुागेचाले आन्  मेकचेःनेलाई सनुाएको अनसुार। 
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