
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

    
यस अध्यायका मूल पदह : गन्ती २०:१-१३, व्यवःथा ३१:२, व्यवःथा 
३४:४, व्यवःथा ३४:१-१२, यहूदा ९ र १ कोरन्थी १५:१३-२२। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "तर ूधान दूत िमखाएलले पिन मोशाका लाशको 
िवषयमा िदयाबलससँग िववाद गदार् त् यसलाई िनन् दापूणर् दोष लाउन साहस नगरी 
“ूभलेु तँलाई हप् काऊन ्!” भनेथे" (यहूदा ९)। 
   मरणशील मोशा नै व्यवःथाको पःुतकको केन्ििवन्द ुिथयो भनेर हामी 
यस अध्ययन पःुतकमा हेर् यौ। उनको जीवन, उनको चिरऽ र उनका 
सन्देशह ले व्यवःथाको पःुतक भिरएको छ। य िप, गिहिरएर हेर् य  भने 
व्यवःथाको पःुतक परमेँ वर र उहाँको ूमेको बारेमा हो। त्यो ूमे उहाँका 
जन इॐाएलीह  अथार्त ् "आम ियळाएल" "am yisrae’el" को िनिम्त िथयो। 
आफ्नो ूमेलाई मािनसह को बीचमा ूकट गनर् र आफ्नो भनाइह  
ितनीह सँग राख् न परमेँ वरले धेरैजसो मोशालाई नै ूयोग गनुर्भएको िथयो। 
  अब हामी यस अध्ययन पःुतकको अन्तमा आइपगेुका छ । व्यवःथाको 
पःुतकको अध्ययनको अन्तमा मोशाको जीवनको अन्तमा हामी पगेुका छ । 
त्यो जीवनको अन्त्य खास गरेर यस संसारमामाऽै भएको िथयो। 
   एलेन जी ाइटले आफ्नो मनतव्य यसरी व्यक्त गदर्िछन:् "आफू 
एक्लै मिरनेछु भ े कुरो मोशालाई थाहा िथयो; यस संसारमा उनको अिन्तम 
क्षणह मा संसारका कुनै पिन िमऽ उनको साथमा रहन अनमुित िदइएको 
िथएन। उनको अगािड रहःय र भयानक ँय रािखएको िथयो जसले गदार् 
उनको दय खिुम्चन पगेुको िथयो। आफूले माया गरेका र पिरौम गरेका 
जनह सँग आफ्नो चासो र जीवन नै बिुनएका िथयो। ितनीह बाट अलग 
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हनुपुन क्षण उनको िनिम्त कठोर पिरक्षा िथयो। तर उनले परमेँ वरमािथ 
िवँ वास र भरोसा राख् न िसकेका िथए। परमेँ वरको ूमे र दयामा आफू र 
उनका जनह लाई निहचिकचाइकन उनले समु्पेका िथए।"-पािशयाकर् स ् एण्ड 
ूोफेटस,् प.ृ ४७०,४७१बाट पान्तिरत। 
   मोशाको जीवन र सेवाकायर्ले परमेँ वरको चिरऽको बारेमा धेरै ूकट 
गिरएको िथयो। उनको मतृ्य ु र पु नत्थानले पिन आफ्ना जनह ूित 
परमेँ वरको चाहना के िथयो भनेर ूकट गिरएको िथयो। 
 
१. मोशाको पाप: भाग १ 
     इॐाएलीह  जितसकैु ॅ  भएतापिन र म भिूममा ॅमण गिररहन 
बाध्य परेतापिन, ितनीह का आवँयकताह  परमेँ वरले अचम्म तिरकाले 
उपलब्ध गराउनभुएको वतृान्त हामी बारम्बार पढ्छ । ितनीह  जितसकैु 
अयोग्य भएतापिन (जनु ितनीह को िनरन्तर ःवभावै िथयो) परमेँ वरले आफ्नो 
अनमुह र सदाशयता ितनीह मािथ बगाइरहनभुएको िथयो। हामी जितसकैु 
अयोग्य भएतापिन हामीलाई पिन उहाँको अनमुह उपलब्ध गराइएको छ। यिद 
हामी धमर्कमर् गरेर, असल भनेर देखाएर, अनेक  कठोर ूयास, त्याग तपःया, 
उदार भएर परमेँ वरको अनमुह पाउँछ  भने त्यो अनमुह हुँदैन, हनु्छ त? 
     र, उजाड ःथान वा म भिूममा ितनीह लाई अचम्म तिरकाले 
उपलब्ध गराउनभुएको ूसःत खाना बाहेक ितनीह लाई चाहेको पानी िथयो। 
यो पिन उहाँकै अनमुहले उपलब्ध गराउनभुएको िथयो। िवशेष गरेर सखु्खा, 
उजाड र तातो म भिूममा पानीिबना ितनीह  िछ ै मदर्थ्यो। यो अनभुवको 
बारेमा चचार् गद पावलले लेख् दछ: "सबैले आित् मक पानी िपए, िकनिक 
ितनीह का साथसाथै िहँ  ने आित् मक च ानको पानी ितनीह ले िपए। त् यो 
च ानचािहँ भीं ट नै हनुहुनु् थ् यो" (१ कोिरन्थी १०:४)। यसमा एलेन जी 
ाइटले पिन यसरी थप्नहुनु्छ: "ितनीह  याऽा गद िथए, ितनीह लाई पानी 
चाहेको िथयो। तब पहाडको च ानमा िचरा परेर पानीको फोहरा ितनीह  
रहेको िशिबरितर बगेको िथयो।"-पािशयाकर् स ् एण्ड ूोफेटस,् प.ृ ४११बाट 
पान्तिरत। 

    गन्ती २०:१-१३ पढ्नहुोस।् यहाँ के भयो र मोशाले के गरे त्यसको 
लािग परमेँ वरले िदनभुएको सजायलँाई हामीले कसरी बझु्ने? हेन ुर्होस,् "१ 
इॐाएलीह का सारा समदुाय पिहलो मिहनामा जीनको उजाड़ः थानमा आइपगेु, र 
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कादेशमा वास बसे। अिन िमिरयम त् यही ँमिरन ्, र ितनीह ले ितनलाई त् यही ँनै 
गाड़े। २ समदुायको िनिम् त त् यहाँ पानी िथएन, अिन मािनसह  मोशा र 
हा नका िव मा जम् मा भए। ३ ितनीह ले मोशािसत झगड़ा गरेर यसो भने, 
“हाॆा दाजभुाइह  परमूभकुो साम ुमदार् हामी पिन मरेको भए असल हनेुिथयो, 
४ िकनभने अब हाॆा गाईबः तसुमेत हामी सब यहाँ मनछ । िकन परमूभकुो 
समदुायलाई तपाईंले यस उजाड़-ः थानमा ल् याउनभुयो? ५ िमौबाट िकन 
हामीलाई यस खराब ठाउँमा ल् याउनभुयो? यस ठाउँमा अन् न, अथवा नेभारा वा 
दाख वा अनारह  केही छैनन ्। यहाँ िपउने पानी पिन छैन।”  ६ तब मोशा र 
हा न समदुायको सामबुाट भेट हनेु पालको ढोकामा गएर घोप् टो परे, र 
परमूभकुो मिहमा ितनीह कहाँ देखा पर् यो। ७ परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, 
८ “यो लौरो िलएर ितमी र ितॆो दाज ुहा न गएर समदुायलाई जम् मा गर। 
ितनीह का आखँाकै सामनु् ने यस च ानलाई हकुुम गर ् र च ानबाट पानी 
िनः कनेछ, र ितमीले यस च ानबाट ितनीह का िनिम् त पानी िनकाल् नेछौ। यसरी 
ितमीले समदुाय र ितनका गाईबः तहु लाई पानी िदनेछौ।” ९ तब परमूभलेु 
आ ा गनुर्भएझ मोशा लौरो िलएर उहाँको सामनु् नेबाट गए, १० अिन मोशा र 
हा नले च ानको सामनु् ने समदुायलाई जम् मा गरे। तब मोशाले ितनीह लाई 
भने, “सनु, ए िविोही मािनस हो! के यही च ानबाट हामी ितमीह का िनिम् त 
पानी िनकािलिदऔ?ँ” ११ अिन मोशाले आफ् नो हात उठाएर दईु पल् ट आफ् नो 
लौरोले च ान िहकार्ए। तब त् यहाँबाट ूशः त पानी फुटेर िनः क् यो, अिन समदुाय 
र ितनीह का गाईबः तलेु िपए। १२ तर परमूभलेु मोशा र हा नलाई 
भन् नभुयो, “मलाई इॐाएलीह का साम ुपिवऽ तलु् याउनलाई ितमीह ले ममािथ 
िवँ वास नगरेको हनुाले मैले ितनीह लाई िदने देशमा ितमीह ले यस 
समदुायलाई परु् याउन पाउनछैेनौ।” १३ यसैलाई मेरीबाका पानी भिनन् छ। यही ँ
नै इॐाएलीह ले परमूभसँुग झगड़ा गरे, र ितनीह का बीचमा उहाँ पिवऽ 
ूकट हनुभुयो।"   
    मानवीय ःतरमा हेन हो भने इॐाएलीह को कचकचूित मोशा िच  
दखुाउन ुर िदक् क मा ु मनािसब नै देिखन्छ। परमेँ वरले अनेक  आँ चयर् र 
अचम्मको काम र िचन्हह ारा इॐाएलीह लाई िमौ देशबाट िनकालेर 
ल्याउनभुएको िथयो। अब ितनीह  ूित ा गिरएको देशका िसमानाह मा 
िथए। अिन के भयो त? अचानक ितनीह ले भनेकै बेलामा पानी पाएन। अिन 
ितनीह ले मोशा र हा नको िव मा िविोह गन खडयन्ऽ रच् दछन।् पिहला 
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कितपल्ट परमेँ वरले ितनीह लाई पानी उपलब्ध गराउनभुएको िथयो, के अब 
उहाँले उपलब्ध गराउनहुु  र? सक्न ुत हनु्थ्यो र उहाँले ितनीह लाई पानी 
फेिर उपलब्ध गराउने ूिबयामा उहाँ हनुहुनु्थ्यो। 
   तर िरसको झ कमा के बोलेर च ानमा उनले ल ीले िहकार्ए, त्यो 
पिन दईु पल्ट? "हे िबिोहीह  हो! के हामीले ितमीह को िनिम्त यस 
च ानबाट पानी िनकािलिदने र?" (गन्ती २०:१० पान्तिरत)। मोशा चरु 
भएर बोलेको सबैले सु  सक्थ्यो। ितनीह लाई "िविोही" भनेर सम्बोधन 
गरेका िथए। 
   उनी िकन िरसाए भ े कुरो बझु्न सिकन्थ्यो तर समःया खास गरेर 
उनको िरससँग िथएन तर जब उनले यो भने, "के हामीले यस च ानबाट 
ितमीह को िनिम्त पानी िनकालेर ल्याउन त?" यसमा समःया भएको िथयो। 
उनी वा अ  कुनै मानव ूाणीले च ानबाट पानी िनकालेर ल्याउने शिक्त 
भएको उनले देखाएका िथए। िरसको झ कमा उनले यो िबसिक परमेँ वरको 
शिक्तले ितनीह को बीचमा काम गरेमाऽ पानी ल्याउने आँ चयर् काम हनु 
सक्थ्यो। सबै मािनसह मा मोशाले यो त झन बझु्नपुदर्थ्यो। 
    कितपय समयमा हामी िरसाएको िठकै ठानेतापिन के वचन बोल्दछ  जो 
परमेँ वरको साम ुठीक हुँदैन? जब िरस उठ्छ तब एक िछन रोकेर, ूाथर्ना 
गरेर र परमेँ वरको शिक्तलाई खोजेर जवाफ िदन तत्पर हनुपुदन र? त्यसो 
नगदार् कितपल्ट हामी गल्ती गदर्छ  र गल्ती बोल्दछ , सोच्नहुोस।् 
 
२. मोशाको पाप: भाग २ 
    गिन्त २०:१२,१३ फेिर पढ्नहुोस।् मोशाले जे गरे त्यसले गदार् 
ूित ा गिरएको देशमा उनी जान सकेन भनेर परमेँ वरले के कारण 
देखाउनभुएको िथयो? ती पदह को साथै व्यवःथा ३१:२ र व्यवःथा ३४:४ 
पिन पढ्नहुोस।् हेन ुर्होस:् "१२ तर परमूभलेु मोशा र हा नलाई भन् नभुयो, 
“मलाई इॐाएलीह का साम ु पिवऽ तलु् याउनलाई ितमीह ले ममािथ िवँ वास 
नगरेको हनुाले मैले ितनीह लाई िदने देशमा ितमीह ले यस समदुायलाई 
परु् याउन पाउनेछैनौ।” १३ यसैलाई मेरीबाका पानी भिनन् छ। यही ँ नै 
इॐाएलीह ले परमूभसँुग झगड़ा गरे, र ितनीह का बीचमा उहाँ पिवऽ ूकट 
हनुभुयो" (गन्ती २०:१२-१३), “आज म एक सय बीस वषर् पगु। अब म 
ितमीह लाई नेततृ् व गनर् सिक् दन।ँ Õितमी यदर्न पािर जानेछैनौÖ भनी परमूभलेु 
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मलाई भन् नभुएको छ" (व्यवःथा ३१:२) र "तब परमूभलेु ितनलाई भन् नभुयो, 
“ Õितॆा भावी सन् तानलाई िदनेछुÖ भनी मैले अॄाहाम, इसहाक र याकूबिसत 
शपथ खाएर ूित ा गरेको देश यही हो। मैले ितमीलाई यो ितॆ ैआखँाले हेनर् 
िदए,ँ तर ितमी त् यहाँ जान पाउनेछैनौ”  (व्यवःथा ३४:४)।  
   गन्तीमा उल्लेख गिरएको पद अनसुार आफूले परमेँ वरको ठाउँ िलन 
खोजेको भन्दा ठूलो अपराध उनले गरेका िथए। परमेँ वरको ठाउँ िलन खोज्न ु
त पाप नै िथयो। उनले परमेँ वरमािथको िवँ वासमा कमजोर भएको देखाएका  
िथए। मोशा जःतो व्यिक्तको िनिम्त त्यो असल बहाना िथएन। जिलरहेको 
झा  (ूःथान ३:२-१६)मा परमेँ वरसँग अनभुव गरेदेिख यहाँसम्म आउने 
मोशालाई परमेँ वरले आरोप लगाउनभुएको िथयो, "ितमीले मलाई िवँ वास 
गरेनौ"। परमेँ वरको वचनमा उनले िवँ वास नगरेकै कारण इॐाएलीह को 
साम ु उनले उहाँलाई "पिवऽ" तलु्याएनन।् यिद मोशा शान्त भएर 
िविोहीह को बीचमा परमेँ वरमािथ आफ्नो िवँ वास देखाएको भए उनले 
परमेँ वरको मिहमा गदर्थे। पिहलाको जःतै हामीले यहाँ पिन देख् दछौ  िक 
सत्य वा पक् का िवँ वास र आ ाकारीको बीचमा के सम्बन्ध छ भ े ज्वलन्त 
उदाहरण। 
   यो पिन ध्यान िदएर पढ्नहुोस:् परमेँ वरले मोशालाई के िवशेष काम 
अर् हाउनभुएको िथयो त्यस आ ालाई उनले मानेका िथएनन।् 
   गन्ती २०:८ पढ्नहुोस।् परमेँ वरले मोशालाई के भ भुएको िथयो र 
त्यसको िबपिरत उनले के गरे? हेन ुर्होस,् “यो लौरो िलएर ितमी र ितॆो दाज ु
हा न गएर समदुायलाई जम् मा गर। ितनीह का आखँाकै सामनु् ने यस 
च ानलाई हकुुम गर ् र च ानबाट पानी िनः कनेछ, र ितमीले यस च ानबाट 
ितनीह का िनिम् त पानी िनकाल् नेछौ। यसरी ितमीले समदुाय र ितनका 
गाईबः तहु लाई पानी िदनेछौ।”  हेन ुर्होस ्उनको गल्ती गन्ती २०:९-११ "९ 
तब परमूभलेु आ ा गनुर्भएझ मोशा लौरो िलएर उहाँको सामनु् नेबाट गए, १० 
अिन मोशा र हा नले च ानको सामनु् ने समदुायलाई जम् मा गरे। तब मोशाले 
ितनीह लाई भने, “सनु, ए िविोही मािनस हो! के यही च ानबाट हामी 
ितमीह का िनिम् त पानी िनकािलिदऔ?ँ” ११ अिन मोशाले आफ् नो हात उठाएर 
दईु पल् ट आफ् नो लौरोले च ान िहकार्ए। तब त् यहाँबाट ूशः त पानी फुटेर 
िनः क् यो, अिन समदुाय र ितनीह का गाईबः तलेु िपए।"  
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    पद नौमा मोशाले परमेँ वरकै आदेश अनसुार लौरोको कुरा गरेका 
िथए। त्यो त ठीकै िथयो। तर पद १०मा हामी पाउँछ , उनले च ानलाई 
सम्बोधन गनुर्को स ा िरसको झ कमा दईु पल्ट िहकार्एका िथए। यिद उनले 
सम्बोधन गरेर पानी िनःकेको भए सारा मािनसह  परमेँ वरको अचम्मको 
शिक्त देखेर चिकत हनु्थे। हो, च ानमा िहकार्एर पानी िनकाल्न ुअचम्म नै 
िथयो तर बोलेरमाऽ पानी िनकाल्न ुजःतो अचम्मको काम भएको िथएन। 
   हो, झ  हेदार् परमेँ वरले मोशामािथ कठोर न्याय गनुर्भएको देिखन्छ: 
मोशाले कःतो किठन जीवन ती इॐाएलीह को िनिम्त गजुारेका िथए। अब 
आएर ूित ा गिरएको देशमा एउटा सानो गल्तीले गदार् जान नपाउने रे! जिहले 
जिहले यो कथा मािनसह को बीचमा कहन्छ तब सबै मािनस चिकत हनु्छ, 
िकन यो सानो झ की कायर्ले त्यऽो लामो समयदेिख अपेक्षा गिरएको देशमा 
उनी जान अःवीकार गिरयो? 
   मोशालाई के भयो त्यसबाट इॐाएलीह ले के िसक्नपुथ्य  के 
तपाईँलाई थाहा छ? 
 
३. मोशाको मतृ्य ु

िबचरा मोशा! शताब्दीय  पिहले अॄाहमलाई िदएको ूित ामा "ितॆो 
सन्तानलाई यो भिूम िदनेछु" (उत्पि  १२:७) आफू पिन पःन किठन पिरौम 
गन मोशालाई त्यस देशमा जानबाट बिञ् चत गिरएको िथयो ( मोशाको िनिम्त 
त्यो कःतो महान ्िनराशा होला!)। 

व्यवःथा ३४:१-१२ पढ्नहुोस।् मोशालाई के भयो र उनको बारेमा 
परमेँ वरले के भ भुयो जसले गदार् उहाँको साम ु उनी िवशेष व्यिक्त भएको 
देखाएको िथयो? हेन ुर्होस,् "१ त् यसपिछ मोशा मोआबको मैदानबाट यरीहोको 
सामनु् ने भएको नेबो डाँड़ाको िपसगाको टाकुरामा उक् ले। परमूभलेु ितनलाई 
समः त देश देखाउनभुयोÑ िगलाददेिख दानसम् म, २ समः त नप् ताली, एृाइम र 
मनँ शेको देश, पिँ चमको समिुसम् मको यहूदाको समः त देश, ३ नेगेव भिनने 
दिक्षण देश र खजूरका खह  भएको सहर यरीहोको बसीदेिख सोअरसम् म। ४ 
तब परमूभलेु ितनलाई भन् नभुयो, “ Õितॆा भावी सन् तानलाई िदनेछुÖ भनी मैले 
अॄाहाम, इसहाक र याकूबिसत शपथ खाएर ूित ा गरेको देश यही हो। मैले 
ितमीलाई यो ितॆ ैआखँाले हेनर् िदए,ँ तर ितमी त् यहाँ जान पाउनछैेनौ।”  ५ तब 
परमूभकुो वचनअनसुार परमूभकुा दास मोशा मोआब देशमा मरे। ६ मोआब 
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देशमा बेथ-पोरको सामनु् ने एउटा बसीमा उहाँले ितनलाई गा  नभुयो। तर 
आजसम् म कसैलाई ितनको िचहान थाहा छैन। ७ मोशाको मतृ् य ुहुँदा ितनी एक 
सय बीस वषर्का िथए। ितनका आखँा कमजोर भएका िथएनन ्, ितनको बल पिन 
घटेको िथएन। ८ मोआबको मैदानमा इॐाएलीह ले मोशाको लािग तीस 
िदनसम् म िवलाप गरे। यसरी मोशाको लािग शोक र िवलाप गन िदन पूरा भए। 
९ अब नूनका छोरा यहोशू बिु को आत् माले पिरपूणर् िथए, िकनिक मोशाले 
आफ् ना हात ितनीमािथ राखेका िथए। तसथर्, ितनको कुरा इॐाएलीह ले सनेु, र 
परमूभलेु मोशालाई िदनभुएका आ ाह  पालन गरे।   

१० त् यस समयदेिख इॐाएलीह मा मोशाजः तो कोही अगमवक्ता खड़ा 
भएको छैन, जसलाई परमूभलेु मखुामखु िचन् नहुनु् थ् यो। ११ ितनैलाई िमौमा 
फारो र उनका सबै अिधकारीह कहाँ उनको समः त देशमा आँ चयर् िचन् ह र 
अचम् मका कामह  देखाउनलाई परमूभलेु पठाउनभुयो। १२ िकनिक समः त 
इॐाएलीह को िं टमा मोशाले गरेका भयानक कामह  वा ितनको ूबल शिक्त 
अ  कसैले किहल् यै देखाएको छैन।" 

"सनुसान ठाउँमा मोशाले आफ्नो जीवनको उतारचढाव र किठन 
पिरिःथितको सिमक्षा गरेका िथए। िमौ देशको शासकसम्म हनु सक्ने उनको 
अवसर र राजकीय सम्मानह लाई परमेँ वरका चिुनएका जनह को िनिम्त 
उनले लत्याएका िथए। लामो समयसम्म म भिूममा याोको बगाललाई ःयाहार 
सँभार गरेको, जिलरहेको झा मा परमेँ वरसँग कुरा गरेको र इॐाएलीह लाई 
ःवतन्ऽ गनर् आफूलाई बोलाइएको घट्नाह  उनको िदमागमा नाच्न पगेुका 
िथए। फेिर चिुनएको बंशको िनिम्त अत्यन्तै महान ्शिक्त र आँ चयर् कामह  
परमेँ वरले ूदशर्न गनुर्भएको, इॐाएलीह को िविोह र लामो म भिूममा 
उहाँले देखाउनभुएको सहनशीलता, अनमुह र सदाशयता पिन उनको िदमागमा 
आएको िथयो। परमेँ वरले ितनीह को िनिम्त गनुर्भएको सबै थोकको बाबजदु, 
र आफ्नो ूाथर्ना र पिरौमको बाबजदु पिन िमौ देशबाट िनःकेका ठूलो 
िभडँबाट ूित ा गिरएको देशमा पःन केवल दईु जनामाऽ योग्य र िवँ वािसलो 
ठहिरएका िथए। जब मोशाले आफ्नो िवगत जीवनको त्याग, पिरौम, स टको 
समीक्षा गरे ती सबै उनको िनिम्त व्यथर् भएको उनले महससु गरेका िथए।"-
एलेन जी ाइट, पािशयाकर् स ्एण्ड ूोफेटस,् प.ृ ४७१, ४७२बाट पान्तिरत। 

व्यवःथा ३४:४मा उल्लेख गिरएको वाक्य रोचकपूणर् छ। यसमा 
लेिखएको छ "तब परमूभलेु ितनलाई भन् नभुयो, “ Õितॆा भावी सन् तानलाई 
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िदनेछुÖ भनी मैले अॄाहाम, इसहाक र याकूबिसत शपथ खाएर ूित ा गरेको 
देश यही हो। मैले ितमीलाई यो ितॆ ैआखँाले हेनर् िदए,ँ तर ितमी त् यहाँ जान 
पाउनेछैनौ।” परमेँ वरले इॐाएलका पूखार्ह  र ितनीह लाई यस भिूमको बारे 
बारम्बार िदनभुएको वचनको भाषालाई मोशालाई पिन उहालेँ दोहोर् याउनभुएको 
िथयो।  

परमेँ वरले यो पिन भ ुभयो िक "मैले ितमीलाई यो ितॆ ैआखँाले हेनर् 
िदए,ँ तर ितमी त् यहाँ जान पाउनेछैनौ” (व्यवःथा ३४:४)। परमेँ वरले 
देखाउन ुभएको सबै देशह  जनु ्मोआबदेिख डानसम्म र नाफ्टलीसम्म मोशाले 
देख् न ुसाधारण आखँाले हेन ुर् असम्भव िथयो। यस मािमलामा एलेन जी ाइट 
ःप  व्याख्या गनुर्भएको िथयो, "यो अलौिकक ूकट िथयो। उनले त्यस 
भिूमलाईमाऽ हेरेनन ्तर त्यस भिूमलाई कब्जा गरेपिछ त्यो कःतो देिखनेछ त्यो 
पिन उनलाई देखाइएको िथयो। 

एक अथर्मा भ े हो भने परमेँ वरले मोशालाई िजःक्याइरहनभुएको 
जःतो देिखन्छ। उनको कुममा हात हालेर मान  उहाँले भिनरहनुभएको िथयो: 
ितमीले मेरो कुरा मानेको भए ितमी त्यहाँ जान सक्थ्यौ, वा यःतै केही कुरा 
परमेँ वरले उनलाई सम्झाइरहनभुएको िथयो। तर जेभएतापिन र मोशाको 
गल्तीको बाबजदु पिन परमेँ वरले पूखार् र इॐाएलसँग गनुर्भएको करारका 
ूित ाह  पूरा गनर् उहाँ ूितव  हनुभुएको मोशालाई देखाउनभुएको िथयो। र 
हामीले हेनछ  िक परमेँ वरको िवँ वासपाऽ तर कमीकमजोरी सेवकको िनिम्त 
इॐाएल भिूमभन्दा उ म देश उहाँले जोगाइ राख् नभुएको िथयो   

 
४. मोशाको पनु त्थान 
   "५ तब परमूभकुो वचनअनसुार परमूभकुा दास मोशा मोआब 
देशमा मरे। ६ मोआब देशमा बेथ-पोरको सामनु् ने एउटा बसीमा उहाँले 
ितनलाई गा  नभुयो। तर आजसम् म कसैलाई ितनको िचहान थाहा छैन" 
(व्यवःथा ३४:५-६)। इॐाएल रा  वा जनजीवनको केन्ििवन्द ुमोशा जसका 
लेखह  जीिवतै छन ् इॐाएल देशमामाऽ होइन चचर् र िसिनगगह मा पिन 
जीिवतै छन ्तर केही हरफह मा उनी मरे भनेर व्यक्त गदर्छ। 
   मोशा मरे र उनलाई गािडयो र मािनसह  शोकाकुल भए। ूकाशको 
पःुतकमा लेिखएका वचनह को नीित मोशालाई ूयोग गनर् सिकन्छ: "अिन 
ः वगर्बाट आएको यः तो आवाज मैले सनु, “यो लेख: अब उूान् त ूभमुा 
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मनह  धन् यका हनु ्।” आत् मा भन् नहुनु् छ, “हो, ितनीह ले आफ् नो-आफ् नो 
पिरौमबाट आराम पाउनेछन ्, िकनिक ितनीह का काम ितनीह का पिछ 
लाग् नेछन ्” (  ूकाश १४:१३)।  
   तर मोशाको मतृ्य ुउनको जीवनको अिन्तम अध्याय िथएन। 
यहूदा ९ हेन ुर्होस।् यहाँ के भइरहेको छ र यस पदले नयाँ करारमा मोशा देखा 
परेका िथए भनेर कसरी बझुाउँछ? हेन ुर्होस,् "तर ूधान दूत िमखाएलले पिन 
मोशाका लाशको िवषयमा िदयाबलससँग िववाद गदार् त् यसलाई िनन् दापूणर् दोष 
लाउन साहस नगरी “ूभलेु तँलाई हप् काऊन ्” भनेथे।" 
     जब मोशाको मतृ्य ुभयो त्यसबेला के भयो भ े कुरा हामीलाई केवल 
झलकमाऽ  िदएको छ तैपिन त्यहाँ भएको ँयको िचऽण कःतो अचम्मलाग्दो 
तिरकाले गिरएको छ। िमखाएल, जो येशू आफै मोशाको लासमािथ सैतानसँग 
िववाद गनुर्भएको िथयो। येशू र सैतानको बीचमा मोशाको लासको िनिम्त 
कसरी र िकन कचकच भयो त? मोशा पापी िथए भ े कुरोमा कोही िववाद 
छैन; उनको पिछल्लो पाप परमेँ वरको मिहमा वा जस आफैले िलन खोजेका 
िथए जनु सैतान आफैले गरेको जःतो िथयो-"म बादलको टुप् पाभन् दा मािथ 
उक् लनेछु, म आफूलाई सव च् च परमेँ वर जि कै बनाउनेछु” (यशैया 
१४:१४)। परमेँ वरको जस आफैले िलन खोज्दा लिुसफरलाई ःवगर्बाट 
फिकएको िथयो। सैतानले यस संसारमा जन्मेका मािनसह  उसका हनु ्भनेर 
दावी गनर् पगेुको िथयो। यस सन्दभर्मा मोशालाई पिन आफ्नो भनेर दावी 
गरेको िथयो तर येशूले भने उनको पनु त्थानको िनिम्त दावी गनुर्भएको िथयो। 
   आफ्नो आ ा उल न गन मोशा जःतो पापीको लास भी ले कसरी 
दावी गनर् सक्नहुनु्थ्यो र? त्यसको जवाफ केवल बूसमाऽ िथयो। जसरी सबै 
पशबुिलह ले येशूको मतृ्यलुाई औलँ्याएको िथयो त्यसरी नै उहाँले आफ्नो 
हनेुवाला बूसको बिललाई मध्यनजर राखेर मोशाको लासलाई उनको 
पनु त्थानको िनिम्त दावी गनुर्भएको िथयो। "पापको नितजाले गदार् मोशा 
सैतानको शिक्तको अिधनमा हनु पगेुको िथयो। उनको आफ्नै धमर्कमर्ले 
उनलाई मिुक्त निदने हनुाले उनी मतृ्यकुो व्यवःथाको अिधनमा िथए; तर 
उनलाई पनु त्थान गिरएको िथयो। उनी मिुक्तदाताको नाउँले गदार् अमर 
जीवन पाउन पगेुका िथए। मोशा िचहानबाट मिहिमत भएर िनःके र उनको 
उ ारकतार्सँग परमेँ वरको सहरमा उक्लेका िथए।"-एलेन जी ाइट, 
पािशयाकर् स ्एण्ड ूोफेटस,् प.ृ ४७९बाट पान्तिरत। 
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    मोशाको पनु त्थानको िववरणले मिुक्तको योजनाको गिहर् याइलाई 
कसरी बझुाउन खोज्दछ, त्यो पिन येशू बूसमा टाँिगनभुन्दा अिघ नै अमरत्व 
पाउन उनलाई पनु त्थान गिरएको िथयो? 

 
५. हामी सबैको पनु त्थान 

जब हामी नयाँ करारमा मोशाको बारेमा पढ्छ  तब ूित ा गिरएको 
देशमा मोशा जान नपाएको उनलाई सजाय ँ िदएको जःतो भएको िथएन। 
संसारको कनान देशको स ामा उनले ःवगर्को य शलेम सहरमा जान पाए, 
जनु पिछ त्यही सहर यस पथृ्वीमा ओलर्ने त हो िन! वतर्मान य शलेमको 
इितहासमा यु , कब्जा, द:ुखक को थलोबाट उम्केर उनी ःवगर्को 
य शलेममा (िहॄू १२:२२) पगेु जनु अिहले पिन उनको घर भइरहेको छ। 
यस पथृ्वीको य शलेमभन्दा मोशाको िनिम्त त्यो उ म छैन र? 
   मतृ्यबुाट पनु त्थान भएको उदाहरण बाइबलमा मोशा नै पिहलो 
िथयो। हनोकले मतृ्य ुनै नचािखकन ःवगर्मा लिगएको िथयो (उत्पि  ५:२४), 
र एिलया पिन (२ राजा २:११)। तर िलिखत लेखा वा वणर्न अनसुार मोशा 
नै पिहलो व्यिक्त िथए जो अनन्त जीवनको िनिम्त पनु त्थान भएको िथयो। 
   मोशा कित समयसम्म गािढएको िथयो त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर 
मोशाको िनिम्त त्यो पवार्ह िथएन। उनी मतृ्यमुा आफ्ना आखँाह  िचम्ले, त्यो 
चाहे तीन िमनेट होस ्वा तीन घन्टा होस ्वा ३०० वषर् होस ्उनको िनिम्त 
केही फरक िथएन। इितहासभिर परमेँ वरको नाउँमा मनह को िहसाब त्यही 
हो। मतृ्यकुो समयको मािमलामा मोशाको भन्दा केही फरक हुँदैन। हामी 
मतृ्यमुा आखँा िचिम्लन्छ  र अक  कुरो हामीलाई थाहा हनु्छ िक येशूको दोॐो 
आगमन वा पापमा रिहरहन चाउनेह को िनिम्त न्याय (ूकाश २०:७-१५ 
जहाँ लेिखएको छ "७ एक हजार वषर् िबतेपिछ सैतान त् यसको कैदबाट 
छोिडनेछ, ८ र पथृ् वीका चारै िदशामा भएका देश-देशका मािनसह लाई 
बहकाउन, अथार्त ् गोग र मागोगलाई लड़ाइँको िनिम् त भेला गनर् िनः केर 
आउनेछ। ितनका संख् या समिुका बालवुा जि कै हनेुछ। ९ ितनीह ले सारा 
पथृ् वीभिर गएर सन् तह का छाउनीको विरपिर र िूय सहरलाई घेरे, तर 
ः वगर्बाट आगो बसर ितनीह लाई भः म पार् यो। १० ितनीह लाई बहकाउने 
त् यो िदयाबलस आगो र गन् धकको कुण् डमा फािलयो, जहाँ त् यो पश ु र झूटो 
अगमवक्ता पिन िथए। त् यहाँ ितनीह ले िदनरात सदासवर्दै यातना भोग् नेछन ्। 
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११ तब मैले एउटा ठूलो सेतो िसंहासन र त् यसमािथ िवराजमान हनुहुनेुलाई 
देख। उहाँको सामनु् नेबाट पथृ् वी र आकाश भागेर गए, र ितनीह का िनिम् त 
कतै ठाउँ पाइएन। १२ मैले ठूला र साना सबै मतृकह लाई िसंहासनको 
सामनु् ने उिभरहेका देख, र पःु तकह  खोिलए। अक  एउटा पःु तक पिन 
खोिलयो, जो जीवनको पःु तक हो। ती पःु तकह मा लेिखएका कुरामतुािबक, 
ितनीह का कामअनसुार मतृकह को इन् साफ भयो। १३ समिुले त् यसमा 
भएका मतृकह  िदइहाल् यो, अिन मतृ् य ु र पातालले पिन ितनीह मा भएका 
मतृकह  िदइहाले। ितनीह  ूत् येकको आफ् नो-आफ् नो कामअनसुार इन् साफ 
भयो। १४ मतृ् य ु र पाताल अिग् न-कुण् डमा फािलए। यो अिग् न-कुण् ड दोॐो 
मतृ् य ु हो। १५ जसको नाउँ जीवनको पःु तकमा लेिखएको भे ाइएन त् यो 
अिग् न-कुण् डमा फािलयो)।   
   १ कोरन्थी १५:१२-२३ पढ्नहुोस।् यहाँ के महान ् ूित ा हामी 
पाउँछ  र मनह  पनु त्थान नहञु् जेल येशूमा सिुतरहन्छन ् भ  े पावलको 
िवँ वासलाई पिन हामी बझु्न सक्य  भनेमाऽ त्यो ूित ा िकन अथर्पूणर् हनु्छ? 
हेन ुर्होस,् "१२ मतृकह बाट भीं ट पनु त् थान हनुभुयो भनी ूचार गिरन् छ भने 
कसरी ितमीह मध् ये कसै-कसैले मतृकको पनु त् थान हुँदैन भनी भन् न सक् छौ? 
१३ तर यिद मतृकह को पनु त् थान हुँदैन भनेता भीं ट पिन मतृकबाट 
पनुजीर्िवत पािरनभुएको होइन। १४ यिद भीं ट मतृकबाट पनुजीर्िवत 
पािरनभुएको होइन भनेता हाॆो ूचार व् यथर् हनु् छ, र ितमीह को िवँ वास पिन 
व् यथर् हनु् छ। १५ त् यसभन् दा बढ़ी हामी परमेँ वरको बारे झूटा साक्षीह  
ठहिरन् छ , िकनिक उहाँले भीं टलाई मतृकबाट पनुजीर्िवत पानुर्भयो भनी हामीले 
परमेँ वरको बारे गवाही िदएका छ। तर साँच् चै मतृकह को पनु त् थान हुँदैन 
भने उहाँले भीं टलाई पनुजीर्िवत पानुर्भएन। १६ िकनिक यिद मतृकह को 
पनु त् थान नहनेु भए ता भीं ट पिन मतृकबाट जीिवत पािरनभुएन। १७ भीं ट 
पनुजीर्िवत पािरनभुएन भने ितमीह को िवँ वास व् यथर् छ, र ितमीह  अझसम् म 
आफ् ना पापमा नै छौ। १८ तब त भीं टमा सिुतगएकाह  पिन नं ट भएका 
छन ्। १९ यिद यस जीवनको लािग माऽ भीं टमा हामीले आशा राखेका ह  भने 
हामी सबै मािनसह भन् दा बढ़ी दयनीय हनु् छ।   
  २० वाः तवमा भीं ट मतृकह बाट जीिवत हनुभुएको छ। 
सिुतजानेह मध् येमा उहाँचािहँ ूथम फल हनुहुनु् छ। २१ िकनिक जसरी 
मािनसबाट मतृ् य ुआयो, त् यसरी नै मतृकह को पनु त् थान पिन मािनसबाट नै 

२०४ 



आयो। २२ िकनिक जसरी आदममा सबै मदर्छन ्, त् यसै गरी भीं टमा सबै 
जीिवत पािरनेछन ्। २३ तर हरेक आ-आफ् नै बमअनसुारÑ भी चािहँ अगौटे 
फल, त् यसपिछ उहाँको पनुरागमनमा भीं टका आफ् नैह ।" 
    यस संसारमा हामी जिन्मछ  र मछ  तर पनु त्थानको आशा हामीमा 
भएन भने हामीमा हनेु कुनै पिन आशाको अथर् हुँदैन। येशूको पनु त्थाननै 
हाॆो पनु त्थानको ग्यारेन्टी वा जमानत हो; येशू बूसमा बिलको पाठो भएर 
मतृ्य ुहनुभुएपिछ हाॆा पापह  उहाँले पखाल्नहुनु्छ (िहॄू १:३) यिद उहाँलाई 
हामीले िवँ वास गर् य  भने। उहाँ मनर्भयो र पनु त्थान हनुभुयो उहाँको 
पनु त्थानले गदार् हाॆो पनु त्थानको जमानत हनुभुएको िथयो। पितत मािनस 
मोशाको मतृ्य ुभएपिछ उनको पिहलो पनु त्थानले हाॆो पिन पनु त्थान हनु्छ 
भ े ग्यारेन्टी छ। भी ले के गनुर्हनेुछ त्यसले गदार् मोशाको पनु त्थान भएको 
िथयो भने भी ले हाॆो िनिम्त के गनुर्भयो त्यसले हाॆो पिन पनु त्थान हनेुछ 
भ े िनँ चय छ। 
   यसरी मोशाको उदाहरणमा िवँ वास ारा मिुक्त पाउँछ भ े देखाइएको 
छ। मोशाको िवँ वास उनको जीवनबाट देखाइएको िथयो जनु परमेँ वरमा 
बफादार भएर उहाँमािथ नै भरोसा राखेर अ  कसैलाई भगवान वा मािलक वा 
ःवामी भनेर उनी चलेका िथएनन।् उनमा कमीकमजोरीह  िथए र आिखरमा 
उनी ढलमिलएका िथए तर आफ्नो नजर परमेँ वरबाट उनले तकार्एका 
िथएनन।् परमेँ वरका जनह लाई उहाँको अनमुहूित आफू जःतै बफादार हनु 
मोशाले गरेको आ ान व्यवःथाको पःुतकभिर हामी पाउँछ । त्यही आ ान 
हामीलाई पिन गिरएको छ जो ूित ा गिरएको देश वा ःवगर्को िसमानाह मा 
छ । 
   त्यही परमेँ वर जो मोशा र इॐाएलको िथयो हामीलाई पिन िवँ वासमा 
अिडग हनु बोलाइरहनभुएको छैन र? आफ्ना जनह लाई परमेँ वरमािथ आःथा 
र भरोसा नरािख िहँडे  के हनेुछ भनेर मोशाले गराएको चेतावनी वा सतकर्  के 
हामीलाई पिन लाग ुहुँदैन र जसले गदार् हामी पिन ितनीह को जःतै भलूह  
नगनर् सजग हनु सक्छ ? 
 
उपसंहार:  
    "जब मोशा िरसले चरु भएर आवेशमा आएर यसरी िचच्याए, 'के 
ितमीह को िनिम्त यस च ानबाट हामीले पानी िनकाल्नै पछर् र?' त्यसले गदार् 
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आफूह लाई परमेँ वरको ठाउँमा रहेको ितनीह ले देखाएका िथए, मान  पानी 
िनकाल्ने शिक्त ितनीह मा छ। कमजोर, सनकी र पापी दय भएका 
मािनसह ले परमेँ वरसँग जोरी खोज्ने आटँ गनुर्हुँदैनथ्यो। तर मािनसह को 
िनरन्तर कचकच र िविोहले गदार् ितनीह  थकान र पेलानमा परेका िथए। 
त्यस पिरिःथितमा मोशाले शिक्तशाली सहयोगीूितको आखँा धिमलो हनु पगेुको 
िथयो, र ईँ वरीय शिक्तिबना उनले आफ्नो मानव कमजोरीलाई देखाएका 
िथए। यो उनको िनिम्त खराब लेखा हनु पगेुको िथयो। आफ्नो जीवनको 
अन्तसम्म परमेँ वरको साम ुआःथामा शु , अिडग र िनःवाथीर् भएर बःन 
सक्ने मोशा अन्तमा िचप्लेको िथयो। सारा जन इॐाएली समूदायको साम ु
परमेँ वरको अपमान भएको िथयो। ितनीह को साम ु उनले परमेँ वरलाई 
उचाल्नपुदर्थ्यो र मिहिमत पानुर्पदर्थ्यो।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर् स ् एण्ड 
ूोफेटस,् प.ृ ४१८बाट पान्तिरत। 
   "जब पहाडमा येशूको प पिरवतर्न भएको िथयो त्यसबेला ःवगर्मा 
पान्तर भएको वा पिरवितर्त जीवन िबताएका एिलयासँग मोशा देखा परेका 

िथए। आफ्नो पऽुको िनिम्त मिहमा र ज्योित बोकाउँदै परमेँ वर िपताले 
ितनीह लाई उहाँकहाँ पठाउनभुएको िथयो। शताब्दीय  पिहले मोशाले गरेको 
ूाथर्ना यसरी पूरा भएको िथयो। असल पहाडमा मोशा आफ्ना जनह को साम ु
उिभएका िथए। इॐाएलीह लाई िदइएका सारा ूित ाह को केन्ििवन्द ु
परमेँ वरको िनिम्त उनी साक्षी भएर उिभएका िथए। नाशवान शरीर भएका 
चेलाह को साम ुमोशाको अिन्तम ँय देखाइएको िथयो। मोशाको इितहासमा 
परमेँ वरले उनलाई ःवगर्मा कःतो महान ्सम्मान गिरएको िथयो भनेर त्यस 
क्षणमा चेलाह को साम ुूकट गिरएको िथयो।"-पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,्  प.ृ 
४७९। 
 
िचन्तनमनन: 

अ. मोशाको मतृ्य ुभएको लग ै  उनको पनु त्थान भएर ःवगर्मा लिगएको 
असलै भएको त देिखन्छ। तर त्यसैबखत परमेँ वरमािथको आःथामा 
िखचडी पकाइरहेका वा अलमलमा परेका मािनसह को साम ु िबचरा 
मोशाले उहाँको मिहमा गनर् चकेुका िथए। य िप, हामी पिन यस 
संसारमा जितसकैु संघषर् गिररहनपुरेतापिन येशूको दोॐो आगमनमा 
हामी सबै जना पनु त्थान हनेुछ भ  ेआत्म ान पाउन ु हामी कित 
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भाग्यमानी छ , छैन  त? यो ान हामीमा हनु ुमोशाले अनभुव  गरेको 
भन्दा महान ्आिशष होइन त? 

आ. नयाँ करारका सन्देशह  परुानो करारमा आधािरत छन।् तर मोशाको 
मतृ्य ुर पनु त्थानले हामीलाई परुानो करारभन्दा अपार ानितर लैजान 
कसरी सहयोग गदर्छ? मोशाको पनु त्थानले हामीलाई कःता कःतो 
नयाँ आत्म ानह  िसकाउन सक्दछ? 

इ. मोशाको जीवनको कथा जसमा आवेगमा आएर च ानमा िहकार्उने 
समेत घट्नाले व्यवःथाबाट होइन हामी िवँ वास ारा िजउनपुछर् भ  े
ज्वलन्त उदाहरणको पाठ हामीलाई कसरी िसकाउँछ? 

ई. यगुको अन्तमा पनु त्थानको ूित ाको बारेमा िचन्तन गनुर्होस।् हाॆो 
िजउनेको आशा, हाॆो अथर्मूलक जीवन िजउनपुन लआय र साथर्क 
जीवनको केन्ििवन्द ु पनु त्थानको ूित ाको आशा िकन भएको छ? 
यिद परमेँ वरले हामीलाई पनु त्थान गनुर्हनु्छ भ  ेकुरामा हामी भरोसा 
राख्छ  भने अ  सबै कुरामा उहाँसँग हामी भरोसा राख् नपुदन र? 
उहाँले हाॆो िनिम्त सबै थोक गनर् सक्नहुनु्छ भने हाॆो िनिम्त उहाँले 
गनर् नसक्ने अ  के काम छ र? 
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कथा १३ 
असमान िववाह 

चे  जे -मी, ५०, ताइवान 
 

यो कथा चे -मीको हो। उनी ताइवानको ःथानीय िशिक्षका 
हनुहुनु्छ। यस कथाले ताइवानका ःथानीय जनताह ले 
सामना गनुर्परेको वाःतिवकतालाई झल्काउँछ। 
म िववाह गनर् चाहेको िथइँन। मेरो हनेुवाला ौीमान अक 
चचर्को िथए भने, म सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएर हकुकी 

िथए।ँ तर हाॆा दवैु बबुाआमाह ले हामीह  िववाह गरेको चाहन्थे। मैले मेरा 
बाबआुमाको कुरा सु ै पन भयो। 
   त्यसकारण, म भावी ौीमान, िम - ा कहाँ गए,ँ र भन, "हनु्छ त, 
हामी िववाह गनर् सक्छ , तर म चचर् पिरवतर्न गिदर्ँन।" त्यसमा उनको केही 
समःया िथएन। तर जब हामी िववाहको बारेमा छलफल गनर् थाल्य , तब 
समःया खडा भयो। मेरो िववाह एडभेिन्टःट चचर्मा भएको म चाहन्थ, त 
उनले भने, "अहँ! िकनभने म ितॆो ौीमान हनेुभएकोले, मेरो चचर्मै िववाह 
गनुर्पछर्।" म सहमितमा आउन ूयास गर। "त्यसोभए, हामी बािहर िववाह 
गर , तर हाॆो िववाह एडभेिन्टःट पाःटरले नै गिरिदनपुछर्," मैले ूःताव गर। 
मेरो एक जना भितजा िम - ा को चचर्मा पाःटर छन,् उनले भने, "ितॆो 
भितजाले नै हाॆो िववाह गिरिदउन ् त।" "अहँ, एडभेिन्टःट पाःटर नै 
हनुपुछर्," मैले िजिकर गर। "तपाईँको जेठान एडभेिन्टःट पाःटर हनुहुनु्छ, 
त्यसकारण, उनलाई नै हाॆो िववाह गिरिदउन।्" हामी दईु जनाको बीचमा 
बादिववाद केही समयसम्म चल्यो। अन्तमा, मैले भन, "यिद एडभेिन्टःट 
पाःटरले हाॆो िववाह गिरिदएन भने, म तपाईँसँग िववाह गिदर्न।ँ" "िठकै छ," 
उनले जवाफ िदए। "म मेरी आमालाई के गन भनेर सोध्छु।" एक समय, 
उनकी आमा एडभेिन्टःट चचर्को सदःय िथइन ्तर उनको ौीमान एडभेिन्टःट 
िथएन। जब उनले िववाह गिरन,् तब उनले आफ्नो ौीमानको चचर्मा सिरक 
भइन।् 
   आफ्नी आमासँग कुरा गिरसकेपिछ, िम - ा ले मलाई भने, "हनु्छ, 
हाॆो िववाह एडभेिन्टःट पाःटरले गिरिदन सक्छ भनेर मेरी आमाले मञ् जरु 
गिरन।्" 
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  तर हाॆो समःयाको अन्त भएको िथएन। उनकी आमाले मलाई मन 
पराएकी रहेिछन ्भनेर मैले थाहा पाए।ँ उनको छोरालाई मैले कजाउन सकोस ्
भ े उनको चाहना भएको मैले थाहा पाए।ँ उसले जाँडरक्सी िपउँथे र 
आइतबारमा चचर् पिन जान्दैनथे। यिद उनले मसँग िववाह गर् यो भने, उनी 
िठक ठाउँमा आउनेछ भ े मेरी सास ुहनेुले सोचेकी िथइन।् िववाह पिछ सास ु
हनेुको चचर्मा म सिरक हनेुछु भ े पिन सास ुहनेुले सोचेकी िथइन।् 
  मेरो िवँ वासभन्दा बािहरको व्यिक्तसँग मैले िववाह गनुर्परेकोले मलाई 
अशािन्त भयो। िम - ा लाई थाहा िथयो िक मलाई असिजलो भइरहेको छ। 
हाॆा बबुाआमाले हामी िववाह गरेको चाहन्छ भ े कुरा, यस बेलासम्म हाॆा 
गाउँका सबै मािनसह ले थाहा पाए। यिद हामी िववाह गरेन  भने, उनको 
बेइज्जत हनेु उनले ठाने। यो त लाजमद  पिन हनु्थ्यो। फेिर त्यसैबखत, 
गाउँलेह ले मेरो ूशंसा गद भ  थालेका िथए, "उनी असल केटी हनु।् 
ितमीले उनीसँग िववाह गन पछर्।" मसँग िववाह गनर् उनी एडभेिन्टःट हनेु 
िनणर्य गरे। त्यसो गरे आफ्नो इज्जत बच्ने उनले ठानेका िथए। िववाह 
गनुर्भन्दा एक मिहना अिघ, उनले बाइबल अध्ययन गरे र बिप् तःमा पिन 
िलए। त्यो िदन म किहल्यै पिन िबिसर्न सिक्दँन। जब उनी पानीबाट िनःके, 
तब उनी रोएका िथए। वाःतवमा उनले मसँग िववाह गनर् चाहेका िथए, तर 
आफ्नो परुानो जीवन त्याग्न चाहेको िथएन। उनले रक्सी िपउन छोड्न 
चाहेन। 
   हाॆा बाबआुमाले अब हामी िववाह गनुर्पछर् भनेर िनधो गरेको ६ 
मिहनापिछ, हामी एडभेिन्टःट पाःटर ारा बािहर खलुा ठाउँमा िववाह गर् य । 
   िववाहपिछ मलाई धेरै तनाव भयो। मेरो ौीमानको जीवनशैली मैले 
पिरवतर्न  गनुर्पछर् भ े चाप ममा भयो। ूत्येक साबथ, उनलाई चचर्मा आउन, 
मैले कर गनुर् पदर्थ्यो। अ लाई येशूको बारेमा सनुाउनपुछर् भनेर मैले उनलाई 
िसकाउनपुरेको िथयो। 
   िम - ा  हािरएको व्यिक्त जःतो भएको िथयो। मलाई िववाह गनर् 
धेरै थोकह  त्याग्नपुरेकोले आफ्नो ःवािभमान िगरेको उनलाई अनभुव 
भइरहेको िथयो। म गभर्वती भएको भनेर उनलाई मैले सनुाए।ँ "तपाईँ धेरै 
रक्सी िपउनहुनु्छ र धेरै अशु  खानेकुराह  धेरै वषर्देिख खाइरहनभुएको छ, 
त्यसकारण तपाईँको शरीर ूदिुषत भएको छ," भनेर एक िदन उनलाई 
सनुाए।ँ 
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  उनको जीवनशैलीलाई पिरवतर्न गनर् हामी सात मिहना पख्य । 
त्यसबेला, मैले मेरो ौीमानलाई ःवःथ खाना खान र ःवःथ जीवनशैली कसरी 
अपनाउनपुछर् भनेर मैले िसकाए।ँ हाॆो छरिछमेकीह ले उनमा पिरवतर्न 
भएको देखे र उनी नयाँ मािनस भएकोले उनको ूशंसा गनर् थाले। 
   तर उनी नयाँ मािनस हनु चाहेको िथएन। जब हाॆो छोरीको 
जन्मभयो, त उनले फेिर रक्सी िपउन थाले। मलाई धेरै द:ुख लागेको िथयो र 
िरस पिन उठेको िथयो, तर उनलाई मैले छोड्न सकेको िथइन।ँ 
   दश वषर् िवत्यो, र हाॆो दोॐो छोरीको पिन जन्म भयो। ती 
वषर्ह मा हाॆो धेरै झगडा र न्  भएको िथयो। एक िदन मलाई यो महससु 
भयो िक म त्यस खालको असमान र झगडा गन जीवन िबताउन चािहन।ँ 
हामी एक आपसमा छुट  भनेर मैले उनलाई सनुाए,ँ तर उनी चपुचाप रहे। 
त्यसकारण मैले  हाॆा बच्ची र १० वषर्की छोरीह  िलएर घरबाट भाग र 
साथीह को घरमा गय । मेरो ौीमान एक्लै होस ् र आफ्नो जीवन र 
पिरवारको बारेमा उनले सोचोस ्भ े मैले चाहेको िथए।ँ िम - ा मबाट छुट्न 
चाहेको िथएन। उनले मलाई तीन िदनसम्म खोजे र आिखरमा मलाई साथीको 
घरमा भे ाए। उनको जीवनशैली पिरवतर्न गनर् उनले मञ् जरु िदए। 
   मेरो ौीमानलाई दयदेिख ूमे गछुर्, तर मैले रोज्नपुरे उनलाई िववाह 
गनर् सहमत हुँिदन। परमेँ वरको सहायताले उनलाई मैले पिरवतर्न गनर् सक्छु 
िक भनेर मैले उनलाई िववाह गरेको िथए।ँ िववाह हनु ुअिघ मैले यो ूाथर्ना 
पिन गरेको िथए,ँ "ूभ,ु यिद उनले मिुक्त पाएको तपाईँ चाहनहुनु्छ भने, 
उनलाई पिरवतर्न गनर् मलाई सहयोग गनुर्होस।्" तर बाइबलले भनेको कुरा 
िठक छ। यसमा लेिखएको छ, "१४ अिवँ वासीह सँग एउटै जवुामा 
ननािरओ। िकनिक धमर् र अधमर्को के साझेदारी हनु् छ? अथवा अधँ् यारोसँग 
उज् यालोको के सहभािगता? १५ भीं टको बेिलआलसँग के सरोकार? वा 
िवँ वास गनको िवँ वास नगनिसत के समानता?" (२ कोिरन्थी ६:१४-१५)। 
आफ्नै आःथाको व्यिक्तसँग िववाह गनुर् उिचत हनु्छ। संसारको अत्यन्तै 
बिु मानी व्यिक्त किहलाइने राजा सोलोमनले पिन, आफ्नो पाठ किठन 
बाटोबाट िसकेका िथए। उनले अ  धमर्का धेरै ीह लाई िववाह गरे, र 
अन्तमा सबै बेकार भनेर आफ्नो जीवनबाट िवरक्त भएका िथए। 
   यिद एडभेिन्टःट ीले एडभेिन्टःट नभएकोसँग िववाह गरे, म यो 
सल्लाह िदन्छु िक तपाईँ आफ्नो ौीमानको िनिम्त िवँ वास र जीवनशैलीमा 
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अनकुरणीय उदाहरण ब ुहोस।् उनको िनिम्त ूाथर्ना गनुर्होस,् खाना 
बनाउनहुोस,् तपाईँको जीवनबाट तपाईँको िवँ वास उनलाई देखाउनहुोस।् 
येशूले म ी १०:१६मा भ ुभएको छ, “हेर, म ितमीह लाई ब् वाँसाह का 
बीचमा भेड़ाझ पठाइरहेछु, यसकारण ितमीह  सपर्झ चनाखो र ढुकुरझ िनद ष 
होओ।"   
  हामी जःतोसकैु भएपिन परमेँ वरले हामीलाई उ ार गनुर्हनु्छ। 
त्यसको िनिम्त उहाँको ठूलो ूशंसा होस।् आिखरमा आएर, मेरो ौीमान 
अत्यन्तै मायाल ुौीमान र बाब ुबने। उनी चचर्को काममा सहयोग गछर्न ्र 
चचर्को एल्डर पिन हनु।् परमेँ वर असल हनुहुनु्छ। 

 -चा  जे -मे    
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