१०

िविभ न शैिक्षक कला तथा
िवषयह र िवज्ञानह मा िशक्षा

यस अध्यायका मूल पदह : रोमी १:१८-२१, भजन १९:१-६, ९६:१-६,
९६:९, १ ितमोथी ६, िहतोपदे श १ र अय्यूब ३८।

यस अध्यायको मूल सार पद: "सारा जगतले परमेँवरको मिहमाको वणर्न
गछर्। र आकाश तथा तारा-मण्डलले उहाँका हातको सीपको घोषणा गछर्।"

(भजनसं मह १९:१

पान्तिरत)।

िशक्षा भ ाले

त्यस अध्ययनमा धेरै िवषयह

समेितएका छन्।

त्यसलाई "द आटर् एण्ड साइन्सेस अथार्त ् कला वा अध्ययन गन िविभ

िवषयह

िव ानह

र िव ानह " भनेर कहलाइन्छ। तर जब हामीले िविभ
बाइबलको

िवषयह

र

ि कोणले िसकाउनु भनेको के अथर् हो? के आधुिनक

इितहास जःता िवषयबःतु वा िचिकत्सा िव ान अध्ययन गदार् त्यसको कुनै
पक्षलाई समथर्न गनर् बाइबलका पदह

खोिज िनकाल्नेमाऽ हो त? हो यसो गदार्

िन:सन्दे ह यस जिटल िवँवमा परमेँवरको सृि को अचम्म लाग्दो शिक्तलाई
व्यवहािरक पमा

हेन र्

त

िवँविव ालयह मा पढ्ने पा

सक्दछ ।

तर

ःकूल

तथा

कलेज

पुःतकह मा बाइबलका केही पदह

वा

समावेश

हुन ु भनेको सही वा सत्य िशक्षाको केवल सानो भागमाऽ हो। हामीले चचार्

गिररहेको िशक्षा भनेको त्यस िशक्षा हो जसले मािनसलाई पापबाट उ ार गछर् र

मुिक्त िदन्छ।

त्यस खालको िशक्षालाई सही

पमा ूयोगमा ल्याउँदा हामीलाई

परमेँवरको वचनको आवँयकता छ जसले ूत्येक िवषय िसकाउँदा परमेँवरको

वचनले के भन्छ सो थाहा पाउनु ज री छ। कुनै मानवशा
मल्युक्यलर बायलोजी जःता शुआम िव ानशा
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होस वा

नै िकन नहुन-् ती िवषयह मा

परमेँवरको वचनले के भन्छ सो खोजिनित गनुर् ज रत छ। यो िबना

परमेँवरको महानता, उहाँको सावर्भौिमस ा र यस सं सारलाई सं भारकतार्को

ानलाई पन्छाइन्छ। जब यस सं सारको भौितक र लआयले भिरएको सृि लाई
परमेँवरको

ि कोण कःतो छ सो िसक्न सक्य

हामीले िसकाउने िवषयह

त्यसको

वा िसकाउन सक्य

अझै निजकै हेन र् सक्दछ र हामीले के पढाउनुपन हो

ान हामी ूाप्त गनर् सक्छ ।

जब हामीले कुनै पिन कला वा िवषयवःतुह

तब इसाई

भने

ि कोणले हेन र सांसािरक

वा िव ानह

िसकाउँछ

कोणले हेन नीितह मा के समावेश

हुँदो रहेछ यस अध्यायमा हामी हेनछ ।

१. केवल एकल परमेँवरमाऽ

परमेँवरको सारा सृि मा जीिवत परमेँवरको अिःतत्व भएको ूमािणत

गदर्छ। हो, यो भनाई कितपटक दोहोिरएकोले यो भनाईको खास तात्पयर्
सेलाएर गएको पाइएको छ। उदाहरणमा जब हामी सोच्छ िक यस सं सार सृि

गनुभ
र् यो होला भनेर िसकाउँछ

गिरन्दा परमेँवरले कःतो िदमाग वा मनले सृि
तब हामीले िसकाउने िविभ

िवषय र िव ानह को अझ निजक भएर उ म

तिरकाले िसकाउन सक्छ । यस सं सारमा मानव जाितका िविभ

उपलब्धीह ले

ि कोण होइन परमेँवरको

गदार् क्षतिबक्षत त भइरहेको छ तर मानवी

ि कोण कःतो िथयो भनेर थाहा पाउन सिकयो भने हामीलाई िसकाउने िशक्षण
कलाह

अथर्मूलक हुनसक्छ।

उदाहरणमा आमाको गभर्मा बालक हुकर्ने समयलाई हामी हेर ।
बायोलोजी वा जीव िव ानले हामीलाई भन्छ िक एउटा मानव ॅणबाट
वौि क
ु
मानव आमाको गभर्मा हुकर्न ९ मिहनापिछ पूरा हुन्छ। आमाको गभर्मा िवःतारै
िवःतारै वच्चा हुिकर्ने चबमा परमेँवरका छापह

हुन्छन्। जब ॅणको
िबकास
ु

हुँदै जान्छ तब िूय परमेँवरको दया त्यहाँ दे िखएको हुन्छ: त्यो कहाँ हुन्छ भने
आमाको िनयिमत पमा ढु कढु क गन मुटुको

ाक्कै मुिन्तर हुन्छ। जब ॅण
ु

ठू लो हुँदै गछर् तब गभर्वती आमाको पेट पिन ठू लो हुँदै जान्छ। त्यो ठू लो
भएको पेट सबैले दे ख्न सिकन्छ। जसर आमाले आफ्नो पेटमा बच्चा भएको
महसुस

सध

गिररहन्छ

त्यसरी

नै

हाॆा

परमेँवर

सन्तानह को बारे मा सध महसुस गिररहनु हुन्छ।
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िपता

पिन

उहाँका

ु एको है िशयतले उहाँको कामको बारे मा
परमेँवर हाॆो सृि कतार् हुनभ

दे हायका पदह ले हामीले के भन्छ? हे नह
र्ु ोस्, रोमी १:१८-२३ "१८
परमेँवरको बोध ती मािनसह का सारा भिक्तहीनता र दुंटताको िव

ःवगर्बाट ूकट भएको छ, जसले सत्यलाई ितनीह का अधमर्ले दबाइराखेका

छन्। १९ परमेँवरको िवषयमा जान्न सिकने कुरा ितनीह मा ूंटै छ,

िकनिक परमेँवरले ितनीह लाई त्यो कुरा दे खाइिदनुभएको छ। २० उहाँको

अ ँय गुण, अथार्त ् उहाँको अनन्त शिक्त र ईँवरीय ःवभाव सं सारको
सृिंटदे िख नै बनाइएका थोकह मा छलर् ै दे िखएको छ। यसैले ियनीह लाई

कुनै िकिसमको बहाना छै न। २१ िकनिक परमेँवरलाई िचनेर पिन ितनीह ले
परमेँवरलाई िदनुपन मिहमा िदएनन्, न त धन्यवाद नै चढ़ाए, तर ितनीह

आफ्ना िवचारमा बेकम्मा भए, र ितनीह को मूखर् मन अझ अध्ँ यारो भयो। २२

बुि मान् छु भन्ने दाबी गरे तापिन ितनीह

िवनाशी मािनस, चराच ु

मूख भए, २३ र ितनीह ले

ी, चारखु े जनावर र घॐने जीवह का मूितर्का

पसँग

अिवनाशी परमेँवरको मिहमा साटफेर गरे ।", भजन १९:१-६ "१ सारा

जगत वा आकाशले परमेँवरका मिहमाको वणर्न गछर्। र तारा-मण्डलले

उहाँका हातको सीपको घोषणा गछर्। २ हरे क िदन ितनीह ले वातार्लाप

गछर्न,् र हरे क रात ितनीह ले

् ३ कुनै बोली छै न, न
ानको ूदशर्न गछर्न।

ँ ै न। ४ ितनीह को सोरले सारा पृथ्वी
भाषा छ, जहाँ ितनीह को सोर सुिनद

गुञ्जायमान छ, ितनीह का शब्द पृथ्वीको सीमान्तसम्मै पुगेका छन्। उहाँले
आकाशमा सूयक
र् ो िनिम्त एउटा वासःथान बनाउनुभएको छ।

५ ऊ िववाह-

मण्डपबाट िनःकेको दुलहाजःतै छ, एक जना िवजेताझ, जो आफ्नो दौड
दौ नमा हिषर्त हुन्छ। ६ आकाशको एक छे उमा उसको उदय हुन्छ, र अक

सीमासम्म पिरबमा गछर्। त्यसको तापबाट केही कुरा लुकेर रहँदैन।" र

ु न्ु छ। तपाईंले नै ःवगर्, सव च्च
नेहिमया ९:६ "तपाईं माऽ परमूभ ु हुनह

आकाश, र त्यसका सबै तारामण्डल, पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक, र
समुिह

र ितनमा भएका सबै थोकह

बनाउनुभयो। तपाईंले नै ितनीह

सबैलाई जीवन िदनुहन्ु छ, र ःवगर्का सारा समुदायले तपाईंलाई पुज्दछन्।"

६,००० वषर्को पापले क्षतिवक्षत भएको र हजार वषर्पिछको िवँव्यापी

महाूकोप जलूलयपिछ पिन कुनै न कुनै तिरकाले परमेँवर हाॆो सृि कतार्माऽ

होइन उहाँको शिक्त, ूेम र उदारताको ूमाणले उहाँ हाॆो सृि कतार् हुनहु न्ु छ
भनेर दे खाइरहेकोछ। परमेँवरको अिःतत्वको ूमाण यःतो शिक्तशाली वा
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ूभावकारी छ िक पावलले रोमी १:१८-२१मा परमेँवरलाई ितरःकार गनह ले
न्यायको िदनमा "परमेँवरलाई िचन्हेको छै न न त उहाँको बारे मा थाहै " भ े

कुनै पिन बहाना पाउनेछैन। भनाईको तात्पयर् यही होिक ूत्येक मािनसले

परमेँवरको बारे मा थाहा पाउन वा उहाँको अिःतत्वलाई सकानर् उहाँले
गनुभ
र् एको सृि बाट िसक्न सक्दछ। ितनीह
आफ्नो

अ ानता

दे खाउन

ूयास

जितसुकै परमेँवरको बारे मा

गरे तापिन

ितनीह को िबिन्तलाई सु ह
ु न
े ै न।
ु छ

आजको युगमा धेरै मािनसह ले

न्यायको

िदनमा

परमेँवरले

सृि कतार्लाई भन्दा सृि लाई नै पूजा

गिररहेको छ। यस पिरूेआयमा इसाई िशक्षामा समावेश हुने कला वा िविभ
िवषय

र

िव ानह मा

परमेँवरको

अिःतत्वलाई

िःवकानुर्

र

उहाँको

सं भारकतार्लाई कदर गरे र ूःतुत गनुर् ज री छ। अन्तमा आएर हामी यो भ

सक्दछ िक कुनै पिन दशर्न, िशक्षा, धारणा वा जुनसुकै िव ान हुँ भनेर हुँकार
गन मािनसह ले यिद परमेँवरको अिःतत्वलाई अःवीकार गछर् वा उहाँको

अिःतत्व केवल अनुमािनतमाऽै हो भनेर िसकाउँछ भने त्यो गलतमाऽ ठहिरन्छ।

सं सारले िदने िशक्षादीक्षामा सबै थोक हुन्छन् तर परमेँवरको ःथाियत्वलाई
पन्छाएका हुन्छन्। इसाई िशक्षा यःतो गिहरो धरापमा पनुह
र् ु । परमेँवरको

अिःतत्वलाई अःवीकार गन कुनै पिन चलाकी नीितह बाट सही इसाई िशक्षा

अलग हुनपु छर्। यस सं सारमा िविभ
भिरएर

यस

सं सारको

जितसुकै

िव ान, वै ािनक, दाशर्िनक आिदह ले
ूगित

भएको

अिःतत्वलाई ःवीकारे न भने ती सबै खल्या खुल ु
िदशाितर लगाइरहेको हुन्छ।
यस

सं सारको

सृि मा

भएका

दे खाएतापिन

परमेँवरको

हुनछ
े वा मािनसलाई गलत

अिवँवसनीय

अचम्म

कृित

र

सौन्दयर्तालाई हे नह
र्ु ोस्। पापको क्षतिबक्षतपिछ पिन ती कायम भइरहे को हामी
पाउँछ । दु:ख, क , पिरक्षा आिदको समयमा पिन ितनीह बाट हामीले
सान्त्वना र आशा कसरी िलन सक्छ ?
२. पिवऽताको सौन्दयर्ता
भजन

९६:९मा

हामी

पढ्छ

"उहाँका

पिवऽताको

वैभवमा

ु ाई दण्डवत् गर, हे सारा पृथ्वी, उहाँको सामु थरथरी होओ।" अथार्त ्
परमूभल
"परमेँवरलाई
सं सारका

उहाँको

मािनसह

पिवऽताको
हो,

उहाँको

सौन्दयर्तामा
सामु
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आराधना

थुरथुर

काँप"

गर!

हे ,

सारा

( पान्तिरत)।

"पिवऽताको वैभव वा सौन्दयर्ता" भ े अवधारणालाई हामीले कसरी बुझ्ने?
इसाईको िनिम्त त्यसको अथर् के हो र जुनसुकै िवषयबःतु हामी िसकाउँछ

त्यसमा सौन्दयर्ता वा सुन्दरता िकन दे िखनुपछर्?

ँ ामा भरपछर्" भनेर हामी
"सौन्दयर्ता वा सुन्दरता हेन मािनसको आख

ँ ा बनाउनुभयो त्यसलाई हामीले िबसर्नहु न्ु छ।
ूायजसो भन्छ , तर कसले आख
ँ ा,
िहतोपदे श २०:१२मा यो ठोकुवा गरे र उल्लेख गछर् "सुन्ने कान र दे ख्ने आख

ती दुवै परमूभ ुले नै बनाउनुभएको हो।" त्यसो भयो भन्दै मा परमेँवरले सृि

गनुभ
र् एको सुन्दर सृि ह लाई ढोगेर पूजा गनुप
र् छर् भनेको होइन तर सृि मा
हामीले दे ख्न सकेको सुन्दरतामा परमेँवरको बारे मा िसक्न सक्छ र उहाँ सुन्दर

कुराह लाई कःतो ूेम गनुह
र् न्ु दो रहेछ भनेर उहाँको चिरऽको बारे मा जा
सक्छ । हाॆो पितत सं सारमा त कितपय सौन्दयर्ता वा सुन्दर थोकह

अिहले

पिन पाउँछ भने पितत नभएको सं सारमा त झन कःतो सौन्दयर्ता होला? हो,

परमेँवर सुन्दर वा सौन्दयर्ताको सृि कतार् हुनहु न्ु छ भनेर यसले हामीलाई
िसकाउँदछ।

िविभ

िवषय

परमेँवरको चिरऽ र

वा

कला

र

िव ानह को

अध्ययनले

हामीलाई

दयको निजक हामीलाई ल्याउन सक्छ र सक्नु पिन

पछर्। हामी परमेँवरको आफ्नै कलाको भाग ह र उहाँले सृि

गनुभ
र् एको

ँ कसरी हुनसक्छ
िव ानको सेरोफेरोमा हामी भएको हुनाले हाॆो पिहचान येशूसग

भनेर धेरै कुराह

िसक्न सक्छ ।

"हाॆो पृथ्वीका घरमा सजाउनुभएको सरल र शान्त सुन्दरताको

उहाँको कामलाई उहाँका सन्तानह ले सराहना र खुिशयालीसाथ मनाउन् भ े

्
परमेशवरको
चाहना हो। उहाँ सौन्दयर्ताको ूेमी हुनहु न्ु छ। उहाँले सबभन्दा

ठू लो सराहना भनेको हामीमा भएको बािहरी आकिषर्त हाऊभाऊ भन्दा हाॆो

चिरऽमा भएको सुन्दरतालाई मन पराउनुहन्ु छ। जसरी फूललाई शान्त सौन्दयर्ले
िस ािरएको छ त्यःतै हामीमा पिन शु

ग न् भिन उहाँ चाहनुहन्ु छ।"-एलेन जी

र सरलताका गुणह लाई उत्पादन

ाइट, ःटे प्स टु बाइ , पृ. ८५बाट

पान्तिरत।

तर सुन्दर र आकिषर्त थोकमाऽ असल र पिवऽ हुनैपछर् छै न भनेर

दे हायका पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? उत्पि

३:६ "जब ःऽीले त्यस

खको फल खानलाई असल र हे नम
र् ा रहरलाग्दो, र बुि
खको चाह गनुप
र् न रहे छ भनी दे िखन्, तब ितनले त्यस
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पाउनलाई त्यस
खको फल िटपेर

खाइन्, र आफ्ना पितलाई पिन िदइन्, र उनले पिन खाए।", िहतोपदे श ६:२५
"ितॆो मनमा त्यसको सुन्दरताको कारण कुइच्छा नगर,् अथवा त्यसको
ँ ाले ितमीलाई नफसाओस्।" र िहतोपदे श ३१:३० "सौन्दयर् ॅमात्मक
आख
हुन्छ, र सुन्दरता उिड़जाने हुन्छ, तर परमेँवरको भय मान्ने ःऽीको नै ूशं सा
गिरनुपछर्।"

परमेँवरले जसरी सबै थोक असलै बनाउनु भएतापिन, जसरी उत्पि

१:३१मा उल्लेख गरे को छ "आफूले बनाउनुभएको हरे क कुरा परमेँवरले

हेनभ
र्ु यो। र त्यो सा॑ै राॆो िथयो।..." हाॆो माझमा एक परम शऽु छ जसले
परमेँवरले बनाउनुभएको थोकह लाई िवगारे को छ र त्यसलाई आफ्नै इच्छा
अनुसार शोषण गदर्छ। त्यसको अथर्, सौन्दयर्ता र सुन्दरताको अवधारणह

पिन

हाॆो िखलाफमा वा हामीलाई िवगानर् ूयोग गिरन सक्दछ। त्यसकारण हामीले
िसक्ने कुनै पिन िशक्षण कला वा िवषयलाई धमर्शा

बाइबलले अगुवाई गनुर्

ज री छ। िकनभने परमेँवरको वचनले हामीलाई िसकाउँदछ िक सबै सुन्दर
थोकह

हाॆो िनिम्त असल वा पिवऽ छ भ े छै न। परमेँवरको

पिन वःतु वा व्यिक्तको सौन्दयर्तालाई हेन

सहयोग गदर्छ।

के केही सुन्दर थोकह

वचनले कुनै

ि कोणलाई होिशयारी अपनाउन

छन् जुन पिवऽ वा असलै छ भ े छै न? वा

के के असल, राॆो र सुन्दर थोकलाई पिरिःथितको भरमा अपिवऽ वा खराब
बनाउन सिकन्छ? कुन असल, सुन्दर छ भ े िनणर्य गनर् कुन मानपदण्ड हामी

ूयोग गनर् सक्छ ?
३. गलत काम गनर् वा ऽुटी गनर् िशपालु
हामीलाई थाहा छ यस सं सारमा अनेक िसक्ने र िसकाउने कला वा

िवषयबःतु र दशर्न िव ाह

छन् जसले परमेँवरको आदर गदन। त्यःतो

खालको खेमा वा सं यन्ऽमा इसाईह

्
पःनुपिन हुँदैन भनेर धेरैले तकर् गछर्न।

जब आफ्नै वा अ को औ ोिदक काममा बन्दव्यापार गदार्, कुनै ःथािपत

सं ःथाह लाई सहयोग गदार् र सञ्चारह ले ूसारण गरे का कुनै खबरह को

पिछ लाग्न सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट इसाई बढो होिशयार हुनपु छर्।

१ ितमोथ ६मा केकुराह दे िख होिशयार हुनपु छर् र त्यसबाट अलग

भएर बःनुपछर् भनेर ूसःत उदाहरणह

िदएको छ। फेिर १ ितमोथी

६:९,१०मा के कुराह मा अलग हुनपछर् भनेर पावलले चेतावनी िदन्छन्?
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हे नह
र्ु ोस् "१ दासत्वका जुवामुिन हुने सबैले आ-आफ्ना मािलकलाई पूरा

सम्मानको योग्य ठानून,् तािक परमेँवरको नाउँ र हाॆो िशक्षाको बदनामी

नहोस्। २ िवँवासी मािलकह लाई ितनका कमाराह ले िवँवासमा दाजुभाइ
भन्दै मा अनादर नग न्। ब

ितनीह ले उनीह को झन् बढ़ी सेवा ग न्,

िकनभने ितनीह का सेवाबाट लाभ पाउनेह
कतर्व्यह

िवँवासी र िूयह

पालन गनर् िसकाऊ, र आमह गर।

् यी
नै हुन।

३ यिद कसै ले अ

िस ान्त

िसकाउँछ र हाॆा ूभ ु येशू भींटको उिचत वचन र ईँवरभिक्तअनुसारको

िशक्षासँग सहमत हुँदैन भने, ४ त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ, र त्यसले केही

जानेको हुँदैन। त्यसले व्यथर्को वाद-िववाद गछर्, र एक-एक शब्द िलएर

झगड़ा गनर् खोिजिहँ छ। यी कुराह ले डाह, कलह, बदनामी र खराब श ाह
उत्पन्न गराउँछन्, ५ र बुि

ॅंट भएका र सत्यबाट अलग भएका

मािनसह का माझमा किच ल उठाउँछन्, अिन भिक्तचािहँ फाइदा उठाउने

उपाय हो भनी ितनीह

ठान्छन्।

६ सन्तुिंटसिहतको भिक्त नै ठू लो लाभ

हो। ७ िकनिक हामीले न त यस सं सारमा केही ल्याय न यहाँबाट केही

लै जान नै सक्छ । ८ तर खान र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसै मा सन्तुंट

हुनेछ । ९ तर धनी हुने इच्छा गनह

परीक्षामा पछर्न,् पासोमा फःछन् र धेरै

सवर्नाशमा डुबाउँछन्। १० िकनभने

िपयाँपैसाको मोह नै सबै िकिसमका

अथर्हीन र दु:खदायी इच्छाह मा डुब्छन्, जसले मािनसह लाई बरबादी र
खराबीको जड़ हो। पैसाको लोभमा परे र कोही-कोही िवँवासबाट कुमागर्ितर

लागेका छन्, र धेरै पीडाले ितनीह का

दय घोचेका छन्। ११ तर

परमेँवरका जन ितमीले यी सबै त्याग, र धािमर्कता, भिक्त, िवँवास, ूेम, िःथरता

र नॆताको लआय राख। १२ िवँवासको उ म लड़ाइँ लड़। अनन्त जीवन

पिबराख। यसै मा ितमीलाई बोलावट भएको िथयो, जब ितमीले धेरै साक्षीह का

उपिःथितमा ितॆो िवँवासको असल साक्षी िदएका िथयौ। १३ सबै थोकलाई
जीवन िदनुहन
ु े
ु े परमेँवर र पिन्तयस िपलातसको अगािड असल गवाही िदनुहन

भींट येशूको सामने, १४ म ितमीलाई आदे श िदँदछु , िक ूभ ु येशू भींट दे खा
नप ञ्जेल यस आ ालाई कल

र अपवादबाट अलग राख। १५ अिन धन्य

र सव च्च, राजाह का महाराजा, ूभ ुह का महाूभ ुले उिचत समयमा भींटको

आगमनलाई ूकट गनुह
र् न
ु ेछ। १६ उहाँमा नै अमरत्व छ, र उहाँ त्यस

ज्योितमा वास गनुह
र् न्ु छ जसको निजक कोही जान सक्दै न। उहाँलाई कुनै

मािनसले किहल्यै दे खेको छै न न दे ख्न सक्छ। उहाँलाई नै आदर र पराबम
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सदासवर्दा होस्। आमेन। १७ यस सं सारका धनीह लाई घमण्डी नहुने आ ा

दे ऊ, र अिनिँचत सम्पि मा होइन तर हामीलाई हरे क थोक ूशःतसँग
् १८ ितनीह ले
उपभोग गनर् िदनुहन
ु े परमेँवरमािथ ितनीह ले आशा राखू न।

असल कायर् ग न्, र असल कामह मा धनी, उदार-िच

र दानी होऊन्। १९

यसरी आफ्नै लािग भिवंयको असल जग बसाल्न सकून्, तािक ितनीह ले त्यो
जीवन पिबराखू न ् जो साँच्ची नै जीवन हो।

२० ितमोथी, जे ितमीलाई

सुिम्पएको छ, त्यो सुरिक्षत राख। भिक्तहीन गनथन र खण्डनह , जो झू टो

हो, ितनलाई पिरत्याग गर। २१ यी कुराह का पिछ लागेर कित जना आफ्नो

ान

िवँवासको लआयबाट च ुकेर गएका छन्। ितमीसँग अनुमह रहोस्।"
१ ितमोथी ६:२०मा आफ्नो ःप

धारणा राख्दा त्यसबाट अलगै बस

भ े चेतावनी िदएको हेनह
र्ु ोस् "...भिक्तहीन गनथन र खण्डनह , जो झूटो

ान

हो, ितनलाई पिरत्याग गर।" पावलले अक सन्दभर्मा भनेको भएतापिन उनको
नीित सबैमा लागु हुन्छ। हो, कितपय मानव िशक्षा, उपलब्धी, दशर्नह ,
आःथाह , िव ानह , अनेक

अनुमािनत धारणाह , अनेक

तकर्ह

आिद

मानव इितहासमा अत्यन्तै गलत सािबत गिररहेको हामी पाउँछ र पाइरहेका
छ । भूल गनर् मािनसह

अत्यन्तै िशपालु छ।

२००० वषर्सम्म िवँवका अत्यन्तै चलाख, बुि मानी, जा े िव ह ले
यस पृथ्वी ॄम्हाण्ड वा जगतको केन्िमा नहल्ली बसरी रहेको छ र सारा तारा
र महह

यसको विरपिर िस

िथए। कितपय अनेक
धारणालाई पुि

गोलाइमा घुिमरहेको छ भनेर िवँवास गरे का

जिटल गिणत र िव ानह लाई ूयोग गरे र त्यस

गनर् खोजेको िथयो। तर जितसुकै ूयास गरे र ितनीह को

धारणालाई ूमािणत गनर् खोजेतापिन त्यो गलत सािबत भएको छ। त्यसकारण
गलत गनर् अत्यन्तै िशपालु िथए र ितनीह ले िसकाएका कुराह

ती मािनसह
"झठा

ान" भन्दा अनथर् लाग्दै न होला।
जीव िव ान वा िवकासवाद िस ान्तले खरब

पृथ्वीमा अचानकसँग जीवनको सृि

वषर् लगाएर यस

भयो र त्यसमा परमेँवरको केही सं लघ्नता

छै न न त त्यसको कुनै लआय नै छ भनेर अिहले पिन िसकाइरहे का छन्। यस
िशक्षालाई पुि

गनर् अनेक

अनिगिन्त वै ािनक लेखह

छािपएका छन्।

मािनसह

भूल गनर् िसपालु छन् भ े धारणालाई आत्मसात् गदार् ितनीह ले

शा ीह

िकन नहुन ् ितनीह

िसकाएका कुराबाट हामी के पाठ िलन सक्छ ? जितसुकै महा वै ािनक वा
गलत गनर् िसपालु हुनसक्छ भ े कुरा थाहा
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पाएर जब इसाई िशक्षालाई कायार्न्वन गछ िसकाउने िवषय र िवशेष गरे र
िव ानको िवषयमा तब त्यसले कसरी ूभाव पानुप
र् छर्?
४. मूखत
र् ा र

ानबुि

िहतोपदे शको पुःतकले बुि

र मूखत
र् ालाई िचरफार गरे र हाॆो समझ
ाबुि लाई च ु े िक वा मािनसको आफ्नै

ूःतुत गछर्। परमेँवरबाट आउने

तकर् वा मूखत
र् ालाई च ु े भ े आत्मिनणर्यको अिधकार परमेँवरले सबैलाई

िदनुभएको छ। िहतोपदे श १ पढ्नुहोस् र त्यसमा सही र सत्य इसाई िशक्षा वा
ानबुि
दाऊदका

भनेको के रहे छ भनेर हामीलाई कसरी िसकाउँछ? हे नह
र्ु ोस "१
छोरा

मािनसह ले बुि

इॐाएलका

राजा

सोलोमनका

िहतोपदे श:

र अनुशासन ूाप्त गनछन्, अन्त र्िंटका कुराह

३ एक अनुशािसत र िववेकी जीवन िजउनेछन्,
बन्नेछन्,

जवानह ले

२

४ सोझाह

जस ारा

बुझ्नेछन्,
िववेकशील

ूाप्त गनछन्। ५ बुि मान्ले सुनून ् र

ान र बुि

ितनीह को

ान बढ़ोस्, र िववेकशील व्यिक्तलाई अगुवाइ िमलोस्, ६ जस ारा

्
बुझून।

ु ो
परमूभक

िहतोपदे श र
७

ंटान्तह , बुि मान्को आ ान र रहःयका कुराह
भय

नै

ानको

सु

हो, तर

ितनीह ले

मूखल
र् े

बुि

र

अनुशासनलाई तुच्छ ठान्दछ। ८ हे मेरो छोरो, आफ्नो बाबुको आदे श सुन ् र
९ ती ितॆो िशरमा शोभाको मुकुट, र ितॆो

आफ्नी आमाको िशक्षा नत्याग्।

गलामा सम्मानको हार हुनेछ। १० हे मेरो छोरो, यिद पापीह ले ितमीलाई
बहकाउन खोजे भने, ितनीह को बहकाउमा नलाग्।

११ ितनीह

भन्लान्,

“आऊ हामीसँग, कसै को रक्तपात गनर् ढु िकबस , कुनै िनद षलाई लु न ढु िकबस ,
ँ मा पुग्नेह लाई
१२ िचहानले िनलेझ, र गिहरो भ खालोमा परी त्यसको पीध
झ, हामी ितनीह लाई पूरै िजउँदै िनल ।

थोकह

१३ हामी सबै िकिसमका बहुमूल्य

िलनेछ , र लूटका मालसामानले हाॆा घर भनछ , १४ ितमी हामीसँगै

साझेदार होऊ, र हामी लूटको थैलोबाट बाँ नेछ ।”

१५ हे मेरो छोरो,

ितनीह सँग नजाऊ ितनीह को मागर्मा खु ै नराख्नु १६ िकनिक ितनीह का
् १७ सबै
रक्तपात गनर् आतुरी गछर्न।

खु ा पाप गनर् हतािरन्छन्, ितनीह

पक्षीह का नजरको सामु जाल फैलाउनु कित व्यथर्! १८ यी मािनसह
गतको

लािग

ढु िकरहन्छन्,

बेईमानीिसत कमाउनपि

ितनीह

लाग्नेह

आफै

जािकन

ढु िकरहन्छन्!

आफ्नै
१९

सबैको अन्त्य यस िकिसमले हुन्छ, यसरी

धन आजर्न गनको जीवन त्यसै ले िछनेर लै जान्छ। २० बुि

१६३

सड़कह मा चक

सोरले कराउँछ, त्यसले आफ्नो आवाज बजारह मा उचाल्छ, २१ होहल्लाले
भिरएका

गल्लीह का

पखार्लमािथबाट

त्यो

िचच्च्याउँछ, सहरका

ढोकाह मा यसरी त्यसले भाषण गछर्: २२ “हे िनबुिर्

मूल

हो, किहलेसम्म ितमीह

आफ्नो बुि हीन मागर्लाई ूेम गिररहनेछौ? किहलेसम्म िखल्ली उड़ाउनेह
िखल्ली उड़ाइरहनमा मग्न भइरहने र मूखह
र् ले

ानलाई घृणा गदरहने? २३

यिद मेरो हप्की ितमीह ले महण गरे का भए, म आफ्नो

दयका कुराह

ँ २४
ितमीह लाई थाहा गराउनेिथए।

ितमीह सँग पोख्नेिथए ँ र मेरा िवचारह

तर मैले बोलाउँदा ितमीह ले इन्कार गरे का हुनाले र मैले आफ्नो हात

फैलाउँदा कसै ले ध्यान निदएको हुनाले, २५ मेरा सबै अतीर्लाई ितमीह ले

बेवाःता गरे का हुनाले र मेरो हप्की महण नगरे का हुनाले, २६ ितमीह लाई
म

हाँःनेछु, िवपि ले

आपि

आइपदार्

ितमीह लाई

छोप्दा

म

िखल्ली

आपि

ितमीह मािथ मड़ािरएर आउँछ, जब स ंट र दु:खले ितमीह लाई

ँ ीबेहरीझ ितमीह लाई िवपि ले ढाक्छ, जब भ ुमरीझ
उड़ाउनेछु– २७ जब आध

डुबाउँछन्। २८ “तब ितनीह

मलाई पुकानछन्, तर म जवाफ िदनेछैन,

ितनीह ले मेरो खोजी गनछन्, तर मलाई भे ाउनेछैनन्। २९ ितनीह ले

ानलाई घृणा गरे का हुनाले र परमूभ ुको भय मान्न नचाहे का हुनाले, ३०

ितनीह ले मेरो अतीर् महण नगरे का हुनाले र मेरो हप्की ितरःकार गरे का
हुनाले, ३१ ितनीह ले आफ्नो चालचलनको फल भोग्नेछन् र आफ्ना कपट
योजनाको फलले आफै लािदनेछन्। ३२ आफ्नै मनमानीपनले गदार् िनबुिर् ह

मनछन्, र मूखह
र् को आफ्नै िनिँचन्तताले ितनीह मािथ नाश आइपनछ। ३३

तर मैले भनेको कुरा जस-जसले सुन्छन् ितनीह

सुरक्षामा िजउनेछन्, र हािन-

नोक्सानीको डरै िवना ढु क्क रहनेछन्।”
बुि

र िनबुर् ी अथार्त मूखत
र् ालाई तुलना गद बाइबलले त्यसको

िचरफार गदर्छ। मूखत
र् ापूणर् व्यवहार र मूखह
र् लाई साथी बनाएर ितनीह को
लहै लहै मा लाग्नु कितको खतरा छ भनेर िहतोपदशेको पुःतकले हामी सबैलाई

बुझाउन खोज्दछ। परमेँवरले के भ

चाहनुभएको छ त्यो ःप

र मूखत
र् ाको बीचमा के िभ ता छ त्यो पिन ःप

छ साथै बुि

छ: उहाँका जनह

बुि को

पिछ लागुन ् र त्यसलाई खोजुन ् भ े परमेँवरको चाहना हो। बुि लाई
धनसम्पि

जःतै सम्हाली राख र त्यो पिन थोरै होइन ूसःत होस् भ े

परमेँवर चाहनुहन्ु छ।
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िविभ
अनुसार

कला वा िवषय र िव ानह का िव ाथीर्ह ले आआफ्नो दक्षता

ान हािसल गनर् र आफ्नो अध्ययनमा

गदर्छन्। हामीमा भएको

उच्चतम हािसल गनर् ूयास

ान, दक्षता र ूितभाले हामीले िसकेका अनेक

ान र

िव ानह लाई ूगितशील बनाउन सक्छ ।
य िप, बाइबलको

ि कोणमा िविभ

िवषय वा कला र िव ानह को

ान हािसल गनुक
र् ो के अथर् छ यिद हामीले ठीक र वेठीक छु

असल र खराबलाई िच

ाउन सकेन ,

सकैन वा सत्य र असत्य वा गलतलाई अलग गनर्

सक्दै न ? यो कुराको उदारणको िनिम्त हामी धेरै गिहरो गिर जानुपदन।
कितपय नामुद सि तकार, िचऽकार, िव ान भनाउँदाह

िवँवका

वा

दाशर्िनकह को जीवन अिलकितमाऽ हेर्य भने पुग्छ। ितनीह मा महान् दक्षता
र ूितभाह

छन् तर ितनीह को नैितक वा आदशर् जीवन खिःकएको छ भने

त्यसबाट ितनीह लाई कित नै लाभ होला र? (कितपय समयमा कितपय
ितनीह

युवा वा किललो

अवःथामानै

मृत्युको

मुखमा पदर्छन् िकनभने

ितनीह को नैितक र जीवनशैली कसैको िनिम्त उदारणीय हुँदैन)। िवँवका

कितपय महान् वै ािनकह

महान् िशिक्षत होलान्, अत्यन्तै ूितभाशाली होलान्,

िवँविवख्यातै होलान्, असाधारण सृजनात्मक वा िजिनयस होलान्, अनेक

पुरःकारह ले पुरःकृत होलान् तर अनेक जैिवक, रासानयीक, अणुबम, िमसाइल
जःता अनिगिन्त मािनसह लाई ध्वःत बनाउनेकाममा िदलोज्यान िदएर खिटयो

भने ितनीह को कामका फलह
पिन राज्यसं ःथा, रा

के हुन ् र? (यो पिन ध्यान िदनु ज री छ कुनै

वा िवँवलाई तहसनहस पान मािनसह

अ ानी, मजदुर वगर् र गिरबह

अजान

होइन तर ठू ला ठू ला िशिक्षत वगर्ह

भ म
े ा कोही दुईमत छ त?) त्यसकारण
छै न।

वा

नै हुन ्

ान आफै असलै हुन्छ भ े आवँयक

िहतोपदे श १:७ पढ्नुहोस्। सही र सत्य इसाई िशक्षाको साँचो के छ

भनेर त्यसले कसरी ूकट गदर्छ? "परमूभ ुको भय वा उहाँमािथ ौ ा राख्नु र

उहाँको उपिःथितको अनुभव गनुर् नै

ानको सु

हो, तर मूखल
र् े बुि

र

अनुशासनलाई तुच्छ ठान्दछ वा हे प्दछ।" ( पान्तिरत)।

एक जना िवँविवख्यात नोबेल पुरःकार पाउने नािःतक वै ािनक

जसले ॄम्हाण्ड, तारामण्डल आिदको अध्ययन गछर्न ् जसलाई खगोलशा ी पिन
भिनन्छ र ती ॄम्हाण्डलाई हाँक्ने शिक्तह को बारे मा अध्ययन गन बममा
उनी लेख्छन् "जित यस जगत वा ॄम्हाण्डका बारे मा अध्ययन गछ त्यित अझ
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हामी बुझ्न नसक्ने भइरहे का हुन्छ र त्यसको अध्ययन गनर् पिन बेकार जःतै
लाग्छ।"

ान आफैपिन अथर्हीनमाऽ होइन अझ त्यसले महान् गलत िदशाितर

लान सक्छ भनेर उिक्त वै ािनकको भनाइले कसरी पुि

गछर्?

५. परमेँवरले अय्यूबलाई जवाफ िदनुहन्ु छ

अय्यूब ३८ ध्यान िदएर पढ्नुहोस्। यसमा हामीलाई परमेँवरको

बारे मा के िसकाउँछ? उहाँ कैवल सृि कतार्माऽ होइन सारा

जीव िजवातको

ु न्ु छ भनेर दे खाउन खोिजएको छ? हामी जुनसुकै कला वा
सं भारकतार् पिन हुनह

िवषयबःतु र िव ानह लाई बुझ्न खोज्छ परमेँवर सृि कतार् र सं भारकतार्

ु न्ु छ भ े सत्यले हामीलाई कसरी ूभािवत पानुप
हुनह
र् दर्छ? हे नह
र्ु ोस्, "१ तब
ँ ीबेहरीबाट यसरी जवाफ िदनुभयो:
ु े अय्यूबलाई आध
परमूभल

जसले मूखर् कुराह

२ “यो को हो

गरे र मेरो सल्लाहलाई धिमल्याउन खोज्छ?

३ ितॆो

कम्मर कसेर मदर्झ खड़ा हो, म ितमीलाई सवाल गछु र्, र ितमीले मलाई जवाफ
दे ऊ। ४ “पृथ्वीको जग मैले बसाल्दा ितमी कहाँ िथयौ? ितमीले बुझ्छौ भने
मलाई बताऊ। ५ त्यसको नाप कसले ठहरायो? ितमीले ता जान्नुपन! कसले

त्यसमा नापको डोरी टाँग्यो? ६ त्यसलाई थाम्ने खम्बाह

कहाँ अऔयाइएका

छन्? त्यसको जगको ढु ा कसले बसाल्यो? ७ जब त्यस िदनको िमरिमरे
उज्यालोमा ताराह ले एकसाथ गाए, र ःवगर्दूतह

रमाहटले कराए। ८ “समुि

पृथ्वीको गभर्बाट फुटे र िनःकँदा त्यसलाई रोक्न कसले ढोकाह

बन्द गर्यो?

९ जब मैले त्यसलाई बादलको कम्बलले ढाक, र बाक्लो कुइरोले त्यसलाई

लपेट।

१० त्यसका ढोकाह

र आग्लाह

ठीक ठाउँमा राखेर, जब मैले

त्यसका िसमाना ठहराए,ँ ११ र मैले भने, ‘यितसम्म माऽ तँ आउन सक्छस्,

अ

यता आउन सक्दै नस्, तेरा शिक्तशाली छालह

यही नै रोिकनुपछर्’। १२

“ितॆो जीवनकालमा के ितमीले किहल्यै िबहानीलाई आ ा गरे का छौ? अथवा

ूभातलाई त्यसको ठाउँ दे खाएका छौ? १३ र यसले पृथ्वीको छे उ समातेर
दुंटह लाई त्यहाँबाट हटाउन त्यसलाई हल्लाओस्?

१४ माटोले टाँचाको

मुिन्तर आकार िलएजःतै पृथ्वीले आकार धारण गछर्, त्यहाँका आकृित लुगाको
जःतै ूंट दे िखन्छन्। १५ दुंटह लाई ूकाश िदइँदैन र ितनीह का

उठाइएका हात भाँिचन्छन्। १६ “के ितमी समुिको मूलह सम्म झरे का छौ?
अथवा जानै नसिकने गिहराइमा िहँड़ेका छौ? १७ के मृत्युका मूल ढोकाह

ितमीलाई ूकट गिरएको छ? के ितमीले अध्ँ यारो ठाउँका ढोकाह लाई
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किहल्यै दे खेका छौ? १८ के ितमीले पृथ्वीको िवःतृत फैलावटलाई बुझेका
छौ? यी सबै ितमीले जानेको भए मलाई बताऊ।

छ? र अन्धकार कहाँ वास बःछ?

१९ “ज्योितको मुहान कता

२० के ितमीले ितनीह

हरे कलाई

ितनीह का ठहराएका िसमानामा लै जान सक्छौ? र ितनीह का घर जाने बाटो
ितमीलाई थाहा छ?

२१ िन:सन्दे ह ितमीले यी सबै कुरा जान्दछौ होला,

िकनिक ितमी जिन्मसकेका िथयौ! ितमी कित धेरै वषर् बाँिचसक्छौ!

२२ “के

ितमी िहउँको भण्डारमा पुगेका छौ? अथवा अिसना थुपारे को ःथान ितमीले
दे खेका छौ? २३ जो मैले िवपि को िदन,

यु

र लड़ाइँको घड़ीको िनिम्त

जोगाएर राखेको छु । २४ कुन बाटोह दे िख िबजुली यताउता फैिलन्छ, अथवा

पूवीर्य बतास पृथ्वीमा चारै ितर उड़ाइन्छ? २५ महावृिंटको लािग कसले नहर

खनेको छ? र तूफानको िनिम्त बाटो कसले तयार गरे को छ? २६ िनजर्न

ठाउँमा

उजाड़-ःथानलाई

िभजाउनका

िनिम्त

२७

उजाड़

जिमनह लाई हिरयोभिरयो बनाउनलाई र सुक्खा जिमनमा घाँसह

र

खो

उमानर्लाई

कसले बाटो तयार गर्यो? २८ के वृिंटको कुनै बाबु छ? शीतको थोपालाई

जन्माउने बाबु को हो? २९ कसको गभर्ले िहउँलाई जन्मायो? आकाशबाट झन

तुसारोको आमाचािहँ को हो? ३० किहले पानी ढु ाजःतै कड़ा बन्दछ, किहले

गिहरो महासागरको सतह जम्छ? ३१ “के ितमीले िकरिकटी ताराह लाई
बाँध्न सक्छौ? अथवा मृगिशराको पुञ्जलाई फुकाल्न सक्छस्? ३२ के ितमीले

गृह नक्षऽह लाई ितनका ऋतु-ऋतुमा िनकाल्न सक्छौ? अथवा सप्तिषर्-तारा र
ितनका दललाई डोर्याउन सक्छौ? ३३ आकाशको शासन गन िनयमह लाई

के ितमीले जानेका छौ? पृथ्वीको ूाकृितक िनयमह लाई ितमीले ठहराउन
सक्छौ? ३४ र आफूलाई पानीको भलले ढाक्न सक्छौ?

३५ के ितमीले

िबजुलीलाई ितनीह को मागर्मा पठाउँछौ? के ितनीह लाई ‘हामी यहाँ छ ’ भनी
ितमीलाई भन्छन् र?

३६ कसले

दयलाई बुि

िदयो? अथवा मनलाई

समझदारी िदयो? ३७ को यःतो बुि मानी छ जसले मेघलाई गन्न सक्छ? र
आकाशमा भएको पानीको भण्डारलाई िर याउँछ? ३८ किहले धू लो माटो कड़ा

हुन्छ, र माटोको डल्ला एकसाथ टाँसेर बःछ? ३९ “के िसं हनीको िनिम्त

ितमीले िशकार खोिजिदन्छौ? र िसं हको भोकलाई तले तृप्त पानर् सक्छौ? ४०
जब ितनीह

आफ्नो ओड़ारमा ढु िकबःछन्, अथवा आफू लुकेको ठाउँमा

पिखर्रहे का हुन्छन्? ४१ कागका बचेराह ले खानेकुराको अभावमा परमेँवरको
पुकारा गदार्, कसले कागलाई त्यसको आहार जुटाइिदन्छ?”

१६७

"भौितक पदाथर्मा मह वपूश र् शिक्त वा उजार् लुिकएको हुन्छ भनेर

कितपयले िसकाउँछ। केही िनिँचत कितपय बःतुह

त्यस पदाथर्लाई नै

ँ भएको उजार् आफैलाई पिरचालन गछर् र ूकृितमा
सुिम्पएको हुन्छ, र आफूसग

ँ तालमेल गरे र त्यो पदाथर् वा बःतु चल्दछ
भएको तोिकएका नीितह सग
भनेर वै ािनक भनाउँदाह ले

जसलाई परमेँवर आफैले हःतक्षेप गनर् सक्नुह ु

िसकाउँदछ। यो िव ान झुटो हो र यो परमेँवरको वचनले सम्हालेको छै न।

ूकृित सृि कतार्को सेवक हो।...वौि क

ानको उपिःथित र सिबय उजार्

ूकृितका िनयम अनुसार र िनयम ारा काम गछर् भनेर ूकृितले ूमािणत गदर्छ।

परमेँवर िपता र पुऽले िनयिमत पमा काम गिररहनुहन्ु छ भनेर ूकृितले

दे खाउँछ। येशू भी ले भ ु भयो, 'मेरा िपताले काम गिररहनुहन्ु छ, र म पिन

काम गिररहेको छु ' यूह ा ५:१७।"-एलेन जी
पृ. ११४बाट

पान्तिरत।

ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस,

अगािड भिनएको जःतै कितपय िव ानह
मःत भएर आफ्ना अवधारणाह

नािःतक र भौितकवादीले

् त्यसको अथर् कुनै नािःतक
ूःतुत गछर्न।

वै ािनकले एक टक लगाएर कुनै अत्यन्तै सुन्दर थोकले हेन र् सक्छ, अत्यिन्त

जिटल आकारलाई हेन र् सक्छ, अत्यन्तै सुन्दर र जिटल आकारको बःतु
भएतपिन त्यो अचानक दे खा परे का हुन ् र त्यो बिनने कुनै योजना िथएन न त
त्यो बनाउने अिभूाय नै िथयो भनेर िसकाउन सक्दछ।
यही नै साँच्चै भन भने िव ानको दावी िसध भइरहेको छ। यस

सं सारमा भएको जीवन, ूकृितमा भएका सौन्दयर्ता र जिटलता-चाहे पुतली होस्

वा मानव ूाणी होस्- त्यसको अिःतत्वको कुनै अथर् छै न। त्यो

खरब वषर्को

कुनै रासायनीकबाट अचानक सानो जीवन िनःक्यो, जथाभावी िमलेर र ूकृितले
छािनएको अनुसार सबै जीवह

दे खा परे , ितनीह

चल्दछन् र आज सास

फेदर्छन् रे !

अलौिकक सृि कतार् हुनहु न्ु छ भ े धारणा नै िव ान सम्मत छै न भनेर

वै ािनक भनाउँदाह ले अिहले तकर् गिररहेकाछन। परमेँवरलाई ूयोगशालमा

ँ िव ानको कुनै सरोकार
वै ािनकतवरले जाँच्न नसिकने भएकोले परमेँवरसग
छै न। तर यो अनुमािनत
पृथ्वीका

सुन्दरता

र

ान िव ान आफैले िसकाएको त होइन (ब

जिटलता

ँ
औल्याइन्छ

त्यितत्यित

त्यसको

जितजित
उत्पि ले

सृि कतार्लाई औल्याउँछ)। तर परमेँवरलाई िवँवास नगन दािशर्िनकह को
नािःतक दशर्न ती वै ािनकह को िदमागमा जबरजःती लािदएको हो।

१६८

परमेँवरले सबै थोक सृि

गनुभ
र् यो माऽ होइन उहाँले सबै थोक सं भार

गनुह
र् न्ु छ भनेर िसकाउने बाइबलको िशक्षालाई के गन त? त्यसको अथर् कुनै

पिन सत्य वा सिह इसाई िशक्षा साधारण िव ान वा नािःतक वै ािनकह को
धारणाले दावी गरे को मौिलक पमै पिरवतर्न गनर् िसकाउनुपछर्। सबै थोकको

सृि

कसरी भयो भ े कुरामा मािनसको िव ान र बाइबल जिहले पिन

बािझरहेकै हुन्छ।
उपसं हार:

थप जानकारी: कितपय कुराह मा िव ान ठीक भएतापिन दुईवटा कारणह मा

िव ान गलत छ: पिहलो, ूाकृितक सं सारको अध्ययन गन िव ानले ूकृितका

सबै थोकह को जवाफ ूकृितबाट नै पाउनु पछर्, दोॐोमा, ूकृितका िनयमह

पिरवतर्न नभइ िनरन्तर पमा त्यःतै चिलरहनुपछर् भनेर िव ानले गन अनुमान।

तैपिन ूकृितको सु

कसरी भयो कुरामा ितनीह

गलत छन्।

पिहलो तकर्को कुरा गर । त्यसमा ूकृितको घट्ना हुन ूकृितकै

कारणले हुनपु छर्। हुरीबतास, वषार् आिदको बारे मा अनुमान गनर् ठीकै होला तर

जब "आिदमा परमेँवरले आकाश र पृथ्वी सृि

गनुभ
र् यो" (उत्पि

१:१)

कुरालाई अःवीकार गदार् त्यो हुरीबतास कहाँबाट आयो भ े कुराको जानकारीमा

अत्यन्तै गलत सािबत भएको हुन्छ। कुनै पिन थोकको सु वात

ितनीह

अलौिकक वा परमेँवरबाट भएको पिरूेक्षमा ूकृितको सु वात अलौिकक
ूिबयाबाट भएको िथयो भनेर अःवीकार गन िव ानले हामीलाई के िसकाउन

सक्छ र?

र ूकृितको िनरन्तरता? झ

हेदार् ठीकै लागेतापिन रोमी ५:१२लाई के

भ ?
े "एक जना मािनस ारा सं सारमा पाप आयो, र पापबाट मृत्यु। यसरी सबै

मािनसले पाप गरे का हुनाले सबै मािनसमा मृत्यु फैिलयो।" यसले ूाकृितक
सं सारको वातावरण र त्यसको गुणःतरमा फरक हुन गइरहेको छ भनेर बताउँछ

भने िव ानको अनुमान वेठीक हुन गएको छ। पापको अिःतत्व नभएको सं सार
अिहले हामीले अध्ययन गन सं सारभन्दा मौिलक पमै फरक िथए। त्यसले गदार्
सं सारको सु दे िख ूकृित जसरी चिलरहेको िथयो त्यसरी नै चिलरहन्छ भ े

धारणापिछ लाग्दा हामी गलत बाटोमा लािगरहेका हुन्छ ।
त्यसैकारण यस सं सारको उत्पि को बारे मा िव ान गलत छ िकनभते
सृि को दुई पक्षह लाई यसले अःवीकार गदर्छ: यस सं सार सृि

१६९

हुँदा त्यसको

पछािड अलौिकक शिक्त िथयो र सु को सं सारभन्दा अिहलेको भौितक सं सारमा

भइरहेको अिनमयमता वा ूकृितको िनयम िनरन्तर पमा सु दे िख त्यही तिरकाले
चिलरहेको छ।
िचन्तनमनन:
अ.

सुन्दरता वा सौन्दयर्ता भनेको के हो? त्यसको पिरभाषा के

हो? येशूलाई िवँवास गनले पिरभािषत गन सौन्दयर्ता र

येशूलाई िवँवास नगन सौन्दयर्ताको पिरभाषा र बुझ्नुमा के

िभ ता हुनसक्छ?
आ.

अत्यन्तै

िवलक्षण

वै ािनक

ु एर
हुनभ

पमा

मनमुग्ध

पान

र

कसै ले

नगन

अनुसन्धान गनर् येशू आउन सक्नुहन्ु थ्यो। उहाँ एक ूखर
स ीत को

स ीत

बजाउने

हुन

सक्थ्यो। तर त्यसको स ामा मािनसले नग े िसप भएका
मािनसह लाई

तािलम

िदन

उहाँ

आउनुभयो।

सृि मा

उहाँको उपिःथित िथयो। तर उहाँले धमर्का पिण्डत वा

गु ह लाई तािलम िदनुभयो र उहाँले आफ्नो कतर्व्यह को
पालन गनुभ
र् यो। जुनसुकै हाॆो शैिक्षक सं ःथामा हामी

भएतापिन वा जुनसुकै दक्षता हािसल गरे अिघ बढे तापिन
येशूको त्यो कदमले हामीलाई कःतो साहस वा उत्साह िदन

सक्छ?

इ.

सबै इसाईह लाई ःकूल वा कलेजह मा पढाउन आ ान

गिरएको हुँदैन, तै पिन आफ्नो वचन र काम ारा ितनीह ले

थाहै नपाइ अ लाई केही न केही िसकाइरहे को हुनसक्छ
र?

यसले

गदार्

इसाईह मा

अपनाउनुपछर्? ितनीह

कःतो

बानी

येशूको छाऽ र सं सारको िशक्षक

हुने भूिमका खेल्न कःतो जीवनशैली अपनाउनुपछर्?

१७०

व्यहोरा

कथा १०

ँ छ!
घरमा िसह
सामसन गुलाममसीह, ४८, भारत
गुलाममसीहको िदमागमा परमेँवरको बारे मा धेरै ूँनह

िथए। जब

ऊ सानै िथयो तब उसको बुबाले हप्ताको दुई िदन दुईवटा आराधना सेवामा
उसलाई लान्थे। एक िदन पिरवारले आराधना गन िविभ
भने आइतबार िविभ

ःथानह मा लान्थे

इसाई चचर्ह मा उसलाई लिगन्थ्यो। बुबाले कसको

भक्त हुने कुरामा िनणर्य गनर् सकेका िथएन। एक िदन पिरवारको पिवऽ

पुःतक बुबाले पढ्दै िथए उनी िचच्च्याएर भने, "यो के हो, यस पुःतकमा त

हाॆो अगमवक्ताको भन्दा पिन येशूको नाउँ धेरै उल्लेख गिरएको छ! यसो

िकन भयो?" पिरवारले आफ्नो परम्परा र इसाई िवँवास िमलाएर आफ्नै

धािमर्क मतको सृजना गर्यो। जब गुलाम हुकर्ँदै गयो तब उसको झुकाव

इसाईितर बढ्दै गएको िथयो। उसले येशूको बारे मा झनझन िसक्न मन
ँ ाले उसले येशूलाई दे ख्न चाहन्थे। "ूभ ु येशू, म
लगायो। आफ्नै आख

तपाईँलाई मुखामुख दे ख्न चाहन्छु " उसले ूाथर्ना गर्यो। जब गुलाममसीह नव

युवक भयो तब आफ्नो घर पिरवार छोडेर आफ्नो गाउँभन्दा ताढा गाउँमा गएर
एउटा छाूो बनाएर बसे। त्यो गाउँको नाउँ चकलाल िथयो। धेरै हप्तासम्म

आफै बाइबल पढ्न चाहन्थ्यो। गाउँलेह

इसाई िथएनन्। गुलाममसीहलाई

ितनीह ले सशि त भएर हे न र् थाले। गुलाम शान्त र दयालू ःवभावको िथयो।
जब गाउँका िबरामीह

गथ्य । धेरै िबरामीह

उसकहाँ आउँथे तब उसले ितनीह को िनिम्त ूाथर्ना

िनको भएको िथयो। गाउँलेह ले उसलाई " पिवऽ

मािनस वा साधु" भनेर सम्बोधन गनर् थाले। गाउँलेह ले त्यस साधुलाई

ु ा उसलाई खानाह
सम्मान गनर् थाले र ूत्येक िबहान र बेलक

ल्याइिदए।

छाूोमा उसले ूाथर्ना गदरहे र बाइबल बढ्दै रहे । उसले दािनएल र
ूकाशको पुःतक प

ो। फेिर येशूलाई दे ख्न उसले ूाथर्ना गर्यो। "ूभ ु म

तपाईँलाई दे ख्न चाहन्छु । मलाई तपाईँको दशर्न िदनुहोस्" गुलामले जोरसँग
ूाथर्ना गर्यो। एक िदन जब बाइबल पढे पिछ ूाथर्ना गद िथयो आफ्नो

छाूोमा कोही न कोही आएको महसुस गर्यो। गुलाम माटोको भईँु मा

ँ ा उठाएर हे दार् त एउटा ठू लो िसँह पो उसको
बिसरहे को िथयो। उसले आख

अगािड उिभरहे को। जब उसले िसहँलाई हे र्यो, िसहँ थचक्क बसेर गुलामको
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ँ ामा िसधै हे र्यो। गुलामको सातो पुल्टो गयो। त्यस िसहँको सामु ऊ
आख

कर्याककु क भयो। अिन उसले एउटा पु षको आवाज सुन्यो "न डराऊ।

ितमीले त्यस िसहँको िशरदे िख पुच्छरसम्म हात लगाऊ।" "म यो गनर्

ँ
सिक्दन।
िसँहले मलाई माछर्" उसले िचच्यायो। "तर ितमीले मलाई हे न र्
ूाथर्ना गद िथयो होइन त?" त्यस आवाजले भन्यो। "म त येशूलाई हे न र्

ु न्ु छ।
ूाथर्ना गद िथए"ँ गुलामले जवाफ िदयो। "येशू यहू द कूलको िसँह हुनह

उसलाई सुमसुम्याऊ" त्यस आवाजले भन्यो। ूकाश ५:५मा येशूलाई यहू दाको

िसँह भनेर लेखेको गुलामले पढे को िथयो। तर उसलाई डर लािगरहे को िथयो।

तर त्यस आवाजको िखलाफमा ऊ जान चाहे न। थर थर काँिपरहे को एउटा

हात उसले उचाल्यो र िसँहको टाउकोमा राख्यो। िसँह चलेन। काँप्दै गरे को
हातले िसँहको टाउकोदे िख पुच्छरसम्म सुमसुम्यायो। जब गुलाम िसँहबाट

पछािड हत्यो तब िसँहले आफ्नो पुच्छर हल्लायो। उसले आफ्नो पुच्छरले

भ ुईँमा धुलो उडाउने गिर हल्लायो। अिन राती नै त्यो िसँह उसको छाूोबाट
बािहर िनःक्यो। भोिलपल्ट िबहान एउटा गाउँले

ी खाना िलएर गुलामको

छाूोमा आइन्। तब उनी टक्क उिभइन्। उनले िसँहको पाइलाह दे िखन्।
खाना त्यही ँ छोडेर उनी गाउँमा डगुरेर गइन्। "साधु त मिरसक्यो। उसलाई

िसँहले मार्यो। मैले िसँहका पाइलाह
गाउँलेह

सुनाइन्।

डगुरेर

छाूोमा

दे ख" िचच्याउँदै गाउँलेह लाई उनले
आए।

गुलाम

त

छाूोको

भईँु मा

बिसरहे को िथयो। ऊ बाइबल पढ्दै िथयो। िसँह िनःकेपिछ ऊ अिलकित पिन
चलेको िथएन। जब गाउँलेह ले गुलामबाट िसँहको र आवाजको बारे मा सुने

तब ितनीह

चिकत भए। ितनीह ले पिन येशूको बारे मा िसकाउन िबिन्तभाऊ

गरे ।
पिछ गुलामले साबथको बारे मा िसक्यो र सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

पाःटर भयो। उनले आफ्नो गाउँमा एडभेिन्टःट चचर्को ःथापना गर्यो। त्यो

गाउँ भारतको उ रमा रहे को धरामकोटबागा हो। उसले िबवाह गर्यो।
पाँचवटा छोराह

र दुईवटी छोरीह

जन्माए। जब ऊ ९० वषर्को िथयो सन

१९९९मा उसको दे हान्त भएको िथयो। उसको कान्छो छोरो सामसन हो जो
४८ वषर्को छ। िसँहको अनुभवले गदार् उसले परमेँवरको ःतुित गछर्। "हाॆा
दयका चाहनाह

पूरा गनर् परमेँवर धेरै मन पराउनुहन्ु छ" उसले भन्यो।

-लेखक आन्द्र्यु मेकचेःनी
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