
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : िहतोपदेश १५:३, अय्यूब १२:७-१०, एिफसी 
६:१२, ूकाश २०:५,६, यूह ा १:१-१४ र मकूर् स १२:२९-३१। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "परमेँ वरका आखँाह  संसारको ूत्येक कुनामा 
छन।् असल र खराब वा दु  कामगनह मािथ उहाँको ि  गइरहेको हनु्छ" 
(िहतोपदेश १५:३ पान्तिरत)। 

   यरुोप देशको पोल्याण्डको किव जेःलो िमलोःजले एउटा किवता 
लेखेका िथए। त्यस किवतामा उनले काल्पिनक जनावरह को बारेमा लेखेका 
िथए। ितनीह मा: एक आपसमा कुरा गन खरायोह , कुरा गन लोखकह  
आिद। "ितनीह को आफ्नै संसारका जनावरह सँग कितपय साझा कुरा वा 
व्यिक्तगत धारणाह  छन ् जःतै हाॆो वाःतिवक संसारमा पिन हामी सबैमा 
साझा कुरा वा व्यिक्तगत धारणाह  छन।् अिन आफ्नो किवतको अन्तमा 
उनले लेख्छन ्"त्यस बेरामा सोच , र थरथर काम ।" 

    "थर थर काँप्न"ु भ े शब्द शायद खो वा कठोर शब्द होला। तर 
यो िततो सत्यचाही ँ हो। आजसम्म मािनसह ले यस संसारको बारेमा व्यक्त 
गरेका िविभ  धारणाह  सबै गलत हनु सक्छन।् उदाहरणमा हामी हेर , 
२,००० वषर् सम्म अत्यन्तै चलाख, बिु जीिव र उत्कृ  िशिक्षत मािनसह ले 
यो पथृ्वी जगतको बीचमा नचिलकन बिसरहेको छ भनेर सोचेका िथए। आज 
पिन अत्यन्तै िशिक्षत, चलाख, दाशर्िनक, बिु जीिव र वै ािनक भनाउँदाह  
िकन नहोउन ्ितनीह ले मानव जात शआुम जीवबाट िबकिसत हुँदै नरबाँदरवाट 
मािनस भएको हो भनेर िजिकर गछर्न ्र िसकाउँछन ्पिन। 

   हामी मािनस जाित भएकोले संसार वा िवँ वलाई तटःथ रहेर किहल्यै 
पिन हेनर् सक्दैन । हामीह ले आआफ्नै अनभुव र हामीलाई पािरएको ूभावको 
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संसारको बारेमा बाइबलको धारणासंसारको बारेमा बाइबलको धारणा

६१



ि कोणले हाॆा विरपिर रहेका संसारलाई व्याख्या गनर् खोज्छ  र बझु्न ूयास 
गछ । यो ूयास वा हामीह को ि कोणले संसारलाई छानेर हेनलाई िवँ व-
दशर्न, धारणा वा ि कोण भिनन्छ। हामीह का यवुा पःुता र चचर्का 
िवँ वासीह लाई यस संसार वा िवँ वूित बाइबलको धारणा वा ि कोण 
कःतो छ सो िसकाउन अत्यन्तै मह वपूणर् भएको हामी सबैले ठा ुपदर्छ। 
 
१. परमेँ वरका आखँाह   

     एक समय बेलायतको ूख्यात िवँ विव ालय अक्सफोडर्को ूोफेसरले 
एउटा अनमुािनत दशर्न ूःततु गरेका िथए। उनको अनसुार हामी, यस संसार 
र हाॆा विरपिर जे छ त्यो कुनै पिन वाःतिवक होइन। उसको अनसुार 
जगतको कुनै महको जीवह ले ूयोग गिररहेका सपुर वा अत्यिधक शिक्तशाली 
कम्प्यटुरको िडिजटल सजृना हो। (कितपय धमर्दशर्नह ले यस संसार सबै 
माया वा मायाको जाल हो कुनै वाःतिवक होइन भनेर पिन िसकाउँछन)्। 

    यो धारणा घट्लाग्दो त छ, तर त्यसले एउटा िनणार्यक ूँ न 
उठाउँछ: वाःतिवकताको ःवभाव के हो त? 

   त्यसको दईु फरािकलो सम्भाव्य जवाफह  छन।् ती केवल 
सोचाइमाऽ हनुसक्छ। पिहलो त यो जगत वा ॄम्हाण्ड हामी समेत भएको 
जःताको त्यःतै छ। कसैले कसैलाई सिृ  गरेको छैन। कुनै थोक पिन कसैले 
आकार िदएर बिनएको छैन। यो जगत छ िकनभने यो भएकोले छ। यसको 
नसु  छ न अन्त छ। यो ज ली, मूखर् र िववेकहीन धारणा हो। परमेँ वर 
छैन, कुनै भगवान छैन, कुनै देवीदेवताह  छैन र कुनै अपार शिक्त वा दैिवक 
शिक्त छैन भनेर यस धारणाले िसकाउँछ। कुनै वाःतिवक छ वा ठोस कुरा छ 
भने त्यो केवल शु  भौितक वा शु  ःवाभािवकै अिःतत्वमा रिहरहेको छ। 
कुनै नयाँ धारणा नभएतापिन २५०० वषर् अिघ कसैले भनेको िथयो यहाँ केवल 
अणहु माऽ छन ्र शनु्यतामाऽ छन।् 

   अक  धारणाले कुनै दैिवक शिक्तले यस जगतको सिृ  गरेको हो। 
जगत त्यसै छ र त्यसको अिःतत्वको व्याख्या गनर् आवँयक छैन भन्दा त्यो 
तकर् यकु्त देिखन्छ, यो मनािशब देिखन्छ र व्यवहािरक देिखन्छ। जे कुरा हामी 
यहाँ भिनरहेकाछौ  त्यो ूाकृितक संसारलाई समेत्दछ। त्यसिभऽ अण ुपिन छ 
र शनु्यता पिन छ, तर त्यसको िसमा छैन। आजभोली हामीले सिुनरहेका 
नािःतक र भौितकबाद िस ान्तले भन्दा त्यस धारणाले धेरै गिहरो, फरािकलो र 
बहपुिक्षय वाःतविकतालाई औलँ्याउँछ। 
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   मािथ उठेका धारणाह को बारेमा देहायका पदह ले के भन्दछ? 
हेन ुर्होस,् भजन ५३:१ "१ मूखर्ले आफ् नो मनमा भन् छ, 'ईँ वर छँदैछैन।' 
ितनीह  ॅं ट भएका छन ्, र ितनीह का चाल घणृाः पद छन ्। यः तो कोही 
पिन छैन जसले असल गदर्छ।", िहतोपदेश १५:३ "परमूभकुो नजर सवर्ऽ 
रहन् छ, दुं  ट र असल दवैुमािथ उहा ँ नजर राख् नहुनु् छ।", यूह ा ३:१६ 
"िकनभने परमेँ वरले संसारलाई यः तो ूमे गनुर्भयो, िक उहाँले आफ् ना एकमाऽ 
पऽु िदनभुयो, तािक उहाँमािथ िवँ वास गन कोही पिन नाश नहोस ्, तर त् यसले 
अनन् त जीवन पाओस ्।", यशैया ४५:२१ "हनु लागेका कुरा बताओ, त् यसलाई 
ूः ततु गर। ितनीह ले आपसमा सल् लाह ग न ्। यो कुरा कसले धेरै वषर्अिघ 
बतायो? उिहलेदेिख यो कसले बतायो? के म, परमूभलेु होइन र? मबाहेक अ  
कोही परमेँ वर छैन। धमीर् परमेँ वर र उ ारक, मबाहेक अ  कोही छैन।" 
र लूका १:२६-३६ "२६ छैट  मिहनामा परमेश ् वरले गिॄएल ः वगर्दूतलाई 
गालीलको नासरत नाउँको सहरमा पठाउनभुयो। २७ ितनी एउटी कन् ये-
केटीकहाँ गए जसको मगनी दाऊदका घरानाको योसेफ भन् ने एक जना 
मािनससँग भएको िथयो। त् यस कन् याको नाउँ मिरयम िथयो। २८ ः वगर्दूतले 
ितनीकहाँ गएर भने, 'हे कृपा-पाऽ, ितमीलाई अिभवादन! परमूभ ु ितमीसँग 
हनुहुनु् छ।' २९ तर ितनी त् यस कुराले सा॑ै िवचिलत भइन ्, र यो कः तो 
िकिसमको अिभवादन हो भनी मनमा सोच् न लािगन ्। ३० ः वगर्दूतले ितनलाई 
भने, 'नडराऊ, मिरयम, िकनभने ितमीले परमेँ वरबाट कृपा पाएकी ौ। ३१ 
अब हेर, ितमीले गभर्धारण गन ौ, र एउटा छोरो जन् माउने ौ, र ितमीले 
उहाँको नाउँ येशू राख् ने ौ। ३२ उहाँ महान ् हनुहुनेुछ, र परमूधानका पऽु 
कहलाइनहुनेुछ, र परमूभ ु परमेँ वरले उहालँाई उहाँका पखुार् दाऊदको 
िसंहासन िदनहुनेुछ। ३३ उहाँले याकूबको वंशमािथ सदासवर्दै राज् य गनुर्हनेुछ, 

र उहाँको राज् यको अन् त् य हनेुछैन।' ३४ मिरयमले ः वगर्दूतलाई भिनन ्, 'यो 
कसरी हनु सक् छ, िकनिक म एक कन् या हुँ।' ३५ ः वगर्दूतले ितनलाई जवाफ 
िदएर भने, 'पिवऽ आत् मा ितमीमा आउनहुनेुछ, र सव च् चका शिक्तको छाया 
ितमीमािथ पनछ। यसैकारण जो जन् मनहुनेुछ, (ितमीमा हनेु पिवऽ बःत)ु उहाँ 
पिवऽ, अथार्त ् परमेँ वरका पऽु कहलाइनहुनेुछ। ३६ हेर, ितॆी नातेदार 
एलीिशबाले पिन ितनको वृ ावः थामा छोरो गभर्धारण गरेकी िछन ्, र जो बाँझी 
कहलाइएकी िथइन ्, ितनी अिहले छैट  मिहनामा िछन ्। ३७ िकनिक 
परमेँ वरको िनिम् त कुनै कुरा असम् भव छैन।"   
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    कुनै पिन इसाई िशक्षाको केन्ििवन्दमुा केवल परमेँ वर छ भनेर माऽ 
भनेर िसकाउने वाःतिवकतामाऽ होइन तर कःतो खालको परमेँ वर उहाँ 
हनुहुनु्छ, हामीलाई अित नै ूमे गनुर्हनेु र हामीसँग आदनूदान गन परमेँ वर 
हनुहुनु्छ भनेर िसकाइनपुदर्छ। उहाँ आँ चयर्कमर्ह का परमेँ वर पिन 
हनुहुनु्छ। उहाँले ूाकृितक िनयमह ारामाऽ अचम्म अथार्त ् आँ चयर्का 
कामह  गनुर् हु  तर ती िनयमको पिरिधमा नरहेर उहाकँो इच्छा भए 
त्यसबाट पार गरेर आफ्नो काम गनुर्हनु्छ। (जःतै कन्या यवुतीको गभर्मा येशू 
हनु ुभनेको कुनै पिन ूाकृितक िनयमसँग मेल खाँदैन)। यःतो खालको िशक्षा 
वतर्मान संसारमा िवशेष गरेर धेरै मह वपूणर् छ िकनभने धेरै वौि क वा 
शैिक्षक जगतमा िव ानलाई नै साथमा िलएर खलुा पमा िनस ोच नािःतक र 
ईँ वरिहन भौितकवादको सांसािरक धारणा िविभ  माध्यम र दशर्नह बाट 
फैलाइरहेको छ।  

    बाइबलले िसकाएको संसारको ि कोणभन्दा नािःतक र संकुिङ्चत 
धारणाको बारेमा सोच्नहुोस।् बाइबलले केवल ूाकृितक संसारलाईमाऽ 
समेत्दैन त्यो भन्दा अपार र अिसिमत शिक्त भएको परमेँ वरले संसार र जगत 
सिृ  गनुर्भएको हो भनेर िसकाउँछ। अन्तमा आएर बाइबलले िसकाएको 
संसारूित परमेँ वरको ि कोण तकर् स त र बिु मान िकन छ? नािःतक 
धारणासँग बाइबलको धारणा िकन मेल खाँदैन? 
 
२. िलबिनजले उठाएको ूँ न  

     सन ् १६४६मा जन्मेको गटिृड िवल्हेम िलबिनज एक महान ्
दाशर्िनक, वै ािनक, धमर्शा को िव ान, गिणत , लेखक आिद िथए। उनले 
एउटा आधारभतू र मािनसको िदमागलाई हल्लाउने एक मह वपूणर् ूँ न गरेका 
िथए: "केही नहनेुको स ा केही थोक िकन भयो?" 

   िलबिनजले सोधेका ूँ नलाई देहायका पदह ले कसरी जवाफ 
िदन्छन?् हेन ुर्होस,् उत्पि  १:१,२ "१ आिदमा परमेँ वरले आकाश र पथृ् वी 
सिृं ट गनुर्भयो। २ पथृ् वी आकारिवनाको र शून् य िथयो। अथाह समिुमािथ 
अन् धकार िथयो, र परमेँ वरका आत् मा पानीमािथ पिरॅमण गदरहनहुनु् थ् यो।", 
यूह ा १:१-५ "१ आिदमा वचन हनुहुनु् थ् यो, वचन परमेँ वरसँग हनुहुनु् थ् यो, अिन 
वचन परमेँ वर हनुहुनु् थ् यो। २ उहाँ आिदमा परमेँ वरसँग हनुहुनु् थ् यो। ३ सबै 
थोक उहाँ ारा बिनए, र बिनएको कुनै थोक पिन उहाँिवना बिनएन। ४ उहाँमा 
जीवन िथयो, र त् यो जीवन मािनसह को ज् योित िथयो। ५ त् यो ज् योित 
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अन् धकारमा चम् कन् छ, र अन् धकार त् यसमािथ िवजयी भएको छैन।", ूःथान 
२०:८-११ "८ शबाथ-िदन पिवऽ मान् नपुछर् भनी याद राख् नू। ९ छ िदनसम् म 
पिरौम गरेर आफ् ना सबै काम गनूर्, १० तर सात चािहँ िदन परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरको िनिम् त शबाथ-िदन हो। त् यसमा ितमीह ले केही काम 
नगनूर्, न त आफ् नो छोराले, न छोरीले, न कमारा-कमारीले, न गाईबः तलेु, न मूल 
ढोकािभऽ भएको परदेशीले केही काम गरोस ्। ११ िकनिक छ िदनमा 
परमूभलेु आकाश, पथृ् वी, समिु र ितनमा भएका सबै थोक बनाउनभुयो, तर 
सात  िदनमा चािहँ िवौाम गनुर्भयो। त् यसकारण परमूभलेु शबाथिदनलाई 
आिशष ् िदनभुयो, र त् यसलाई पिवऽ गनुर्भयो।, ूकाश १४:६,७ "६ अिन अक  
ः वगर्दूतलाई मध् य आकाशमा उिड़रहेका मैले देख। पथृ् वीमा रहने हरेक जाित, 

कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा गन अनन् त ससुमाचार ितनीसँग िथयो। ७ 
ितनले चक  सोरमा भने, 'परमेँ वरसँग डराओ, र उहाँलाई मिहमा देओ। 
िकनिक उहाँका इन् साफको घड़ी आएको छ। ः वगर्, पथृ् वी, समिु र पानीका 
मूलह  बनाउनहुनेुलाई दण् डवत ् गर।'" र अय्यूब १२:७-१० "७तर गएर 
पशलुाई सोध् नहुोस ् र ितनीह ले तपाईंलाई िसकाउनेछन ्, अथवा आकाशका 
चराह लाई, अिन उनीह ले तपाईंलाई बताउनेछन ्, ८ अथवा पथृ् वीिसत 
बोल् नहुोस ्, र त् यसले तपाईंलाई िसकाउनेछ, वा समिुका माछालाई तपाईंलाई 
िसकाउन िदनहुोस ्। ९ परमेँ वरको आफ् नै हातले यी सबै गनुर्भएको हो भनी 
यी सबैमध् येबाट कसले जान् दैन र?   

  १० जीिवतह  सबैका ूाण, सबै मािनस-जाितका आत् मा परमेँ वरकै 
हातमा छ।" कुनै िववाद वा अनमुान न नगरी बाइबलले परमेँ वरको 
अिःतत्वलाई ःवीकारेको कुरा अचम्म र मनमगु्धकारी छ। परमेँ वरको 
अिःतत्वको बारेमा िविभ  तकर् , वादिववाद, दशर्न आिद गरेर उत्पि  १:१ 
सु  हुँदैन। उहाँको अिःतत्वलाई ःव:त िःवकारेको छ यस पदले ःवीकारेको 
छ (ूःथान ३:१३,१४ पिन हेन ुर्होस ् "१३ मोशाले परमेँ वरलाई भने, 
'हेन ुर्होस ्, जब म इॐाएलीह कहाँ गएर ितनीह लाई भन् नेछु, 'ितमीह का 
िपतापखुार्का परमेँ वरले मलाई ितमीह कहाँ पठाउनभुएको हो', तब ितनीह ले 
'उहाँको नाउँ के हो त?' भनेर सोधे भने, मैले ितनीह लाई के भन् ने?   

  १४ तब परमेँ वरले मोशालाई भन् नभुयो, 'म हुँ जो म हुँ।' फेिर 
उहाँले भन् नभुयो, 'इॐाएलीह लाई ितमीले यसो भन् नू, 'म हुँ' भन् नेले 
ितमीह कहाँ मलाई पठाउनभुएको हो'")। सु मा नै परमेँ वर सिृ कतार् भनेर 
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बाइबलमा उहाँको िचनारी िदएको छ र बाइबलभिर परमेँ वरको त्यो िचनारी, 
अिःतत्व र उहाँको बारेमा सत्यह  खलुाएको छ। 

   कुनै पिन इसाई िशक्षाको जग यस संसारलाई परमेँ वरले सिृ  
गनुर्भएको हो भ े िशक्षामा आधािरत हनुपुछर्। हामी इसाई वा येशूभक्त भएको 
हैिशयतले हामीले गरेका सबै िवँ वासका सारह  छ िदनमा परमेँ वरले नै 
संसार सिृ  गनुर्भएको िथयो भ े िवँ वासमा हनुपुछर्। कुनै ूायिँ चतको िदन 
वा िविध, व्यवःथा, पाप, खराब, असल, बुस वा दोॐो आगमनको व्याक्यले 
बाइबल सु  गिरएको छैन। 

   अहँ, बाइबलको सु मा परमेँ वर सिृ कतार् हनुहुनु्छ भ े भनाइ 
ूःततु गदर्छ िकनभने यिद परमेँ वर सिृ कतार् हनुहुनु्छ भ े वाःतिवकतालाई 
हामीले ःवीकारेन  भने मािथका कुनै पिन िशक्षादीक्षा वा दशर्नको मह व 
हुँदैन। 

   त्यसकारण िवँ व वा संसारको बारेमा कुनै ि कोण रािखन्छ भने 
बाइबलले िसकाएको सिृ को िस ान्त वा दशर्नको आधारमा हनुपुछर् भनेर जोड 
िदनपुछर्। यो जोड वा िजिकर अत्यन्तै मह वपूणर् छ, िकनभने िव ानकै नाउँमा 
सिृ को िस ान्तलाई आबमण वा धावा गिररहेका छन।् िवकाशवाद िस ान्त 
जो ूमािणत होइन तर अनमुािनत िस ान्तले यस संसारको उत्पि  कर ड वषर् 
पिहले भएको िथयो र लाख  वषर् लगाएर मानवको िबकाश िबःतारै भएको 
िथयो भनेर िसकाउँदछ। यस संसार वा जगतको उत्पि  अचानक आफै 
अिःतत्वमा आएको िथयो भ े िस ान्तले बाइबलमा िवँ वास गन लाख लाईको 
आःथालाई ध्वःत पारेको छ। िवकासवाद िस ान्त जःतो बाइबलसँग मेल 
नखाने र िवरोधाभास िशक्षाले साधारण इसाईह को िवँ वास पिन कसरी 
धरातलमा परु् याइरहेको छ भ े कुरा कल्पना गनर् पिन गार् हो छ। कितपयले 
िवकासवाद िस ान्तलाई बाइबलको िशक्षासँग तालमेल गनर् खोिजरहेको छ। 
यो त झन नािःतक िवकासवाद िस ान्तभन्दा खराब छ। िवकासवाद िस ान्त 
बाइबलको िनिम्त अनौठो र मेलनखाने िस ान्त हो। बाइबलको र सम्पूणर् 
इसाई िवँ वासको धज्जी वा िखल्ली नउठाइ िवकासवाद िस ान्तलाई 
बाइबलमा समावेश गनर् सिक । 

    हप् ताको सात िदनको एक िदन, हाॆो जीवनको सातभागको एक भाग 
उहाँले सिृ  गनुर्भएको सिृ को बारेमा सिम्झन्दै समय िबताउन परमेँ वरले 
हामीलाई अर् हाउनभुएको छ। यो जःतो अनरुोध हामीलाई अ  कुनै 
िशक्षादीक्षामा उहाँले िदनभुएको छैन। यसले गदार् इसाईले हेिरने िवँ व वा 
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संसारको ि कोणमा परमेँ वर सिृ कतार् हनुहुनु्छ भ े िवँ वास हाॆो 
िस ान्तको जग र मह वपूणर् भाग हनुपुछर् कसरी िसकाउँछ? 
 
३. बाइबलबाट हेिरने संसारूितको ि कोण 

       हामी कसैले पिन ततंथ भएर संसारलाई हेदन  भनेर हामीले अगािड 
नै भिनसकेकाछ । नािःतकले आकाशको इन्िेणी हेदर्छन ् तर यो ूाकृितक 
ंयमाऽ हो भनेर सोच्दछ। मािनसले त्यसको बारेमा के पिरभािषत गनर् 
चाहन्छ त्यो भन्दा अ  कुनै अथर् उसको लािग हुँदैन। तर त्यसको िबपिरत 
बाइबलबाट हेिरने त्यस इन्िेणी केवल पानी र ूकाशले गदार् त्यो ंय भएको 
होमाऽ भनेर त्यसलाई हेिरँदैन। तर यस िवँ वलाई फेिर पानी वा जलूलयबाट 
पूरै ध्वःत पािरनेछैन भ े परमेँ वरको ूित ालाई बाइबलका िव ाथीर्ह ले 
हेदर्छन ् (उत्पि  ९:१३-१६)। "पापको भमुरीमा पिररहेका उहाँका सिृ लाई 
बादलमा इन्िेणीको सनु्दरतालाई फैलाएर परमेँ वरले उहाँको क णा र 
अनमुहलाई कःतो ूदशर्न गनुर्हनु्छ!...जलूलयपिछका िपडँीह ले आकाशमा 
फैिलएको त्यस मिहिमत धनकुो अथर् सोधनु ् र ितनीह का बाबआुमाले 
जलूलयको कथा सनुाउन ् भ े परमेँ वरको चाहना हो। आफ्नो धनलुाई 
बादलमा ओ ाएर अब यस पूरै पथृ्वी पानीले फेिर ढाकेर नाश हुँदैन भ े 
उच्च परमेँ वरको ूित ा हो भनेर आफ्ना सन्तानह ले बारम्बार सिुनयोस ्
भनेर बाबआुमाले चाहना गनुर्पछर् भनेर अठोत ्ग न ्भ े लआयले त्यो इन्िेणी 
आकाशमा देखापरेको हो।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ 
१०६बाट पान्तिरत। 

   हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह को िनिम्त हाॆो सबै िवँ वास, आःथा र 
दशर्नको आधार वा जग नै बाइबलले देखाएको संसारको ि कोण हो। 
संसारलाई हेनर् र बझु्न बाइबलले नै छानेर हेन ुर्पछर् भनेर बाइबलले नै 
हामीलाई िसकाउँछ। हाॆो साम ुखडा भएका वा हामीले सामना  गिररहेका 
अनेक  ऽिसत, भयावह, आति त पान, व्याख्या गनर् नसिकने महामारी र जितल 
समःयाह लाई हाॆो मानवीय आखँा वा ि कोणले होइन तर परमेँ वरको 
वचन ारा हेन खबुी हनुपुछर्। बाइबलमा यःतो ढाँचा सिृ  गिरएको छ िक 
हामी आफै सहभागी भएको यस अन्यौल र अलमलाउने संसारको 
वाःतिवकतालाई राॆोसँग बझु्न सक  भनेर सहयोग होस।् 

   वतर्मान भयाभव, आति त र अन्यौलको वािःतकतामा हामी रहेको 
संसारलाई बझु्न देहायका पदह ले कसरी देखाउँछन?् हेन ुर्होस,् एिफसी 
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६:१२,१३ "१२ िकनिक हामीह को यु  शरीर र रगतको िव  होइन, तर 
ूधानताह का िव , शिक्तह का िव , वतर्मान अन् धकारका सांसािरक 
शासकह का िव  र ः वगर्का ः थानह मा भएका दुं  ाइँका आित् मक 
सेनाह का िव  हो। १३ यसैकारण परमेँ वरका सारा हातहितयार उठाओ, 

र यसरी खराब िदनको सामना गनर् सक, र सबै काम गरेर खड़ा हनु सक् ने 
होओ।", मकूर् स १३:७,८ "७ जब ितमीह ले लड़ाइँ र लड़ाइँह को हल् ला 
सनु् नेछौ, तब नडराओ। यः ता घटनाह  हनु ुआवँ यक छ। तर अन् त् यको िदन 
आउन ुअझ बाँकी नै छ। ८ िकनभने जाितको िव मा जाित, र राज् यको 
िव मा राज् य खड़ा हनेुछ। ठाउँ-ठाउँमा भकूम् पह  जानेछन ्, अिनकालह  
हनेुछन ्। योचािहँ ः ऽीलाई ूसववेदना सु  भएझ स ं टको आरम् भ हो।", 
रोमी ५:८ "तर परमेँ वरले हाॆा िनिम् त उहाँको ूमे यसैमा देखाउनहुनु् छ, िक 
हामी पापी छँदै भीं ट हाॆा िनिम् त मनुर्भयो।", रोमी ८:२२-२८ "२२ हामी 
जान् दछ , सारा सिृं ट अिहलेसम् म एकसाथ ूसववेदनाको आतर्नाद गिररहेछ। 
२३ सिृं ट माऽ होइन, तर हामी आफै पिन, जसमा पिवऽ आत् माको पिहलो 
फल छ, सन् तानको पमा महण गिरनलाई, अथार्त ् हाॆो देहको उ ारको िनिम् त 
ूतीक्षा गरेर हामी आफै पिन िभऽ-िभऽै आतर्नाद गदर्छ । २४ िकनिक यही 
आशामा हामीले मिुक्त पाएका िथय । अब देिखनेचािहँ आशा त आशा नै 
होइन। िकनिक देखेका कुराको आशा कसले गछर् र? (वा आशा गनुर् 
आवँयक छ र?) २५ तर यिद हामी आफूले नदेखेका कुराको आशा गछ  
भने, धैयर्साथ हामी त् यसको ूतीक्षा गछ । २६ त् यसै गरी पिवऽ आत् माले पिन 
हाॆो दबुर्लतामा सहायता गनुर्हनु् छ। कसरी ूाथर्ना गनुर्पन हो हामी जान् दैन , 

तर शब् दह मा व् यक् त गनर् नसिकने सःु केरामा पिवऽ आत् माले हाॆा िनिम् त 
मध् यः थता गनुर्हनु् छ। २७ र मािनसह का दयको खोजी गनुर्हनेुले पिवऽ 
आत् माको िवचार के हो सो जान् नहुनु् छ, िकनिक परमेँ वरको इच् छाअनसुार 
पिवऽ आत् माले सन् तह का िनिम् त मध् यः थता गनुर्हनु् छ। २८ हामी जान् दछ , 

उहाँलाई ूमे गनह  र उहाँका अिभूायअनसुार बोलाइएकाह का िनिम् त हरेक 
कुरामा परमेँ वरले भलाइ नै गनुर्हनु् छ।", उपदेशक ९:३-६ "३ सूयर्मिुन हनेु 
ूत् येक काममा दुं  टता छ। सबैलाई एकै अन् त् य आइपछर्। मािनसह का दय 
दुं  टताले भिरएका हनु् छन ्, र ितनीह का जीवनकालभिर नै ितनीह का दय 
पागलपनाले भिरन् छन ्, अिन त् यसपिछ ितनीह  मरेकाह सँग िमल् नजान् छन ्। ४ 
बाँिचरहनेह का साथमा हनेुसँग आशा हनु् छ। िजउँदो कुकुरको िः थित मरेको 
िसंहको भन् दा असल हो। ५ िकनभने हामीह  मनछ  भनी जीिवतह ले 
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जान् दछन ्, तर मरेकाह ले त केही पिन जान् दैनन ्। ितनीह का िनिम् त केही 
ूितफल हुँदैन। ितनीह को सम् झना पिन लोप हनु् छ। ६ ितनीह का ूमे, 

घणृा, ईं यार् सबै लोप भएका हनु् छन ्। सूयर्मिुन गिरएको कुनै काममा 
ितनीह को फेिर किहल् यै भाग हुँदैन।" र ूकाश २०:१-६ "१ त् यसपिछ 
अतल कुण् डको साँचो र एउटा ठूलो साङ् लो हातमा िलएका एउटा ः वगर्दूत 
ः वगर्बाट ओलर्न आएका मैले देख। २ ितनले त् यो अिज र, त् यो ूाचीन सपर्, जो 
िदयाबलस वा शैतान हो, त् यसलाई पबे, अिन एक हजार वषर्का िनिम् त बाँधेर 
राखे। ३ ितनले त् यसलाई अतल कुण् डमा फािलिदए, र त् यो कुण् ड बन् द गरी 
मोहोर लगाइिदए, तािक एक हजार वषर् अन् त् य नभएसम् म जाित-जाितह लाई 
त् यसले बहकाउन नपाओस ्। त् यसपिछ केही समयको िनिम् त त् यसलाई फुक् का 
गिरनपुछर्। ४ तब मैले िसंहासनह  र त् यसमािथ बः नेह लाई देख, जसलाई 
इन् साफ गन अिधकार िदइएको िथयो। तब येशूका गवाहीको िनिम् त र 
परमेँ वरका वचनको िनिम् त िशर कािटएकाह , र त् यो पश ुर त् यसका मूितर्को 
पूजा नगनह  र त् यसको छाप िनधार वा हातमा नलगाउनेह का 
आत् माह लाई मैले देख। ितनीह  फेिर जीिवत भए, र ितनीह ले भीं टसँग 
एक हजार वषर्सम् म राज् य गरे। ५ अ  मरेकाह चािहँ ती एक हजार वषर् 
निबतञु् जेल जीिवत भएनन ्। यो पिहलो पनु त् थान हो। ६ पिहलो पनु त् थानमा 
सहभागी हनेुह  धन् य र पिवऽ हनु ्। ियनीह लाई दोॐो मतृ् यकुो शिक्तले केही 
गनर् सक् दैन, तर ितनीह  परमेँ वर र भीं टका पूजाहारी भएर उहाँसँग एक 
हजार वषर्सम् म राज् य गनछन ्।" 

     हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको हैिशयतले बाइबलको 
िशक्षादीक्षलाई बिलयोसँग पकिड राख् नपुदर्छ। बाइबल परमेँ वरले मानव 
ूाणीह लाई िदनभुएको सत्य हो जसमा संसारको बारेमा कितपय कुराह को 
व्याख्या गदर्छन ्जनु यिद बाइबल भएन भने हामी बझु्न सक्दैन । त्यसैकारण 
सबै इसाई िशक्षादीक्षा परमेँ वरकै वचनमा आधार र जरा मानेर िसकाउनपुछर्। 
कुनै पिन िशक्षा बाइबलसँग मेल खाँदैन भने त्यसलाई पोषाइ राख् न ु येशूका 
भक्त भ ेह लाई सहुाउँदैन। 

   मािनसह मा कितपय यसता धारणा, दशर्न, िवँ वास वा आःथा  नै 
छ्न ्जनु बाइबलसँग िमल्दैन वा बाइबलको िवपिरत छन,् ती केही हे होला? 
यस िभ ताले गदार् हामी परमेँ वरको वचनमै िवँ वाससाथ अिडग रहनपुछर् वा 
आःथावान हनुपुछर् भ े िजिकर हामीले िकन गनुर्पछर्? 
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४. उ ारकतार् अथार्त ्मिुक्तदाताको आराधना  

     परमेँ वरले यस संसारलाई सिृ  गनुर्भयो भ े िशक्षा हाॆो िवँ वास 
अथार्त ्आःथाको िनिम्त त्योमाऽ आवँयक भएको देखाउँदैन, िवशेष  गरेर 
नयाँ करारमा। नयाँ करारमा ूायजसो सिृ को िव ासँगै  मिुक्तको िव ा गाँठो 
पारेर बिुनएको पाइन्छ। त्यो िकनभने खलुःत तिरकाले भ ुपदार् यस पितत 
संसार जहाँ पाप र मतृ्यलेु रजाइँ गरेको छ हामी को ह , कहाँबाट आय , यस 
संसार वा जगत किहले सिृ भयो भ े िज ासाको जवाफमाऽ पगु्दैन। यस 
संसारमा हामी रहन्छ , संघषर् गछ , द:ुखक  झेल्छ , रोगव्याधी तथा 
महामारीको चपेटामा पछ -तब के त? के हामी मरेपिछ केवल कुनै पशकुो 
शरीर जःतो बाटोघाटोमा नै िकन नहनु ्पिररहने माऽ ह  त? 

   यिद हामी पश ुसरह मछ  भने हाॆो अिःतत्वको के मतलब? मािनस 
भएर जन्मेको के फाइदा वा उपलब्धी छ र? हामी जोसकैु भएपिन कुन ठूलो 
कुरो छ र? 

   त्यसकारण, हामीमा, संसारको बारेमा िनणार्यक ि कोण छ। सिृ को 
बारेमामाऽ होइन मिुक्तको िव ा वा िशक्षादीक्षा छ। त्यसको अथर् हामीमा येशू 
भी  हनुहुनु्छ जो यस संसारमा मानव चोला िलएर आउनभुयो, बुसमा 
टाँिगनभुयो र पनु त्थान हनुभुयो, जनु हाॆो िवँ वास तथा आःथाको केन्ििवन्द ु
हो। 

    (कितपय इसाई जगतमा येशू यस संसारमा जिन्मनभुयो अिन उहाँले 
ठूलो काम गनुर्भयो अिन उहाँ िस  वा अ  जःतै भगवान हनुभुयो भनेर 
िसकाउँछन ् र उहाँलाई केवल २००० वषर् पिछदेिखको अिःतत्वलाईमाऽ 
पिहचान गराउन खोज्छन-्ूचिलत इसाई जगतसँग अनवुादकको असहमित) तर 
यूह ा १:१-१४मा येशू को हनुहुनु्थ्यो, उहाँको अिःतत्व किहलेदेिख िथयो र 
उहाँले हाॆो िनिम्त के गनुर्भयो भनेर कसरी खलुासा गदर्छ? हेन ुर्होस,् "१ 
आिदमा वचन हनुहुनु् थ् यो, वचन परमेँ वरसँग हनुहुनु् थ् यो, अिन वचन परमेँ वर 
हनुहुनु् थ् यो। २ उहाँ आिदमा परमेँ वरसँग हनुहुनु् थ् यो।   

  ३ सबै थोक उहाँ ारा बिनए, र बिनएको कुनै थोक पिन उहाँिवना 
बिनएन। ४ उहाँमा जीवन िथयो, र त् यो जीवन मािनसह को ज् योित िथयो। ५ 
त् यो ज् योित अन् धकारमा चम् कन् छ, र अन् धकार त् यसमािथ िवजयी भएको छैन। 
६ परमेँ वरबाट पठाइएका एक जना मािनस िथए, जसको नाउँ यूहन् ना िथयो। 
७ उनी ारा सबैले िवँ वास ग न ् भनेर त् यस ज् योितको गवाही िदन उनी साक्षी 
भई आए। ८ उनी आफै त् यो ज् योित िथएनन ्, तर त् यस ज् योितको गवाही िदन 
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आए। ९ हरेक मािनसलाई ान ूदान गन साँचो ज् योित संसारमा 
आउँदैहनुहुनु् थ् यो। १० उहाँ संसारमा हनुहुनु् थ् यो, संसार उहाँ ारा बिनयो, तापिन 
संसारले उहाँलाई िचनेन। ११ उहाँ आफ् नै मािनसह कहाँ आउनभुयो, तर 
उहाँका आफ् ना मािनसह ले उहाँलाई महण गरेनन ्। १२ तर जितले उहाँलाई 
महण गरे र उहाँको नाउँमािथ िवँ वास गरे, उहाँले ितनीह लाई परमेँ वरका 
सन् तान हनेु अिधकार िदनभुयो। १३ ितनीह  रगत ारा, शारीिरक इच् छा ारा, र 
कुनै मान् छेको इच् छा ारा होइन तर परमेँ वरबाट जिन् मएका हनु् छन ्। १४ 
अिन वचन देहधारी हनुभुयो, र अनमुह र सत् यताले पूणर् भई हाॆा बीचमा वास 
गनुर्भयो। हामीले उहाँको मिहमा देख् य  जनु मिहमा िपताबाट आउनभुएको 
एकमाऽ पऽुको जः तो िथयो।"   

   यही सन्दभर्मा पिहलो ःवगर्दूतको सन्देश पिन हेन ुर्होस,् "६ अिन अक  
ः वगर्दूतलाई मध् य आकाशमा उिड़रहेका मैले देख। पथृ् वीमा रहने हरेक रा , 
जाित, कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा गन अनन् त ससुमाचार ितनीसँग िथयो। 
७ ितनले चक  सोरमा भने,  'परमेँ वरको भय मान अथार्त ् ौ ा गर, र 
उहाँलाई मिहमा देओ। िकनिक उहाँका इन् साफको घड़ी आएको छ। ः वगर्, 
पथृ् वी, समिु र पानीका मूलह  बनाउनहुनेुलाई दण् डवत ् गर'" (ूकाश १४:६-
७ पान्तिरत)। यसमा ध्यान िदनहुोस ् िक अनन्तको ससुमाचार सिृ कतार् 
परमेश ् वरसँग िसधै गािँसएको छ। त्यही परमेँ वर जसले हामीलाई सिृ  गनुर् 
भयो उहाँ मानव चोला िलएर आउनभुयो, हाॆो पापको दण्ड आफैले भोग्नभुयो-
त्यसकारण त्यस परमेँ वरको आराधना गनर् आ ान गदार् हामी अचम्म मा ु 
आवँयक देिखन्दैन। हाॆो परमेँ वर खास गरेर कःतो हनुहुनु्छ भ े सही 
आत्म ान हामीमा महससु भयो भने त्यसको ूत्यु रमा हामी कसरी िदने? 

    त्यसैकारण, येशू र बुसमा उहाँको मतृ्य ु हामीले िसकाउने सबै 
िव ाको केन्ििवन्द ुहनुपुछर् र हामीले िसकाउने सबै िशक्षादीक्षामा त्यसले अमज 
ःथान पाउनपुछर्। तर त्यसमा येशूको दोॐो आगमनको िशक्षाले पिन 
ूाथिमकता पाउनपुछर् िकनभने यिद उहाँ दोॐो पल्ट आउनभुएन भने पिहले 
आउनभुएकोले हामीलाई खास कुनै राॆो गदन गछर् र? कितले त यो पिन तकर्  
गछर्न ् येशूको पिहलो र दोॐो आगमन एउटै घट्नाको दईु भाग हनु-्त्यो हो, 
मिुक्तको योजना। 

    जेजित अिःतत्वमा हनु आएको छ त्यसको सिृ  त्यही परमेँ वरले 
गनुर्भएको िथयो (यूह ा १:३) जो हाॆो िनिम्त बुसमा मनुर्भयो। सोच्न ुहोस ्
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त्यसको अथर् के हो? त्यसले गदार् जब हामी आराधना गछ  तब त्यसमा हाॆो 
उल्लासमय ःव:त िकन हनुपुछर्? 
 
५. परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह   

     धेरै वषर् पिहले यरुोपको ृान्स देशमा हत्यारा जःता अपराधीह लाई 
िदने सजाय ँमतृ्य ुदण्ड खारेज गनुर्पछर् िक पदन भनेर िववाद चलेको िथयो। 
मतृ्य ुदण्ड खारेज गनुर्पछर् भ े धारणा राख् नेह ले त्यसबेलाको ूख्यात ृान्सेली 
लेखक र दाशर्िनक माइकल फोकल्टलाई सम्पकर्  गरे। ितनीह को िनिम्त 
एउटा अखबारमा मतृ्यदुण्ड िकन खारेज गनुर्पछर् सम्पादकीयमा लेख लेख् न 
अनरुोध गरे। उनले मतृ्यदुण्डमाऽ होइन ृान्समा भएका सबै 
झ्यालखानाह लाई बन्द गरेर अपराधी वा कैदीह लाई छुट्कारा िदनपुछर् भनेर 
आवाज उठाए। 

   उनले त्यो आवाज िकन उठाए त? उनको अनसुार सबै नैितक 
ूणालीह  मािनसह को उपज हो वा शासक वगर्ह ले नैितकता वा 
नीितिनयमह  बनाएर मािनसह लाई िनयन्ऽण गनर् खोजेको हो। त्यसकारण 
कुनै पिन नैितकता वा िनितह को यथाथर्मा न्यायस त छैन। 

    उनको  यो उम धारणा जःतोसकैु भएतापिन त्यो धारणा खास गरेर 
कुनै नयाँ िथएन। हजारवषर् अिघ मोशाले इॐाएलीह लाई यो आदेश िदएका 
िथए "आज हामी ूत् येकले आफ् नो िं टमा सबै ठीक ठहरेको कुरा गरेझ 
ितमीह ले नगनुर्" (व्यवःथा १२:८ पान्तिरत) । 

 "त् यस बेला इॐाएलमा कुनै राजा िथएनन ्, र हरेक मािनसले आफ् नो िं टमा 
जे ठीक लाग् थ् यो त् यही गथ् य । न्यायकतार्ह ", िहतोपदेश १२:१५ "मूखर्को 
बाटो आफ् नो नजरमा ठीकै देिखन् छ, तर समझदार मािनसले अ को सल् लाह 
सनु् छ")। 

    तर हाॆो नजरमा ठीक छ भन्दैमा जे पायो त्यही गनर् उिचत हुँदैन, 
िकनभने हामी धमीर् होइन , पिवऽ छैन , पापरिहत छैन । हाॆो आखँाको 
अगािड आएको वा सनेुको र पढेको भरमा नैितक पमा सबै ठीक छ भनेर 
हामी भन्द सक्दैन । तब के गन भनेर हामीले कसरी ठम्याउने? त्यसको 
जवाफ परमेँ वर नै हनुहुनु्छ िकनभने उहाँले हामीलाई सिृ माऽ गनुर्भएन 
हामीह को नैितक जीवन कःतो हनुपुछर् वा हाॆो आदशर् जीवन वा व्यवहार 
कःतो हनुपुछर् भनेर उहालेँ नीितिनयमह  िदनभुएको छ। हाॆो आखँाले 
ठीकसँग हेनर् नसक ला, तर परमेँ वरले जे गनुर् हनु्छ त्यो सध ठीक हनु्छ। 
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   हामीह को नैितक आचरण कःतो हनुपुछर् वा हामी कुन िनयममा 
चल्नपुछर् भनेर देहायका पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? हेन ुर्होस,् 
व्यवःथा ६:१-९ "१ ितमीह ले यदर्न पार गई अिधकार गनर् लागेको देशमा 
पालन गनर् भनी परमूभ ुितमीह का परमेँ वरले ितमीह लाई िसकाउन मलाई 
हकुुम गनुर्भएका आ ा, िविध र िवधान यी नै हनु ्। २ सम् पूणर् जीवनभिर 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको भय मानेर ितमीह  र ितमीह का छोराछोरी 
र नाितनाितनाले उहाँका सबै िविध र आ ाह  पालन गनूर्, िक ितमीह को 
आय ुलामो होस ्। ३ हे इॐाएली हो, यी सबै पालन गर, तािक ितमीह को 
भलो होस ्, र परमूभ ुितमीह का िपता-पखुार्का परमेँ वरले ितमीह लाई ूित ा 
गनुर्भएझ दूध र मह बहने देशमा ितमीह को खूब विृ  पिन होस ्। ४ हे 
इॐाएल, सनु, परमूभ ुहाॆा परमेँ वर एउटै परमूभ ुहनुहुनु् छ। ५ ितमीह ले 
परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई आफ् नो सारा दयले आफ् नो सारा ूाणले र 
आफ् नो सारा शिक्तले ूमे गर। ६ मैले आज ितमीह लाई सनुाएका आ ाह  
आफ् नो मनमा राख। ७ ती ितमीह ले आफ् ना छोराछोरीह लाई होिशयारीसाथ 
िसकाओ। घरमा बः दा, बाटोमा िहँ  दा, ढल् केर सतु् दा र उ  दा ितनको चचार् 
गर। ८ ती आफ् ना हातमा िचन् हको लािग किसराख। ती ितमीह को िनधारमा 
बाँिधराख। ९ ती आफ् ना घरका ारको चौकोस र मूल ढोकाह मा लेख।", 
मकूर् स १२:२९-३१ "२९ येशूले जवाफ िदनभुयो, 'सबैभन् दा मखु् यचािहँ यो हो: 
'हे इॐाएल सनु ्, परमूभ ुहाॆा परमेँ वर एउटै परमूभ ुहनुहुनु् छ। ३० ितमीले 
परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई ितॆो सारा दयले, ितॆो सारा ूाणले, ितॆो सारा 
समझले, र ितॆो सारा शिक्तले ूमे गर ्।' ३१ दोॐोचािहँ यो हो, 'ितमीले आफ् नो 
िछमेकीलाई आफूलाई जः तै ूमे गर ्।' योभन् दा ठूलो आ ा अक  छैन।"  
ूकाश १४:१२ "परमेँ वरका आ ाह  पालन गन र येशूमािथ िवँ वास राख् ने 
सन् तह को धैयर् धारण यसैमा छ।"  

   यदी हामी येशूभक्त भएर मिुक्तलाई इसाईले हेिरने संसारको 
ि कोणको केन्ििवन्द ुहनुपुछर् भनेर िसकाउँछ  परमेँ वरको व्यवःथा वा दश 
आ ाह  पिन हाॆो केन्ििबन्द ुहनुपुछर्। यिद हामीमा पाप भएन र परमेँ वरको 
आ ालाई तौडन  भने केबाट हामी मिुक्त हनेु त ("यसैकारण व् यवः थाको 
कमर्ले कोही ूाणी उहाँको िं टमा धमीर् ठहिरनेछैन, िकनिक व् यवः था ारा नै 
पापको चेतना हनु् छ।" रोमी ३:२०)। परमेँ वरको व्यवःथा िबना 
ससुसमाचारको कुनै अथर् नै हुँदैन। त्यसले व्यवःथा वा दश आ ाह को 
औिचत्य अझै छ भनेर हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले िजिकर गदर्छ । 
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व्यवःथा पालन गरेर वा धमर्कमर् गरेर हामीले मिुक्त पाउन असमथर् छ , 
त्यसैकारणले हामीलाई ससुमाचारको िकन आवँयकता छ भनेर हामी 
ठम्याउँछ । 

   त्यसकारणले सबै सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटले िसकाउने िशक्षादीक्षामा दश 
आ ालाई जोडसँग समावेश गिरननैु पदर्छ। एलेन जी ाइटले "व्यवःथा वा 
दश आ ाह को िनरन्तरता" भनेर सम्बोधन गनुर्भएको छ (द मटे कन्ऽोभसीर्, 
प.ृ ६३बाट पान्तिरत)। यसमा अ  आ ाह सिहत साबथ पिन समावेश 
भएको छ। यिद हामीले िदने सिुशक्षाले सकेसम्म हाॆो जीवनले परमेँ वरको 
ःव पको पनुःथार्पना गन हो भने परमेँ वरको व्यवःथाको आधारभतू 
पिरपाटीलाई उच्चःतरमा राख् नैपछर्। येशू भी को ि मा र उहाँको 
उदाहरणमा परमेँ वरको साम ु हामी सही पमा कसरी ठीक हनु्छ  भनेर 
देखाउने आधार नै परमेँ वरले िदनभुएको दश आ ाको आदशर् नीित हो।  
 
उपसंहार: 
थप जानकारी: "सही िशक्षाको सत्य लआय भनेकै ूत्येक मानव ूाणीमा 
परमेँ वरको ःव प पनुःथार्पना गनुर् हो।" एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड 
ूोफेटस,् प.ृ ५९५बाट पान्तिरत। यो धारणालाई मध्यनजरमा राख् दा 
एडभेिन्टःट िशक्षामा संसारको ि कोण ठोस पमा बाइबल अनसुार हेन ुर् 
मह वपूणर् छ भनेर हामी सोच्दछ । हामीले अगािड नै भन्य  लेख् न, पढ्न वा 
िशिक्षत भयो भन्दैमा असलै हनुपुछर् भ े आवँयक छैन। मािनसह  िशिक्षत 
वा ठूलो िव ान नै हनुसक्छ तर ितनीह का धारणा वा मनिःथितह  बाइबलमा 
उल्लेख गरेका नीितह को िवपिरत हनुसक्छ। त्यसैकारण हामी एडभेिन्टःट 
भएको हैिशयतले हाॆो शैिक्षक ूणाली बाइबलले हेिरने संसारको ि कोण 
अनसुार हनुपुछर्। त्यसको अथर् हामीले िसकाउने सबै िवषयबःतहु मा जःतै 
िव ान, इितहास, संःकृित, सभ्यता आिद बाइबलको ि कोण अनसुार 
िसकाउनपुदर्छ। त्यसको अथर् संसारले िसकाउने िशक्षादीक्षामा बाइबलको 
मूल्यमान्यतासँग मेल खान्छ भ े छैन। त्यसूित ध्यान िदन वाध्यता पिन 
छैन। फेिर हामीले अिघ भन्य  कोही पिन धारणा तटःथ भएर हेिरँदैन। सबै 
जीवन, जे जित वाःतिवक कुराह  छन ्ती सबै कसैले हेदर्छन ्भने त्यसलाई 
आफ्नै संसारको ि कोणलाई छानेर हेदर्छ। त्यो हेिरने ि कोण तकर्  लगाएर 
वा िवँ लेषण गरेर हेिरने भ े छैन वा हेनर् पिन सिकन्छ। त्यसकारण सेभेन्थ-डे 
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एडभेिन्टःटको िशक्षा ूणालीमा बाइबलले हेिरने ि कोण समेत् नपुछर् भ े 
कुरोमा जोड िदन ुज री छ। 
 
िचन्तनमनन: 

अ. इितहासलाई िनयालेर हेदार् कितपय दशर्न तथा िशक्षाूणाली 
सधुारोन्मखुभन्दा िवध्वंःतामखु भएको केही उदाहरणह  के 
तपाईँलाई थाहा छ? त्यसबाट हामी के िसक्न सक्छ ? 
यःता दशर्न वा िशक्षादीक्षाको िवध्वंसात्मक ूभाववाट हाॆो 
िशक्षाूणालीलाई कसरी जोगाउने? 

आ.   संसारको बारेमा बाइबलबाट हेिरने केही ि कोणह  के 
छन:् जःतै परमेँ वरको अिःतत्व, सिृ , बाइबल, मिुक्तको 
योजना र परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ा? बाइबलीय 
ि कोणमा समावेश गनर् अ  के के िवषयबःतहु  समावेश 
गनुर् पछर् जसले गदार् हाॆो िशक्षाूणाली पिरपक्व हनु्छ? 

इ.   अठार  शताब्धीका एक जना िचन्तकले यो व्यक्त गरेका 
िथए: "ओ िववेक! ओ िववेक! देिवक तत्व भएको ओ 
िववेक! ितमीले अ ानी र अबझुलाई अगवुाइ गछ , ितमी 
वौिध्दक र ःवतन्ऽ व्यिक्त भएतापिन-असल र खराबको 
न्याय गन अचकु वा किहल्यै गिल्त नगन न्यायिधस, जसले 
मािनसलाई परमेँ वरको ःव पमा बनाउँछ ? यस धारणामा 
के ठीक छ के वेठीक छ? 

ई.   एलेन जी ाइटले व्यिक्त गिरएको मतलाई फेिर हेन ुर्होस:् 
"सही िशक्षाको सत्य लआय नै मािनसलाई परमेँ वरको 
ःव पमा पनुःथार्पना गनुर् हो।" यसको अथर् के हो? यसले 
गदार् संसारलाई आफ्नै ि कोणले हेिरने िशक्षाभन्दा 
एडभेिन्टःट िशक्षा िकन फरक हनुपुछर् भनेर मािथ व्यक्त 
गिरएको भावनाले कसरी देखाउँछ? 
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कथा ४ 

मािथबाट हेरचाहा 
सिन्दप पी. कोलकारको, ३५,को साथमा रमैया, २९ र आयशु, भारत 

 
     एउटा सरकारी ःकूलमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह को एउटा समूहले 
ःवाःथ सम्बन्धी कायर्बम संचालन गद िथयो। एक िदन एक जना िशिक्षकाले 
एउटा एडभेिन्टःट दम्पतीलाई केही कुरा गनर् एक ठाउँमा सटुुक् क बोलाए। 
"मेरी सास ुढाडको समःयाले क  पाइरहेकी िछन।् तपाईँसँग केही उपाय छ 
िक?" भनेर उनले सोिधन।् त्यस आइशा नामा गरेकी िशिक्षकाले त्यस 
दम्पि लाई उनको सासकुो घरमा लिगन।् त्यस दम्पि , सिन्दप र राम्याले 
िचिकत्सा तािलम भखर्र सकेका िथए। ितनीह ले त्यस सरकारी ःकूलमा 
गिररहेको कायर्बम ितनीह को तािलमपिछ पिहलो कायर्बम िथयो। बाइबल र 
एलेन जी ाइटको िशक्षाको आधारमा रिचएको ूाकृितक उपचार िविध 
िसकाउन र ःवाःथ िशक्षा कायर्बम भारतभरी संचालन गन ितनीह को आशा 
िथयो। त्यस दम्पितले एक जना बृ ा सासलुाई उपचार गनर् ितनीह लाई 
पिहलो अवसर िमलेको िथयो। उनको नाउँ शभुा ी िथयो। आफ्नो ढाडको 
उपचारको िनिम्त उनले धेरै पैसा खचर् गिरसकेकी िथइन।् अब उनी 
ओ ानमै पिररहेकी िथइन।् उनी उठ्न र िहँड्न असमथर् भएकी िथइन।् उनी 
आफ्नो घरमा एक्लै िथइन।् उनकी बहुारी त्यही घरमा रहिन्थन।् तर 
सासलुाई ःयाहार गनर् िदक् क लागेकोले शभुा ीको छोरा र नातीसँग अक डेरामा 
उनी सरेकी िथइन।् सिन्दपले सासकुा  औषधी उपचारको बारेमा िसफािरस 
गरेको धेरै कागजह  हेनर् थाले र राम्याले उनको  औषधीले भिरएको बोटलह  
हेनर् थािलन।् ितनीह  एक आपसमा िनराश भएर हेराहेर भए। सासलुाई के 
गन भनेर ितनीह लाई थाहा नै भएन। ितनीह ले आफ्नो तािलम भखर्र 
सकेको िथयो र यःतो गिम्भर रोगीलाई ूाकृितक उपचार ारा कसरी िनको 
पान भनेर किहल्यै पिन व्यवहारमा लाग ु गरेका िथएनन।् त्यसकारण 
ितनीह को एउटै उपाय िथयो: ूाथर्ना जनु ् ितनीह ले गरे। "हामीले केही 
ूयास गर । के तपाईँले ती सबै औषधीह  पाँचिदनसम्म नखाने िनणर्य गनर् 
सक्नहुनु्छ?" सिन्दपले सोधे। शभुा ीले हनु्छ भिनन।् अिन उपचार सु  भयो। 
राम्याले  हाइसोथेरापी वा पानीबाट उपचार गनर् सु  गिरन।् िबहान र बेलकुा 
उनले शभुा ीलाई मसाज गिरन।् उनले खानाको िनिम्त हिरयो सागपातको रस 
शभुा ीलाई ख्वाइन।् उपचार सु भएको तेॐो िदनमा शभुा ी आफ्नो 
औ ानबाट उिठन ् र धेरै मिहनापिछ पिहलो पल्ट िहँड्न थािलन।् उनी 
अत्यिन्त हिषर्त भएर आखँाबाट आशँ ुतरर झािरन।् 

७५-१ 



"मेरो छोरा र बहुारीले मलाई त्यि कै मरोस ् भनेर छोडेर गएका 
िथए। ितनीह ले मलाई ःयाहार नै गनर् छोडे। मेरो िबमारले ितनीह लाई 
िदक् क बनाएको िथयो" उनले आफ्नो द:ुख पोखाइन।् "परमेँ वरलाई ूाथर्ना 
गनुर्होस ् र उहाँले ितनीह लाई तपाईँकहाँ ल्याउनहुनेुछ" सिन्दपले भने। 
शभुा ी इसाई त िथइनन।् उनको घर एउटा पिन इसाई नभएको गाउँमा 
िथयो। साँच् चै भन  भने त्यस गाउँमा कसैको हातमा बाइबल देख्यो भने 
गाउँलेह ले बबाल मच्चाउँथ्यो। सिन्दपले मनमनै ूाथर्ना गरेर शभुा ीलाई 
उनकै भाषामा बाइबल िदइन।् "यस बाइबलबाट िदनको एक पाना पढ्नहुोस ्
र येशूलाई ूाथर्ना गनुर्होस।् उहाँले तपाईँको छोरा, बहुारी, र नातीलाई 
तपाईँकै घरमा ल्याउनहुनेुछ।" सिन्दपले उनलाई आँ वाःत पारे। पाँच िदनको 
उपचारपिछ सास ुराॆसँैग िनको भयो र उनलाई केही दखुाइ पिन भएन। उनी 
त पूरा ःवःथ भइसकेकी िथइन।् दस िदनपिछ उनले सिन्दपलाई फोन गिरन।् 
"बाब ुितमीले मलाई बाइबल पढ र मेरो छोरो मेरो घरमा फकर आउँछ भनेर 
भनेको िथयौ। ूाथर्नाको जवाफ मैले पाएको छैन। दस िदन भयो ऊ फकर 
आएको छैन।" उनले दखेुसो पोिखन।् शभुा ीले बाइबल िदनको तीनपटक 
पढेकी थाहा पाए। िबहान, िदउँसो र बेलकुा गरेर डाक्टरको औषधी जःतै 
उनले पढेकी िथइन।् परमेँ वरले उनको ूाथर्नाको जवाफ िछ ै िदउन ्भनेर 
उनी चाहन्थी। सिन्दपले भने "ूाथर्ना गद गनुर्होस।् परमेँ वरले अचम्मको 
काम गनुर्हनेुछ।" तीन िदनपिछ बहुारीले सिन्दपलाई मोइबाइलबाट सन्देश 
पठाइन ् "मेरी सासकुो घरमा म जाँदैछु।" अिन केही िदनपिछ नै फेिर 
पिरवारको पूनिमर्लन भयो। उनले िनयिमत पमा बाइबल पिढ्छन।् उनले नै 
सिन्दप र राम्यालाई बाइबलको पद पठाउन थािलन ् र ूाथर्ना पिन गनर् 
थािलन।् सिन्दप र राम्या अत्यन्त खशुी भइन।् "कमसेकम हामीले जे सु  
गर् य  त्यो राॆ ैगर् य " राम्याले भिनन।् "उनी हाॆो पिहलो िबरामी िथइन।् 
त्यस रोगलाई कसरी सम्हाल्ने भनेर हामीलाई थाहा िथएन। िचिकत्सा तािलमले 
हामीलाई केवल दईुवटा आधारभतू नीितमाऽ िसकाएको िथयो। तर परमेँ वरले 
हामीलाई अगवुाइ गनुर्भयो। यो चमत्कारै भयो।" सिन्दपले यस लेखकलाई 
सनुाए। एलेन जी ाइट ारा िलिखत "अ हल टु मेिडकल इभान्जिलजम एण्ड 
हेल्थ एजकेुशन" प.ृ १२बाट उताद उनले थपे "िचिकत्सा िमिसनेरी मािनसको 
शरीरमा उपचार गछर् भने परमेँ वरले दयमा काम गनुर्हनु्छ।" 

-आन्द्र्य ुमेकचेःनी  
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