
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  १-३, ूिेरत १७:२८, भजन १४८, भजन 
२४:१, उत्पि  ४:१-९, म ी २२:३७-३९ र ूकाश १४:७। 

यस अध्यायको मूल सार पद: " जसले आिथर्क तथा अन्य अभावमा भएका वा 
गरीबलाई िथचोिमचो वा शोषण गदर्छ उसले सिृं टकतारू् ित अवहेलना वा 
बेइमज्जत गदर्छ,  तर जसले आवँयक परेकाह को वा दिरिलाई दया देखाउँछ 
उसले परमेँ वरको आदर गरेको हनु् छ।" (िहतोपदेश १४:३१ पान्तिरत)। 

के तपाईँले किहल्यै मायाल ुतिरकाले होिशयारपूवर्क यःतो सजृनात्मक 
काम सजृनभुएको छ? अ लाई खशुी पानर् िमठो खाना, कुनै कलात्मक 
शैलीको काडर् वा अन्य उपहार वा व  बनाएर कसैलाई िदनभुएको छ? त्यो 
व्यिक्तले पाउने िबि कै त्यसलाई तपाईँकै ती उपहारह  अगािड फ्याँिक 
िदन्छ? त्यसबेला तपाईँको अनभुव कःतो हनु्छ? तपाईँको िच मा कःतो चोट 
पछर् होला वा परेको होला? यिद यो अनभुव तपाईँले गनुर्भएको छ भने तपाईँले 
पिन परमेँ वरको अनभुवको झलक पाउनभुएको छ। उहाँले बडो जतनसाथ 
मायाल ुतिरकाले ६ िदन लगाएर यस संसारलाई सिृ  गनुर्भयो र मािनसलाई 
जीवन िदनभुएपिछ यस पथृ्वीलाई उसको हातमा समु्पनभुयो तर उक्त मािनसले 
यस संसारमा पाप िनम्त्याएर उहाँको सिृ लाई भताभ ु  पािरिदयो। 
   परमेँ वरले बडो जतनसाथ र "असाध्यै सनु्दर र राॆो" तिरकाले यस 
पथृ्वीको सिृ  गनर्भएको िथयो भनेर बाइबलले बताउँछ। आफूले सिृ  
गनुर्भएको पथृ्वीका बारेमा परमेँ वरको अनभुव र खशुीयाली कःतो िथयो भनेर 
उत्पि  १ र २ अध्यायको िववरणले देखाउँछ। यिह पिरवेशमा उत्पि  ३मा 
लेिखएको पाप िभिऽएको कथा हामीले पढ्नपुछर्। जब आफैले सिृ  गनुर्भएको 
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आदम र हव्वाले ितनीह कै ःवइच्छाले यस पथृ्वीमा पाप िभत्र्याए तब 
परमेँ वरको िच  कित फा ो होला? 
परमेँ वरले माया गनुर्भएको पथृ्वी हजार  वषर् पापको जालोमा परेतापिन 
िनरन्तर पमा चिलनै रहेको छ। यस संसारमा िहंसा, अन्याय, अत्याचार, 
आत  परमेँ वरको िब मा लिम्कनै रहेको छ। यो पथृ्वी िकन अझ 
रिहरहेको छ भनेर सिम्झदँा हामीलाई अचम्म लाग्दछ। अझ अचम्मलाग्दो 
कुरो त यो छ िक यःतो पितत संसारमा पिन परमेँ वरले आफ्नो उ ारको 
योजना िनरन्तर चलाइरहनभुएको छ। यस संसारलाई उहाँले नयाँ सिृ  गिर 
पापबाट मिुक्त िदन चाहन ुहनु्छ। अिन पापबाट मिुक्त िदलाएर यस संसारको 
पनुःथार्पना गन काम सम्प  होस ् भनेर त्यस बहृत योजनामा सहभागी हनु 
उहाँका ूत्येक िवँ वासी जनलाई िजम्मेवारी समु्पनभुएको छ। हो, हामी 
उहाँको अनमुहको फाइदा उठाउनेभएका छ । तर उहाँले िदनभुएको 
अनमुहलाई ूयोग गरेर उहाँले गनुर्भएको काममा हामी  पिन उहाँसँग सहकमीर् 
भएर काम गर  भ े उहाँको चाहनालाई दयमा राख् न ुअत्यन्तै ज री छ भनेर 
महससु गनुर् आवँयक छ। परमेँ वरले हामीलाई िदनभुएको िजम्मेवारी पिवऽ 
र गम्भीर छ भनेर मा े िक नमा े यो िवषय ूत्येक इसाईको िनिम्त चनुौित 
भएर खडा भइरहेको छ। 
 

१. परमेँ वरले सिृ  गनुर्भएको सिृ को झलक  
यस संसार र यसमा भएका यावत जीवन, हाॆो आफ्नै जीवन र त्यस 

जीवनसँग सम्बिधत सबै थोकह , हामीह का विरपिर रहेका ूत्येकको जीवन 
र एक आपसमा हामी कसरी अन्तरिबया गछ , जीवन आफै र हामी कसरी 
उ म तिरकाले िजउँछ -यी सबै परमेँ वरबाट नै सु  हनु्छ। यस सन्दभर्मा 
ूिेरत पावलले यसरी व्याख्या गदर्छन:्  "उहाँमा नै हामी रहन्छ  र चल्दछ । 
हाॆो जीवनको अिःतत्व उहाँमा नै छ" (ूिेरत १७:२८ पान्तिरत। 

बाइबलको कथा यहाँ यसरी सु  हनु्छ: "सु मा परमेँ वरले आकाश 
र पथृ्वी सिृ  गनुर्भयो" (उत्पि  १:१ पान्तिरत)। उहाँले बोलेको भरमा नै 
आकाश र पथृ्वीको अिःतत्व देखा पर् यो भ े कुरालाई औल्याउँदा उहाँको 
शिक्त र जनु ूिबया अपनाउनभुयो त्यसको हामी कल्पना पिन गनर् सक्दैन । 
त्यो हाॆो सोचभन्दा अपार छ। य िप, परमेँ वरले कही ँटाढा रहेर आकाश र 
पथृ्वी सिृ  गनुर्भएको िथएन। उहाँ व्यिक्तगत पमा नै संलग्न भएर सिृ को 
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काम सम्प  गनुर्भएको िथयो। िवशेष गरेर उहाँले मानव ूाणीलाई सिृ  
गनुर्हुँदा आफ्नै हातले उसलाई रच्नभुएको िथयो ("तब परमूभ ु परमेँ वरले 
भिूमको माटोबाट मािनस बनाउनभुयो,  र ितनको नाकमा जीवनको सास 
फुिकिदनभुयो, र मािनस जीिवत ूाणी भए।" उत्पि  २:७)। 

उत्पि  १:२६-३१मा वणर्न गिरएको ूथम मानव ूाणीको सिृ को 
बारेमा पढ्नहुोस।् यस िववरणमा परमेँ वरको बारेमा के मह वपूणर् कुराह को 
बारेमा हामीलाई बताउँछ? जन्त ुजनावरह को सिृ  र मानव ूाणीको सिृ को 
ूिबयामा के िभ ता छ जसले गदार् मािनसह  के हनु ्भनेर बताउँछ? हेन ुर्होस ्
"२६ फेिर परमेँ वरले भन् नभुयो,  “मािनसलाई आफ् नै ः व पमा, हाॆ ैूित पमा 
बनाऔ।ं ितनीह ले समिुका माछाह , आकाशका पन्क्षीह , पािलने पशहु  र 
जिमनमा चलहल गन सबै जन् तहु मािथ अिधकार ग न ्।”  २७ यसैकारण 
परमेँ वरले मािनसलाई आफ् नै ः व पमा सिृं ट गनुर्भयो। परमेँ वरकै ूित पमा 
उहाँले ितनलाई सिृं ट गनुर्भयो। नर र नारी नै गरी उहाँले ितनीह लाई सिृं ट 
गनुर्भयो। २८ परमेँ वरले ितनीह लाई आिशष ् िदनभुयो,  र ितनीह लाई 
भन् नभुयो,  “फल् दै-फुल् दै,  विृ  हुँदै,  पथृ् वीमा भिरँदै र त् यसलाई आफ् नो वशमा 
पादजाओ। समिुका माछाह , आकाशका पन्क्षीह  तथा पथृ् वीका सबै जीिवत 
ूाणीह मािथ अिधकार गर।”  २९ तब परमेँ वरले भन् नभुयो,  “हेर,  म 
ितमीह लाई पथृ् वीका सबै बीउ उमान बोटह  र फलमा नै बीउ हनेु सबै 
फलका खह  िदन् छु। ती ितमीह लाई आहाराको िनिम् त हनेुछन ्। ३० र 
पथृ् वीको हरेक पश,ु आकाशको हरेक पन्क्षी र जिमनमा चलहल गन हरेक 
जन् त–ु  हरेक ूाणी जसमा जीवन छ–  ितनीह का आहाराको िनिम् त म हिरया 
वनः पित िदन् छु।”  तब त् यः तै भयो। ३१ आफूले बनाउनभुएको हरेक कुरा 
परमेँ वरले हेन ुर्भयो। र त् यो सा॑ै राॆो िथयो। साँझ पर् यो र िबहान भयो– छैट  
िदन।" 

ूकृितसँग समय िबताएर र उहाँको सिृ लाई हेरेर ितनीह मा हामीले 
सिृ कतार् परमेँ वरको चिरऽको झलक हेनर्सक्छ  भनेर ूायजसोले चचार् 
गदर्छन।् संसारको सिृ  परमेँ वरले कसरी गनुर्भयो भनेर त्यसको खोिजनीित 
गिरयो भने त्यसमा परमेँ वरकै बारेमा केही न केही ान ूाप् त गनर् सक्दछ । 
यिद  परमेँ वरनै व्यविःथत ढ  वा िनयिमत वा बमब  प ितमा चल्ने 
सिृ कतार् हनुहुनु्छ भने त्यो गणु उहाँको सिृ मा पाउने अपेक्षा हामीले गनुर्पछर्। 
अथार्त ्यिद परमेँ वर सजृनात्मक हनुहुनु्छ भने उहाँले सिृ  गनुर्भएको संसारमा 
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अनेक  अचम्म लाग्दो सजृनात्मक कामका उदाहरणह  पाउँदा हामीले अचम्म 
मा ु हुँदैन। 
   त्यही तिरकाले परमेँ वर सम्बन्ध राखेर चल्नहुनेु  हनुहुनु्छ भनेर 
हामी िवँ वास गदर्छ । त्यसकारण, परमेँ वरले िमलाएर राख् नभुएको संसारमा 
एक आपसमा हनेु सम्बन्ध उहाँको सिृ को मूल तत्व भएको हामी पाउँछ । जे 
जे तत्वह  उहाँले यस संसारमा सिृ  गनुर्भयो ती ती तत्वह  बाँकी सिृ सँग 
सरोकार हनेु गिर सिृ  गनुर्भएको िथयो। एक आपससँग िमलेर तालमेल गरेर 
चलोस ् भनेर उहाँले पशहु को सिृ  गनुर्भएको िथयो।  मािनसह  पिन एक 
आपससँग, बाँकी सिृ सँग र आफूसँग सम्बन्ध गाँसेर चलोस ्भनेर परमेँ वरले 
सिृ  गनुर्भएको िथयो। 
   हनु त परमेँ वरको बारेमा हामीह को आत्म ान धेरै कारणह ले 
गदार् िसिमत छ, तैपिन उहाँको चिरऽको बारेमा हामीलाई जे थाहा छ त्यसको 
भरमा यो संसार कःतो हनुपुद  रहेछ भनेर अनमुान गनर् सक्छ । 
  पापको कारणले क्षितिबक्षत भएतापिन केही हदसम्म यस पथृ्वीको बारेमा 
तपाईँको ान के छ जसले परमेँ वरको चिरऽलाई ूितिबिम्बत गदर्छ? 
 

२. पूणर् वा स  ेपथृ्वी 
      अदनको बगचामा फकर् न पाए हनु्थ्यो भनेर चाहना गनर् सिजलो छ। 
परमेँ वरले सिृ  गनुर्भएको आदम र हव्वाको घर अदनको बगचाको बारेमा 
िदएको छोटो जानकारीमा जे छ त्यसले गदार् हामी त्यहाँ फकर् न पाए हनु्थ्यो 
भनेर हाॆो दयमा पिन खसखस भइरहेको हनुसक्छ। त्यस बेलाको संसार 
कसरी चलेको िथयो भनेर हामी धेरै बझु्दैन , तै पिन त्यस बेलाको अनभुव गनर् 
पाए हनु्थ्यो भनेर हामी बेलाबेलामा महससु गदर्छ । 
  जब भखर्र पथृ्वीको सिृ  भएको िथयो त्यसबेला सबै कुरो पिरपूणर् र 
संतोषमय िथयो भनेर परमेँ वरले पिन अनभुव गनुर्भएको िथयो: "आफूले 
बनाउन ु भएको सबै थोक परमेँ वरले हेन ुर्भयो। त्यो अत्यन्तै असल भएको 
उहाँले देख् नभुएको िथयो" (उत्पि  १:३१ पान्तिरत)। परमेँ वरले सिृ  गनुर् 
भएको संरचना अत्यन्तै सनु्दर र काम लाग्दो िथयो। व्यवहािरक पमा हेदार् यो 
पथृ्वीको बनावट अत्यन्तै सनु्दर र रमाइलो िथयो। त्यहाँको जीवन  अनेक  
रि चि  र रोमाञ् चमय िथयो। त्यसको साथै जीवनमा चािहने सबै आवँयक 
थोकह  फःटाउने वातावरणले  त्यस पथृ्वी भिरएको िथयो। त्यसैकारण 
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आफूले सिृ  गनुर्भएको संसार कःतो सनु्दर िथयो भनेर परमेँ वरले बारम्बार 
सराहना गनुर्भएको िथयो। 
   उत्पि  १ पढ्नहुोस।् िवशेष गरेर पद ४,१०,१२,१८, २०, २५ र 
३१ पढ्नहुोस।् त्यसमा  आफूले सिृ  गनुर्भएको पथृ्वी "कःतो असल र सनु्दर 
िथयो" भनेर उहाँले दोहोर् याएर व्यक्त गनुर्को अथर् तपाईँलाई कःतो लाग्छ? 
हेन ुर्होस:् "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। ३ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, 
“उज् यालो होस ्।” तब उज् यालो भयो। ४ अिन परमेँ वरले उज् यालोलाई हेन ुर्भयो, 
त् यो असल िथयो। उहाँले उज्यालो र अधँ् यारोलाई अलग-अलग गनुर्भयो। ५ 
परमेँ वरले उज् यालोलाई “िदन” र अधँ् यारोलाई “रात” भन् नभुयो। साँझ पर् यो र 
िबहान भयो– पिहलो िदन। ६ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “पानीका बीचमा एक 
के्षऽ होस ्,  र त् यसले पानीलाई दईु भाग गरोस ्।”  ७ परमेँ वरले सो बनाएर 
के्षऽमिुनको र मािथको पानीलाई अलग-अलग गनुर्भयो। तब त् यः तै भइहाल् यो। 
८ परमेँ वरले यस अन् तिरक्षलाई आकाश भन् नभुयो। साँझ पर् यो र िबहान भयो– 
दोॐो िदन। ९ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “आकाशमिुन भएको पानी एक ठाउँमा 
जम् मा होस ् र ओबानो भिूम देखा परोस ्।”  तब त् यः तै भइहाल् यो। १० 
परमेँ वरले ओबानो भिूमलाई “पथृ् वी” भन् नभुयो, र जम् मा भएको पानीलाई “समिु” 
भन् नभुयो। अिन परमेँ वरले हेन ुर्भयो,  त् यो असल िथयो। ११ तब परमेँ वरले 
भन् नभुयो, “भिूमले वनः पित, बीउ हनेु बोट-िब वाह  र आफ् नो-आफ् नो िकिसमको 
बीउ हनेु फल फल् ने वकृ्षह  पथृ् वीमा उमारोस ्।” तब त् यः तै भइहाल् यो। १२ 
भिूमले वनः पित, बीउ हनेु बोटह  र आफ् नो-आफ् नो िकिसमको बीउ हनेु फल 
फल् ने वकृ्षह  उमार् यो। अिन परमेँ वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। १३ साँझ 
पर् यो र िबहान भयो-  तेॐो िदन। १४ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो,  “अन् तिरक्षमा 
िदन र रात छुट् ाउनलाई ज् योितह  होऊन ्। ितनीह ले ऋतहु ,  िदनह  र 
वषर्ह  छुट् ाउन िचन् हको पमा काम ग न ्। १५ र पथृ् वीमा ूकाश 
िदनलाई अन् तिरक्षमा ती ज् योितह  होऊन ्।” तब त् यः तै भइहाल् यो। १६ अिन 
परमेँ वरले दईु िवशाल ज् योितह  बनाउनभुयो– ठूलो ज् योित िदनमािथ ूभतु् व गनर्, 
र सानो ज् योित रातमािथ ूभतु् व गनर्। उहाँले ताराह  पिन बनाउनभुयो। १७ 
अिन परमेँ वरले पथृ् वीमा ूकाश िदनलाई, १८ िदन र रातमािथ ूभतु् व गनर् अिन 
उज् यालो र अधँ् यारोलाई अलग-अलग गनर्लाई ती आकाशमा राख् नभुयो।  र 
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परमेँ वरले हेन ुर्भयो,  त् यो असल िथयो। १९ साँझ पर् यो र िबहान भयो– चौथो 
िदन।  २० अिन परमेँ वरले भन् नभुयो,  “पानी जीिवत जन् तहु ले ूशः त गरी 
भिरऊन ्। र पन्क्षीह चािहँ पथृ् वीमािथ अन् तिरक्षमा उडून ्।” २१ यसैले समिुका 
िवशाल जलजन् तहु ,  पानीह मा भिरएका चलहल गन िकिसम-िकिसमका सबै 
जीिवत ूाणीह  र जात-जातका पखेटा भएका सबै पन्क्षीह  परमेँ वरले सिृं ट 
गनुर्भयो। र परमेँ वरले हेन ुर्भयो,  त् यो असल िथयो। २२ अिन परमेँ वरले 
ितनीह लाई यसो भनेर आिशष ् िदनभुयो,  “फल् दै-फुल् दै,  विृ  हुँदै र समिुमा 
भिरँदैजाओ। र पन्क्षीह को पिन पथृ् वीमा विृ  हुँदैजाओस ्।” २३ अिन साँझ 
पर् यो र िबहान भयो– पाँच  िदन। २४ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “पथृ् वीले जात-
जातका जीिवत ूाणीह , अथार्त ् जात-जातका पािलने पशहु , घॐने जन् तहु  र 
जात-जातका वन-पशहु  उत् पन् न गरोस ्। तब त् यः तै भयो। २५ परमेँ वरले 
पथृ् वीका जात-जातका वन-पशहु , जात-जातका पािलने पशहु  र जिमनमा घॐने 
जात-जातका जन् तहु  बनाउनभुयो। र परमेँ वरले हेन ुर्भयो,  त् यो असल िथयो। 
२६ फेिर परमेँ वरले भन् नभुयो,  “मािनसलाई आफ् नै ः व पमा,  हाॆ ै ूित पमा 
बनाऔ।ं ितनीह ले समिुका माछाह , आकाशका पन्क्षीह , पािलने पशहु  र 
जिमनमा चलहल गन सबै जन् तहु मािथ अिधकार ग न ्।”  २७ यसैकारण 
परमेँ वरले मािनसलाई आफ् नै ः व पमा सिृं ट गनुर्भयो। परमेँ वरकै ूित पमा 
उहाँले ितनलाई सिृं ट गनुर्भयो। नर र नारी नै गरी उहाँले ितनीह लाई सिृं ट 
गनुर्भयो। २८ परमेँ वरले ितनीह लाई आिशष ् िदनभुयो,  र ितनीह लाई 
भन् नभुयो,  “फल् दै-फुल् दै,  विृ  हुँदै,  पथृ् वीमा भिरँदै र त् यसलाई आफ् नो वशमा 
पादजाओ। समिुका माछाह , आकाशका पन्क्षीह  तथा पथृ् वीका सबै जीिवत 
ूाणीह मािथ अिधकार गर।”  २९ तब परमेँ वरले भन् नभुयो,  “हेर,  म 
ितमीह लाई पथृ् वीका सबै बीउ उमान बोटह  र फलमा नै बीउ हनेु सबै 
फलका खह  िदन् छु। ती ितमीह लाई आहाराको िनिम् त हनेुछन ्। ३० र 
पथृ् वीको हरेक पश,ु आकाशको हरेक पन्क्षी र जिमनमा चलहल गन हरेक 
जन ् त–ु  हरेक ूाणी जसमा जीवन छ–  ितनीह का आहाराको िनिम् त म हिरया 
वनः पित िदन् छु।”  तब त् यः तै भयो। ३१ आफूले बनाउनभुएको हरेक कुरा 
परमेँ वरले हेन ुर्भयो। र त् यो सा॑ै राॆो िथयो। साँझ पर् यो र िबहान भयो- छैट  
िदन।" 

यो पथृ्वीको सिृ को सबै िववरण पापपिछ लेिखएतापिन बाइबलमा 
ूाकृितक संसार सौन्दयर्ता उत्सबमय र उल्लाले भिरएको िचऽण गिरएको छ। 
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यःतै खालको िचऽण अय्यूब ३८देिख ४१ र भजन १४८मा गिरएको छ। यो 
पिन हामीले याद गनुर् ज री छ िक त्यसबेलाको संसारको पिहलो सिृ  र 
पापभन्दा अगािडको झलक हेरेर खिुशयाली व्यक्त गरेर ती िववरणह  
लेिखएका िथएनन।् तर ितनीह  बतर्मान काल वा िूजेन्ट टेन्समा लेिखएको 
िथयो। त्यसको अथर् सिृ को सु को पथृ्वीमा भएका असल र सौन्दयार्त्मक 
गणुह को ूमाण अिहले पिन खशुीसाथ हेनर्सक  भनेर लेिखएको िथयो। 
   ूाकृितक सौन्दयर्ताबाट नै उदाहरणह  िखचेर हामीूित परमेँ वरको 
हेरचाहा र भलोको बारेमा येशूले िचऽण गनुर् भएको िथयो (उदाहरणमा, म ी 
६:२६ "आकाशका चराच ु ीलाई हेर। ितनीह ले न त बीउ छछर्न ्, न अन् न 
कटनी गछर्न ्,  न भकारीमा बटुल् छन ्,  तर ितमीह का ः वगर्का िपताले 
ितनीह लाई खवुाउनहुनु् छ। के ितमीह  ितनीह भन् दा बढ़ी मूल् यवान ् छैनौ र? 
" र म ी ६:२८-३० "२८ “अिन लगुाफाटाका िनिम् त ितमीह  िकन िफबी 
गदर्छौ?  मैदानका िलली फूललाई हेर, ती कसरी ब  दछन ्। ितनले न पिरौम 
गदर्छन ्, न धागो कात् छन ्।  २९ तर म ितमीह लाई भन् दछु, सोलोमन राजा 
पिन आफ् ना सारा वैभवमा ितनीह मध् ये एउटा जित आभिूषत िथएनन ्।  ३० 
आज हनेु र भोिल अगेनोमा फािलने घाँसलाई परमेँ वरले यसरी पिहराउनहुनु् छ 
भने, ए अल् पिवँ वासी हो, के ितमीह लाई झन ् बढ़ी उहाँले पिहराउनहुनेुछैन र? 
")। परमेँ वरमािथ हाॆो भरोसा कःतो हनुपुछर् र हाॆो विरपिर रहेका 
ूाकृितक उपहारह लाई अचम्म मान्दै सराहना गनुर्पछर् भनेर येशूले िसकाउन 
चाहनभुएको िथयो। यिद हामीले सिृ का अचम्म लाग्दा संरचनालाई आखँा 
खोलेर हेनर् सक्य  भने हाॆो सिृ कतार्का अचम्मका उपहारह  साँिच्चकै 
उपभोग गन अवसर पाएका हामी भाग्यमानी रहेछ  भनेर हामी महससु 
गनर्सक्नेछ । ती ान हामीमा भयो भने द:ुखक  र परीक्षाह को बीचमा पिन 
परमेँ वरूित हामी आभारी हनुसक्छ  र धन्यवादको ूशंसाले गञु् जायमान पाद 
हामीह को दय भनर् सक्छ , साथै ूकृितका ती उपहारह  िदनहुनेु 
परमेश ् वरूित नॆ भएर हाॆो जीवन उहाँमा समु्प  राजी हनुसक्नेछ । 
   हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट जसले परमेँ वरको सिृ को खिुशयालीसाथ 
सराहना गन र परमेँ वरको आउने राज्यको पिन अपेक्षा गनभएकोले यस 
संसारमा भएका सौन्दयर्ता, आनन्द र असलै महससु गनुर्पछर्। यो संसार कःतो 
िथयो र फैिर कःतो हनेुछ भ े अनभुवको झलक पिन हामीमा हनुपुदर्छ। 
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    तपाईँले अनेक  ूाकृितक ंयह  हेरेर आनन्दको अनभुव गनुर्भएको 
होला। ितनीह मा तपाईँले सिृ का िवशेष गरेर के अचम्म कुराह को सराहना 
गनर् सक्नभुएकोछ? यस संसारको ूाकृितक जीवनका अचम्मका कुराह को 
ख्याल गद तपाईँले आफ्नो दैिनक जीवनमा परमेँ वरको बारेमा अझ राॆो 
जानकारी पाउन तपाईँ कितको सक्षम हनु सक्नहुनु्छ? 
 

३. पथृ्वीका संञ् चयकतार्ह   
     बाइबलमा लेिखए अनसुार अदनको बगचा भखर्रै सिृ  भएको पथृ्वीमा 
सजाएर परमेँ वरले ःथापना गनुर्भएको िथयो। िबशेष गरेर मानव ूाणीले 
आनन्दसाथ उपभोग ग न ् भनेर उसको िनिम्त सबै थोक ूशःत िथयो। 
उसको जीवन फलदायी भएर ूगित गरोस ्भ े सिृ कतार्ले चाहनभुएको िथयो। 
   त्यसको साथै ूथम पु ष र ी र ितनीह का पिछ आउने 
सन्तानह लाई  आफूले रच्नभुएको सिृ मा कुनै न कुनै िकिसमको भिूमका 
खेलोस ् भनेर परमेँ वरले िजम्मेवारी समु्प ुभएको िथयो। भखर्रै नयाँ सिृ  
गिरएको संसारमा जनु तिरकाले आदम र हव्वालाई रच्नभुयो त्यसले र अ  
कारणले यस पथृ्वीमा ितनीह को िवशेष ःथान रहेको तरुन्तै देखाइएको िथयो। 
   सारा जीवजन्त ुर चराच ु ीह को नाउँ िदने पिहलो काम आदमलाई 
नै सिुम्पएको िथयो (उत्पि  २:१९)। अिन उनलाई अक  िजम्मेवारी 
सिुम्पएको िथयो जनु परमेँ वर आफैले उनलाई आिशषको पमा सिुम्पन ु
भएकोिथयो:  "२८ परमेँ वरले ितनीह लाई आिशष ् िदनभुयो, र ितनीह लाई 
भन् नभुयो,  “फल् दै-फुल् दै,  विृ  हुँदै,  पथृ् वीमा भिरँदै र त् यसलाई आफ् नो वशमा 
पादजाओ। समिुका माछाह , आकाशका पन्क्षीह  तथा पथृ् वीका सबै जीिवत 
ूाणीह मािथ अिधकार गर।” (  उत्पि  १:२८)। (याद गनुर्होस,् पाप 
आउनभुन्दा अिघ मािनसले मािनसलाई ( ी वा पु ष) बशमा राख् न वा 
उसमाथी अिधकार जमाउन वा िनयन्ऽ गन िजम्मा सिुम्पएको िथएन-
अनवुादकको िटप्पणी)। 
   उत्पि  १:२८सँग २:१५ पढेर तलुना गनुर्होस ्जसमा लेिखएको छ 
"परमूभ ु परमेँ वरले मािनसलाई लगेर अदनको बगचामा त् यसको गोड़गाड़ र 
हेरचाह गनर् राख् नभुयो।" ती दईु पदह मा िदइएका अनसुार यस पथृ्वीमा 
मािनसको कामको िववरण कसरी िचऽण गिरएको छ? सोच्नहुोस।् 
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    कितपय समयमा मािनसह  चाहे इसाई नै िकन नहोस ् उत्पि  
१:२८लाई गलत ढ ले व्याख्या गरेर ूाकृितक संसारलाई शोषण गिर न सम्म 
गनर् परमेँ वरले नै िदनभुएको इजाजत भनेर सोच्दछन।् हो, मानव जगतको 
िहतको िनिम्त र आनन्द मनाउन यो पथृ्वी सिृ  गिरएको िथयो। तर "त्यसमा 
काम गनर् र ःयाहार गनर्" उत्पि  २:१५ अनसुार मािनसलाई िजम्मा 
लगाइएको िथयो। 
    जब हामी सिञ् चताको बारेमा सोच्दछ  हामीह को पिहलो सोच नै 
पैसालाई जोगाउनपुछर् भ े ठान्दछ । तर ूथम सिञ् चता गन काम वा 
भन्डारेपन पैसा नभएर परमेँ वरले सिृ  गनुर्भएको ूकृितको हेरचाह गनुर् िथयो 
भनेर बाइबलले बताउँदछ।  यस पथृ्वीलाई सरंक्षण गन काम हामी सबैलाई 
सिुम्पएको छ। जनु पले परमेँ वरले आदम र हव्वालाई िनदशन िदनभुएको 
िथयो त्यसले यस पथृ्वीको सरंक्षण केवल ितनीह को माऽ नभएर ितनीह  
पिछ आउने भािव सन्तानको पिन िथयो भनेर देखाउँछ। यो पथृ्वी समःत 
मानव ूाणीको िनिम्त जीवनको ॐोत हो, उसको भलाइको िनिम्त  यसको 
सौन्दयर्ताको उपभोग गरोस ्भ े सु को लक्षसाथ यसको सिृ  भएको िथयो। 
यसको हेरचाह र सरंक्षण गन ठूलो अिभभारा आदम र हव्वालाई सिुम्पइएको 
िथयो। 
   पापले क्षतिवक्षत भएतापिन यो पथृ्वी अझै पिन परमेँ वरको हो 
("पथृ् वी र त् यसमा भएका जो-जित छन ् सबै परमूभकुा हनु ्, संसार र त् यसमा 
वास गनह  सबै उहाँकै हनु ्।" भजनसंमह २४:१)। अझ पिन परमेँ वरले 
िदनभुएको यो पथृ्वी वा ूाकृितक सम्पदालाई सिञ् चता र सरंक्षण गनर् हामीलाई 
आ ान गिरएको छ। अझ भ े हो भने यस पितत संसारमा ूाकृितक 
सम्पदाको सिञ् चता गनर् र सरंक्षण गन िजम्मेवारी हामीमािथ झन ठूलो भएको 
ठा ु अिनवायर् छ। 
    आज यस पितत संसारमा तपाईँ पिन यसको संरक्षक हनुहुनु्छ भ  े
कुरालाई तपाईँले कसरी िलनहुनु्छ? यो ानलाई थाहा पाएर तपाईँको दैिनक 
जीवनमा तपाईँको िजम्मेवारीलाई कसरी पूरा गनुर्हनु्छ? 
 

४. टुिबएको वा क्षतिबक्षत भएको संसार   
     परमेँ वरले सिृ  गनुर्भएको सबै ूाणीह मा केवल मानव ूाणीलाई 
माऽ एक िवशेष उपहार िदनभुएको िथयो। त्यस उपहारले नै मािनसलाई र 
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पश ु अथार्त ् अ  जीवह बाट अलग राख्छ। त्यो उपहार हो, नैितक 
ःवतन्ऽता-आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता-चेतना वा ःविववेकको ःवतन्ऽता। 
मािनसह  नैितक ूाणी हनु ्तर जमीनका पश,ु आकाशमा उड्ने पंिक्ष, पानीमा 
हनेु जीव र ूाकृितक सम्पदा अथार्त ् ख, िब वा, िहमाल पहाडह मा नैितक 
ःवभाव हुँदैन। त्यो नैितक वा आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽ परमेँ वरको िनिम्त 
यःतो मूल्यवान िथयो िक उहाँले उहाँलाई िवँ वास गन र नगन वा उहाँका 
आ ाह लाई पालन गन िक नगन भ े आत्मिनणर्यको अिधकार मािनसह लाई 
नै िजम्मा लगाउनभुएको िथयो। त्यो ःवतन्ऽता िदनहुुँदा परमेँ वरले आफ्ना 
सबै सिृ ह बाट आफैलाई ठूलो जोिखममा पानुर्भएको िथयो। मानव ूाणीमा 
भएको ूमे र आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽताले उससँग आफ्नो सम्बन्ध राख् ने बहृत 
लआय खतरामा पन सम्भावना बनेको िथयो। 
   फेिर परमेँ वरको ूित न् ी वा सत्यानाशको  नाइके शैतानको 
अिःतत्व पिन उहाँको सिृ को साम ुखडा भइरहेको िथयो। (ःवगर्दूतह मा पिन 
त्यही नैितक वा आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता िथयो। तर परमेँ वरसँग ूितःपधार् 
गनर् खोज्ने लिुशफरले गदार् उसिहत अनिगिन्तय  देवदूत वा ःवगर्दूतह  यस 
पथृ्वीमा फ्याँिकएका िथए)। परमेँ वरले असल र पूणर् पमा सबै थोक सम्प  
गरेर सिृ  गनुर्भएको यस संसारलाई तहसनहस गन शैतानको अिभूाय पिन 
परमेँ वरलाई थाहा िथयो। परमेँ वरको िवशेष सिृ  मानव ूाणीलाई नै ूयोग 
गरेर यस संसारलाई ध्वःत पान शैतानको योजनाूित परमेँ वर सजग हनुभुएको 
िथयो। आिखरमा परमेँ वरले जे ठा ुभएको िथयो सोही भयो । शैतानले 
सपर्को पमा अदनको बगचामा भएको मनाही गिरएको फल फल्ने खमा 
बेिरएर आदम र हव्वालाई फसाएको िथयो। यस पथृ्वीमा मािनसह लाई 
उपलब्ध गराउनभुएको परमेँ वरको पूणर्ता र सम्प ताको ूँ न उठाएर 
शैतानले आदम र हव्वालाई पापमा फसाएको िथयो। (यसको िववरण उत्पि  
३:१-७मा यसरी लेिखएको छ "१ परमूभ ु परमेँ वरले बनाउनभुएका वन् य 
पशहु मध् ये सपर् सबभन् दा धूतर् िथयो। त् यसले ः ऽीलाई भन् यो, “के परमेँ वरले 
ितमीह लाई बगचाको कुनै पिन खको फल नखानू भनी भन् नभुएको छ?”  २ 
ः ऽीले सपर्लाई भिनन ्,  “बगचाका खह का फल हामी खान सक् छ , ३ तर 
बगचाको बीचमा भएको खका फलको िवषयमा परमेँ वरले भन् नभुएको छ, 
‘त् योचािहँ नखानू र नछुनू, नऽता ितमीह  मछ ’।” ४ सपर्ले ः ऽीलाई भन् यो, 
“ितमीह  मदनौ। ५ िकनिक परमेँ वर जान् नहुनु् छ िक जनु िदन ितमीह  त् यो 
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खान् छौ त् यही िदन ितमीह का आखँा खलु् नेछन ्, र असल र खराबको ान पाएर 
ितमीह  परमेँ वरजः तै हनेुछौ।”   ६ जब ः ऽीले त् यस खको फल खानलाई 
असल र हेनर्मा रहरलाग् दो, र बिु  पाउनलाई त् यस खको चाह गनुर्पन रहेछ 
भनी देिखन ्, तब ितनले त् यस खको फल िटपेर खाइन ्, र आफ् ना पितलाई पिन 
िदइन ्, र उनले पिन खाए। ७ अिन दवैुका आखँा खलेु, र “ना ै पो रहेछ ” भनी 
ितनीह ले थाहा पाए। अिन अञ् जीरका पातह  गासेँर आफ् ना िनिम् त 
ितनीह ले वः ऽ बनाए")। परमेँ वरले आदम र हव्वालाई िदनभुएको 
थोकह भन्दा बढी लोभ वा लालच गनर् शैतानले ितनीह लाई बहकाएको 
िथयो। आफूमािथ नै भर परेर परमेँ वरको असल र नैितक ःवभावमािथ 
हामीह का ती ूथम ्पखुार्ह ले शङ् का गनर् पगेुका िथए। 
   आदम र हव्वाको त्यो िनणर्य र कामले गदार् सिृ सँग व्यिक्तगत 
सम्बन्ध रािखराख् ने परमेँ वरको योजना टुिबन पगेुको िथयो। जब ितनीह ले 
परमेँ वरको वचनभन्दा शैतानको वचनलाई िशरोपर गरे तब ितनीह को 
परमेँ वरसँगको रमाइलो सम्बन्ध ऽास र िततोपनामा पिरणत भएको िथयो ("८ 
अिन साँझपख परमूभ ुपरमेँ वर बगचामा डलु् दैहनुहुुँदा ितनीह ले उहाँको सोर 
सनेु,  र मािनस र उनकी पत् नी बगचाका खह का बीचमा परमूभ ु
परमेँ वरको नजरबाट लकेु। ९ तर परमूभ ु परमेँ वरले मािनसलाई 
बोलाउनभुयो, “ितमी कहाँ छौ?”   १० उनले भने, “मैले तपाईंको सोर बगचामा 
सनु र म डराए,ँ  िकनभने म ना ै िथए,ँ  र म लकु।”   उत्पि  ३:८-१०)। 
शैतानको बचन पालना गिर मनाही गिरएको खको फल खाँदा ती दईु मानव 
ूाणीह ले आफूह  ना ै भएको महससु गरे र लाजले ितनीह  भतुकु् कै भए। 
परमेँ वरसँगमाऽ होइन ती मानवूाणीह को बीचमा पिन सम्बन्ध झण्डै जोिडन 
नसक्ने गरेर पिरवतर्न भएको िथयो। ितनीह को सम्बन्ध बाँकी संसारसँग पिन 
टु ो र जीवजन्त ुतथा ूाकृितक संम्पदासँग ितनीह को सम्बन्ध तनावपूणर् हनु 
थाल्यो। 
    ूाकृितक संसार र मानव जीवनह सँग भइरहेको समुधरु सम्बन्ध 
पापको कारणले कसरी तहसनहस भयो भनेर उत्पि  ३:१४-१९ले कसरी 
बताउँछ? हेन ुर्होस ् "१४ तब परमेँ वरले सपर्लाई भन् नभुयो,  “तले यसो गरेको 
हनुाले, “तँ सबै पािलने पशहु  र सबै वन-पशहु भन् दा ज् यादा ौािपत हनेुछस ्। 
पेट ारा तँ िहँ  नेछस ् र तेरो जीवनभिर तले माटो खानेछस ्।  १५ तेरो र 
ः ऽीको बीचमा,  र तेरो सन् तान र ः ऽीको सन् तानको बीचमा म दुँ  मनी 
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हािलिदनेछु। त् यसले तेरो िशर कुच् च् याउनछे,   र तले त् यसको कुकुर् च् चो 
डः नेछस ्।”  १६ ः ऽीलाई उहाँले भन् नभुयो,  “ितॆो सतु् केरी-वेदना म ज् यादै गरी 
बढ़ाइिदनेछु। द:ुखसँग ितमीले बालक जन् माउनेछौ। ितॆो इच् छा पिततफर्  नै 
हनेुछ, र त् यसले ितमीलाई अधीनमा राख् नेछ।”  १७ त् यसपिछ आदमलाई उहाँले 
भन् नभुयो,  “ितमीले ितॆी पत् नीको कुरा सनेुर मैले नखानू भनेको खको फल 
खाएको हनुाले, “भिूम ितॆो कारण ौािपत भएको छ। ितॆो जीवनभिर द:ुखसँग 
त् यसको उब् जनी ितमीले खानेछौ। १८ त् यसले ितॆो िनिम् त काँढ़ा र िसउँड़ीह  
उमानछ,  र ितमीले खेतको सागपात खानेछौ। १९ माटोमा नफकुर् ञ् जेल ितॆो 
िनधारको पसीनाले कमाएको भोजन ितमीले खानपुनछ। िकनिक माटैबाट ितमी 
िनकािलएको िथयौ। ितमी माटै िथयौ  
र माटैमा फिकर् जानेछौ।”   
    पापको वाःतिवकताको कारण वा संसारमा पापले जरा गाढेको कारण 
आदम, हव्वा र बाकी सिृ सँगको सम्बन्ध अचानक किठन हनु पगु्यो। पापको 
पिरणाम काल्पिनक नभएर वाःतिवक िथयो। िवशेष गरेर त्यसले समःत मानव 
ूाणी र हामीह को सम्बन्धमा असर पादर्छ। त्यसले गदार् सािँच् चकै भ े हो 
भने हामीह को सम्बन्ध सिृ कतार्सँग टािढन पगु्यो। धेरै तवरले हामीह को 
सम्बन्धले पिरवारह मा पिन असर पारेको छ र अ सँग हाॆो  सम्बन्ध पिन 
चनुौितपूणर् हनुगएको छ। हाॆो विरपिर रहेको ूाकृितक वातावरण र हामी 
रहेको संसारसँगको सम्बन्ध संघषर्मय हनु पगेुको छ। हाॆो जीवनको सबै 
पक्षह मा र हाॆो संसारमा पापको कारणले टुबा टुबा भइरहेको अनभुव 
गिररहेका छ । 
   तर यःतो क्षतिवक्षत पानर् हनु परमेँ वरले यो संसारको सिृ  गनुर्भएको 
िथएन। उत्पि  ३मा परमेँ वरले िदनभुएको ौापमा एउटा ूित ा पिन 
थिपएको छ। पापको कारण टुिबएको सम्बन्ध फेिर गाँःनहुनेुछ र यस 
पथृ्वीलाई फेिर नयाँ गिर सिृ  गन बाटो खोल्ने बाचा परमेँ वरले िदनभुएको 
छ। पापसँग र यसले ल्याइरहेको ूभावसँग हामीले संघषर् गिररहनपुरेतापिन 
परमेँ वरले सु मा सिृ  गनुर्भएको पथृ्वीको असल र सौन्दयर्तालाई कायम 
राख् न र उहाँको योजनामतुािवक जीवन िबताउन ूयत् न गिररहन हामीलाई 
आ ान गिरएको छ। 
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५. मानव पिरवारको सञ् जाल   
     पाप िभिऽएपिछ यो रमणीय संसार धजुा धजुा हनु धेरै समय लागेन। 
िरसइिब, खराबी सोच्ने ूविृ , आफ्नो भाऊ खोज्ने महत्वाकाँक्षाले गदार् ूथम 
दाजभुाइमानै हत्याको अपराध घिॐयो। अनजान हाबेललाई बु  कैयनले छल 
गरेर हत्या गर् यो। हाबेलले परमेँ वरको आराधनाको िनिम्त ल्याएको थमुाको 
बिललाई परमेँ वरले आगो पठाएर भंम पानुर्भएको  िथयो तर कैयनले 
ल्याएको फललाई भंम पानुर्भएको िथएन। परमेँ वरूितको िरस आफ्नो 
भाइलाई पोखाएर उसको िनमर्म हत्या कैयनले गरेको िथयो। कैयनले भाइलाई 
मारेर लकुाएको हनुपुछर्। जब परमेँ वरले कैयनलाई "ितॆो भाइ खोइ" भनेर 
माऽ सोध्नभुएको िथयो। तर त्यसको जवाफमा कैयनले आफ्नो िरस पोखाएर 
परमेँ वरलाई भन्यो "के म मेरो भाइको रखवाली हुँ र?" (उत्पि  ४:९)। 
परमेँ वरको ूँ नमा यो आभास ् िदइएको िथयो, "एकदम हो, ितमी ितॆो 
भाइलाई रखवाली गन र िहत खोज्ने ितॆो िजम्मा हो।" 
     िहतोपदेश २२:२मा अत्यन्तै सरल वचन लेिखएको छ। त्यसको अथर् 
मानव समाजको िनिम्त के हनुसक्छ? हामी जो भएतापिन अ  मािनससँग हाॆो 
सम्बन्ध कुन िकिसमले चल्नपुछर् भनेर त्यस वचनमा व्यक्त गिरएको छ? 
हेन ुर्होस:् "धनी र गरीब यस कुरामा समान छन ्, िक सबैलाई बनाउने परमूभ ुनै 
हनुहुनु् छ।" 
    हामीह को दैिनक जीवनमा अनेक  मािनसह सँग भेटघाट हनु्छ। 
ितनीह  सबै परमेँ वरका सिृ  हनु।् ितनीह  परमेँ वरकै ःव पमा बिनएका 
हनु।् परमेँ वरको सिृ को सञ् जालमा हामी सबै जना एक आपसमा सम्बन्ध 
राखेर  चलोस ्भ े परमेँ वरको चाहना हो। पापले गदार् जितसकैु टुिबएतापिन, 
मानव जीवनको चिरऽ वा ःवभाव जितसकैु तलमािथ भएतापिन ूत्येक मािनस 
परमेँ वरको सिृ  हनु ्जो सम्माननीय छन ्भनेर हामीले बझु्न ुआवँयक छ।  
"हामी सबै जना सँगसँगै मानव सयन्ऽमा बिुनएका ह । यस बहृत मानव 
बन्धतु्वको कुनै भागमा खसेको पाप वा दु ता हामी सबै मानव ूाणीमा आएको 
िबप ी हो।"-एलेन जी ाइट, द िमिन ी अभ िहिल , प.ृ ३४५बाट 
पान्तिरत। हामीलाई मन परेपिन नपरेपिन हामी मानव ूाणी साझा बन्धनमा 

बाँिधएको कारण परमेश ् वरले हामीलाई उहाँूित र एक आपसूित िजम्मेवी 
सिुम्पनभुएको छ (यस मािमलामा येशूले भ ुहनु्छ "३५ ितनीह मध् ये एक जना 
व् यवः थाका अध् यापकले उहाँको परीक्षा गन िवचारले उहाँलाई सोधे,  ३६ 
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“गु ज् यू,  व् यवः थामा महान ् आ ा कुन हो?”   ३७ उहाँले ितनलाई भन ् नभुयो, 
“ितमीले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई आफ् नो सारा दयले,  र आफ् नो सारा 
ूाणले, र आफ् नो सारा समझले ूमे गनूर्। ३८ महान ् र ूथम आ ा यही हो। 
३९ दोॐो पिन त् यः तै छ,  ितमीले आफ् नो िछमेकीलाई आफैलाई जः तै ूमे 
गनूर्। ४० सारा व् यवः था र अगमवक्ताह का िशक्षाको आधार नै यी दईु 
आ ाह  हनु ्।”  म ी २२:३५-४०)। 
   परमेँ वर हाॆो सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर बाइबलमा बारम्बार 
दोहोर् याइएको छ। हप् ताको सात  िदन साबथलाई सिम्झनपुन कारण पिन उहाँ 
सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर ूमािणत भएर बसनु ् भनेर हो (ूःथान २०:११)। 
यगुको अन्त्यमा पिन आकाश र पथृ्वी सिृ  गन परमेँ वरको आराधना गनुर्पछर् 
भनेर आ ान गिरएको छ (ूकाश १४:७)। अ  मािनसको िहत खोज्न ु र 
िविभ  पिरिःथितको कारण हामीभन्दा कमजोरूित संवेदनशील भएर सहयोग 
गनर् कम्मर कःन ु पन मलु कारण पिन परमेँ वर हामी सबैको सिृ कतार् 
हनुभुएकोले हो। 
  हामी सबै जना परमेँ वरबाट नै साझा सिृ  भएर आएको  हनुाले 
हामी एक आपसमा बाँिधएर जोिडएका छ । िहतोपदेश १४:३१ले यो ःप  
पादर्छ "गरीबलाई िथचोिमचो गनले ितनीह का सिृं टकतार्ूित अवहेलना 
देखाउँछ, तर दिरिलाई दया देखाउनेले परमेँ वरको आदर गरेको हनु् छ।" यिद 
हामीले सबै जना परमेँ वरका सिृ  ह  र उहाँको अगािड हामी बराबर छ  
भनेर दावी गर् य  भने कसैलाई गिरब, िवप  जाित आिद भनेर हेप्ने अिधकार 
हामीलाई िदइएको छैन। मािनसह  यउटै सञ् जालमा छन ्भनेर ःप पमा 
देखाउने यो भन्दा अ  के होला? 
   परमेँ वर हाॆो सिृ कतार् हनुभुएकोले हाॆो सबै जीवन उहाँलाई 
सिुम्पऔ,ँ हाॆो आराधना उहाँलाई होस,्  हामीले अ को सेवा गरेको र अ को 
िहत खोजेको भनेर उहाँले हामीबाट माग गनुर्भएको छ। कितपय समयमा 
किठन होला, असिुवधा होला र िदक् क लाग्दो पिन होला, तैपिन हामीले हाॆो 
भाइको रखवाली गरेको परमेँ वरले अपेक्षा गनुर्भएको छ। 
   परमेँ वर सिृ कतार् हनुहनु्छ भ  े िवषय बाइबलमा िकन बारम्बार 
उल्लेख गरेको होला?  यो िवषय िकन अित मह वपूणर् छ र हामीले अ लाई 
गन व्यवहारमा त्यस िबषयलाई िकन आत्मसात ्गनुर् ज री छ? 
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उपसंहार 
थप जानकारीको िनिम्त एलेन जी ाइट ारा िलिखत पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटसको 
प.ृ ४४-५१ "द िबयशन" पढ्न सझुाव िदइन्छ। 

"परमेँ वर ूमे हनुहुनु्छ"....उहाँको  ःवभाव, चिरऽ, बानीव्यहोरा र 
उहाँको व्यवःथा वा नीित ूमे हो। उनको यो ःवभाव अनन्तकालदेिख वा 
सदासवर्दा िथयो र त्यही ःवभाव उहाँमा रिहरहनेछ। परमेँ वरका मागर्ह  वा 
नीितह  अनन्तका छन ् र किहल्यै पिन पिरवतर्न हुँदैनन।् उहाँमा रहेका 
उहाँका नीितह  अपिरवतर्नीय र किहल्यै पिन घटबढ हुँदैन न त त्यसको 
अिलकित छायाँ पिन यताउती फिकर् न्छ। उहाँको  सिृ  गन ूत्येक शिक्तले 
उहाँको अनन्त ूमेलाई छलर्  देखाउँछ। परमेँ वरको सावर्भौिमक अिधकार 
अनसुार उहाँले सिृ  गनुर्भएका सबै थोकह मा उहाँको आिशषले भिरपूणर् 
पािरएको छ।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस, प.ृ ३३बाट 
पान्तिरत। 

    "यिद सम्पूणर् मानव जाितले ितनीह लाई परमेँ वरले समु्पनभुएका 
थोकह लाई िवँ वािसलो भएर बडो जतनसाथ सिञ् चता गन र कतर्व्य पालना 
गरे भने कसैले पिन खानेकुराको िनिम्त न ु पदन, कोही पिन दिरि वा 
बेसाहार भएर द:ुख पाउन ु पदन, कोही पिन नाङ् गो हनुपुदन न त कसैलाई 
आवँयकताको अभाव हनु्छ। मािनसह को िवँ वासघात गन ूविृतले नै मानव 
जाितलाई द:ुखक  र पीडाको ःतरमा डवुाइरहेको छ।... परमेँ वरले मानव 
जाितलाई यस पथृ्वीलाई जतन गरेर सिञ् चता गन अिभभारा सिुम्पनभुएको छ। 
कोही द:ुखक  वा िबमारी हनु्छ, दिरि, अशािन्त वा कहािललाग्दो िःथितमा 
पगु्छ, कोही ना ो रहन्छ भने पापको कारणले हो। मािनसको िदनहीन 
अवःथाको दोष परमेँ वरलाई िदन ु मनािसव छैन। सबैको सव च्च िहतको 
िनिम्त परमेँ वरले पयार्प् त ूावधान उपलव्ध गराउनभुएको भएको छ।"-एलेन 
जी ाइट, द वेलफेयर िमिन ी, प.ृ १६बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन:  
अ) एलेन जी ाइटले व्यक्त गनुर्भएको अिन्तम कथन होिशयारसगँ 

पढनहुोस।् उहाँले के भ  खोिजरहनभुएको छ? यस संसारमा हनेु र 
हामीले देिखरहेका अनेक  दिरिताको िजम्मेवारी आिखिरमा को रहेछ। 
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परमेँ वरले समु्पनभुएको ूत्येक थोकलाई िवँ वास र जतनसाथ सञ् चय 
गनुर् कितको मह वपूणर् रहेछ भनेर त्यस कथनले हामीलाई भिनरहेको 
छ? 

आ) हजार  वषर्सम्म पापको कारणले क्षतिबक्षत भएको यस संसारमा अझै 
पिन हामीूित परमेँ वरको ूमे र भलाई भइरहेको देख् न के सम्भव छ 
त? कितपय मािनसह ले सिृ कतार् परमेँ वरलाई िवँ वास गलार्न ् वा 
नगलार्न ् तैपिन उहाँको सिृ मा परमेँ वरको असल गणुको ःवभाव 
अ लाई हामीले कसरी देखाउन सक्छ ? 

इ) परमेँ वरले हामीलाई उपलब्ध गराउनभुएका थोकह को जतनसाथ 
सिञ् चता गन अिभभारा हामीलाई नै सिुम्पएको छ भ कुो अथर् के हो? 
हामीलाई परमेँ वरले बोलाउनभुएको हो भ  े कुरालाई िवँ वास गदार् 
यस संसारको ूत्येक थोक साथै ूाकृितक सम्पदालाई सिञ् चता गन 
अिभभारा हामीलाई सिुम्पएको छ भ  ेधारणामा यस अध्यायको िव ाले 
के तपाईँलाई केही फरक पारेको छ?  

ई)  हाॆो सम्पकर् मा आएको ूत्येक व्यिक्त "परमेँ वरले उहाँको ःव पमा   
सिृ  गनुर्भएको हो, उसलाई ूमे गनुर्हनु्छ र येशू उसको िनिम्त 
मनुर्भएको िथयो" भ  े मनिःथितलाई हामीह को मनमा बिुनराख् न 
सिकयो भने त्यसूित हामीले गन व्यवहार र त्यससगँ सम्बन्ध राख् ने 
हाॆो आचरणमा कसरी पिरवतर्न ल्याउन सिकन्थ्यो होला? 
सोच्नहुोस।् 

 

यस अध्यायको सारांश: परमेँ वरले यो संसार िनंखोट र सबै कुरामा भिरपूणर् 
गिर  सिृ  गनुर्भएको िथयो। आफ्नो ःव पमा सिृ  गिरएको मानव जाितलाई 
उहाँको सिृ को हेरचाहा र जतन गन अिभभारा परमेँ वरले समु्पनभुएको िथयो। 
जनु लआय िलएर हाॆो िनिम्त यस संसार सिृ  गनुर्भएको िथयो सो पापले गदार् 
क्षतिबक्षत भएतापिन अझै पिन उहाकँो सिृ मा भएको असल कुराह को 
सिञ् चता गनर् र मानव ूाणीको हेरचाह गन भिूमका हामीलाई सिुम्पएको छ। 
यिद परमेँ वर हाॆो सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर उहाँलाई हामी िवँ वास गछ  र 
उहाँको आराधना गछ  भने त्यो अिभभारा हामीले पूरा गरेर देखाउन ुपिन उहा ँ
सिृ  कतार् हनुहुनु्छ भनेर सम्मान गन एउटा बाटो ह 
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कथा १ 

ज ाँहा आमाबाबकुा दयह  येशूको िनिम्त िजत् न ु
टिलताहोयाटो, वषर् १९ पपवुा न्य ुिगनी 

 

अःशेिलया महादेशको समिुमा पपवुा न्य ु िगनी भ े एउटा देश छ। त्यो 
देशको एउटा पहाडी इलाकामा गोकार् भ े शहर छ। त्यहाँको एक पिरवारमा 
टिलताहोयोटो भ े एक बािलका जन्मेकी िथइन।् उनका आमाबबुा जाँडरक्सी 
खाने र जवुा तास खेल्न ूख्यात िथए। कितपय समयमा ितनीह  बेतालमा 
िहँड्थे अिन टिलताहोयोटोको वाःता पिन गदनथे। जेभएतापिन उनी जसोतसो 
आठ वषर्सम्म घरमै हिुकर् न।् तर टिलताहोयोटोको घरको दगुर्ती देखेर उनीूित 
दया जागेर एक जना िछमेकीले उनलाई धमर्पऽुी बनाउँछु भनेर उनका 
आमाबाबसँुग मागे। मोजमज्जा, जाँडरक्सी र जवुा खेल्न व्यःत भएका 
आमाबाबकुो िनिम्त ती छोरी घाँडो भएकी िथइन।् त्यसकारण िछमेकीको 
अनरुोधलाई खशुीले ःवीकारेर आफ्नी छोरीलाई लान ुभिन आमाबाबलेु अनमुित 
िदए।  दयाल ु िछमेकीले टिलतालाई घरमा लिगन ् र आफूलाई "आमा" भनेर 
बोलाउन ुभनेर उनलाई िसकाइन।् 
   नयाँ आमा दयाल ु िथइन ् र टिलताले उनको घर रमाइलो भएको 
महससु गिरन।् ितनीह  एउटै कोठामा सतु्दथे। आमाको खाट छु ै र 
टिलताको िनिम्त छु ै खाट िथयो। भोिलपल्ट िबहान आमाको घडीमा पाँच बजे 
िबहानै िट  घन्टी बज्यो। त्यसले टिलतालाई पिन ब्युझँायो। तैपिन उनी भने 
उिठनन ्र ओढ्नेले मखु छोपेर तिलता ओ ानमै ढिल्करिहन।् आमा िबःतारै 
आफ्नो खाटबाट ओर् लेको टिलताले देिखन।् उनले ओढ्नेबाट िचहाएर आमाले 
के गनर् लागेकी रिहिछन ्भनेर हेिरन।् आमा त घुडँापो टेिकरहेकी िथइन ् र 
परमेँ वरसँग ठूलो ःवरले कुरा गिररहेकी िथइन।् आमाले ूाथर्नामा आफ्नो 
नाउँ टिलता भनेको पिन सिुनन।् आमाले एउटा कालो िकताब खोिलन ्र त्यो 
पढ्न थािलन।् 
    भोिलपल्ट िबहान पिन ५ बजे िबहान घडीको घन्टी बज्यो र टिलता 
पिन ब्युिँझन।् आमाले ूाथर्ना गरेकफ र कालो िकताब पढेको उनले 
हेिररिहन।् िदउँसो पख उनको घरमा धेरै मिहला पाहनुाह  आए र ितनीह  
आफ्ना व्यिक्तगत समःयाह को बारेमा आमासँग सरसल्लाह माग्न आएका 
िथए। ती मिहलाह सँग आमाले ूाथर्ना गिरन ् र कालो िकताबबाट 
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ितनीह लाई सरसल्लाह िदइन।् पिछ टिलताले थाहा पाइन ् िक त्यो कालो 
पःुतक बाइबल पो रहेछ। 
   टिलताले पिन आमाले जःतै गनर् थािलन।् जब उठ्ने घन्टी बज्थ्यो 
उनी पिन उिठ्थन ्र घुडँा टेकेर ूाथर्ना गिथर्न।् उनले बाइबल पिढन।् उनले 
बाइबलबाट िसकेका कुराह  अ लाई बाँड्न आमाले उनलाई िसकाइन।् जब 
टिलताले ूाथर्ना गिरन,् बाइबल पिढन ् र अ लाई आफूले पढेका कुराह  
बाँिडन ्परमेँ वरले उनका ूाथर्नाह को जवाफ िदएको उनले अनभुव गिरन।् 
उनले परमेँ वरमािथ िवँ वास गनर् थािलन।् 
    धेरै वषर् िबतेपिछ। टिलता ठूली हुँदै िथइन।् जब उनी १७ वषर् िक 
भइन ् तब उनले बिप् तःमा िलइन।्बिप् तःमा िलएको केही समयमै आमाले 
टिलतालाई आफूलाई जन्म िदने आमाबाबकुहाँ फकर् न ुपछर् भिनन।् 
    ँदै टिलताले सोिधन ् "के मलाई मेरा बाबआुमाकहाँ िफतार् पठाउँदै 
हनुहुनु्छ?"  आखँाभिर आशँ ु झारेर आमाले भिनन ् िक टिलतालाई आफ्ना 
आमाबाबकुहाँ फकार्उने िनणर्य गनर् धेरै गार् हो भएको िथयो तर उनी फिकर् नै 
पछर् र यो िनणर्य उिचत भएको पिन उनलाई सनुाइन।् 
    "ितमीले येशूलाई ितॆो व्यिक्तगत मिुक्तदाता भनेर ःवीकारेको हनुाले 
ितमीलाई जन्म िदने बाबआुमाले पिन ितमीले कःतो खालको मिुक्तदातालाई 
ितमीले महण गर् यौ भनेर सनुाउनपुछर्," आमाले भिनन।्  
    "ल त हनु्छ" भनेर टिलताले आफ्नो पोको पनु्तरुो बोकेर आमाबाट 
िबदाबारी भएर आफ्नो घरमा फिकर् न।् टिलता अचानक आफ्नो घरमा पःदा 
उनका आमाबाबलेु अत्यन्तै अचम्म माने, तर ितनीह ले खशुीले उनलाई घरमा 
ःवागत गरे।तर ितनीह ले येशूको बारेमा सु  चाहेका िथएनन।् जब जब 
उनले येशूको बारेमा ितनीह लाई केही सनुाउँिथन ्तब तब ितनीह  केही न 
केही भनेर गािल गद उनीबाट पर हनु्थे। 
    जेभएतापिन टिलता आफ्नो घरमा सिजलैसँग घरै ठानेर बिसन।् 
उनका दईु भाइ र बिहनीसँग पिन घलुिमल भइन।् ितनीह लाई टिलताले 
पिहले किहल्यै पिन देखेकी िथइनन।् आफूलाई पाल्ने आमाको िनयम अनसुार 
उनले पिन िनयिमत पमा िबहान ५ बजे घन्टी बजाउन घडीलाई तयार गिरन ्
र घन्टी बजेपिछ उनी उिठन,् ूाथर्ना गिरन ्र बाइबल पिढन।् 
    आफूले पढेको कुरा आमाबाबलुाई भ े ूयास टिलताले गिरन ् तर 
ितनीह ले उनलाई सु  चाहेनन।् तैपिन आमाबाब ुसतु् ने बेलामा ितनीह को 
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खाटमा गएर उनले बाइबलका कथाह  सनुाइन ्र ितनीह को िनिम्त ूाथर्ना 
गनर् थािलन।् उनलाई पालन पोषण गन  आमाले भनेको कुरा उनलाई याद 
आइरहेको िथयो, "कसैले कसैलाई इसाई बनाउने हाॆो काम वा िजम्मेवारी 
होइन, तर यो त परमेँ वरको काम वा िजम्मेवारी हो।" 
    टिलताको धेरै ूयास पिछ एकिदन उनकी आमा चचर्मा जान मञ् जरु 
भइन।् तर चचर्मा सबैले उनको कुरा काट्छन ्वा ठ ा गनछन ्भनेर उनलाई 
डर लागेको िथयो। सबैलाई थाहा िथयो िक उनी जाँडरक्सी खािन्थन ् र 
जवुातास खेिल्थ। तर टिलताले अ ले के भन्छन ्त्यसको िचन्ता नगनुर्स भनेर 
आफ्नो आमालाई हौशला िदइन।् 
    जब टिलताको पालनपोषण गन आमाले उनलाई भेिटन ्तब उनको 
आमा चचर् गएको देखेर उनले खशुी व्यक्त गद भिनन,् "परमेँ वरले नै 
मािनसको दय जा ुहनु्छ। जब येशू यस संसारमा हनुहुनु्थ्यो उहाँले पिन 
ितमीले जःतै मािनसह सँग घलुिमल गनुर्हनु्थ्यो। त्यसकारण, अ ले के भन्छ 
त्यसमा सतुार् निलन।ु जब एक जना पापीले पँ चाताप गछर् तब ःवगर्मा 
आनन्दको लहर छाउँछ।" जब टिलताको कमर्िदने आमाले उनका आमा र 
भाइ बिहनीह लाई भेिटन ् तब उनी धेरै खशुी भइन ् र ितनीह लाई 
अ ालोमारेर न्यानो अिभवादन गिरन।् 
     "मािनसले तपाईँलाई के भन्छ त्यसमा तपाईँ िचन्ता नगनुर्होस।् 
परमेँ वरले तपाईँको दय जा ुहनु्छ। तपाईँको जीवनमा परमेँ वरको योजना 
छ" टिलताकी कमर्िदने आमाले उनको जन्मिदने आमालाई भिनन।् 
    जब आमा चचर्बाट घर फिकर् न ् तब बाबलेु केही पिन भनेनन।् 
टिलताले आफ्नो बाबलुाई पिन चचर्मा आउन आमह गिरन।् "ितमी सानी नै 
छौ। मलाई के गन भनेर नअर् हाऊ" बाबलेु टिलतालाई ठाडो जवाफ िदए। 
    टिलताले दािनएल ४:२८-३७पदह  पिढन।् त्यहाँ सॆाट 
नेबकु्दनेसरले घमण्ड गदार् परमेँ वरले उनलाई पशसुरह झानुर्भएको िथयो िक 
संसारको राजा परमेँ वर हनुहुनु्छ उनी होइनन ्भनेर उनले महससु ग न ्भनेर 
सो लेिखएको िथयो। त्यसकारण टिलताले आफ्नो बाबलुाई चचर्मा आउन 
आमह नगिर उनको िनिम्त ूाथर्ना गनर् थािलन।् 
    "हे िूय ूभ,ु यिद तपाईँले सॆा  नेबकु्दनेसरले तपाईँ परमेँ वर 
हनुहुनु्छ भनेर थाहा पाउन ्भने तपाईँले उनको दयलाई पिरवतर्न गनुर्भयो भने 
मेरो बबुालाई पिन हेन ुर्होस।् उहाँ केवल साधारण मािनसमाऽ हनुहुनु्छ। 
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उहाँलाई केही गनुर्होस ्जसले गदार् उहाँले तपाईँलाई िवँ वास गनर् सक्नभुएको 
होस"् टिलताले िबनॆ अनरुोध गद परमेँ वरसँग ूाथर्ना गिरन।् 
    टिलताले आफ्नो बबुाको  िनिम्त ूाथर्ना गरेको केही िदनिभऽै उनलाई 
पिुलसले समात्यो। उनी िबजलुीका इिन्जिनयर िथए। उनले पैसा पाए अनसुार 
काम िसध्याएका िथएनन।् त्यसकारण उनको मािलकले उनलाई जेलमा हाली 
िदए। जब उनी जेलमा िथए तब उनले येशूलाई िवँ वास गनर् थाले। जब ितन 
मिहनापिछ उनी जेलबाट छुटे तब उनी चचर्मा गएर बिप् तःमाको िनिम्त 
कक्षामा भनार् भए। टिलताको खशुीको िसमाना नै रहेन! 
तर दभुार्ग्यवस एक मिहनापिछ उनको बबुाको टायफ्वायड ज्वरले मतृ्य ुभयो। 
उनी केवल ४५ वषर्को माऽ िथए। यो िकन भयो टिलताले बझु्न सिकनन।् 
ूत्येक साबथ सबै पिरवार संगसंगै चचर् गएको उनी चाहिन्थन।् तर बाबकुो 
द:ुखलाग्दो मतृ्यभुएपिन परमेँ वरले उनको ूाथर्ना सिुनिदनभुएकोमा टिलता 
खशुी िथइन।् 
    "हामीले अपेक्षा नगरेको दघुर्ट्ना हाॆो िजवनमा हनु सक्छ तर 
परमेँ वरको बाटो सध िस  छ, मेरो बबुा एडभेिन्टःट भएको म चाहन्थ तािक 
हामी सपिरवार संगसंगै चचर् जान सक । तर त्यसो भएन। तर येशूमािथ 
िवँ वास राखेर नै मेरो बबुाको मतृ्य ुभयो। जब येशू आउनहुनेुछ तब हामी 
सबै िमलेर ःवगर् जानेछ " टिलताले संत ु  हुँदै भिनन ्। 
    टिलताकी आमा ूत्येक साबथ चचर्मा गइरहेकी िछन।् उनले िछ ै 
बिप् तःमा िलनेिछन।् टिलताका भाइह  र बिहनी पिन चचर्मा जान्छन।् 
टिलता अिहले वषर् १९की िछन।् उनी िशक्षक हनु कलेजमा पिढरहेकी िछन।् 
आफ्नो दईु वटी आमाह  भएकोमा उनी खशुी िछन:् आफ्नो जन्मिदने आमा र 
कमर्िदने आमा। 
    "म सानै हुँदा ूभ ुयेशूको चेला हनु िसकाउनभुएकोमा मलाई पाल्नहुनेु 
आमाूित म सध आभारी छु। यसैले गदार् म जहाँ गएपिन यसबारे म अ लाई 
सनुाउँछु" ढुक् क भएर टिलताले यी लेखकलाई सनुाउँिछन।् 
    अब उिॄने ऽैमािसकको भेटी टिलता रहेको पपवुा न्य ु िगनीको 
सहरमा बालस ितको िनिम्त खचर् गिरनेछ। 

-आन्ि ुमेकचेःनी 
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