
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : इजिकएल २८:१,२,११-१७, उत्पि  ३:१-७, 

ूकाश १२:१-१७, रोमी ८:३१-३९ र ूकाश १४:१२। 

यस अध्यायको मूल सार पद: " 'तब त् यो अिज र त् यस ः ऽीसँग बोिधत भयो, र 
त् यसका बाँकी सन् तानसगँ यु  गनर् गयो— अथार्त ् ितनीह सगँ, जनुह ले 
परमेँ वरका आ ाह  पालन गदर्छन,् र जससँग येशूको गवाही हनु्छन।् ' 
(ूकाश १२:१७ पान्तिरत-िक  जेम्स बाइबल) (कितपय नेपाली 
बाइबलह मा ूकाश १२:१७ केवल यो माऽ छािपएको छ: "अिन त् यो अिज र 
समिुको िकनारमा खड़ा भयो" परमेँ वरको आ ा पालन गन र येशूको गवाही 
हनेु भ  े वाक्य हटाइएको छ"-िवशेष गरेर नेपाल बाइबल सोसाइटीले 
मोबाइलको िनिम्त बनाइएको बाइबलमा पद १८ हटाइ "अिन त्यो अिज र 
समिुको िकनारामा खडा भयो" भनेर उल्लेख गिरएको छ-अनवुादकको 
िटप्पणी)।   

  सारा जगत वा अन्तिरक्षमा भइरहेको कलहलाई किहलेकाही ँ "महान ्
िववाद भनेर सम्बोधन गिरएको छ। जगत र पथृ्वीमा जे भइरहेको छ त्यो 
बाइबलले कसरी हेदर्छ भनेर त्यस "महान ् िववाद"को बतृान्तले देखाउँदछ। 
हाॆो नाट् यशाला पी पथृ्वीमा परमेँ वर र शैतानको बीचमा भइरहेको नाटकको 
पृ भिूमलाई यो िववादले खोिलिदन्छ। पाप, क , आत , पीडा, मतृ्य,ु रा ह को 
उदय र पतन, ससुमाचार ूचार र अिन्तम िदनका घटनाह  - यी सबै जगत 
वा अन्तिरक्ष िववादसँग सम्बिन्धत छन।् (याद गनुर्होस:् अन्तिरक्ष भन्दा केवल 
मानव िव ानले देखेका आकाश वा अनसुनु्धानको िनिम्त सेटलाइटह  पठाएर 
फोटोह  पठाइएका िविभ  ताराह को समूह वा देिखने अन्तिरक्षका 
भागह माऽ नभएर अ  धेरै अन्तिरक्षह  छन ्जनु बतर्मान मानव िब ानको 
पहुँचमा छैन। ती ःथानह मा शैतानको जालमा नपरेका जीवह  छन।् 
ितनीह ले यस संसारमा परमेँ वरले देखाइरहनभुएको उहाँको ूमे र शैतानको 
चितर्कलालाई बढो चासोसाथ हेिररहेकाछन-्अनवुादकको िटप्पणी)। 

      यस अध्यायमा केही िनणार्यक ःथानह को बारेमा हेनछ  जहाँ िववाद 
सु  भयो। िस  जीव लिुशफरको दयमा परमेँ वरूित िविोहको भावना 
सु मा िकन र कसरी उत्प  भयो त्यो रहःयमय नै छ। त्यसले गदार् 

! सारा जगत तथा अ तिरक्षयमा 
भइरहेको महान ्िववाद 
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लिुशफरमाऽ होइन अ  िस  ःवगर्दूतह  साथै आदम र हव्वाको पिन पतन 
भयो। लिुशफर र हामीह को ूथम पखुार् आदम र हव्वाको पतन नै दईु 
िनणार्यक िवषयबःतहु  हनु ्जसमा महान ्िववाद वा कलहको जरा गािडएकोछ 
र अिहले पिन परमेँ वरसँग शैतान निमल्दा मानव पथृ्वी यु भिूममा पिरणत 
भइरहेको छ। यस संसारमा जिन्मने ूत्येक मानव ूाणी त्यस कलह 
(नाटक)को कुनै न कुनै पमा पाऽ हनु।् कोही पिन उम्कन सक्दैनन ्| 
     असल र रिसलो समाचार त यो छ िक एक िदन यो नाटकीय 
झगडाको अन्त्य हनेुछ। खािल अन्त्यमाऽ नभएर येशूले शैतानमािथ सधको 
िनिम्त पूणर् पमा िबजय ूाप् त गनुर्हनेुछ। अझ राॆो खबर त यो छ िक बुसमा 
येशूले जनु ्काम हाॆो िनिम्त पूणर् पमा सम्प  गनुर्भयो त्यसले गदार् हामी पिन 
त्यस िबजयमा सहभािग  हनुसक्छ । त्यो िबजयमा अिहलेदेिख सहभािग हनु 
परमेँ वरले हामीलाई आ ान गनुर्हनु्छ। जब हामी येशूको आगमनको िनिम्त 
िन ावान भएर पखर बःछ  तब हाॆो िवँ वास  उहाँको वचन पालन गरेर 
बसोस ्भ े परमेँ वरको चाहना छ। 
 
१. िनंखोट तथा िस  जीवको पतन  

     यो संसार कुन गितले िहँिडरहेको छ अथार्त ् कःतो अिनिँ चत, 
ऽासपूणर्, िनराशामय तिरकाले चिलरहेको छ भनेर बझु्न चाहन्छ  | परमेँ वर र 
शैतानको बीचमा भइरहेको महान ् िबवादलाई बझु्नपुछर्। तर त्यसले धेरै 
ूँ नह  उब्जाउँछ।सबभन्दा मह वपूणर् र सबैको चासोको ूँ न त यो छ, त्यो 
िबवाद कसरी शु भयो? परमेँ वर र शैतानको बीचमा कलह कसरी शु भयो 
जसले गदार् ितनीह को यु भिूममा हामी पिन  होिमन वाध्य हनु गएका छ । 
िूय, अनमुही र दयाल ु सिृ कतार् परमेँ वरले यो संसार तथा जगत 
सिृ गनुर्भएको हनुाले दु , पापी, आतङ् क, िहँसा, एक आपसमा न् , झगडा वा 
बाझाबाझ आिद सिृ को जगमा िथएन भ ु तकर् यकु्त छ वा मनािसब देिखन्छ। 
त्यसकारण यस जगतको िबवाद वा कलह सिृ को सु भन्दा बािहरको मा ुपछर् 
र यो  संसार सिृ भएकोले पाप आयो भ  िमल्दैन (जसरी कुनै आमाले छोरा 
वा छोरी पाएपिछ ती छोरा छोरी िबिोही भएर िनिःकयो भने आमाले छोरा 
छोरी जन्माएको कारणले हो भ  िमल्दैन न त आमालाई दोष िदन ुनै उिचत 
हनु्छ (अनवुादकको िटप्पणी)। य िप, जगतमा भइरहेको कलह वा िववाद 
कुनै मनगढन्ते नभएर वतर्मान समयमा पिन चिलरहेको छ। यो वाःतिवक छ 
र हामी जोसकैु भएतापिन जब हामी यस संसारमा जिन्मन्छ  त्यस कलहमा 
कुनै न कुनै पमा सहभािग भइरहेका हनु्छ । 
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      परमेँ वरले कुनै दाग नभएको, कुनै दोष नभएको शु  बालक जःतै 
िनमर्ल दय भएको लिुशफर सिृ  गनुर्भएको िथयो। तर पिछ गएर उसमा के 
पारा चढ् यो वा के अःवाभािवक कुरा उसले आफ्नो मनमा उब्जायो  जसले गदार् 
उसको पतन भयो र यस जगतमा पाप उत्प  भयो? हेन ुर्होस,् देहायका पदह :  
इजिकएल १८ जहाँ लिुशफरलाई एक सभ्यताले पिरपूणर्भएको देश टुरोस र 
िसडोनको (आधिुनक लेबनान) राजासँग तलुना गिरएको छ) "१ परमूभकुो यो 
वचन मकहाँ आयो: २ "हे मािनसको छोरो, टुरोसको शासकलाई भन ्, "परमूभ ु
परमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: "तेरो दयको घमण् डमा तँ भन् छस ्, "म एउटा देवता 
हुँ। म समिुको बीचमा एउटा देवताको िसंहासनमा बः तछु! " तर तँ त एउटा 
मािनस माऽ होस ्, देवता होइनस ्, य िप तले आफैलाई एक देवता जि कै 
बिु मान ् सम् झन् छस ्। ३ के तँ दािनएलभन् दा पिन बिु मान ् छस ्? के तँबाट कुनै 
गपु् त कुरा लिुकएको छैन र? ४ तेरो बिु  र समझशिक्तले तले आफ् नो िनिम् त 
धेरै धन-सम् पि  ूाप् त गरेको छस ्, र तले आफ् ना भण् डारह मा सनु र चाँदी 
थपुारेको छस ्। ५ व् यापारमा ठूलो िनपूणर्ता देखाएर तले आफ् नो धन-सम् पि  
बढ़ाएको छस ्, र तेरो धन-सम् पि को कारण तेरो दय घमण् डले फुलेको छ। ६ 
"यसकारण परमूभ ु परमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: "तले आफूलाई एउटा 
देवताजि कै बिु मान ् ठान् छस ्, ७ यसकारण जाित-जाितह मा सबैभन् दा बूर 
िवदेशीह लाई म तँकहाँ ल् याउनेछु। ितनीह ले आफ् ना तरवार तेरो सौन् दयर् र 
बिु को िव मा थतु् नेछन ्, र तेरो चमत् कारपूणर् गौरवलाई वारपार छे  नेछन ्। ८ 
ितनीह ले तँलाई मतृ-लोकमा परु् याउनछेन ्, र िहंसक वेगिसत तँ समिुमा 
मनछस ्। ९ तब तँलाई मानह का सामनु् ने के तँ अझै पिन "म देवता हुँ" 

भन् नेछस ् र? तँलाई मानह का हातमा तँ मािनस माऽ हनेुछस ्, एक देवता 
होइन। १० िवदेशीह का हातमा तँ बेखतनाको मतृ् यमुा मनछस ्। मैले यो 
भनेको छु, परमूभ ु परमेँ वर भन् नहुनु् छ।" ११ परमूभकुो यो वचन मकहाँ 
आयो: १२ "हे मािनसको छोरो, टुरोसका राजाको िवषयमा िवलाप गर ्, र 
त् यसलाई भन ्: "परमूभ ुपरमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: "तँ त िस ताको एक नमूना 
िथइस ्, र बिु ले पूणर् सवार् सनु् दर। १३ परमेँ वरको बगचा अदनमा तँ िथइस ्। 
हरेक बहमूुल् य पत् थरले तँ िसँगािरएको िथइस ्। मािनक, पुं  पराज, पन् ना, पीतमिण, 

आिनक् स, िबल् लौर, नीर, िफरोजा र बे जले तँ आभिूषत िथइस ्। तेरा मिणघरह  
सनुले मोहोिरएका िथए, तँ सजेृको िदनमा नै ती तयार पािरएका िथए। १४ 
अिभभावक क ब )(ःवगर्दूत हनुलाई तँ अिभषके गिरएको िथइस ्, िकनिक 
त् यसरी नै मैले तँलाई िनयकु्त गरेको िथए।ँ परमेँ वरको पिवऽ पवर्तमा तँ 
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िथइस ्। अिग् नमय पत् थरह का बीचमा तँ िहँ  िथस ्। १५ तँ सिृजएको िदनदेिख 
तँमा अधमर् फेला नपरेको िदनसम् म, तेरो चाल-ढ मा तँ दोषरिहत िथइस ्। १६ 
तेरा चारैितरका व् यापार ारा तँ उपिवले भिरइस ्, र तले पाप गिरस ्। यसैले मैले 
तँलाई परमेँ वरको पवर्तबाट अपमान गरी खेिदिदए,ँ र हे अिभभावक क ब, मैले 
तँलाई अिग् नमय पत् थरह का बीचदेिख धपाइिदए।ँ  १७ तेरो सनु् दरताले गदार् 
तेरो दय घमण् डले फुिलयो, तले आफ् नो गौरवको कारण तेरो बिु लाई ॅं ट 
पािरस ्। यसैले मैले तँलाई जिमनमा फािलिदए।ँ राजाह का अिग मैले तँलाई 
तमाशा बनाइिदए। १८ तेरा धेरै पापह  र बेईमान व् यापार ारा तले तेरा 
पिवऽः थानह लाई िबटुलो पारेको छस ्। यसैले गदार् मैले तँबाटै एउटा आगो 
िनकािलिदए,ँ र त् यसले नै तँलाई भः म पार् यो। तँलाई िनयालेर हेनह  सबैका 
िं टमा मैले तँलाई जिमनमा खरानी तलु् याइिदए।ँ १९ जाित-जाितह मा तँलाई 
िचन् नेह  तँलाई देखेर भयभीत हनु् छन ्। तँ एक डरलाग् दो अन् त् यमा आइपगेुको 
छस ्, र तँ फेिर किहल् यै रहनेछैनस ्। २० परमूभकुो यो वचन मकहाँ आयो: 
२१ "हे मािनसको छोरो, सीदोनितर तेरो मखु फकार्, र त् यसको िव मा यो 
अगमवाणी गर ्, २२ र भन ्: परमूभ ुपरमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: "हे सीदोन, म 
तेरो िव मा छु, तँिभऽै म मिहमा ूाप् त गनछु।जब म त् यसलाई दण् ड िदनेछु, र 
मेरो पिवऽता त् यसिभऽै ूकट गनछु, तब ितनीह ले म नै परमूभ ु हुँ भनी 
जान् नेछन ्। २३ म त् यसमािथ एउटा ढ़ी पठाउनेछु, र त् यसका गल् लीह मा म 
रगत बगाउनेछु। त् यसका चारैितर त् यसको िव मा भएको तरवारले  

मािरएकाह  त् यसिभऽै ढल् नेछन ्। तब म नै परमूभ ु हुँ भनी ितनीह ले 
जान् नेछन ्।" र यशैया १४:१२-१५ "१२ ए िबहानको तारा, ूभातको पऽु, तँ 
ः वगर्बाट कसरी खसेको छस ्! उिहले जाित-जाितह लाई होच् याउने, तँ कसरी 
भइँूमा तल खसािलइस ्। १३ तले आफ् नो दयमा भिनस ्, "म ः वगर्मा 
उक् लनेछु। परमेँ वरका ताराह भन् दा मािथ म मेरो िसंहासनलाई उच् च पानछु। 
पिवऽ पवर्तको सबैभन् दा उच् च टाकुरामा सभास  को पवर्तमा म िवराजमान 
हनेुछु। १४ म बादलको टुप् पाभन् दा मािथ उक् लनेछु, म आफूलाई सव च् च 
परमेँ वर जि कै बनाउनेछु।" १५ तर तँ िचहानसम् म, खाड़लको तल् लो 
गिहराइसम् मै होच् याइस ्।"   

   लिुसफर ःवगर्मा बःने एक कलङ् करिहत िस  जीव िथयो। उसमा 
कुनै खराब तत्व वा भावना वा िनयत शु मा िथएन।परमेँ वरको सामु े 
ूिेमलो र आित्मक वातावरणमा रहेको  लिुशफरमा परमेँ वरूित िविोह वा 
खराब भावना कसरी उत्प  भयो? यथाथर्मा हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण 
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पापको मािमला वा परमेँ वरबाट अलग हनेु ःवभावलाई बाइबलले सायद "पाप 
वा अधमीर्को रहःय" (२ थेसलोिनकी २:७) भनेर सम्बोधन गरेको हनुपुछर्। 

    परमेँ वरले ूत्येक जीवलाई आआफ्नो क्षमता अनसुार बिु  िदनभुएको 
छ। त्यो क्षमतालाई परमेँ वरले िनयन्ऽण गनुर्हु । आत्मिनणर्य, िववेक वा 
सोच्ने ःवतन्ऽता परमेँ वरले सिृ  गनुर् भएको ूत्येक ूाणीको हक हो। त्यो 
भन्दा वाहेक लिुशफरको िदमागमा परमेँ वरबाट पितत हनुपुन अवःथाको कुनै 
कारण वा तकर्  छैन। एलेन जी व्हाइटले पापको उत्पित बारेमा अत्यन्तै गिहरो 
सोच व्यक्त गिछर्न:् "पाप िकन र कसरी उत्प  भयो भनेर व्याख्या गनर् 
असम्भव छ। पाप अितबिमत वा जबरजःती िभऽाइएको तत्व हो। 
लिुशफरको िदमागमा होस ् वा यस संसारमा होस ् पाप घूसपैठ भएको हो। 
यसको उपिःथित वा अिःतत्वको कुनै कारणै छैन। यो रहःयमय छ। यसको 
लेखाजोखा िदन आवँयक छैन। कुनै वहाना बनाएर पापलाई पोसाएर राख् न ु
भनेको  पापको पक्षमा बोल्न ु हो। यिद पाप गनुर्पन कारण भेिटयो भने र 
त्यसको अिःतत्वलाई देखाउन सिकयो भने पाप समाप् त भएको ठहिरन्छ। -
महान िववाद, प ृ492,493बाट पान्तिरत। 

  पाप भ े शब्दलाई  खराब, दु  वा अधमर्ले सात् नहुोस।् एलेन जी 
ाइटले व्यक्त गनुर्भएको भावनासँग िमलेकै हनु्छ। हो पापको उत्पि  कसरी 
भयो भनेर व्याख्या गनर् असम्भव छ यिद व्याख्या गिरयो भने त्यसको 
अिःतत्वको कारण िदइने हनु्छ। दु  घसुपैठ भएको तत्व हो र उसको 
अिःतत्वको कुनै कारण छैन। पाप हनुपुछर् भ े छैन। यो रहःयमय र यसको 
लेखाजोखा िदन आवँयक छैन। यो यो कारणले पाप आयो भनेर भ  सिकयो 
भने यसको अिःतत्व मनािसब भएको देिखन्छ। यिद पाप आउनपुन केही 
बहाना देखाउन सक्यो भने पाप पाप हनुबाट रोिकन्छ। 

      िववेकको ःवतन्ऽता वा आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽताको बारेमा सोचेर 
आफ्नै अनभुवलाई केलाउनहुोस।् यस संसारमा रहदा के कुरा िलनपुछर् वा पदन, 
मा पुछर् वा पदन वा िनणर्य गनुर्पछर् वा पदन भ  े कुरा ूाथर्नापूवर्क सोचेर 
होिसयारीसाथ  लाग्न ुिकन ज री छ ?  िवचार गनुर्होस ्| 
 
२. िदमागमा अटाउन सक्ने भन्दा वढी ान |  

    यस संसारमा पाप र खराबको शु वात कसरी भयो भिन हामीले 
व्याख्या गनर् नसकेपिन (िकनिक परमेँ वरको राज्यमा यसको उपिःथितको कुनै 
औिचत्य छैन), धमर्शा  बाइबलले खलुाउँदछ िक ःवगर्मा नै रहेको बेलामा 
लिुशफ़रको दयबाट पाप सु  भयो । एलेन जी व्हाइटलले पापको बारेमा 
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िबिभ  िभऽी ानह  आफ्नो लेखन साममीमा ूःततु गनुर्भएको छ। तर ती 
बाहेक धमर्शा मा पाप ःवगर्मा कसरी शु भयो भ े िवषयमा हामीलाई धेरै 
बताइएको छैन। य िप पापको गितिविध यस संसारमा कसरी फैिलयो भनेर 
बाइबलले ःप पमा वणर्न गरेको छ। 

    यस पथृ्वीमा पापलाई िभत्र्याउन र त्यसको जरा गाड्न आदम र 
हव्वालाई कसले उक्सायो भनेर उत्पि  ३:१-७मा उल्लेख गिरएको छ। 
हेन ुर्होस:् "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 खान् छौ त् यही िदन ितमीह का 
आखँा खलु् नेछन ्, र असल र खराबको ान पाएर ितमीह  परमेँ वर (वा 
देवताह )जःतै हनेुछौ।" ६ जब ः ऽीले त् यस खको फल खानलाई असल र 
हेनर्मा रहरलाग् दो, र बिु  पाउनलाई त् यस खको चाह गनुर्पन रहेछ भनी 
देिखन ्, तब ितनले त् यस खको फल िटपेर खाइन ्, र आफ् ना पितलाई पिन 
िदइन ्, र उनले पिन खाए। ७ अिन दवैुका आखँा खलेु, र "ना  ैपो रहेछ " भनी 
ितनीह ले थाहा पाए। अिन अञ् जीरका पातह  गाँसेर आफ् ना िनिम् त ितनीह ले 
वः ऽ बनाए।" (उत्पि  ३:१-७)।   

  यहाँ धेरै दःुखलाग्दो कुरा के छ भने ितनीह को िनिम्त परमेँ वरको 
आदेश के हो भिन हव्वालाई थाहा िथयो। उनले सो आदेश दोहोर् याएकी 
िथइन ्|  “'परमेँ वरले भ ुभएको छ "ितमीह ले यसलाई नखान ुन त यसलाई 
छुन ु नै, नऽ ितमीह  मनछौ।" धमर्शा ले त्यस फललाई नछुन ुभनेर केही 
बताइएको छैन भनेर हामीलाई थाहा छ ।तर त्यस खको फललाई खाएमा 
मतृ्य ुहनु्छ भ े सत्य कुरचािह उनलाई थाहा िथयो ।  

त्यसपिछ शैतानले लाज पचाएर खलु्ला पमा हव्वाले भनेका कुरालाई काटयो 
"सपर्ले ीलाई भन्यो "ितमी मदमदनौ।" ( उत्पि  ३:४ पान्तिरत)। 

   शैतानले परमेँ वरको आदेशलाई ना ो पमा हमला गरेको िथयो। 
बढो चलािखका साथ शैतानले पिहला हव्वाको ध्यान आफूितर तान्यो र हव्वा 
भाग्न नखोजेको भे ाएपिछ उसले परमेँ वरको आदेशलाई खलेुर चनुौित िदयो।  
अत्यन्त दःुखलाग्दो कुरा के िथयो भने हव्वाले के गिररहेकी िथइन सो उनलाई 
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थाहा िथयो। परमेँ वरको वचनलाई उनले बझु पचाएकी िथइन।् "मलाई थाहा 
िथएन, मलाई थाहा िथएन।" भनेर उनी पिछ हट्न चािहन। 

 हव्वाले थाहा पाउँदा पाउँदै उनले शैतानको छलमा फसेर खको फल 
खाइन ्र गलत बाटो रोिजन।् अदनको जःतो िस , रमाइलो वातावरणमा पिन 
ानले पाप गनर्बाट रोक्न सकेन (आदमलाई पिन के सत्य हो सो थाहा िथयो) 
भने हामीलाई ान भए पिुगहाल्छ िन भनेर अनेक  ान, वाद वा दशर्न ूा  
गनर्सके पापबाट उ ार भइहाल्छ िन भ े मूख्याईमा हामी पनुर्हु । हो, 
हामीलाई परमेँ वरको वचनको आवँयकता छ। हाॆो जीवनमा परमेँ वरको 
आ ा के हो सो आत्म ान पाउन ज री छ। आत्म ानको साथ साथै हामीले 
परमेँ वरको वचनमा समिपर्त हनुपुछर् र उहाँले देखाउनभुएको सत्य अनसुार 
चल्ने हाॆो चाहना हनुपुछर्। 

     परमेँ वरले एक थोक भ भुयो, शैतानले अक थोक। परमेँ वरको 
बारेमा सत्य ान थाहा पाउँदा पाउँदै आदम र हव्वाले शैतानको कुरा सु  े
िनणर्य गरे। ितनीह को त्यो गल्तीलेगदार् हजार  वषर्सम्म मािनसह ले कसरी 
द:ुख पाइरहेका छन ् र शैतानको कुरा सु  े बानीमा अझै पिन खास सधुार 
आएको छैन। हामीले पिन त्यही खालको भलू नगनर् कसरी सतकर्  हनेु?  
 

३. ःवगर् र पथृ्वीमा महान ्यु  

   हाॆो पिहलो मातािपता आदम र हव्वाको पतनले संसारलाई पाप, दु  
र मतृ्यमुा डबुायो। यस संसारमा पाप िभिऽन पगु्यो र त्यसको भयानक 
नितजाह को तत्कालीन  कारणह सँग मािनसह ले बादिबवाद गनर् सक्छन ्र 
असहमित पिन जनाउन  सक्छन।् कसको दोषले यहाँ पाप िभिऽयो भनेर 
तकर् िवतकर्  गनर् सक्छन।् तर सारा मािनसह को जीवनमा भइरहेको सामािजक, 
आिथर्क, शारीिरक, आित्मक उथलपथुल, िहंसा र न् को वाःतिवकतालाई 
कसले अःवीकार गनर् सक्छ र? यसले हामी सवैलाई पीडादायी बनाएको छ 
छैन र? 

हामी जगतमा भइरहेको िववाद वा परमेँ वर र शैतानको बीचमा 
भइरहेको मतिभ ताको बारेमा चचार् गछ । यो महान ् िववाद सत्य छ र 
संसारको सेरोफेरोमा त्यो धारणा मनािसब भएको देिखन्छ। तर परमेँ वर र 
शैतानको बीचमा भइरहेको महान ् िववादको उत्पि  जहा ँवा जिहले भएतापिन 
यो पथृ्वी त्यस िववादको यु भिूम  भइरहेको छ। अदनको बगचामा भएको 
पतनदेिख िलएर यस यगुको अन्तमा हनेु िविभ  घट्नाह सम्म र येशूको 
आगमनको बारेमा बाइबलमा लेिखएको बतृान्तलाई परमेँ वर र शैतानको 
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बीचमा भइरहेको महान ् िववाद वा यु को इितहास भनेर कहलाइन्छ। यस 
संसारमा जिन्मने ूत्येक मानव ूाणी कुनै न कुनै पमा परमेँ वर र शैतानको 
बीचमा भइरहेको महान ् वैचािरक यु मा सहभागी भइरहेको हनु्छ। यस 
संसारमा भइरहेको शैतानको नाच, मािनसह लाई आति त बनाउने चितर्कला र 
मानव जगतमा परमेँ वरले खेिलरहनभुएको भिूमका र सधको िनिम्त हनेु यु को 
अन्तको  बारेमा बाइबलमा खलुःत पमा व्याख्या गिरएको छ। 

   परमेँ वर र शैतानको बीचमा भइरहेको नाटकीय यु को पदार् ूकाश 
१२:१-१७मा उघािरएको छ। ःवगर्बाट सु  भएको लडाईँ यस पथृ्वीमा कसरी 
सािरयो भनेर उक्त अध्यायले िचऽण गरेको छ। पढ्नहुोस:् "१ ः वगर्मा एउटा 
आँ चयर्जनक िचन् ह देिखयो: सूयर् पिहिरएकी एउटी ः ऽी देखा परी, जसको 
पाउमिुन चन् िमा िथयो, र त् यसले िशरमा बा॑ वटा ताराको मकुुट लाएकी िथई। 
२ त् यो गभर्वती िथई, र जन् माउने अवः थाको पीडामा ूसववेदनाले िचच् याइरहेकी 
िथई। ३ अिन ः वगर्मा अक  एउटा िचन् ह देिखयो: सात वटा िशर, दश वटा िसङ 
र िशरमा सात वटा मकुुट लाएको एउटा ठूलो रातो अिज र देखा पर् यो। ४ 
त् यसको पचु् छरले ः वगर्को एक ितहाइ ताराह लाई सोहोरेर पथृ् वीमा फािलिदयो। 
बालक जन् मनासाथ त् यसलाई िनिलहालँू भनी त् यो अिज र बालक जन्माउन 
लागेकी ः ऽीको सामनु् ने खड़ा िथयो। ५ त् यस ः ऽीले सारा जाितलाई फलामको 
डन् डाले शासन गन एउटा छोरो जन् माई। त् यसको बालक परमेँ वरकहाँ 
उठाइएर उहाँको िसंहासनमा लिगयो। ६ त् यो ः ऽीचािहँ उजाड-ः थानिभऽ भागी, 
जहाँ एक हजार दईु सय साठी िदनसम् म त् यसको पालनपोषण होस ् भनेर 
परमेँ वरले त् यसको लािग ठाउँ तयार राख् नभुएको िथयो। ७ अिन ः वगर्मा लड़ाइँ 
भयो। िमखाएल र ितनका दूतह ले त् यस अिज रसँग यु  गरे। अिज र र 
त् यसका दूतह ले पिन यु  गरे, ८ तर ियनीह  हारे, र ियनीह का िनिम् त 
ः वगर्मा कुनै ठाउँ रहेन। ९ त् यो ठूलो अिज र तल फािलयो। त् यो ूाचीन सपर्, 
जो सारा संसारलाई बहकाउने िदयाबलस वा शैतान हो। त् यो पथृ् वीमा फ् याँिकयो 
र त् यसका दूतह  त् यसका साथसाथै फ् याँिकए। १० तब मैले ः वगर्मा यसो 
भिनरहेको एउटा ठूलो आवाज सनु,  "अब हाॆा परमेँ वरको मिुक्त, शिक्त, राज् य 
र उहाँका भीं टको अिधकार आएको छ। िकनिक हाॆा भाइह लाई दोष 
लगाउने, जसले हाॆा परमेँ वरको सामनु् ने ितनीह लाई िदनरात दोष लगाउँछ, 

त् यो तल फ् याँिकएको छ। ११ ितनीह ले थमुाको रगत र आफ् ना गवाहीको 
वचनको कारण त् यसलाई िजतेका छन ्, र ितनीह ले मतृ् यसुम् मै पिन आफ् नो 
ज् यानको माया राखेनन ्। १२ "यसकारण हे ः वगर्मा रहनेह , ितमीह  रमाओ। 
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तर पथृ् वी र समिुलाई िधक् कार छ! िकनभने आफ् नो समय अल् प छ भनी थाहा 
पाएर िदयाबलस ठूलो बोधसाथ ितमीह कहा ँतल आएको छ।" १३ जब त् यस 
अिज रले आफू पथृ् वीमा फ् याँिकएको देख् यो, तब त् यसले छोरो जन् माउने त् यस 
ः ऽीलाई खे  यो। १४ तर त् यस ः ऽीलाई त् यस सपर्को सम् मखुबाट उजाड-
ः थानमा उड़ेर जानलाई ठूलो ग डका दईु पखेटा िदइए। त् यो उजाड-ः थान 
साढ़े तीन वषर्सम् म त् यस ः ऽीको पालनपोषणको िनिम् त तयार गिरएको िथयो। 
१५ त् यस ः ऽीलाई बाढ़ले बगाओस ् भनेर त् यस सपर्ले ः ऽीको पिछ आफ् नो 
मखुबाट नदीजः तै पानी िनकाल् यो। १६ तर पथृ् वीले त् यस ः ऽीलाई सहायता 
गर् यो, र अिज रले आफ् नो मखुबाट िनकालेको नदी पथृ् वीले आफ् नो मखु उघारेर 
िनिलिदयो। १७ अिन त् यो अिज र समिुको िकनारमा खड़ा भयो।(कितपय 
नेपाली बाइबलमा िनकािलएको हरफ: तब त्यो अिज र त्यो ीसँग बोिधत भयो 
र त्यसका बाकी सन्तानसगँ यु  गनर् गयो-अथार्त ् ितनीह सगँ जनुह ले 
परमेँ वरका आ ाह  पालन गदर्छन ्  येशूको गवाही िदन्छन।् अिन त्यो 
अिज र समिुको िकनारमा खडा भयो)।   

     ःवगर्मा भएको लडाइँ उक्त अध्यायले उघािरिदएको र त्यो यु  यस 
पथृ्वीमा कसरी सािरयो भनेर पिन देखाइएको छ। पिहलो यु  त्यो राक्षस पी 
अिज र वा शैतान र िमखायल (िहॄू भाषामा यसको अथर्: "परमेँ वर जःतो को 
हनुहुनु्छ र?" हो)को बीचमा भएको िथयो। । केवल सिृ  गिरएको जीव 
लिुशफर शैतान भएर सिृ कतार् येशूसँग (िहॄू १:१,२, यूह ा १:१-४) यु  
गर् यो र ऊ बागी अथार्त ्िविोही भएर िनःक्यो। 

    यथाथर्मा लिुशफर शैतान कसरी भयो त? उसले आफ्नै सिृ कतार् 
परमेँ वरसँग िविोह गरेर ःवगर्का एक ितहाइ ःवगर्दूतह  उसको पक्षमा 
ल्यायो। परमेँ वरको  िसहासन उसले ताक्यो र सारा जगतको मािलक हनेु 
सरु उसमा आएको िथयो। धमीर् र पापीह को यु  कुनै परुाण वा िमथक 
अनसुार कुनै देवीदेवताह को बीचमा भएको होइन भनेर बाइबलको 
देखाउँदछ। तर सिृ  गिरएको जीवले सिृ कतार्मािथ िबिोह गरेको हो भनेर 
बाइबलले खलुाउँछ। शैतानले सिृ कतार्मािथ माऽ होइन सिृ मािथ पिन हमला 
गरेको र अिहलेपिन गिररहेको कुरा बाइबलको इितहास र वतर्मानका 
घटनाह ले  बताउँछ। 

     ःवगर्मा भी  िव को यु मा परािजत भएपिछ शैतानले भखर्रै 
मानव पमा जन्मनएुको येशूको पिछ लागेर उहाँलाई नाश गनर् खोज्यो (ूकाश 
१२:४)। किललो बालक येशूलाई राजा हेरोदमाफर् त मानर् शैतान असफल 
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भयो, उजाड ःथान अथार्त ्म भिूममा येशूलाई गिरएको परीक्षामा शैतानले हार 
खायो र कलबरीमा शैतानको िशर सदाको िनिम्त झकु्यो। तर घाइते िसंह 
जःतै शैतानले येशू भी का जनह सँग यु  गनर् अमसर भयो। इसाई 
इितहासमा परमेँ वरका जनह मािथ इसाई भनाउँदाह ारा नै शैतानले यु  
गिरको िथयो र त्यो यु  अिन्तम समयसम्म जारी रिहरहनेछ (ूकाश 
१२:१७)। जब सम्म शैतानको िशर वाःतिवक पमै कुल्चाइएर सदाको 
िनिम्त उसको अिःतत्व खतम हुँदैन तब सम्म शैतानले परमेँ वरका जनह सँग 
कुनै न कुनै पमा लडाईँ गिर नै रहेको हनु्छ। बुसपिछ शैतानको दोॐो र 
अिन्तम परािजत त्यसबेला हनेुछ जब येशू दोॐो पल्ट आफ्नो मिहमामा यस 
संसारमा ओलर्नहुनेुछ। 

    शैतानले परमेँ वरका जनह  र समःत मानवूाणीह सँग यु  
गिररहेको र न्  मच्चाएर मानव जगतलाई अन्धकार वातावरणमा घचेिटरहेको 
िववरण बाइबलका िविभ  पदह मा उल्लेख गिरएको छ। तैपिन त्यस 
अन्धकार न् को बीचमा ूकाश १२:१-१२ले हामीलाई कःतो खालको 
आशाको िकरण देखाइएको छ? हेन ुर्होस:् "१० तब मैले ः वगर्मा यसो भिनरहेको 
एउटा ठूलो आवाज सनु, "अब हाॆा परमेँ वरको मिुक्त, शिक्त, राज् य र उहाँका 
भीं टको अिधकार आएको छ। िकनिक हाॆा भाइह लाई दोष लगाउने, जसले 
हाॆा परमेँ वरको सामनु् ने ितनीह लाई िदनरात दोष लगाउँछ, त् यो तल 
फ् याँिकएको छ। ११ ितनीह ले थमुाको रगत र आफ् ना गवाहीको वचनको 
कारण त् यसलाई िजतेका छन ्, र ितनीह ले मतृ् यसुम् मै पिन आफ् नो ज् यानको माया 
राखेनन ्। १२ यसकारण हे ः वगर्मा रहनेह , ितमीह  रमाओ। तर पथृ् वी र 
समिुलाई िधक् कार छ! िकनभने आफ् नो समय अल् प छ भनी थाहा पाएर 
िदयाबलस ठूलो बोधसाथ ितमीह कहा ँतल आएको छ।" 
 
४. ितमीह सगँ म सध रहनेछु, अन्तसम्म नै  

     चचर्को इितहासको ूमखु भागमा परमेँ वरका जनह ले शैतान र 
उसलाई ूितिनिधत्व गन धािमर्क िनकायले द:ुख, क  र सतावटको सामना 
गनुर्पनछ भनेर ूकाशको पःुतकले भिवंयवाणी गरेको छ। ूकाश १२:६ 
(ूकाश १२:१४ समेत)मा उल्लेिखत १२६० िदनको भिवंयवाणीका 
िदनह लाई १२६० वषर्सम्म परमेँ वरको वचनमा माऽ अिडग रहने चचर्को 
िब मा यु  छेड्नेछ भनेर औलँ्याइएको छ।  

    "पावललाई सॆाट िनरोले सिहद बनाएको समयदेिख शताव्दीय  सम्म 
कुनै न कुनै पमा परमेँ वरका जनह ले भयानक सतावटको सामना 

१०



िनरन्तर पमा गनुर्परेको िथयो। अत्यन्त भयानक अपराधह को दोष 
इसाईह मािथ खन्याइएको िथयो। फेिर अनेक  ूाकृितक ूकोपह लाई सजृना 
गनर् इसाईह  नै दोषी छन भनेर मनगढन्ते अिभयोग लगाइएको िथयो। रोममा 
भएको अिनकाल, रोगव्याधी र भकूम्पह  इसाईह कै कारणले भएका हनु ्
भनेर बेकारमा दोष लगाइएको िथयो। इसाईह  सावर्जिनक पमा शङ् का र 
घणृाका पाऽह  भएको कारणले जाससुह ले जस पाउन िनद ष र िनरपराध 
इसाईह लाई धोका िदन तयार भएका िथए। ितनीह लाई देश िोही, ःथानीय 
धमर् वा आःथाका शऽहु  र समाजको िनिम्त िबषादी तत्वह  हनु ्भनेर देश र 
समाजले अिभयोग लगाएका िथए। धेरै धेरै इसाईह लाई िसंह तथा ज ली 
पशहु को साम ु िजउँदै हतु्याएका िथए भने र शालाह मा कितपयलाई िजउँदै 
जलाएका िथए।"-एलेन जी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ ४०बाट 
पान्तिरत। 

    फेिर त्यही समयमा ी पी चचर् ज लमा भागेर भिूमगत भएका िथए 
(ूकाश १२:६)। िचलको जःतो दईु पखेटाह  भएको भनेर चचर् वा त्यस 
ीलाई सम्बोधन गिरएको छ। जहाँ हनुपुन हो त्यहाँ उडेर गएकी िथइन ्भनेर 

उनको बारेमा िचऽण गिरएको छ। ज लमा उनलाई सम्हािलएको िथयो र सपर् 
वा शैतानले उनलाई भे ाउन सकेको िथएन (ूकाश १२:१४)। भयानक 
सतावटको बीचमा पिन परमेँ वरले बाँकी भएका केही िवँ वासीह लाई सरुिक्षत 
नै राख् नभुएको िथयो र अन्तको समयमा पिन उहाँले त्यही गनुर्हनेुछ। 

    सारा इसाईह  ऽाही ऽाही भइरहेको अिन्तम समयह मा र सतावटको 
पीडा खप्नपुरेको िदनह मा उहाँका जनह लाई येशूले यो वाचा िदनभुएको िथयो, 
"यगुको अन्तसम्म म ितमीह को साथमा हनेुछु" (म ी २८:२० पान्तिरत)। 
उहाँलाई िवँ वास गनह ले अनेक  पीडा र मतृ्यकुो सामना गनुर्परेतापिन उहाँको 
त्यस अचम्मको ूित ालाई हामीह ले कसरी बझु्न सक्ने? (हेन ुर्होस ् रोमी 
८:३१-३९ "३१ हामीले यसमा के भन् ने त? यिद परमेँ वर हामीतफर्  हनुहुनु् छ 
भने, हाॆो िव  को हनु् छ ? ३२ जसले आफ् नै िनज पऽुलाई बाँकी राख् नभुएन, 

तर हामी सबैका िनिम् त उहाँलाई िदनभुयो, के उहाँले हामीलाई सबै थोक पिन 
उहाँकै साथमा िदनहुनेुछैन र ? ३३ परमेँ वरका चिुनएकाह का िव मा कसले 
अिभयोग लाउनेछ ? धमीर् ठहराउने परमेँ वर नै हनुहुनु् छ भने, ३४ दण् डको आ ा 
िदने को हो? मन त भीं ट येशू, हनुहुनु् छ, जो मरेकाह बाट जीिवत पािरनभुयो, र 
परमेँ वरको दािहने बाहलुीतफर्  हनुहुनु् छ, र हाॆा िनिम् त मध् यः थ पिन गनुर्हनु् छ। 
३५ कसले हामीलाई भीं टको ूमेबाट अलग गन? के स ं टले, अथवा द:ुखले, 
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वा खेदोले, वा अिनकालले, वा नग् नताले, अथवा खतराले वा तरवारले? ३६ यः तो 
लेिखएको छ,  "तपाईंको खाितर हामी िदनभिर मािरन् छ , कािटने भेड़ाह जः तै 

हामीह  गिनएका छ।" ३७ होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई ूमे गनुर्हनेु ारा 
हामी िवजेताह भन् दा पिन अझ बढ़ी छ। ३८ िकनिक म यो पक् का गरी 
जान् दछु, िक मतृ् यलेु वा जीवनले, ः वगर्दूतह ले वा ूधानताह ले, वतर्मानका 
कुराह ले वा पिछ हनेु कुराह ले, वा शिक्तह ले, ३९ उचाइले वा गिहराइले, वा 
सारा सिृं टमा भएका कुनै पिन कुराले, भीं ट येशू हाॆा ूभमुा भएका 
परमेँ वरको ूमेबाट हामीलाई अलग गनर् सक् नेछैन।" र म ी १०:२८ 
"ितनीह सगँ नडराओ जसले शरीरलाई माछर्न ्, तर आत् मालाई मानर् सक् दैनन ्। 
ब  आत् मा र शरीर दवैुलाई नरकमा नाश गनर् सक् नेसँग डराओ")। 

     जितसकैु सतावट, पीडा, द:ुखक , अिनकाल र मतृ्यकैु सामना 
गनुर्परेतापिन ूभ ु येशूलाई िभिऽ मनदेिख ूमेगनह लाई परमेँ वरको ूमेबाट 
छुटाउन सिक । येशूको उपिःथित हामीह मा हनु्छ। त्यो चाहे अिहले होस ्
वा समयको अन्तमा होस।् त्यसको अथर् येशूलाई िवँ वास गर् यो भन्दैमा 
हामीह मा द:ुख, पीडा, िबमार, परीक्षा र मतृ्यपुिन आउँदैन भनेको होइन। 
येशूलाई िवँ वास गनह  कुनै खराब तत्वह बाट सरुिक्षत हनेुछन ्वा उसलाई 
सरुक्षा कवच पिहर् याइनेछ भनेर किहल्यै पिन वाचा गिरएको छैन। तर त्यसको 
अथर् ूभ ुयेशू ारा र उहाँले हाॆो िनिम्त के गनुर्भयो त्यसले गदार् द:ुख क मा 
पिन परमेँ वर हामीह सँग हनुहुनु्छ भिन आशा िलएर बाँच्न सक्छ  र नयाँ 
ःवगर् र नयाँ पथृ्वीमा हामीह ले पाउने अनन्त जीवन सरुिक्षत छ भनेर हामी 
ढुक् क हनुसक्छ । यस संसारमा हामीले जे सहनपुरेतापिन हामीलाई पिन 
पावलमा भएको जःतो आशा र ूितव तामा रहन सक्ने क्षमता परमेँ वरले 
िदनहुनु्छ। उनले भनेका िथए, "८ अब उूान् त मेरो िनिम् त धािमर्कताको मकुुट 
रािखएको छ, जो धािमर्कताका न् यायाधीश ूभलेु त् यस िदन मलाई िदनहुनेुछ, र 
मलाई माऽ होइन, तर उहाँको पनुरागमन िूय मान् नेह  सबैलाई िदनहुनेुछ।" 
(२ ितमोथी ४:८) यिद हामी येशूको आगमनलाई िूय ठान्छ  तब हामीले पिन 
त्यो आशाको दावी गनर् सक्छ  र पावलले पाएको ूित ा हामीह को िनिम्त 
पिन हो भनेर हामी ढुक् क हनुसक्छ । 
 
५. व्यवःथा वा दश आ ा र ससुमाचार  

     हामीह  को ह  भ ेकुरा हामीह को सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट नाउँले 
बताउँछ। सेभेन्थ-डे भ ाले हप् ताको सात  िदन साबथलाई औलँ्याउँछ। तर 
केवल साबथिदनको माऽ ूितव ता नदेखाएर सम्पूणर् दश आ ा मानव 
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संसारको िनिम्त कायमै रहेको हामी िजिकर गदर्छ । एडभेिन्टःट भ ाले 
येशूको दोॐो आगमनमा हामी िवँ वास गछ  भनेर देखाउँछ। यो सत्यको 
अिःतत्व त्यसबेलादेिख शु भयो जब येशू मानव शरीर िलएर आउनभुयो र 
हाॆो पापको िनिम्त हामीह को स ा उहाँ मनुर्भयो। त्यसले गदार् हामीह को 
सेभेन्थ-डे नाउँले दईु िनणार्यक र किहल्यै अलग नहनेु तत्वह को वतर्मान 
सत्यलाई ूःततु गछर्: परमेँ वरको दश आ ा वा व्यवःथा र ससुमाचार। 

   व्यवःथा र ससुमाचार अथार्त ्हामीमािथ परमेँ वरको ूमेलाई देहायका 
पदह ले कसरी झल्काउँछन?् हेन ुर्होस:् यिमर्या ४४:२३ "ितमीह ले धूप 
जलाएका, ितमीह ले परमूभकुो िव मा पाप गरेका र उहाँको आ ापालन 
नगरेका, अथवा उहाँको व् यवः था, िविध र िनयमह  पालन नगरेका हनुाले यो 
सवर्नाश, जो आज देिखन् छ, ितमीह मािथ आएको हो।", रोमी ३:१९-२६ "१९ 
अब हामी जान् दछ , जे-जित व् यवः थाले भन् छ, व् यवः थामिुन हनेुह लाई नै भन् छ, 

िक हरेक मखु चपू रहोस ्, र सारा संसार परमेँ वरको अिघ जवाफदेही होस ्। 
२० यसैकारण व् यवः थाको कमर्ले कोही ूाणी उहाँको िं टमा धमीर् ठहिरनेछैन, 

िकनिक व् यवः था ारा नै पापको चेतना हनु् छ।  २१ तर अब त व् यवः थािवनै 
परमेँ वरबाट आउने धािमर्कता ूकट भएको छ। त् यसैको गवाही व् यवः था र 
अगमवक्ताह ले िदएका छन ्। २२ येशू भीं टमा िवँ वास गन सबैमािथ 
परमेँ वरको धािमर्कता िवँ वास ारा ूकट भएको छ। िकनभने केही भेद छैन, 

२३ िकनिक सबैले पाप गरेका छन ्, र परमेँ वरको मिहमासम् म पगु् नबाट चकेुका 
छन ्। २४ परमेँ वरका अनमुहको वरदानले भीं ट येशूमा भएको उ ारबाट 
ितनीह  िस मा धमीर् ठहिरएका छन ्। २५ परमेँ वरले भीं टलाई उहाँको 
रगत ारा ूायिँ चतको बिलदान ः व प ूः ततु गनुर्भयो, जनु ूायिँ चत 
िवँ वास ारा महण गनुर्पदर्छ। यो काम परमेँ वरले आफ् नो धािमर्कता 
देखाउनलाई गनुर्भयो, िकनभने उहाँको ईँ वरीय धैयर्मा अगािडका पापह लाई 
उहाँले वाः ता गनुर्भएको िथएन। २६ परमेँ वर आफै धमीर् हनुहुनु् छ र येशूमा 
िवँ वास राख् नेह लाई उहाँले धमीर् ठहराउनहुनु् छ भन् ने कुरा ूमाण गनर्लाई 
उहाँले वतर्मान समयमा यो गनुर्भयो।" र रोमी ७:७ " हामीले के भन् ने त ? 

व् यवः था पाप हो ? कदािप होइन! यिद व् यवः था नभए मैले पाप थाहा 
पाउनिेथइन,ँ िकनिक "तले लोभ नगर" भनी व् यवः थाले नभनेको भए लोभ गनुर् के 
हो सो थाहा पाउनेिथइन।ँ"
    ससुमाचार नै असल समाचार हो। ससुमाचार के हो भन्दा 
परमेँ वरको व्यवःथालाई तोडेर हामीले पाप गरेतापिन भी ले बुसमा के 

१३



गनुर्भयो त्यसले गदार् उहाँमािथको िवँ वास ारा हामीह को पाप क्षमा 
हनुसक्छ। परमेँ वरको दश आ ाह लाई भ  गरेतापिन येशूले गदार् हामी 
िनद ष ठहिरन सक्छ । त्यितमाऽ नभएर परमे रको व्यवःथालाई पूरा पमा 
पालन गनर् हामीलाई बल र शिक्त िदइएको हनु्छ।
     त्यसकारण अिन्तम िदनह को सन्दभर्मा चचार् गदार् जब परमेँ वर र 
शैतानको बीचमा िबषशे िनणार्यक घमासान िववाद वा यु  हनु्छ तब 
परमेँ वरका जनह को बारेमा िवशेष िचऽण गरेर देखाइएको हनु्छ। त्यसमा 
हामीले अचम्म मा ुहु ।
     ूकाश १४:१२मा व्यवःथा र ससुमाचारको बीचमा के सम्वन्ध छ 
भनेर देखाइएको छ? हेन ुर्होस:् "परमेँ वरका आ ाह  पालन गन र येशूमािथ 
िवँ वास राख् ने सन् तह को धैयर् धारण यसैमा छ।"  

     हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको हनुाले परमेँ वरको व्यवःथालाई 
पालन गनुर्पछर् भनेर हामी दावी गछ । तर कितपय इसाईह ले येशूको 
मतृ्यपुिछ दश आ ाको औिचत्य समाप् त भयो भनेर सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह लाई 
परम्परावादी भनेर आरोप लगाउँछन।् तर परमेश ् वरूित ूमे र उहाँको 
उ ारूित आभारी भएर नै उहाँका आ ाह लाई िशरोपर गछ  भनेर ती 
इसाईह लाई कसरी िच  बझुाउने? यस िवषयलाई समथर्न जनाउन देहायका 
पदह ले कसरी बझुाउन खोज्छ? व्यवःथा ११:१ "परमूभ ु आफ् ना 
परमेँ वरलाई ूमे गर, र उहाँका आदेश, िविधिवधान र आ ाह  सध पालन 
गर।" र १ यूह ा ५:३ "परमेँ वरको ूमे यही हो िक हामी उहाँका आ ाह  
पालन गदर्छ , र उहाँका आ ाह  भारपूणर् छैनन ्।" 
 
उपसंहार: 
थप जानकारी: ूकाश १२:७-१२ पढ्नहुोस,् "७ अिन ः वगर्मा लड़ाइँ भयो। 
िमखाएल र ितनका दूतह ले त् यस अिज रसँग यु  गरे। अिज र र त् यसका 
दूतह ले पिन यु  गरे, ८ तर ियनीह  हारे, र ियनीह का िनिम् त ः वगर्मा कुनै 
ठाउँ रहेन। ९ त् यो ठूलो अिज र तल फािलयो। त् यो ूाचीन सपर्, जो सारा 
संसारलाई बहकाउन े िदयाबलस वा शैतान हो। त् यो पथृ् वीमा फ् याँिकयो र 
त् यसका दूतह  त् यसका साथसाथै फ् याँिकए। १० तब मैले ः वगर्मा यसो 
भिनरहेको एउटा ठूलो आवाज सनु, "अब हाॆा परमेँ वरको मिुक्त, शिक्त, राज् य 
र उहाँका भीं टको अिधकार आएको छ। िकनिक हाॆा भाइह लाई दोष 
लगाउने, जसले हाॆा परमेँ वरको सामनु् ने ितनीह लाई िदनरात दोष लगाउँछ, 

त् यो तल फ् याँिकएको छ। ११ ितनीह ले थमुाको रगत र आफ् ना गवाहीको 
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वचनको कारण त् यसलाई िजतेका छन ्, र ितनीह ले मतृ् यसुम् मै पिन आफ् नो 
ज् यानको माया राखेनन ्। १२ यसकारण हे ः वगर्मा रहनेह , ितमीह  रमाओ। 
तर पथृ् वी र समिुलाई िधक् कार छ! िकनभने आफ् नो समय अल् प छ भनी थाहा 
पाएर िदयाबलस ठूलो बोधसाथ ितमीह कहा ँ तल आएको छ।"। साममी 
उपलब्ध भएमा एलेन जी ाइट ारा िलिखत पािशयाकर्  र ूोफेटसको प.ृ ३३-
४३को " ाइ वाज िसन पिमर्टेड" पढ्नहुोस।् 

    "जबसम्म सारा सिृ का जीवह ले परमेँ वरूितको ूमेमा ूितव ता 
र बफादािरता देखाए तब सम्म परमेँ वरको जगतमा िस  एकता र तालमेल 
िथयो। ितनीह को सिृ कतार्को चाहना पूरा गनुर्मा नै ःवगर्का दूतह को 
आनन्द िथयो। परमेँ वरको मिहमालाई ूितिबिम्बत गनर् ितनीह  खशुी मान्थे 
र उहाँको ूशंसा गनर् चाउँथे।जहाँ  परमेँ वरूितको ूमेले ूाथिमकता 
पाएको िथयो र एक आपसको ूमेमा पिन िवँ वसनीयता र िनःवाथर्ता 
झिल्कन्थ्यो। सारा जगतको सेरोफेरोमा कुनै पिन असमानता िथएन। तर त्यो 
सखुमय वातावरणमा पिरवतर्न आयो। परमेँ वरका सारा जीवह लाई, 
आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽतालाई धक् का परु् याउन एक जना खडा भयो। येशूको 
साथमा रहने र अत्यन्तै सम्मान पाएको जीवमा पाप उत्प  भयो।"-एलेन जी 
ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ ३५बाट पान्तिरत।   

    "परमेँ वरको ूमेूित बफादािरता र ूितव ता" भ े एलेन जी 
ाइटका शब्दह  हेन ुर्होस।् ूमेले नै बफादािरता हनु मािनसलाई अमसर 
गराउँछ र त्यसबाट िन ावान हनु ूितव ता गराउँछ। कुनै पिन िववािहत पित 
वा पत् नीले आफ्नो ौीमान वा ौीमतीलाई आफ्नो िन ा जनाउन ूमेलाई ूयोग 
गदर्छ। ःवगर्मा त्यही चलन िथयो। यही चलन वा ूितव ता परमेँ वरूितको 
सम्बन्धमा हामीह को हनुपुछर्। 
 
िचन्तनमनन: 

अ.  असल र खराबको यु  तथा महान ् िववादमा शैतानको 
भिूमका वाःतिवक छ भनेर बाइबलमा कुन कुन पदह ले 
खलुाएको छ? शैतान कुनै मनगढन्ते वा केवल मािनसको 
िदमागमा खेिलने खराब तत्व  नभएर वाःतिवक नै हो भनेर 
मािनसह लाई कसरी बझुाउने? 

आ.  सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको हैिसयतले हामीसगँ अनेक  
अचम्म पमा बाइबलसम्बन्धी ानह  छन।् तर ानको 
आवँयकता भएतापिन हामीलाई मिुक्त पाउन केवल ानले 
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माऽ पगु्दैन भनेर कसरी महससु गन? येशूको िन ामा रहन 
िदमागमा वौि क ानले भरेर माऽ पगु्दैन अ  के पिन 
चािहन्छ? 

इ.  तपाईँको आफ्नै जीवनमा येशूको उपिःथितलाई कुन कुन 
तिरकाले अनभुव गनुर्भएको छ? िवगतमा माऽ होइन त्यो 
पिन अिहले नै? ती अनभुवह ले गदार् तपाईँले आफ्नो 
जीवनमा जनुसकैु द:ुखक को सामना गनुर्परेतापिन येशूूितको 
बफादािरतामा तपाईँलाई कसरी अिडग हनु सघाउँछ? 

ई.   ूमेमा िन ावान हनु ु भनेको के हो त्यसको बारेमा चचार् 
गनुर्होस।् यस वाक्यले गदार् व्यवःथा र अनमुह र िवँ वास र 
आ ाकारीतासँग भएको सम्बन्धलाई अझ राॆोसगँ कसरी 
बझुाउन हामीलाई म त गदर्छ? ूमेमा रहेर वाःतिवक 
ःवतन्ऽता हनु ु भनेको त्यसले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? 
अिहले पिन परमेँ वरूितको ूमेको िन ालाई हामीले कुन 
कुन तिरकाह ले व्यक्त गनर् सक्छ ? 
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कथा १ 

बदमास केटाको िनिम्त ूाथर्ना 
माशर्ल आइलाण्डबाट 

एिलसा अलबटर्सन, वषर् २१ 
 

पािसिफक समिुमा रहेका केही टापकुह  िमलेर बनेको देश माशर्ल 
आइलाण्डसमा इबाई सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकुलमा चलेको क्लासको पिहलो 
िदनमा सानो लोमानले ःकुलको यिुनफमर् लगाएको िथएन। 

   दोॐो िदनमा पाँच वषर्को केटा िकन्डर गाटन क्लासमा भने ःकुलको 
यिुनफमर् लगाएर आयो। त्यो यिुनफमर् कालो पाइन्ट र खइरो किमज िथयो। 
उसले क्लासमा ध्यान िदएर राॆोसँग सु  सकेन। उक्त कक्षामा पढाउने 
िशिक्षका एिलसा अलबटर्सन िथइ। उनी अमेिरकाको अलाःका राज्यबाट भखर्रै 
नयाँ ठाउँमा पढ़ाउन आएकी िथइन।् तर सानो केटो लोमालाई कक्षामा बःन 
मन लागेको िथएन ऊ बािहर अ  साथीह सँग बाटोमा खेल्न पाए पिन हनु्थ्यो 
भनेर सोिचरहेको िथयो। उसका अ  साथीह  ःकुलमा जाँदैनथे। 

  अिन लोमन कक्षामा यताउित चल्न थाल्यो र अ  केटाकेटीह लाई 
िजःक्याउन र  िचमोट्न थाल्यो। 

  चकचके लोमनलाई चपु लगाउन एिलसाले धेरै कोिशस गिरन।् चपु लाग 
भिनन ्र अ  केटाकेटीह बाट अलगै रािखन।् तरपिन लोमन चपुलागेर बसेन 
झन ् ह़ा...हा....ही.ं.ही ं.. गद कराउन थाल्यो। 

   एिलसाले लोमनलाई हेडसरकहाँ लिगन।् हेडसरले लोमनलाई 
सम्झाउन खोजे तैपिन उसको बानी सिुीएन।उता िकन्डर गाटन क्लासमा 
भखर्रै भनार् भएका अ  १९ जना केटाकेटीह  पिन धेरै चकचक गिररहेका 
िथए। ितनीह ले एक आपसमा र िशिक्षकालाई समेत िचथोरा िचथोर गनर् 
थाले। एक िदन त क्लासका सबै केटाकेटीह  झ्यालबाट हाम फालेर बािहर 
खेल्न जान लागेका िथए तर िशिक्षका एिलसाले ितनीह लाई जसोतसो गरेर 
रोकेकी िथइन।् 

      एिलसाले लोमनकी सानीआमासँग “ऊ िकन त्यःतो बदमास भएको” 
भनेर सोिधन।् सानीआमाले लोमनको घरको वारेमा एिलसालाई सनुाइन।् 
लोमनकी आमा भखर्रकी िथइन ् अिन उसको बबुाचािहँ ज ाँहा  िथए। 
ितनीह  प्यािसिफक आइल्याण्डको अक टापमुा बःदथे र लोमन उसको 
सानीआमा र काकासँग इबेयी टापमुा बःदथे। त्यो टापमुा १२,००० भन्दा 
बढी मािनसह  बःदथे। 

   लोमनको बारेमा सनेुपिछ िशिक्षका एिलसालाई लोमनूित ज्यादै माया 
लागेर आयो। लोमनकी सानीआमालाई एिलसाले भिनन ् "तपाईँको कुरा सनेुर 
मलाई कःतो द:ुख लाग्यो। िवचरा ! उसलाई मायाको खाचो छ , अिन ऊ 
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पिहलो पल्ट ःकुलमा भनार् भएको छ। उसलाई धेरै हेरचाह र ःनेहको 
आवँयकता छ भ े मलाई लािगरहेकोछ।" 
    एक िदन लोमन शरीरभारी घाउ र िनलडाम िलएर ःकुल आएको 
िथयो।उसको एउटा आखँा पिन सिु एको िथयो। लोमनको घरमा केही नराॆो 
भएको हनुपुछर् भ े एिलसाले सोिचन।्लोमंको वारेमा एिलसाले  हेडसरसँग पिन 
कुरा गिरन।् तर ितनीह ले लोमनलाई सहयोग गन आटँ गनर् सकेनन ्िकनभने 
घरायसी झगडा वा केटाकेटीको िवषयलाई त्यस ठाउँका मािनसह  ूाय 
सरकारलाई दोष िदन्थे। ितनीहा  भन्दथे  बािलकालाई सहायता गनर् 
सरकारले वाःता नै गदन। तब एिलसा के गन होला भनेर दोधारमा पिरन, 
लोमनको पिरवारलाई ऊ अटेरी र बदमास छ भनेर गनुासो पोखाउन ् पिन 
छोिडन।् ब  परमेँ वरसँग ूाथर्ना गनर् थािलन।् "एक िदन म ःकुलबाट 
घरमा फक। मैले रोएर ूाथर्ना गर। 'ूभ ुलोमनालाई म कसरी सधुा  ? ऊ 
सिुीएर राॆो भएको म हेनर् चाहन्छु।'" एिलसाले भिनन।् 

   क्लास मका बच्चाह  सानै भएतापिन क्लासमा त आित्मक लडाईँ 
भइरहेको उनलाई महससु भयो। "यही समय हो जब ितनीह ले असल र 
खराब बानीह  िसक्दछन।् यसै बेला शैतानले केटाकेटीह को िदमागमा 
खेलबाड गनर् चाहन्छ तािक ितनीह ले येशूितर ध्यान नलगाउन।्" एिलसाले 
आफ्नो भावना व्यक्त गिरन।् एिलसाले सम्पूणर् िव ाथीर् र लोमन जःता 
िवधाथीर्लाई सम्हाल्न गार् हो भएको िवषयमा  माऽ होइन तर ितनीह का 
आमाबाबकुो िनिम्त पिन ूाथर्ना गनर् थािलन।् परमेँ वरको ूमेले उनको क्लास 
िव ाथीर्ह ले भिरउन भनेर उनले पकुारा  गनर् थािलन।् ूत्येक िव ाथीर् र 
ितनीह को पिरवारको िनिम्त हरेक िबहान र बेलकुा उनी ूाथर्ना गनर् थािलन।् 
"ूाथर्नाले मेरो क्लास म पिरवतर्न हनेुछ भनेर मैले पक् का गरेकी िथए"ँ 
एिलसाले भिनन।् 

   लोमनलाई कजाउन एिलसाले सबै बच्चाह  घर गइसकेपिछ पिन 
उसलाई भने क्लासमै राखेर उसकोिनिम्त ऊ संगै ूाथर्ना गनर् थािलन।्उसलाई 
ूाथर्ना गनर् पिन  िसकाइन।् एिलसाको पिछ-पिछ ूाथर्ना गद लोमनले पिन 
ूाथर्ना गनर् थाल्यो, "ःवगर्मा रहनहुनेु हे िूय िपता। आजको िदनको िनिम्त 
तपाईँलाई धन्यवाद छ। मेरो खाना जटुाइिदन ु भएको िनिम्त तपाईँलाई 
धन्यवाद छ। क्लामा कच-कच गर मलाई माफी  िदनहुोस।् मैले 
साथीह लाई द:ुख िदएकोमा मलाई द:ुख लागेको छ। मलाई माफ 
गिरिदनहुोस ् र भोिल क्लासमा राॆोसँग सु े र दयाल ु हनेु मन मलाई  
िदनहुोस।्" 
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   एक िदन ूाथर्ना गिररहेको समयमा लोमनले एिलसालाई भन्यो "िमस, 
िमस, म पिहले यी सबै मेचह  िमलाऊँ छु है त?" लोमनले उसको िमसलाई 
सहयोग गनर् चाहेको यो पिहलो पटक िथयो। 

   सबैको िनिम्त ूाथर्ना गनर् थालेको दईु हप् तािभऽै एिलसाले आफ्नो 
क्लासमा केही न केही पिरवतर्न आएको महसु ु गिरन।्अ  बच्चाह ले 
क्लासमा फोहर गदार् पिन अब त्यसलाई लोमनले  सफा गनर् थालेको िथयो। 
झगडा गन बच्चाह को बीचमा उिभएर झगडा नगर भनेर सम्झाउन थाल्यो र 
एक आपसमा अगँालो हालेर माया गनर् सक्नपुछर् भनेर लोमनले अ लाई 
िसकाउन थाल्यो। अ  बच्चाह को व्यवहारमा पिन पिरवतर्न आउन थालेको 
िथयो। ितनीह  एक आपसमा पिहलाको भन्दा िमल्न र माया गनर् थालेका 
िथए। "सरी, माफ गनुर्होस"् भनेर भ  थाले। जनु बच्चाले िच  दखुाएका 
िथए ितनले पिन "ल, ल, ितमीलाई माफी भयो" भनेर अ ालो मानर् थाले।  यी 
सबै घटनाह ले एिलसालाई आफ्नो क्लासमा परमेँ वरको ूमे भिररहेको 
महससु भैरहेको िथयो। 

   िशक्षकह ले पक्षपात गनुर् त हुँदैन तर एिलसाको िनिम्त लोमन धेरै 
निजक हनु पगेुको िथयो। एक् काइस वषर्की एिलसाले भिनन,् 'लोमन ानी 
बच्चा हो। तर उसलाई मायाको अभाव िथयो र उसको घरमा झझगडा  
भैरहने भएकोले उसलाई शािन्त भनेको के हो सो कुरा महससु हनु पाएको 
िथएन।" यस समयको भेटीको केही भाग इबेइ सेभेन्थ डे एडभेिन्टःट ःकुलका 
क्लासह को ममर्तको िनिम्त सहयोग िमल्नेछ। त्यसले गदार् लोमन जःता 
बालबािलकाह ले प्यारो परमेँ वर िपताको वारेमा िनरन्तर पमा िसक्न 
सक्नेछन।् 

    बालकको नाउँ पिरवतर्न भएको छ। माशर्लेस ठाउँ अनसुार लोमनको 
अथर् "यताउती बग्ने पानी" हो। 

लेखक आन्सय ुमाचेःनी 
 
माशर्न आइल्याण्ड वा टापहु को बारेमा छोटो जानकारी: 
अ) प्यािसिफक समिुमा रहेका टापहु को देश गणतन्ऽ माशर्न आइल्याण्ड 

देश अमेिरकाको हवाडर् र अःशेिलयाको बीचमा छ। 

आ) मािशर्ज र अङ्मजेी भाषाह  त्यस देशका मूल सरकारी भाषा हनु।् 

इ) यनुाइटेड चचर् अफ बाइःट (५१.५ ूितशत) र एसेम्बेली अफ गड 
(२४.२ ूितशत) त्यस देशका मूल धािमर्क समूहह  हनु।् त्यस देशका 
एक ूितशत जनताह मा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  छन।् 

ई)  ग्वाम माइबोनेिसया िमशन अन्तगर्त माशर्ल आइल्याण्ड चिलरहेको छ। 

उ)  ग्वाम माइबोनेिसया िमसनमा ५,५६५ चचर्का सदःयह  छन।् त्यहाँ 
२२वटा चचर्ह  र  िवँ वासीह को १५ समूह छन।् 
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