
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : गन्ती ११:१-३३, गन्ती १२:१-१३, गन्ती 

१३:२७-३३, गन्ती १४:१-२३, १ कोरन्थी १०:१-११,गन्ती १४:३९-४५। 
यस अध्यायको मूल सार पद:  "यी कुराह  ितनीह लाई चेताउनीको िनिम् त 
भए तापिन ती हाॆ ै िशक्षाको िनिम् त लेिखएका हनु ्,  जसमािथ यगुको अन् त् य 
आइसकेको छ" (१ कोिरन्थी १०:११)। 
     कुकुर र अ  घर पालवुा जनावरह ले अनौठो र बेचैन बािनव्यहोरा 
ठूलो भकुम्पह  आउनभुन्दा अिघ देखाएको मािनसह ले शताब्दीय देिख अनभुव 
गिररहेकाछन।् 
    सबभन्दा पिहले भकूम्पको धक् का वा जिमनमूिन हनेु तर ह  
पशहु ले अनभुव गनर् सक्छन ्भनेर वै ािनकह ले िनँ कषर् िनकालेका छन।् 
अिन त्यसपिछ ठूलो सबैलाई हल्लाउने भकूम्प जान्छ। पशहु ले भकूम्पको 
महससु मािनसह ले भन्दा पिहले गनर् सक्ने मनिःथित भएको हनु्छ। 
त्यसैकारण जिमन हिल्लन ुठीक अिघ जनावरह  अलमलमा परेका, अशािन्त 
परेका घट्नाह लाई बझुाउँछ। कितपय जनावरह  जःतै हा ीह ले 
जिमनमूिनबाट आएको कम िृक् वेन्सी आवाजका तर ह  र जिमन हिल्लँदा 
आउने कम्पनह  महससु गनर् सक्छन ्जनु मािनसह लाई थाहा हुँदैन। 
   सन २०११, अगःट २३मा अमेिरकाको राजधानी वािशङ्टन डीसीमा 
५॰८ रेक्टरःकेलको भकूम्प आएको िथयो। त्यो  आउनभुन्दा केही िमनेट 
अिघ िःमथसोिनयन इिन्ःटच्यटको राि य िचिडयाखानामा रहेका जनावरह ले 
अनौठो व्यवहार देखाएका िथए। ती जनावरह मा िलमरु बाँदरह ले भकूम्प 
आउनभुन्दा १५ िमनेट अिघ ठूलो ठूलो ःवरले िचच्याउन थालेका िथए। 

२  वेचनै र िवद्रोही वेचनै र िवद्रोही 
मनि थतीमनि थती  
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    यस अध्यायमा बेचैन वा अशािन्तका कारण मािनसह मा भएका 
अनौठो उदाहरणह को बारेमा हेनछ । ती अनौठो उदाहरणह   कुनै भकूम्प 
वा ूाकृितक ूकोप आउनभुन्दा अिघको मािनसमा भएका होइन तर पितत 
मानव जातको पापी ःवभावको कारणले भएको िथयो। जब मािनस िवँ वास र 
आ ाकािरता ारा येशूमा पाउने िवौामलाई पन्छाउँछ तब मानव ःवभावमा 
अनौठो व्यवहार आउँदछ। 
 

१. उजाडःथान वा म भिूममा बेचैन 
     सु मा अत्यन्तै उत्सािहत भएर िमौदेशबाट िनःकेका इॐाएलीह  
जब ितनीह ले अपेक्षा गरेका मह र दधु बहने कनान देशितर याऽा गद रहँदा 
ितनीह  बेचैन, असंतु  र द:ुखी भएका िथए। ितनीह  िमौदेश छोडेको एक 
वषर्भन्दा बिढ भएको िथयो (गन्ती १:१)। ितनीह  ूित ा गिरएको देशमा 
पःन तयार िथए। ितनीह  सबैको िगिन्त भएको िथयो र ितनीह लाई 
व्यविःथत पािरएका िथए। ितनीह मािथ परमेँ वरले देखाउनभुएको अकल्पिनय 
अलौिकय ूकट तथा ूदशर्नह को साक्षी ितनीह  िथए। त्यसले ितनीह को 
पक्षमा परमेँ वर हनुहुनु्छ र  उहाँको उपिःथत छ भनेर िविभ  तिरकाह ारा 
ःप पमा देखाइएको िथयो। तर िसनै पहाडबाट याऽा गरेको पिहलो ठाँउमा 
नै ितनीह ले गनगन गनर् थालेका िथए। 
   इॐाएलीह को गनुासो के िथए त? हेन ुर्होस ् गन्ती ११:१-१५ "१ 
यितखेर परमूभकुो कानमा पगु् ने गरी ती मािनसह  आफ् ना कं टह का िवषयमा 
गनगनाउन लागे। जब परमूभलेु यो सनु् नभुयो,  तब उहाँको बोध दन् क् यो,  र 
परमूभकुो अिग् न सल् केर छाउनीको पल् लो भाग भः म पािरिदयो। २ अिन 
मािनसह  मोशाकहाँ आएर िवलाप गरे। तब मोशाले परमूभलुाई ूाथर्ना गरे, र 
आगो िनभ् यो। ३ यसकारण त् यस ठाउँको नाउँ तबेरा रािखयो,  िकनभने 
परमूभकुो आगो ितनीह का बीचमा दन् केको िथयो। ४ अिन ितनीह सगँ 
भएको एक हलु् याहा समूह सा॑ै लालची भयो, र इॐाएलीह ले फेिर रोएर भन् न 
लागे,  “हामीले मास ुखान पाए त हनु् थ् यो! ५ हामीले िमौदेशमा िस मा खान 
पाएका माछा हामी सम् झन् छ – अिन काँबा, खरबूजा,  ापीह ,  प् याज र लशनु 
पिन। ६ तर अब त हाॆो िच हराएको छ। यो मन् न छोड़ी अ  केही कुरा 
देिखदैँन।”  ७ मन् नचािहँ धिनयाँजः तो िथयो,  र हेदार् खोटोजः तै देिखन् थ् यो। ८ 
मािनसह  गएर त् यो जम् मा गथ, जाँतोमा िपधँ् थे वा ओखलीमा कु  थे, र भाँड़ामा 
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पकाएर फुरौला बनाउँथे। त् यसको ः वाद भिाक्षको तेलले पकाएको कुरोजः तो 
िथयो। ९ छाउनीमा राती शीत झदार् मन् न पिन सँगै झथ् य । १० आ-आफ् नो 
पालको ढोकामा उिभएर हरेक पिरवारका मािनसह  रोइरहेका मोशाले सनेु। 
परमूभ ुज् यादै बोिधत हनुभुयो, र मोशा द:ुिखत भए। ११ मोशाले परमूभलुाई 
भने,  “तपाईंले िकन आफ् नो दासलाई यो द:ुख िदनभुएको छ? अिन िकन मैले 
तपाईंको िं टमा अनमुह पाएको छैन,ँ र तपाईं मलाई यी सब मािनसह को भार 
बोकाउनहुनु् छ? १२ के यी मािनसह लाई मैले कोखमा राखेर जन् माएको हुँ? के 
ितनीह का पखुार्ह सँग शपथ खाएर ूित ा गनुर्भएको देशमा दूधे-बालकलाई 
धाईले बोकेझ ियनीह लाई बोकेर लैजान मलाई लगाउनहुनु् छ?  १३ यी सब 
मािनसले खाने मास ुम कहाँ पाऊँ?  ‘हामीलाई मास ुखान देऊ’  भनी ितनीह  
मकहाँ आएर न् छन ्। १४ म एकलै यी मािनसह को भार सहन सिक् दन,ँ 
िकनभने यो भार मलाई सा॑ै चक  छ। १५ तपाईं मिसत यः तै व् यवहार 
गनुर्हनु् छ भने,  र मैले तपाईंको िनगाह पाएको छु भने,  िबन् ती छ,  ब  मलाई 
मािरिदनहुोस ्, र मैले आफ् नो िवनाश आफै हेन ुर् नपरोस ्।”   
    िमौदेशमा पाएका मास,ु काँबाह , खरबजुाह , ापीह , प्याजह  
र लसनुह लाई ितनीह ले सम्झे र ितनीह लाई पाउन हु क् कै भए। 
म ादेिख वाक् क लागेर ितनीह   आफ्नो देखेसो यसरी पोखाउँछन,् "४ अिन 
ितनीह सँग भएको एक हलु् याहा समूह सा॑ै लालची भयो,  र इॐाएलीह ले 
फेिर रोएर भन् न लागे, “हामीले मास ुखान पाए त हनु् थ् यो! ५ हामीले िमौदेशमा 
िस मा खान पाएका माछा हामी सम् झन् छ – अिन काँबा, खरबूजा,  ापीह , 

प् याज र लशनु पिन। ६ तर अब त हाॆो िच हराएको छ। यो मन् न छोड़ी 
अ  केही कुरा देिखँदैन”  (गन्ती ११:४-६)। ितनीह ले दासत्वको जीवन 
िबताउन ुपरेको र कठोर भार बोक्नपुरेको कुरा खाना सम्झेपिछ िबसका होलान ्
(ूःथान १)। आफूह ले चाहेको कुरामाऽै सिम्झने बानीले ितनीह लाई 
सताएको हनुपुछर्। 
    परमेँ वरले ितनीह लाई म ा ख्वाउनभुएको एक वषर्भन्दा बिढ 
भएको िथयो। तर ितनीह  त्यसदेिख वाक् क भए, वेचैन भए र अ  केहीको 
चाहना गनर् थाले। यसले मोशालाई पिन ूभाव पारेको िथयो। अशािन्तले मःत 
भएका मािनसह को नेततृ्व गनर् खोज्न ु सिजलो छैन। तर आफ्नो द:ुख 
कसलाई पोखाउनपुन हो सो मोशालाई थाहा िथयो। "“तपाईंले िकन आफ् नो 
दासलाई यो द:ुख िदनभुएको छ?  अिन िकन मैले तपाईंको िं टमा अनमुह 
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पाएको छैन,ँ र तपाईं मलाई यी सब मािनसह को भार बोकाउनहुनु् छ? के यी 
मािनसह लाई मैले कोखमा राखेर जन् माएको हुँ?  के ितनीह का पखुार्ह सँग 
शपथ खाएर ूित ा गनुर्भएको देशमा दूधे-बालकलाई धाईले बोकेझ 
ियनीह लाई बोकेर लैजान मलाई लगाउनहुनु् छ?" (गन्ती ११:११-१२)। 
    परमेँ वरले ितनीह को गनगनलाई कसरी जवाफ िदनहुनु्छ? हेन ुर्होस,् 
गन्ती ११:१६-३३ "१६ तब परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, “इॐाएलका धमर्-
गु मा स री जना जम् मा गर ्, जो मािनसह मा नायक र अिधकारीह  छन ् भन् ने 
ितमीलाई थाहा छ, अिन ितनीह लाई भेट हनेु पालमा ल्याऊ, र ितनीह  त् यहाँ 
ितॆो साथमा उिभऊन ्। १७ म तल आएर त् यहाँ ितमीसगँ कुरा गनछु। 
ितमीमािथ भएका आत्माबाट केही िलएर ितनीह मािथ रािखिदनेछु। ितनीह ले 
ितमीसँगसँगै ती मािनसह को भार बोक् नेछन ्, र ितमीले एकलै बोक् न ुनपरोस ्।  
१८ “ितमीले मािनसह लाई भन ्: ‘भोिलको िनिम् त ितमीह ले आफूलाई 
चोख् याउनू, जब ितमीह ले मास ुखानेछौ। ितमीह ले परमूभकुो कानमा यसो 
भनेर रोएका छौ, “हामीले मास ुखान पाए त हनु् थ् यो! हामीलाई िमौदेश नै असल 
िथयो।” अब परमूभलेु ितमीह लाई मास ुिदनहुनु् छ, र ितमीह ले त् यो खानेछौ। 
१९ दईु-चार या दश-बीस िदन माऽ होइन, २० तर नाकबाट िनः केर वाक् क 
लागेसम् म ितनीह ले मिहनाभिर त् यो खानेछौ। िकनभने ितमीह ले आफ् ना 
बीचमा हनुहुनेु परमूभलुाई अः वीकार गरेर उहाँकै सामनु् ने “हामी िकन िमौबाट 
िनः केर आय  िन?”  भनी रोएका छौ’।”    २१ तर मोशाले भने,  “मसँग यस 
याऽामा पैदल िहँ  ने छ लाख छन ्, तापिन मिहनाभिर म ितनीह लाई मास ुिदनेछु 
भनी तपाईं भ हुनु् छ। २२ के यी सबै भेड़ाबाभाका बगालह  र गाईबः तकुा 
बथानह  मारेर यितका मान् छेलाई पगु् छ र?  अथवा समिुका सारा माछाह  
पबेर पिन ितनीह लाई पगु् छ र?”    २३ परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो,  “के 
परमूभकुो शिक्त कम भएको छ र? अब मैले ितमीलाई भनेको कुरा हनु आउँछ 
िक आउँदैन त् यो ितमीले देख् नेछौ।”  २४ यसकारण मोशाले बािहर गएर 
परमूभलेु भन् नभुएको वचन मािनसह लाई सनुाइिदए। ितनले धमर्-गु ह बाट 
स री जनालाई पालको विरपिर उभ् याए। २५ तब परमूभ ुबादलमा तल आएर 
ितनीिसत कुरा गनुर्भयो,  र ितनले आफूिसत भएका आत् माबाट केही िलएर ती 
स री जना धमर्-गु ह मािथ राखे। अिन ितनीह मािथ आत् मा आएपिछ 
ितनीह ले अगमवाणी गरे। तर पिछपिछ त ितनीह ले त् यसो गरेनन ्। २६ तर 
त् यहाँ छाउनीमा एल् दाद र मेदाद नाउँ भएका दईु जना मािनस िथए। 
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ितनीह को नाउँ पिन दतार् भएको िथयो,  तर ितनीह  पालमा भने गएका 
िथएनन ्। तर आत् मा ितनीह मािथ पिन आए,  र ितनीह ले छाउनीमा नै 
अगमवाणी गरे। २७ तब एउटा जवान मोशाकहाँ दौड़ेर गई भने,  “एल् दाद र 
मेदादले छाउनीमा अगमवाणी गदछन ्।” २८ यवुावः थादेिख मोशाका सहायक, 

नूनका छोरा यहोशूले मोशालाई भने, “हजूर,  ितनीह लाई रोक् नहुोस ्।”   २९ तर 
मोशाले ितनलाई भने,  “के मेरो खाितर ितमी डाह गन भयौ? परमूभलेु आफ् ना 
आत् मा आफ् ना सबै मािनसमािथ रािखिदएर ती सबै अगमवक्ता भइिदए त कित 
असल हनेुिथयो।” ३० तब मोशा र इॐाएलका धमर्-गु ह  छाउनीमा फक। 
३१ अिन परमूभलेु चलाउनभुएको बतासले समिुबाट ब ाई चराह  ल् यायो, र 
छाउनीको विरपिर एक-एक िदनको बाटोभिर जिमनमा दईु हात बाक् लो हनेु गरी 
ती बसे। ३२ मािनसह ले त् यस िदनभिर, रातभिर र भोिलपल् ट िदनभिर पिन ती 
समाते। थोरैभन् दा थोरै बटुल् नेले पिन पच् चीस मरुी बटुले। ितनीह ले आफ् ना 
िनिम् त छाउनीका चारैितर ती िफँजाए। ३३ तर मास ुितनीह का दाँतैमा हुँदा र 
त् यसलाई चपाउनै नपाउँदा, परमूभकुो बोध ती मािनसह मािथ दन् क् यो, र उहाँले 
ती मािनसह लाई भय र िवपि ले ूहार गनुर्भयो" (गन्ती ११:१६-३३)।  
     जब हामी अशािन्त वा बेचैन हनु्छ   र कराउँछ  तब हाॆो 
आवँयकताको िनिम्त उहाँ बिहरो वा कानो हनुहुु  भनेर उहाँले देखाउनभुएको 
िथयो। ितनीह को मास ु खाने भोकलाई तृ  पानर् परमेँ वरले ितनीह लाई 
ब ाईँ चराह  िदनभुयो। तर इॐाएलीह ले ती चराह को चाहना  गरेका 
िथएनन।् जब हामी अशािन्त र बेखशुी हनु्छ  र िरसाउँछ  तब केदेिख वा 
कोसँग िरसाउँछ  त्यो िबःफोटकको पमा पिड्कन सक्छ। कितपय समयमा 
के कारणले िरसाय  भनेर सोच्दा पिन सोच्दैन । हामी झगडा गछ  िकनिक 
हाॆो िभऽी दयमा केही नै केही कुराह  गमु्साइरहेका हनु्छ  त्यसले गदार् 
हाॆो पारःपिरक सम्बन्धमा पिन असर पादर्छ। परमेँ वरको नेततृ्वूित 
इॐाएलीह ले िविोह गरे वा  भएका िथए। यस मािमलामा हामी सबै 
होिशयार हनुपुछर्। हाॆो तत्काल पिरिःथित र पिरवेश के हो त्यसलाई वेवाःता 
गरेर आवेशमा आएर हामी अिूय कदम चाल्न सक्छ । 
    िवगतको समय खराबै भएतापिन कःतो असल िथयो भनेर सिम्झन ुवा 
ठा  ुिकन सिजलो छ? 
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२. यो स वा रोग जःतै हो  
       गन्ती १२:१-३ पढ्नहुोस।् मोशाका दाज ु हा न र उनकी िददी 
िमिरयम िकन िरसाएका िथए? "१ मोशाकी कूशी पत् नीको कारणले मिरयम र 
हा न मोशाको िव मा बोल् न लागे, िकनभने ितनले कूशी पत् नी ल् याएका िथए। 
२ ितनीह ले भने, “के परमूभलेु केवल मोशा ारा माऽ कुरा गनुर्भएको छ र? 
के उहाँले हामी ारा पिन कुरा गनुर्भएको छैन र?”  अिन परमूभलेु यो कुरा 
सनु् नभयो। ३ मोशाचािहँ पथृ् वीभिरमा सबैभन् दा िवनॆ व् यिक्त िथए।" 
     मोशाको कूशी ौीमती देखेर िमिरयम र हा न खशुी िथएनन।् 
िजफोरा िवदेशी वा इॐाएल जाितभन्दा बािहरकी ी िथइन।् उनी िमिडनाकी 
िथइन ् (ूःथान ३:१)। उनको जात निमलेको र इॐाएलीह को िनिम्त उनी 
तल्लोःतरिक िथइन।् जा सेु े र गन्यमान्य इॐाएलीह मा पिन मािनसह को 
पितत ःवभाव देखाइएको िथयो। त्यो पिन रमाइलो तिरकाले होइन। कसैूित 
डाहा गनुर् वा अ भन्दा आफू ठूलो जातको वा ूित ाको ठानेर िरस पोखाउन ु
किहल्यै रमाइलो हनु्छ र? 
   तर बाइबलले ःप पमा देखाउँछ िक मोशाकी ौीमतीसँग डाहा गनुर् 
केवल बहानामाऽै िथयो। ितनीह को गनुासोको मूख्य िवषयबःत ुत अगमवाणी 
बोल्ने बरदान वा परमेँ वरसँग कुराकानी गन अवसरको बारेमा िथयो। 
मोशाको  नेततृ्वलाई सघाउन स री जना एल्डरह लाई िनयकु्त गनर् 
परमेँ वरले अर् हाउनभुएको अिघल्लो अध्यायमा देखाइएको छ (गन्ती 
११:१६,१७,२४,२५)। हा न र िमिरयमले पिन मूख्य नेततृ्वको भिूमका 
खेिलरहेका िथए (ूःथान ४:१३-१५, मीका ६:४)। अब नयाँ मािनसह ले 
नेततृ्व पाएको हनुाले ितनीह को इज्जत वा सम्मानमा धक् का भएको 
ितनीह ले महससु गरेका िथए। ितनीह ले ःप पमा आफ्नो मनको कुरा 
यसरी पोखाएका िथए, "के परमेँ वरले मोशाबाटमाऽ बोल्नभुएको छ र? उहाँले 
हामीबाट पिन बोल्नभुएन र?" (गन्ती १२:२ पान्तिरत)। 
   ितनीह को त्यो गनुासोलाई परमेँ वरले कसरी सम्बोधन गनुर्भयो? 
हेन ुर्होस,् गन्ती १२:४-१३। परमेँ वरले िकन िनणार्यत्मक पमा सम्बोधन 
गनुर्भयो? हेन ुर्होस,् "४ परमूभलेु तु न् तै मोशा, हा न र िमिरयमलाई भन् नभुयो, 
“ितमीह  तीनै जना भेट हनेु पालमा आओ।” अिन ती तीनै जना आए। ५ तब 
परमूभ ु बादलको खामोमा आई भेट हनेु पालको ढोकामा उभेर हा न र 
िमिरयमलाई बोलाउनभुयो। जब ती दवैु अिग आए, ६ तब उहाँले भन् नभुयो, “अब 
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मेरो कुरा सनु: “जब ितमीह का बीचमा परमूभकुो कुनै अगमवक्ता छ, तब म 
त् यससँग दशर्नमा आफैलाई ूकट गछुर्,  त्यससँग सपनामा कुरा गछुर्। ७ तर 
मेरो दास मोशािसत त म त् यसो गिदर्न।ँ त् यो त मेरा सबै घरानामा िवँ वासी 
छ।  ८ त् यससँग म गपु् त रीितले होइन, तर आमनेसामने ूं टसँग कुरा गछुर्,  र 
मेरो ः व प त् यसले हेछर्। यसैकारण मेरो दास मोशाको िव मा बोल् न 
ितमीह लाई िकन डर लागेन?”   ९ अिन ितनीह का िव मा परमूभकुो बोध 
दन् क् यो,  र उहाँ त् यहाँबाट गइहाल् नभुयो।  १० पालमािथबाट बादल ह  दा 
िमिरयम कोर लागेर िहउँजः तै सेती भइसकेकी िथइन ्। हा नले िमिरयमलाई 
हेदार् ितनी कोरी भइसकेकी देखे। ११ हा नले मोशालाई भने, “मेरा ूभ,ु िबन् ती 
छ, हामीले मूखर्ता गरेर पाप गरेका छ , तर यसको दण् ड हामीले भोग् न ुनपरोस ्। 
१२ आमाको गभर्बाट िनः कँदै आधा कुहेर मिरसकेको जः तो यसलाई हनु 
निदनहुोस ्।”  १३ तब मोशाले यसो भनेर परमूभमुा पकुारा गरे, “हे परमेँ वर, म 
आमहपूवर्क िबन् ती गदर्छु, त् यसलाई िनको पािरिदनहुोस ्।”   
   परमेँ वरको जवाफ तरुन्तै िथयो र त्यसमा िववाद गन कुनै ठाउँ 
िथएन। अगमवाणी बोल्ने बरदान शिक्तवान बनाउने हितयार होइन। 
परमेँ वरमािथ अत्यन्तै भर पनर् िसकेको हनुाले मोशा नेततृ्व गनर् योग्य िथयो। 
    पद १ मा हा नभन्दा पिहले िमिरयमलाई उल्लेख गरेकोले मोशामािथ 
आबमक हनु उनको पिहलो अमसरता िथयो भनेर देखाउँछ। यस समयसम्म 
त हा न सारा इॐाएलको िनिम्त अित सम्माननीय पद ूधानपूजारी भएर सेवा 
गिररहेका िथए। यिद उनलाई कोढ रोग लागेको भए उनी पिवऽःथानमा जान 
सक्ने िथएन र मािनसह को िनिम्त सेवा गनर् सक्ने िथएन। िमिरयमकी 
अःथायी कु  रोगले पिरवारमा हनुपुन मनिःथितको पिरवतर्न कःतो आवँयक 
रहेछ देखाउँछ। मोशाूित दाजिुददीले देखाएको िरस परमेँ वरको साम ुअमान्य 
छ भने उहालेँ ूःट पमा ूकट गनुर्भएको िथयो। जनु पमा हा नले 
िमिरयमको िनिम्त िबन्ती गरे त्यस मािमलामा हा न पिन संलघ्न भएका  िथए 
भनेर देखाउँदछ (गन्ती १२:११)। अब गनगन र बेचैनको स ामा हा नले 
िमिरयमको िनिम्त मोशालाई िबिन्त गरेको पाउँछ  (गन्ती १२:११-१३)। यस 
खालको मनिःथित आफ्ना जनह मा भएको परमेँ वर चाहनहुनु्छ। उहाँले 
उनको िबिन्त सु ुहनु्छ र िमिरयमलाई िनको पानुर्हनु्छ। 
    चचर्को नेततृ्ववगर् वा कुनै पिन तहको िव मा आलोचना गनुर् जिहले 
पिन सिजलो त छ तर ितनीह सगँ असहमत नै भएतापिन यिद ितनीह को 
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िनिम्त ूाथर्ना गरे हाॆो चचर्को नेततृ्ववगर् र हाॆो आफ्नै आित्मक जीवन 
कितको उ म हनेु िथयो होला? 
 

३. बेचैन वा अशािन्तले िबिोहितर अमसर गराउँछ 
जब इॐाएलीह  िमौदेशबाट िनःके तब ितनीह  सबै सकारात्मक 

िथए। आिखरमा ितनीह  कनान देशको िसमानामा आइपगेु। ितनीह ले १२ 
जाससुह ले त्यस देशको भेद र त्यहाकँो बःतिुःथित प ा लगाउन पठाए। 
जब त्यहाबँाट ितनीह  फक तब ितनीह ले अचम्मको िरपोटर् ल्याए। 
   जाससुह ले िदएको िरपोटर् गन्ती १३:२७-३३ पढ्नहुोस।् जब 
ितनीह ले त्यो सनेु तब इॐाएलीह का अपेक्षाह  धरासयी भएको िथयो। कुन 
कुराह मा ितनीह को िदमागलाई नराॆोसँग हल्लाइ िदयो? हेन ुर्होस,् "१७ 
मोशाले ितनीह लाई कनान देशको भेद िलन पठाएर ितनीह लाई भने, “यहाँबाट 
लागेर नेगेव भिनने दिक्षण के्षऽबाट पहाड़ितर जाओ, १८ र देश कः तो छ, त् यहाँ 
बः ने मािनसह  बिलया छन ् िक िनधार् छन ्,  धेरै छन ् िक थोरै छन ् सो प ा 
लगाओ। १९ उनीह  बसेको देश असल िक खराब, कः तो छ,  र उनीह  
छाउनीमा िक िकल् लामा, कः ता सहरमा बः दारहेछन ्?  २० जिमन कः तो छ, 
मिललो िक खो, त् यहाँ ज ल छ िक छैन सो हेर। साहस गर, र त् यहाँको केही 
फलफूल ल् याओ।” त् यस बेला ूथम दाख पाक् ने ऋत ुिथयो।   
  २१ यसैले ितनीह  उक् लेर गई जीनको उजाड़-ः थानबाट लेबो-
हमातितरको रहोबसम् म त् यस देशको भेद िलए। २२ ितनीह  नेगेवितरबाट 
उक् लेर हेॄोनमा पगेु,  जहाँ अनाकका सन् तान अहीमन,  शेशै र तल् मै बः थे। 
हेॄोनचािहँ िमौको सोअन सहरभन् दा सात वषर् पिहले िनमार्ण गिरएको िथयो। 
२३ त् यसपिछ ितनीह  एँ कोलको बसीमा गए,  र त् यहाँबाट दाखका हाँगाको 
एक झपु् पा काटेर एउटा घोचोमा हाली दईु जनाले बोकेर ल् याए। ितनीह ले 
अनार र नेभारा पिन ल् याए। २४ इॐाएलीह ले त् यहाँबाट त् यो झपु् पा काटेको 
हनुाले त् यस ठाउँको नाउँ एँ कोलको बसी रािखएको हो। २५ चालीस िदनको 
अन् तमा त् यस देशको भेद िलइसकेपिछ ितनीह  फक।   
  २६ ितनीह  फकर पारानको म भिूम भएको कादेशमा मोशा, हा न र 
इॐाएलीका सारा समदुायकहाँ आए,  र सारा समदुायलाई सम् पूणर् वृ ान् त 
बताइिदए,  र ितनीह लाई त् यस देशका फलफूल देखाए। २७ ितनीह ले 
मोशालाई यसो भने, “तपाईंले पठाउनभुएको ठाउँमा हामी पगु् य । साँच् ची नै त् यहाँ 
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दूध र मह बग् दारहेछन ्, अिन त् यसको फलफूल यही हो। २८ तर त् यहाँ बः ने 
मािनसह  बिलया रहेछन ् र सहरह  पखार्लले घेिरएका र ज् यादै ठूला-ठूला 
रहेछन ्। त् यसबाहेक हामीले त् यहाँ अनाकका सन् तानह  पिन देख् य । २९ नेगेव 
भिनने दिक्षण के्षऽमा अमालेकीह , र पहाड़ी के्षऽमा िह ी, यबूसी र एमोरीह , 

अिन समिुको निजक र यदर्न नदीको िकनारमा कनानीह  बः दारहेछन ्।” ३० 
तब कालेबले मोशाको साम ु मािनसह लाई शान् त गराएर भने,  “हामी तु न् त 
त् यहाँ गएर त् यो देश कब् जा गर , िकनभने त् यो हामी अवँ य िजत् न सक् छ।”   
  ३१ तर ितनीसँग जाने मािनसह ले भने,  “ती मािनसह का िव मा 
जान हामी सक् नेछैन , िकनिक ती हामीभन् दा बिलया छन ्।” ३२ भेद िलन गएको 
देशबाट नराॆो खबर सनुाएर ितनीह ले इॐाएलीह लाई भने,  “हामीले भेद 
िलएर आएको देशले त आफ् नै बािसन् दाह लाई िनिलहाल् दोरहेछ, र हामीले त् यहाँ 
देखेका मािनसह  दैत् यजः ता रहेछन ्। ३३ त् यहाँ हामीले नेिफलीमह  देख् य , 

जसबाट अनाकका सन् तान आएका छन ्। उनीह का साम ुत हामी आफैलाई 
फटेङ् माजः तै लाग् यो। ितनीह का नजरमा हामीह  त् यः तै देिखन् थ् य ।”   
     कालेबको हःतक्षेपको बाबजदु पिन श ा गन, डरछे वा र 
परमेँ वरको पु षाथर्लाई नमा े बहमुत जाससुह को िरपोटर् सही ठहर् याइयो। 
परमेँ वरको आडलाई सम्झाउँदा पिन इॐाएलीह  कनान देशलाई िजत् न अिघ 
सरेनन।् ितनीह का दयह  अशािन्त र व्याकुलले अ ा जमाए। िवजयको 
िनिम्त अिघ सनुर्को  स ा ितनीह  ँदै, कराउँदै, िचच्याउँदै गनुासो गद 
मोशाको िव मा खडा भए। 
     जब हामी दयदेिख नै बेचैन वा व्याकुल हनु्छ  तब िवँ वास ारा 
अिघ सन कुरामा संघषर् गछ । बेचैन वा व्याकुलताले हाॆो भावना वा 
मनोवेगलाईमाऽ असर गदन। खोजअनसनु्धानकतार् वै ािनकह ले हामीलाई यो 
भन्दछ िक अिलकित आरामले (रातको िनन्िाको कमी) ल्याउने नितजाले हाॆो 
िदमाग र फूितर्मा असर पादर्छ। त्यितमाऽ होइन, यसले गदार् मािनसह लाई 
नराॆो िनणर्यह  गनर् अमसर गराउँछ, ितनीह मा मोटोपना हनु्छ, 
लागपुदाथर्ह  (चरुोठ, खैनी, मादक पदाथर् नै हनु नहनु)्, झन बेचैन वा 
व्याकुलता र िदक् कलाग्दो तथा बेखसुी जीवनले आबमण गरेको हनु्छ। 
    गन्ती १४:१-१० पढ्नहुोस।् तब के भयो? "१ त् यस रात सारा 
समदुाय कराई-कराई रोए। २ सबै इॐाएलीह  मोशा र हा नका िव मा 
गनगनाए, र सारा समदुायले ितनीह लाई भने, “हामी िमौदेशमा नै मरेका भए 
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असल हनेुिथयो, अथवा यस उजाड़-ः थानमा मरेका भए पिन हनु् थ् यो। ३ िकन 
परमेँ वरले हामीलाई तरवारले मनर्लाई यस ठाउँमा ल् याउनहुुँदैछ? हाॆा जहान र 
बालबच् चा लूट ः व प पिबनेछन ्। अब िमौदेशमा नै फकर् न हामीलाई उिचत 
होइन र?” ४ अिन ितनीह ले आपसमा भने, “हामी एउटा अगवुा चनेुर िमौदेश 
फक  ल।”  ५ तब मोशा र हा न इॐाएलीका सारा समदुायका सामनु् ने घोप् टो 
परे। ६ देशको भेद िलन गएकाह मध् येका नूनका छोरा यहोशू र यपनु् नेका 
छोरा कालेबले आ-आफ् ना लगुा च् याते, ७ र इॐाएलीह का सारा समदुायलाई 
ितनीह ले भने,  “हामी भेद िलन गएको देश अत् यन् तै असल देश छ। ८ यिद 
परमूभ ुहामीिसत ूसन् न हनुभुयो भने, उहाँले हामीलाई त् यस देशमा ल् याउनहुनेुछ, 
र त् यो दूध र मह बहने देश हामीलाई िदनहुनेुछ। ९ केवल परमूभकुो 
िव मा खड़ा नहोओ। र त् यस देशका मािनसह िसत नडराओ, िकनिक उनीह  
त हाॆा िशकार हनेुछन ्। उनीह को सरुक्षा उनीह बाट हिटसकेको छ,  तर 
परमूभ ुहामीतफर्  हनुहुनु् छ। उनीह िसत नडराओ।”   १० तर सारा समदुायले 
ितनीह लाई ढु ाले हान् नपुछर् भनी मतो गरे। त् यस बेला परमूभकुो मिहमा भेट 
हनेु पालमा सबै इॐाएलीह कहाँ देखा पर् यो।" 
     अिल अिल खराबबाट झन झन खराबमा पिरिःथित अिघ ब ो। 
"परमेँ वरको िव मा िविोह नगर" भ े कालेबको गिम्भर अनरुोधलाई सु  
कोही पिन तयार भएनन ्ब  सारा समूदायनै िमलेर ितनीह लाई ढु ाले हानेर 
मानर् तिम्सयो। व्याकुलता वा बेचैनले िविोही हनु िनम्त्याउँछ, र िविोहले 
अन्तमा आएर मतृ्यिुतर अमसर गराउँछ। 
    "िवँ वासघाती जाससुह  क्यालेब र यहोशूको ूःताबलाई 
खलेुआम पमा िवरोध गरे र ितनीह को हत्या गनर् िचच्याउँदै ढु ा िलन्दै 
इॐायलीह  अिघ बढे। िरस, व्याकुल र हतोत्साहले चरु भएका हलुले 
परमेँ वरका  ती िवँ वासीह लाई धलुोिपठो गनर् अिघ बढे। ितनीह  बहलुाएर 
िचच्याउँदै हातमा ढु ाह  िलएर अिघ बढेका िथए तर ितनीह का ढु ाह  
अचानक ितनीह को हातबाट झरे, ितनीह मा सन्ऽास फैिलयो र डरले थरुथरु 
काँपे। ितनीह को हत्या गन योजनालाई परमेँ वरले हःतक्षेप गनुर्भएको 
िथयो। परमेँ वरको दन दन आगोको ज्वाला जःतो उपिःथितको चमकको 
मिहमा पिवऽःथानमा चिम्कयो। सारा मािनसह ले परमेँ वरको उपिःथितको 
शङ् केतलाई हेराहेर गरे। शिक्तशाली परमेँ वर ितनीह को साम ुूकट भएको 
िथयो र कसैले पिन उहाँका जनह लाई अत्या गनर् अगािड बढ्न आटँ आएन। 
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नराॆो खबर ल्याउने जाससुह  भयले आति त भएर आआफ्ना पालमा लकु्न 
गए।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् ३९०बाट पान्तिरत। 
    त्यसैबेला परमेँ वरको मिहमा साजर्जिनक पमा ूकट हनु्छ। यसको 
िववरण गन्ती १४मा पाउँछ । त्यसबेला सबै ँय नै कठािङ्मएको िथयो। 
अब हामी मोशासँग परमेँ वरले गनुर्भएको कुरालाई सु  अवसर पाउँछ । ती 
िविोही मािनसह  ढु ा हातमा िलएर मोशा, कालेब र यहोशू हा  खोज्नहुो 
अथर् परमेँ वर आफैलाई हा  खोजेको वा उहाँको िविोहमा गएको कुरा उहाँले 
खलुासा गनुर्हनु्छ। 
 

४. मोशाले इॐाएलीह को िनिम्त िबिन्तभाउ वा पैरवी गछर्न ्
        यःतो िविोहको सामना गिररहेको बेलामा परमेँ वरले मोशालाई के गन 
भनेर सनुाउनहुनु्छ? हेन ुर्होस,् गन्ती १४:११,१२ "११ अिन परमूभलेु 
मोशालाई भन् नभुयो,  “यी मािनसह ले मलाई कितसम् म ितरः कार गिररहनेछन ्? 
ियनीह का बीचमा मैले गरेका िचन् हह  देखेर पिन ियनीह ले कितसम् म ममािथ 
अिवँ वास गनछन ्?  १२ ियनीह लाई म ढ़ीले नाश गनछु,  तर ितमीबाटै 
ियनीह भन् दा ठूलो र शिक्तशाली जाित बनाउनेछु।”  
    सारा इॐाएलीह लाई खतम गरेर मोशाकै बंशबाट नयाँ रा  खडा 
गरेर ितनीह को िपता मोशालाई बनाउने ूःताव परमेँ वरले उनलाई 
सनुाउनहुनु्छ। 
   उनको िब मामाऽै होइन परमेँ वरकै िव मा खलेुआम िविोहलाई 
मोशाले कसरी सम्बोधन गछर्न?् हेन ुर्होस,् गन्ती १४:१३-१९ "१३ मोशाले 
परमूभलुाई भने,  “िमौीह ले यो सनेु भने के भन् लान ्?  उनीह का बीचबाट 
आफ् नो शिक्त देखाएर तपाईंले नै ियनीह लाई ल् याउनभुएको हो। १४ यस 
देशका बािसन् दाह लाई िमौीह ले यो कुरा बताउनेछन ्। तपाईं परमूभ ु
ियनीह का बीचमा हनुहुनु् छ भन् ने कुरो उनीह ले सिुनसकेका छन ्,  तपाईं 
आमनेसामने नै देखा पनुर्भएको छ, र तपाईंको बादल ियनीह मािथ खड़ा हनु् छ र 
िदनमा बादलको खामो र रातमा आगोको खामो भएर तपाईं ियनीह का 
अिगअिग जानहुनु् छ। १५ अब तपाईंले यस जाितलाई एकै पटकमा मानुर्भयो भने 
त तपाईंको कीितर् सनु् ने जाितह ले यसो भनेर कुरा गनछन ्, १६ ‘परमूभलेु ती 
मािनसह लाई िदन् छु भनी शपथ खाएर ूित ा गनुर्भएको देशमा ल् याउन 
सक् नभुएन,  यसैकारण ितनीह लाई उजाड़-ः थानमा मािरिदनभुयो’। १७ “यसैले 
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परमूभ,ु आफ् नो महामिहमा ूकट गनुर्होस ्, जसरी तपाईंले भन् नभुएको छ: १८ 
‘परमूभ ुरीस गनर्मा धैयर्वान ् र अित क णामय, अधमर् र अपराध क्षमा गन, तर 
दोषीलाई कुनै रीितले िनद ष नठहराउने, िपता-पखुार्का अधमर्को सजाय उनीह का 
तेॐो र चौथो पःु तासम् म पिन िदने हनुहुनु् छ’। १९ िबन् ती छ, तपाईंको महान ् 
क णाअनसुार, र िमौदेशदेिख अिहलेसम् म क्षमा गिररहनभुएझ यी मािनसह को 
अधमर् क्षमा गनुर्होस ्।” 
      यसबेला मोशा परमेँ वरको पिरपक् व र सत्य व्यिक्त रहेछ भनेर 
उनको व्यिक्तत्वलाई देखाउँदछ। मोशाको जवाफ इितहासको पानामा िचसो 
भएर बसेपिन त्यसको १४०० वषर् पिछ चेलाह को द:ुखक को िनिम्त ूाथर्ना 
वा िबिन्तभाउ गनुर्भएको हामीलाई येशूको याद िदलाउँछ (यूह ा १७)। 
परमेँ वरसँग मोशाले जनु िबिन्तभाउ गरे त्यही िबिन्तभाउ येशूले गनुर्भएको 
िथयो भनेर बाइबलका धेरै िव ान र िव ाथीर्ह ले देखेका छन।् यहाँ ती 
इॐाएलीह को दोष वा हाॆ ैदोष िकन नहोस ् त्यसको बारेमा बहस गिरएको 
छैन। र य िप, मोशाले यसरी िबिन्त चढाँछन,् "तपाईँको क णाको महानता 
अनसुार" (गन्ती १४:१९ पान्तिरत), यी मािनसह लाई क्षमा िदनहुोस।् 
जसरी मोशाको िबिन्त सु ुभएर ूभलेु ितनीह लाई क्षमा िदनहुनु्छ त्यसरी नै 
येशूको िविन्त सु ुभएर हामीलाई उहाँले क्षमा गनुर्हनु्छ। येशूको मतृ्य,ु 
पनु त्थान ारा र हाॆो िनिम्त िबिन्त गन येशूको कदमले परमेँ वरले हामीलाई 
क्षमा िदनहुनु्छ भ े कुरोमा हामी ढुक् क हनुसक्छ । 
   यसरी मोशाले ितनीह को िनिम्त िबिन्तभाउ वा पैरवी गछर्न,् "िबन् ती 
छ,  तपाईंको महान ् क णाअनसुार,  र िमौदेशदेिख अिहलेसम् म क्षमा 
गिररहनभुएझ यी मािनसह को अधमर् क्षमा गनुर्होस ्।”  बेचैन वा व्याकुलता र 
िविोहलाई अनमुह ारा िभऽैदेिख सामना गिरन्छ। क्षमा पाउँदा नयाँ जीवनको 
सु  हनु्छ। 
   तर त्यसको मोल नभएको होइन। अनमुह किहल्यै पिन सःतो वा 
िस मा आउँदैन। मािनसह लाई क्षमा िदइएतापिन ितनीह को िविोहको 
नितजा भोग्नै पन हनु्छ। अब त्यस पःुता ूित ा गिरएको देशमा पःन नपाउने 
भएका छन ्(गन्ती १४:२०-२३)। 
   तैपिन परमेँ वरले ितनीह लाई अक  ३८ वषर्सम्म उजाडःथानमा 
सम्हाल्नहुनेुछ। उहाँले ितनीह लाई ख्वाउहनु्छ। पिवऽःथानबाट ितनीह सँग 
उहाँ बोल्नहुनेुछ। उजाडःथानमा उहाँ ितनीह को साथ हनेुछन।् अिन ितनीह  
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मनछन।् अिन नयाँ पःुताले ितनीह को राँको बोकेर ूित ा गिरएको देशमा 
जानेछन ्र िवौाम पाउनेछन।् 
    यसो हेदार् यो परमेँ वरले न्याय गनुर्भएको देिखन्छ। तर खास गरेर 
यो अनमुह नै िथयो। यिद ितनीह ले परमेँ वरमािथ भरोसा राख् न निसिककन 
यस िविोही पःुताले शिक्तशाली सहरीय राज्यमािथ िवजय पाउन सक्थ्यो र? 
ितनीह  आफै अन्धकारमा भ तािरएका छन ्भने ितनीह  अ  जाित वा रा को 
िनिम्त कसरी ज्योित हनुसक्छ र? पापबाट क्षमा पाइएतापिन तपाईँले कःता 
कडा पाठह  िसक्नभुएको छ? 
 

५. िवँ वासको िबपिरत  अिभमानले मिसत भएर पूवार्नमुानमा चल्न ु वा 
परमेँ वरको पिरक्षा गनुर् 
       इॐाएली जनह  उजाडःथानमा डिुलरहेको र येशूको दोॐो आगमन 
पिहले बाँिचरहेका परमेँ वरका जनह को बीचमा के समानता छ? हेन ुर्होस,् १ 
कोरन्थी १०:१-११ "१ भाइ हो, ितमीह ले यो कुरा जान भनी म चाहन् छु, िक 
हाॆा पखुार्ह  सब बादलमिुन िथए, र सबै समिुको बीचबाट भएर गए। २ अिन 
मोशामा ितनीह  सबैले बादल र समिुमा बिप् तः मा पाएका िथए। ३ सबैले 
एउटै आित् मक भोजन खाए। ४ सबैले आित् मक पानी िपए,  िकनिक ितनीह का 
साथसाथै िहँ  ने आित् मक च ानको पानी ितनीह ले िपए। त् यो च ानचािहँ भीं ट 
नै हनुहुनु् थ् यो। ५ तापिन ितनीह मध् ये धेरैजसोसँग परमेँ वर ूसन् न हनुभुएन, र 
ितनीह  म भिूममा नं ट भए।  ६ उनीह ले जः तै हामीले खराबीको इच् छा 
नगर  भनी यी कुरा हाॆो चेताउनीको लािग हनु ्। ७ ितनीह मध् ये कितझ 
ितमीह  मूितर्पूजक नहोओ। जः तो लेिखएको छ, “मािनसह  खान र िपउनलाई 
बसे, अिन नाच् नलाई उठे।” ८ हामी व् यिभचारमा फः नहुुदैँन, जसरी ितनीह मध् ये 
कित जना फसे,  र एकै िदनमा तेईस हजार मरेका िथए। ९ हामीले ूभकुो 
परीक्षा गनुर्हुँदैन,  जसरी ितनीह मध् ये कितले गरे,  र सपर्ह ारा नं ट भएका 
िथए। १० हामीले गनगन गनुर्हुँदैन,  जसरी ितनीह मध् ये कितले गरे,  र 
िवनाशकबाट नं ट भएका िथए।  ११ यी कुराह  ितनीह लाई चेताउनीको 
िनिम् त भए तापिन ती हाॆ ैिशक्षाको िनिम् त लेिखएका हनु ्, जसमािथ यगुको अन् त् य 
आइसकेको छ।" 
      इितहासभिर नै परमेँ वरका जनह  ूित ा गिरएको देशमा जान 
उजाडःथान जःतो यस संसारमा भ तािररहेका छन।् यस उजाड ःथान वा 
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म भिूमका धेरै अनहुारह  छन।् अिहले अन्त्य नहनेु सञ् चार संजालह , 
मोबाइलमा सन्देश आइरहने र मनलाई भलुाउने र कानै खाने अनेक  
मनोरञ् जनह को िविगिविग किहल्यै अन्त नहनेु जःतो छ। अिँ लल पऽपिऽका 
वा मोबाइल तथा कम्प्यटुरमा आउने अिँ लल फोटो तथा सञ् जालह ले ूमे 
भनेको के हो सो हामीलाई बेच् न खोिजरहेका छन।् भ ितक सिुवधा र सम्प ता 
नै हाॆा सबै समःयाह को समाधान हो भनेर देखाउन खोिजरहेको छ। अनक  
सञ् चार माध्ययमह ले हामीलाई यो सन्देश िदइरहेकाछन:् यिद हामी शरीरमा 
अिलकित तन्दु ःत भए, अिलकित जवानी भएको भए, अिलकित बिढ सम्प  
भएको भए र अिलकित विढ यौनिबयामा सिबय हनुसकेको भए हाॆो सबै 
समःयाह  समाधान हनु्छन।् 
     इॐाएलीह  जःतै हामी शािन्त खोज्न ब्याकुल छ  तर ूायजसो हामी 
गलत ठाउँह मा खोिजरहेका हनु्छ । 
   इॐाएलीह ूित परमेँ वरले गनुर्भएको फैसलालाई वेवाःता गरेर 
ितनीह ले के गरे? हेन ुर्होस:् गन्ती १४:३९-४५ "३६ मोशाले भेद िलन 
पठाउँदा आएर खराब समाचार िदने मािनसह  परमूभकुो सामनु् ने ढ़ीले मरे, 
३७ िकनभने ितनीह ले अशभु खबर ल् याएर जम् मै समदुायलाई मोशाको 
िव मा बोल् न लाएका िथए। ३८ देशको भेद िलन जाने मािनसह मध् ये खािल 
नूनका छोरा यहोशू र यपनु् नेका छोरा कालेब माऽ जीिवत रहे। ३९ जब 
मोशाले सबै इॐाएलीह लाई यी कुरा बताइिदए, तब मािनसह ले ज् यादै िबलौना 
गनर् लागे। ४० ितनीह  िबहान सबेरै उठेर यसो भन् दै पहाड़ी के्षऽितर उक् लन 
लागे,  “हेर,  हामीह  यहाँबाट अब परमूभलेु ूित ा गनुर्भएको ठाउँमा 
उिक् लजाऔ,ं िकनिक हामीले त पाप गरेछ ।”  ४१ तर मोशाले भने, “ितमीह ले 
िकन परमूभकुो आ ा उल् ल न गछ ? यो सफल हनेुछैन। ४२ नउक् ल, नऽता 
शऽहु ले ितमीह लाई मानछन ्,  िकनभने परमूभ ु ितमीह का बीचमा हनुहुनु् न। 
४३ त् यहाँ अमालेकीह  र कनानीह ले ितमीह लाई सामना गनछन ्,  र 
उनीह ारा ितमीह  पराः त हनेुछौ। ितमीह  परमूभकुो पिछ लाग् न छोऔयौ। 
यसकारण परमूभ ु ितमीह का साथमा हनुहुनेुछैन,  तर ितमीह  तरवार ारा 
मनछौ।”   ४४ तापिन कुरै नसनुी ितनीह  पहाड़ी के्षऽितर अिग बढ़े। तर 
परमूभकुा करारको सन् दूक र मोशाचािहँ छाउनीबाट िनः केनन ्। ४५ तब त् यस 
पहाड़मा बः ने अमालेकी र कनानीह  तल ओलर ितनीह लाई होमार्सम् मै माद 
र खे  दै ल् याए।"  
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    परमेँ वरको फैसला सनेुपिछ इॐाएलीह ले जनु ूितिबया देखाए त्यो 
मानव ःवभाव नै िथयो। "हामीले पाप गर् य । ल परमेँ वरले नै भ ुभएको 
देशमा गएर कब्जा गर " (गन्ती १४:४० पान्तिरत)। 
    खािल ओठलेमाऽ हामी पापी ह  भनेर देखाउन ुनराॆोसँग सईु िदएको 
जःतै हो। यसले काम गदन। आजभोिल बच्चा जन्मेको २४ घन्टािभऽ 
हापाटाइिटस बी सईु लगाउनपुछर् भनेर डाक्टरह ले भन्छन।् यो राॆो सु वात 
हो। तर त्यसपिछ दईु वा तीन अक  आवँयक त्यही सईु िदइएनभने त्यसले 
हापाटाइिटसबाट सरुक्षा हनुसिकन्छ भ े छैन। 
    िविोह गिरसकेपिछ आफू पछुताएको भनेर ठीक पारा देखाएर 
मोशाको सल्लाहिवपिरत आबमण गनर् जाँदा के भयो सो गन्ती १४को अिन्तम 
पदह मा उल्लेख गिरएको छ। ितनीह ले मतृ्य ुर िनराश खप्नपुरेको िथयो। 
परमेँ वरको नयाँ िनदशनलाई अःवीकार गरेर हठी भएर परमेँ वरको करारको 
सन्दकु िबना र मोशाको नेततृ्व िबना ितनीह  लडाईँ गनर् जान्छन ् त 
ितनीह मािथ नै शऽहु को बळ पदर्छन।् 
   अनमुान गरेर चल्न ुवा हामी परमेँ वरका जनह  नै ह  िन उहाँले 
रक्षा गनुर्हनु्छ भनेर उहाँलाई फसाउन खोज्दै अिघ सदार् त्यसले मतृ्य ुल्याउन 
सक्छ। कुनै कुरोको डर भएकै कारणले हामी त्यःता िनणर्यह  गछ  जनु 
पिछ हामीले पछुताव गनुर्पन हनु्छ। 

िवँ वाससाथ काम गरेको र अनमुान गरेर चल्दा के भयो सो 
सोच्नहुोस।् ती दईुको बीचमा के िनणर्यात्मक िभ ता छ? 
 

उपसंहार: 
   "आफ्ना पापी व्यवहारूित ती इॐाएलीह ले पँ चाताप गरेतापिन त्यो 
केवल देखावटीमाऽ िथयो। ितनीह  िदलैदेिख द:ुख मानेका िथए भनेर 
मािनसह ले देखेका िथए तर त्यो पँ चाताप सक् कल िथएन। ितनीह को दु  
कामले ल्याएको नितजाले गदार् ितनीह  द:ुख मानेका िथए तर ितनीह  
परमेँ वरूित आभािरत नहुँदा वा उहाँका आ ाह  पालन नगदार् के पो भयो 
भनेर द:ुख मानेका िथएनन। परमेँ वरको आदेशमा उहाँ फिकर् नहुनेुछैन भनेर 
जब ितनीह ले थाहा पाए तब ितनीह को मह वाकाँक्ष फेर जगाए ितनीह  
उजाड ःथानमा नफिकर् ने िनणर्यको घोषणा गरे। शऽहु को  भिूमबाट अब 
अलग हनु ुभनेर परमेँ वरले िदनभुएको आदेशमा नरही ितनीह  परमेँ वरूित 
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समिपर्त भएको देखाउन िदन ुकेवल ितनीह लाई िदइएको उहाँको पिरक्षा िथयो 
जसले ितनीह  उहाँूित गिहरो आःथा नभएको देखाएको िथयो। परमेँ वरको 
ूतापमा आःथा राख् ने जाससुह लाई आवेगमा आएर ढु ाले हा  खोज्दा 
ितनीह  गिम्भर पाप गरेका िथए भनेर ितनीह लाई थाहा िथयो। आफूह ले 
भयानक भलू गरे भनेर ितनीह  केवल भयिभतमाऽ भएका िथए। त्यसको 
नितजाले ितनीह मािथ िवपद आएको िथयो। ितनीह को दय पिरवतर्न भएको 
िथएन जसले गदार् परमेँ वरूित आःथा नरािखँदा चल्ने त्यही खालको कदमको 
िनिम्त बहानामाऽ चािहएको िथयो। परमेँ वरले िदनभुएको अिधकार ूयोग गरेर 
मोशाले उजाड ःथानमा फिकर् न आदेश िदएका िथए तर ितनीह  मा  तयार 
िथएनन।्"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प॰ृ ३९१बाट 
पान्तिरत। 

    "तर अनमुानमा भर परेर िवँ वास गनुर् िवँ वासै होइन। जो मािनससँग 
सत्य वा सही िवँ वास तथा परमेँ वरमािथ आःथा छ त्यसले आफ्नो िदमागमा 
अनमुानलाई ठाउँ िदँदैन। अनमुान गरेर चल्ने शैतानको चालबाजी हो जनु 
िवँ वासको नक् कल हो। िवँ वासले परमेँ वरका ूित ाह लाई दावी गदर्छ र 
आ ा पालन गरेर त्यसको फल फलाउँछ। अनमुािनत जीवनले पिन 
परमेँ वरका ूित ाह को दावी गनर् सक्छ तर त्यो दावी केवल शैतानले गरेको 
जःतै हनु्छ जसले परमेँ वरको व्यवःथाको मयार्दालाई उल्लङ् घन गनर् बहाना 
बनाउँछ। आफूह ले जित पाप गरेतापिन परमेँ वरको ूमे अपार भएकोले 
उहाँले क्षमा िदइहाल्नहनु्छ भ े मनिःथितमा परमेँ वरको आ ालाई पालन 
नगनह  हनु्छ। कुन आधार व सतर्मा दया वा सदाशयता देखाउँछ त्यसलाई 
वेवाःता गिर परमेँ वरको िनगाहा पाउन खोज्न ुिवँ वास वा आःथा होइन न त 
ूित ाह को दावी गनुर् उिचत नै छ। सत्य वा सही आःथा वा िवँ वासको 
जग भावनामा नभएर बाइबलमा उल्लेख गिरएका ूित ाह  र त्यसबाट 
उपलब्ध हनेु ूवन्धह मा हनु्छ।"-एलेन जी ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् प॰ृ 
१२६बाट पान्तिरत।       
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िचन्तनमनन: 
अ.  िवँ वास र अनमुानको बीचमा के िभ ता छ सो सोच्नहुोस।् 

कालेबको वचनमा िवँ वास गरेर कनानदेशमा  आबमण गनर् 
जानचुािहँ िवँ वासको काम हनेु िथयो तर पिछ अनमुान गरेर 
अिघ सनुर् िकन अनमुान हनु गएको िथयो? िवँ वास र 
अनमुानमा िभ ता ल्याउन मािनसह को िनयत र  
पिरिःथितले कःतो ठूलो भिूमका खेल्न सक्दछ?  

आ.   हाॆा पापह  क्षमा भएतापिन कितपय समयमा हाॆा पापको 
नितजा अनसुार चल्न ु पन वाध्य भएको हनु्छ। यसको  
बारेमा अझै सोच्नहुोस।् पाप क्षमा भएको थाहा पाउँदा पाउँदै 
पिन आफ्नो पापको पिरणाम भोग्नपुदार् संघषर् गिररहनपुन 
पिरिःथितको सामनाले मािनसह लाई आःथाको जीवनमा 
नकारात्मक ूभाव पािररहेको हनु सक्छ। आफ्ना िूयजनह  
पिन ूभलुाई िवँ वास गदार् गद पिन त्यःतो िकन भयो भनेर 
द:ुखी भएर िदक्दार हनेुह लाई तपाईँले कसरी सान्त्वना िदन 
सक्नहुनु्छ। 
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कथा २ 
परमेँ वरले हाॆो याऽालाई सरुिक्षत राख् नहुनु्छ 
जोडी ओिपट्ज, ३९ आिरजोना, अमेिरका 

 

मेरो ौीमान, डेरेक, र म होलॄकु सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट इिन्डयन ःकूलबाट आिरजोना 
राज्यको राजधानी िफिनक्समा तीन घन्टा लामो 
याऽा गन सरुसारमा िथय । म होलॄकु ःकूलमा 
ूशासकीय सह- अिधकृत र िव ाथीर् भनार्को 
रेखदेख गन रिजःशारको पमा काम गदर्छु। 
मेरो ौीमान डेरेक त्यही ःकूलको ममर्त-संभार 
गन सहायकको पमा काम गदर्छन।् एक िदन 

साबथको चचर्को कायर्बम सकेपिछ मैले जीप हाँक्दै िफिनक्सितर याऽा गद 
िथए।ँ मेरो ौीमान जीपको पछािड िनदाउँदै िथए। हामी हतार हतारमा िथय । 
िफिनक्सको चचर्मा िदउँसोपखको ूवचन सु  हामी त्यताितर जाँदै िथय । 
बाटोमा मैले मेरी आमालाई पिन िटपेर लग।हामीह को याऽाको सडकमा कतै 
धेरै पानी परेको िथयो भने कतै सखु्खा िथयो। हामी पहाड र बेसीह  हुँदै 
गय । पहाडका सडकह  धेरै िभजेका िथए। सडकको कुनाकाप्चाितर ध्यान 
िदँदै मैले जीप चलाइरहेको िथए।ँ सडकमा धेरै कारह  धेरै रफ्तारमा जाँदै 
िथए। जब हामी आधा बाटो पगु्य  तब हाॆो जीप त फनफनती घमु्न थाल्यो 
र सडकको िकनारामा रहेको माटोको िढःकोमा जीप ठोक्यो र ७५िमटर पर 
गएर जसरीत्यसरी त्यो जीप उँधोमनु्टो भएर रोक्यो। जीपका पाङ्माह  मािथ 
पारेर जीप रोकेको िथयो। त्यस घट्नाले डेरेक र मलाई अत्यन्तै झट्का 
िदयो। एकिछन त हामी एक आपसमा बोल्न पिन सकेन । अिन डेरेकले 
जीपको ढोका जबरजःती खोलेर बािहर िनःकन खोजे। तर ढोका त खोल्नै 
सिकएन। कारको ृेममा झ्याल बिलयो गिर टाँिसएको िथयो। अिन त्यसैबेला 
डेरेकले धुँवा सुँघे। जीप आगो लागेर सिल्कनेभएपिछ उनी िचच्याए, "जसरी 
भएपिन हामी यहाँबाट जसरी भएपिन िनःकनपुछर्!" 
    त्यसबेला एक जना मिहलाले मेरो कारको ढोका खोिलिदइन ् र 
सोिधन,् "तपाईँह लाई िठकै छ?" त्यस मिहलाले हाॆो दघुर्ट्ना सबै हेरेकी 
िथइन ्र हामीलाई सहयोग गनर् रोकेकी िथइन।् एकै िछनपिछ हाॆो जीपको 
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विरपिर मािनसह  जम्मा भए। त्यस जीपलाई उचाल्न िबमकेो कारलाई ता े 
कुनै शकलाई बोलाय  िक भिन ितनीह ले हामीलाई सोधे। बोलाएको छैन 
भनेर हामीले जवाफ िदय । तर त्यितक् कै बेला त्यो शक हाॆो जीपअगािड 
रोक्यो। त्यो शकको चालक डाँतको डाक्टरकहाँबाट फकर आफ्नो घरितर 
याऽा गद िथए।"के मैले केही सहयोग गनर् सक्छु?" उनले सोधे। अिन 
हामीले पिुलसलाई नबोलाइकनै एक जना पिुलस अिफसर देखा परे। उनले 
कारह लाई िठक गितमा जाओस ्भनेर ितनीह लाई अगवुाइ गिररहेका िथए। 
त्यो अत्यन्तै आवँयक िथयो िकनिक हाॆो जीप सडकको मोडमा अड्केको 
िथयो जहाँ डगरुीरहेका मोटरह ले हतपत देिखन्दैनथ्यो। एकै िछनपिछ हाॆो 
जीप शकमा राखेर ममर्तको िनिम्त लान तैयार भयो। हामीले हाॆो जीप हेर् य , 
त्यसमा केही सामान बाहेक सबै िवमकेो िथयो।डेरेक र म त्यस शकमा 
बःय । अिन त्यसबेला सबै थोक के के भयो सो हामीले सोच्य । त्यस िदन 
हामीले एक जना साथीलाई हामीसँग लान योजना बनाएका िथय  तर त्यो पूरा 
भएन। ूायजसो हामी याऽा गदार् हाॆो कुकुरलाई पिन सँगै लान्थ्य  तर त्यस 
िदन हामीले त्यसलाई लगेन । हाॆो जीप अड्केको सडकको पल्लो िकनारमा 
ठाडो िभरालो िथयो। डेरेक र म अिलकित केही चोटपटक लागेको िथयो तर 
ती बाहेक हामी त्यस दघुर्ट्नाबाट बालबाल बचेका िथय । अक  कारलाई 
हामीले िकन ठोक्न पगेुन ? हाॆो जीप कसरी उल्टो भएर ठिडयो?  जीप 
फनफनित घमेुर अक  छेऊमा कसरी खसेन जसले गदार् हामी सय फुट वा 
तीस िमटर तल खःथ्य ? त्यसको जवाफ केवल एकमाऽ छ, त्यो हो, 
परमेँ वरले हाॆो ज्यानलाई बचाउनभुयो। हामी याऽा गनुर्भन्दा अिघ नै उहाँले 
हाॆो सबै थोक सम्हाल्नभुएको िथयो। पिछ हामीले यो थाहा पाय  िक 
साथीभाइ र पिरवारका तीन सदःयह ले हाॆो िनिम्त ूाथर्ना गनर् िदमागमा 
ूभाव पारेको िथयो। ितनीह ले हाॆो िनिम्त ूाथर्ना गिररहेका िथए र 
परमेँ वरले ितनीह को ूाथर्नाको जवाफ िदनभुएको िथयो। दघुर्ट्ना भएको 
एक घन्टािभऽै होलॄकु इिन्डयन ःकूलका साथीह ले हामीलाई घर लगे। 
  भजन ९४:२२मा लेिखएको छ, "ूभ ुमेरो शरणःथान हनुहुनु्छ; उहाँ 
मलाई सरुक्षा िदने च ान हनुहुनु्छ  ( पान्तिरत)। यो पिहलो घट्ना होइन। 
परमेँ वरले हामीलाई धेरै पटक सरुिक्षत राख् नभुएको िथयो। परमेँ वरको 
िनरन्तर हेरचाहको िनिम्त हामी उहाँलाई दयदेिख धन्यवाद िदन्छ । 
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