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आदम र येशू
यस अध्यायको मूल बाइबल अध्याय: रोमी ५

यस अध्यायको मूल सार पद: "१ यसै कारण िवँवास ारा धमीर् ठहिरएर हाॆा
ूभ ु येशू भींट ारा परमेँवरसँग हाॆो िमलाप भएको छ। २ उहाँ ारा हामीले

यस अनुमहमा िवँवास ारा ूवेश पाएका छ । यस अनुमहमा हामी खड़ा छ , र
परमेँवरका मिहमाको सहभागी हुने हाॆो आशामा हामी रमाउँछ ।" रोमी

५:१-२।

“परमेँवरूित हाॆो आःथाले गदार् उहाँसँग हाॆो सम्वन्ध ठीक

हुनगएको छ। हाॆो ूभ ु येशू भी ले गदार् परमेँवरसँग हाॆो शािन्त भएको

छ। येशूमािथ िवँवास राखेको कारणले हामीले परमेँवरबाट अनुमह पाएका
छ । त्यिह अनुमहमा हामी उभेर बसेका छ । परमेँवरको मिहमामा हामी

पिन सहभागी हुने अपेक्षा गरे काले हामी हषर्ले भिरएकाछ " (रोमी ५:१,२बाट
पान्तिरत)

येशूमा िवँवास राखेको कारणले माऽ हामी परमेँवरसँग ठीक हुन्छ

भ े कुरालाई पावलले ःप

गरे का छन्। परमेँवरको सामु ठीक वा िनद ष

भएर हामी उिभन केवल येशूको पिवऽ जीवनमाऽ पयार्प्त छ। यिह महान्

्
सत्यलाई आधार मानेर पावलले अब यस िवषयमा अझ धेरै व्याख्या गछर्न।
हामी िवँवास वा आःथाले मुिक्त पाउँछ तर हाॆो कामले होइन भनेर पावलले

दे खाउँछन्। कुनै धमीर् मािनस चाहे अॄाहम जःतो िकन नहोस्, उनको

धमर्कमर्ले उनलाई मुिक्त िदइँदैन। अब पावलले अिलकित पछािड फकर हे छर्न ्

र यो मुिक्तको योजनाको ठू लो िचऽलाई िनयाल्दै ूँन सोध्छन्: पाप, दु:खक

र मृत्युको कारण के हो? यस ूँनको जवाफ येशूमा छ र सबै मािनस
जाितको लािग उहाँले जे गनुभ
र् यो त्यो नै यथे

चाहे को हामी पाउँछ ।

छ भनेर पावलले दे खाउन

एउटा मािनस (आदम) पितत भएकोले सबै मािनस न्यायको आसनमा

उिभनु परे को छ, परमेँवरबाट अलिगनु परे को छ र मृत्युको सामना गनुप
र् रे को

छ।

तर

एक

जना

व्यिक्त

परमेँवरमा नयाँ जीवन सु

(येशू)को

िबजयले

गदार्

सबै

मािनसह ले

गन अवसर पाएका छन्। येशूमा िवँवास राखेको

कारणले ितनीह को पापको लेखाजोखा मेिटन सक्ने भएका छन्। यिद हामी
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येशूमा रहन राजी भय भने हाॆा पापह को मूल्य च ुक्ता गन ूावधान उहाँले

बनाउनुभएको छ र हामी क्षमा पाएर नयाँ जीवनमा सदाको िनिम्त ूवेश
गनर्सक्छ ।

आदम र येशूको बीचमा के िभ ता छ भनेर पावलले दे खाउँछन्।

आदमले गरे का गल्तीह लाई सच्च्याउन येशू आउनुभएको िथयो भनेर पिन

पावलले दे खाउँछन्। आदमको पापले गदार् दु:ख पाएकाह ले पिन येशूलाई

मुिक्तदाता भनेर महण गर्योभने उहाँले ितनीह लाई उ ार गनुह
र् न्ु छ। सबै

र् एको येशूमा
ूँनह को जवाफको जग येशूको बुसमा र हाॆो स ामा मनुभ
भएको हामी पाउँछ । चाहे यहू दी होस् वा चाहे अन्य-जाित वा गैर-यहू दी होस्,

येशू् ारा मुिक्त पाउन उहाँलाई महण गनलाई बुसमा उहाँले बगाएको रगतले

बाटो खोलेको छ। परमेँवरको अगािड िनद ष भएर उिभन येशूको रगतले

हामी सबैलाई समेटेको छ। तर हामीले उहाँलाई केवल महणमाऽ गनुप
र् दर्छ।

हाॆो आशाको आधार यिह भएकोले यस िवषयमा गिहिरएर पढ्नु अझ

र् दर्छ।
आवँयक भएको महसुस हामी सबैले गनुप
१. िबँवास ारा िनद ष ठहिरएको

रोमी ५:१-५मा पावलले व्यक्त गरे का सन्दे शलाई तपाईँले आफ्नै

शब्दह मा व्याख्या गनुह
र् ोस्। यसबाट तपाईँले के पाठ िसक्न सक्नुहन्ु छ?

यसमा यसरी लेिखएको छ: “यसकारण िवँवास ारा धमीर् ठहिरएर हाॆा ूभ ु येशू

भी

ँ हाॆो िमलाप भएको छ। उहाँ ारा हामीले यस अनुमहमा
ारा परमेँवरसग

िवँवास ारा ूवेश पाएका छ । यस अनुमहमा हािम खडा छ , र परमेँवरका

मिहमाको सहभागी हुने हाॆो आशामा हामी रमाउँछ । यित माऽ होइन, तर
हाॆो आफ्नो स

मा रमाउँछ , यो जानेर िक स

ले सहनशीलता उत्प

गराउँछ, सहनशीलताले चिरऽ, चिरऽले आशा उत्प

गराउँछ। आशाले

हामीलाई िनराशा गराउँदैन, िकनिक हामीलाई िदइएका पिवऽ आत्मा ारा

परमेँवरको ूेम हाॆो

दयमा खन्याइएको छ।"

कोिह मािनस “धमीर् ठहिरए वा िनद ष ठहिरए" को अथर् िनद ष वा

धमीर् भएको उच्चारण गनुर् हो। युनानी अथार्त ् मीक भाषामा यो कुनै भिवंयमा

गिरने ूिबया नभएर िबगतमा भइसकेको भनी जनाउँछ। हामी पिवऽ वा धमीर्

छ भनेर घोषणा गिरसिकएको छ। हाॆो कुनै काम, धमर्कमर्, अथक ूयास वा
अक्षरस

पमा व्यवःथा तथा दश आ ाह लाई पालन गरे र हामी यो िःथितमा

पुगेका होइन , तर येशूलाई मुिक्तदाता भनेर महण गरे को कारणले माऽ हो।

यस सं सारमा येशूले िबताउनुभएको िस

जीवन र परमेँवरको आ ालाई
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सतूितशत िशरोपर गनुभ
र् एकोले नै हामी िनद ष ठहिरन गएका ह । हाॆा
ु न्ु छ अथार्त ् उहाँको जीवनले
धािमर्कताको ौे य हामी नभएर ूभ ु येशू नै हुनह
हाॆो पापको मोलको भ ुक्तान गिरिदनुभएको छ।

यसको मतलब यो पिन हो, हाॆा सबै पापह

मान , हामीले होइन,

येशूले नै ती सबै पापह

उहाँमा थुपािरएको छ।

गनुभ
र् यो भनेर परमेँवरले

ँ ा भागी भएका हामी, अब मुिक्त
ु एको जःतै हो। यसले गदार् सजायक
दे ख्ंनभ
पाउन सक्षम् हुन गएकाछ । हामीले पाउनु पन पापको सजायँ हाॆो स ामा

येशूमा थुपारीयो। उहाँको सदाशय तथा अनुमहले गदार् अब हामी किहल्यै पिन

परमेँवरको अगािड दोषी ठहिरएर उिभनु नपन भएको छ। पापीह को िनिम्त
यो भन्दा खुशीको शुभ-समाचार अ

के होला?

युनानी शब्दमा पद रोमी ५:३मा उल्लेख गिरएको “मिहमा" भ े

शब्द पद २मा “रमाउँछ " भ े अथर् लगाइएको छ। पद २को “मिहमाको
सहभागी हुने हाॆो आशामा हामी रमाउँछ " र “स

को समयमा पिन हामी

रमाउँछ “भनेर पद ३मा उल्लेख गिरएको “रमाहट" शब्दलाई एकै ठाउँमा

राखेर हे न र् सक्य भने त्यस शब्दको अथर् अझ राॆरी हामी बुझ्न सक्छ । ूभ ु
येशूमा आःथा र भरोसा राखेको कारणले क्षमा पाएका वा िनद ष सािवत भएका

मािनसह

जुनसुकै क

वा किठन समयमा पिन रमाउन सक्छन्। झ

हे दार्

हामी अत्यन्त खराब अवःथामा गुळीरहे का दे खेतापिन,

हाॆो भलाइकै िनिम्त नै

सक्छ । यसरी ूभ ु येशूमा भरोसा राख्ने मािनसह

अत्यन्त िपडादायी वा

कुनै पिन खराब अवःथालाई परमेँवरले चािलिदनुहन्ु छ हामी भनेर हामी ढु क्क

महास

मा परे तापिन ूभ ुको िनिम्त दु:ख पाउनु ूित ा वा अवसरको

िलएको ितनीह ले अनुभव गदर्छन् (हे नह
र्ु ोस् १ पऽुस ४:१३)।
रोमी ५को ३-५मा हाॆो जीवनलाई चािहने गुणह

यसरी उल्लेख गिरएका छन्:

पमा

ूगितिशल पमा

१॰ िधरज वा सहनशीलता: यो मीक भाषाको hupomone ( िु पओन)
भ े शब्दबाट आएको हो। यसको खास अथर् चािहँ “अिडग भएर अिघ

बिढरहनु" हो। येशूमा िवँवास र आशा राख्ने भक्तह ले अनुभव गरे का

क मा यःता खालको धै यत
र् ाको िवकास हुन्छ। किठन समयमा पिन अनेकन्
दु:ख, परीक्षा र क
हुन्छन्।

सहने येशू भक्तले सहनशीलताको पोषाक धारण गरे का

२॰ व्यिक्तगत अनुभवको आधारमा चिरऽ िनमार्ण: “योग्य ठहिरएर

ःवीकार गिरएको" भनेर मीक भाषाको dokimemeans (डोिकमेिमनस्) शब्दबाट
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आएको खास अथर् चािहँ “चिरऽवान हुन"ु वा “असल चिरऽभएकोले मान्यता
पाएको" हो। जो मािनस िधरज र सहनशीलतापूवक
र् दु:ख, क ह

पार गरे र

्
चल्छन् ितनीह ले परमेशवरले
ःवीकार गनुभ
र् एको चिरऽको िवकास गनर्

सक्छन् भनेर पावलले भ

खोजेको हामी पाउँछ ।

३॰ आशा: चिरऽवान िधरजी मािनस आशामा लिम्करहे का हुन्छन्।

येशूमा पाइने आशा र मुिक्तको ूित ामा नै उक्त मािनसको जीवन लिक्षत

भएको हुन्छ। येशूूितको आःथालाई हामीले पकिड राख्य

भने हाॆो सबै

आशा उहाँमा नै पल्हाएर गइरहे का हुन्छन्। त्यिह आशाले गदार् हामी
पँचाताप पिन गछ र उहाँको आ ाकारी भक्त पिन हुन्छ ।
अ

कुनै भन्दा तपाईँको जीवनमा के एउटा आशा छ जसले गदार्

तपाईँको जीवन पिरचालन भइरहेको छ? ती आशा येशूमा कसरी पूणर् हुनसक्छ?

ँ ै न भने, के त्यो आशालाई पकिड राख्नु
वा के पूणर् हुनसक्छ र? यिद हुद
तपाईँको िनिम्त भलो होला र?

२ पापी छँदै

परमेँवरको चिरऽको बारे मा रोमी ५:६-८मा के भिनएको छ? हाॆा

धेरै आशाह

ती पदह मा कसरी आधािरत छन्? हेनह
र्ु ोस्: " ६ िकनिक हामी

र् यो। ७ धािमर्क
दुबल
र् हुँदा नै भींट अधमीर्ह का िनिम्त ठीक समयमा मनुभ

मािनसको िनिम्त मनर् तयार हुने कोही िबरलै पाइएला, कतै असल मािनसको

ँ गरी पिन हाल्ला। ८ तर परमेँवरले हाॆा िनिम्त
िनिम्त कसैले मन आट
उहाँको ूेम यसैमा दे खाउनुहन्ु छ, िक हामी पापी छँदै भींट हाॆा िनिम्त

मनुभ
र् यो।"

जब आदम र हव्वाले परमेँवरको व्यवःथालाई लाजमद र कुनै िनहुँ

नै नभएको

पापमा फसे तब ितनीह लाई आफ्नो साथमा ल्याउन परमेँवरले

ूथम् कदम चाल्नुभयो। त्यिह बेलादे िख नै पापीह को िनिम्त परमेँवरले

मािनसह लाई आफूकहाँ फकार्उन सु को कदम उहाँले चािलरहनुभएको छ।
मुिक्तको बाटोलाई परमेँवरले सम्भव बनाउनुभयो। अिन उहाँले मािनसह लाई

चाहे त्यो पु ष होस् वा मिहला त्यो मुिक्तलाई ःवीकार गनर् िनम्त्याउनुभयो।

“अिन उिचत समय वा ठीक समय पूरा भयो तब परमेँवरले आफ्नो पुऽलाई
यस सं सारमा पठाउनुभयो।" (गलाती ४:४)।

येशूले गदार् हामी परमेँवरको बोधबाट वच्न सक्छ भनेर पावलले

र्ु ोस्:
रोमी ५:९मा उल्लेख गरे का छन्। यो हामीले कसरी बुझ्ने? हे नह
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"यसकारण

उहाँको

रगत ारा

धमीर्

ठहिरएका

परमेँवरको बोधबाट उहाँ ारा बचाइनेछ ।"

हुनाले

झन्

बढ़ी

हामी

इॐायलीह को इितहासको पाना हामीले पल्टाय भने ितनीह

४००

वषर् िमौदे शमा दासत्व जीवन िबताएको हामी पाउँछ । त्यस दासत्व जीवनबाट
र् एको िथयो। फारो राजाको
छु टकारा िदन परमेँवरले मोशालाई ूयोग गनुभ
दय पगाल्न परमेँवरले अनेकन् ूयास गनुभ
र् एको िथयो। र परमेँवरले

अिन्तम अ

सारा इिजप्टका पिहला जन्मेका जीवह को नाश गन िनधो

गनुभ
र् एको िथयो। त्यसमा जनावर माऽ नभएर मािनसह

पिन परे का िथए।

परमेँवरले मोशालाई भ ुभयो मृत्युको दू त सारा इिजप्टका घरघरमा जानेछ र

त्यस घरमा जन्मेका ूथम व्यिक्तको जीवनको सास वन्द गिरिदनेछन्।

ु ा नै घरको ढोकाको चौकोसमा लेप्नु भनेर
यसबाट वच्न पाठोको रगत बेलक

इॐायलीह लाई परमेँवरले मोशाबाट िनदशन िदनुभएको िथयो। त्यसकारण

त्यो रात जब मृत्युका दू त त्यस िमौदे शमा घुमे कुनै पिन घरमा ितनी पसेनन्
जसको

घरको

इॐायलीह

ढोकामा

मान

बािसन्दाका जे

चोखो

रगतले
भएर

िलपेको

सुरिक्षत

बालबािलकाह ले

िथयो।

भएका

त्यस

िथए।

पाठोको
तर

रगतले

िमौदे शका

ँ ाल्नुपरे को िथयो,
मृत्युको दू तलाई अग

िकनभने ती िमौी दे शका बािसन्दाह को घरको ढोकामा रगतले िलपेको

िथएन। यिह तिरकाले जो कोिह येशूको रगतमा िवँवास राख्दछ त्यसलाई

परमेँवरले पापबाट सुरिक्षत राख्नुहन्ु छ िकनभने त्यो व्यिक्त िनद ष भएर
परमेँवरको अगािड खडा भएको हुन्छ। अिन त्यो समय आउने छ जब
सं सारको इितहासको अन्तमा पापले भरे को यस सं सारलाई परमेँवरको बोधले

नाश गनुह
र् न
ु ेछ त्यसबखत येशूलाई िवँवास ारा पकिड राख्ने सबै सुरिक्षत
हुनेछन्।

सदाशयी, ूेिमलो परमेँवर बु

कसरी हुन्छन् भ े धारणालाई

कितपयलाई बुझ्न किठन भएको हामी महसुस गदर्छ । उहाँकै ूेमले गदार् उहाँ

िरसाउनुहन्ु छ भ े कुरालाई कितजनालाई अचम्म लाग्ला। याद गनुह
र् ोस्,

जुन

र् यो त्यस सं सार पापले भिरँदा के उहाँ
परमेँवरले यस सं सारलाई ूेम गनुभ

िरसाउनुह ु

र? यिद परमेँवरले हामीूित सरोकार राख्नुभएन भने यस सं सारमा

के भइरहे को छ त्यसूित पिन वाःता गनुह
र् न
ु े िथएन होला। पापले गदार् उहाँको

सृि

कसरी तहसनहस भइरहे को छ, सो सोच्नुहोस्। पापले गदार् भय र

पिरणाम भोिगरहे का यस सं सारमा पापूित परमेँवर बु
कुरो हो र?

७८

हुन ु के अनौठो मा े

हामी खुशी हुनपु न कारणह

हुनपु न कारणह

छन् रे ! रोमी ५:१०,११मा आनन्द

के हुन ् भनेर पावलले बताएका छन्? यसमा यसरी लेिखएको

छ: पद १० “िकनिक हामी परमेँवरको शऽु छँदै अथार्त ् उहाँको िव

मा

ँ हाॆो िमलाप भएको िथयो
जादाजादै पिन उहाँको पुऽको मृत्यु ारा परमेँवरसग
ँ ै िमलाप भएको हुनाले भी को जीवन ारा हामी
भने, झन बिढ उहाँसग
बचाइनेछ ।" पद ११ “यित माऽ होइन, तर यिद हाॆा ूभ ु येशू भी

ारा

ँ
परमेँवरमा हामी रमाउँदे पिन जानेछ , उहाँ ारा अब हामीलाई परमेँवरसग

िमलाप ूा

भएको छ (अथार्त ् िमल्ने अवसर पाएका छ )।"

यस सं सारमा येशूको अनुकरणीय आदशर्को जीवनलाई मािथका पद

ँ
१०ले औल्याएको
भनेर कितपय बुि जीिवह ले दावी गदर्छन्। यस सं सारमा

चिरऽमा रहनुभयो जसले गदार् हाॆो पापको स ामा येशू मनर्

रहदा उहाँले िस

ु यो, अिन हाॆो पापको मोल च ुक्ता गनुभ
योग्य हुनभ
र् यो। मुिक्तको त्यो उपाय

हामीलाई अिहले उपलव्ध गराउनुभएको छ भनेर बाइबलका िचन्तकह ले

सहमत जनाउँछन्। तर येशूको जीवनमाऽ होइन, उहाँको मृत्यु, पुन त्थान र
ु एकोले पिन हामी मुिक्त पाउँछ
सदासवर्दा जीिवत हुनभ

भनेर पावल दावी

ु एकोले हामीले उ ार पाएका छ ।
गदर्छन् (िहॄू ७:२५)। उहाँ जीिवत हुनभ
यिद येशू िचहानमै गािडएर बःनुभएको भए हाॆो आशा पिन उहाँसँगै मन
िथयो। अिन पद ११मा चािहँ येशूमा खुशी, आनन्द हुनपु न कारणह

बताइएको पाउँछ । येशूले हाॆो िनिम्त जे गनुभ
र् यो त्यसले गदार् हामी रमाउने
ूसःत ठाउँह

्
भएको छन् भनेर पावलले िजिकर गछर्न।

३. पाप ारा मृत्यु

मृत्यु हाॆो परम शऽु हो। जब परमेँवरले मािनसह लाई सृि

गनुभ
र् यो, तब उहाँको योजना िथयो िक ितनीह
साधारणतया कोिह पिन मािनसह

केवल केिह ती व्यिक्तह

्
सदासवर्दा जीिवतै रहुन।

् कोिह मनर् चाहन्छन् भने
मनर् चाहदै न।

हुन ् जसले िपडा सहनसकदै नन्। िकनभने क कर

जीवन िबताउनुभन्दा मनुर् नै जाती छ भनेर ितनीह को धारणा हुन्छ। हाॆो
मौिलक ःवभावको िब

मृत्यु चिलरहे को हुन्छ। हामीलाई बाचीरहने चाहना

परमेँवरले सु दे िख नै हाॆो चेतनामा रािखिदनुभएकोले हामी कोिह पिन मनर्

चाह । जब आदम र हवालाई परमेँवरले सृि

गनुर् भयो, मृत्यु भ े तत्व

ितनीह ले िच े आवँयकता उहाँले गनुभ
र् एको िथएन न त त्यसको अिःतत्व नै

िथयो। यसरी नै हाॆो लािग पिन मृत्यु िबरानो नै हुनपु न िथयो।

७९

पावलले रोमी ५:१२मा भनेका छन्: “एउटा मािनस ारा सं सारमा पाप

आयो, र पापबाट मृत्यु। यसरी सबै मािनसह ले पाप गरे का हुनाले सबै
मािनसमा मृत्यु फैिलयो।" यस पदले के िवषय हामीलाई ःप
बाइबलमा भएका हजार

िवषयमाभन्दा

तकर्िवतकर्

अ मा

पािरएको छ?

पदह मध्ये बाइबलका िव ानह ले यस

गरे को

पाउँदैन ।

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

बाइबल कमेन्टरीले ती बाइबलका वुि जीिवह को बारे मा एउटा धारणा यसरी

ूःतुत गदर्छ: “ती बाइबलका बुि जीिवह ले पावलले भ

फरक उदे ँयह

िलएर व्याख्या गनर् चाहे कोले ितनीह

ठे ली ६, पृ॰ ५२९बाट

पान्तिरत।

चाहे को भन्दा

अलमिलएका हुन"् -

ँ ामा तकर्िवतकर् गदर्छन्: आदमका पाप पिछका
ितनीह ले एउटा बुद

ँ ीह मा कसरी सरे त? के आदमका पिछका सन्तानले उनको दोषमा
िपढ
सहभागी हुन पुगे त? वंशअनुसार सरे को रोग झ के उनको पाप पिन त्यसरी नै

सरे को हो त? वा ितनीह

आफ्ना पापको कारण परमेँवरको सामु दोषी

उपयुक्त
र् िज ासाका जवाफह

पाउन मगज िखयाएको हामी पाउँछ । तर त्यस

ठहिरए? पावलले भनेका मािथको पदलाई उल्लेख गरे र कितपय मािनसह ले

पदमा िनयाल्य

भने त्यस पदले ती जी ासाह को जवाफ िदन खोजेको

पाउँदैन , न त त्यस िबषयमा छलफल गनर् नै खोजेको पाउँछ । पावलले भ

चाहे को मािमला अक िथयो। उनले पिहला भनेकै कुरालाई केिन्ित गद फेिर

भन्दछन्: “सबै मािनसले पाप गरे का छन्" (रोमी ३:२)। हामी सबै जना पापी

छ भ े कुरालाई जा ुपदर्छ। यसलाई ःवीकानर् सक्य भनेमाऽ हाॆो िनिम्त
मुिक्तदाताको आवँयकता भएको महसुस गनर्सक्छ । आदमले गदार् पाप यस

सं सारमा कसरी आयो र त्यो कि को खराब छ भनेर मािनसह ले जानुन भनेर

आफ्ना पाठकह लाई पावलले बुझाउन खोजेका िथए। अिन आदमको पापले

र् एको
गदार् ल्याएको दु:खद पिरणामको समाधान परमेँवरले येशू ारा माऽ गनुभ
छ भनेर पावलले मािथको पद ारा दे खाउन खोजेको पाइन्छ।

तर फेिर यस पदले केवल समःयाको बारे मामाऽ बोल्दछ। आदमको

पापले गदार् हामी

मृत्युको पासोमा परे काछ । त्यसको समाधान आदमले गदार्

मनुम
र् ा नभएर येशूको जीवनमा छ। मृत्यु जीवनले िनिलसक्यो भ े सन्दे श

गिरमामय सुसमाचारको ूमुख सन्दे श हो। ूभ ु येशू, िचहानिभऽ रािखँदा
मृत्युको पासोमा पनुभ
र् एको िथयो तर त्यस पासोलाई तोडेर उहाँ फुत्कनुभयो।

ँ हे र ! अब म सदाको िनिम्त
उहाँले भ ुहन्ु छ: “म जीिवत छु । म मरे को िथए।

जीिवत छु । आमेन। अिन मसँग मृत्यु र नरकको साँचो छ।"(ूकाश

८०

१:१८बाट

पान्तिरत)। येशूसँग साँचो भएकोले अब त्यस शऽु मृत्युले

िचहानमा बसेका उसका िसकारीह लाई सध तालाबन्दीमा राख्न सक्दै न।

मृत्युको दु:खद अनुभव र यसको यथाथर्तालाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा

कसरी िलनुभएको छ? यिह मृत्युको मुखमा हामी पछ भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै

हामीमा भएको भन्दा महान् आशामा के छ जसले हामी बाँच्नुमा अथर् िदन्छ?

वा यस सं सारले ूदान गन भन्दा कुन महान आशाको लािग हामी जीइरहेकाछ ?
४. आदमदे िख मोशासम्म

व्यवःथाको बारे मा पावलले रोमी ५:१३,१४मा के िसकाइरहेकाछन्?

हेनह
र्ु ोस्: “व्यवःथा िदनु अिघ पिन सं सारमा पापै िथयो, तर जहाँ व्यवःथा छै न,

त्यहाँ पापको लेखा पिन हुँदैन। आदमदे िख िलएर मोशासम्मको मािनसह मािथ
पिन मृत्युले राज्य गर्यो, ितनीह मािथ पिन जसले आदमले गरे जःतो अपराध
गरे का िथएनन्। ती आदमचािहँ आउनुहन
े ो ूित प िथए।"
ु क
अिघ"

पावलले यहाँ केको बारे मा चचार् गिररहे काछन्?

भ े

शब्दह

“आदमदे िख

मोशासम्म"सँग

“व्यवःथा िदनु

िमलेको

दे खाउँछ।

औपचािरक पमा व्यवःथा र धािमर्क िरितिथितको ूणाली इॐायलीह लाई

िदनुभन्दा अिघदे िख नै सृि दे िखको समयको अवःथाको बारे मा पावलले चचार्
गदर्छन्। ती व्यवःथाह मा दश आ ाह

पिन समावेश भएका िथए।

“व्यवःथा िदनु अिघ"को अथर् इॐायलीह लाई िसनैको पहाडमा

िववरणसिहत िदइएको व्यवःथा तथा धािमर्क िविधिवधान भन्दा अलग्गै केही

िथयो भ े जनाउँदछ। यो िकन हुनसक्दै न र? के िसनैको पहाडमा दश
आ ालाई िलिखत

पमा पेश गनुर् अिघ झुटो बोल्नु, हत्या गनु,र् पर ीगमन

गनुर् र मूितर्पूजा गनुर् परमेँवरको अगािड जायजै िथयो त? उहाँले ती

कमर्ह लाई पाप ठा ुभएन र? अथार्त ् िसनैको पहाडमा मोशा ारा िदइएको
व्यवःथाभन्दा अिघ पापले मािनसह लाई िपरोिलरहे को िथयो।
िसिमत

िसनैको अनुभव भन्दा पिहला मािनसह मा परमेँवरको बारे मा केवल

ानमाऽ िथयो भ े कुरा सत्य मा ुपछर्। य िप, दुंकमर् भनेको के हो

ती कुरा सबैलाई ःप
आफैले पाइन्छ भ े

पमा थाहा िथयो र आफूले गरे को अपराधको सजायँ

ु न्ु छ र अनुिचत
ान पिन िथयो। परमेँवर न्यायी हुनह

तिरकाले कसै लाई पिन उहाँले सजायँ िदनुह ु । पावलले भन्छन् िक िसनैको
समयभन्दा पिहले मािनसह

मरे का िथए। मृत्यु सबै मािनसमा फैिलइएको

िथयो। हो त्यस समयका मािनसह ले िलिखत

पमा ूःतुत गिरएको दश

आ ाह को िखलाफमा पाप गरे का िथएनन् होला, िकनभने परमेँवरले नै
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िलिखत पमा ती आ ाह

िदनुभएको िथएन। तै पिन ितनीह ले पाप त गरे िन

? ूकृितबाट त्यसबेलाका मािनसह लाई परमेँवरको अिःतत्वको

त्यस ूकृितको िनयम अनुसार नचले के हुन्छ भ े उदाहरणह

ान िथयो र
परमेँवरले

ु न्ु छ भनेर ितनीह लाई
िदनुभएको िथयो। यसबाट नै सृि कतार् परमेँवर हुनह

थाहा िथयो। तर ूकृितबाट पाएको उदाहरणह बाट पाठ िसक्नुको स ा

ितनीह ले आफ्नो चेतनालाई अन्धकारमै राख्न मनपराए। यो नै ितनीह को
िनिम्त पाप भएको िथयो। ूाकृितक ौोतबाट िदइएको परमेँवरको
गैर-िजम्मेवारीपूवक
र् वेवाःता गिरँदा ितनीह

“अ ंय परमेँवरका गुणह
पमा

दे खाइएको

उहाँले सृि

छ।॰॰॰त्यसकारण

ानलाई

परमेँवरको सामु दोषी ठहिरए।

गनुभ
र् एको सं सारमा दे िखने ःप

मािनसह ले

आफूले

कुराह लाई छल्ने कुनै बहाना छै न।" (रोमी १:२०बाट

गरे को

पान्तिरत)।

परमेँवरले उहाँका दश आ ाबाट आफ्नो चिरऽ पूणर्

नराॆो

पमा कसरी

झल्काउनुभएको छ? हेनह
र्ु ोस्: रोमी ५:२०,२१ "२० व्यवःथा आयो र

अपराधको वृि

भयो, तर जहाँ पाप बकयो अनुमह झन् बढ़ी माऽामा बकयो, २१

ु े िक जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो, त्यसै गरी येशू भींट हाॆा
यस हेतल
ूभ ु ारा अनुमहले धमीर् ठहराएर अनन्त जीवनसम्म राज्य गरोस्।"
िविभ

िशक्षादीक्षा, िविधिवधान र व्यवःथाह

परमेँवरले मोशा ारा

िसनैको पहाडमा िदनुएको िथयो। त्यसमा दश आ ा वा नैितक व्यवःथा पिन
समावेश भएको िथयो। इॐायलीह

इिजप्टबाट िनःकेर िसनैको म भूमीमा

िशिवर खडा गरे र बसेको बेलामा परमेँवरले िदनुभएको यो दश आ ा वा दश

सुऽ कुनै नौलो िथएन। ती दश आ ाह

पिहला पिन िथए। तर ूथम् पटक

परमेँवरले यो आ ालाई आफ्नै हातले लेखेर यसलाई पालन गनुर् भनेर सबै

मािनसह ले थाहा पाउन् भनेर घोषणा गनुर् भएको िथयो।

र् एको िविधमा चल्न सक्छ
जब इॐाएलीह ले परमेँवरले अपेक्षा गनुभ

िक सक्दै न

भनेर आफूह लाई तुलना गरे तब ितनीह

गनुब
र् ाट अत्यन्त कमजोर भे ाए।

परमेँवरले

िनदशन

त्यसलाई पालन

गनुभ
र् एको

दश

आ ालाई पालन गनुर् त्यि को सिजलो नभएको ितनीह ले अनुभव गरे ।
अथार्त,् ूसःत पापह ले मािनसका

दयह मा ठाउँ जमाइसकेको िथयो।

परमेँवरको यो दश आ ा पाएपिछ ितनीह ले गरे को पाप कःतो भय र रहे छ

भनेर बुझे। दश आ ाको उ ेँय नै मािनसह लाई मुिक्तदाताको आवँयकता

छ भनेर बुझाउनु र परमेँवरको अनुमहलाई ःवीकार गनर् म त गराउनु
िथयो। पुरानो करारमा पिन मािनस िवँवास ारा जीइएको िथयो। िविधिवधान
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पालन गदमा धमीर् ठहिरने होइन भनेर हामीले अिघ नै हे र्य । अक्षरस

पमा

सं ःकार तथा िरितिरवाजलाई पालन गरे र होइन तर आःथा तथा िवँवास ारा

परमेँवरको सामु िनद ष भएको दे खाउने पुरानो करारको सही उ ेँय िथयो।
तपाईँ रहनुभएको दे शको िविधिवधानले मािनसह

ँ चलेको छ वा
ठीकसग

छै न भ े धारणालाई ूकट गरे को छ भनेर तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभएको

छ? यिद मािनसले बनाएका िनयमकानूनले मािनस ठीक वा बेठीकमा िहँडेको छ

िक छै न भनेर दे खाउँछ भने परमेँवरको अनन्तको िविध त झन कःतो होला?
५. येशू, दोॐो आदम

आदम र येशूको िबचमा िभ ता छ भनेर रोमी ५:१८,१९ले दे खाएको

छ। यी पदह मा येशूूितको कःतो आशा हामीलाई दे खाइएको छ? हेनह
र्ु ोस्:
"१८ यसैले जसरी एउटै मािनसको अपराधले सबै मािनसह

दण्डका भागीदार

बने, त्यसरी नै एउटै मािनसको धािमर्कताको कामले सबै मािनसका िनिम्त धमीर्
ठहराएर जीवन ल्याउँछ। १९ िकनिक जसरी एउटै मािनसको अना ाकािरताले

धेरै जना पापी बनाइए, त्यसै गरी एकै जनाको आ ाकािरता ारा धेरै जना धािमर्क
बनाइनेछन्।"

हामी मािनस भएको हुनाले आदमबाट अ

कुनै िचज होइन ब

मृत्युको फैसलामाऽ हामीले पाएकाछ । तर जहाँ आदम पतन भयो त्यहाँ

येशूले हःतक्षेप गनुभ
र् यो। हाॆो िनिम्त येशूले ूत्येक मानव आपदिवपद वा

परीक्षाको सामना गनुभ
र् यो। हाॆो जीवनको सु दे िख अन्तसम्म पाउने सबै

दु:ख, क

र परीक्षाह मा उहाँ पनुर् भएको िथयो। ती पितत मानवीय

िःथितह लाई उहाँले जीत्नुभएको िथयो। आदमको बेइज्जतपूण,र् असफल र

पितत अवःथालाई येशूले आफ्नो रगतबाट बगाएर हामीलाई परमेँवरको सामु

ु एकोले हामीलाई परमेँवरसँग
खडा गनुभ
र् यो। हाॆो स ामा येशू खडा हुनभ

उच्च तहमा उहाँले उचाल्नुभयो। यस िहसावले, येशू हाॆो िनिम्त “दोौो

ु एको
आदम" हुनभ

िथयो।

“दोौो आदम येशूलाई पिन आत्मिनणर्यको अिधकार िदइएको िथयो।

उहाँलाई पिन कुन बाटो रोज्ने सो बाटो च ु

ःवतन्ऽता िदइएको िथयो।

आफ्ना िबयाकलापबाट िजम्मेवारी वहन गन अिभभारा उहाँलाई पिन सुिम्पएको

िथयो।

ूथम

आदमभन्दा

दोॐो

आदम

येशूलाई

अत्यन्त

किठन

र

मािनसह लाई भड्काउने वातावरणले घेरेको िथयो। रोमी शासनको मुनी

र् एको िथयो। आदम भन्दा पिन
अनेक खराब आचरणह को ूभावमा उहाँ पनुभ
येशूलाई चोखो जीवन िबताउन किठन िथयो। तर पापीह कै बीचमा रहे र पिन
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उहाँले पापको ूत्येक परीक्षामा पनर् अःवीकार गनुभ
र् यो, र उहाँले अन्तसम्म
पापको छक्कापञ्जामा नपरी िनद ष तथा ःवच्छ जीवन िबताउनुभयो। उहाँ
ु एको िथयो।"-एलेन जी
सध पापरिहत हुनभ

कमेन्टरी, ठे िल ६, पृ॰ १०७४बाट

पान्तिरत।

आदमको काम भन्दा येशूको कामह

ाईट, द एसिडए बाइबल

िभ

िथए भनेर रोमी ५:१५-

१९ पदह मा कसरी दे खाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: "१५ िस को वरदान र त्यस

अपराधमा केही समानता छै न। िकनिक एक जना मािनसको अपराधले गदार् धेरै

मरे भनेता झन् बढ़ी परमेँवरको अनुमह र एक जना मािनसको, अथार्त ् येशू
भींट ारा आएको िस को वरदान धेरैका िनिम्त ूशःत भयो। १६ िस को

वरदानचािहँ त्यस एक जना मािनसको पापको नतीजाजःतै होइन। िकनिक

एउटा अपराधको इन्साफले दण्डको आ ा ल्यायो, तर धेरै अपराधका पिछ
आउने िस को वरदानले िनद षीकरण ल्याउँछ। १७ यिद एउटै मािनसको

अपराधले गदार् त्यस मािनस ारा मृत्युले राज्य गर्यो भनेता झन् बढ़ी ूशःत

अनुमह र धािमर्कताका िस को वरदान पाउनेह ले एउटै मािनस येशू भींट ारा

जीवनमा राज्य गनछन्।

मािनसह

१८ यसैले जसरी एउटै मािनसको अपराधले सबै

दण्डका भागीदार बने, त्यसरी नै एउटै मािनसको धािमर्कताको कामले

सबै मािनसका िनिम्त धमीर् ठहराएर जीवन ल्याउँछ। १९ िकनिक जसरी एउटै

मािनसको अना ाकािरताले धेरै जना पापी बनाइए, त्यसै गरी एकै जनाको

आ ाकािरता ारा धेरै जना धािमर्क बनाइनेछन्।"

यहाँ दे खाइएका आदम र येशूको बीचमा बािझने कुराह

हे नह
र्ु ोस्:

मृत्यु र जीवन, अना ाकािरता र आ ाकािरता, दोषी हुन ु र मुिक्त पाउनु, पापी

र धमीर् जीवन िबताउनु आिद। येशू आउनुभएर आदमको कारणले भोग्नुपरे को
दुखद पिरणामलाई येशूले िनराकरण गनर्भयो अथार्त ् सच्याउनुभयो।

रोमी ५ अध्यायको १५-१७ पदसम्म बरदान वा उपहार भ े शब्द पाँच

पटक उल्लेख गिरएको कुरालाई पिन रोचक मा ुपदर्छ। पाँच पटक !
पावलले भ

खोजेका कुरा ःप

र सरल छ: परमेँवरको सामु िनद ष अथार्त ्

धमीर् ठहिरन हामीह को अथक ूयास त्याग वा तपःयाबाट आजर्न गन कुरा

होइन रे ! तर यो परमेँवरको बरदान वा हामी मानव जातको िनिम्त उपहार
हो रे ! फेिर हामी धमार्त्मा,

होइन रे ! तर अ

सक्षम् वा योग्य भएकोले हामी िनद ष ठहिरएको

कुनै उपहार वा बरदान जःतै त्यो उपहार पाउन हामीले

हाॆो हात पसानुप
र् दर्छ र त्यसलाई ःवीकार गनुप
र् दर्छ। र अिन, यस उपहारलाई
हामीले िवँवास ारा दावी गनुप
र् दर्छ।
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तपाईँको जीवनमा सबभन्दा उ म उपहार के पाउनुभएको छ? के ले

गदार् यो असल तथा िवशेष भएको छ? तपाईँले आजर्न नगिर पाउनुभएको
उपहार पाउनुभएकोले तपाईँ कसरी कृत

ु यो? अिन त्यो उपहार, येशूले
हुनभ

ँ के तपाईँ तुलना गनर् सक्नुहन्ु छ?
हामीलाई िदनुभएको उपहारसग

उपसं हार:
एलेन जी

ाइट ारा िलिखत यी साममीह

पढ्नुहोस्:- िमिनःशी अभ िहिल को

पृ॰ ४७०-४७२मा उल्लेिखत शीषर्क “हे ल्प इन डेली िलिभ ", सेलेक्टड

मेसेजको पृ॰ ३८३, ३८४मा उल्लेिखत, “बाइ

द सेन्टर अभ द मेसेज,"

पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ॰ ६०-६२को “द टे म्टे शन एण्ड फल" र एसिडए
बाइबल कमेन्टरीको पृ॰ ७१२-७१४को “जिःटिफकेशन"।
“ धेरै मािनसह

आफ्ना

मािनसको मन ःवाभािवक

दयको भावनाह बाट धोखामा परे का छन्।

पमा अ

सबैभन्दा धोकेवाज छ र धेरै दु

छ

भ े कुरालाई ितनीह ले महसुस गदनन् (यिमर्या १७:९)। आफ्नै असल वा

धमार्त्मा काम गरे को छु भनेर ितनीह

चिरऽको आदशर्मा िहँडेको छु भनेर सन्तु

सेलेक्टड मेसेजक, बुक १, पृ॰३२०बाट

लपेिटएका हुन्छन् र आफू मानव
भएर बःदछन्।"-एलेन जी
पान्तिरत।

ाइट,

ु न्ु छ भ े सुसमाचार सुनाउनु
“येशूमाऽ आशा र मुिक्तको बाटो हुनह

अत्यन्त आवँयक छ।... जब िवँवास ारा मािनसलाई िनद ष बनाउँछ भ े

िशक्षा आयो तब त्यो िशक्षा ितखार्लागेको याऽुले पाएको पानी जःतै धेरै
मािनसह ले महसुस गरे का िथए। हामीलाई ूदान गिरएको येशूको पिवऽ
जीवन हामी सक्षम् वा योग्य भएकोले पाएका होइन । ब

यो परमेँवरले

िदनुभएको िस को बरदान हो। यो अत्यन्त मूल्यवान सोच हो।"*एलेन जी
ाइट, सेलेक्टड मेसेज, बुक १को पृ॰ ३६०बाट

पान्तिरत।

"आउनेवाला ूित प (रोमी ५:१४) को िथए त? आदम येशूको ूित प

कसरी हुनसक्छ? सारा मानव बं शको िनिम्त आदम मृत्युको कारण हुन

आएको िथयो। ती सबैले िनषेध गिरएको फल खाएका िथएनन्। त्यही

पमा,

मािनसह ले धमीर् चिरऽलाई धमर्कमर् गरे र नकमाएतापिन भी ले ितनीह लाई
धमीर् चिरऽ ूदान गनुर् भयो। बुसको माध्यम ारा सबै मािनसह लाई उहाँले

धमर्परायण

हुने

चिरऽलाई

उल्लङ्घन गरे को आदमको

उपलब्ध

गराउनु

भयो।

परमेँवरको

आ ा

पमा हामी छौ। उनले पाप गरे को जःतै गरे र

हामी पिन पाप गदर्छ । भी को

प हामीमा छ। हामीह ले सबै धमीर्

८५

िबयाकलापह

पूरा गरे र िजएका जःतो हुन्छ जसरी येशूले पूरा गनुभ
र् यो।"-

मािटर्न लुथर, कमेन्टरी अन रोमनस्, पृ. ९६,९७बाट

िचन्तनमनन्:

१॰ एलेन जी

पान्तिरत।

ाइटको दे हायको भनाईलाई हामीले

कसरी बुझ्ने?

"परमेँवरको वचन अत्यन्त गिहिरएर पढ्न अत्यन्त आवँयक छ।

िवशेष गरे र दािनएल र ूकाशको पुःतकह मा हामीह को ध्यान
जानु अत्यन्त ज री छ जुन हामीह को कामको इितहासमा पिहले

किहल्यै भएको िथएन। कुनै कुराह को बारे मा हामीले कमै चचार्

गछ होला, तर पाँचात्य दे श रोमको शिक्त र रोमन क्याथोिलक
धमर्ग ु

पोपको बारे मा चचार् गदार् हामीह को ध्यान अगमवक्ता र

ूेिरतह ले परमेँवरको पिवऽ आत्माको ूेरणाबाट जे लेिखएका िथए
सो अध्ययन गनुर् ज री छ।"-एलेन जी
५७७बाट

पान्तिरत।

ाइट, इभान्जिलजम, पृ.

२॰ मृत्युको वाःतिवकताको बारे मा सोच्नुहोस्। जीवन र जीवनको

साथर्कतालाई यसले कःतो ूभाव पादर्छ? हाॆो जीवन अनथर्को छ
िकनभने यो केवल मृत्युमा अन्त हुन्छ भनेर िबलाप गद कितपय

दाशर्िनक

र

लेखकह ले

त्यःतो

भावना

हाॆो

समक्ष

ल्याएको

सामना गन? समःयाबाट आउने सारा ूँनका जवाफह

केवल

पाउँछ । हामी येशूभक्तभएको है िसयतले यःता धारणह लाई कसरी

येशूमा आशा राखेमा माऽ पाइन्छ भ े कुरालाई तपाईँले कसरी
आत्मसात् गनुह
र् न्ु छ?

३॰ आदमको पतन हुँदा उनको पितत ःवभाव हामी सबैमा लािदएको छ।
त्यसरी नै येशूको िबजयी जीवनले िवँवास ारा महण गन सबैलाई

अनन्त जीवन ूदान गिरएको छ। यस मािमलामा कसै लाई पक्षपात

र्
गिरएको छै न। यस अचम्मको बरदानलाई मािनसह ले उत्साहपूवक
िकन अं गाल्न चाहँदैनन्? येशूले जे िदनुहन्ु छ र मािनसह को िनिम्त
उहाँले जे गनुभ
र् एको छ त्यो अ लाई बुझाउन हाॆो सिबय भूिमका

कःतो हुनपु दर्छ?

८६

कथा ६

शिनवार क्लास हुँदैन

िनकीता िकरकाचेभ, २२ (रोःटोभ-अन-डन,

स)

मेरी आमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िथइन्। म सानै हुँदा मलाई उहाँले

परमेँवरको बारे मा िसकाउनुभएको िथयो। तर मेरो बुबाले मलाई चचर् जान

रोक्नुभएको िथयो। म १८वषर्की भएपिछ मैले जे गनर् मनलाग्छ त्यही गनर्
ु जेल उहाँले मलाई भ ुभयो मैले उहाँकै हुकुममा
सक्छु तर त्यो वषर् नपुगञ्

चल्नुपछर्।

जब म १८ वषर्की भए ँ तब म घरबाट टाडा भए ँ िकनिक दिक्षण

सको रोःटोभ-अन-डन भ े शहरमा रहे को िवँविव ालयमा भवन िनमार्ण

ँ जब म त्यस सहरमा गए ँ तब मैले
सम्बन्धी िवषय पढ्न भनार् भएकी िथए।

सुटकेसह

थन्क्याएपिछ पिहलो कुरो मैले गर। त्यस सहरमा रहे को निजकको

ँ मैले राॆोसँग बाइबल अध्ययन गनर् थाल र
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा गए।

साबथलाई पालन गनर् थाल।

साबथको मािमला

तब तुरन्तै िवँविव ालयमा मैले एउटा समःयाको सामना गनुप
र् र्यो।

साबथ िदनमा म क्लासमा नगएकोले मेरा िशक्षकह ले मलाई पऽह
थाल्नुभयो। धेरै शिनबार क्लासमा नगएकोले मैले धेरै पऽह

पठाउन

ँ यिद कुनै
पाए।

िव ाथीर्ले िशक्षकह बाट क्लासमा नआएको सूचना िदएको धेरै पऽ पाउँछ भने

त्यो िव ाथीर् िवँविव ालयबाट िनकािलन्थ्यो।
जब शिनवार क्लासको

स ा चचर्मा

गएको मेरो बुबाले

थाहा

ु यो। फोनबाट उहाँले मलाई बेःसरी गाली
पाउनुभयो तब उहाँ िरसले च ुणर् हुनभ

गनुभ
र् यो। मलाई धािमर्क दलमा लागेको भनेर दोष लगाउनुभयो। मेरो

बुबालाई म माया गथ तर उहाँलाई भन्दा परमेँवरलाई धेरै मायाँ गथ र
परमेँवरको कुरा मा

म चाहन्थ।

मेरो जीवनमा मैले परमेँवरलाई ूाथर्िमकता िदएकोले मेरी आमा

खुशी िथइन्। उहाँले यशैया ४१:१० मलाई पढे र सुनाउनभयो। त्यसमा
लेिखएको िथयो, "नडराऊ। म ितमीसँग छु । हताशिनराश नहोऊ, म ितॆो

परमेँवर हुँ। म ितमीलाई बिलयो बनाउनेछ। म ितमीलाई सहायता गनछु ।

१

मेरो धािमर्कताको दायाँहातले म ितमीलाई थाम्नेछु" ( पान्तिरत)। मेरी

आमाले मेरो िनिम्त ूाथर्न गनुभ
र् यो र मैले पिन ूाथर्ना गर।
िदनुहोस्

मैले िवँविव ालयको ूमुखलाई शिनवार क्लासमा नआउन अनुमित
भिन

अनुरोध

गर।

मेरो

लािग

िवशेष

िनयमा

बनाउन

आफू

असमथर्भएको उनले व्यक्त गर। यिद उहाँले त्यसो गनुभ
र् यो भने अ

िव ाथीर्ह ले उहाँलाई पक्षपात गरे को भनेर दोष लगाउनेछन् भनेर उहाँले
भ ुभयो।

अ

केही उपाय नभएकोले मैले क्लासको िशक्षकह सँग मैले

गुमाएको कक्षाको िनिम्त अ

यो चिलरअयो। धेरै परीक्षाह

मेरा िशक्षकह

कुनै िदन कक्षा िलन अनुरोध गर। दुई वषर्सम्म
शिनबार हुन्थ्यो र अ

ु एको िथयो।
सहमत हुनभ

कुनै िदनमा परीक्षा िलन

मेरा कक्षाका साथीह ले मेरो बानीलाई पिहले त बुझेनन्। तर पिछ

ितनीह ले मेरो समथर्नमा बोल्न थाले र िशक्षकह कै अगािड मैले शिनबार

छु ी पाउने अवसर हुनपु छर् भनेर बोल्न थाले। धेरै िशक्षकह ले मलाई मन
पराएका िथएनन्। मेरो पढाइभन्दा चचर् म िकन जान थाल सो ितनीह ले

बुझेका िथएनन्। अिन मलाई क्लासबाट िनकािलदे लान् भनेर म डराउन थाल।

मेरो पढाइ मेरो बुबाको िनिम्त अत्यन्त मह वपूणर् िथयो भनेर मलाई थाहा

ँ
िथयो र मैले उहाँलाई िनराश पानर् चाहे को िथइन।
अिन्तम चेतावनी

एक िदन मैले किहल्यै सामना गनुर् नपरोस् भ े समःया नै आयो।

क्याम्पस ूमुखले मलाई आफ्नो अिफसमा बोलाएर भ ुभयो यिद मैले शिनबार
अब एउटा माऽ क्लास छु टाए ँ भने पिन उहाँले त्यस िवँविव ालयबाट
िनकािलिदनुहन
ु ेछ।

ँ
मैले चचर्मा यस मािमलासम्बन्धी जानकारी िदए।
त्यसको लािग

सबैले ूाथर्ना गर्य । दुई जना पाःटरह

मेरो क्याम्पसको ूमुखलाई मैले

शिनवार िकन क्लासमा नगएको भनेर सम्झाउनु भयो। परमेँवरले हःतक्षेप

गनुभ
र् यो। यिद मैले िवँविव ालयमा भएको अितिरक्त िबयाकलापमा भाग िलए ँ

भन मैले शिनबार क्लासमा नजान अनुमित पाउँछु भ ु भयो। ःवाःथ्य

सम्बन्धी धेरै ूदशर्नह

सं चालन गनर् सहयोग

गनर् उहाँले मलाई भ ुभयो।

केही समय त यो राॆै भएको िथयो तर जब उक्त क्याम्पस ूमुखले

क्याम्पस छोडे तब मेरो समःया फेिर उठ्न थाल्यो।

२

जब एक जना िशक्षकले शिनबारको स ा अ

िदनमा अिन्तम परीक्षा

िदन अःवीकार गरे तब मलाई ठू लो समःया आयो। उनको कुनै पिन
क्लासह

शिनबारमा म गएको िथइँन। मेरा साथीह ले म शिनबार नगएको

िदनको नोटह

िदन्थे। जब मैले िशिक्षकालाई म शिनबार क्लासमा िकन

आइँन भनेर भने तब उनले ठाडो जवाफ िदइन्, "यिद ितमी शिनबार क्लासमा

नआउनेभए क्लासमा किहल्यै नआउनु।"

मैले भन्ठान अब मेरो पढाइ सबै िविमने भयो। नयाँ क्याम्पस

ूमुखले मेरो समथर्नमा बोलेनन् र िशिक्षका पिन आफ्नो अडानमा रिहरिहन्।
अिन्तम जाँज शिनबार गनर् पिन उनले िमित िमलाइन्। उक्त कायर्लाई हःतक्षेप

ँ
गनर् िविन्त गद म परमेँवरसँग ूाथर्नामा रोए।
पिरवितर्त

दय

त्यसको केही िदनपिछ उक्त िशिक्षकाले मलाई भेटेर उनको अिफसमा

दे खाउनु भिनन्। यही िशिक्षका हुन ् जसले सेिमःटर

आउनु र मेरा होमवकर्ह

भिर सहयोग गनर् अःवीकार गरे की िथइन् अब अचानक मेरो होमवकर्ह

रािजभइन्। परमेँवरले उनको
ँ
क्लासमा पास भए।

हे न र्

दयलाई पिरवतर्न गनुभ
र् एको िथयो र म

साबथमा भोग्नुपरे को च ुनौितले परमेँवरको आ ा मा े र उहाँलाई

समिपर्त जीवन िदने कुराह

िसक। उहाँले मलाई आत्मिवश्वास र भिवंयको

िनिम्त आशा िदनुहन
ु ेभएकोले म उहाँूित आभारी छु ।

म माजुएट भएपिछ काममा लाग। दुई कारणले मलाई केही िचन्ता

लाग्दै न। ती हुन,् परमेँवरले आफ्नो धािमर्कताको हातले मलाई थाम्नुहन
ु ेछ
ु न्दा अिघको
भ े ूित ा उहाँले पूरा गनुभ
र् एको िथयो। र म माजुएट हुनभ
अिन्तम पिरक्षा शिनबारमा परे को िथएन।

यी ऽैमािसकमा उठे को भेटीले रोःटोभ-अन-डनमा रहे को सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट सामुदाियक भवन िनमार्ण गनर् सहयोग िमल्नेछ जसले गदार् म
जःतो िव ाथीर्ह ले येशूको बारे मा सुनाउन भेला हुन सहयोग हुन्छ।रोःटो-ओ-

डनकोबारे मा केही जानकारी: यो सहर पौरािणक िमक साॆाज्यको भूभागमा

रहे को टानेयस भ े ःथानमा बिनएको छ। त्यस सहरमा धेरै धमर्का मािनसह

छन्। आन्टन चेकोभ, िमखाइल शोलोकेब, अलेकजेन्दर पुिँकन, मािक्समा

गोगीर् र

नोबेल पुरःकार िबजेता अलेक जान्दर सोलजिनिँकन जःतो

िवँविवख्यात लेखकह

त्यही सहरमा जन्मेका िथए।

३

