िस , दोषरिहत र पूणत
र् ा पाएको

१

जगतमा िविोह

यस अध्यायका मूल पदह : १ यूह ा ४:८, १६, यूह ा ४:७-१६, इजिकएल
२८:१२-१९, यशैया १४:१२-१५ र ूकाश १२।

यस अध्यायको मूल सार पद: "ए िबहानको तारा, ूभातको पुऽ, तँ ःवगर्बाट
कसरी खसेको छस्! तैले जाित-जाितह लाई होच्यायौ, तर तँ कसरी तल पृथ्वीमा

खसािलइस्।" यशैया १४:१२ ( पान्तिरत)।

धेरै बुि जीवी, िचन्तक, दाशर्िनक एवं धमर्ह ले दु , पाप, खराब

तत्वह को उत्पि को बारे मा तकर् र व्याख्या गनर् ूयास गदर्छन्। खराबको

अिःतत्व सध छ िकन िक खराब भएन भने असलको सराहना गनर् सक्दै न भनेर

कितपय ती बुि जीवीह ले तकर् गदर्छन्। सं सार िस

सृि

काल्पिनक

गरे का

जसोतसो खराब आफै उत्प
वा

पौरािणक

भएको हो तर

भयो भनेर कितले भन्छन्। उदाहरणमा, मीकको

कथामा

पान्डोरालाई ती दे वताह ले एउटा

दे वताह ले

सृि

पिहला

ी

सुन्दर ब ा िदएको िथयो। तर त्यस ब ा

नखोल्न उनलाई आदे श िदएको िथयो। तर एक िदन उनले आफ्नो उत्सुकता
थाम्नै सकेन, र उनले त्यो ब ा खोिलन्। तब त्यहाँबाट खराब, क , िबमार,
रोगव्याधीह

िनिःकए। त्यहाँबाट सारा सं सारमा दु

र खराब तत्वह

गए। तर त्यस ब ामा भएका दु ता पा खराब तत्वह
्
पुगे भनेर भिनएको छै न।

उडेर

त्यहाँ कसरी लुक्न

ती तकर् र काल्पिनक पुराणह को िबपिरत हाॆो ूेिमलो परमूभ ु

ु न्ु छ (१ इितहास २९:१०,११) र िस
सवर्शिक्तमान हुनह

(म ी ५:४८)

ु न्ु छ भनेर बाइबलले िसकाउँदछ। त्यसकारण उहाँले जे गनुह
हुनह
र् न्ु छ त्यो िस

हुनपु दर्छ (व्यवःथा ३२:४)। त्यसको अथर् उहाँले सृि
पिन िस

गनुभ
र् एको हाॆो पृथ्वी

नै िथयो। तर यस िस , दोषरिहत वा कुनै खोट नभएको पृथ्वीमा

१

पाप र खराब कसरी दे खा परे त? उत्पि

३ को अनुसार आदम र हव्वाको

पतनले पाप, दु ता, खराब र मृत्यु यस सं सारमा आए।

तर त्यस जवाफले अक ूँन पिन खडा गराउँछ। मािनसको पतन

ु न्दा अिघ नै खराबको अिःतत्व िथयो। यो खराब "सपर्"मा ूकट भयो,
हुनभ

जसले हव्वालाई छल गर्यो (उत्पि

३:१-५)। त्यसकारण मानव पतन

ु न्दा अगािडितर हामी फकर्नुपदर्छ जहाँ खराबको ॐोत वा उत्पि को बारे मा
हुनभ
व्याख्या गदर्छ, जसको फलःव प त्यस खराब तत्वले हाॆो अिःतत्वमािथ
शासन गरे को छ र बराबर हामीलाई दयनीय अवःथामा होिमिदन्छ।

१. सृि ले परमूभ ुको ूेमलाई व्यक्त गदर्छ
अःप

वतर्मान ूकृितको अवःथामा दुवै असल र खराबको सन्दे श धिमलो र

तिरकाले िमिसएको छ। गुलाफका िब वाले सुन्दर र मगमग बाःना

आउने फूल फुलाउँछ तर त्यसले घोच्ने काँडाह
पहाडमा पाइने
चराह )

त्यसको

पिन उमादर्छ। अमेिरकाको

ुकान चराले (वा हाॆै नेपालमा पाइने डाँफे जःता सुन्दर

ँ मा
चराह को गुड

सौन्दयर्ताले

हामीलाई

ूभाव

पानर् सक्दछ,

ुकान गएर ितनीह को बचेराह

तर

अ

खाइिदन्दा हामीलाई

दु:ख लाग्छ। मानव जाित पिन जो एक क्षणमा दया दे खाउन क्षमता हुन्छ तर

अक क्षणमा िनदर्यी, दु , बोधी, िहँॐक र घृणाःपद हुन सक्छ। खेतको

मािलकलाई कामदारह ले सोधेको यो ूँन र उनले िदएको जवाफलाई

हामीले अचम्म मा ु ज री छै न, “घरका मािलकका कमाराह ले आएर

उसलाई भने, ‘हजूर, के तपाईंले आफ्नो खेतमा असल बीउ रोप्नुभएको होइन?
त्यहाँ सामा कहाँबाट आयो?’ “घरको मािलकले ितनीह लाई भन्यो, ‘कुनै शऽुले

यसो गरे को हो।’ " म ी १३:२७-२८। त्यसै गरे र परमूभ ुले यस सं सार
जगत िस

र ऽुटीरिहत सृि

गनुभ
र् एको िथयो, तर शऽुले रहःयमय पापको

िबऊ रोपेर यसलाई ूदुिषत गर्यो।

१ यूह ा ४:८, १६मा लेिखएको छ, "ूेम नगनले परमेँवरलाई

िचन्दै न, िकनभने परमेँवर ूेम हुनहु न्ु छ...यसरी हामीूित भएको परमेँवरको ूेम

हामी जान्दछ र िवँवास गछ । परमेँवर ूेम हुनहु न्ु छ, र जो ूेममा रहन्छ

ु एकै
त्यो परमेँवरमा रहन्छ, र परमेँवर त्यसमा रहनुहन्ु छ।" परमूभ ु ूेम हुनभ
कारणले उनका सृजनात्मक िबयाकलापह
िनिँचत हुन सक्छ ?

२

कःता िथए भनेर हामी कसरी

ु न्ु छ भ े तथ्यले कमसेकम तीनवटा आधारभूत
परमूभ ु ूेम हुनह

आशयह को सन्दे श िदँदछ। पिहलो त, ूेमको ःवभावै यःतो हो िक त्यसलाई
लुकाएर राख्दा त्यसको अिःतत्व रहँदैन। त्यसकारण, कुनै न कुनै तिरकाले

ूेमलाई व्यक्त गन पछर्। व्यक्त नगिरने वा गनर् नसक्ने ूेम कःतो होला?

ऽीएक परमे रले िभऽीय र बािहिरय पमा आफ्ना सृि लाई आफूह मा भएको
ु े जे गनुह
पारःपिरक ूेम दे खाउनुभएको छ। दोॐो, परमूभल
र् न्ु छ त्यो उहाँको
िबनासतर् र अपरवतर्नीय ूेमको उपज हो। यसमा उहाँका सृि का कामह ,

उहाँको उ ार गिरने िबयालापह , र दु ह लाई दण्ड िदने पिन समावेश

भएका हुन्छन्। खास गरे र "परमूभ ुको ूेम उहाँको न्यायूणालीमा व्यक्त
गरे को क णाभन्दा कम छै न। उहाँको िसं हासनको जग नै न्याय हो, र साथै

उहाँको ूेमको फल हो"- द िडजाएर अभ एजेज, पृ. ७६२बाट

पान्तिरत।

ु एको कारणले र उहाँले जे गनुह
तेॐोमा, परमूभ ु ूेम हुनभ
र् न्ु छ त्यसले उहाँको
ूेम व्यक्त गन भएकोले पापको सु वात गन उहाँ हुनै सक्दै न।
तर के परमूभ ुले जगत र पृथ्वी सृि

साबर्भौिमस ाको

पृथ्वीलाई सृि

गन पथ्य

र? उहाँको

ि कोणले हे न हो भने त्यसको जवाफ "अहँ।" जगत र

गन वा नगन उहाँको आत्मिनणर्यको अिधकार हो (जसरी

छोराछोरी पाउने नपाउने दम्पि को आत्मािनणर्य हो-अनुवादक)। तर उहाँको

ूेिमलो ःवभावको

ि कोणले उहाँले जगत र पृथ्वी सृि

गनुभ
र् यो िकनिक

उहाँले आफ्नो ूेमलाई व्यक्त गनर् चाहनुभएको िथयो। त्यो कःतो अचम्मको

सत्य हो, उहाँले मािनस जाितलाई सृि

गनुभ
र् यो जसले परमूभ ुको ूेमलाईलाई

उहाँलाईमाऽ दे खाउन सक्षममाऽ होइन अ ह लाई पिन त्यो ूेम बाँड्न र

व्यक्त गनर् सक्नेगिर उसलाई रच्नुभएको िथयो।
परमूभ ुले सृि

गनुभ
र् एको थोकह लाई विरपिर हेनह
र्ु ोस्। पापले गदार्

तहसनहस भएतापिन परमूभ ुको ूेमलाई ूितिबम्ब गरे को तपाईँले दे ख्नुहन्ु छ?
उहाँको सृि ले ूकट गरे को उहाँको ूेम ारा आशाका पाठह
सक्नुहन्ु छ?

कसरी िसक्न

२. ःविववेक वा आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता, ूेमको आधार

ूेमलाई उत्पादन गनर् र त्यसको उ ित गनर् र सं म्ब न
र् गनर् ःविववेक

वा आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता कितको मह व छ भनेर यूह ाले

कसरी व्यक्त

गदर्छन्? हेनह
र्ु ोस्, "१ िूय हो, जुनसुकै आत्मालाई िवँवास नगर, तर आत्माह

परमेँवरबाट आएका हुन ् िक होइनन् भनेर ितनको जाँच गर। िकनभने धेरै

३

झूटा अगमवक्ताह

यस सं सारमा िनिःकआएका छन्। २ यसैबाट ितमीह

परमेँवरका आत्मालाई िचन्छौ: हरे क आत्मा जसले येशू भींट शरीरमा

आउनुभएको हो भनी ःवीकार गछर्, सो परमेँवरबाट हो। ३ येशूलाई ःवीकार

नगन हरे क आत्मा परमेँवरबाट होइन, तर त्यो भींट िवरोधीको आत्मा हो,

जसको िवषयमा “त्यो आउँछ” भन्ने ितमीह ले सुनक
े ा छौ। अब त्यो यस
सं सारमा आइसकेको छ। ४ मेरा साना बालकह , ितमीह चािहँ परमेँवरका

हौ, र ितनीह मािथ िवजयी भएका छौ। िकनभने जो ितमीह मा हुनहु न्ु छ, उहाँ
सं सारमा हुनभ
े न्दा महान् हुनहु न्ु छ। ५ ितनीह

सं सारका हुन,् यसकारण ितनीह

सं सारकै कुरा गछर्न,् र सं सारले ितनीह का कुरा सुन्छ। ६ हामी त
परमेँवरका ह । जसले परमेँवरलाई िचन्छ उसले हाॆो कुरा सुन्छ, र जो

परमेँवरको होइन, त्यसले हाॆो कुरा सुन्दै न। यसैबाट हामी सत्यको आत्मा र
ॅमको आत्मालाई िचन्छ ।

७ िूय हो, हामी एउटाले अक लाई ूेम गर ,

िकनभने ूेम परमेँवरबाट आउँछ। जसले ूेम गछर् त्यो परमेँवरबाट जन्मेको

हो, र परमेँवरलाई िचन्छ। ८ ूेम नगनले परमेँवरलाई िचन्दै न, िकनभने

परमेँवर ूेम हुनहु न्ु छ। ९ परमेँवरको ूेम हाॆा माझमा यसरी ूकट भयो, िक

उहाँले आफ्ना एकमाऽ पुऽ सं सारमा पठाउनुभयो, तािक पुऽ ारा हामी िजउन
सक । १० ूेम यसैमा छ, िक हामीले परमेँवरलाई ूेम गरे का होइन , तर

उहाँले हामीलाई ूेम गनुभ
र् यो, र हाॆा पापको ूायिँचत हुनका िनिम्त आफ्ना पुऽ
पठाउनुभयो। ११ िूय हो, यिद परमेँवरले हामीलाई यसरी ूेम गनुभ
र् एको हो

भने, हामीले पिन एउटाले अक लाई ूेम गनुप
र् छर्। १२ परमेँवरलाई कसैले

किहल्यै दे खेको छै न। यिद हामीले एउटाले अक लाई ूेम गर्य भने परमेँवर
हामीमा रहनुहन्ु छ, र उहाँको ूेम हामीमा िस

भएको हुन्छ। १३ उहाँले

हामीलाई आफ्ना आत्माबाट िदनुभएको छ, र यसैकारणले हामी यो जान्दछ िक

हामी उहाँमा रहन्छ र उहाँ हामीमा रहनुहन्ु छ। १४ हामीले दे खेका छ , र
गवाही िदन्छ , िक िपताले आफ्ना पुऽलाई सं सारका मुिक्तदाता हुन पठाउनुभएको

छ। १५ जसले येशूलाई परमेँवरका पुऽ हुनहु न्ु छ भनी ःवीकार गछर्, त्यसमा
परमेँवर वास गनुह
र् न्ु छ, र त्योचािहँ परमेँवरमा। १६ यसरी हामीूित भएको

परमेँवरको ूेम हामी जान्दछ र िवँवास गछ । परमेँवर ूेम हुनहु न्ु छ, र जो

ूेममा रहन्छ त्यो परमेँवरमा रहन्छ, र परमेँवर त्यसमा रहनुहन्ु छ। १७

न्यायको िदनको िनिम्त हामी पूणर् भरोसासाथ बःन सक
हामीमा िस

भनेर ूेम यसैमा

हुन्छ। िकनिक उहाँ जःतो हुनहु न्ु छ हामी पिन यस संसारमा त्यःतै

छ । १८ ूेममा डर हुँदैन, तर िस

ूेमले डरलाई हटाउँछ। िकनिक डरको

४

ँ हुन्छ, अिन जो डराउँछ ूेममा त्यो िस
सम्बन्ध त दण्डसग

यूहन्ना ४:१-१८।

नक्कली फूलह

भएको हुँदैन।" १

शानदार र सुन्दर हुन्छन्, तर ितनीह

सक्कली

फूल जःतो बढ्दै नन र फूल्दै नन् पिन। रोबोट वा यािन्ऽक मानवलाई के कुरा

गन भनेर पिहलानै ूोमाम गरे र त्यस रोबोट िभऽ कम्प्युटर उपकरण वा िचप्स

रािखएको हुन्छ। तर ितनीह मा न त जीवन छ न त कुनै भावनाह । कसै ले

माया पाउनु वा ूेम गनुर् छ भने, त्यसको उ ित गनुर् छ र अ ह लाई बाँड्नु
छ भने जीिवत वा िजउँदो हुन ु र आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता हुन ु अपिरहायर् वा

नभैनहुने मनिःथित हो। त्यसकारण, हाॆो िूय परमूभ ुले लुिशफरसमेत

ःवगर्दूतह

र मानव ूाणीलाई आत्मिनणर्य वा ःविववेकको ःवतन्ऽताले

िदमागमा सजाएर सृि

गनुभ
र् एको िथयो। त्यसले के रोज्ने, के नरोज्ने, के गन,

के नगन, कहाँ जाने, कहाँ नजाने, के िव ास गन के िव ास नगन, कसको

पिछ लाग्ने, कसको पिछ नलाग्ने भ े अिधकार ःवगर्दूत र मािनसमा नै िनिहत
गरे र सृि

गरे कोले ितनीह

असल बाटोमामाऽ होइन,

गलत बाटोमा िहँड्ने

सम्भावना पिन ितनीह लाई नै िजम्मा लगाइिदएको िथयो। परमूभ ुले सारा

जगत र पृथ्वीका जीवह
सृि

िस , मेलिमलाप, शािन्त र सुखमय वातावरणमा

गनुभ
र् एको िथयो िक ःविववेक ूयोग गरे र ूेम र

्
ानबुि मा बढु न।

ु न्ु छ र त्यो ूेम आफ्नो िूय पुऽलाई हाॆा
परमूभ ु ूेम हुनह

पापह को िनिम्त बिल हुन िदनुभएर ूकट गिरएको िथयो भनेर यूह ाले

बताएको हामीले प

। त्यसको फलःव प उहाँको अपार ूेमूित आभािरत

भएर एक आपसमा ूेम गरे र दे खाउनुपछर् भ े यूह ाको चाहना हो। ई रीय

गुणबाट उत्पि

भएको त्यस खालको ूेम हामीमा भयो भने परमूभ ु हामीिसत

र हामी उहाँसँग छ भनेर अ ह लाई

िवनािववािदय ूमाण हुन्छ र हामी

कुन नीितमा चल्छ भ े ितनीह लाई िवँवसःत पानर् सक्छ । (यूह ाले सबै

आत्मा, दशर्नलाई िव ास नगर वा पिछ नलाग्नु भनेका छन्, जसले येशू नै

ु न्ु छ भनेर ःवीकार गनह िसत एक हुन ु भनेको छ, तर येशूलाई
ूभ ु हुनह

िव ास नगनह लाई भौितक कायर्वाही गर भनेको छै न। इसाई भनेर दावी
गन दुवै क्याथोिलक र ूोटे ःटे न्ट चचर्का अनुयायी, अगुवा वा धमर्ग ु ह ले

अ ह लाई जबरजःती इसाई बनाउन खोजेको र नब ेह लाई अनेक यातना
िदएको कालो िववरणले िव को िवशेष गरे र पिँचमी दे शको इितहासले पोटे को

छ। त्यसले ती इसाईह ले परमूभ ुको ूेमलाई ठु कर्याइ िदएको ूमािणत

गदर्छ-अनुवादकको थप)।

५

ु ो ूेमलाई ूितिबिम्वत गर भ े
एक आपसलाई ूेम गरे र परमूभक

यूह ाको अनुरोध त्यस वातावरणमामाऽ उपयुक्त हुन्छ जब ती मािनसह
जसले ूेमलाई

दयमा सजाएर बढाउँछन् र व्यक्त गनर् आत्मिनणर्यलाई ूयोग

गदर्छन्। तर ःवाथीर्, आफ्नो भाऊ र मानसम्मान खोज्ने र आफ्नो जीवनलाई

आफैलाईमाऽ केिन्ित गरे र िजउने मािनसह को िनिम्त त्यो ूेम हाःयःपद
हुन्छ। ःविववेक र आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता सिजलै सँग दु पयोग गनर् सक्छ।

ु ो िबिोह गरे र ःवगर्
यसको खेदजनक ूमाण लुिशफर हो। ःवगर्मा नै परमूभक

र पृथ्वीमा दु:खद नितजा उसले ल्यायो।

ःविववेक र आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽाको मह वलाई ःवीकार गरे पिन

केही मािनसह

अझ पिन केही अन्यौलमा छन्। ितनीह ले सोध्दछन् यिद

लुिसफरले िविोह गछर् भनेर परमूभुलाई थाहा िथयो भने उहाँले उसलाई िकन

सृि

गनुभ
र् यो? लुिशफरलाई सृि

के परमूभ ु नै भएको ठहदन र?

गनुभ
र् एर आिखरमा पापको उत्पि को िजम्मा

त्यस किठन ूँनको जवाफ िदन अनेक पिरकल्पना, अड्कलबाजी र

अन्दाज गनर् खोज्नु ई रीय

ि कोणमा उपयुक्त नहुन सक्छ, िकनभने यो

ु न्ु छ
छन्। ती तत्वह मा परमूभ ु नै "िजम्मेवार" हुनह

ूँनमा धेरै तत्वह

भ को तात्पयर् वा अथर् के हो भ े ूँन समावेश हुन्छ। यथाथर्मा भ े हो भने

पापको सु वात र त्यसको ःवभाव रहःयमय नै छ र कसै ले पिन िच बुझ्दो
पमा व्याख्या गनर् सक्दै न।

पापको

ु ो आदे शबाट भएको होइन; तर
जेभएतापिन पापको अिःतत्व परमूभक

अिःतत्व

हुन

उहाँले अनुमित

िदनुभएको िथयो (जसरी

सै तानले

अय्यूबलाई दु:ख िदन परमूभ ुले उसलाई ःवीकृित िदनुभयो)। अिन त्यस

पापको आिखरी सजायँ येशूले बूसमा बोक्नुभएको िथयो। उहाँको त्यो कामले

अन्तमा आएर पाप पूणर् पमा िनमूल
र् पान ूावधानको सृजना भएको िथयो।
ु ु
पाप, खराब, दु ता र पीडाको िचन्तनगन बममा हामीले यो िबिसर्नह

िक

पापको अिःतत्वको िनिम्त परमूभ ु आफैले उच्चतम मोल ितनुभ
र् एको िथयो र

उहाँले यःतो महाक

पाउनुभयो िक त्यसको तुलनामा कोही पिन मािनसले

किहल्यै पिन गनर् सक्दै न।

पापलाई होइन पापीलाई परमूभ ुले कुन िहसाबले हे रेर ूेम गनर्हन्ु छ

र पापको अन्त्य नभएसम्म हामी परमूभ ुका सन्तान भनेर दावी गनह को

िजम्मेवारी के छ? हे नह
र्ु ोस्, दे हायका पदह : "४३ “ितमीह ले यसो भनेको

सुनेका छौ, ‘ितॆो िछमेकीलाई ूेम गर, र ितॆो शऽुलाई घृणा गर।’ ४४ तर

६

म

ितमीह लाई

भन्दछु , आफ्ना

शऽुह लाई

ूेम

सताउनेह का िनिम्त ूाथर्ना गर, ४५ र ितमीह
िपताका छोराह

गर, र

ितमीह लाई

ु न
ःवगर्मा हुनह
ु े आफ्ना

हुनेछौ। उहाँले दुंट र सज्जन दुवैलाई सूयक
र् ो ताप

िदनुहन्ु छ, र धमीर् र पापी दुवैलाई वृिंट िदनुहन्ु छ।

४६ िकनभने यिद

ितमीह सँग ूेम गनह लाई माऽ ूेम गदर्छौ भने ितमीह लाई के इनाम छ?
के महसूल उठाउनेह ले पिन त्यसै गदनन् र?

४७ ितमीह ले आफ्ना

दाजुभाइह लाई माऽ अिभवादन गछ भने अ ह ले भन्दा बढ़ी के गर्यौ र?
के अन्यजाितह ले पिन त्यसै गदनन् र? ४८ यसकारण जःतो ितमीह का
ु न
ःवगर्मा हुनह
ु े िपता िस

ु न्ु छ, ितमीह
हुनह

पिन त्यःतै िस

हुनपु दर्छ।” म ी

५:४३-४८ र "६ िकनिक हामी दुबल
र् हुँदा नै भींट अधमीर्ह का िनिम्त ठीक

समयमा मनुभ
र् यो। ७ धािमर्क मािनसको िनिम्त मनर् तयार हुने कोही िबरलै

ँ गरी पिन हाल्ला। ८
पाइएला, कतै असल मािनसको िनिम्त कसै ले मन आट

तर परमेँवरले हाॆा िनिम्त उहाँको ूेम यसै मा दे खाउनुहन्ु छ, िक हामी पापी

छँदै भींट हाॆा िनिम्त मनुभ
र् यो। ९ यसकारण उहाँको रगत ारा धमीर्

ठहिरएका हुनाले झन् बढ़ी हामी परमेँवरको बोधबाट उहाँ ारा बचाइनेछ ।
१० िकनिक हामी शऽु छँदै उहाँका पुऽको मृत्यु ारा परमेँवरसँग हाॆो

िमलाप भएको िथयो भने, झन् बढ़ी अब उहाँसँगै िमलाप भएका हुनाले भींटको

जीवन ारा हामी बचाइनेछ । ११ यित माऽ होइन, तर हाॆा ूभ ु येशू
भींट ारा

परमेँवरमा

रमाउँदै

हामी

पिन

छ , उहाँ ारा

परमेँवरसँग िमलाप ूाप्त भएको छ।" रोमी ५:६-११।

अब

हामीलाई

ःविववेक र आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता परमूभ ुको उपहार हो र यो

पिवऽ छ। तर यसमा धेरै शिक्तशाली पिरणामह ले लािदएको छ, तपाईँको
िनिम्तमाऽ होइन अ ह को िनिम्त पिन। तपाईँले के मह वपूणर् िनणर्यह

गरे र

यस उपहारलाई ूयोग गिररहनुभएको छ र तपाईँले गनुह
र् न
ु े जुनसुकै िनणर्यह ले

नितजा ल्याउँदछ?

ु ी
३. रहःयमय कृतघ्नता वा वैगन
पापको

रहःयमय

उत्पि को

बारे मा

इजिकएल

२८:११-१९ले

हामीलाई के बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्, "११ परमूभ ुको यो वचन मकहाँ आयो: १२
“हे मािनसको छोरो, टुरोसका राजाको िवषयमा िवलाप गर,् र त्यसलाई भन्:

‘परमूभ ु परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: “ ‘तँ त िस ताको एक नमूना िथइस्, र
बुि ले पूणर् सवार् सुन्दर।

१३ परमेँवरको बगचा अदनमा तँ िथइस्। हरे क

७

ँ ािरएको िथइस्– मािनक, पुंपराज, पन्ना, पीतमिण,
बहुमूल्य पत्थरले तँ िसग
आिनक्स, िबल्लौर, नीर, िफरोजा र बे जले तँ आभूिषत िथइस्। तेरा मिणघरह

सुनले मोहोिरएका िथए, तँ सृजक
े ो िदनमा नै ती तयार पािरएका िथए। १४

अिभभावक क ब हुनलाई तँ अिभषेक गिरएको िथइस्, िकनिक त्यसरी नै मैले

ँ ाई िनयुक्त गरे को िथए।
ँ परमेँवरको पिवऽ पवर्तमा तँ िथइस्।अिग्नमय
तल
ँ ा अधमर् वा
पत्थरह का बीचमा तँ िहँ िथस्। १५ तँ सृिजएको िदनदे िख तम

पाप फेला नपरे को िदनसम्म, तेरो चाल-ढ मा तँ दोषरिहत िथइस्। १६ तेरा

चारै ितरका व्यापार ारा तँ उपिवले भिरइस्, र तले पाप गिरस्। यसैले मैले

ँ ाई परमेँवरको पवर्तबाट अपमान गरी खेिदिदए,ँ र हे अिभभावक क ब, मैले
तल

ँ ाई अिग्नमय पत्थरह का बीचदे िख धपाइिदए।
ँ १७ तेरो सुन्दरताले गदार्
तल

तेरो

दय घमण्डले फुिलयो, तले आफ्नो गौरवको कारण तेरो बुि लाई ॅंट

ँ ाई जिमनमा फािलिदए।
ँ राजाह का अिग मैले तल
ँ ाई
पािरस्। यसैले मैले तल

तमाशा बनाइिदए। १८ तेरा धेरै पापह

र बेईमान व्यापार ारा तले तेरा

ँ ाटै एउटा आगो
पिवऽःथानह लाई िबटुलो पारे को छस्। यसैले गदार् मैले तब
ँ ाई भःम पार्यो। तल
ँ ाई िनयालेर हेनह
िनकािलिदए,ँ र त्यसले नै तल

सबैका

ँ ाई जिमनमा खरानी तुल्याइिदए।
ँ १९ जाित-जाितह मा तल
ँ ाई
िंटमा मैले तल

िचन्नेह

ँ ाई दे खेर भयभीत हुन्छन्। तँ एक डरलाग्दो अन्त्यमा आइपुगक
तल
े ो

छस्, र तँ फेिर किहल्यै रहनेछैनस्।
युगको अन्त्यको

सन्दे श ूितकको लवज ारा धेरै जसो इजिकएलको

पुःतक भिरएकोछ। िवशेष नाउँ नै

तोिकएर व्यिक्तह , जनावरह

बःतुह लाई, र ःथानीय घट्नाह लाई ूयोग गरे र इजिकएलले सन्दे शह

र

मािनसह लाई सुनाएका िथए। तर ती ःथानीय बःतु र घट्नाह को ूयोग
गरे र िदइएको सन्दे शह को बृह र अथर्ह

िथए। उनले जगतमा भएका वा

हुनेवाला इितहासको वाःतिवकतालाई लिक्षत गरे र ती सन्दे शह

िदएका िथए।

उदाहरणमा इजिकएल २८:१-१०मा टायर राजाको बारे मा उल्लेख गिरएको

छ। टायर दे श पुरानो ऐितहािसक िफिनसयन बन्दरगाहमा बसािलएको िथयो।
यो समुिको छे ऊ भएकोले व्यापारले गदार् यो दे श समप

र उ ित भएको

िथयो। त्यो दे शलाई अिहले लेबनानमा छ। पौरािणककालमा टायर दे शको

राजा मािनसमाऽ भएतापिन धनी र अहँकारी शासक िथयो र आफूलाई भगवान

भनेर दावी गथ्य , त्यितमाऽ नभएर उनी सबै दे वीदे वताह को ग ीमा आफू
बसेका भनेर दावी गदर्थे।

८

मा

अिन यस ऐितहािसक वाःतिवक िववरणलाई इजिकएल २८:१२-१९

ंतान्त वा उपमाको पमा ूयोग गिरएको छ। टायरको राजालाई ःवगर्को

दरवारमा रहे को लुिशफरसँग तुलना गिरएकोछ। टायरका राजा एक पिछ

अक पतन भए त्यसरी नै लुिशफर ःवगर्बाट पतनभएको िथयो भनेर हामीलाई

बुझाउन खोिजएको छ। त्यसकारण समुिह को बीचमा रहे का (इजिकएल

२८:२,८) मानवीय राजाको िचऽण लुिशफितर इि त गिरएको छ। जसरी
पौरािणक कालको टायर झिकझाऊ हुन्थे सबैको आदर पाउँथे त्यसरी नै

लुिशफरको सम्मान ठू लो िथयो भनेर इजिकएलले यसरी बताउँछ, "१३
परमेँवरको बगचा अदनमा तँ िथइस्। हरे क बहुमूल्य पत्थरले तँ िसँगािरएको

िथइस्– मािनक, पुंपराज, पन्ना, पीतमिण, आिनक्स, िबल्लौर, नीर, िफरोजा र
बे जले तँ आभूिषत िथइस्।तेरा मिणघरह

सुनले मोहोिरएका िथए, तँ सृजेको

िदनमा नै ती तयार पािरएका िथए। १४ अिभभावक क ब हुनलाई तँ अिभषेक
गिरएको

िथइस्, िकनिक

त्यसरी

नै

मैले

तँलाई

िनयुक्त

गरे को

ँ
िथए।

परमेँवरको पिवऽ पवर्तमा तँ िथइस्। अिग्नमय पत्थरह का बीचमा तँ
िहँ िथस्।" इजिकएल २८:१३-१४।

ती सबै िववरणमा लुिशफरको सु को चिरऽको िनणार्यक वणर्न

इजिकएल २८:१५मा पाइन्छ।यसमा लेिखएकोछ, "तँ सृिजएको िदनदे िख तँमा

अधमर् फेला नपरे को िदनसम्म, तेरो चाल-ढ मा तँ दोषरिहत वा िस

िस को अथर् िनद षमाऽ नभएर सबै गुणह ले सम्प

िथइस्।"

र पूणर् भएको भ े अथर्

पिन लाग्छ। त्यसकारण, उसको िस तामा खराब गन वा गल्ती गन क्षमता

पिन समावेश भएको िथयो। यािन्ऽक ःवगर्दूत नभएको कारणले लुिशफर
नैितक जीव िथयो र ःविववेक वा आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽताले सिजएको िथयो।

ु ो राज्यमा िस
परमूभक

जीवमा हुने गुणह मा आत्मिनणर्य पिन एक हो।

वाःतिवक पमा भ े हो भने लुिशफर िस

र दोषरिहत सृि

गिरएको

िथयो। उसलाई ःवतन्ऽ पमा रोज्ने खुबी िथयो। त्यो खुबी आफ्नो र सबैको
िहतलाई

ूयोग

गिरनुपथ्य ।

तर

ःवतन्ऽतालाई दु पयोग गर्यो र ऊ ॅ

उसले

ःविववेक

वा

आत्मिनणर्यको

भयो। आफ्नो भाऊ खोज्ने बािन वा

आफू को हो सो िवसर अिहलेको भन्दा उसले उच्च ःथान र अिधकार खोजेको
िथयो।

परमूभुले उसलाई सृि

गरे र सम्मान गनुभ
र् एकोूित ऊ सं त ु

भएन।

त्यसको फलःव प, परमूभूु ित आभािरत हुन र उहाँलाई धन्यवाद िदने

ःवभाव उसबाट गायब भयो। उसले आफ्नो क्षमता र योग्यताभन्दा ठू लो मान,

९

सम्मान, ओहोदा र भाऊ खोज्यो। िस

ःवगर्दूतमा यो

जगतमा भएको िस

खराब तत्व कसरी पःयो सोलाई बाइबलले रहःय भनेर िकटान गिरएको छ।

"पाप रहःयमय छ र कसै ले यसको व्याख्या गनर् सक्दै न। पाप र

ु ो कुनै कारणनै छै न। यिद पापको
खराब तत्वको अिःतत्व वा िव मान हुनक

बारे मा अनेक अड्कल गरे र व्याख्या गनर् खोिजयो भने त्यसको कारण िदन

खोिजन्छ र पापलाई सफाइ िदन वा उसको औिचत्य िठक हो भनेर सािबत गनर्
खोिजन्छ। िस , िनमर्ल र दोषरिहन जगतमा पाप दे खा पर्यो, तर पाप गन

कुनै बहाना िथएन भनेर बाइबलमा दे खाएको छ।"-एलेन जी.

अबाउट आन्जलस्, पृ. ३०बाट
१

थेःसोिलिनकी

पान्तिरत।

५:१८मा

पावलले

भन्छन्,

ाइट, द

"सबै

थ

पिरिःथितमा

धन्यवाद दे ओ, िकनिक भींट येशूमा ितमीह का लािग परमेँवरको इच्छा यही
हो।" जब दु:खक

र पिरक्षाह

आउँछ जसरी पावललाई अनिगिन्तयौ आएका

ु ी र आत्मदया वा ःवसहानुभिू तको
िथए तर हामीमा उिब्जने कुनै पिन बैगन

भावनालाई िजत्न पावलका वचनले कसरी सघाउँछ?
४. अहं कार र घमण्डको मोल

बाइबलमा दुई ूमुख िवषयह को बीचमा ूितःपधार् गिररहे को हामी
पाउँछ । एउटाचाही ँ सालेम, िसयोन पहाड, इॐाएलमा भएको भौगोिलक

य शलेम र नयाँ य शलेम जसले परमूभ ुको राज्यको ूितिनिधत्व गदर्छ।
अक मूख्य िवषयबःतु बाबेल र बेिबलोन हो जुन सै तानको नक्कली वा जाली
कायर्क्षेऽ। धेरै पल्ट परमूभ ुले उहाँका जनह लाई जीिवत, सृि कतार्, सनातन

ु ाई नमा े सत्य धमर्िहन बेिबलोनबाट िनःकेर उहाँले ूित ा गनुभ
परमूभल
र् एको

दे शमा आएर उहाँको सेवा ग न् भनेर आ ान गनुभ
र् एको िथयो।
गन

उदाहरणमा अॄाम (जसलाई पिछ अॄाहम भनेर कहलाइयो) मूितर्पूजा

कल्दीको

अर

वा

अर्हाउनुभएको िथयो (उत्पि

उरबाट

िनःकेर

कनानमा

जान

परमूभ ुले

११:३१-१२:९)। (अिहले यो क्षेऽ इराकमा

छ)। धेरै समयको िनवार्सनपिछ यहू दीह

बेिबलोनबाट (आधुिनक इराक)

य शलेममा फकका िथए (एळा २)। र ूकाशको पुःतकमा, परमूभ ुका

जनह लाई युगको अन्तको बेिबलोन (ूकाश १४:४)बाट िनःकेर उहाँमा

गाँिसरएर बःन आ ान गिरएकोछ। अिन उहाँसँगै िसयोन पहाड र नयाँ
य शलेममा ितनीह

रहे नछन् (ूकाश १४:१, ूकाश २१:१-३, १०)।

१०

ूवृि

ःवगर्कै वातावरणमा रहेको लुिशफरको घमण्ड, आफ्नो भाऊ खोज्ने

र अहँकारले गदार् जगत र पृथ्वीलाई लामो समयसम्म कसरी असर

पार्यो? हेनह
र्ु ोस्, "१२ ए िबहानको तारा, ूभातको पुऽ, तँ ःवगर्बाट कसरी

खसेको छस्! उिहले जाित-जाितह लाई होच्याउने, तँ कसरी भूइँमा तल

खसािलइस्।

१३

तले

आफ्नो

दयमा

भिनस्, “म

ःवगर्मा

उक्लनेछु।

परमेँवरका ताराह भन्दा मािथ म मेरो िसं हासनलाई उच्च पानछु । पिवऽ

पवर्तको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभास को पवर्तमा म िवराजमान हुनछ
े ु । १४

म बादलको टुप्पाभन्दा मािथ उक्लनेछु, म आफूलाई सव च्च परमेँवर जि कै
बनाउनेछु।” १५ तर तँ िचहानसम्म, खाड़लको तल्लो गिहराइसम्मै होच्याइस्।"

यशैया १४:१२-१५।

बाइबलमा, बेिबलोन सहर परमूभ ु

र उहाँको राज्यको िसधै िवपक्ष

ँ
ु द्नेजारलाई
वा िवरोधी शिक्त भनेर औल्याइएको
छ; र बेिबलोनको राजा (नेबक

पिन िवशेष इि त गिरएकोछ) घमण्ड, अह ारी, अ लाई दमन गन र
ु द्नेजारलाई ठू लो मूितर् ारा
अिभमानीको ूितक हुन गएको छ। राजा नेबक
बेिबलोन साॆाज्य केवल सुनको टाउकोमाऽ हो र उनको पिछ आउने

कमसलका हुन्छन् भनेर परमूभ ुले ूकट गनुभ
र् एको िथयो।

साॆाज्यह

ु ो ूकटीकरणलाई च ुनौित िदएर राजाले पूरै सुनको मूितर् बनाए।
परमूभक

उनको साॆाज्य सधभिर रहन्छ भनेर उनले दावी गरे । त्यस मूितर्लाई सारा
जनसमूहले ढोग्न पिन उनले आदे श िदएका िथए ( दािनएल ३)। टायरको

राजाको मािमलामा (इजिकएल २८:१२-१९) जःतै बेिबलोनको राजापिन

लुिशफरको ूितक हुन पुगेको िथयो।

अिभमानी, हठी, िनर ुस, बुर र दमनकारी बेिबलोनको राजाको

पतनको बारे मा यशैया १४:३-११मा लेिखएको छ। अिन, यशैया १४:१२१४मा यशैया सं सारको ऐितहािसक क्षेऽबाट ःवगर्को दरवारितर ध्यान िदन्छ।

त्यही खालको अिभमानी, हठी, िनर ुस, बुर र दमनकारी ःवभाव लुिशफरको
िदमागमा चढ्दा उसको पतन भएको िथयो। लुिशफर ःवगर्का सारा जीवह

भन्दा उच्चमा आफ्नो िसं हासन ःथापना गन र आफूलाई परमूभ ु जःतै बनाउने
(यशैया १४:४) सेखी गरे को िथयो। ःवगर्मा यो नयाँ र दुँमनी वातावरणको
सु वाट िथयो। परमूभ ुको सवर्िहत खोज्ने ूेम र सहयोगलाई लुिशफरको

ःवाथर्पना र ूितःपधार् गन मनिःथितले च ुनौित िदएको िथयो। आफू को हो
त्यःतै ःवभाव परमूभ ुको हो भनेर शऽुले आरोप लगाउन दुःसाहस गरे को

िथयो। अ

ःवगर्दूतह को सामु उसले

११

उसको त्यस झुटो आरोपलाई

फैलाएको िथयो। यस जगतमा खराब, पाप र दु ताको रहःयमय सु वात

सै तानको आफ्नो िनणर्यको कारणले भएको िथयो।

कितपय समयमा हामी आफ्ना पद र उपलब्धीह ले घमण्ड र धाक

लगाउन सिजलो हुन्छ। येशूको बूस हाॆो सामनु राख्दा त्यस खालको सैतािनक
ूवि बाट हामी कसरी जोिगन सक्छ ?
५. अिवँवासको फैलावट
ःवगर्मै सु

भएको िविोह पृथ्वीमा फैिलयो भनेर िसकाउने ूकाश १२

अध्याय हेनह
र्ु ोस् "१ ःवगर्मा एउटा आँचयर्जनक िचन्ह दे िखयो: सूय र् पिहरे की

एउटी ःऽी दे खा परी, जसको पाउमुिन चन्िमा िथयो, र त्यसले िशरमा बा॑ वटा

ताराको मुकुट लाएकी िथई। २ त्यो गभर्वती िथई, र जन्माउने अवःथाको

पीडामा ूसववेदनाले िचच्याइरहेकी िथई। ३ अिन ःवगर्मा अक एउटा िचन्ह

दे िखयो: सात वटा िशर, दश वटा सीङ र िशरमा सात वटा मुकुट लाएको एउटा

ठू लो रातो अिज र दे खा पर्यो। ४ त्यसको पुच्छरले ःवगर्को एक ितहाइ
ताराह लाई

सोहोरे र

पृथ्वीमा

फािलिदयो।

बालक

जन्मनासाथ

त्यसलाई

िनिलहालूँ भनी त्यो अिज र बालक जन्माउन लागेकी ःऽीको सामुन्ने खड़ा
िथयो। ५ त्यस ःऽीले सारा जाितलाई फलामको डन्डाले शासन गन एउटा

छोरो जन्माई। त्यसको बालक परमेँवरकहाँ उठाइएर उहाँको िसं हासनमा

लिगयो। ६ त्यो ःऽीचािहँ उजाड-ःथानिभऽ भागी, जहाँ एक हजार दुई सय साठी

िदनसम्म त्यसको पालनपोषण होस् भनेर परमेँवरले त्यसको लािग ठाउँ तयार

राख्नुभएको िथयो। ७ अिन ःवगर्मा लड़ाइँ भयो। िमखाएल र ितनका दूतह ले

ँ यु
त्यस अिज रसग
ियनीह

गरे । अिज र र त्यसका दूतह ले पिन यु

गरे , ८ तर

हारे , र ियनीह का िनिम्त ःवगर्मा कुनै ठाउँ रहेन। ९ त्यो ठू लो

अिज र तल फािलयो‐त्यो ूाचीन सपर्, जो सारा सं सारलाई बहकाउने िदयाबलस

वा शैतान हो। त्यो पृथ्वीमा फ्याँिकयो र त्यसका दूतह

त्यसका साथसाथै

फ्याँिकए। १० तब मैले ःवगर्मा यसो भिनरहेको एउटा ठू लो आवाज सुन, “अब

हाॆा परमेँवरको मुिक्त, शिक्त, राज्य र उहाँका भींटको अिधकार आएको छ।
िकनिक हाॆा भाइह लाई दोष लगाउने, जसले हाॆा परमेँवरको सामुन्ने
ितनीह लाई िदनरात दोष लगाउँछ, त्यो तल फ्याँिकएको छ। ११ ितनीह ले

थुमाको रगत र आफ्ना गवाहीको वचनको कारण त्यसलाई िजतेका छन्, र

ितनीह ले मृत्युसम्मै पिन आफ्नो ज्यानको माया राखेनन्। १२ यसकारण हे
ःवगर्मा रहनेह , ितमीह

रमाओ। तर पृथ्वी र समुिलाई िधक्कार छ! िकनभने

आफ्नो समय अल्प छ भनी थाहा पाएर िदयाबलस ठू लो बोधसाथ ितमीह कहाँ
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तल आएको छ।” १३ जब त्यस अिज रले आफू पृथ्वीमा फ्याँिकएको दे ख्यो,

तब त्यसले छोरो जन्माउने त्यस ःऽीलाई खे यो। १४ तर त्यस ःऽीलाई त्यस
सपर्को सम्मुखबाट उजाड-ःथानमा उड़े र जानलाई ठू लो ग डका दुई पखेटा

िदइए। त्यो उजाड-ःथान साढ़े तीन वषर्सम्म त्यस ःऽीको पालनपोषणको िनिम्त

तयार गिरएको िथयो। १५ त्यस ःऽीलाई बाढ़ले बगाओस् भनेर त्यस सपर्ले
ःऽीको पिछ आफ्नो मुखबाट नदीजःतै पानी िनकाल्यो। १६ तर पृथ्वीले त्यस

ःऽीलाई सहायता गर्यो, र अिज रले आफ्नो मुखबाट िनकालेको नदी पृथ्वीले
आफ्नो मुख उघारे र िनिलिदयो। १७ अिज र त्यस
ँ यु
उनका बाँिक सन्तानसग

ँ बोिधत भयो, र
ीसग

गनर् गयो, परमूभ ुका आ ाह

पालन गछर्न ्

र

येशूको गवाहीलाई पिबराख्छन्।" (कुनै कुनै नेपाली बाइबलमा पद १७लाई
हटाएर यो थिपएकोछ, "अिन त्यो अिज र समुिको िकनारमा खड़ा भयो")।
वा

िदमागह को

ूकाश १२ले हामीलाई बताउँदछ िक ःवगर्मै ठू लो भौितक यु

भयो। त्यस

लुिशफरको

पतन

केवल

वैचािरक

िभडन्तमाऽ

टक्करमाऽ िथएन। यो कुनै वाद वा दशर्नको वाक िभडन्तमाऽ िथएन।

महायु मा लुिशफर र उसका ःवगर्दूतह
ःवगर्दूतह

एकाितर िथए भने येशू उहाँका

एकाितर िथए। यो कुनै पौरािणककथामा रिचएको महायु

िथएन।

लुिशफरले नै वाःतिवक यु को नेतत्ृ व गरे को िथयो। लुिशफरलाई ूकाश
१२मा "ठू लो अिज र वा सागन," "पुरानो सपर्," िदयाबलस वा सै तान,"

(नेपाली शब्दकोशमा दानव) र "भाइह लाई दोष लगाउने" भनेर सम्बोधन

गिरएको छ (ूकाश १२:९,१०) भने, भी लाई "िमखाएल" (ूकाश १२:७)
ु न्ु छ" हो।
जसको अथर् "परमूभ ु जःतै हुनह

यहू दा ९को अनुसार येशूलाई ूधान ःवगर्दूत भिनएको छ। कितले

ु न्ु छ भनेर ठान्दछन्। दािनएलले दे खेका िविभ
उहाँमाऽ ःवगर्दूत जीव हुनह

मूख्य दशर्नह मा भी लाई मूख्य बनाएर टुँ ग्याइएको छ साथै िविभ

नाउँले

उहाँलाई सम्बोधन गिरएको छ: आकाशबाट आएको कुनै हातह ले नखोपेको
च ानले ढालेर उहाँको अनन्त राज्य ःथापना गिरएको च ान (दािनएल

२:३४,४५), मािनसको पुऽ (दािनएल ७:१३), पिवऽ जनह का सेना र

राजकुमारह को

राजकुमार

(दािनएल

८:१०,२५)

र

िमखाएल

महान्

राजकुमार (दािनएल १२:११)। वाःतिवक पमा परमूभ ुको ःवगर्दूत भनेर
ु न्ु छ (ूःथान ३:१-६, ूेिरत ७:३०-३३
सम्बोधन गिरँदा परमूभ ु आफै हुनह

ु न्ु छ जो भी
आिद), त्यसकारण िमखाएल त्यही ईँवरीय व्यिक्त हुनह
ूकाश १२ले िनरन्तर मा चिलरहे को महान् यु

आफै।

वा महान् िववादीय

यु को समुच्च पमा िचऽण यसरी िचऽण गिरएकोछ, (१) लुिशफर र एक

१३

ितहाइ ःवगर्दूतह को यु

वा िविोहको सु

(२) बूसमा येशूले िबजय ूाप्त

गनुभ
र् एर त्यो यु को िनणार्यक अन्त्य र (३) परमूभ ुका अन्तको समयमा रहने
जनह को िव

मा छे िडरहने यु को अझै िनरन्तरता।

महान् िववादको सु को बारे मा आफ्नो मनतव्य व्यक्त गद िददीमाँ

एलेनले यसरी व्याख्या गनुभ
र् एको छ, "महान् सदाशय र दया दे खाउनुभएर

ु े लुिशफरको खराब िनयतलाई सहनुभएको िथयो। जब असं तिु
परमूभल

ःवभावलाई उसको िदमागमा खेलाइरहँदा उसको उच्च ओहोदाबाट उसलाई

ु ा बफादारी ःवगर्दूतह को बीचमा आफ्नो
तुरन्तै झािरएको िथएन। परमूभक
झुटा दावीह

ु े उसको तुरन्तै कावार्ही गनुभ
ूःतुत गदार्सम्म ूभल
र् एन। धेरै

समयसम्म उसको पदलाई ःवगर्मा ःथािपत नै गिरएको िथयो। पँचाताप र
ु ा समिपर्त हुने शतर्मा उसलाई बारम्बार क्षमा उपलब्ध गराएको िथयो।"ूभम

द मेट कन्ऽभसीर्, पृ. ४९५, ४९६बाट
ःवगर्मा त्यो यु

पान्तिरत।

कितसम्म चिलर ो त्यो हामीलाई थाहा छै न। तर

यु को ितॄता र समयको ख्याल भन्दा पिन यो ठू लो
त सै तान र उसका ःवगर्दूतह

न् को मह ववपूणर् पक्ष

"हारे , र ियनीह का िनिम्त ःवगर्मा कुनै ठाउँ

रहे न" (ूकाश १२:८, लूका १०:१८मा पिन यसको पुि

हाॆो िनिम्त ठू लो समःया त ितनीह
ितनीह सँग यु

यस पृथ्वीमा आए

गनर् हामीलाई वाध्य पािरएको छ।

यस पृथ्वीमा त्यो यु

गिरएकोछ)। तर

र युगको अन्तसम्म

कसरी छे िडरहेको छ भ े वाःतिवक ूमाण

तपाईँले कसरी दे िखरहनुभएको छ? यस यु मा हाॆो शऽुलाई माथ गनर् हामीमा

केमाऽ आशा छ?
उपसं हार:

थप जानकारी: पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस, पृ. ३३-४३को " ाइ वाज िसन

पिमर्टेड?" र द मेट कन्ऽोभसीर् पृ. ४९२-५०४को "द ओिरिजन अभ इिभल।"

"सै तान र उसका ःवगर्दूतह ले ःवगर्को वणर्न नै गनर् नसिकने मिहमा दे खेका

िथए, ितनीह ले परमूभ ुको िवशाल राजकीय गौरबको अनुभव गरे का िथए।
ितनीह

िव

परमूभ ुकै मिहमाको अगािड उिभएका िथए। तर ितनीह ले उहाँको

मा िविोह गरे । ितनीह को मुिक्तको िनिम्त आशाको कुनै िथएन। त्यहाँ

ु ो महाशिक्तको नयाँ र अचम्मको ूदशर्न गरे र ितनीह लाई
अब परमूभक
गिहरो ूभाव पान कुनै छै न िकनिक ितनीह ले उहाँको मिहमालाई अनुभव

गिरसकेका िथए। यिद ितनीह
ितनीह लाई कुनै अ

अविणर्य मिहमाको सम्मुखमै िविोह गछर्न ् भने

अनुकुल वातावरणमा रािखन सक्दै नथ्यो जहाँ ितनीह
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पिरवतर्न भएको ूमािणत गनर् सकुन्। ितनीह को िविोही मनिःथित, गनगन
गन बानी, श ा,

डाह र ईंयार् गन वा आफ्नो भाउ खोज्ने मानिसकतालाई

साम्य पानर् कुनै आरिक्षत गिरएको शिक्त िथएन न त ितनीह ले अनुभव गरे को

भन्दा अिसिमत मिहमाको महान् उच्चता र गिहर्याइ िथयो। ितनीह को दोष र

ितनीह को दण्ड ःवगर्को दरवारमा ितनीह ले पाएको गौरबमय ूित ा र
अवसरह को
२१बाट

अनुपातमै

पान्तिरत।

"सै तान ॅ

हुनपु दर्छ।"-एलेन

जी.

ाइट,

कनृन्टे शन,

पृ.

हुने र उसको छल गन शिक्तलाई ूयोग गरे र मािनसको

पतन हुने कुरो सु दे िख नै परमूभ ु र भी लाई थाहा िथयो। पापको अिःतत्व

ु ो चाहना िथएन, तर त्यसको अिःतत्व हुने उहाँलाई
हुनपु छर् भ े परमूभक

पिहलादे िख नै थाहा िथयो। पापको भयानक आपतकािलनसँग सामना गनर्

उहाँले ूावधान वा बन्दोबःत गिरसक्नुभएको िथयो। सं सारूित उहाँको ूेम

यःतो महान् िथयो िक उहाँले त्यसलाई आफ्नो एकमाऽ िूय पुऽ िदन उहाँ
वचनब

ु एको िथयो तािक "उहाँमािथ िवँवास गन कोही पिन नाश नहोस्,
हुनभ

तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्।" यूहन्ना ३:१६।"-द िडजाएर अभ एजेज,

पृ. २२बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:

अ. पापको सु वात र यस सं सारमा खराबको अिःतत्वलाई परमूभ ु नै
िजम्मावारी हुनहु न्ु छ भनेर घोर िचन्तनमनन गनुह
र् ोस्। यो दोषारोपनको

आ.

जवाफ हामीले कसरी खोज्ने?

खराबको पूरै ूँनलाई बुझ्न बूसको ःथान कसरी उपयुक्त हुन्छ?

खराबको सु लाई बुझ्न बूस र त्यहाँ के भयो त्यो हाॆो बुझाइको
केन्ििवन्दु िकन हुनपु दर्छ?

इ. हजार वषर्को पाप र यस सं सारमा भएको दु:खक लाई सैतानलाई पूरै

थाहा पाइसकेको हुनपु छर्। उसको िविोहका दु:खद नितजाूित ऊ

सजग भइसक्नुपन हो। तैपिन अझ उसले परमूभ ुको िवरोधमा ऊ

िकन गइरहेको छ?

ई. परमूभ ुको िबनासतर् ूेमको बारे मा येशूले म ी ५:४३-४८मा उल्लेख
गनुभ
र् एको हामीलाई थाहा छ।

हामीले अ

ँ गन
मानवूाणीह सग

कारोबारको नमुना ूभ ुले ती पदह बाट दे खाउनुभएको छ। तपाईँको

ँ
पिरवार र चचर्मा त्यो नमुनालाई तपाईँले अझ राॆोसग
कसरी
ूितिबिम्बत गनर् सक्नुहन्ु छ?
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उ.

१ पऽुस ५:८मा पऽुसले हामीलाई यसरी सचेत गराएका छन्, "सचेत

रहो, जागा रहो, ितमीह को शऽु िदयाबलस कसलाई भे ाऊँ र खाइहाँलू

भनी गजर्ने िसं हझ खोिजिहँ छ।" सैतानको युिक्तह बाट हामी कसरी

र्ु ोस्, "१० अब अन्त्यमा, ूभ ुमा र उहाँका शिक्तको
जोिगने? हेनह

सामथ्यर्मा बलवान् होओ। ११ िदयाबलसका युिक्तह का िव

मा

खड़ा हुन सक्नलाई परमेँवरका सारा हातहितयार धारण गर। १२
िकनिक

हामीह को

दुं

ाइँका

शरीर

िव

, शिक्तह का

आित्मक

सेनाह का

ूधानताह का

सांसािरक

यु

शासकह का

िव

र

र

रगतको

िव

ःवगीर्य

ःथानह मा

िव

िव

, वतर्मान
हो।
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होइन, तर

अन्धकारका

भएका

यसैकारण

परमेँवरका सारा हातहितयार उठाओ, र यसरी खराब िदनको सामना

गनर् सक, र सबै काम गरे र खड़ा हुन सक्ने होओ। १४ यसकारण

आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर, धािमर्कताको छाती-पाता लाएर खड़ा

होओ, १५ र खु ामा िमलापको सुसमाचारका जु ा लाएर तयार होओ।

१६ साथै िवँवासको ढाल उठाओ, जसबाट ितमीह

दुंटका सबै

अिग्नबाण िनभाउन सक्नेछौ। १७ मुिक्तको टोप लगाओ, र पिवऽ

आत्माको तरवार लेओ, जोचािहँ परमेँवरको वचन हो। १८ सारा

ूाथर्ना र िनवेदनसाथ सब समय पिवऽ आत्मामा ूाथर्ना गर। यस
उ ँ
े यले लगनशील र सतकर् भएर सबै सन्तह का िनिम्त ूाथर्ना

गिररहो। १९ मेरो िनिम्त पिन ूाथर्ना गर, िक जब म आफ्नो मुख

खोल्छु तब मलाई वचन िदइओस्, र म िनभर्यतासाथ सुसमाचारको

रहःय घोषणा गनर् सकूँ, २० जसको िनिम्त म साङ्लाले बाँिधएको एक

ँ बोल्न
राजदूत हुँ, र जसरी मैले बोल्नुपन हो, त्यसरी म साहससग

सकूँ।" एिफसी ६:१०-२०।

१६

कथा १

आशा खोज्दै

िब ी, न्युिजलान्ड
एिशयामा कुनै धािमर्क वातावरण नभएको घरमा िबःटी

हुककी िथइन्। जब उनी त नी भइन् उनले यो ूँन

सोध्न थािलन्, "यस जीवनको अथर् के छ?" यिद

मािनसको जीवन केवल एउटामाऽ छ भने खानु, िपउनु

र मनमोजी गनु,र् त्यो नै जीवनको उ म अथर् हो भनेर
उनले सोचेकी िथइन्। तर यो जीवन पिन उनको
िनिम्त अथर्िहन सािबत भइरहे को िथयो।

एउटा गमीर्को मौसममा अङ्मेजी भाषा िसकाउने ःकूलमा उनी भनार्

भइन्। त्यस ःकूलको िशक्षक अमेिरकाबाट आएका िथए। उनी ईँवरीय

िव ानमा िपएच डी गरे का िथए। क्लासको सु मै उनले आफूलाई परमेँवरले

कार दुघट्
र् नाबाट कसरी बचाउनुभयो भनेर गवाही सुनाए। दुघट
र् नामा उनको
कार नराॆोसँग क्षती भएको िथयो। तर त्यसबेला उनलाई केही ठु लो कचौराले

छोपेको जःतो अनुभव भएको िथयो र दुघट
र् नाबाट केही चोट नभइ आफू
बचेको सुनाए। त्यस आँचयर्लाग्दो कथा सुनेर िबःटी धेरै ूभािवत भइन्।
क्लास सकेपिछ घरमा गएर आफ्ना बाबु आमालाई त्यो कथा सुनाइन्।

त्यसबेला उनको िदमागमा परमेँवरको बारे मा िबउ रोिपएको िथयो।

दश वषर्पिछ, जब उनी क्यानाडामा छु ीको बेलामा गइन् त्यसबेलमा

उनले परमेँवरको बारे मा फेिर सोिचन्। उनी भ्यानकुभरको होटे लमा बसेकी

िथइन्। उनको होटे लिनर एउटा चचर् िथयो। त्यस चचर्को ढोकामा एक जना
मािनस

ठू लो

अक्षरले

लेखेको

कागतमा

हातबाट

दे खाउँदै

िथयो,

"घर

फिकर्नुहोस्।" अपरान्हमा, जब उनी चचर् भएर फिकर्न्दै िथइन् त्यही मािनसले

त्यो छापा हातबाट दे खाउँदै िथयो, "घर फिकर्नुहोस्।" हुरीबतास चिलरहे को

िथयो, तर त्यसको बावजुदपिन त्यस मािनसले सुरो भएर त्यो छापा िकन

दे खाइरहे को उनले छक्क परे र सोिचन्। उनको िदमागमा त्यस मािनस

मिहन सम्म चलबल गिररअयो। आिखरमा इसाई िवँवासह मा केही न केही

िवशेष कुरो होला भनेर उनको मनमा ग

ो।

घर फकपिछ िबःटीले माःटर पढ्न िवँविव ालयमा भनार् भइन्।

जब कक्षामा उनको िशक्षकले आित्मक पुःतक उनलाई र उनका साथीह लाई

उपहारको

पमा िदँदा उनी छक्क पिरन्। त्यस पुःतकूित उनी ूभािवत
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भएकी िथइन् िकनिक त्यस पुःतकमा उनले सोधेकी जीवनको केही अथर्को
बारे मा जवाफ लेिखएको िथयो। उनले िशक्षकलाई इमेलबाट धन्यवादको पऽ

लेिखन् र उनले येशूको बारे मा अझ जानकारी िलन चाहे की लेिखन्। त्यस

िशक्षकले अक िशिक्षकालाई उनलाई िचनाइ िदए। उनले आफ्नो घरमा हरे क

् समूहले िबःटीलाई माया गरे को र आफ्नो
हप्ता आराधना कायर्बम गिथर्न।

समूहमा हुलेको महसुस गिरन्। उनले िदनिदनै बाइबल पढ्न थािलन्। पिछ,

उनले आफ्नो

दयलाई परमेँवरमा सुिम्पन्।

िबःटीले धेरै चचर्ह मा गइन् र चचर्का कायर्बमह मा भाग िलइन्,

तर परमेँवरसँगको उनको सम्बन्ध केही न केही िठक नभएको
महसुस गिरन्।

उनले

दुई वषर्पिछ जब उनी न्यु िजलान्डमा गएकी िथइन् तब उनले होप

च्यानल टे िलिभजन कायर्बम हे िरन्। घर फकपिछ उनले अलाइनमा होप

साबथःकूल कायर्बम यु

ुबमा भएको उनले भे ाइन्।

उनले होप साबथ ःकूल कायर्बम हे न र् थािलन् र त्यसलाई रोक्न

सिकनन्। होप च्यानल साबथ ःकूल कायर्बम उनको िदनमा अत्यन्तै

खुिशयाली समय भएको िथयो। उनले केही मिहनािभऽ त्यो होप च्यानलको

तीन वषर्को कायर्बम हे िरन्। अनललाइनमा भएको सबै साबथ ःकूल कायर्बम
उनले हे िरन्। होप च्यानलमा दे खाइएका कक्षाका सहभागीह ले गदार् उनले
कितपय िवषयह

बुझ्न सकेका िथए। ितनीह का हँिसलो

सार्है मन परे को िथयो।

मुहारह

उनलाई

जब उनले त्यस होप च्यानल कायर्बम हे िरन् तब उनले परमेँवरको

बारे मा ःप

ु न्ु छ, उहाँले
िचऽण थाहा पाइन्। परमेँवर दयाले भरपूणर् हुनह

मािनसह लाई आफूितर फक स् र उ ार पाऔस् भ े उहाँ चाहनुहन्ु छ, र उहाँ

ु न्ु छ भ े सन्दे श िसिकन्। पिहलो पल्ट उनी
जिहले पिन क्षमा िदन तत्पर हुनह
परमेँवरसँगको सम्बन्ध राॆो

भएको उनले महसुस गिरन्। उनी सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट चचर्मा सिरक हुन िनणर्य गिरन् र बिप्तःमा िलने पिन िनणर्य
गिरन्।

"मेरो आित्मक जीवनको उत्थानको िनिम्त मेरो जीवनमा होप च्यानल

कायर्बम आउन िदनुभएकोमा धन्यवाद छ। अब म मेरो जीवन येशूलाई िदन
तयार छु र म परमेँवरको मिहमाको िनिम्त िजउन चाहन्छ। यही नै मेरो

जीवनको अथर् हो।"

-आन्द्र्यु मेकचेःनी।
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