२

पापमय संसारमा म ृ यु

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि

२:१६,१७, उत्पि

३:१-७, भजन

११५:१७, यूह ा ५:२८,२९, रोमी ५:१२ र २ कोरन्थी ५:२१।
यस अध्यायको मूल सार पद: "एक जना मािनस ारा सं सारमा पाप आयो, र
पापबाट मृत्यु। यसरी सबै मािनसले पाप गरे का हुनाले सबै मािनसमा मृत्यु
फैिलयो।" रोमी ५:१२-१४।
भी

ारा नै परम परमेँवरले जगत र पृथ्वीको अिःतत्व ःथापना

गनुभ
र् एको िथयो (यूह ा १:१-३,१०, कलःसी १:१६, िहॄू १:२)। तर जब

परमूभ ु िपताले भी लाई िवशेष सम्मान गनुभ
र् एर उहाँसँग सहमित गरे र दुवै
िमली यस पृथ्वी सृि

गन घोषणा गनुभ
र् एको िथयो, तब त्यसबेला लुिशफर

भी को डाहा, ईंयार् र िरस गरे को िथयो" एलेन जी.
िरडेम्पसन, पृ. १४बाट

ाइट, द ःटोरी अभ

पान्तिरत)। त्यसै समयदे िख उहाँको िव

मा उसले

षडयन्ऽ गनर् थालेको िथयो।
ःवगर्बाट

फ्याँिकएपिछ

सै तानले

आदम

र

हव्वाको

सुख

र

अमनचै यनलाई नाश गनर् िनणर्य गर्यो। यस पृथ्वीबाट ितनीह लाई सखाप
पारे र ःवगर्मा अपशोच र पीडा उसले िनम्त्याउन चाहे को िथयो। उसले यो
कल्पना गर्यो िक "यिद उसले कुनै छल गरे र आदम र हव्वालाई फसाउन

सफल भयो भने, परमूभ ुले

यःतो कुनै ूावधान बनाउनुहन
ु ेछ जसबाट

ितनीह लाई क्षमा िदनुहन
ु ेछ। ितनीह सँगै आफू र पितत ःवगर्दूतह
ु ो दयामा सिरक हुनसकोस्।"- एलेन जी.
पाएर परमूभक

िरडेम्पसन, पृ.२७बाट

क्षमा

ाइट, द ःटोरी अभ

ु एर
पान्तिरत। सै तानको रणनीितूित सजग हुनभ

ु े आदम र हव्वालाई ूलोभनमा नफःन वा सुरिक्षत हुन
परमूभल

ितनीह लाई चेतावनी िदनुभएको िथयो (उत्पि

१७

उहाँले

२:१६,१७)। त्यसको अथर्,

यस पृथ्वी िस

र खोटरिहत भएतापिन मानव जाितलाई ःप

पमा केही

िसमावन्धन तोिकएको िथयो जसबाट परमूभ ुको आ ालाई िशरोपर गनर्
सकोस्।

१. तनावको बीचमा वक्तव्यह

ु ो हातबाट यस पृथ्वीको सृि भयो तब यो िस
जब परमूभक

दागरिहत िथयो (उत्पि

र

१:३१)। आदम र हव्वाको िनिम्त मृत्यु अपिरिचत

िथयो। त्यस सन्दभर्मा परमूभ ु अदनको बगचामा आउनुभयो र यो सतकर्
गराउनुभयो, "अिन उहाँले मािनसलाई यो आ ा िदनुभयो, “बगचाका सबै
खका फल ितमीले स ोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको

िदने

खको फलचािहँ नखानू, िकनभने जुन िदन ितमीले त्यो खान्छौ ितमी

िनँचय नै मनछौ।" उत्पि

िस

२:१६-१७।

र दागरिहत अदनको बगचामा नै आित्मिनणर्य वा ःविववेकको

ःवतन्ऽताको वाःतिवकता अिःतत्व िथयो भनेर उत्पि

२:१६,१७ले कसरी

दे खाउँदछ?
सपर्को

ान

ु ाट आदमलाई चेतावनी िदनुभएको केही समयपिछ सै तान
परमूभब
प धारण गरे र अदनमा ूवेश गर्यो। आनन्दसाथ रमाइलो मान्दै

सपर्ले िनषेिधत फल खाएको हव्वाले दे िखन् र त्यसलाई केही भएको िथएन।
"सपर् आफैले िनषेिधत फल खाएको िथयो (पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस् पृ. ५४)

तर त्यसलाई केही भएको िथएन।

सपर्को कुरा हव्वाको िनिम्त कःतो िच बुझ्दो िथयो सो उनको ठाउँमा

तपाईँ

आफै

राखेर

उत्पि

३:१-४

"परमूभ ु

पढ्नुहोस्।

परमेँवरले

बनाउनुभएका वन्य पशुह मध्ये सपर् सबभन्दा धू तर् िथयो। त्यसले ःऽीलाई

भन्यो, “के परमेँवरले ितमीह लाई बगचाको कुनै पिन

भन्नुभएको छ?” ःऽीले सपर्लाई भिनन्, “बगचाका

सक्छ ,

तर बगचाको बीचमा भएको

खह का फल हामी खान

खका फलको िवषयमा परमेँवरले

भन्नुभएको छ, ‘त्योचािहँ नखानू र नछु नू, नऽता ितमीह
भन्यो, “ितमीह

खको फल नखानू भनी

मछ ’।” सपर्ले ःऽीलाई

मदनौ। िकनिक परमेँवर जान्नुहन्ु छ िक जुन िदन ितमीह

ँ ा खुल्नेछन्, र असल र खराबको
त्यो खान्छौ त्यही िदन ितमीह का आख
पाएर ितमीह

परमेँवरजःतै हुनछ
े ौ।” उत्पि

१८

३:१-५।

ान

मानवीय तकर्को

ि कोणले सपर्को ूःताव परमूभ ुको भन्दा बिढ

िच बुझ्दो दे िखएको िथयो। पिहलो त, ूाकृितक सं सारमा पाप र मृत्यको

अिःतत्व भएको कुनै ूमाण दे िखएको िथएन। दोॐोमा, सपर्ले िनषेिधत फल

खाएर रमाइलो मािनरहे को जःतो दे खाएको िथयो। त्यसकारण, त्यो खाएर

ु ो आ ा कठोर,
िकन मजा निलने भनेर हव्वाले सोच्न पुगेकी िथइन्। परमूभक

धेरै ूितबन्धात्मक, अथर्िहन र मािनस रमाइलो नग न् भ े उहाँको इच्छा

भएको खालको दे िखएको िथयो।

ु ो र सै तानको कथनको बीचमा कुन् रोज्ने भनेर
दुभार्ग्यवस, परमूभक

हव्वाको िदमागमा

न्

चिलरहे को बेलामा उनले तीन आधारभूत मौिलक

नीितह लाई वेवाःता गरे िक िथइन्: (१) आित्मक कारोवार वा

ानमा जुनसुकै

मैहँ ु भ े मािनसको तकर् सध सुरक्षीत र सही हुन्छ भ े छै न; (२)
ु ािथ आःथा नराख्ने धािमर्क गु ह , दाशर्िनकह , वै ािनकह ,
परमूभम

साथीभाइह को अगािड बाइबल तकर्िहन र अथर्िहन दे िखन्छ। ितनीह
सही वा िठक र ितनीह का कथनह

सध

भरपद दे िखने हुन्छ र (३) कुनै पिन

ु ािथ भरोसा राख्न र उहाँका
थोक आफैमा खराब वा गलत हुँदैन, तर परमूभम

आदे शह

पालन गनर् मािनसलाई िदएको आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽतालाई जाँच्न

वा त्यसूित सजग भइरहन ती नीितिनयमह

उहाँले िदनुभएको िथयो।

हव्वाले अदनको बगचामा जुन अनुभव गिरन् त्यो मानव इितहासमा
केवल त्योमाऽ िथएन। ूत्येक िदन र ूत्येक क्षणमा हामीले बाइबल

(कितपय समयमा त्यःतो लोकिूय र मनािसब पिन दे िखन्दै न होला) र
हामीलाई मोिहत पानर् घेिरएको सं ःकार र मानव दशर्न तथा सल्लाहह को
बीचमा िनणर्य गिररहनुपरे को हुन्छ। हामीले जे िनणर्य गछ त्यसको नितजाले
अनन्त सम्म असर पान हुन्छ।

सं सारका धारणा, िशक्षादीक्षा र बाटोह

बाइबलमा उल्लेिखत ःप

ँ
िशक्षासग
न् वा मेल नखाने केही छ जुन तपाईँलाई थाहा छ?
२. सपर्बाट धोखा वा छल

परमूभ ुको आदे श र सपर्को करलाई रोज्न हव्वाले िनणर्य गनर्

कुन

मापन ूयोग गिरन् वा कसरी तौिलन्? हेनह
र्ु ोस्, "१ परमूभ ु परमेँवरले

बनाउनुभएका वन्य पशुह मध्ये सपर् सबभन्दा धू तर् िथयो। त्यसले ःऽीलाई
भन्यो, “के परमेँवरले ितमीह लाई बगचाको कुनै पिन

१९

खको फल नखानू भनी

भन्नुभएको छ?” २ ःऽीले सपर्लाई भिनन्, “बगचाका
सक्छ , ३ तर बगचाको बीचमा भएको

खह का फल हामी खान

खका फलको िवषयमा परमेँवरले

भन्नुभएको छ, ‘त्योचािहँ नखानू र नछु नू, नऽता ितमीह
ःऽीलाई भन्यो, “ितमीह
ितमीह

खराबको

मछ ’।” ४ सपर्ले

मदनौ। ५ िकनिक परमेँवर जान्नुहन्ु छ िक जुन िदन

ँ ा खुल्नेछन्, र असल र
त्यो खान्छौ त्यही िदन ितमीह का आख
ान पाएर ितमीह

परमेँवरजःतै हुनछ
े ौ।” ६ जब ःऽीले त्यस

खको फल खानलाई असल र हेनम
र् ा रहरलाग्दो, र बुि
खको चाह गनुप
र् न रहेछ भनी दे िखन्, तब ितनले त्यस

पाउनलाई त्यस

खको फल िटपेर

ँ ा
खाइन्, र आफ्ना पितलाई पिन िदइन्, र उनले पिन खाए। ७ अिन दुवैका आख

खुले, र “ना ै पो रहेछ ” भनी ितनीह ले थाहा पाए। अिन अञ्जीरका पातह

गाँसेर आफ्ना िनिम्त ितनीह ले वःऽ बनाए।" उत्पि

३:१-७।

मािनसलाई फसाउन ूलोभन, छल र मोहमा पान मनोवै ािनक

अ को ज्वलन्त र ःप

उदाहरणह मा उत्पि

आदम र हव्वाले िनषेिधत फल खायो भने ितनीह

३ उल्लेखनीय छ। यिद
िनँचय नै मन छन् भनेर

ु े ितनीह लाई चेतावनी िदनुभएको िथयो (उत्पि
परमूभल
सपर्को

२:१६,१७)।

प िलएर सै तानले धेरै मनमुग्ध पान भाषण कलाको रणनीित अपनाएर

ितनीह लाई पापमा फसाउन सफल भयो।

पिहलो त परमूभ ुको िनिँचत िनषेधआ ालाई सबै फलह मा ूयोग

गर्यो। उसले हव्वालाई सोध्यो, “के परमेँवरले ितमीह लाई बगचाको कुनै
पिन

खको फल नखानू भनी साँिच्चक्कै भन्नुभएको छ?” उत्पि

केवल एउटा

३:१।

खको फलमाऽ नखानु र नछु नु र खायो भने मनछ भनेर

हव्वाले सै तानको कुरा कािटन्।

ु ो आदे शलाई सै तानले ठाडै खण्डन गर्यो। उसले
अिन परमूभक

ठोकुवा नै गरे र भन्यो, "ितमी कदापी मनछै नौ!" (उत्पि

३:४)।

अन्तमा, हव्वा र उनको ौीमानलाई चािहने आवँयक

ानलाई

जानाजानी परमूभ ुले दवाएर राख्नुभयो भनेर सै तानले उहाँलाई आरोप लगायो।
धोखेवाजले यो तकर् ूःतुत गर्यो,
ितमीह

"परमेँवर जान्नुहन्ु छ िक जुन िदन

ँ ा खुल्नेछन्, र असल र
त्यो खान्छौ त्यही िदन ितमीह का आख

खराबको

ान पाएर ितमीह

परमेँवरजःतै हुनेछौ (कितपय अनुवादह मा

भगवानह

हुनेछौ भिनएकोछ) ।” उत्पि

३:५।

२०

सै तानको वचनूित हव्वामा कौतूहल जाग्यो। यो नै सै तानले उनलाई

मोहनी लगाएर फसाउने मौका िमल्यो। त्यसबेला परमूभ ुले तोक्नुभएको
सीमािभऽ बसेर सत्यिन ामा बःने िक सै तानको फुःल्याइमा पन सो रोज्न

ु ो वचनलाई श ा वा वेवाःता गरे र
हव्वालाई वाध्य पािरएको िथयो। परमूभक

उनले आफ्नै तकर् वा िस ान्तलाई विढ मह व िदइन्। आफ्नै व्यिक्तगत
दे खेको र अनुभवको आधारमा दुवै बािझएका कथनह ह लाई कुनलाई रोज्ने

भनेर उनले िनणर्य गिरन्।

पिहला त उनले खानकीको

ि कोणलाई ूयोग गिरन्, "फल त

खानलाई बढो असल दे िखने रहे छ।" दोॐोमा उनले आफ्नै सौन्दयर्शा

ूयोग

गिरन् वा जे सुन्दर दे िखने हो त्यसलाई अ ाल्ने नीित उनले िलइन्। "यो त
ँ ाको अिभलाषालाई ूयोग गिरन्। तेॐो, उनले
हे नम
र् ा रहर लाग्दो" भनेर आख
आफ्नै तकर्लाई केलाइन्, "बुि

पाउनलाई त्यस

खको चाह गनुप
र् न रहे छ

भनी दे िखन्।" त्यसकारण उनले आफ्नो िदमागमा परमूभ ुको वचनलाई
पन्छाएर सै तानका बोिलह लाई खेलाइन्। सपर्ले िनषेिधत फल खाऊ भनेर
सल्लाह िदएको उनलाई िठकै भएको ठािनन्। दुभार्ग्यवस, उनले सै तानको

मोहमा परे र िनषेिधत फल खाइन्।

कितपयले यो तकर् ूःतुत गछर्न ् िक सबै

ानह

काम लाग्छ र

ितनीह मा जे असल छ (१ थेःसोिलिनकी ५:२१) त्यो हामीमा रािखछो

भने। तर अदनको बगचामा दु:खद अनुभवह ले यो दे खाउँिक

खतरा हुनसक्छ। कितपय कुराह

ान आफै पिन

हामीलाई थाहा नपाउनु नै हाॆो लािग

िहतकर हुन्छ।

आदम र हव्वाको अनुभवले हामीह का पापमय िनणर्यह लाई तकर्युक्त

र उिचत भएको सिजलो हुनरे हेछ भनेर हामी कसरी िसक्छ ?
३. "ितमी कदापी मनछै नौ"
उत्पि

कुन िविभ

३:४ पढ्नुहोस्। यस सं सारको युगभिर मािनसह लाई छकाउन

तिरकाह ले झुट, िमथ्या-वा मनगढन्ते िस ान्त वा वाद धमर्कै

नाउँमा िकन नहोस् राज गिररहेको छ? हेनह
र्ु ोस्, "सपर्ले ःऽीलाई भन्यो,
“ितमीह

मदनौ।" उत्पि

िविभ

३:४।

धमर् (िहन्दु र बौ

धमर्समेत) र अझ कितपय इसाईह ले

पिन मािनस अमर छ, शरीर मरे पिन आत्मा मदन, घुिमरहन्छ, अ
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जीवनमा

वा थोकह मा जान्छ, ःथानह मा वा िसधै ःवगर् िक नकर्मा जान्छ भ े
बाइबल िवपिरत िशक्षा ूभावकारी पमा फैिलएकोछ। पौरािणक धमर् (कितपय

आज पिन) र दशर्नह को आधारमा यो िशक्षा ूचिलत िथए र छ पिन।
पौरािणक िमौ दे शमा भएका ठू ला ठु ला िपरािमडह
मुदार्लाई अनेक

िकिसमले अ र र अ

वा राजकीय िचहानह मा

पदाथर्ह ले बेरेर बाकसमा राखेर

सुताइराखेका छन्। ती मुदार्ह लाई ममी mummy भनेर सम्बोधन गिरन्छ।
यो

िस ान्त

पौरािणक

मीक

वा

युनानी

धमर् र

दशर्नका

धेरै

खम्बाह मा यो पिन एक हो। त्यस समयमा रिचएको सािहत्य िरपिब्लक अभ

प्लाटोमा, ूिस

दासर्िनक सुकरातले ग्लाउकनलाई यो सोधेका िथए, "के

तपाईँलाई थाहा छै न िक हाॆो आत्मा वा हं स अमर छ र किहल्यै पिन नाश
हुँदैन?" पौरािणक दाशर्िनक प्लेटोले

सुकरातले त्यही तकर्

लेखेका पुःतक िफएडो Phaedoमा

ूःतुत गरे का िथए, "आत्मा वा हं स वा ूाण अमर छ र

यो नािसन्दै न, र हाॆा आत्माह

नकर्मा रहन्छन्।" धेरै जसो पिँचमी (र

पूवीर्य) सभ्यता, सं ःकार र सं ःकृितह मा र येशूका चेलाह का पिछका
इसाईह मा यो धारणा आगो जःतो फैिलएको छ। तर, हामीलाई थाहा छ
यसको उत्पि

ती कुनै पिन दशर्न, सं ःकृित र सं ःकारह को उत्पि

भन्दा

पिहला नै भएको िथयो। मािनस अमर छ र मािनसको आत्मा वा हं स किहल्यै
पिन मदन भ े धारणा सै तान आफैले अदनको बगैचामा आदम र हव्वाको

िदमागमा रािखिदएको िथयो।

अदनको बगचामा हव्वालाई फसाएको ूलोभनको मूल सारमा सै तानले

उनलाई यो ठोकुवा गरे को िथयो, "िनँचय नै ितमी कदापी मनछै नौ!" (उत्पि
३:४

पान्तिरत)। यसरी यस मािमलामा जोड िदएर सै तानले

आफ्नो

वचनलाई परमूभ ुको वचनभन्दा मािथ राखेको िथयो वा उहाँको वचनलाई
काटे को िथयो।
मािनस मदन, आत्मा वा हं स अमर छ भ े िस ान्तको िवपिरत

दे हायका केही पदह ले के िसकाउँदछ र ती पदह

सैतानको फ

ाइँलाई

र्ु ोस्, "मरे काह ले परमूभ ुको ूशंसागदनन्, मृतकसरी काट्न सिकन्छ? हेनह
लोक वा िचहानमा जानेह ले उहाँको ूशंसा गदनन्।" भजनसं मह ११५:१७;
"जब ितनीह को आत्मा िनःकन्छ, ितनीह
ितनीह का योजनाह

माटोमा िमिलहाल्छन्। त्यही िदन

पिन नंट हुन्छन्।" भजनसं मह १४६:४; “यसमा अचम्म

नमान, िकनभने समय आइरहेछ, जब िचहानमा हुनह
े
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सबैले उसको सोर

सुन्नेछन्, र बािहर िनिःकआउनेछन्: सुकमर् गनह

जीवनको पुन त्थानको

िनिम्त, र कुकमर् गनह चािहँ दण्डा ाको पुन त्थानको िनिम्त।" यूहन्ना ५:२८-

ँ
२९; म ी १०:२८ "ितनीह सग
नडराओ जसले शरीरलाई माछर्न,् तर
आत्मालाई (वा परमूभ ुमािथको िवँवासलाई) मानर् सक्दै नन्। ब
ँ डराओ।"
शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गनर् सक्नेसग

आत्मा र

म ी १०:२८ र "५१

हेर, म ितमीह लाई एउटा रहःय भन्दछु , हामी सबै सुत्दै न , तर हामी सबैको
ँ ाको एक िनमेषमा, तुरहीको आिखरी
पिरवतर्न हुनछ
े , ५२ एकै क्षणमा, आख
आवाजमा। िकनभने, तुरही बज्नेछ, र मृतकह

अिवनाशी भएर जीिवत हुनछ
े न्।

अिन हाॆोचािहँ पिरवतर्न हुनछ
े । ५३ िकनिक यस िवनाशी ःवभावले अिवनाशी,

र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गनुप
र् छर्। ५४ जब िवनाशीले अिवनाशी
र मरणशीलले अमरत्व धारण गछर्, तब लेिखएको त्यो वचन पूरा हुनछ
े , “मृत्यु

िवजयमा िनिलएको छ।” ५५ “ए मृत्यु, तेरो िवजय कहाँ? ए मृत्यु, तेरो खील

कहाँ?” ५६ मृत्युको खील पाप हो, र पापको शिक्त व्यवःथा हो। ५७ तर

परमेँवरलाई धन्यवाद होस्, जसले हामीलाई हाॆा ूभु येशू भींट ारा िवजय

िदनुहन्ु छ। ५८ यसकारण मेरा िूय भाइ हो, िःथर र अटल रहो। ूभ ुको

काममा सध ब दै जाओ। िकनिक ितमीह

जान्दछौ, िक ूभ ुमा ितमीह को

पिरौम व्यथर् हुँदैन।" १ कोिरन्थी १५:५१-५८।

मािनसको आत्मा वा हं स अमर छ भ े सै तानको धारणा आधुिनक

जगतमा िविभ

माध्यह

ारा ूमूखता पाइरहे को छ। अनेक

पुःतकह ,

काल्पिनक कथाह , टे िलिभजन र िसनेमाह ले यो धारणालाई ूोत्सािहत
गिररहे का छन् िक जब हामी मदर्छ तब हाॆो हं स वा ूाण अ मा सछर् वा
अक

प धारण गदर्छ। यो कःतो दुभार्ग्य छ िक धेरै इसाई ूचारकह ले यो

गलत िशक्षालाई बढावा िदइरहे का वा ूचार गिररहे का छन्। यसमा अझ त

िव ान पिन समावेश हुन थालेको छ। अमेिरकामा एउटा वै ािनक िनकाय छ
जसले ूािविधक वा टे क्नोलोजीलाई सृजना गरे र मरे काह सँग सम्पकर् राख्न
सक्नेछ भनेर दावी गदर्छ। ितनीह ले यो िव ास गछर्न ् िक ती मरे काह
शारीिरक

पमा जीिवत नभएतापिन आित्मक व्यिक्तमा जीिवत छ। त्यस

िस ान्तलाई मा े मािनसह ले मरे काह

"पोःटमाटे िरयल पसर्न postmaterial

person" िःथितमा छ भनेर िसकाउँछ। यो चलेको गलत धारणाले मानव
इितहासको अन्तका घट्नाह मा िनणार्यक भूिमका खेल्नेछन् भ े कुरामा कोही
पिन छक्क पनुप
र् दन।
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तपाईँको आफ्नै समाज, सं ःकार, सं ःकृितमा यो झुटो धारणा कसरी

ूकट गिररहेको छ? हाॆा इिन्ियह ले जे भनेतापिन परमूभ ुको वचनमा हामी
िकन भर पनुप
र् दर्छ?
४. पापको पिरणाम

दे हायका पदह को आधारमा पापको मूख्य पिरणाम के हो? हेनह
र्ु ोस्,

ँ ा खुले, र “ना ै पो रहेछ ” भनी ितनीह ले थाहा पाए।
"७ अिन दुवैका आख

अिन अञ्जीरका पातह

गाँसेर आफ्ना िनिम्त ितनीह ले वःऽ बनाए। ८ अिन

साँझपख परमूभ ु परमेँवर बगचामा डुल्दै हन
ु हु ँद
ु ा ितनीह ले उहाँको सोर सुन,े र

मािनस र उनकी पत्नी बगचाका

खह का बीचमा परमूभ ु परमेँवरको

नजरबाट लुके। ९ तर परमूभ ु परमेँवरले मािनसलाई बोलाउनुभयो, “ितमी

कहाँ छौ?” १० उनले भने, “मैले तपाईंको सोर बगचामा सुन र म डराए,ँ

िकनभने म ना ै िथए,ँ र म लुक।” ११ उहाँले सोध्नुभयो, “ितमी ना ै छौ भनेर
कसले भन्यो? जुन

खको फल नखानू भनी मैले ितमीलाई आ ा िदएको िथए ँ के

ँ ै रहन
ितमीले त्यो खायौ?” १२ मािनसले भने, “जुन ःऽी तपाईंले मलाई मसग

भनी िदनुभएको िथयो, त्यसैले मलाई त्यो

ँ ” १३
खको फल िदई र मैले खाए।

अिन परमूभ ु परमेँवरले ःऽीलाई भन्नुभयो, “ितमी यो के गर्यौ?।” ःऽीले
ँ ” १४ तब परमेँवरले
भिनन्, “सपर्ले मलाई छल गर्यो, र मैले त्यो खाए।

सपर्लाई भन्नुभयो, “तले यसो गरे को हुनाले, “तँ सबै पािलने पशुह

र सबै वन-

पशुह भन्दा ज्यादा ौािपत हुनछ
े स्। पेट ारा तँ िहँ नेछस् र तेरो जीवनभिर तले

माटो खानेछस्।

१५ तेरो र ःऽीको बीचमा,

र तेरो सन्तान र ःऽीको

सन्तानको बीचमा म दुँमनी हािलिदनेछु। त्यसले तेरो िशर कुच्च्याउनेछ, र तले

त्यसको कुकर्ु च्चो डःनेछस्।” १६ ःऽीलाई उहाँले भन्नुभयो, “ितॆो सुत्केरीँ ितमीले बालक जन्माउनेछौ।ितॆो
वेदना म ज्यादै गरी बढ़ाइिदनेछु। दु:खसग

इच्छा पिततफर् नै हुनछ
े , र त्यसले ितमीलाई अधीनमा राख्नेछ।” १७ त्यसपिछ
आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, “ितमीले ितॆी पत्नीको कुरा सुनरे मैले नखानू भनेको

खको फल खाएको हुनाले, “भूिम ितॆो कारण ौािपत भएको छ। ितॆो

ँ त्यसको उब्जनी ितमीले खानेछौ। १८ त्यसले ितॆो िनिम्त
जीवनभिर दु:खसग

काँढ़ा र िसउँड़ीह

उमानछ, र ितमीले खेतको सागपात खानेछौ। १९ माटोमा

नफकर्ु ञ्जेल ितॆो िनधारको पसीनाले कमाएको भोजन ितमीले खानेछौ। िकनिक

माटै बाट ितमी िनकािलएको िथयौ। तँ माटै होस् र माटै मा फिकर्जानेछौ।”
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उत्पि

३:७-१९ र "एक जना मािनस ारा सं सारमा पाप आयो, र पापबाट

मृत्यु। यसरी सबै मािनसले पाप गरे का हुनाले सबै मािनसमा मृत्यु फैिलयो।"
रोमी ५:१२।

सपर्को आकिषर्त वचनले मोिहत भएर पिछसम्म नराॆो पिरणाम

ल्याउने बाटोमा आफू लािगरहे की छु भनेर उनी सचेत भएकी िथइनन्।

िनषेिधत फल नै खाएको त्यःतो मह व िथएन। तर िकन खाइन् भ े कुरामा

मह व िथयो। परमूभ ुको आ ालाई ठाडो उल्ल न गदार् उनी उहाँूित

बफादार हुने नीित र कतर्व्यलाई उनले सरासर लत्याइ िदएकी िथइन् र
आफूलाई सै तानूित बफादार हुन सुिम्पएकी िथइन्।
आदम

र

हव्वाको

पिरणामह को बारे मा उत्पि

पतन

र

त्यसको

केही

अत्यन्तै

दु:खद

३ले वणर्न गदर्छ। ईँवरीय िव ानको अनुसार

जब ितनीह ले िनषेिधत फल खाए तब ितनीह लाई िथयोफोिबया Theophobia
अथार्त ् परमूभूु ित ऽाही

भौितक

ि कोणले ितनीह

ऽाही हुनपुगे र उहाँबाट लुक्न पुगे (उत्पि
पिसना नै पिसनाले िभज्ने िथयो, पीडाह

भएको िथयो र आिखरमा मन पन भएको िथयो (उत्पि
पयार्वरण वा ूाकृितक वातावरणको
हुनगएको िथयो (उत्पि

३:८)।
सहनुपन

३:१६-१०)।

ि कोणले, ूाकृितक जगत िवमन वा ॅ

३:१७,१८)।

अदनको बगचा अब पिहलाको जःतै सुन्दर र आनन्द िदने ःथान हुन

गएन। "फूल ओइिलएको र पात खसेको दे खेपिछ पयार्वरणमा खराब हुने
पिहला िचन्हह

ितनीह ले दे खेका िथए। ती ूकृितमा मृत्युको घन्टा बजेको

दे खेर आदम र हव्वा अिहलेका मािनसह
कमजोर र कोमल फूलह

सुन्दर

खह बाट पातह

कठोर तथ्यको भयानक
एलेन जी.

भन्दा गिहरो शोकमा परे का िथए।

मरे कोले ितनीह

अपसोच मनाएका िथए; जब

झनर् थाले, त्यसले गदार् ूत्येक जीिवत बःतु मनुप
र् न
ँय ितनीह को िदमागमा चिकर्न थालेको िथयो।"-

ाइट, पािशयाकर् एण्ड द ूोफेटस्, पृ. ६२बाट

पान्तिरत।

आदम र हव्वा त्यही िदन तुरन्तै मरे न, अथार्त ् ितनीह

िजउनुबाट

तत्कालै बं िचत भएन, तर त्यही िदन ितनीह ले मृत्युदण्डको सजायँ पाएका
ु े आदमलाई भ ुभयो, "माटोमा नफकर्ु ञ्जेल ितॆो िनधारको
िथए। परमूभल

पसीनाले

कमाएको

भोजन

ितमीले

खानेछौ।

िनकािलएको िथयौ।

२५

िकनिक

माटै बाट

ितमी

ितमी माटै हो र माटै मा फिकर्जानेछस्।” उत्पि

३:१९। आदम र हव्वाको

पतनले सारा मानव जातमा दु:खद र घातक पिरणामह

िनम्त्याइएको िथयो।

यस बारे ूेिरत पावलले यसरी व्याख्या गदर्छन्, "एक जना मािनस ारा सं सारमा
पाप आयो, र पापबाट मृत्यु। यसरी सबै मािनसले पाप गरे का हुनाले सबै
मािनसमा मृत्यु फैिलयो।" रोमी ५:१२।

सारा मानव जगत युग युगमा दु:खद र पीडादायी भोगेको माऽ होइन

अदनमा के भयो त्यसको पिरणाम हामीह ले पिन भोिगरहे काछ । येशू र
बूसले गदार् नयाँ पृथ्वीमा अनन्तको जीवन पाउने आशा हामी पाएकाछ , जहाँ
पाप फेिर उिब्जनेछैन। यो

कृत

हुन ु ज री छ।

ान हामीमा भएकोले हामी येशूूित आभािरत वा

जब हव्वाको दु:खदायी अनुभवको बारे मा हामी सोच्दछ तब हाॆो

पापकै कारणले हामीले कःतो पिरणामबाट भोग्नुपन रहेछ भ े पाठह
कसरी िसक्न सक्दछ ?

हामी

५. सुसमाचारको पिहलो ूित ा
उत्पि

३:१५, २१मा सारा मानव जगतको िनिम्त के आशा उपलब्ध

गराइएको छ? हेनह
र्ु ोस्, "तेरो र ःऽीको बीचमा, र तेरो सन्तान र ःऽीको
सन्तानको बीचमा म दुँमनी हािलिदनेछु। त्यसले तेरो िशर कुच्च्याउनेछ, र तले

त्यसको कुकर्ु च्चो डःनेछस्।...परमूभ ु परमेँवरले आदम र ितनकी पत्नीका
िनिम्त छालाका लुगा बनाई ितनीह लाई लगाइिदनुभयो।"
यस सं सारमा पतनपिछ भयानक दु:खद घट्नाको िववरण उत्पि

३

मा वणर्न गिरएकोछ। सबै थोक पिरवतर्न भएको िथयो। पिहलाको सं सार र
अिहलेको सं सारबीचमा भएको िबपिरत वातावरण आदम र हव्वाले दे ख्न र
अनुभव गनर् पुगेका िथए।
तर ितनीह

व्याकुल, हतोत्साह र िख

ु े
भएको बेलामा, परमूभल

ितनीह लाई वतर्मान र भिवंयको िनिम्त आशाको आँवासन र िवँवास
िदलाउनुभयो। पिहले त, उहाँले सपर्लाई ौाप िदनुभयो जसमा भी को

आगमनको आशा लुिकएको िथयो। उहाँले भ ुभयो, "तेरो र ःऽीको बीचमा, र

तेरो सन्तान र ःऽीको सन्तानको बीचमा म दुँमनी हािलिदनेछु। त्यसले तेरो
िशर कुच्च्याउनेछ, र तले त्यसको कुकर्ु च्चो डःनेछस्।” उत्पि

२६

३:१५।

"शऽुता" भ े शब्द िहॄू भाषाको आइबाह 'eybah हो। यसले लामो

समयसम्म रहे को असल र खराबको बीचमा भइरहे को जगतव्यापी कलहमाऽ
ु े
पमा पापूित अ िच वा घृणा जगाउनु हो, जुन परमूभल

होइन, व्यिक्तगत

आफ्नो अनुमह ारा मानव िदमागमा रोप्नुभएको िथयो। ःवभािवकै पमा हामी

पूरै पितत भएको छ (एिफसी २:१,५) र पापका दास भएका छौ (रोमी

६:२०)। य िप, ूत्येक मािनसको जीवनमा कुनै न कुनै तिरकाले सै तानूित

शऽुता हुने सृजना गनुभ
र् एको। यही "शऽुता" नै अदनको बगचमा ईँवरीय
उपहार हो, जसले गदार् उहाँले मुिक्त िदने अनुमहलाई हामी महण गनर् सक ।
मािनसलाई पिरवतर्न गन यो अनुमह र पुनजीर्िवत पान शिक्तिबना मानव ूाणी

सै तानको अिधनमा नै रिहरन्छ। त्यो मािनस सै तानको दास भएर उसकै

खतनमा रहन तयार हुन्छ।

मसीहको आगमनको ूित ालाई िचऽण गनर् ूभ ुले पशुबिल ूयोग

गनुभ
र् यो (उत्पि

३:२१)।

"जब आदमले परमूभ ुको िवशेष िनदशन अनुसार

पापको भेटी चढाए तब उनको िनिम्त यो अत्यन्तै पीडादायी िविध भएको
िथयो। जीवलाई हत्या गनर् उनको हात उठाउनै परको िथयो होला। उनले

दे खेका मृत्यु यो पिहलो पल्ट िथयो। जब उनले रक्ताम्य भएको पशुलाई

मृत्युको बेदनाह मा छपिटएको िथयो, त्यसबेला उनले परमूभ ुको पुऽलाई
िवँवास ारा अिघिल्तर हे नप
र्ु दर्थ्यो, जो मािनसको बदलीमा बिल भएर मनुह
र् न
ु े
िथयो।"-एलेन जी.

पदह ले

ाइट, द ःटोरी अभ िरडेम्पशन, पृ. ५०बाट

पान्तिरत।

अदनको बगचामा पिहलो पल्ट के ूकट गिरएको िथयो भनेर दे हायका
हामीलाई के िसकाउँदछ? हेनह
र्ु ोस्, "हामी उहाँमा परमेँवरको

धािमर्कता बन्न सक भनेर पाप निचन्नुहन
े ाई परमेँवरले हाॆा खाितर पाप
ु ल

बनाउनुभयो।" २ कोिरन्थी ५:२१ र "भींट धेरै जनाका पाप बोक्नलाई एकै
ु यो, र उहाँ दोॐो पल्ट दे खा पनुह
पल्ट बिल हुनभ
र् न
े , पाप बोक्नका िनिम्त
ु छ

होइन, तर उत्सुकतापूवक
र् उहाँको ूतीक्षा गनह का उ ारको िनिम्त।" िहॄू

९:२८।

अब मन पन भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै (उत्पि

३:१९,२-२४)

आदम र हव्वा अदनको बगचा छोड्न वाध्य भएको िथयो। तर ितनीह
आफूले नै िसलाएको पातको लुगाह ले

छोपेर ना ै िनःकेन (उत्पि

३:७)।

परमूभ ु आफैले ितनीह लाई छालाको लुगा बनाएर ओढाइिदनुभयो (उत्पि

३:२१)। यो उहाँको धािमर्कताको व को ूितक िथयो (हे नह
र्ु ोस्, जकिरया

२७

३:१-५,

लूका

१५:२२)।

त्यसकारण

सु दे िख

नै

अदनको

बगचामा

सुसमाचार मानव ूाणीको िनिम्त ूकट भएको िथयो।
उपसं हार:
थप जानकारी: िददीमाँ एलेनको पािशयाकर् एण्ड द ूोफेटसको पृ. ५२-६२ को

द टे म्टे शन एण्ड फल," र पृ. ६३-७०को "द प्लान अभ िरडेम्पशन्" र
एजुकेशन पृ. २३-२७को "द नोलेज अभ गुड एण्ड इिभल।"

केही वषर्मा मन लागेको अनुभवको बारे मा कसै ले खोजअनसुन्धान

गरे का िथयो। जब मािनस मछर् तब ितनीह को मुटुले काम गछर् छोड्छ र

सास फेनर् छोड्छ। तर कितपय समयमा ितनीह
अनेक अनौठो कथाह

िलएर आउँछन्। ितनीह

ज्योितमर्य

भेटेको

जीवनलाई

भनेर

सुनाउँछन्।

ँ ितएको हुन्छ र
फेिर िबउ

अक क्षेऽमा गएका िथए र
कितपयले

मरे का

जनह सँग पिन भेटेर कुरा कानी गरे को बताउँछन्। धेरै इसाईह

िूय

पिन जो

बाइबलको सत्य िशक्षालाई जान्दै नन्, ितनीह ले पिन ती कथाह ले ूमािणत

गदर्छ िक मािनस अमर छ (यसमा केही कुरा छु िटएको छ भनेर ःप

पमा

ितनीह ले भेटेका िथए जो आित्मक जीवह

िथए

चेतावनीको पमा हामीलाई थाहा हुनपु दर्छ)। कितपय यःतो मरे को भनेर दावी
गनह ले

आित्मक जीवह

र ितनीह लाई ितनीह ले सान्त्वनाका वचनह , शािन्त, ूेम र भलोपनका
असल वचनह

िदएका

िथए भनेर दावी गदर्छन्। तर ितनीह ले भी ले

िदनुहन
ु े मुिक्तको बारे मा केही सुनेका हुँदैनन्, न त पाप र न्यायको बारे मा।

इसाई भएर मरे पिछको जीवनको ःवाद पाएपिछ के ितनीह ले अिलकित पिन
बाइबलका आधारभूत िशक्षाको झल्को पिन त्यसबेला पाएन होला? यो न्यु एज

वा बाइबलको मौिलक िशक्षामा आधािरत नभएको िशक्षादीक्षाह

िसकेका िथए

भनेर आभास् पाइन्छ। कितपय त मरे को भनेर दावी गनह ले सामान्य

िःथितमा फिकर्न्दा येशूितर िवँवास पिन घट्न गएको दे खाएको छ। ती

मािनसह ले बाइबलले िसकाएको ःवगर्को बारे मा िकन वणर्न गनर् सक्दै न?
िकनभने ितनीह

न्यु एज, वा अ

भावात्मक िवँवास वा धमर्मा लािगरहे का

िथए भनेर ूमािणत हुन्छ। त्यसको जवाफ त ितनीह ले त्यही तत्वको छल र

धोखा परे का हुन्छन् जुन तत्वले अदनको बगचामा फताहा कुरा गरे र आदम र

हव्वालाई फसाएको िथयो। (हे नह
र्ु ोस् अध्याय ११)।

२८

िचन्तनमनन:

१. परमूभ ुले क्षमा िदनुभयो भन्दै मा पापको पिरणाम हिटनुपछर् भ े

आवँयक नभएको आदम र हव्वाको अनुभवले कसरी बताउँदछ? यो
महत्वपूणर् सत्य हामीले सध िकन सिम्झरहनुपदर्छ?

२. असल र खराबको

ख सैतानको िनिम्त आदम र हव्वालाई आकिषर्त

गन वा मोहनी लगाउने थलो भएको िथयो। हामी आफै पिन ती
आकिषर्त र मोिहत ठाउँह बाट ूलोभनमा नफःन कसरी जोिगने?

३. परमूभ ुका जनह लाई सैतानले एउटा झुटो िशक्षमा फसाउन ूयास
गिररहेको छ: "भी को र बाइबलको िशक्षादीक्षाह का िनदशनह
पालन गनर् पिहलाको जःतो कडा छै न। यिद ितनीह

सं सारको

िरितिथित, सं ःकार र चलनह मा समावेश भए सं सारका मािनसह

ठू लो ूभािवत हुन्छन् भनेर ितनीह ले िसकाउँदछन्।"- एलेन जी.

ाइट, टे िःटमोिनज टु िमिनःटसर् एण्ड गःपल वकर्रस्, "पृ. ४७४बाट
पान्तिरत। यःतो िकिसमको चलािख

गनुप
र् दर्छ?

२९

धरापमा हामी नपनर् हामीले के

कथा २
अपेक्षा नगिरएको टे िलिभजनको कलाकार
मेम र िनक्वी, न्यु िजलान्ड
मेम न्यु िजलाण्डको होप च्यानल टे िलिभजनको
लोकिूय कलाकार होला भ े अपेक्षा गिरएको

िथएन।

जब उनी आल्कोहल आनोिनमस वा मादक पदाथर्
छु टाउने सहयोगी समूहको भेलामा आइपुगे तब

उनको अपिरिचत मिहलाले उनलाई यो सुनाए,

"िहजो राती मैले तपाईँलाई टे िलिभजमा दे ख!"

त्यस समूहका सबै २६ जनाले मेमलाई उत्सुकतापूवक
र् हेरे।
आफ्नो जीवनको कहानी भ

िथयो, तर आफ्नो कहानी कसरी सु

उनलाई त्यस समूहमा बोलाइएको

गन भनेर उनलाई थाहा िथएन। जब

त्यस मिहलाले उनलाई टे िलिभजनमा दे खेको सुनाइन् तर आफू कसरी अिघ
बढ्नुपछर् भ े आइिडया उनमा आयो। आफू टे िलिभजमा कसरी भाग िलन

पुग्यो

भनेर

उनले

समूहलाई

पिहले

बताए।

जब

पिहलो

पल्ट

आफू

टे िलिभजनमा दे खा परे को िथयो तब आफू म पानको लटबाट भी को
अनुमहले छु ट्न लागेको िथयो भनेर उनले सुनाए। त्यसबेला सबै २६ जनाले
न्यु िजलान्डको ूत्येक घरमा ूसारण गिरने होप च्यानल टे िलिभजनको
जानकारी

पाए।

बारे मा

जब उनले आफ्नो कथा सुनाउँछन् तब आफ्नो दश वषर्सम्म

म पानको कुलतमा लागेको उनले बताउँछन्। त्यसले उनको वैवािहक जीवन

पिन ध्वःत भएको िथयो। तर उनले येशूको उ ार गन अनुमह पाए र

परमेँवरको सहायताले उनले म पान गनर् छोडे । उनले फेिर िववाह गरे र
उनले आफ्नो नयाँ ौीमतीलाई एडभेिन्टःट चचर्मा हुिलन्। त्यस चचर्मा अिहले
्
उनी अगुवा भएर सेवा गिछर्न।

त्यस म पान छोड्ने समूहमा सं घषर् गिररहे का मािनसह ूित उनको

दय िछयािछया हुन्छ।

"रक्सी िपउने चाहना मलाई वष दे िख नभएतापिन मसँग भएको

आशाको सन्दे श अ ह लाई सुनाउन चाहन्छु । म पानको कुलत छु टाउन म
सहायता गनुर् चाहन्छु ," उनले सुनाउँछन्।
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परमेँवरको ूेमबाट मोिहत भएर म पान छोड्न चाहनेह को मेमले

्
सेवा गछर्न।
"त्यस अल्कोहल आनािनमसमा मेरो इसाई जीवनमा िसकेका
कुराह

लान ूयास गछु र् र ती म पान छोड्न चाहनेह को सकारात्मक जीवन

मेरो जीवनमा ल्याउन ूयास गछु र्। साँिच्चक्कै म आिशिषत भएको छु िकनभने

अब हाॆो घरे ल ु चचर् छ जुन ् िनक्वी र मेरो िनिम्त धेरै मह व छ। म पान

छोड्न चाहनेह को

समूहबाट मैले िसकेका िवषयह

सक्छु ।" उनले सुनाउँछन्।

त्यस चचर्मा म बाँड्न

जब उनले त्यस म पान छोड्न चाहनेह को भेलामा आफ्नो कथा

सुनाउँछन् तब सहभागीह ले उनी इसाई भनेर तुरन्तै ठम्याउँछन्। यसले

धेरैलाई छक्क पादर्छ िकनिक त्यस समूहमा ूायजसो नािःतक र परमेँवरको
बारे मा ःप
हुन्छन्।

नभएका मािनसह

हुन्छन्। त्यहाँ छाडा बोल्ने मािनसह

पिन

ु न्ु छ?" ितनीह ले उहाँलाई बारम्बार सोध्छन्।
"के तपाईँ धािमर्क हुनह
"अहँ," मेमले जवाफ िदन्छन्।
"के तपाईँ चचर्मा जानुहन्ु छ?"
"जान्छु ।"

"तपाईँ कुन चचर्मा जानुहन्ु छ?"

"म सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा जान्छु ।"

ूायजसो मािनसह लाई एडभेिन्टःट चचर्को बारे मा थाहा हुँदैन र

सात िदन साबथको बारे मा थाहा हुँदैन। सात िदनको गिरमाको

व्याख्या गछर्न ् र आफू सात िदन इसाई भएको सुनाउँछन्।

बारे मा मेमले

"हाॆा सेवा कायर्बम शिनबार हुन्छ र म सात िदन इसाई हुँ,"

उनले सुनाउँछन्।

किहलेकाही ँ मेमको चचर्मा दुई जना डाक्टरह

डाक्टरह ले मािनसह

आउँछन्। ती

म पानसँग सं घषर् गिररहे का मािनसह को बारे मा

सुनाउँछन्। अिन ती मािनसह लाई म पानसँग सं घषर् गिररहे का मािनसह को

समूहमा हुल्दछन्।

मेमले आफ्नो कथामाऽ सुनाउँदैनन् अ ह को कथा पिन सुन्छन्।

उनले मािनसह लाई आफ्नो डु ामा लान्छन्, ितनीह सँग खाना खान्छन् र

उनले कुरा गछर्न ् र ितनीह ले सुन्छन्। जब उनी घरमा फकर्न्छन् तब उनले

आफ्नी ौीमतीलाई यो सुनाउन धेरै मन पराउँछन्, "आज परमेँवरले के

गनुभ
र् यो त्यो ितमीलाई िवँवास गनर् गार्है पछर्!"
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-मेरीएलेन हाक्को।

