यव थाको पु तकको
प्र तावना

१

यस अध्यायका मूल सार पदह : यशैया १४:१२-१४, इिजिकएल २९:१२-

१७, उत्पि

३:१-७, उत्पि

१२:१-३, ूेिरत ७:२०-३६ र ूःथान १९:४८।

यस अध्यायको मूल सार पद: "जसले ूेमै गनर् जानेको छै न उसले त
परमेँवरलाई पिन िचनेको हुँदैन िकनिक परमेँवर ूेम हुनहु न्ु छ" (१ यूह ा
८:८

पान्तिरत)।

व्यवःथाको पुःतक त्यसै शून्य वा अनावँयक पमा दे खा परे को

होइन भ े कुरो हामीले सोच्नुपछर्। जसरी जीवनको अिःतत्वको मूल्य छ,
त्यःतै व्यवःथाको पुःतकको पिन आदशर् मूल्य छ। जसरी जीवनमा पिरआउने

सबै थोकले जीवनमा मह वपूणर् भूिमका खेल्दछ, त्यसरी नै यिद कुन् सन्दभर्मा
यो पुःतक लेिखयो सो जानेको भए यसको अथर् र लआयको पिहचान गनर् हामी
सक्छ ।
कुन

यो पुःतक लेिखनुभन्दा पिहले धेरै इितहासले भूिमका खेलेको िथयो।

पिरिःथितमा

यो

पुःतक

लेिखएको

िथयो

भ े

इितहासले

यस

पुःतकलाईमाऽ व्याख्या गदन, तर यसलाई सृिजन कुन सं सार र वातावरणले

भूिमका खेलेका िथए भनेर हामीलाई जानकारी गराउँछ। कारको कुनै पिन

सानोितनो सामान कारबाट बािहर छ भने त्यो के हो र के कोलािग हो भ े

कुरा बुझ्न जसरी हामीलाई गार्हो हुन्छ, त्यसरी नै कुन सन्दभर्मा व्यवःथाको
पुःतक लेिखएको िथयो भ े थाहा छै न भने, यसको मह वलाई पिन हामीले
बुझ्न सक्दै न । अझ हामीले यो पुःतकमा बतर्मान समयको िनिम्त सत्य सन्दे श

१

छ वा यो समय सापेिक्षक पुःतक हो भनेर हामीले मान्यता िदय भने यस
पुःतक लेखनको पृ भूिम जा
एक जना मािनसले

ज री छ।
सको ूख्यात लेखक िलयो टोल्ःट्वायले लेखेको

१२२५ पानाको पुःतक वार एण्ड िपस तीन िदनिभऽ पढे को िथयो। यो
पुःतक केको बारे मा भनेर सोध्दा "यो

सको बारे मा" भनेर जवाफ िदएको

िथयो। खास गरे र यो पुःतक केवल

१८१२मा नेपोिलयनले
आिद िवषयह

सको बारे मामाऽ िथएन तर सन

समा हमला गदार् सहनु परे को अपमान, िपडा, ूेमकथा

समेटेर लेिखएको ऐितहािसक काल्पिनक कथा िथयो। तर त्यस

पुःतकलाई सरसतीर् हे नले धेरै िवषयबःतुह

र त्यसको ऐितहािसक पृ भूिमको

त्यःतो ख्याल िथएन। त्यःतै कुनै पिन दे शको इितहासले केवल त्यस दे शको
शासकको बारे मामाऽ लेिखएको हुँदैन, त्यसमा अ
भएको हुन्छ।

धेरै िवषयबःतुह

समावेश

हजार वषर्को इितहासको पिरवेशमा लेिखएको व्यवःथाको पुःतकले
िसकाएको पाठ एक अध्यायलेमाऽ थाहा िदन्छ भ ु

सको सािहत्यकार िलयो

ट्वाल्ःट्वायको पुःतक तीन िदनमा पढ्नु जःतो हो। तर त्यस पुःतकमा

भएका केही मह वपूणर् िवषयबःतुह मा ध्यान िदँदा यस व्यवःथाको पुःतक
कुन सन्दभर्मा लेिखएको भ े थाहा पाउन आवँयक छ भनेर बुझ्न पाइयो भने

यस पुःतकलाई हामीले धेरै राॆोसँग बुझ्न सक्छ । बतर्मान वा समयसापेिक्षत
सत्यह को आत्म ानले भिरएको यो पुःतक हो।
१. ूेम वा माया पाउन ूेम वा माया गनुर्

ु न्ु छ" भनेर १ यूह ा ४:८मा उल्लेख गिरएको
"परमेँवर ूेम हुनह

छ। यी तीन शब्दह मा व्यक्त गरे को (मीकमा चारवटा शब्दह ) कथन
अत्यन्तै सरल भएतापिन यस कथनको धारणा िभऽ गिहरो, ूकाण्ड वा
अन्त र्ि

ान यःतरी लुिकएको छ िक यसको ूयोगलाई हामीले मुिँकलले

कब्जा गनर् सक्छ । परमेँवरले ूेम गनुह
र् न्ु छ भनेर ती शब्दह ले भन्दै नन्, वा
परमेँवरले ूेमलाई ूकट गनुह
र् न्ु छ, न त परमेँवर ूेमको उपज हो भनेर ती
ु न्ु छ"
शब्दह ले हामीलाई बुझाउन खोिजएको छ। तर "परमेँवर ूेम हुनह
भनेर िसधै परमेँवरको सत्य ःवभावको बारे मा हामीलाई जानकारी िदएको छ।
ु न्ु छ
के ूेम नै परमेँवरको व्यिक्तगत मह वपूणर् पिरचय परमेँवर आफै हुनह

भनेर यसले िसकाउँदैन र? हामी मानवीय जीव जसको िदमागमा केवल केही

२

वजन माऽ रासायिनक र भौितक तत्वह

भएको है िशयतले त्यस धारणाको

ँ गन हाॆो क्षमता छै न। यथाथर्मा भ े हो
वािःतकतालाई घुसाउन पिन आट

ु न्ु छ" भ े धारणाको पूरा अथर् बुझ्न हामी सक्षम् छै न ।
"परमेँवर ूेम हुनह

ु न्ु छ" भनेर आत्म ानको खुशीको खबर
तर "परमेँवर ूेम हुनह

ु न्ु छ"
हामीलाई चािहन्दोमाऽा बुझ्न नसिकने होइन। यिद "परमेँवर ूेम हुनह

भ ुको स ा "परमेँवर घृणा गनुह
र् न्ु छ" वा "परमेँवर ूितशोधको भावनाले

ु न्ु छ" वा "परमेँवर पक्षपाती हुनह
ु न्ु छ" वा "परमेँवर
िलप्त वा पोतेको हुनह
ु न्ु छ" भ े भावनाह ले
िरसाहा हुनह

परमेँवरको ःवभाव दे खाएको हाॆो

िदमागमा अ ा जमाउन िदय भने हामी ःवभावैले िचिन्तत हुनेछ भनेर कसै को
दुईमत हुँदैन।

ु न्ु छ" भ े सत्यले परमेँवरको शासनको बारे मा
"परमेँवर ूेम हुनह

हामीलाई राॆोसँग बुझाउन सहयोग गदर्छ। उहाँका सृि मािथ उहाँले आफ्नो

ूभ ुत्व कसरी कायम गनुह
र् न्ु छ त्यसले उहाँको ूेमलाई ूितिबिम्बत गदर्छ। यस

जगतलाई आकिषर्त गन गु त्वाकषर्ण वा ता े गुणभन्दा परमेँवरको ूेम धेरै
जबर वा मजबुत छ। उहाँको ूेम जगतव्यापी फैिलएको छ। परमेँवरले

हामीलाई ूेम गनुह
र् न्ु छ तर हाॆो िजम्मेवारी के हो त? हामीले पिन उहाँलाई
ूेम गरे र हामीमाभएको उहाँको ूेमलाई फकार्उनुपदर्छ। हे नह
र्ु ोस्, व्यवःथा
६:५ "ितमीह ले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई आफ्नो सारा

दयले आफ्नो

सारा ूाणले र आफ्नो सारा शिक्तले ूेम गर।" यसै लाई नै हािदर्क समथर्न

गरे र येशूले पिन भ ुभएको िथयो "ितमीले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई ितॆो
सारा

दयले, ितॆो सारा ूाणले, ितॆो सारा समझले, र ितॆो सारा शिक्तले

ूेम गनुर् ( मकूर्स १२:३०)।

तर, ूेम यःतो गुण हो जुन िस ैमा िदइनुपछर् र पाउनुपछर्। (यसलाई

धमर्कमर्, परोपकारी कायर् आिदको नाउँमा िकनबेच वा आजर्ना गनर् सिकन्दै नअनुवादक)। परमेँवरले ूेमलाई जबरजःती लाद्नुह ु

(वा सुईमा राखेर हाॆो

िदमागमा घुसाउनु पिन हु -अनुवादक)। यिद जबरजःती ूेम गनर् लगाउँछ वा

ूेम गनर् माग गछर् भने त्यो ूेम ूेमै हुँदैन। जब परमेँवरले जगतमा भएका
जीवह

र यस सं सारमा भएका मािनसह लाई ूेम गन वौि क क्षमता र

िनणर्य गन व्यिक्तगत हक िदनुभएर सृि

गनुभ
र् यो तब त्यो जिहले पिन

जोिखमपूणर् िथयो िकनिक उहाँलाई ितनीह ले ूेम नगन सम्भाव्यताको अिःतत्व
जिहले पिन भइरहे को िथयो। कितले त उहाँलाई आफ्नो िनणर्य अनुसार ूेम

३

गद रहे भने कितले त गरे नन्। यही ूवृि लाई सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

बुि जीिव वा अ

बाइबलका िव ानह ले परमेँवर र शैतानको बीचको महान्

िववाद भनेर नामा रण गिरएको छ।
दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। यिद ूेम गन ःवतन्ऽता भएन भने त्यो

जोिखमपूणर् कसरी हुन्छ र भएको छ भनेर ती पदह ले दे खाउँदछन्? हेनह
र्ु ोस्,
ँ ै िचहानमा
यशैया १४:१२-१४ "११ तेरा सबै रवाफ त तेरा वीणाको गुञ्जनसग

ँ तेरो ओ
झािरएका छन्। औसा

ान र कीरा तेरो ओ ने भएका छन्। १२ ए

िबहानको तारा, ूभातको पुऽ, तँ ःवगर्बाट कसरी खसेको छस्! उिहले जाित-

ँ ा तल खसािलइस्। १३ तले आफ्नो
जाितह लाई होच्याउने, तँ कसरी भूइम

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।” , इजिकएल २८:१२-१७

"१२ “हे मािनसको छोरो, टुरोसका राजाको िवषयमा िवलाप गर,् र त्यसलाई

भन्: Õपरमूभ ु परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: “ Õतँ त िस ताको एक नमूना िथइस्,

र बुि ले पूणर् सवार् सुन्दर। १३ परमेँवरको बगचा अदनमा तँ िथइस्। हरे क
ँ ािरएको िथइस्Ñ 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

ँ ाई िनयुक्त गरे को िथए।
ँ परमेँवरको पिवऽ पवर्तमा तँ
त्यसरी नै मैले तल
िथइस्। अिग्नमय पत्थरह का बीचमा तँ िहँ िथस्।" र ूकाश १२:७ "अिन
ँ यु
ःवगर्मा लड़ाइँ भयो। िमखाएल र ितनका दूतह ले त्यस अिज रसग
अिज र र त्यसका दूतह ले पिन यु

गरे ।"

ःवगर्दूतह को सरदार लुिशफरलाई परमेँवरले सृि

गरे ।

गनुह
र् ँद
ु ा ऊ

िस , चहिकलो, आदरणीय र सम्मानजनक िथयो। उसको त्यो सवर्मान्य
ओहोदाले गदार् उसको

दयमा घमण्ड च

२८:१५ले बताउँदछ। उसलाई सृि

ो र दु ता उब्ज्यो भनेर इजिकएल

गदार् उसका कुनै खराब तत्व वा चिरऽ

िथएन। तर ूेम गन वा नगन आत्मिनणर्यले सुसिज्जत भएर उसलाई सृि
गिरएको िथयो। लुिशफरमा सत्य नैितक ःवतन्ऽता िथयो। उसलाई जितसुकै

ूत्येक बहुमूल्य पत्थरको पोशाक पिहल्याएर उज्ज्वल बनाइएतापिन उसलाई

४

अझ त्यो भन्दा धेरै भएको चाहना गरे । एकपिछ अक उसको असं त ु ताले
गदार् ःवगर्मा त यु

आजभोली

नै हुन पुग्यो।
यािन्ऽक

जीवह को

आिवंकार

भएका

जीवनह ले कापट सफा गन, खाना लाने पिरचारक ब
नसर्को

जःतै

सेवा

पिन

गनर्

सक्छन्।

ती

ती

छन्।

ती

र अःपतालह मा

ँ
जीवह सग

तपाईँको

ू र् सम्बन्ध राख्न सक्नुहन्ु छ त? यस मािमलामा तपाईँको
व्यिक्तगत पमा अथर्पण

बुझाइले कःतो खालको मािनस जसलाई परमेँवरले सृि

गनुभ
र् यो जसले ूेमको

वा ूेिमलो सम्बन्धको आदानूदान गनर् सक्दछ?
२. पतन र जलूलय
सोर्ह

शताब्दीमा जन्मेका िवँविवख्यात वै ािनक आइजाक न्युटन

एक िदन ःयाउको

खमुिन बसेर केही कुरो सोिचरहे का िथए। त्यसबैला

उनको टाउकोमा मािथबाट ःयाउ अचानक खःयो (ध , फसीर् खसेनअनुवादक)। त्यही ःयाउ कहाँबाट र िकन खःयो भ े सोचमा पदार् पद उनले
गु त्वाकषर्णको िस ान्त प ा लगाए। ःयाउ साँिच्चक्कै खसेको िथयो िक
िथएन भ े कुरा िनणार्यत्मक त होइन तर जुन शिक्तले गदार् ःयाउलाई

खसाल्यो, त्यही शिक्तले पृथ्वी विरपिर चन्िमा घुम्छ, सूय र् विरपिर पृथ्वी घुम्छ
भ े जःतो भौितक शिक्तको सत्य आत्म ान उनले प ा लगाउन सक्नु नै
भौितक जगतमा उनको ठू लो दे न भएको िथयो। सबैलाई थाहा छ गु त्वाकषर्ण
वा अ ंय शिक्तले यस सौयर्मण्डल वा पृथ्वी चिलरहे को

ान न्युटनले

आिवंकार गरे को होइन तर केवल ःवीकारे कामाऽ हुन ् िकनिक त्यो भौितक

नीित त सं सारको उत्पि दे िख नै िथयो। (अङ्मेजीमा त्यसलाई आन्टीमातर-

antimatter वा अपदाथर् भिनन्छ। अणु होइन तर िवअणु-अनुवादक)।
न्युटनले प ा लगाएको िस ान्त धेरै मह वपूणर् छ िकनिक हजार

वषर्सम्म धेरै मािनसह ले यही सोिचरहे का िथए िक यस पृथ्वीलाई सं चालन गन

व्यवःथा वा नीितह

नक्षऽलाई सं चालन गनभन्दा िभ

िथए। न्युटनले त्यो

धारणा वा िवँवास गलत भएको सािबत गरे का िथए।

ूाकृितक वा भौितक सं सारलाई चलाउने नीित वा ूणाली प ा

लगाएर मािनसह को धारणा पिरवतर्न गन उनको दे न सराहनीय छ। यही
खालको नीित पिन नैितक नीित हो भ े सत्यतालाई ःवीकानुर् ज री छ। त्यही
नैितक ःवतन्ऽता वा ूेमलाई आत्मसात् गनर् ःवतन्ऽ हुने नीितले गदार् लुिशफर

५

ःवगर्बाट खिसयो र सारा मानव जगतलाई पापको खाडलमा पुर्यायो (सायद
ःयाउ पाकेकोले न्युटनको टाउकोमा खःयो होला, तर लुिशफर िवमेकोले यस
पृथ्वीमा खःयो भनेर बाइबलले पुि
िस

पमा सृि

गदर्छ-अनुवादक)।

गिरएको वा कुनै खोट नभइ सृि

वातावरणमा रािखएको र िस

परमेँवरले सृि

गिरएको र िस

गनुभ
र् एको मानव जगतले ूेम

गन आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता पाएको िथयो भ े ूभावकारी आत्म सत्य ान
दे हायका पदह ले कसरी िदएका छन्? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

२:१५-१७ "१५

परमूभ ु परमेँवरले मािनसलाई लगेर अदनको बगचामा त्यसको गोड़गाड़ र
हेरचाह गनर् राख्नुभयो। १६ अिन उहाँले मािनसलाई यो आ ा िदनुभयो,
“बगचाका सबै
र खराबको

खका फल ितमीले स ोच नमानी खाए हुन्छ, १७ तर असल

ान िदने

खको फलचािहँ नखानू, िकनभने जुन िदन ितमीले त्यो

खान्छौ ितमी िनँचय नै मनछौ।" र उत्पि

३:१-७ "१ परमूभ ु परमेँवरले

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

भनी भन्नुभएको छ?”

खको फल नखानू

२ ःऽीले सपर्लाई भिनन्, “बगचाका

हामी खान सक्छ , ३ तर बगचाको बीचमा भएको

खह का फल

खका फलको िवषयमा

परमेँवरले भन्नुभएको छ, Õत्योचािहँ नखानू र नछु नू, नऽता ितमीह
४ सपर्ले ःऽीलाई भन्यो, “ितमीह
जुन िदन ितमीह

र खराबको

मछ Ö।”

मदनौ। ५ िकनिक परमेँवर जान्नुहन्ु छ िक

ँ ा खुल्नेछन्, र असल
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

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

पातह

गाँसेर आफ्ना िनिम्त ितनीह ले वःऽ बनाए।"

मािनसको पतन भएपिछ सबै पिरिःथित झन झन खराब हुँदै गयो।

यितसम्म खराब भयो िक परमेँवर आफैले भ ुभयो मािनसको
सोच र िनयत केवल दु माऽ भइरअयो (उत्पि

दयको ूत्येक

६:५)। मािनसले जे सोच्छ

त्यही गछर् भ े नीित अनुसार यिद ती मािनसह का सोच वा िवचारह
िथए भने ितनीह का िबयाकलापह

खराब

पिन अचाक्ली पमा खराब, दु

र

आति त िथए। मािनसह का दु ता यित खराब िथयो िक परमेँवरले सारा

६

पृथ्वीलाई नै जलूलयबाट नाश गनुभ
र् यो। तर परमेँवरले फेिर मािनसह लाई
दोॐो सृि

झ नयाँ हुन अवसर िदनुभएको िथयो। पापले गदार् ध्वःत हुनपुगेको

सं सारमा फेिर जन्मेका मािनसह

फेिर पाप नग न् भनेर जलूलयबाट िसकुन्

भ े परमेँवरले दोॐो अवसर िदनुभएको िथयो। तर ःवगर्सम्म जाने धरहरा
िनमार्ण गन मािनसह को िबयाकलापले (उत्पि

परमेँवरको िव

मा जाने ूवृि

११:१-९) मािनसह

फेिर

कायमै भएको दे खाएको िथयो। "जब धरहरा

केही भागसम्म िनमार्ण भएको िथयो तब त्यसको केही भागह मा िनमार्ण
रहने ठाउँ बनाएका िथए। त्यहाँ िविभ

गनह

िथए र मूितर्ह

पृथ्वीलाई सृजनुहन
ु े परमेँवरको िव
तम्सेका िथए।"-एलेन जी

पान्तिरत। यसले गदार् िविभ
त्यस

पतन

फैलाउनुभयो।
आज

बनाएर सजाएका

ःथापना गरे का िथए। ितनीह को सफलताूित मािनसह

खुशी मनाए र सुन चाँदीका दे वताह

साथै

कोठाह

मानव

िदनभरी

बनाएर ढोगे र पूजा गरे । ःवगर् र

मा आफूह लाई उभ्याउन ितनीह

ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. ११९बाट

बोलीह बाट मािनसह लाई अलमलमा पानुक
र् ो

जाितलाई

तपाईँ

परमेँवरले

सोच्नुहोस्।

सं सारको

तपाईँको

कुना

दयको

कुनामा

मनिःथितले

तपाईँलाई के िसकाइरहेको छ सो सोच्नुहोस्।
३. अॄामलाई बोलावत
मािनसह

बाबेलको धरहरा बिनरहे कै बेलामा भाषाको अलमलले गदार् एकिऽत
िततरिबतर भएका िथए। त्यसको लग ैपिछ अॄाम जो पिछ

अॄाहम भनेर नाम चिलयो उत्पि
्
दे खापछर्न।

उत्पि

११ अध्यायले लेिखएको बं शावलीमा

१२:१-३मा परमेँवरले

अॄामलाई आफ्नो िवशेष जाित

बनाउन बोलाउनुभएको िथयो भनेर लेिखएको छ। बुस पिछ वा येशूको

मृत्युपिछ र सुसमाचार फैिलएको सन्दभर्मा जुन ूित ा अॄामलाई िदइएको िथयो

त्यसलाई आज हामीले कसरी हेछ ? हेनह
र्ु ोस्, "१ परमूभ ुले अॄामलाई

भन्नुभयो, “ितॆो दे श र ितॆा कुटुम्ब तथा ितॆा िपताका घरबाट िनःकेर जुन

दे श म ितमीलाई दे खाउँछु त्यहाँ जाऊ। २ “म ितमीबाट एउटा ठू लो जाित
खड़ा गनछु , र ितमीलाई आिशष् िदनेछु। म ितॆो नाउँ ूिस

गराउनेछु, र

ितमी आिशष्को मूल हुनछ
े ौ। ३ ितमीलाई आिशष् िदनेह लाई म आिशष्

७

िदनेछु, र ितमीलाई सराप िदनेह लाई सराप िदनेछु। ितमी ारा नै पृथ्वीका सबै

कुलले आिशष् पाउनेछन्।”

धेरै शताब्दीपिछ पावलले गलातीको इसाईह को बीचमा भएका

िविभ

गलत धारणाह को सामना गनुप
र् दार् उनले अॄामको बोलाहतलाई

ँ
औल्याएका
िथए। धेरै अगािडदे िख परमेँवरको चाहना के िथयो सो उहाँले

व्यक्त गनुभ
र् एको पावलले दे खाएका िथए; त्यो िथयो सारा सं सारमा सुसमाचार।

यो सन्दे श गलाती ३:१-९मा यसरी व्यक्त गिरएको छ। िवशेष गरे र पद ७-९

हे नह
र्ु ोस्: "१ हे मूखर् गलाती हो, कसले ितमीह लाई मोहनी लाएर वशमा
ँ ाकै सामुन्ने येशू भींट बूसमा टाँिगनुभएको कुरा
पार्यो? ितमीह का आख
ःपंट

पले वणर्न गिरएको िथयो। २ यित माऽ म ितमीह लाई सोध्न

चाहन्छु , ितमीह ले पिवऽ आत्मालाई व्यवःथाका कामह
सुनेका वचनमा िवँवास गरे र? ३ के ितमीह

सु

ारा पायौ, िक

यित मूखर् छौ, िक आत्मामा

गरे र शरीरमा शेष गदछौ? ४ के यितका दु:ख ितमीह ले व्यथर्मा भोग्यौ

त? यिद यो साँच्चै व्यथर्मा भयो भनेता। ५ जसले ितमीह लाई पिवऽ आत्मा
िदनुहन्ु छ, र ितमीह का माझ आँचयर्कमर्ह

गनुह
र् न्ु छ, के यो सबै उहाँले

व्यवःथाका ितमीह का कामको कारणले गनुभ
र् एको हो, िक सुनेका वचनमा
ितमीह ले िवँवास गरे को कारणले हो?

६ अॄाहामलाई नै हे र, “उनले

परमेँवरमा िवँवास गरे थे, र यो उनको िनिम्त धािमर्कता गिनएको िथयो।” ७

यसकारण ितमीह ले यो जान, िक जस-जसले िवँवास गछर्न,् ितनीह

नै

् ८ परमेँवरले अन्यजाितह लाई िवँवास ारा धमीर्
अॄाहामका सन्तान हुन।
ठहराउनुहन्ु छ भन्ने धमर्शाःऽले पिहलेदेिख नै दे खेर अॄाहामलाई “ितमीमा नै

सबै

जाितले

आिशष् पाउनेछन्” भन्ने

सुसमाचार अिघबाटै

सुनायो।

९

यसकारण िवँवास गन मािनसह ले िवँवासी अॄाहामसँगै आिशष् पाएका
छन्।"

अॄाहमको बोलाहत सबभन्दा पिहले उत्पि

छ। त्यसपिछ उत्पि को बाँकी कथाह

१२मा उल्लेख गिरएको

उनकै रगतको बं शको बारे माछ।

अॄाहमको बं शमा एक पिछ अक िबिमएका पिरवारह

िथए य िप, त्यही

बं शबाट परमेँवरको ूित ा पूरा भएको िथयो। त्यो पूरा गनर् मोशाले िनणार्यक
भूिमका खेलेका िथए।

िरसले च ुर भएका यहू दीह ले िःटफनसलाई यहू दीह को अदालतमा

उभ्याएका िथए। उनको मृत्युभन्दा पिहले उनले मोशा र ूःथानको बारे मा चचार्

८

गरे का िथए। उनको त्यस भाषणमा सु मा अॄाहमलाई िदइएको ूित ाको
ूयोग कसरी गिरएको छ? हेनह
र्ु ोस् ूेिरत ७:२०-३६ "२० “यसै बेला मोशाको
जन्म भयो। ितनी परमेँवरको

िंटमा सुन्दर िथए। ितनी तीन मिहनासम्म

आफ्ना िपताको घरमा पािलए। २१ ितनी बािहर फािलएपिछ फारोकी छोरीले
ितनलाई उठाएर लिगन्, र आफ्नै छोरा तुल्याएर पािलन्। २२ मोशालाई
िमौीह का सारा िव ामा िशक्षा िदइन्थ्यो, र मोशा आफ्ना वचन र काममा

शिक्तशाली भए। २३ “जब ितनी चालीस वषर्का भए, तब आफ्ना इॐाएली
दाजुभाइह लाई भेट गन इच्छा ितनको

दयमा उ

ो। २४ आफ्ना

जातभाइमध्ये एक जनामािथ अन्याय भइरहेको दे खेर, ितनले त्यसलाई रक्षा गरे ,

र त्यस अन्याय गन िमौीलाई मारी आफ्ना भाइमािथ भएको अत्याचारको बदला

र् न्ु छ भन्ने मेरा
िलए। २५ परमेँवरले मेरो हातबाट ितनीह को उ ार गनुह

भाइबन्धुले बुझ्लान् भन्ने ितनले िवचार गरे का िथए। तर ितनीह ले सो
बुझन
े न्। २६ भोिलपल्ट ितनीह

नै आपसमा झगड़ा गिररहेको बेलामा ितनी

आए, र ितनीह लाई िमलाउने कोिसस गरे र भने, Õमािनस हो, ितमीह

त

दाजुभाइ हौ, तब िकन एउटाले अकार्लाई अन्याय गछ ?

२७ “तर आफ्नो िछमेकीमािथ अन्याय गनले ितनलाई यसो भनेर

घचेिटिदयो, Õहामीमािथ हािकम र न्यायकतार् हुन ितमीलाई कसले िनयुक्त गर्यो?
२८ िहजो त्यस िमौीलाई मारे जःतो ितमी मलाई पिन मानर् चाहन्छौ?Ö २९
यःतो जवाफ सुनरे मोशा भागेर िम ान दे शमा गई ूवासी भए। त्यहाँ ितनका
दुई छोराह

जन्मे।

३० “चालीस वषर् िबतेपिछ सीनै पवर्तको उजाड-स्थानमा जिलरहेको

पोााको ज्वालामा एउटा ःवगर्दूत ितनीकहाँ दे खा परे । ३१ जब मोशाले यो दे खे
तब ितनी यस दशर्नले छक्क परे , र त्यो हेनल
र् ाई निजक जाँदा परमूभ ुको यःतो

वाणी भयो, ३२ Õम ितॆा पुखार्ह का परमेँवर हुँÑ अॄाहाम, इसहाक र

ँ
याकूबका परमेँवर।Ö मोशा काम्न लागे, र ितनले त्यताितर हेनसम्म आट

गरे नन्। ३३ “तब परमूभ ुले ितनलाई भन्नुभयो, Õितॆा खु ाका जु ा फुकाल,
िकनिक जुन ःथानमा ितमी खड़ा छौ, त्यो पिवऽ ःथान हो। ३४ िमौमा भएका

मेरा ूजाको दुदर्शा मैले दे ख, र ितनीह को िबलौना पिन सुन। ितनीह लाई

छु टकारा िदन म ओिलर्आएको छु । अब आऊ, म ितमीलाई िमौदे शमा

पठाउनेछु। ३५ “यही मोशा, जसलाई ितनीह ले Õकसले ितमीलाई हािकम र
न्यायकतार् तुल्यायो भनेर इन्कार गरे का िथए, ितनलाई परमेँवरले पोाामा दे खा

९

पन ःवगर्दूत ारा हािकम र उ ारकतार् तुल्याएर पठाउनुभयो। ३६ ियनै मािनसले
िमौदे शमा, लाल समुिमा र चालीस वषर्भिर उजाड-ःथानमा उदे कका काम र
िचन्हह

गिरकन ितनीह लाई बािहर ल्याए।"
अ ान, गलत आित्मक िशक्षा वा दशर्नह ले िलप्त भएको र सत्यको

ानमा ओरालोमा लािगरहे को सं सारमा (तीन हजार वषर्पिछ अिहले पिन के

पिरवतर्न आएको छ र, छ त?) परमेँवरले अॄाहमका सन्तानलाई आफ्नै
जनह

भनेर

इिजप्टबाट

िनकालेर

ल्याउनुभएको

िथयो।

ितनीह बाट

र् एको िथयो। त्यो
ानलाई सुरिक्षत राख्न ूयास गनुभ

ान

हो उहाँ वा य े को बारे मा आत्म ान र मुिक्तको योजना। तर त्यो

ान

परमेँवरले सत्यको

ितनीह मामाऽ नराखेर िवँवभरी नै फैलाउने उहाँको इच्छा िथयो।

ँ
अिहले हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको है िसयतले हाॆो सम्बन्ध सं सारसग

कःतो छ? अथार्त ् पौरािणक इॐाएल र हाॆो बीचमा के समानता छ? त्यस
समानताले गदार् हामी ूत्येकलाई व्यिक्तगत पमै के िजम्मेवारी सुिम्पएको छ?

४. िसनैमा करार

इिजप्टमा हुँदा ढोकाह को चौकोसमा रगत छिकर्नुदेिख िलएर लाल

समुि पार गरे को ूःथानको कथा कःतो नाटिकय िथयो, होइन त? ती
अनुभवमा परे काह मा त्यो अनुभवको ठू लो ूभाव परे को िथयो भ ुमा उिचतै
दे िखन्छ। (इिजप्टका बािसन्दाह का जेठा जन्मेका सन्तानह

र समुिमा

डुिबएका सै िनकह लाई गिरने न्याय परमेँवरले उहाँकै चिरऽ अनुसार ठीकै

गनुह
र् न
ु ेछ भ े कुरामा हामीलाई श ा छै न)। परमेँवरले इॐाएलीह लाई

भ ुभएको िथयो: "मैले इिजप्टका मािनसह लाई के गर सो ितमीह ले दे खेका

छौ, र मैले ितमीह लाई िचलका पखेटाह बाट बोकेरको जःतै बोकेर

ितमीह लाई मकहाँ नै ल्याए"ँ (ूःथान १९:४

पान्तिरत)।

परमेँवरले

अचम्म तिरकाले वा नाटिकय ढ ले आफ्ना जनह लाई अक दे शबाट िकन

उ ार गनुभ
र् यो? यस मािमलामा मोशा आफैले इॐाएलीह लाई भनेका िथए:

"३२ यःतो महान् घटना अिघ किहल्यै घटे को वा सुिनएको िथयो? पृथ्वीमा
परमेँवरले मान्छे सृिंट गनुभ
र् एको आिदकालको िवषयमा सोध-खोज गर।
आकाशको वल्लो छे उदे िख पल्लो छे उसम्म पिन यही कुराको िनधो गर। ३३

के कुनै अ

जाितले ितमीह ले झ आगोबाट बोल्नुहन
ु े परमेँवरको वाणी

ँ ाका
सुनेको छ र जीिवत रहे को छ? ३४ परमूभ ुले िमौमा ितमीह का आख

१०

अिग जाँच गरे र उदे कका िचन्हह

र आँचयर्कमर्ह

दे खाई यु

बाहुबल र फैिलएको पाखुरा ूयोग गरे र, भयानक आत

लड़े र, आफ्नै

ारा अक जाितबाट

आफ्नो िनिम्त एक जाित िनमार्ण गनुभ
र् एझ अक कुन ईँवरले यःतै गनर् ूयत्न
ु न्ु छ, र उहाँबाहे क अ
गरे को छ? ३५ परमूभ ु नै परमेँवर हुनह
भनी

बुझाउनलाई

ती

ितमीह लाई

दे खाइएका

्
हुन।

३६

कोही छै न
ितमीह लाई

अनुशासनमा राख्न उहाँले आकाशदे िख आफ्नो सोर सुनाउनुभयो, र पृथ्वीमा

आफ्नो ठू लो अिग्न ितमीह लाई दे खाउनुभयो। ितमीह ले अिग्नबाट उहाँका
शब्दह

सुन्यौ। ३७ उहाँले ितमीह का िपता-पुखार्लाई ूेम गनुभ
र् एकोले र

ितनीह पिछ ितनीह का वंशलाई च ुन्नुभएकोले, उहाँले आफ्नो उपिःथित ारा र

आफ्नो महाशिक्त ारा ितमीह लाई िमौदे िख िनकाल्नुभयो। ३८ ितमीह ले

आफूभन्दा महान् र शिक्तशाली जाितह को दे शमा ूवेश गरी अिधकार गर

भनेर आज उहाँले उनीह लाई धपाइिदनुभएको छ। ३९ परमूभ ु नै मािथ

ु न्ु छ र उहाँ छोड़ी अ
ःवगर्मा र तल पृथ्वीमािथ परमेँवर हुनह
भनेर ितमीह ले आज थाहा गर र

कोही छै न

दयमा राख। ४० आज मैले ितमीह लाई

िदन लागेका उहाँका िविध र आ ाह

पालन गर, र ितमीह

र ितमीह का

पिछका वंशको भलो होस्, र परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले अनन्त
कालसम्म िदनुभएको दे शमा ितमीह को आयु लामो होस्।"

परमेँवरले इॐाएलीह लाई िमौ दे शबाट िकन िनकालेर ल्याउनुभयो?
उहाँको

उ ँ
े य

के

िथयो?

र्ु ोस्
हेनह

ूःथान

१९:३-८

"३

तब

मोशा

परमेँवरकहाँ गए र परमूभ ुले ितनलाई पवर्तबाट भन्नुभयो, “याकूबका घराना र
इॐाएलीह लाई ितमीले

यसो भन्नू: ४ Õमैले िमौीह लाई के गर, र

ितमीह लाई कसरी ग डका पखेटामा झ बोकेर मकहाँ ल्याए,ँ सो ितमीह ले

दे खेका छौ। ५ अब यिद ितमीह ले मेरा कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरो करार

पालन गर्यौ भने, समःत जाितह मध्ये ितमीह चािहँ मेरो बहुमूल्य िनज धन
हुनछ
े ौ। सारा पृथ्वी मेरै भए तापिन ६ ितमीह

मेरो िनिम्त पूजाहारीह को एक

राज्य र एक पिवऽ जाित हुनछ
े ौÖ। इॐाएलीह लाई ितमीले भन्नुपन कुरा यी नै
्
हुन।”

७ अिन मोशा तल आए, र मािनसह का धमर्-गु ह लाई बोलाउन

पठाए, र परमूभ ुले ितनलाई बोल्नू भनी आ ा गनुभ
र् एका यी सबै कुराह

ितनीह का सामु रािखिदए। ८ सारा मािनसह ले एकसाथ यसो भने, “परमूभ ुले

भन्नुभएका सबै कुराह

हामी पालन गनछ ।” तब मोशाले मािनसह को

जवाफ परमूभ ुलाई सुनाइिदए।"

११

परमेँवरको लआय एकदम सरल र सिजलो िथयो। उहाँले ितनीह का

पूखार्ह , अॄाहम, इसहाक र याकूबका सन्तानह लाई उहाँले िमौदे शबाट

बोलाएर ल्याउनुभयो। ती सन्तानह बाट नै परमेँवरले उहाँको करार ःथापना
गनुभ
र् एको िथयो। त्यसको फलःव प ितनीह

अ

सबै मािनसह भन्दा

परमेँवरको िवशेष िनिज धन भएको घोषणा गिरएको िथयो। उहाँले भ ुभयो
ितनीह माऽ होइन सारा पृथ्वी वा सारा सं सारका मािनसह

नै उहाँको हो तर

ितनीह बाट उहाँले िवशेष कामको िनिम्त िवशेष जाित इॐाएलीह लाई
च ु ुभएको िथयो (ूःथान १९:५)। यो सम्बन्ध करारको केन्ििवन्दु हो।
बहुमूल्य

िनिज

"िवशेष

धन"

(िहॄ ु

भाषामा

यसलाई

ु ाह
सेगल

segullah भिनन्छ) भ े धारणा सिजलैसँग गलत तिरकाले बुझ्न सिकन्छ।
ितनीह
भएकोले

बं शबाट नै पिवऽ र धमीर् भएको र ितनीह
ितनीह

ितनीह लाई

परमेँवरको

परमेँवरको

अचम्मका सत्यह

िनिज

अनुमह

सम्पि

हुन

िदनुभएको

खन्याइएकोले नै ितनीह

आफैमा केही िबशेषता
गएको

कारणले

र

िथएन।

तर

ितनीह मािथ

परमेँवरका िवशेष धन हुन

गएका िथए। ती सत्यह मा ितनीह ले पाएका परमेँवरका नीितिनदशनह

पालन गन र पुजारीह को राज्य हुने उल्लेख गिरएको छ। ती सत्यह

आफूह िभऽमाऽ लुकाइ नरािख सारा सं सारमा फैलाउन ितनीह लाई नै िजम्मा

लगाइिदएको िथयो।
त्यही
नीितिनदशनह
िनदशनह

सन्दभर्मा

परमेँवरले

ितनीह लाई

करारका

केही

पिन िदनुभएको िथयो। ितनीह को िजम्मेवारी भनेकै ती

पालन गनुप
र् न िथयो। यिद ितनीह ले दश आ ाह लाई (ूःथान

२०) पालन गरे ितनीह सँग गिरएको करारको अनुमोदन हुन्थ्यो। भखर्र
िनमार्ण गिरएको बेदीमा रगत छकर मोशाले करारको पुःतक िलए र सबै
मािनसह को

सामु

पढे र

सुनाए

(ूःथान

२४:७)।

सारा

मािनसह ले

परमेँवरको करार मा ेछ भनेर सावर्जिनक पमै शपथ खाए िथए।
तब

"१९ जब मोशाले व्यवःथाको हरे क आ ा मािनसह लाई सुनाइसके,

उनले

बाछा

र

बोकाह को

रगत,

पानी,

रातो

ऊन

र

िहसपका

ःयाउलासिहत, व्यवःथाको पुःतकमािथ र सबै मािनसह मािथ छक। २० अिन
उनले यसो भने, “परमेँवरले ितमीह लाई आ ा गनुभ
र् एको करारको रगत यही
हो” (िहॄू ९:१९-२०)। रगत केको ूितक हो र अिहले पिन हाॆो िनिम्त यो
िकन मह वपूणर् छ?

१२

५. परमेँवरूितको आःथाबाट िगनुर् र सजायँ
"परमेँवरले जे जे भ ुभयो सो हामीले पालन गनछ (ूःथान १९:८,
ूःथान

२४:३,

ूःथान

२४:७)।

बाइबलमा

बताउँदछ िक ती मािनसह ले गरे का बाचाह

भएको

पिवऽ

इितहासले

दयदे िख गरे का िथए। तर

दुभार्ग्यवस ितनीह को िबयाकलापले ितनीह को बचनको मेल नखाएको

बारम्बार दे खाइएको िथयो। ितनीह
ितनीह

परमेँवरका च ुिनएका जाित भएतापिन,

ःवतन्ऽ पमा परमेँवरसँगको करारमा पसे पिन ितनीह ले गरे को

कबुललाई ितनीह ले पालना गनर् नैितक िजम्मवारी भएको ठानेनन्। (जसरी
कितपयले बिप्तःमा िलएपिछ त्यसलाई पालन गनर् नैितक िजम्मेवारी भएको
ठान्दै नन्-अनुवादक)।

ँ
इॐाएलसग
गिरएको करारमा के िनणार्यक तत्व िथयो? हेनह
र्ु ोस्,

ूःथान १९:४,५ "४ Õमैले िमौीह लाई के गर, र ितमीह लाई कसरी

ग डका पखेटामा झ बोकेर मकहाँ ल्याए,ँ सो ितमीह ले दे खेका छौ। ५ अब
यिद ितमीह ले मेरा कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने,

समःत जाितह मध्ये ितमीह चािहँ मेरो बहुमल्ू य िनज धन हुनछ
े ौ। सारा पृथ्वी
मेरै भए तापिन।"

त्यसबेला होस् वा अिहले होस्, परमेँवरको व्यवःथा वा दश

आ ाह

पालन गनुर् भनेको कुनै िविधवाद वा जडसूऽबाद होइन (म ी ७:२४-

२७, यूह ा १४:१५, याकूब २:२०, रोमी ६:११,१२ हेनह
र्ु ोस्। य िप,
इॐाएली सन्तानह ले बारम्बार ितनीह ले गरे का कबुल पालना गरे नन्।
ितनीह

ितनीह ले कबुल गरे को केही समयिभऽै िसनै पहाडकै सम्मुख
आित्मक पमा ॅ

भएको दे खाइिदएका िथए (ूःथान ३२:१-६)।

दुभार्ग्यवस परमेँवरलाई िवँवासघात गनुभ
र् नेको केवल एक पटक माऽ नभएर
बारम्बार भएको कारणले ितनीह

िछटै ूित ा गिरएको दे शमा पःन सकेनन् र

अनाहकमा ४० वषर् उजाड ःथानमा ितनीह

घुमिफर गनुप
र् र्यो।

परमेँवरले जे गछु र् भनेर उहाँले गनुभ
र् एको कबुललाई िवँवास गनर्

इॐाएली रा ले अःवीकार गरे कोले ितनीह ले के सजायँ भोग्नुपर्यो? हेनह
र्ु ोस्,

गन्ती १४:२०-३५ "२० तब परमूभ ुले भन्नुभयो, “ितमीले भनेबमोिजम मैले
ियनीह लाई क्षमा गिरिदएको छु । २१ तापिन, जःतो म जीिवत छु र जसरी

मेरो मिहमाले पृथ्वी भिरएको छ, २२ िमौ र उजाड़-ःथानमा मेरा मिहमा र
आँचयर्कमर्ह

दे खेर पिन अना ाकारी भई दश पल्ट मेरो जाँच गन यी सारा
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मािनसह ले २३ ितनीह का पुखार्ह लाई शपथ खाएर भनेको ूित ाको दे श
दे ख्नेछैन। मलाई ितरःकार गनले त्यो किहल्यै दे ख्नेछैन। २४ तर मेरो दास
कालेबमा अक आत्मा छ, र त्यसले पूरै रीितले मेरो अनुसरण गरे को छ।

यसैकारण त्यो पसेर आएको दे शमा म त्यसलाई लैजानेछु र त्यसका सन्तानले
त्यो अिधकार गनछन्। २५ अमालेकी र कनानीह
भोिल नै ितमीह

बसीह मा बसेका हुनाले

फकर् र लाल समुिको बाटो भएर उजाड़-ःथानितर जाओ।”

२६ परमूभ ुले मोशा र हा नलाई भन्नुभयो, २७ “मेरो िव
समुदायले कितसम्म गनगनाउने? ितनीह ले मेरो िव

मा यस दुंट

मा गनगनाएका मैले

सुनक
े ो छु । २८ ितनीह लाई भिनदे ओ, Õजःतो म जीिवत छु , परमूभ ु घोषणा

गनुह
र् न्ु छ, मैले सुन्ने गरी ितमीह ले जे-जे भनेका िथयौ, म त्यही नै गनछु । २९
ितमीह का लाश यही उजाड़-ःथानमा छोिड़नेछन्, ३० अिन यपुन्नेका छोरा

कालेब र नूनका छोरा यहोशूबाहेक गणना भएको र मेरो िव

मा गनगनाउने

बीस वषर्देिख उँभोको कोही पिन वासको िनिम्त िदन्छु भनी शपथ खाएर ूित ा
गरे को दे शमा जान पाउनेछैन। ३१ लूट ःव प पिबनेछन् भनी ितमीह ले

भनेका ितमीह का छोराछोरीह लाई चािहँ म त्यहाँ पुर्याउनेछु, र ितमीह ले

अवहेलना गरे को ठाउँ ितनीह ले ूाप्त गनछन्। ३२ तर ितमीह का लाशचािहँ

यही उजाड़-ःथानमा छोिड़नेछन्। ३३ ितमीह मध्येको अिन्तम मािनसको मृत्यु
नभएसम्म

ितमीह को

अिवँवासको

कारण

आफ्ना

छोराछोरीह

चालीस

वषर्सम्म गोठाला भएर उजाड़-ःथानमा डुल्नेछन्। ३४ ितमीह ले त्यस दे शको
भेद िलन चालीस िदन िबताएका िथयौ, यसकारण िदनको एक वषर् गरी चालीस
वषर्सम्म ितमीह ले आफ्नो अधमर्को फल भोग्दै रहनेछौ, र ितमीह ूित म

नाराज भएको ितमीह ले थाहा पाउनेछौÖ। ३५ यो बोल्ने म परमूभ ु हुँ, र
भेला हुने यस दुंट समुदायलाई म यसै गनछु । यसै उजाड़ःथानमा

मेरो िव
ितनीह

मरे र मेिटजानेछन्।”

अिहले होस् वा पौरािणक इॐाएलमा होस् वा जोसुकैलाई होस्

परमेँवरको

आ ा

पालन

नगन

ूवृि

केवल

उहाँूित

िविोह

गरे को

कारणलेमाऽ होइन् (जुन त्यसको उपज त हो) तर परमेँवरले हामीलाई जे
गछु र् भ ुभएको छ सोमा भरोसा राख्न

इन्कार गनुक
र् ै उपज हो। ितनीह को

अटे रीपना र िविोहीपना र धािमर्क ॅ पना अझ ठू लो गिम्भर अपराध िकन हुन
गयो भन्दा ितनीह कै अगािड परमेँवरले बोल्नुभएको वचनलाई वेवाःता गदार्
उहाँको अनुहारमा िहलो फ्याँकेको दे खाइएको िथयो। उहाँले भ ु भएको िथयो
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"िमौ र उजाड़-ःथानमा मेरा मिहमा र आँचयर्कमर्ह

दे खेर पिन अना ाकारी

भई दश पल्ट ितनीह ले मेरो जाँच गरे " (गन्ती १४:२२)। परमेँवरले

ितनीह लाई गिररहनुभएको अचम्म कामह को बाबजुद पिन (म ा त वषीर् नै
रहे को िथयो, िदनमा बादल र रातमा आगोको ज्वालाले ितनीह लाई सुरिक्षत
गिरनै रहे को िथयो) र ितनीह ले ूित ा गिरएको दे श पाउन सफल हुनेछन्

भनेर परमेँवरले ूित ा गनुभ
र् एतापिन उहाँको आ ा पालन नगरे र ितनीह लाई
कबुल गिरएको दे श कब्जा ितनीह ले अःवीकार गरे (गन्ती १३,१४)।

मािथ व्यक्त गिरएको कथनको बारे मा सोच्नुहोस्: हामीलाई िदइएको

परमेँवरको वचनमािथ ूायजसो अिवँवास गन बानीले गदार् नै उहाँको कुरा
नसु े हाॆो मनिःथित हुन गएको छ। यो िकन सत्य हो र हामीले
परमेँवरमािथ भरोसा राख्न अझ धेरै कसरी िसक्ने?
उपसं हार:
थप जानकारी:

परमेँवर र सै तानको बीचमा भइरहे को िभषण यु

वा महान

िववादमा परमेँवरको ूेम कसरी लुिकएको छ भ े िसकाउने पुःतक सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट लेखक जोन पेखामको पुःतक उपयुक्त छ। उनको पुःतक

िथयोिडसी अभ लब: किःमक किन्फ्लक्ट एण्ड द ूोब्लम अभ इिभल (मान्ड

रािपडस्, िमिशगन: बेकर, २०१८) हो। गैर एडभेिन्टःट ूेसमा छािपएको यो
पुःतकले बाइबलमा आधािरत महान् िववादको बारे मा िचऽण गदर्छ।

"छोटकरीमा म यो तकर् गनर् चाहन्छु िक उिचत पमा परमेँवरको
ूेम बुझ्न सिकयो भने, यो जगतव्यापी िववादको केन्ििवन्दु हो भनेर ःवीकार

गनुप
र् दर्छ। परमेँवरको ूेम गन समपर्णताले परमेँवरले दु
िदनुभयो

भनेर

ूसःतमाऽामा

परमेँवरले आफ्नै

दे खाउने

नैितक

कारण

उहाँकै

िकन आउन
ूेम

हो।

ानको कारणले करारका नीितह को ूितव ता उहाँले

मह वपूणर् पमा अनुमोदन गनुभ
र् एको छ। महान् िभषण यु को िबयाकलापमा

परमेँवरको ूेम लुिकएको छ भनेर म िजिकर गदर्छु।"-जोन सी. पेखाम,

िथयोदे सी अभ लभ: किःमक किन्फ्लकट एण्ड ूोब्लम अभ इिभल, पृ. ४बाट
पान्तिरत।

"इॐाएलीह

चािलस वषर्सम्म कनान दे शमा नपःन परमेँवरले

िदनुभएको आदे श मोशा, हा न, केलेब र यहोशूको िनिम्त अत्यन्तै िततो िनराश

भएको िथयो। तर ितनीह ले कुनै गनगन नगिर परमेँवरको िनणर्यलाई
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ःवीकारे । तर जब ूित ा गिरएको तर ितनीह ले ितरःकार गरे को आिशष
ितनीह बाट परमेँवरले िझक्नुभयो तब कितपय इॐाएलीह ले शोक व्यक्त
गरे र ितनीह

इिजप्टमै फिकर्ने गुनासो गरे का िथए िकनिक ितनीह ूित

परमेँवरले गनुभ
र् एको व्यवहार ितनीह ले मन पराएन। ितनीह ले बेकारमा
गुनासो गरे का िथए जसले गदार् ितनीह

न र कराउन परमेँवरले नै अनुमित

िदनुभयो। यिद ितनीह मािथ परे को पापूित
कनान

दे शमा

नफिकर्नु

आदे श

इन्साफूित शोक त गरे ; ितनीह

दयदे िख पँचाताप गरे को भए

िदइने

िथएन;

ितनीह ले

पँचाताप गरे र शोक गरे का िथएनन्, जसले

गदार् ितनीह ूित परमेँवरले गनुभ
र् एको िनणर्यलाई उल्
ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. ३९३बाट

एलेन जी

परमेँवरको

ाउन सिकएन।"पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता र ूेमको बारे मा सोच्नुहोस्। ूेम
यिद ूेम हुने हो भने िकन िस मा िदइनुपदर्छ? यस सं सारमा

भइरहेका अनेक
ूेमको

आ.

योग्य

दु

छै न

िबयाकलापह ले गदार् यस सं सार
कितपयले

भनेर

च ुनौतीलाई तपाईँले के भ ह
ु न्ु छ?

तकर्

्
गछर्न।

यस

बाइबलको केन्ििवन्दुमा आ ा पालन भनेर उल्लेख गिरएको

सन्दभर्मा िविधवाद वा जडसूऽबाद भनेको के हो? (कितपय

इसाईह ले

एडेिन्टःटह लाई दश आ ाह

मानेको वा

त्यसको गिरमा यथावत छ भनेर िवँवास गरे को कारण
ितनीह

पुरानो िविधह

मा े भनेर आरोप लगाउँछन् र

इसाई समूहबाट नै बिहंकार गदर्छन्) तर त्यस आरोपबाट
बच्न परमेँवरको वचन र उहाँका आ ाह ूित िवँवासमा
इ.

िहँिडरहन कःता उपायह
पौरािणक इॐायलीह

हामी अपनाउन सक्छ ?

र सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट अिभयानमा

लागेकाह को बीचमा के समानान्तर छ र त्यसमा हामी िकन
चासो दे खाउनुपदर्छ, िचन्तनगनुर् होस्।
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कथा १

िनमार्णमा अङ्कुश लगाएर सहयोगगन व्यिक्तले अनुभव गरे का दुई आँचयर्
कामह , अडर्नीबाट बुसागच्चा, ५९, म ोिलया
म ोिलयामा म भवन आिद िनमार्ण गन काममा सं लग्न
छु । मेरो काम भनेको िनमार्णमा आवँयकता भएको
सामानह अङ्कुशबाट िझक्ने हो। जब धेरै तलाह
भएको घर वा अपाटर्मेन्ट भवनह को िनमार्ण कायर्
हुन्छ तब त्यसबेला फलामको ठू लो अङ्कुश भएको
अल्गो बेन ारा िनमार्ण साममीह उचाल्दछ र मितर
ल्याउँदछ। म अल्गो पखार्लमा उिभरहे को हुन्छु ।
त्यसबेला त्यस अङ्कुशबाट िनमार्ण साममीह िझक्दछु । एक िदन म एउटा
भवनको तेॐो तल्लामा िथए ँ र अङ्कुशबाट साममीह िनकाल्दै िथए ँ तब त्यो
अङ्कुश अचानक मबाट ह ो। त्यो अङ्कुश फेिर फकर त आयो तबर
त्यसले मलाई बेःसरी िहकार्यो र मलाई पखार्लबाट खसाल्यो। िनमार्णािधन
घरको तेॐो तल्लाबाट तल जिमनमा म बिळन पुग। जिमनमा बिळएको मलाई
ँ निजकको अःपताल टाढा नै
याद त छ, तर त्यसपिछ म अचेत भएको िथए।
िथयो, त्यसकारण एकजना डाक्टर भवन िनमार्ण भएको ठाउँमा आइपुगे। केही
समयपिछ म अचेत अवःथाबाट उठ, तर मेरो खु ा भाँचेको र मेरो मे दण्डमा
ँ "तपाईँको शरीरका चोटह ले गदार् हामीले
चोट परे को मैले थाहा पाए।
तपाईँलाई अःपताल लान सक्दै न ," डाक्टरले मलाई भने।
त्यसबेला
म ोिलया अिहलेको जःतो िवकिसत िथएन। अःपतालमा उपचार गन असल र
उिचत सामानह िथएन। मलाई के भयो डाक्टरलाई खासै थाहा िथएन। मेरो
ढाड भाँचेको छ भनेर उनले मलाई भने, र त्यो भन्दा अ के भएको िथयो सो
उनलाई थाहा िथएन। म दुई वषर्सम्म पक्षाघात भएर ओ ानमै पिररह। म
हलचल गनर् सक्दै नथ। त्यसबेला धेरै िबदे शीह मेरो सहरमा आएका िथए।
त्यसबेला ितनीह
को िथए सो थाहा पाएको िथइँन, तर अिहले यो थाहा
ँ ी ितनीह सुसमाचार ूचारकह िथए।
पाएक
मेरा आठ जना छोराछोरीह छन्। सबभन्दा जेठोचाही ँ आठ कक्षामा
पढ्दै िथयो। ती िबदे शीह ले आयोजना गरे को कायर्बमह मा मेरा सबै
छोराछोरीह भाग िलएका िथए। हामी धमर्मा िवँवास नगन भएतापिन, मेरा
छोराछोरीह लाई त्यस भेलामा नजान मैले किहल्यै पिन रोिकँन। एक िदन, ती
िवदे शीह लाई मेरो छोराछोरीह ले हाॆो घरमा ल्याए। त्यसबेला के भइरहे को
िथयो सो मलाई थाहा िथएन, अब मैले बुझ िक ितनीह मेरो िनिम्त ूाथर्ना
ँ
गिररहे का िथए। ितनीह को ूाथर्नाले म िछ ै िनको भए।
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म बिलयो हुँदै गए,ँ र मैले िफिजकल थेरापी अथार्त ् शरीरलाई सुधार
गन कसरतह
गनर् थाल। मेरो ओ ानको माथी फलामको डण्डीह
र
डोरीह राख। अिन मैले ितनीह को सहायताले कसरत गनर् थाल। सु मा
मलाई टाउको उठाउन पिन गार्हो भएको िथयो, तर मेरा छोराछोरीह ले
ूाथर्ना गद िथए, जसले गदार् त्यस ूाथर्नाले काम गद िथयो। अिन िछ ै म
ल ीको सहायताले ढलमिलन्द िहँड्न थाल।
मेरा छोराछोरीह सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा धेरै सिबय भए, र
ितनीह त्यहाँ गीतह गाउन मन पराएका िथए। म पिन साबथमा चचर् जान
थाल, र मलाई त्यहाँ भएका कायर्बमह रमाइलो लाग्न थालेको िथयो। म
पिन बाइबल पढ्न थाल। जब म बाइबल पढ्दै गए,ँ तब मेरो जीवन पिन
पिरवतर्न हुन थाल्यो। म धेरै जाँड र रक्सी िपउँथे, बाइबल पढे पिछ त्यो बानी
छोड। ममा ठू लो पिरवतर्न आयो। परमेँवरूित म बफादार हुन चाहे को
ँ मेरी ौीमती र मैले बिप्तःमा िलए,ँ र एडभेन्टःट चचर्मा सहभागी भए।
ँ
िथए।
िहँड्न सकेको धेरै वषर्पिछ मेरा दुवै खु ाह दु:ख्न थाले। म डराउन
ँ जब
थाल। म फेिर पक्षाघात भएर ओ ानमै थला पनुप
र् लार्की भनेर डराए।
डाक्टरले जाँच गरे तब उनको मुख अं ध्याँरो भयो। "तपाईँले शल्यिबया
गनुप
र् छर्, तर त्यो धेरै जोिखमपूणर् छ," उनले भने। मेरो मे दण्ड िबमेको िथयो
र म तुरन्तै अःपतालमा उपचार गनुप
र् छर् भने त्यस डाक्टरले सुनाए। यिद
शल्यिबया धेरै मह ो भयो भने अःपतालबाट केही सहुिलयत माग्न पिन
हामीलाई अनुरोध गिरयो।
म र मेरी ौीमती िमलेर धेरै ूाथर्ना गर्य । चचर् पाःटरले पिन मेरो
ँ
िनिम्त ूाथर्ना गनुभ
र् यो। ती ूाथर्नाह को आड पाएर म शल्यिबया गनर् गए।
ती ूाथर्नाह ले गदार् होला मेरो शल्यिबया सफल भएको िथयो। शल्यिबयाले
गदार् भएका घाऊह िछ ै िनको भए। एक हप्तापिछ नै मलाई घरमा जान
िदए। आज, म िनको भएको छु र ःवःथ पिन छु । मेरो पिरवारले येशूलाई
िवँवास गदर्छ, र हाॆो िमऽह
पिन ूभ ु येशूलाई िवँवास गरे को हामी
चाहन्छ । ितनीह लाई हामीले चचर्मा आउन अनुरोध गदर्छ , र कोही कोही
त आए, तर मेरा कुनै पिन साथीह ले ितनीह को दय येशूलाई सुम्पेका
छै नन्। त्यसको मलाई िचन्ता छै न, िकनभने परमेँवरले ितनीह कहाँ पिन
पुग्न सक्नुहन्ु छ भनेर म िवँवास गदर्छु। म िबरामी भएर ओ ानमै परे को
बेलामा परमेँवर मकहाँ आउनुभएको िथयो। मेरो काम परमेँवरमा आउन
अनुरोध गन हो, र ितनीह लाई बुझाउने काम पिवऽ आत्माको हो। आजभोली
मैले धे रै साथीह लाई चचर्मा आउन आमह गिररहे को छु । म आशा गछु र्
ितनीह आउनेछन्।
-अडनबोट बुसागेचाले आन् मेकचेःनेलाई सुनाएको अनुसार।

१६-२

