२

मोशाले इितहासबाट पाठ
सन
ु ाउँ छन ्

यस अध्यायका मूल पदह : व्यवःथा १-३, ूःथान ३२:२९-३२, गन्ती १४,
एिफसी ३:१०, उत्पि

१५:१-१६ र यूह ा १४:९।

यस अध्यायको मूल सार पद: "भाइ हो, ितमीह ले यो कुरा जान भनी म

चाहन्छु , िक हाॆा पुखार्ह

सब बादलमुिन िथए, र सबै समुिको बीचबाट भएर

गए। अिन मोशामा ितनीह

सबैले बादल र समुिमा बिप्तःमा पाएका िथए।

सबैले एउटै आित्मक भोजन खाए। सबैले आित्मक पानी िपए, िकनिक

ितनीह का साथसाथै िहँ ने आित्मक च ानको पानी ितनीह ले िपए। त्यो
च ानचािहँ भींट नै हुनहु न्ु थ्यो" (१ कोिरन्थी १०:१-४)।
"मोशाले बोलेका शब्दह

यसरी व्यवःथाको पुःतक सु

यी नै हुन" (व्यवःथा १:१

पान्तिरत)।

हुन्छ। मोशा र उनको उपिःथितले व्यवःथाको

पुःतक भिरएतापिन उनले बोलेका शब्दह दे िख

मोआबको भूिममा उनको

मृत्यु नहुञ्जेल (व्यवःथा ३४:५) लेिखएको व्यवःथाको पुःतक वा यथाथर्मा
सम्पूणर् बाइबल नै ूभ ु येशूको बारे मा हो। येशूले नै हामीलाई सृि

(उत्पि

गनुभ
र् यो

१,२, यूह ा १:१-३), उहाँले नै हामीलाई सरं क्षण िदनुहन्ु छ र सँभार

गनुह
र् न्ु छ (कलःसी १:१५-१७, िहॄू १:३) र मुिक्त िदनुहन्ु छ (यशैया

४१:१४, तीतस २:१४)। र हलका पारामा भ े हो भने यस मुिक्तको

िनणार्यक इितहासको समयमा परमेँवरले आफ्ना जनह लाई पुन: सृि

सँभार गद मुिक्त िदनुहन
ु ेछ भ े सन्दे श व्यवःथाको पुःतकले ूकट गदर्छ।
साधारणतयाले भ ुपदार् इॐाएलीह

गद,

आिखरमा कनान दे शमा पःनै

लागेको बेलामा मोशाले ितनीह लाई इितहासबाट पाठ िसकाउँछन्। उनले

१७

याद िदलाएको मूख्य एउटा पाठ बाइबलभिर बारम्बार दोहोर्याइएको छ: िवगत

समयमा परमेँवरले ितमीह लाई के गनुभ
र् यो, सो याद गनु।
र्

यो उपदे श हाॆो िनिम्त पिन अथर्मूलक हुनपु छर्, हामी पिन ूित ा

गिरएको उ म दे शका िसमानाह मा छ : "जब म िवगतको इितहासलाई
सरसतीर् याद गछु र् र हाॆो बतर्मान अडानको याऽामा िदनिदनै ूगित गद
दय ताजुबले भिरन्छ र भी

अगािड बिढरहे को सम्झन्छु तब मेरो

हाॆो

अगुवाूित झन झन भरोसा राख्न अमसर हुँदछु । भिवंयको िनिम्त हामीले

डराउनु पन केही कुरो छै न तर िवगतको समयमा परमेँवरले हामीलाई कसरी

अगुवाइ गनुभ
र् यो र िवगतको इितहासमा उहाँले के िसकाउनुभयो सो हामीले
कदापी

ु ु ।"-एलेन
िबसर्नह

जी

ाइट,

लाइफ

पान्तिरत।

ःकेटे चेस,्

पृ.

१९६बाट

१. मोशाको सेवाकायर्
बाइबलभिर नै मोशाको उपिःथितको अनुभव गिरएको छ। उनको
बारे मा ूःथान २:२दे िखमाऽै उल्लेख गिरएतापिन उनले उत्पि को पुःतक

लेखेका िथए। यस पुःतकले हामी को ह , यहाँ कसरी आइपुग्य , यहाँ कसरी

नराॆो भइरहे को छ र हाॆो आशा के छ भनेर िसकाउँछ। यसमा भएका

आधारभूत कथा वा िशक्षादीक्षा नै परमेँवरको आिधकािरक दःतावेज हो। यस

पुःतकमा सृि को िववरण, मािनसको पतन, मुिक्तको ूित ा, जलूलय, अॄाहम
र सुसमाचार समावेश भएको छ। ती सबै कथाह का जराह

उत्पि को

पुःतकमा गािडएका छन् र यसको लेखक अगमवक्ता मोशा िथए। यो एकजना
मािनस जितसुकै कमीकमजोरी भएतापिन बाइबलको इितहासमा ूसःतमाऽामा
ूभावारी भूिमका खेलेका िथए। उनमा भएका सबै गुण तथा दक्षताह लाई

परमेँवरले ूयोग गनर् सक्नुभएको िथयो। त्यसको मूल कारण िथयो उनले
परमेँवरलाई ूेम गरे का िथए र उहाँको सेवा गनर् इच्छु क िथए।
ूःथान

३२:२९-३२

पढ्नुहोस्।

यसमा

इॐाएलीह ले

सुनको

बाच्छोलाई पूजा गरे र घोर अपराध गिररहेको बेलामा परमेँवर र मोशाको
बीचमा भएको कुराकानी लेिखएको छ। यसमा मोशाको चिरऽको

बारे मा

हामीलाई के िसकाउँछ र उनमा जितसुकै कमीकमजोरी भएतापिन परमेँवरले

उनलाई शिक्तशाली काम गनर् िकन सक्नुभयो? हेनह
र्ु ोस्, "तब मोशाले भने,

“आज ितमीह

आफ्ना-आफ्ना छोरा र आफ्ना-आफ्ना भाइलाई नाश गरी

१८

परमूभ ुको िनिम्त अलग गिरएका छौ। आज उहाँले ितमीह लाई आिशष्

िदनुभएको छ।”

भोिलपल्ट मोशाले मािनसह लाई भने, “ितमीह ले ठू लो पाप

गरे का छौ। तर अब म परमूभ ुकहाँ उक्लेर जानेछु। शायद ितमीह को यो

पापको िनिम्त म ूायिँचत गनर् सक्छु होला।” अिन मोशाले परमूभ ुकहाँ
फिकर्गएर यसो भने, “हाय!Ö यी मािनसह ले कःतो ठू लो पाप गरे का छन्!
ितनीह ले आफ्ना िनिम्त सुनका दे वताह
ितनीह को

पाप

क्षमा

गनुह
र् न्ु छ होला

पुःतकबाट मेरो नाउँिनशानै मेिटिदनुहोस्।”

बनाएका छन्। तापिन तपाईंले

हुन्न

भनेता,

तपाईंले

लेख्नुभएको

इॐाएलीह ले गरे का पापसँग मोशाको कुनै सँलघ्नता नभएतापिन ती

पापी मािनसह को िनिम्त उनले िबिन्त गनर् ूयास गरे का िथए। ितनीह को
िनिम्त उनले आफ्नै अनन्त जीवनलाई जोिखममा पानर् तयार भएका िथए। जब

मोशाले ूःथान ३२:३२मा लेिखएको अनुसार परमेँवरसँग मोशाले गरे का

िबिन्तमा "ितनीह को पाप क्षमा गनुह
र् ोस्" भ े िबयापदको खास अथर्
ितनीह लाई "सहनु" भनेर दे खाउँछ। मोशाले पापको गिम्भरतालाई बुझेका

िथए र परमेँवरले नै त्यसको भार बोक्नुहोस् भनेर मोशाले ितनीह को िनिम्त
ूायिँचतको ूाथर्ना गरे का िथए। आिखरमा ितनीह को पाप वा सबैको पाप

परमेँवरले नै बोकेर क्षमा पाउन सक्ने भएको िथयो।

यहाँ बाइबलको धेरै अगािड नै अ को स ामा पाप बोक्ने शिक्तशाली

ु एको
भावना व्यक्त गिरएको पाइन्छ। त्यो भार बोक्नुहन
ु े परमेँवर आफै हुनभ
िथयो। पिछ आएर उहाँ येशूको

पमा आउनुभएर पापको पूरा भार बोक्नुभयो

र हाॆो पापको दण्ड भोग्नुभयो। यो मानव जगतको िनिम्त अगािड नै तयार
पािरएको मुिक्तको िथयो फेिर त्यसबखत उहाँको शासन र व्यवःथाका
नीितह का सत्यतामा उहाँ रहन्दा रहन्दै पिन।

धेरै शताब्दी पिछ पऽुसले येशूको बारे मा यसरी लेखेका िथए, "हामी

पापका लेिख मरे र धािमर्कताको लेिख िजऔ ं भनी उहाँले बूसमा आफ्नै शरीरमा

हाॆा पाप बोक्नुभयो। उहाँकै चोटह

ारा ितमीह

िनको भयौ" (१ पऽुस

२:२४)।

फेिर त्यसै समय यस कथामा हामी यो दे ख्छ : पापूित मोशाको

ूितिबया कःतो िथयो र पापीह को िनिम्त उनको अजर िबिन्त कःतो िथयो

भनेर दे खाएको साथै हाॆो िनिम्त येशूले खेल्नुहन
ु े भूिमकाको उनी अमदू त

भएका िथए ("अिघका पूजाहारीह

धेरै सं ख्यामा िथए, िकनिक मृत्युले

१९

ु एकोले
ितनीह लाई कायर्मा लािगरहन िदँदैनथ्यो। तर येशूचािहँ अनन्त हुनभ

उहाँको पूजाहारी पद अटल रहन्छ। त्यसको फलःव प उहाँ ारा परमेँवरको
निजक

आउनेह लाई

उहाँले

सदै व

उ ार

गनर्

सक्नुहन्ु छ।

िकनभने

ितनीह का िनिम्त मध्यःथताको ूाथर्ना चढ़ाउन उहाँ सदै व जीिवत रहनुहन्ु छ"
(िहॄू ७:२३-२५)।

गुमाउन

आफ्ना जनह को िनिम्त आफू नै मनर् तयार भएको वा अनन्त जीवन
तयार

भएको?

यसमा

सोच्नुहोस्। अ ह लाई

व्यिक्त

दयदे िख सच्चा

मोशाको िबिन्तले हामीलाई के िसकाउँछ?

गिरएका

सब्दह को

ूयोगलाई

दयले ूेम गनुभ
र् नेको के हो भनेर

२. पूरा भएको भिवंयवाणी
आधुिनक िव ानले मािनसह लाई धेरै गलत धारणाह लाई उब्जाएर

परमेँवरूित मािनसको आःथालाई खलबल पारे को छ वा ूदुिषत गिरएको
छ। जगत आफै अचानक केही नभएको तत्वबाट दे खापरे को िथयो वा मानव

पमा िबकास हुँदै दे खा परे को िथयो भ े जःता

जीवन सानो जीवबाट बमव

कैय नािःतकवाद िस ान्तह ले कितपय वै ािनक र सबर्साधारण मािनसह को

िदमागमा अ ा जमाइ रहे को छ। तै पिन परमेँवरको अचम्मको वा ताजुब
लाग्दो

सृि कतार्को

शिक्तलाई

पिन

वै ािनकले

हामीह लाई

अन्त ार्न

ु न र पितत
िदलाइिदएको छ। ूकृितमा भएको मेलिमलापको लय, सं तल

अवःथा भएतापिन ूाकृितक सं सारका धेरै पक्षह

बिमक पमा सुन्दमर्य

तिरकाले चिलरहे को र ितनीह मा भएका ढाँचाह , िनरन्तर पमा अचम्म
लाग्दो अध्ययनका िवषयह

भइरहे का छन्।

यिद भौितक सं सार वा तत्वह
अपेक्षा

गनुह
र् न्ु छ

भने,

आित्मक

ठीकठीकसँग चलेको परमेँवरले

कुराह पिन

ठीकठीकसँग

चलेको

उहाँ

चाहनुहन्ु छ भ े कुरामा हामी िनिँचत हुनपु दर्छ। त्यसकारण व्यवःथाको
पुःतकको सु का पदह मा परमेँवरका िवँवासै गनर् नसिकने िबयाकलापह
अझ कसरी ठीकठीकसँग चलाउनुहन्ु छ भनेर हामीले हे नस
र् क्छ ।

व्यवःथा १:१-६ पढ्नुहोस्। व्यवःथा १:३मा उल्लेख गिरएको

ँ
"चािलस वषर्" भनेर औल्याएकोमा
के भिवंयवाणीको मह वपूणत
र् ालाई दे खाएको

छ? हेनह
र्ु ोस्, "१ सूपको सामुन्नेको अराबामा, पारान र तोफेल, लाबान, हसेरोत

र

दीसाहाबका

बीचमा

यदर्न

पािर

पूवप
र् ि को

२०

उजाड़-ःथानमा

समःत

् २ (सेइर पवर्तको बाटो भएर
इॐाएलीह लाई मोशाले भनेका वचन यी नै हुन।
होरे बबाट कादे शबनसम्म जान एघार िदन लाग्छ।)
३ चालीस

वषर्को एघार

मिहनाको पिहलो िदनमा जे-जे आ ा

परमूभ ुले मोशालाई इॐाएलीह का िनिम्त िदनुभएको िथयो, ती सबै कुरा
ितनीह लाई

मोशाले

भने। ४ हेँबोनमा

राज्य

गन

एमोरीह का

राजा

सीहोनलाई र एिईमा अःतारोतमा राज्य गन बाशानका राजा ओगलाई ितनले
िजतेपिछ यो भएको िथयो। ५ यदर्न पािर पूवप
र् ि

मोआब दे शमा मोशाले यसो

भनेर यस व्यवःथाको िववरण गनर् लागे: ६ होरे बमा परमूभ ु हाॆा परमेँवरले
हामीलाई यसो भन्नुभयो, “ितमीह

यस पवर्तमा बसेका धेरै िदन भइसक्यो।"

मोशाले कादे श बािनर्याबाट १२ जना जासुसह
थाहा पाउन पठाएका िथए। तर जब ितनीह

कनान दे शको भेद

फकर आए र ितनीह मध्ये दश

जनाले त्यस दे शको बःतुिःथितलाई बढाइचढाइ वणर्न गरे र मािनसह को
दयलाई िनराशले िछयािछया पारे का िथए। जब इॐाएलीह

अगािड बढ्न अःवीकार गरे का िथए, तब ितनीह

िवँवाससाथ

ूित ा गिरएको दे शमा पःन

आशा गरे को अनुसार तुरन्तै नहुने भनेर ितनीह लाई सुनाएका िथए। तर
ितनीह

त्यस दे शमा पःन कित वषर्सम्म पखर्नपु रे को िथयो त? "ि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" (गन्ती १४:३४)।
त्यसकारण,
परमेँवरले

व्यवःथाको

पुःतकले

परमेँवरका

जनह को

कथा

ाक्कै भ ुभएको अनुसार ितनीह को याऽाको चािलस वषर्को

ूवेशको दौरानमा लेिखएको िथयो। अक शब्दमा भ े हो भने परमेँवरको

भिवंयवाणीको वचन परमेँवर आफै जःतो भरपद छ। व्यवःथाको पुःतकको

सु मा िदएको शब्दह ले परमेँवरूित भरोसा राख्न सिकन्छ भनेर दे खाइएको

ु न्ु छ सो गनुह
र् न
छ अथार्त ् उहाँले जे भ ह
ु ेछ भ े कुरामा हामी िवँवःत हुन
सक्छ ।

हुन

त

योमाऽ

एक

समय

होइन

जब

परमेँवरले

भ ुभएको

भिवंयवाणी भनेकै समयमा पूरा भएको िथयो। दािनएल ९:२४-२७मा येशूको

बारे मा गरे को भिवंयवाणी परमेँवरले भ ुभएकै अनुसार कसरी ठीक ठीकसँग

पुरा भएको िथयो भनेर अिहले हे न र् सक्छ । "समय र समयह
समय" (दािनएल ७:२५

र आधा

पान्तिरत, ूकाश १२:६,१४, ूकाश १३:५)
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इितहासमा पूरा भएको हामी दे ख्छ साथै दािनएल ८:१४मा िदएको २३००
िदनह को भिवंयवाणी पिन पूरा भएको हामीलाई

ान छ।

ठीक ठीकसँग

ती बाहे क दािनएल २,७,८मा िदएका भिवंयवाणीह

भनेकै बमोिजम अनुसार पुरा भएको हामी दे ख्छ र बाँिक पिन पूरा हुनेमा हामी

िवँवःत

छ।

िनयन्ऽणमा

दे खाउँदछ।

यसले

भएको

र

परमेँवरको

उहाँका

पूव र् ान

वचनह मा

भएको,

यस

िवँवास

जगत

उहाँकै

गनर् सिकने

भएको

परमेँवरले भ भ
ु एकै अनुसार िवगतका भिवंयवाणी पूरा भएको हामी

दे ख्दछ । तब अब भिवंयमा पूरा हुने कुराह को भिवंयवाणीह मा पिन हामी
िवँवःत हुन सक्छ भ े कुरामा हामी िकन भरोसा नराख्ने?

३. हजार हजार गुणाभन्दा धेरै

उजाडःथानमा धेरै याऽा पिछ मोशा परमेँवरको िनिम्त बोिलरहे का

िथए

(उनी

अगमवक्ता

त

हुन ् तर

अगमवक्ता

भन्दा

महान्)।

उनले

इॐाएलीह लाई यसरी सम्बोधन गरे : "हे र, यो दे श मैले ितमीह लाई िदएको
ु े ितमीह का
छु । त्यहाँ ूवेश गरे र त्यो दे श अिधकार गर, जुन दे श परमूभल
पुखार् अॄाहाम, इसहाक र याकूबसँग ितनीह

र ितनीह का भावी सन्तानलाई

म िदन्छु भनी ूित ा गनुभ
र् एको िथयो” (व्यवःथा १:८)।

तर त्यसपिछ के आउँछ त, हे नह
र्ु ोस्। व्यवःथा १:९-११ पढ्नुहोस्। कादे श

बािनर्यामा ितनीह ले गरे को िविोहले गदार् ितनीह लाई परमेँवरले दण्ड
िदनुभएको िथयो। त्यस पिरवेशमा मोशाले यहाँ िदएका वचनको उल्लेखनीय पक्ष

के हो? हेनह
र्ु ोस्: "९ त्यस बेला मैले ितमीह लाई भन, “म एकलै ितमीह को
ँ १० परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले ितमीह लाई वृि
भार उठाउन सिक्दन।
गनुभ
र् एको छ, र आज ितमीह

आकाशका ताराझ असं ख्य भएका छौ। ११

परमूभ ु ितमीह का िपता-पुखार्का परमेँवरले ितमीह लाई हजार गुणा अ

वृि

ग न् र उहाँले ूित ा गनुभ
र् एअनुसार ितमीह लाई आिशष् िदऊन्! १२

तर म कसरी ितमीह का समःयाह , बोझह

र झझगड़ाह

एकलै बोक्न

सक्छु र?" (व्यवःथा १:९-१२)।
यहाँ

हामी

दे ख्दछ । ितनीह
भएका

िथए:

परमेँवरको

अनुमहको

अक

अनुकरणीय

म भूिममा याऽा गिररहे कै बेलामा ितनीह

"चालीस

वषर्सम्म

उजाड़-ःथानमा

२२

तपाईंले

उदाहरण
आिशिषत

ितनीह लाई

स ाल्नुभयो। ितनीह लाई केही कुराको अभाव भएन; ितनीह का लुगाह

फाटे नन् र ितनीह का खु ाह
हजार

सुिनएनन्" (नहे म्याह ९:२१)।

फेिर मोशाले आफ्ना जनह ूितको ूेम दे खाएर ितनीह

होस्

भनेर

परमेँवरसँग

पुकारा

गरे का

िथए

हजार गुणा

जुन

परमेँवरले

गिरसक्नुभएको िथयो।

परमेँवरको आिशषको िसधै पिरणामःव प त्यहाँ के भयो र त्यहाँ जे

भएको िथयो त्यसलाई सम्हाल्न मोशाले के कदम चालेका िथए? हेनह
र्ु ोस्

व्यवःथा १:१२-१७ "१२ तर म कसरी ितमीह का समःयाह , बोझह
झझगड़ाह

र

एकलै बोक्न सक्छु र? १३ ितमीह को हरे क कुलण्बाट बुि मान्,

समझदार र अनुभवी मािनसह
ितमीह का नायक िनयुक्त गनछु ।”

ितमीह ले

छान, अिन म ितनीह लाई

१४ ितमीह ले मलाई भन्यौ, “तपाईंले

िदनुभएको सुझाव असल छ।” १५ यसकारण मैले ितमीह का कुलकुलका

मुख्य मािनसह लाई च ुने। ितनीह

सबै समझदार र अनुभवी मािनसह

िथए,

र ितमीह को हरे क कुलको िनिम्त ितनीह लाई हजार, सय, पचास र दशका

नायक िनयुक्त गर। कुल-कुलका िनिम्त कुलनायकह

पिन िनयुक्त गर। १६

त्यस बेला मैले ितमीह का न्यायकतार्ह लाई यसो भनेर आ ा गरे को िथए:ँ

“ितमीह का भाइह का बीच भएका झगड़ा सुन र ठीक-ठीक न्याय गर, चाहे

त्यो झगड़ा इॐाएली भाइह को होस् अथवा ितनीह मध्ये एक जना र एउटा
िवदे शीको बीचमा होस्। १७ न्याय गदार् ितमीह ले मािनसह को पक्ष नलेओ।

ँ नडराओ, िकनिक
ितमीह ले साना-ठू ला दुवैका कुरा सुन। कुनै मान्छे सग

न्यायको फैसला त परमेँवरको हातमा हुन्छ। ितमीह लाई गा॑ो परे को
मािमला मकहाँ ल्याओ, र म त्यो सुन्नेछु” ( व्यवःथा १:१२-१७)।
परमेँवरको

उपिःथित

ूभावकारी पमा

ितनीह सँग

ितनीह लाई व्यवःथापन गनुर् आवँयक िथयो। ितनीह
िथयो र ितनीह

भएतापिन

सं ःथागत हुनपु रे को

अनुशािसत ढँगले चल्न र लेखाजोखा दे खाउन ूशासिनक

ूणालीको आवँयकता िथयो। इॐाएल व्यविःथत वा सुसंगिठत समूदाय िथयो
(व्यवःथा ३१:३०)। नयाँ करारको इक्लेिसया

ekkl esi a जुन

मीक भाषामा

"चचर्" भिनन्छ (म ी १६:१८) त्यसको अवधारणाको अमदूत िथयो जुन
"इॐाएली समूदाय" िथयो। पावल िभ ै पिरवेशमा काम गरे तापिन वा रहे तापिन
आफ्नो यहू दी बं श वा मूल्यमान्यताबाट किहल्यै पिन अलग भएको िथएन।
उनले १ कोरन्थी १२मा लेखेको अनुसार चचर्लाई सुचा
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र सुसंगिठत पमा

चलाउन िविभ

योग्य व्यिक्तको आवँयकता भएको ःप

िथए। जसरी शरीर चल्न िविभ
चल्न चचर्मा िविभ

पमा औल्ँ याएका

अ ह को आवँयकता छ त्यसरी नै चचर्

दक्षता भएकमा मािनसह को आवँयकता छ भनेर उनले

िजिकर गरे का िथए। यो अवधारण म भूिममा भएको गहे ल (िहॄू भाषामा,

व्यविःथत) वा सं गिठत समूदायबाट नै आएको िथयो जुन व्यवःथाको पुःतकमा

छ। अिहले पिन चचर् त्यसबेलाको जःतै गहे ल वा व्यविःथत हुन ु आवँयक
छ। मािनसह को आआफ्नो दक्षता वा बरदान अनुसार चचर् वा िवँवासीह को
समूदायलाई व्यविःथत पमा चलाउनुपदर्छ।
कितपय मािनसह

सं गिठत वा व्यविःथत धमर्को िवरोधमा गएको

हामी दे ख्दछ (त्यसको अथर् ितनीह

के अवःयविःथत पमा चल्न चाहन्छ त

वा जसले जे मनलाग्यो त्यही गन?)। परमेँवरको वचन िवशेष गरे र नयाँ
करारले िवँवासीह को समूदाय सं गिठत मा चल्नुपछर् भनेर नयाँ करारले

िसकाउँदछ।

४. कादे श बन

व्यवःथाको पुःतकको अिघको भागमा एक जना मािनस खराब

िनयतले चलेको दे खाउँछ। त्यो मािनस कादे श बानमा िचयो गिररहे को िथयो।
यो कथा दुभार्ग्यको छ। यो कथा व्यवःथाको पुःतकको पृ भूिममा दे खा
पछर्। यसलाई निजकै हे न र्ु राॆो छ।

गन्ती १४ पढ्नुहोस्। जासुसह को ूितवेदनपिछ मािनसह को तुरन्तै

ूितिबया कःतो िथयो र ितनीह को ूितिबयाका पिरणामह

के के भयो?

हेनह
र्ु ोस्, "१ त्यस रात सारा समुदाय कराई-कराई रोए। २ सबै इॐाएलीह
मोशा र हा नका िव

मा गनगनाए, र सारा समुदायले ितनीह लाई भने,

“हामी िमौदे शमा नै मरे का भए असल हुनिे थयो, अथवा यस उजाड़-ःथानमा

मरे का भए पिन हुन्थ्यो। ३ िकन परमेँवरले हामीलाई तरवारले मनर्लाई यस

ठाउँमा ल्याउनुहँद
ु ै छ? हाॆा जहान र बालबच्चा लूट ःव प पिबनेछन्। अब

िमौदे शमा नै फकर्न हामीलाई उिचत होइन र?” ४ अिन ितनीह ले आपसमा
भने, “हामी एउटा अगुवा च ुनेर िमौदे श फक र ्।”

५ तब मोशा र हा न

इॐाएलीका सारा समुदायका सामुन्ने घोप्टो परे । ६ दे शको भेद िलन
गएकाह मध्येका नूनका छोरा यहोशू र यपुन्नेका छोरा कालेबले आ-आफ्ना
लुगा च्याते, ७ र इॐाएलीह का सारा समुदायलाई ितनीह ले भने, “हामी भेद

२४

िलन गएको दे श अत्यन्तै असल दे श छ। ८ यिद परमूभ ु हामीिसत ूसन्न

ु यो भने, उहाँले हामीलाई त्यस दे शमा ल्याउनुहन
हुनभ
े , र त्यो दूध र मह बहने
ु छ
दे श हामीलाई िदनुहन
े । ९ केवल परमूभ ुको िव
ु छ

दे शका मािनसह िसत नडराओ, िकनिक उनीह

मा खड़ा नहोओ। र त्यस

त हाॆा िशकार हुनछ
े न्।

उनीह को सुरक्षा उनीह बाट हिटसकेको छ, तर परमूभ ु हामीतफर् हुनहु न्ु छ।
उनीह िसत नडराओ।”

भनी

मतो

गरे ।

त्यस

१० तर सारा समुदायले ितनीह लाई ढु ाले हान्नुपछर्
बेला

परमूभ ुको

मिहमा

भेट

हुने

पालमा

सबै

इॐाएलीह कहाँ दे खा पर्यो। ११ अिन परमूभ ुले मोशालाई भन्नुभयो, “यी
मािनसह ले मलाई कितसम्म ितरःकार गिररहनेछन्? ियनीह का बीचमा मैले
गरे का िचन्हह

दे खेर पिन ियनीह ले कितसम्म ममािथ अिवँवास गनछन्?

१२ ियनीह लाई म

ँ ाटै ियनीह भन्दा ठू लो र
ढ़ीले नाश गनछु , तर तब

शिक्तशाली जाित बनाउनेछु।” १३ मोशाले परमूभ ुलाई भने, “िमौीह ले यो

सुने भने के भन्लान्? उनीह का बीचबाट आफ्नो शिक्त दे खाएर तपाईंले नै

ियनीह लाई ल्याउनुभएको हो। १४ यस दे शका बािसन्दाह लाई िमौीह ले यो

कुरा बताउनेछन्। तपाईं परमूभ ु ियनीह का बीचमा हुनहु न्ु छ भन्ने कुरो

र् एको छ, र
उनीह ले सुिनसकेका छन्, तपाईं आमनेसामने नै दे खा पनुभ

तपाईंको बादल ियनीह मािथ खड़ा हुन्छ र िदनमा बादलको खामो र रातमा
आगोको खामो भएर तपाईं ियनीह का अिगअिग जानुहन्ु छ। १५ अब तपाईंले

यस जाितलाई एकै पटकमा मानुभ
र् यो भने त तपाईंको कीितर् सुन्ने जाितह ले

यसो भनेर कुरा गनछन्, १६ Õपरमूभ ुले ती मािनसह लाई िदन्छु भनी शपथ
खाएर ूित ा गनुभ
र् एको दे शमा ल्याउन सक्नुभएन, यसैकारण ितनीह लाई

उजाड़-ःथानमा मािरिदनुभयोÖ। १७ “यसैले परमूभ ु, आफ्नो महामिहमा ूकट
गनुह
र् ोस्, जसरी तपाईंले भन्नुभएको छ: १८ Õपरमूभ ु रीस गनर्मा धैयव
र् ान् र

अित क णामय, अधमर् र अपराध क्षमा गन, तर दोषीलाई कुनै रीितले िनद ष
नठहराउने, िपता-पुखार्का अधमर्को सजाय उनीह का तेॐो र चौथो पुःतासम्म

पिन िदने हुनहु न्ु छÖ। १९ िबन्ती छ, तपाईंको महान् क णाअनुसार, र
िमौदे शदे िख अिहलेसम्म क्षमा गिररहनुभएझ यी मािनसह को अधमर् क्षमा
गनुह
र् ोस्।”

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

२५

दे खेर पिन अना ाकारी भई दश पल्ट मेरो जाँच गन यी सारा 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
ितमीह

बसीह मा बसेका हुनाले भोिल नै

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

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

२६

मा यस दुंट समुदायले

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
मेरो िव
ितनीह

भेला हुने यस दुंट समुदायलाई म यसै गनछु । यसै उजाड़ःथानमा

मरे र मेिटजानेछन्।”

समाचार िदने मािनसह

३६ मोशाले भेद िलन पठाउँदा आएर खराब

परमूभ ुको सामुन्ने

ढ़ीले मरे , ३७ िकनभने ितनीह ले

अशुभ खबर ल्याएर जम्मै समुदायलाई मोशाको िव

मा बोल्न लाएका िथए।

३८ दे शको भेद िलन जाने मािनसह मध्ये खािल नूनका छोरा यहोशू र
यपुन्नेका छोरा कालेब माऽ जीिवत रहे।३९ जब मोशाले सबै इॐाएलीह लाई

यी कुरा बताइिदए, तब मािनसह ले ज्यादै िबलौना गनर् लागे। ४० ितनीह
िबहान सबेरै उठे र यसो भन्दै पहाड़ी क्षेऽितर उक्लन लागे, “हेर, हामीह

२६

यहाँबाट अब परमूभ ुले ूित ा गनुभ
र् एको ठाउँमा उिक्लजाऔ ं, िकनिक हामीले त

पाप गरे छ ।”

४१ तर मोशाले भने, “ितमीह ले िकन परमूभ ुको आ ा

उल्ल न गछ ? यो सफल हुनछ
े ै न। ४२ नउक्ल, नऽता शऽुह ले ितमीह लाई
मानछन्,

िकनभने

अमालेकीह
ितमीह

परमूभ ु

ितमीह का

बीचमा

हुनहु न्ु न।

४३

त्यहाँ

र कनानीह ले ितमीह लाई सामना गनछन्, र उनीह

परमूभ ुको पिछ लाग्न छोऔयौ। यसकारण

पराःत हुनछ
े ौ। ितमीह

परमूभ ु ितमीह का साथमा हुनहु न
े ै न, तर ितमीह
ु छ
४४ तापिन कुरै नसुनी ितनीह

ारा

तरवार ारा मनछौ।”

पहाड़ी क्षेऽितर अिग बढ़े । तर परमूभ ुका

करारको सन्दूक र मोशाचािहँ छाउनीबाट िनःकेनन्। ४५ तब त्यस पहाड़मा

बःने अमालेकी र कनानीह

तल ओलर ितनीह लाई होमार्सम्मै माद र खे दै

ल्याए।" यसै सन्दभर्मा व्यवःथा १:१९-४६ पिन पढ्नुहोस्: "१९ त्यसपिछ
हामीह

होरे बबाट िहँड़ेर परमूभ ु हाॆा परमेँवरको आ ाबमोिजम त्यो ितमीले

दे खेको िवशाल र महाभय र उजाड़-ःथानबाट भएर एमोरीह

बःने पहाड़ी

दे शितर लाग्य । त्यसपिछ हामी कादे श-बनमा आइपुग्य । २० अिन मैले

ितमीह लाई भन, “परमूभ ु हाॆा परमेँवरले हामीलाई िदनुहन
ु े एमोरीह को

पहाड़ी दे शमा ितमीह

आइपुगक
े ा छौ। २१ हेर, परमूभ ु ितमीह का

परमेँवरले त्यो दे श ितमीह लाई सुिम्पिदनुभएको छ। परमूभ ु ितमीह का
िपता-पुखार्का परमेँवरले भन्नुभएझ गएर त्यो अिधकार गर। ितमीह
िनराश नहोओ।” २२ अिन ितमीह
हाॆा अिग मािनसह

नडराओ,

सबैले मकहाँ आएर भन्यौ, “भेद िलनलाई

पठाऔ ं। त्यस दे शमा हामी कुन बाटो जानुपन हो र कुन-

कुन सहरमा आइपुग्नेछ भन्ने खबर ितनीह ले हामीकहाँ ल्याउनेछन्।” २३

यो कुरो मलाई बेस लाग्यो। अिन मैले हरे क कुलबाट एक-एक जना गरी बा॑
जना मािनस छान। २४ ितनीह

पहाड़तफर् लागे र एँकोलको बसीमा पुगरे

त्यसको पूरा ॅमण गरे । २५ ितनीह ले त्यस दे शका कितपय फलफूल ल्याए।
अिन “हामीलाई परमूभ ु हाॆा परमेँवरले िदनुहन
ु े त्यो दे श उ म रहेछ” भन्ने
खबर ितनीह ले िदए। २६ तर ितमीह

ितमीह का परमेँवरको आ ाको िव
पालह मा

गनगनाएर

ितमीह ले

त्यहाँ जान मानेनौ। परमूभ ु

मा ितमीह

भन्यौ,

“परमूभ ुले

गयौ। २७ आफ्ना
हामीलाई

ितरःकार

गनुभ
र् एको हुनाले हामीलाई एमोरीह का हातमा सुम्पेर सवर्नाश गनर्लाई िमौबाट
िनकालेर ल्याउनुभएको हो। २८ हामी कता जान सक्छ ? हाॆा भाइह ले
हामीलाई िनराश बनाएका छन्। ितनीह

भन्छन्, Õती मािनसह

२७

हामीभन्दा

ठू ला र अल्गा छन्। उनीह का सहरह

ठू ला छन् र आकाशसम्मै पखार्ल

लाएका छन्। हामीह ले त्यहाँ अनाकीह लाई पिन दे ख्य Ö।” २९ तब मैले

ँ नडराओ। ३० ितमीह का
ितमीह लाई भन, “भयभीत नहोओ। उनीह सग

ँ ाका सामु जसरी िमौमा लिड़िदनुभएको िथयो त्यसरी नै ितमीह का अिग
आख

जानुहन
े । ३१
ु े परमूभ ु ितमीह का परमेँवर नै ितमीह का िनिम्त ल नुहन
ु छ
उजाड़-ःथानमा ितमीह

िहँड़ेका सारा बाटोभिर बाबुले आफ्नो नानीलाई बोकेझ
यहाँ आई नपुगञ्ु जेलसम्म कसरी

परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले ितमीह

ितमीह लाई बोकेर ल्याउनुभएको िथयो, सो ितमीह ले त्यहाँ दे खेका िथयौ।”

३२ त्यसो भए तापिन ितमीह ले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरमािथ भरोसा राखेनौ,
३३ जो ितमीह का िनिम्त डेरा हाल्ने ठाउँ खोज्न र ितमीह

जानुपन बाटो

दे खाउन राती आगो र िदउँसो बादलमा याऽाभिर अिगअिग जानुभयो। ३४
ु यो, अिन यसो भनेर ूण गनुभ
ितमीह का गनगन सुनरे परमूभ ु बोिधत हुनभ
र् यो,

३५ Õयस दूिषत पुःताको एक जनाले पिन मैले ितमीह का िपतापुखार्लाई िदन्छु

भनी ूित ा गरे को त्यो असल दे श दे ख्नेछैन। ३६ यपुन्नेको छोरो कालेबले

माऽ त्यो दे श दे ख्न पाउनेछ। त्यसले टे केको भूिम म त्यसलाई र त्यसका

सन्तानलाई िदनेछु, िकनिक त्यसले परमूभ ुलाई पूणर्

पले प

ाएको छ।”

३७ ितमीह ले गदार् परमूभ ु मिसत पिन िरसाएर भन्नुभयो, “ितमी पिन त्यहाँ

ूवेश गनर् पाउनेछैनौ। ३८ तर ितॆो सहायक नूनको छोरो यहोशू त्यहाँ ूवेश
गनछ।

ितमीले

त्यसलाई

उत्साह

िदनू,

िकनिक

त्यसले

त्यस

दे शलाई

इॐाएलीह को अिधकारमा गराउनेछ। ३९ ितमीह का बालबच्चा, जसका
िवषयमा ती कैदमा पनछन्, भनी ितमीह ले भन्यौ, ब

ती असल र खराब

नजान्ने ितमीह का साना अबोध नानीह चािहँ त्यहाँ ूवेश गनछन्। म त्यो दे श

ितनीह लाई िदनेछु र त्यो ितनीह ले अिधकार गनछन्। ४० तर ितमीह चािहँ
फकर लाल समुिको िदशातफर् उजाड़-ःथानितरै जाओ।” ४१ तब ितमीह ले

मलाई भन्यौ, “हामीले परमूभ ुको िव

पाप गरे का छ । परमूभ ु हाॆा

परमेँवरले आ ा गनुभ
र् एअनुसार हामी गएर ल नेछ ।” यस पहाड़ी दे शमा

उक्लनु सहज कुरो ठानेर ितमीह

ूत्येकले आफ्ना-आफ्ना हितयार िभर्यौ।

४२ तर परमूभ ुले मलाई भन्नुभयो, “ितनीह लाई भन्, Õउक्लेर नजाओ र

लड़ाइँ नगर। नऽता ितमीह

् हार खानेछौ, िकनिक
आफ्ना शऽुह का सामुनने

ँ ।” ४३ यो कुरो मैले ितमीह लाई भन, तर
म ितमीह का बीचमा हुनछ
े ै नÖ
ितमीह ले सुन्दै सुनन
े ौ। ितमीह

परमूभ ुको आ ाको िव

२८

मा गयौ, र ढीट

भएर पहाड़ी दे शमा उक्ल्यौ। ४४ अिन पहाड़मा बःने एमोरीह ले ितमीह का
मुकािबला गरे , र मौरीको हू लले मािनसलाई खेदेझ ितमीह लाई खेदे, र
सेइरदे िख होमार्सम्म उनीह ले ितमीह लाई पराःत गरे । ४५ अिन ितमीह

फकर आई परमूभ ुको सामुन्ने रोयौ, तर उहाँले ितमीह को रोदन सुन्नुभएन,

ध्यान पिन िदनुभएन। ४६ यसकारण ितमीह ले त्यहाँ कादे शमा धेरै िदन
िबताउनुपर्यो।"

मािथको िववरणबाट हामीले धेरै मह वपूणर् पाठह

िसक्न सक्छ ।

तर एउटा मह वपूणर् पाठ गन्ती १४मा पिन फेिर दे खा परे को पाइन्छ।

गन्ती १४:११-२० फेिर पढ्नुहोस्। इॐाएलीह को अिवँवासूित

ँ मोशाले तकर् गरे र ितनीह
िरसाउनुभएको परमेँवरसग

सबैलाई सखाप नपानर्

अनुरोध गरे का िथए। उनको तकर्मा के उल्लेखनीय कुरो छ?

मोशाले परमेँवरलाई के भिनरहे का िथए सो सोच्नुहोस्। यिद तपाईँले

यो गनुभ
र् यो (उहाँले अलग गनुभ
र् एका बाहे क सबै इॐाएलीह लाई सखाप पान

परमेँवरको बोध) भने िमौ दे श र विरपिर रहे का मािनसह को सामु तपाईँ
कःतो दे खा पनुह
र् न
ु ेछ सोच्नुहोस्।

ःप

यथाथर्मा यहाँ के भ

खोिजरहे को छ सो

छ। आिखरमा परमेँवरले इॐाएलीह को िनिम्त जे गनर् चाहनुभएको

िथयो त्यो केवल ितनीह को िनिम्तमाऽ िथएन; तर सारा मानवताको िनिम्त
िथयो। इॐाएल दे श सारा सं सारको िनिम्त ज्योित हुनपु न िथयो, पौरािणक
दे शह को सामु सत्य परमेँवरमा पाइने ूेम, शिक्त र मुिक्त दे खाउन ितनीह

गवाही हुनपु न िथयो। आफूह ले नै बनाएका बेकारका मूितर्ह मािथ आःथा
राख्नुह ु

भने? अ

भनेर दे खाउनमा इॐाएलीह

अमज हुनपु न िथयो।

र् यो
तर मोशाले यो भने, यिद तपाईँले यी मािनसह लाई सखाप पानुभ
रा का मािनसह ले तपाईँलाई के भ े िथए होला? "१५ अब

तपाईंले यस जाितलाई एकै पटकमा मानुभ
र् यो भने त तपाईंको कीितर् सुन्ने

जाितह ले यसो भनेर कुरा गनछन्, १६ Õपरमूभ ुले ती मािनसह लाई िदन्छु

भनी शपथ खाएर ूित ा गनुभ
र् एको दे शमा ल्याउन सक्नुभएन, यसै कारण
ितनीह लाई उजाड़-ःथानमा मािरिदनुभयोÖ" (गन्ती १४:१५-१६)।
अक

शब्दह मा भ े हो भने, बाइबलभिर भएको एउटा मूख्य

िवषयबःतु यहाँ दे खा परे को छ: उहाँका जनह मा परमेँवरको मिहमा गनुर् पन

धारणा। अथार्त ् उहाँको मिहमा र भलो र ूेम र शिक्त उहाँका जनह
चचर् ारा ूकट गिरनुपन। तर उहाँका जनह ले ती सत्यह

२९

अथार्त ्

ूकट गराउन

उहाँलाई सध सिजलो पानुह
र् ु । तर हामीलाई यिकन छ िक आिखरमा उहाँकै
कामह ले यस पृथ्वीमा उहाँको मिहमा गिरनेछ।

िवशेष गरे र एिफसी ३:१० पढ्नुहोस्। यहाँ पावलले के भिनरहेकाछन्

र यो कसरी हुन्छ? यस जगतमा परमेँवरका धेरै बुि

ानह

कसरी ूकट

हुन्छ? यसमा हामी व्यिक्तगत वा चच कै है िशयतले कसरी सहभागी हुन

सक्छ ? हेनह
र्ु ोस्, "७ उहाँका शिक्तको कायर्अनुसार मलाई िदइएका परमेँवरको

ँ ८
त्यस अनुमहको वरदानबमोिजम यस सुसमाचारको म सेवक बनाइएको िथए।
सबै सन्तह मा म अत्यन्त तुच्छ भए तापिन भींटको अगम्य सम्पि को
सुसमाचार अन्यजाितह लाई ूचार ग ँ भनेर मलाई यो अनुमह िदइयो। ९ सबै

कुरा सृजनुहन
ु े परमेँवरमा युग-युगदे िख लुप्त रहेका रहःयको योजना के हो, सो

सबै मािनसलाई खुलःत गराउने अनुमह मलाई िदइयो, १० तािक यसरी

मण्डली ारा परमेँवरका िविभन्न िकिसमका

ान ःवगीर्य ःथानह मा शासकह

र अिख्तयारवालाह का माझमा ूकट गिरओस्। ११ योचािहँ भींट येशू हाॆा

ूभ ुमा उहाँले पूरा गनुभ
र् एको अनन्त उ ँ
े यअनुसार िथयो। १२ उहाँमािथ
रािखएको हाॆो िवँवास ारा साहस र

ढ़ भरोसामा हामी परमेँवरमा ूवेश

पाउँछ । १३ यसैकारण म ितमीह लाई िनवेदन गदर्छु, िक ितमीह का िनिम्त
मैले भोिगरहेको कंटमा ितमीह
५. आम्मोनीह को पाप वा दु

्
हताश नहोओ। यी ितमीह का गौरव हुन।"

चालाह

मोशाले इॐाएलीह को इितहासलाई ितनीह लाई सुनाउन व्यवःथा २
र ३मा िनरन्तरता िदन्छन्। जब ितनीह

िवँवासमा अिडग भए तब

परमेँवरको आिशष ारा ितनीह ले शऽुह लाई कसरी धपाए र बढे जीउ

भएका वा राक्षसह मािथ पिन िवजय िदनुभयो भनेर उनले सुनाउँछन् (व्यवःथा
२:११,२०, व्यवःथा ३:१३)।

यस बृतान्तमा एउटा असिजलो िवषय दे खाइएको छ।ती मािनसह को

नाश िकनभयो भ े िवषयमा हामीले
सन्तानह ले अ

कमसेकम छु नै

पछर्। इॐाएलका

दे शसँग शािन्तको बारे मा ूायजसो बोलेका िथए (व्यवःथा

इॐाएलको शािन्तसँग सहमत भएन भने
२०:१०,११) तर ितनीह
किहलेकाही ँ इॐाएलीह ती दे शमा गएर ी र केटाकेटीह समेत गरे र सखाप
पादर्थे। यस मािमलामा व्यवःथा २:३१-३६ले यसरी वणर्न गदर्छ "३१ अिन
ु े मलाई भन्नुभयो, “सीहोन र त्यसको दे श अब म ितमीह लाई
परमूभल

३०

िदनेछु। त्यसको दे श अिधकार र कब्जा गनर् सु

गर।” ३२ जब सीहोन

उनका सबै फौजसमेत यहसा भन्ने ठाउँमा हामीसँग ल न आए, ३३ तब

परमूभ ु हाॆा परमेँवरले उनलाई हाॆा हातमा सुिम्पिदनुभयो, र उनलाई,
उनका छोराह लाई र उनका सबै मािनसह लाई हामीले मार्य । ३४ त्यस
बेला हामीले उनका सबै सहरह
समेत मािनसह

िलय , अिन ःऽीह

बसेको ूत्येक सहरलाई पूणर्

र बालबच्चाह लाई

पले नाश पार्य । हामीले

कसै लाई पिन छोड़े न । ३५ हामीले कब्जा गरे का सहरह का धनमाल र
गाईबःतु माऽ हामीले आफ्नो िनिम्त जीतका माल ःव प िलय । ३६ अन न
खोलाको छे उमा भएको अरोएरदे िख र खोलाको िकनारमा भएको सहरदे िख

िगलादसम्म हामीले िलन नसक्ने शिक्तशाली सहर कुनै िथएन। परमूभ ु हाॆा
परमेँवरले सबै हाॆा हातमा सुिम्पिदनुभयो।"
यी कथाह

सत्य होइन भनेर कितपयले आफ्नो िच

बुझाउँदछन्।

तर हामीले यो िवँवास गिरएको है िशयतले "सम्पूणर् पिवऽ-शाःऽ परमेँवरको
ूेरणाबाट भएको हो, र यो िसकाउनलाई, अतीर् िदनलाई, सच्याउनलाई,
धािमर्कतामा तालीम िदनलाई लाभदायक हुन्छ" (२ ितमोथी ३:१६), सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटह को िनिम्त बाइबलको सत्यतामािथ ूँन गन धारणा मान्य छै न।
यसरी ती घट्नाह को बारे मा कसरी िच

बुझाउने भ े कुरा सुल्झाउन

हामीलाई त्यित सिजलो छै न।
उत्पि

१५:१-१६ पढ्नुहोस्। पद १६मा परमेँवरले अॄामलाई के

भ भ
ु यो र त्यस मुिँकल िवषयलाई बुझ्न त्यस पदले हामीलाई के दे खाउँछ?

हेनह
र्ु ोस्, "१ त्यसपिछ दशर्नमा अॄामकहाँ परमूभ ुको यो वचन आयो, “अॄाम,

ितमी नडराऊ। ितॆो ढाल म नै हुँ, र ितॆो इनाम अत्यन्त ठू लो हुनछ
े ।”

२

तर अॄामले भने, “हे परमूभ ु परमेँवर, तपाईंले मलाई के िदनुहन्ु छ र?

िकनभने म सन्तानिवहीन नै छु , मेरो घरको उ रािधकारी दमःकसको एलीएजर

र्ु ोस्, तपाईंले मलाई सन्तान िदनुभएन, र
हुनछ
े ।” ३ फेिर अॄामले भने, “हेनह

मेरो घरमा जन्मेको दास नै मेरो उ रािधकारी हुनछ
े ।” ४ तब परमूभ ुको यो

वचन फेिर ितनीकहाँ आयो, “यो मािनसचािहँ ितॆो उ रािधकारी हुनछ
े ै न, तर जो

ितॆो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै ितॆो उ रािधकारी हुनछ
े ।” ५ अिन उहाँले

ितनलाई बािहर लगेर भन्नुभयो, “आकाशितर हेरेर तारा गन्न सक्छौ िक
सक्दै नौ, गिनहेर।” उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “ितॆा सन्तानह

पिन त्यःतै

हुनछ
े न्।” ६ अिन ितनले परमूभ ुमािथ िवँवास गरे , र यो ितनको िनिम्त

३१

धािमर्कता गिनयो। ७ फेिर उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “यो दे श ितॆो अिधकारमा
िदनलाई कल्दीह को ऊरबाट ितमीलाई ल्याउने परमूभ ु म नै हुँ।”

८ तर

अॄामले भने, “हे परमूभ ु परमेँवर, मैले यसको अिधकार गनर् पाउँछु भनेर म
कसरी थाहा पाऊँ?”

९ उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “मेरो िनिम्त तीन वषर्को एउटा कोरली,

तीन वषर्को एउटा बाभा, तीन वषर्को एउटा भेड़ा, एउटा ढुकुर र एउटा
परे वाको बच्चा ल्याऊ।”

१० ितनले ती सबै उहाँकहाँ ल्याए, र माझमा दुई-

दुई फ्याक पारे र हरे क फ्याक आमनेसामने रािखिदए। तर पन्क्षीह चािहँ ितनले
दुई-दुई फ्याक पारे नन्। ११ अिन चील र िग ह

झम्टँदा अॄामले ितनीह लाई धपाए।

ती मरे का पशुपन्क्षीह मािथ

१२ सूय र् अःताउँदा अॄाम मःत िनिामा परे , अिन डरलाग्दो र घोर

अन्धकारले ितनलाई छोप्यो। १३ तब परमूभ ुले अॄामलाई भन्नुभयो, “यो

कुनै एउटा दे शमा ूवासी भएर बःनेछन्,

िनँचय जािनराख्, िक ितॆा सन्तानह

जुन दे श ितनीह को होइन, र त्यस दे शका मािनसह का कमारा-कमारी
हुनछ
े न्, र चार सय वषर्सम्म ितनीह

िथचोिमचोमा पनछन्। १४ तर ितनीह

जुन जाितका दास बन्नेछन्, उनीह को पिन म इन्साफ गनछु , र पिछबाट

ितनीह

धेरै धन-सम्पि

िलएर िनस्िकआउनेछन्। १५ ितमीचािहँ आफ्ना

िपतृह कहाँ शािन्तिसत जानेछौ। ितॆो पूरो बुढ़ेसकालमा ितमी गािड़नेछस्। १६
चौथो पुःतामा ितॆा सन्तानह

ितनीह

फेिर यहाँ आउनेछन्, िकनिक

एमोरीह को अधमर् अिहलेसम्म पूरा भएको छै न।”

परमेँवरको भय र उहाँमािथ ौ ा नराख्ने दे शका मािनसह

अत्यन्तै

अत्याचारी, िन ु र,कठोर, िनदर्यी र बबर्र िथए (िहजो पिन िथए र आज पिन
छन्)। धेरै पिहलेदेिख नै ितनीह ले परमेँवरको बोध र दण्ड भोग्दा उिचत
दे िखन्थ्यो। ितनीह ले आफ्नो जीवन सम्हालोस भनेर परमेँवर धै यत
र् ासाथ

ु एको
पखर्नभ

बालबािलकाह
भने

जल

िथयो।

आफ्नो

जीवन

पिरवतर्न

नगरे तापिन

समेत गरे र आमहत्या गनुक
र् ो औिचत्य त दे िखन्दै न (अझ भन

ूलयको

बालबािलकाह

ितनीह ले

बेलामा

सायद

इॐाएलीह ले

िथए)।

अिहले हामीले बुझ्न

मारे का

भन्दा

धेरै

नसकेतापिन वा घट्नाह को पूरा िववरण थाहा

नपाएको सन्दभर्मा त्यस िन ु र वाःतिवकतालाई हामीले ःवीकानपदर्छ र
परमेँवरको भलोूित हामी भर पन पछर् र अ
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माध्यमह बाट उहाँले

दे खाउनुभएको ूेमलाई हामी आत्मसात् गिररहनु पन नै आवँयकता भएको
हामीले महसुस गनपदर्छ। एकदम रमाइलो िदनमा, घाम लागेको िदनमा र
सुन्दर ज ल तथा बगचाको मनमोहक

ँयमामाऽ परमेँवर कःतो ूेिमलो

ु न्ु छ भनेर सराहना गन िवँवास तथा आःथा हामीमा हुन ु पछर् भ े छै न।
हुनह
कितपय िवषयह

हामीले नबुझेतापिन उहाँमािथ िवँवास र भरोसा राख्न सक्नु

नै असली िवँवास वा आःथा हो।

१ कोरन्थी १०:१-४ र यूह ा १४:९ पढ्नुहोस्। कितपय समयमा
हामीले बुझ्न गार्हो भएतापिन वा परमेँवरको बारे मा हामीले बुझक
े ो अनुसार
नभएतापिन उहाँको ूेम, इन्साफ, र हामीूित उहाँको िहतमािथ िवँवास र
भरोसा राख्न ती पदह

र अ

पदह बाट कसरी िसक्ने? हेनह
र्ु ोस्, "१ भाइ हो,

ितमीह ले यो कुरा जान भनी म चाहन्छु , िक हाॆा पुखार्ह

सब बादलमुिन

िथए, र सबै समुिको बीचबाट भएर गए। २ अिन मोशामा ितनीह

सबैले

बादल र समुिमा बिप्तःमा पाएका िथए। ३ सबैले एउटै आित्मक भोजन
खाए। ४ सबैले आित्मक पानी िपए, िकनिक ितनीह का साथसाथै िहँ ने

आित्मक च ानको पानी ितनीह ले िपए। त्यो च ानचािहँ भींट नै हुनहु न्ु थ्यो।
ँ परमेँवर ूसन्न हुनभ
ु एन, र ितनीह
५ तापिन ितनीह मध्ये धेरैजसोसग

म भूिममा नंट भए। ६ उनीह ले जःतै हामीले खराबीको इच्छा नगर भनी

्
यी कुरा हाॆो चेताउनीको लािग हुन।
७ ितनीह मध्ये कितझ ितमीह
ू क नहोओ। जःतो लेिखएको छ, “मािनसह
मूितर्पज

खान र िपउनलाई बसे,

अिन नाच्नलाई उठे ।” ८ हामी व्यिभचारमा फस्नुहँद
ु ै न, जसरी ितनीह मध्ये

कित जना फसे, र एकै िदनमा तेईस हजार मरे का िथए। ९ हामीले ूभ ुको
परीक्षा गनुह
र् ँद
ु ै न, जसरी ितनीह मध्ये कितले गरे , र सपर्ह

ारा नंट भएका

िथए। १० हामीले गनगन गनुह
र् ँद
ु ै न, जसरी ितनीह मध्ये कितले गरे , र
िवनाशकबाट नंट भएका िथए। ११ यी कुराह

ितनीह लाई चेताउनीको

िनिम्त भए तापिन ती हाॆै िशक्षाको िनिम्त लेिखएका हुन,् जसमािथ युगको

अन्त्य आइसकेको छ। १२ यसकारण जसले खड़ा छु भनी सोचेको छ, त्यो

होिशयार रहोस्, नऽता त्यो ल नेछ। १३ मािनसलाई आइपन परीक्षाबाहेक
ितमीह

अ

परीक्षामा परे का छै नौ। परमेँवर िवँवासयोग्य हुनहु न्ु छ। उहाँले

ितमीह लाई ितमीह का शिक्तदे िख बािहरका परीक्षामा पनर् िदनुहन
े ै न, तर
ु छ
परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पिन बनाइिदनुहन
े Ñ यसरी ितमीह
ु छ

खप्न सक्नेछौ" (१ कोिरन्थी १०:१-१३) र
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त्यसलाई

"९ येशूले ितनलाई भन्नुभयो,

ँ छु , तैपिन ितमीले मलाई िचन्दै नौ?
“िफिलप, यितको समयसम्म म ितमीह सग
जसले मलाई दे खेको छ, त्यसले िपतालाई दे खेको छ। ितमी कसरी भन्न

सक्छौ, Õहामीलाई िपता दे खाइिदनुहोस्?Ö १० म िपतामा छु , र िपता ममा

हुनहु न्ु छ भनेर के ितमी िवँवास गदनौ? जुन वाणी म ितमीह लाई भन्दछु , त्यो
मैले मेरो आफ्नै अिधकारमा बोलेको होइनँ तर ममा वास गनुहर् न
ु े िपताले आफ्नो

काम गनुह
र् न्ु छ। ११ मलाई िवँवास गर, िक म िपतामा छु , र िपता ममा

हुनहु न्ु छ। नऽभने यी कामह कै खाितर िवँवास गर" (यूहन्ना १४:९-११)।
उपसं हार:

थप जानकारी: इॐाएलीह ले केही दे शह मािथ गिरएको भौितक कारवाहीको

बारे मा सोिधने गार्हो ूँनह को बारे मा बाइबलका एक जना िव ानले आफ्नो
मन्तव्य यसरी व्यक्त गरे का छन्:

"सवर्सिृ कतार्, सबै मानवह को सृि कतार् र सबैमािथ ूभ ुत्व गनुह
र् न
ु े

परमेँवरले जसलाई पिन आफूले चाहे को अनुसार जे मनलाग्छ वा कसै लाई के

गनर् चाहनुहन्ु छ सो उहाँलेगनर् सक्नुहन्ु छ र कसै लाई पिन उहाँले ःपि करण
िदनु आवँयकता पदन िकनिक उहाँको सृि मािथ उहाँको अिधकार छ...
"परमेँवरका मागर्ह

रहःयमय छन्। उहाँको बारे मा हामी सबै

बुझ्न नसिकने भएकोले त्यसको तन्ता नगिर हामीमा भएका कुनै पिन ूँनलाई
िदमागमा थन्क्याएर आराम िलनुको िवकल्प छै न। यशैया ५५:८-९ले केही
सान्त्वना ूदान गछर्, जसमा लेिखएको छ "८ “िकनिक मेरा िवचारह

ितमीह का िवचार होइनन्, र ितमीह का चाल मेरा चाल होइनन्,” परमूभ ु

भन्नुहन्ु छ। ९ जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ, त्यसरी नै मेरा चाल
ितमीह का चालभन्दा र मेरा िवचार ितमीह का िवचारभन्दा अल्गा छन्।"

"कनानीह को बारे मा बाइबलमा िचऽण गिरएको अनुसार ितनीह
अत्यन्तै दु

िथए र ितनीह को नाशले ितनीह को पापमािथ परमेँवरको

इन्साफ दे खाउँदछ। कनानीह को उहाँले गनुह
र् न
ु े नाश न त पिहलो न त

र् एको न्याय र उत्पि
अिन्तम हुनेछ। कनानीह ूित उहाँले गनुभ

६-९मा

उल्लेिखत जलूलयमा मािनसह को नाश (नोहाको पिरवार वाहे क) बीचमा
िभ ता भ ु नै ितनीह को दु
"हे रेम

चालाको ूितःपधार् िथयो...

herem वा इॐाएलीह भन्दा बािहरका मािनसह लाई पूरै

नाश गन नीित इॐाएलीह मा हुनेपन परमेँवरको किहल्यै पिन िनयत िथएन।
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व्यवःथा ७:१ले कःता मािनसह मािथ भौितक कारवाही गन भनेर परमेँवरले
ःप

पमा िकटानी गनुभ
र् एको िथयो। उनीह ले गन भौितक कारवाही गन

नीित आरािमयन वा एडोमी वा इिजप्टका मािनसह
लागु गनर् िदइएको िथएन (व्यवःथा २०:१०-१८)...

वा जथाभावी जोसुकैमािथ

जुन कारवाही कनानीह मािथ पर्यो त्यो कारवाही वा दण्ड अन्तमा

आएर सबै पापीह मािथ पनछ: परमेँवरको इन्साफ...

"मुिक्तको इितहासको िनिम्त कनानीह लाई अन्त्य गनुर् परमेँवरको
िनिम्त आवँयक कदम भएको िथयो।...
"परमेँवरको न्याय कनानीह मािथ हुनेभएतापिन राहाबको िवँवासले

परमेँवरमािथ िवँवास गन अवसर ती कनानीह लाई ४० वषर् समय िदइएको
िथयो (राहबको ःवीकार यहोशू २:८-११मा यसरी िदएको छ: "८ ती
जासूसह

सुत्न अिघ मािथ कौसीमा त्यो ःऽी उक्लेर आई, ९ र त्यसले ती

ु े तपाईंह लाई
मािनसह लाई भनी, “मलाई थाहा छ, यो दे श परमूभल

िदनुभएको छ, र हामीह का बीच तपाईंह को कारण आत
यहाँका बािसन्दाह

फैिलएको छ, र

तपाईंह को भयले काम्न थालेका छन्। १० तपाईंह

िमौदे शबाट िनःकेर आउनुहँद
ु ा तपाईंह का सामुन्ने परमेँवरले लाल समुिको
पानी सुकाइिदनुभएको र यदर्न पािरका एमोरीह का दुवै राजा, सीहोन र

ओगलाई तपाईंह ले नाश गनुभ
र् एको पिन हामीह ले सुनेका छ । ११ यो

् िबि कै हामी भयाकुल बन्य र तपाईंह को कारण हामीह
सुनने

कसै मा

साहस रहे न, िकनिक परमूभ ु तपाईंह का परमेँवर नै मािथ ःवगर्मा र तल
पृथ्वीमा

परमेँवर

आिप्लकेशन

ु न्ु छ)।"-दािनएल
हुनह

कमेन्टरी:

२०१२), पृ. ९८,९९बाट
िचन्तनमनन्:

अ.

ुटेरोनोमी

आइ.

(माण्ड

ब्लक,

रािपड,

द

िमिशगन:

एनआइिभ
जोनभर्न,

पान्तिरत।

तपाईँको बुझाइ अनुसार सहॐवषर्को बारे मा सोच्नुहोस्।
ँ हजार वषर् हुनछ
त्यसबेला हामीसग
े जब हाॆो सबै ूँनह

सोध्ने अवसर पाउनेछ । अिहले जुनसुकै किठन ूँनह को

सामना गनुप
र् रे तापिन सहॐवषर्को िवँवासले परमेँवरमािथ
हामी कसरी भरोसा राख्न सक्छ ?

३५

आ.

िवगतको जीवनमा परमेँवरले तपाईँलाई कसरी डोर्याउनुभयो
जसले

गदार्

भिवंयमापिन

उहाँले

डोर्याउनुहन
े
ु छ

भनेर

उहाँमािथ भरोसा राख्न सहयोग िमल्दछ? िवगतको समयमा
इ.

परमेँवरले के गनुभ
र् यो सो निबसर्न िकन ज री छ?
आफ्नो जनह को िनिम्त मोशाले

गुमाउन

राजीभएको

बारे मा

आफ्नै अनन्त जीवन

सोच्नुहोस्।

के

त्यो

ठीक

मनिःथित हो? जुन मूल्य च ुकाएर मुिक्त िदने परमेँवरको

योजना िथयो त्यसको पिरवेशमा एक जनाले मुिक्त गुमाउनु

परे के त्यो ठू लो कुरो हो त?

३६

कथा २
पूरा भरोसा

बुन ु पभीर्, २९, म ोिलया
माध्यिमक िव ालयमा पढ्ने बममा सबभन्दा मह वपूणर्
वषर् कुन् हो त? म ोिलयाको माध्यिमक िव ालयमा

सबभन्दा

मह वपूणर्

त्यसबेला िव ाथीर्ह
कलेज
सक्दै नन् भनेर ितनीह

अथार्त ्

वषर् भनेको

अिन्तम

वषर् हो।

माजुएटमाऽ हुने होइन, ितनीह

िवँविव ालयमा

पढ्न

सक्छन्

िक

िवशेष पिरक्षामा समावेश हुन्छन्।

ु ो िनिम्त माध्यिमक िव ालयको अिन्तम वषर् िवशेष वषर् िथयो,
बुनक

िकनिक त्यही वषर्मा उनले बिप्तःमा िलएकी िथइन्। दुई जना सुसमाचार
ु ो ःकूलमा ितनीह ले
उनको सानो सहरमा आएका िथए, र बुनक

ूचारकह

ु े च ुरोट निपएपिन उनले
च ुरोट िपउन कसरी छोड्ने भ े िसकाएका िथए। बुनल

त्यस कक्षामा भाग िलइन् िकनभने त्यसबेला उनको फुसर्द िथयो। ितनीह ले

ती सुसमाचार ूचारकह लाई मन पराए र जब ितनीह ले ितनीह को घरमा
बाइबल अध्ययन गनर् उनलाई बोलाए तब उनी खुशीसाथ मन्जुर िदइन्।
उनी

येशूको

मोहमा

फिसन् र

बिप्तःमा

पिन

िलइन्।

बिप्तःमा

पिछ

िवँविव ालयको पिरक्षाको िनिम्त गिम्भर भएर उनी पढ्न थािलन्। यिद उनले
जाँचमा धेरै नम्बर ल्याए उनले पढ्न चाहे को कलेज वा िवँविव ालयमा भनार्
हुन सिक्थन्।

जाँचको िनिम्त तयार हुन उनका धेरै साथीह ले

जो िव ाथीर्ह

इितहास अध्ययन गनर् चाहन्छन्, ितनीह

ुशन पढे का िथए।
इितहासको िनिम्त

ुशन पढे भने कोही नसर् हुन चाहन्थे त्यसकारण िचिकत्सा शा को पिरक्षाको
िनिम्त ितनीह

ु े गिणत मनपराउँिथन्, तर त्यो िवषय
अध्ययन गरे । बुनल

ुशन िशक्षकलाई पैसा िदन उनीसँग पैसा िथएन। त्यसकारण, उनले

पढाउने

परमेँवरसँग सहायताको िनिम्त ूाथर्ना गिरन्, "हे िूय परमेँवर, म िदनिदनै

पाँचवटा गिणतको ूँनलाई िलएर आफैले आफैलाई िसकाउँछु। अिन म

पिरक्षाको िनिम्त तयार हुनेछु। त्यसकारण, मलाई सहायता गनुह
र् ोस्।"

आिखरमा, पिरक्षाको समय आयो। उनी रहे को ूदे शका हाइःकूलमा

पास हुनेह

सबै िव ाथीर्ह

सहरको मूख्य ठू लो ःकूलमा जम्मा भए।
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िथए, र ितनीह मा बुन ु पिन गिणत पिरक्षाको

िनिम्त सिम्मिलत भएका िथए। सबभन्दा धेरै अ

ल्याउँनेले आफूले मन

ु े ूाथर्ना
पराएको िवँविव ालयमा पढ्ने पिहलो अवसर िदइएको िथयो। बुनल

ु ोस्, र मलाई सहायता गनुह
र् ोस्।"
गिरन्, "ूभ ु मसँग हुनह

पिरक्षा सु

भयो।

पिरक्षकले सबै िव ाथीर्ह लाई कक्षामा नै राखेर ढोकामा ताल्चा लगाइिदए र

पिरक्षा नसकुञ्जेल र ितनीह को कापी नजाच ु ल
े कोठाबाट िनःकन पाइन्दै न
भनेर उनले सुनाए। सबै िव ाथीर्ह ले पिरक्षा िसध्याए। ितनीह

पखर बसे।

ितनीह का कितपय बाबुआमाह ले झ्यालबाट ितनीह लाई खाना िदएका
िथए। आिखरमा, िशक्षक दे खा परे र पिरक्षाको नितजा भोिलपल्ट आउनेछ
भनेर घोषणा गरे । सबै िव ाथीर्ह
िदए।

आआफ्नो घरमा फिकर्न उनले अनुमित

ु े दे िखन्। एक
भोिलपल्ट िबहान उठ्दा त पानी पिररहे को बुनल

िछनपिछ उनले बािहर हे िरन् र सबै थोक सफा भएको र घाम मजाले
चिम्करहे को

उनले

दे िखन्।

उनको

दयमा

म ोिलयन

भाषामा

सबै

एडभेिन्टःटह ले मन पन गीन गुिञ्जयो, "तपाईँको ूेम ःवगर्भन्दा उच्च छ।

तपाईको ूेम समुिभन्दा फरािकलो छ।" पिरक्षाको नितजा के होला सो
उनलाई िचन्ता भएन। उनले परमेँवरको ःतुित र ूशंसा गिरन्।
ःकूलमा सबै िव ाथीर्ह

पिरक्षाको अ

सूचना पाटीमा झुिम्मएका िथए। ितनीह ले

कित आयो होला भनेर हे न र् ठे लमठे ला गरे का िथए। बुन ु त्यस

पाटीको निजक आउन सिकनन् र उनको नाउँ छ िक भनेर हे न र् एक जना
िव ाथीर्को म त मािगन्। "के तपाईँले मेरो नाउँ दे ख्नुभएको छ। के उच्च

माकर् हािसल गरे को दशजनाको नाउँह मा मेरो नाउँ पिन छ?" भनेर उनले

सोिधन्। जब त्यस िव ाथीर्ले दशजनाको नाउँमा उनको नाउँ छै न भनेर जवाफ

िदयो तब उनी िनराश भएर थचक्कै बिसन्। तर पिछ, त्यस सूचनापाटीको

अगािड सबै िव ाथीर्ह को हुल कमभएपिछ उनी आफै त्यस पाटीको निजक

आएर हे िरन्। उनको नाउँ त पाँचौ ःथानमा पो रहे छ। उनले िवँवासै गनर्
सिकनन्।

पिछ

िशक्षकले

ितनीह को

पिरक्षापऽ

ितनीह ले

पाएको

अङ्कह साथ िव ाथीर्ह लाई िफतार् िदए। गिणतको ४०वटा ूँनह मा
केवल एउटामा माऽ गल्ती भएको उनले दे िखन्। तर त्यस कागजलाई निजकै

िनयाल्दा िसक्षकले पो गल्ती गरे को उनले महसुस गिरन्। उनको िहसाबको
ु े दे खाइिदइन्, तर उनको
जवाफ िठक िथयो, र िशक्षकलाई उनको गल्ती बुनल
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ु ो नितजाको अ लाई
अ लाई सच्याउन उनले अःवीकार गरे , िकनभने बुनक

पिरवतर्न गर्यो भने सबैको पिरक्षाको कागज फेिर हे नप
र्ु न हुन्छ भनेर िशक्षकले

भने। बुन ु िरसाइन् िकनभने उनी सतूितशत िठक अ

ल्याउन चाहे की

िथइन्। तर त्यसबेला उनले परमेँवरसँग ूाथर्ना गरे को उनले सिम्झन् र
उहाँले सहयोग गनुभ
र् एको पिन उनले महसुस गिरन्। पिरक्षाको नितजाको

अङ्क उहाँको हातमा िथयो। अिन िव ाथीर्ह ले आफूले मन पराएको
िवँविव ालयमा जान रोजे। जुन िव ाथीर्को नाउँ सबभन्दा मािथ िथयो उसले

आफूले मन पराएको िवँविव ालय च ुन्यो। त्यसपिछ अक ले पिन त्यसै
गर्यो।

अिन

ु ो
बुनक

पालो

आयो।

कसै ले

पिन

म ोिलयाको

राि य

िवँविव ालय रोजेको िथएन। उनले त्यही रोिजन्।

ु े भिनन्। "िवँविव ालयमा
"यो त परमेँवरकै इच्छा िथयो," बुनल

भनार् हुन मैले सतूितशत ल्याउन आवँयक छै न भनेर परमेँवरलाई थाहा

िथयो। मैले केवल उहाँमािथ पूरा भरोसा राख्न आवँयकता िथयो।"

ु जेल, बुन ु २९ वषर्की िछन्। उनमा गिणतको
आज यस कथा लेखञ्

िसप भएकोले, आजा उनी म ोिलयाको एडेभिन्टःट डेभलोपमेन्ट िरिलफ

एजेन्सीको मूख्य लेखापाल िछन्। उनले र उनको ौीमानले म ोिलयमा

पाथपाइन्डर चचर् ःथापना गिरन्। त्यस दे शमा केवल त्यहीमाऽ एडभेिन्टःट
चचर् छ। ितनीह को घरमा िवँवासीह

भेला हुन्छन्। म ोिलयाको परम्परा

शैलीमा बनाएको छालाको गोलो पाल, ितनीह को घर हो।
-आन्ड्र्यु मेकचेःनी
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