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बाँ न रोज

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि

२:८,९, रोमी ६:२३, यूह ा ५:१२,

व्यवःथा ३०:१-२०, रोमी १०:६-१०, व्यवःथा ४:१९, ूकाश १४:६-१२

यस अध्यायको मूल सार पद: "आज म ःवगर् र पृथ्वीलाई ितमीह का िव

मा

साक्षी राख्तछु , िक मैले ितमीह का अिग जीवन र मृत्यु, आिशष् र ौाप राखेको
छु । अब जीवन नै रोज, तािक ितमीह

र ितमीह का बालबच्चाह

िजउन

सकोस" ( व्यवःथा ३०:१९)।
हाॆो जीवनमा अत्यन्तै िबरक्त लाग्ने कथाह को ओइरो लािगरहे को

हुन्छ। उदाहरणमा एउटा कथा: एक जना २२ वषर्की मिहला िबरामी भइन्।
उनलाई अःपतालमा लिगएको िथयो। उनमा घातक रोगले हमला गरे को
दे खाइयो।

त्यो

िथयो

उनको

मिःतंकमा

ुमर

वा

गाँठो।

आधुिनक

अत्याधुिनक उपचार ूिवधीले पिन उनलाई बचाउन केही गनर् सकेन। उनको
दे हान्त नहुञ्जेल लामो पीडामा रहनु बाहे क अ

तर यो सान्डी नाउँ गरे की मिहला मनर् चािहनन्।

कुनै उपाय दे िखएको िथएन।

त्यसकारण उनले एउटा योजना बनाइन्। उनको मृत्युपिछ उनको
िशर गिहरो िृज वा िचसो बाकसमा रािखयोस् जहाँ तरल नाइशोजन वा
रासायनीक पदाथर्ले त्यो िशर ढािकयोस्। उनको िशरमा भएका तन्तु र
कोिषकाह

सुरिक्षत भएर बसुन ् भ े उनको आशा िथयो। अिन पचास

वषर्पिछ, सय वषर्पिछ र हजार
गिरयोस् िक

वषर्पिछ िव ानले यःतो ूिवधी आिवंकार

उनको मगजमा रहे का सबै तन्तु, ःनायु र कोिषकाह लाई

कम्प्युटरमा राख्न सिकयोस्। जसको फलःव प सान्डी जीिवत होस् र सध
् त्यो उनको चाहना िथयो।
बाँिचरहुन।
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यो कथा दु:खलाग्दो छ। त्यस युवतीको मृत्युको बारे मा भन्दा पिन
उनी िजउने आशा कसमािथ उनले राखेकी िथइन्। धेरै मािनसह

जःतै सान्डी

बाँच्न चाहन्छन्, िजउन चाहन्छन्। तर उनले त्यो बाटो रोिजन् जुन बेकारको
िथयो।
त्यही सन्दभर्लाई िलएर हामी यस अध्यायमा व्यवःथाको पुःतकबाट

एउटा िवशेष िवषयलाई हातमा िलएर हाॆो अध्ययनमा अिघ बढ्नेछ ।
जीवनको

िनणर्य वा बाँच्ने िनणर्यको बारे मा हामी हे नछ । परमेँवरले

हामीलाई िजउन अवसर िदनुभएको छ तर हाॆो चाहना र शैलीको अनुसार
होइन ब

परमेँवरको। उहाँ नै हामीललाई जीवन िदनुहन्ु छ र हाॆो

जीवनलाई सँभार गनुह
र् न्ु छ। हामी

िजउने अवसर उहाँको सदाशयी अनुमहले

ूदान गिरएकोछ।
१. जीवनको

ख

हामी कोही पिन आफ्नै इच्छाले यस सं सारमा जन्मेका होइन , ह त? हामी

कहाँ जिन्मने, हाॆा बुबाआमा को हौ भनेर हामीले च ुनेका हुँदैन ।
आदम र हव्वाको मािमलामा पिन त्यही हो। जसरी

पत्थर, िहमाल पहाडह

ख, पात,

सृिजन परमेँवरको इच्छाले बाहे क ितनीह को

इच्छाले अिःतत्व भएको िथएन त्यसरी नै आदम र हव्वाको पिन ितनीह को
इच्छाले यस सं सारमा सृि

भएका िथएनन्। हामी मानव सृि

भएको है िशयतले

हामी केवल अिःतत्वको िनिम्त सृिजएका होइन जःतै पत्थर वा जीव हुनमाऽ
जःतै शुआम जीवाणु तर वौि क र िववेकशील आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽताले

सुसिज्जत भएर परमेँवरको ःव पमा सृि

भएका ूाणी ह ।

तर हामी परमेँवरको ःव पमा सृि

भएर िववेकशील, आत्मिनणर्यको

ःवतन्ऽता र वौि क सम्पदाले सुसिज्जत भएर सृि

हुन पिन हामीले च ुनेका

होइन । तर परमेँवरले हामीलाई जे ूदान गनुभ
र् यो त्यसको अिःतत्वलाई
कायम गरी राख्ने ःवतन्ऽता हामीलाई नै व्यिक्तगत

पमा सुिम्पएको छ।

त्यस ःवतन्ऽतामा येशूमा पाइने बतर्मान अथर्मूलक जीवन र अनन्त जीवन

समावेश भएको छ जुन येशू र बुसमा उहाँको मृत्युबाट उपलब्ध भएको

िथयो। त्यस जीवनलाई अ ाल्ने न आ ल्ने आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता हाॆो

हो। उहाँलाई च ुन्य भने हामी यस जीवनमा अथर्मूलक िजउने आधार र अनन्त
जीवनमा सहभागी हुन सक्छौ।

११४

जब आदमलाई अिःतत्वमा ल्याइयो त्यसबेला परमेँवरले उनलाई

दुईमा एक च ु े आत्मिनणर्य गन अिधकार िदनुभएको िथयो। हेनह
र्ु ोस्, दे हायका

पदह ; "८ परमेँवरले पूविर् तर अदनमा एउटा बगचा लगाउनुभयो, र उहाँले
र् ा राॆो र खानमा
बनाउनुभएको मािनसलाई त्यही ँ राख्नुभयो। ९ अिन हेनम
असल फल भएको हरे क िकिसमको

ख परमूभ ु परमेँवरले भूिमबाट

उमानुभ
र् यो। उहाँले बगचाको बीचमा जीवनको
िदने

ख र असल र खराबको

ान

ख पिन लगाउनुभयो।...१५ परमूभ ु परमेँवरले मािनसलाई लगेर

अदनको बगचामा त्यसको गोड़गाड़ र हेरचाह गनर् राख्नुभयो। १६ अिन उहाँले

मािनसलाई यो आ ा िदनुभयो, “बगचाका सबै

खका फल ितमीले स ोच

नमानी खाए हुन्छ, १७ तर असल र खराबको

ान िदने

खको फलचािहँ

नखानू, िकनभने जुन िदन ितमीले त्यो खान्छौ त्यो िदन ितमी िनँचय नै मनछौ"
(उत्पि

२:९,९, १५-१७), "२२ तब परमूभ ु परमेँवरले भन्नुभयो, “मािनस

हामीजःतै असल र खराबको

ान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको

खको फल पिन िटपेर खान नपाओस्, नऽभने त्यो सधभिर जीिवत रहला।”
२३ यसैकारण जुन भूिमबाट उनी बनाइएका िथए, त्यसैको खेतीिकसानी गनर्

परमूभ ु परमेँवरले उनलाई अदनको बगचाबाट िनकािलिदनुभयो" (उत्पि
३:२२-२३)।
"अदनको बगचाको बीचमा जीवनको

ख िथयो। त्यस

खको

फलमा अजम्मरी जीवन िदने शिक्त िथयो। यिद आदम परमेँवरूित बफादार
भएर रहे को भए उनले त्यो

खको

फल ःवतन्ऽतासाथ रमाइलो मानेर खान

सक्थ्यो र उनी किहल्यै पिन मन िथएन। तर जब उनले पाप गरे तब त्यस
जीवनको

खबाट फल खान बं िचत गराइयो। त्यसको फलःव प उनी

मृत्युमा सहभागी हुन पुगे। 'ितमी माटोबाट िनिःकएको र माटै मा जानेछौ' भ े

परमेँवरले

सुनाउनुभएको

ँ
ँ छ।"- एलेन जी
औल्याउ
पान्तिरत।

फैसलाले

जीवन

अिःतत्विविहन

हुन

गएको

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ५३२, ५३३बाट

त्यसरी मानव जीवनको सृि को सु दे िख नै मािनसलाई दुईमा एक

वैकिल्पक रोजाइ तेःयार्इ िदएको बाइबलले बताउँदछ: अनन्त जीवन जुन
सु मा

हामीमा

हुनपु न

अिःतत्विविहनताबाट हामी सृि

िथयो,

वा

अनन्तको

मृत्यु

अथार्त ्

जसरी

भय त्यही अिःतत्विविहनतामा हामी फिकर्ने।
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"जीवनको

ख"ले अमर जीवन िदन्छ भनेर धमर्शा ले भनेको

रोचकपूणर् छ। यही
िथयो भने त्यही

खको बारे मा बाइबलको पिहलो पुःतकमा दे खापरे को

ख बाइबलकै अिन्तम पुःतकमा फेिर दे खा पदर्छ। ूकाश

२:७ "जसको कान छ, त्यसले सुनोस्, पिवऽ आत्माले मण्डलीह लाई के
भन्नुहन्ु छ। जसले िजत्छ त्यसलाई परमेँवरको ःवगर्लोकमा भएको जीवनको
खबाट खान िदनेछु।" र ूकाश २२:२,२२ " २ त्यस सहरका सड़कको

बीचबाट बिगरहे को िथयो। त्यस नदीका िकनारमा जीवनको वृक्ष िथयो, जसले
हरे क मिहना बा॑ै िकिसमका फलह

िदइरहन्थ्यो। त्यसका पातह चािहँ

जाित-जाितह लाई िनको पानर्का िनिम्त िथए।...१४ “जीवनका वृक्षको हक

पाउन र सहरका ढोकाह बाट िभऽ पःन पाऊँ भनी आफ्ना वःऽ धुनेह

्
धन्यका हुन।"

हामीले पाउनुपन सन्दे श सायद यो हुनसक्छ: हामी जीवनको

खबाट

फल खान सक्नेभएतापिन पापले गदार् त्यो हामीले गुमाय ; तब अन्तमा आएर
जब पापको समःया जरै देिख उखेिलन्छ तब
जीवनको

मुिक्त पाउन रोज्नेह ले त्यस

खको फल फेिर खान पाउनेछ जुन पृथ्वीको सु मा खान अवसर

पाएका िथए। यस अवसर िदने ौे य ूभ ु येशू भी

र मुिक्तको योजना हो।

उहाँूित आभािरत हुँदै हामीले उहाँलाई धन्यवाद िदनुपदर्छ।

यो तपाईँले गिहिरएर सोच्नुहोस्: हामीह को दै िनक जीवनमा हामीले के

रोजी रहेकाछ जसले हामीलाई अनन्त जीवन वा अनन्त मृत्यु?
२. मध्यम मागर् छै न
बाइबलभिर दुई वैकिल्पत िनणर्यह
बफादार

हाॆो सामु रािखिदएको छ। उहाँूित

हुने वा नहुने, वा उहाँलाई िव ास गन िक नगन वैकिल्पक िनणर्य

गन अिधकार हामीलाई नै सुिम्पएको छ। ती दुईमा कुनचािहँ च ु े त्यो

आत्मिनणर्यको अिधकार यस पृथ्वीमा जिन्मने ूत्येक मािनसलाई ःविववेकको

ःवतन्ऽतालाई

िदमागमा

कुम्लाएर

परमेँवर आफैले हःतक्षेप गनुह
र् ु

रािखिदएको

छ।

(त्यो

अिधकारलाई

न त कुनै पिन मािनसले गरोस् भ े उहाँको

चाहना छ। परमेँवरले िदनुभएको आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता वा ःविववेकको
ःवतन्ऽता कुनै चाहे पिरवारनै िकन नहोस्, धमर्, समाज वा राजनीत ह ले

लाद्न छु ट परमेँवरले िदनुभएको छै न। दािनएलको कथा यसको ज्वलन्त
उदाहरण हो। उनले सृि कतार् परमेँवरलाई नमा े तन्ऽमन्ऽ गन, जादुगरह ,
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ज्योितषीह , बेिबलोनका बुि जीवीह को बचावको िनिम्त तत्कािलन बेिबलोन
सभ्यताका िवँव सॆा

ु दनेजारलाई िबिन्त गरे का िथए। बाँच र बाँच्ने
नेबक

दे ऊ भ े नीितसिहत, धमर् वा अ

कुनै कारणले मािनसको व्यिक्तगत

ःविववेकलाई नकुिल्चिदनुहोस्-यस अध्यायको सन्दभर्मा अनुवादकको व्यिक्तगत
अनुरोध)।

दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। यहाँ दुई वैकिल्पक िनणर्य गन अिधकार

उल्लेख गिरएको छ। दुईवटा रोज्नेमा के रोज्ने भनेर ूत्येक मािनसलाई

दे खाइिदएको छ। ती रोज्ने वा आत्मिनणर्य गन मागर् ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष मा
दे हायका पदह मा िदइएको छ। आफ्नै ःविववेकलाई केलाएर ती पदह
पढ्नुहोस्: यूह ा ३:१६,१७

"“िकनभने परमेँवरले सं सारलाई यःतो ूेम

गनुभ
र् यो, िक उहाँले आफ्ना एकमाऽ पुऽ िदनुभयो, तािक उहाँमािथ िवँवास गन

कोही पिन नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। १७ िकनिक
परमेँवरले सं सारलाई दोषी ठहराउन भनी पुऽलाई सं सारमा पठाउनुभएन, तर
सं सार उहाँ ारा बाँचोस् भनेर पठाउनुभयो।", उत्पि

७:२२,२३ "ओबानो

भूिममा भएका सास हुने सबै ूाणी मरे । २३ अिन जित ूाणी जिमनमा िथए- के
मािनस, के पशु, के घॐने जन्तु, के पन्क्षी , सबै मािसए। ितनीह
मािसए, केवल नोआ र जित जना ितनीिसत जहाजमा िथए ितनीह

पृथ्वीबाट

माऽ जीिवतै

रहे।", रोमी ६:२३ "िकनिक पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेँवरको िस को

वरदान भींट येशू हाॆा ूभ ुमा अनन्त जीवन हो।", रोमी ८:६ "िकनभने,

पापमय ःवभावमा मन लगाउनुचािहँ मृत्यु हो, तर पिवऽ आत्मामा मन लगाउनु
ँ पुऽ हुनहु न
ँ जीवन
्
जीवन र शािन्त हो।", १ यूह ा ५:१२ "जससग
त्यससग
ु छ,
ँ परमेँवरका पुऽ हुनहु न्ु न, त्यससग
ँ जीवन हुँदैन।" र म ी ७:२४छ, जससग

२७ "२४ “यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गछर्, म एउटा

ँ त्यसको तुलना गछु र्, जसले आफ्नो घर च ानमािथ बनायो।
बुि मान् मािनससग

२५ अिन पानी पर्यो, र बाढ़ी आयो, अिन हुरी चल्यो र त्यस घरमािथ बजािरयो,
र पिन त्यो घर ढलेन। िकनिक त्यो च ानमािथ बसािलएको िथयो।

२६

जसले मेरा यी वचन सुनरे पिन पालन गदन, त्यसको तुलना एउटा मूखर्

ँ गिरन्छ, जसले आफ्नो घर बालुवामािथ बनायो।
मािनससग

२७ पानी पर्यो, र

बाढ़ी आयो, अिन हुरी चल्यो र त्यस घरमािथ बजािरयो, र त्यो घर ढल्यो, अिन
त्यसको ठू लो िवनाश भयो।”

११७

बाइबलको

िशक्षादीक्षामा

मध्यम

मागर्

तेःयार्इिदएको

छै न।

परमेँवरलाई िवँवास गरे पिन हुन्छ नगरे पिन हुन्छ भ े मानवीय दशर्नलाई
बाइबलले छु ट िदएको छै न (मािनसले छु ट दे ला, त्यो अक धारणा हो)।
परमेँवर र सै तानको बीचमा भइरहे को महान् सं माम वा

न् को पूरा समाप्त

हुन ु अिघ पाप, सै तान, दु , खराब, आत , अवै ा वा परमेँवरको नीितलाई
नमा े, हठी, िविोही जःता तत्वह

सदाको िनिम्त िनमूल
र् हुनेछ। त्यसको

अथर्, त्यो हुन ु अिघ परमेँवरले ूत्येक व्यिक्तलाई यो िनणर्यको अिधकार

िदनुभएको छ: िक त यस जीवनमा अथर्मूलक जीवन र अनन्त जीवन जुन
उहाँले यस सं सारलाई सृि

गनुभ
र् न्दा पिहले नै िदन चाहनुभएको िथयो,

त्यसलाई रोज्ने वा अनन्तको मृत्यु अथार्त ् सदाको िनिम्त अिःतत्विविहन हुने।

यस मािमलामा पावलले आफ्नो ःप

धारणा यसरी राख्दछन्: "५ परमेँवरको

धािमर्क इन्साफको साक्षी यही हो, िक ितमीह
ठहिरन सक, जसको िनिम्त ितमीह

परमेँवरका राज्यको योग्य

दु:ख भोिगरहे छौ। ६ परमेँवर न्यायी

ु न्ु छ, उहाँले ितमीह लाई दु:ख िदनेह लाई दु:ख िदनुहन्ु छ, ७ र ितमी
हुनह

कंट पाएकाह लाई हामीह सँगै आराम िदनुहन्ु छ। यो तब हुन्छ, जब ूभ ु
येशू

आफ्ना

शिक्तशाली

ःवगर्दूतह सँग

बल्दो

आगोमा

ःवगर्बाट

ूकट

ु न
हुनह
ु ेछ। ८ परमेँवरलाई निचन्नेह लाई र हाॆा ूभ ु येशूको सुसमाचार

नमान्नेह लाई उहाँले दण्ड िदनुहन्ु छ। ९ ितनीह ले अनन्त िवनाशको दण्ड

तथा ूभ ुको उपिःथित र उहाँका शिक्तको मिहमाबाट अलग हुने दण्ड

भोग्नेछन्, १० जब त्यस िदन उहाँका सन्तह मा मिहमा पाउन र िवँवास
गनह

सबैलाई आँचयर्चिकत पानर् उहाँ आउनुहन
ु ेछ, िकनभने ितमीह लाई

िदएको हाॆो साक्षीमा ितमीह ले िवँवास गर्यौ।"
हामीह को भाग्य हाॆै आत्मिनणर्यमा छ

(अथार्त ् पूब र् जन्मको फल,

िनधार वा हातमा लेिखएको भाग्य रे खा कोिरएर आएको अनुसार भ े
धारणालाई बाइबलले सरासर ःवीकादन-अनुवादक)। हामी अनन्त जीवन

पाउने वा नपाउने भाग्यको िनणर्य न त कसै ले, न त सै तानले, न त
परमेँवरले गनुह
र् न्ु छ। ूत्येक िदन हाॆो जीवनको सामु बाँच्ने वा अनन्त

जीवन पाउने िक अनन्त मृत्यु रोज्ने वातावरण उपलब्ध गराइएको छ।

अनन्त जीवन र अनन्त मृत्युको सन्दभर्मा बाइबलले िसकाएको सत्य
अनुसार कोही पापी, अधमीर् िनरन्तर पमा क

भोिगरहने र जिलरहने गलत र

अमान्य धारणाले हामीलाई िकन सान्त्वना िदने सत्य हो? यिद अनन्त जीवन
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नपाएकाह , दु ह ,अधमीर्ह
पोलेर महाक

पापीह

नकर्मा सध जिलरहने आगोमा भतभती

पाइरहन्छन् भ े बाइबलभन्दा िवपिरत धारणालाई िवँवास गरे

त्यसले परमेँवरको चिरऽलाई कसरी िचऽण गदर्छ अथार्त ् यिद त्यो नकर्को

कःतो िनरङ्कुस हुनहु न्ु छ भ े उहाँको

धारणा सत्य हो भने परमेँवर

ःवभावलाई िबलकुल गलत िचऽण गिररहेको छै न र? यसमा केही हदमा त्यस
धारणालाई नमा े इसाईह

वा इसाई सम्ूदायले नै कःतो अमज भूिमका

खेिलरहेको छ?
३. जीवन, बाँच र असल, मृत्यु र दु
व्यवःथाको

पुःतकको

तथा खराब, आिशषह

अन्तितर

मोशाले

र ौापह

इॐाएलीह लाई

लामो

अितर्िनदशन िदएका िथए। यिद ितनीह ले परमेँवरसँग गिरएका करारका
बाचाह

गरे ितनीह लाई के हुनेछ भनेर बुझाएका िथए। परमेँवरको

भ

वचन नमानी अव ा गरे र जीवन िबताए ितनीह

ूवासी जीवन जीवन िबताउनु

पनछ तै पिन ितनीह लाई ितनीह को भूिममा फेिर फकार्एर ल्याउने ूित ा

मोशामाफर्त परमेँवरले ितनीह लाई िदनुभएको िथयो। त्यो व्यवःथा ३०
अध्यायको अिन्तमितर उल्लेख गिरएको छ।

तर त्यो फिकर्न सतर्चािहँ िथयो: ितनीह

गनुप
र् न र दु

आफ्ना पापको पँचाताप

तथा खराब आचरणबाट फिकर्नुपन।

व्यवःथा ३०:१५-२० पढ्नुहोस्। यहाँ पौरािणक इॐाएललाई के

वैकिल्पक िनणर्यह
िथयो?

यी

अथार्त ् के च ु े वा नच ु े भ े ूःताव ूःतुत गिरएको

वैकिल्पक

िनणर्यह

व्यवःथाको

पुःतकमामाऽ

होइन

सारा

बाइबलभरी नै कसरी ूितिबिम्बत गिरएको छ? हेनह
र्ु ोस्: "१५ हेर, आज मैले

ितमीह का अिग जीवन र वृि , अिन मृत्यु र नाश राखेको छु । १६ परमूभ ु
ितमीह का परमेँवरलाई ूेम गनर्, उहाँका मागर्मा िहँ न, उहाँका आ ा, िविध
र िनयमह

पालन गनर् म आज ितमीह लाई आदे श िदँदछु । तब माऽ ितमीह

िजउनेछौ, ितमीह को वृि

हुनछ
े , र ितमीह ले अिधकार गनर् लागेका दे शमा

परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले ितमीह लाई आिशष् िदनुहन
े । १७ तर
ु छ
ितमीह का

दय बरािलएर ितमीह

अटे री भयौ र अन्य दे वताह ूित आकिषर्त

भएर ितनीह लाई पुज्न र सेवा गनर् लाग्यौ भने, १८ ितमीह

िनँचय नै नंट

हुनछ
े ौ भनी म आज घोषणा गदर्छु, र यदर्न पािर अिधकार गनर् जान लागेको

दे शमा ितमीह

धेरै िदन बाँच्नेछैनौ।१९ आज म ःवगर् र पृथ्वीलाई ितमीह का

११९

िव

मा साक्षी राख्तछु , िक मैले ितमीह का अिग जीवन र मृत्यु, आिशष् र

ौाप राखेको छु । अब जीवन नै रोज, तािक ितमीह
बालबच्चाह

र ितमीह का

िजउन सक, २० र परमूभ ु ितमीह का परमेँवरलाई ूेम गद,

ँ ै लीन बन्दै बाँिचरहो। िकनिक परमूभ ु नै
उहाँका आ ा मान्दै र उहाँसग

ितमीह को जीवन हुनहु न्ु छ, र ितमीह का पुखार् अॄाहाम, इसहाक र याकूबिसत

उहाँले िदन्छु

बनाउनुहन
े ।"
ु छ

भनी शपथ खानुभएको दे शमा उहाँले ितमीह लाई दीघार्य ु

परमेँवरको अडान ःप

छ: उहाँ, य े परमेँवरले इॐाएलीह को

अथार्त ् रोज्ने आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता राख्नुभएको

सामु दुई िवकल्पह

िथयो। त्यो िबकल्प खास गरे र अदनको बगचामा आदम र हव्वालाई
परमेँवरले पिहला नै िदनुभएको िथयो। अझ भन भने व्यवःथा ३०:१५मा
उल्लेख गिरएका शब्दह

ra')

भ े शब्दह

िहॄू भाषामा "असल" (टोभ

असल र

tov) र "खराब" (रा

ान िदने उत्पि को पुःतकमा उल्लेख

गिरएको खको बारे मा उल्लेख गदार् त्यहाँ पिन त्यही "असल" (टोभ
"खराब" (रा

ra')

शब्दह

tov) र

ूयोग गिरएका िथए। यहाँ र बाइबलभिर नै

मध्यम मागर् तोिकएको छै न। िक त ितनीह

परमेँवरलाई सेवा गरे र बाँच्नु

अनन्त जीवन गुमाउनु। त्यसको बीचमा अ

कुनै दशर्न, िवँवास, वाद आिद

वा जीवन पाउनु वा उहाँलाई नच ुन्दा मनुर् जसको अथर् िजउँदो लास ब ु र
घुसारे र असल वा धमार्त्मा वा परमेँवरको सामु िनद ष भएर बःने छु ट
बाइबलले िदएको छै न। त्यो िबकल्प, मोशाको समयमा पिन िथयो, आदमको
समयमा िथयो र अिहले पिन छ।

जीवन, अथर्मूलक भएर बाँच्ने िनणर्य, भलो र आिशषको फोहराको

िबकल्पमा के छ त? मृत्यु, दु , खराब, आत , ऽिसत अथर्िहन जीवन, िजउँदो

ु न्ु छ उहाँले केवल जे असल छ
लास र ौापह । हो, परमेँवर ूेिमलो हुनह

त्यो िदनुहन्ु छ, जीवन िदनुहन्ु छ र आिशषह
यिद ितनीह

िदनुहन्ु छ भनेर तकर् गरे तापिन

परमेँवरबाट फक वा उहाँको वचनलाई वेवाःता गरे र चले भने

त्यसको नितजा ती खराब कुरोह

िकन त भन्दा, जसरी मािनसह

ःवभािवकै पमा ितनीह मािथ आइपनछन्।

सत्य परमेँवरलाई पूजा गन वा मा े आफ्नो

नैितक िजम्मेवार ठान्दै नन् भने परमेँवरले पिन ितनीह लाई िवशेष सुरक्षा गन

आफ्नो नैितक िजम्मेवारी िलनुह ु । िकनिक उहाँले असल कुरो मािनसको

चाहना िबपिरत लाद्नुह ु ।

१२०

य िप, हामीले बुझ्नु नै पन कुरो त यो छ िक यस सं सारमा जिन्मने
ूत्येक मानव ूाणीलाई दुई िवकल्पह
एकदम ःप

परमेँवरले रािखिदनुभएको छ। यो

छ: त्यो हो ितनीह को आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता अथार्त ्

िववेकको ःवतन्ऽता। यिद यो आत्मिनणर्य वा ःविववेकको पिवऽ ःवतन्ऽताको
बरदान मािनसमा भएन भने व्यवःथा ३०:१५-२०का अ

अ

पदह को अथर्को कुनै मूल्य वा मान्यता हुँदैन।

बाइबलभिर िदएका

वाःतिवक पमा परमेँवरले ती इॐाएलीह लाई यो भिनरहनुभएको

िथयो:

त्यसकारण

मैले

ितमीह लाई

आत्मिनणर्यको

ःवतन्ऽता

अथार्त

ःविववेकको ःवतन्ऽता वा के रोज्ने नरोज्ने अिधकार ितमीलाई िदएर सृि

गरे कोले ितमीह

जीवन च ुन, बाँच्न रोज वा खोज, आिशष पाउन आ ुरी

होऊ, जे असल वा भलो हुन्छ सो रोज, मृत्यु, खराब, दु ता र ौापह लाई
नरोज।

यो जःतो न्यायोिचत वा उिचत रोज्ने बाटो अ

के हुन सक्छ र,

होइन त? र तै पिन, हामीलाई थाहा छ के भयो वा भइरहे को छ। त्यसबेला

भएको परमेँवर र सै तानको बीचमा भएको महान् सं माम वा िभषण

परमेँवर र उहाँका जनह को बीचमा भएको

न्

न् ,

जसरी वाःतिवक िथयो र

अिहले पिन जारी नै छ। पौरािणक इॐाएलको उदाहरणबाट हामीले िसक्नु
ज री छ। यिद हामीले हाॆो जीवनलाई परमेँवरलाई इमान्दारपूवक
र् सुम्पेन

भने, उहाँले िदनुभएको आत्मिनणर्यलाई उिचत पमा च ुनेर जीवन िबताएन भने
हामीलाई के हुन्छ वा आइपछर् सो हाॆो सामु खुला छ।

व्यवःथा ३०:२० पढ्नुहोस्। यहाँ ूेम र आ ा पालनको बीचमा के

सम्बन्ध जोिडएको छ सो हेनह
र्ु ोस्। परमेँवरूित बफादार हुन इॐाएलले के
गरे ? त्यही नीित आज पिन हामीले कसरी आत्मसात् गनर् सक्छ ?

४. यो ितमीह को िनिम्त कुनै कडा छै न वा गार्हो कुरो होइन
यिद मािनसह

पँचाताप गरे र, दु

आचरणह

ँ
बाइबलले औल्याएका
असल जीवन िबतायो भने मािनसह

छोड्दै िनद ष वा

कःतो हुनेछ भनेर

परमेँवरले मोशा ारा भ ुभएको वचन व्यवःथा ३० अध्यायको सु मा उल्लेख
गिरएको छ। ितनीह लाई आँचयर् चिकत पान ूित ाह
सङ्कल्प गनुभ
र् एको िथयो।
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उपलब्ध हुने उहाँले

व्यवःथा
ूित ाह

३०:१-१०

ध्यान

िदएर

पढ्नुहोस्।

यहाँ

परमेँवरले

िदनुभएको छ। इॐाएलीह ले परमेँवरको मागर्लाई अव ा गरे वा

उहाँूित िवँवासघात गिर चले ितनीह लाई के हुनछ
भनेर उहाँले फैसला
े
सुनाउनुभएपिछ पिन उहाँले मािमर्क ूित ा वा कबुलह

ितनीह लाई िदनुभएको

िथयो। ितनीह ले परमेँवरलाई त्यागेतापिन उहाँले ितनीह लाई त्याग्नुह ु

भ े

उहाँको वचन िथयो। तर ती ूित ाह का फाइदा मािनसह ले त्यसबेलामाऽ

ँ टाँिसएर बःन सक्यो भनेमाऽ।
उपभोग गनर् पाउँछ जब ितनीह ले परमेँवरसग

मािनसह

जितसुकै अधमर् वा दु

चालमा िहँडेपिन ितनीह ूित परमेँवरको ूेम

नछोड्ने उहाँको शङ्कल्पले उहाँको अचम्मको अनुमहको बारे मा हामीलाई के
िसकाउँदछ?

हेनह
र्ु ोस्:

"१

परमूभ ु परमेँवरले

जाित-जाितह का

बीचमा

ितमीह लाई धपाइपठाउनुभएपिछ जब यी आिशष् र ौाप ितमीह मािथ पनछन्
र ितमीह का सन्तान परमूभ ु आफ्ना

र ितनको ःमरण गरे र २ ितमीह

परमेँवरकहाँ फकर्नेछौ, र आज मैले आ ा गरे का उहाँका वचन आफ्नो पूरा
दय र आफ्नो पूरा ूाणले मान्नेछौ, ३ तब परमूभ ु आफ्ना परमेँवरले

ितमीह का सुिदन फकार्उनुहन
र ितमीह लाई िट
े
ु छ
जाितह का

ितमीह लाई

बीचमा

ितमीह लाई

बटुलेर

िततरिबतर

ल्याउनुहन
े ।
ु छ

४

ाउनुहन
े , र जुन
ु छ

पानुभ
र् एको

ितमीह

िथयो,

दे शिनकाला

तीबाट
भएर

आकाशमुिनको सबैभन्दा टाढ़ो दे शमा भए पिन त्यहाँबाट परमूभ ु ितमीह का
परमेँवरले

ितमीह लाई

बटुल्नुहन
े ,
ु छ

र

त्यहाँबाट

ितमीह लाई

फकार्एर

ल्याउनुहन
े । ५ ितमीह का िपता-पुखार्ले अिधकार गरे को दे शमा परमूभ ु
ु छ

आफ्ना परमेँवरले ितमीह लाई ल्याउनुहन
े , र ितमीह ले त्यसको अिधकार
ु छ
गनछौ, र उहाँले ितमीह लाई ितमीह का िपता-पुखार्भन्दा उन्नितशील र असं ख्य

बनाउनुहन
े । ६ परमूभ ु ितमीह का परमेँवरलाई ितमीह ले आफ्नो सारा
ु छ
दय र आफ्नो सारा ूाणले ूेम गनर्लाई उहाँले ितमीह को र ितमीह का

सन्तानको

दयको खतना गनुह
र् न
े , र ितमीह
ु छ

ितमीह का परमेँवरले यी सबै ौापह

िजउन सक। ७ परमूभ ु

ितमीह लाई हेला गन र खेदो गन

ितमीह का शऽुह मािथ ल्याउनुहन
े । ८ ितमीह ले फेिर परमूभ ुको वचन
ु छ

मान्नेछौ, र आज मैले ितमीह लाई िदएका उहाँका सबै आ ाह

पालन

गनछौ। ९ तब ितमीह का हातका सबै काममा, सन्तानमा, गाईबःतुका बाछा-

बाछीह मा र भूिमका अन्नह मा आफ्ना परमेँवरले ितमीह लाई अघोर वृि
गराउनुहन
े । १० व्यवःथाको यस पुःतकमा लेिखएका उहाँका आ ा र
ु छ
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िविधह

दयले र आफ्नो पूरा ूाणले परमूभ ु

पालन गर्यौ भने र आफ्नो पूरा

आफ्ना परमेँवरितर ितमीह

ँ उहाँ ूसन्न
फक्य भने, ितमीह का िपता-पुखार्सग

ँ फेिर ूसन्न हुनहु न
ु एझ परमूभ ु ितमीह सग
र ितमीह लाई वृि
हुनभ
े
ु छ
गनुह
र् न
े ।"
ु छ

आनन्द

परमेँवरका ती अमूल्य वचनह
र

सान्त्वना

पाउँछ ।

ती

हाॆो कानले सुन्दा हामीलाई कःतो

वचनह

मा ुपदर्थ्यो। तर एउटा नीितमा ितनीह

सुन्दा

ःप

इॐाएलीह

सञ्चो

हुनपु दर्थ्यो। "परमेँवरले

हामीलाई माया गनुह
र् न्ु छ, हामीलाई उहाँले उहाँले ूित ा अनुसार ूित ा
गिरएको भूिममा ल्याइ हाल्नुहन्छ। त्यसकारण उहाँका आदे शह

पालन

नगरे पिन केही फरक पदन" भ े गलत नीित ती इॐाएलीह ले अपनाउन छु ट

िदएको छै न न त हामीलाई नै। परमेँवरले हल्का, सःतो वा त्यसै आउने
अनुमहको ूित ा गनुभ
र् एको छै न। त्यो

अनुमह त्यसबेलामाऽ उपलब्ध हुन्छ

वा िवँवासीह ले उपभोग गनर् पाउँछ जब ितनीह लाई परमेँवरले ूेम
गनुह
र् न्ु छ भ े िदव्य ान जानेपिछ त्यस ूेमले उहाँूित लोटपोट हुन सक्छ।

उहाँलाई ूेम गछु र् भनेर मुख वा ओठलेमाऽ होइन उहाँका वचनह लाई

िशरोपर गरे र वा आ ा पालनको जीवनले ूकट गनुप
र् छर्। उहाँलाई मा ेमाऽ
होइन उहाँले ितनीह लाई िदनुभएको नीितिनदशनह

पिन मा

उहाँले अपेक्षा

गनुभ
र् एको छ। त्यसको फलःव प मािनसह ले उहाँको अनुमहको फाइदा
उठाउन सक्छ र अनुभव पिन गनर् सक्दछ।
व्यवःथा ३०:१-१४ पिन ध्यान िदएर पढ्नुहोस्। यहाँ परमेँवरले के

बोिलरहनुभएको छ? यहाँ के आधारभूत ूित ा उल्लेख गिरएको छ? के त्यो

ूित ा पुरानो करारमा रहने मािनसह को िनिम्तमाऽै हो र? नयाँ करारमा के

तपाईँले त्यःतै ूित ाह

थाहा छ जःले व्यवःथा ३०:११-१४लाई ूितिबिम्बत

गराउँछ? हेनह
र्ु ोस्: "११ आज मैले ितमीह लाई िदएको आ ा ितमीह का

िनिम्त सा॑ै गा॑ो वा टाढ़ो छै न। १२ “हाॆा िनम्ित ःवगर्मा उक्लेर कसले त्यो
ल्याइिदएर हामीलाई बताइिदने र हामी त्यो पालन गर ?” भनी ितमीह ले

भन्नुपदन, िकनभने त्यो ःवगर्मा छै न। १३ “कसले सागर पािर गएर हामीलाई
त्यो ल्याइिदएर हामीलाई सुनाइिदने र हामी त्यो पालन गर ?” भनी ितमीह ले
भन्नुपदन, िकनभने त्यो सागरको पल्लो छे उमा पिन छै न। १४ तर ितमीह ले
पालन गनर्लाई वचन ितमीह को निजकै छÑ ितमीह कै मुख र ितमीह कै
दयमा छ।"
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अत्यन्त सौन्दयार्त्मक, रोमाञ्चक, भावुक र किःसएको तकर् ारा
परमेँवरले आ ान वा अिपल गनुभ
र् एको गिहिरएर सोच्नुहोस्। परमेँवरले

ितनीह लाई कुनै गार्हो, असम्भव, असाधारण, धमर्कमर् कमाउन शरीर र
िदने कठोर काम वा त्यागह , टाढा टाढा ितथर्याऽा गनर्,

जीवनलाई क
जाडोमा क

ािङ्मएर ध्यान गनर् वा आरती गनर् जःता कमर् वा धमर्काण्डह

मािनसह बाट माग गनुभ
र् एको छै न। परमेँवरले जे आ ा गनुभ
र् यो त्यो न त
"गार्हो, कठोर र सार्हो" न त "रहःयमय, लुिकएको आित्मक वा धािमर्क
ानह " छन्। उहाँका आ ाह

यित सरल छन् िक धमर्ग ु माऽ होइन

सबर्साधारण पढ र अनपढ सबै मािनसह ले बुझ्न सक्दछन्। ती आदे शह
ितनीह भन्दा बािहरको पहुँचमा छ। त्यसलाई ूाप्त गनर् कही ँ टाढा टाढा
ठाउँह मा जानुपदन। ती आत्म ान न त आकाश मािथ मािथ वा ःवगर्मै

छन्। त्यो

ान ूाप्त गनर् कोही पिन लामो लामो वा टाढा टाढा याऽा

गनुप
र् दन। त्यो

ान न त समुिपािर न त िहमालको टु प्पोमा छ जुन कसै ले
पमा भ ुभएको छ: "तर

ितनीह लाई ल्याइिदनुपदर्छ। परमेँवर आफैले ःप

वचन ितॆो धेरै निजक छ, ितॆो मुख वा ओठमा र ितॆो

दय वा िदमागमा

छ, तािक त्यसलाई पालन गनर् सकुन्" (व्यवःथा ३०:१४

पान्तिरत)।

भनाइको तात्पयर् वा अथर् यो हो िक ितमीह लाई चािहने वचनह

ितमीह लाई

यःतो ूसःतमाऽामा छ िक ितमीह ले ितनीह को बारे मा बोल्नु पिन सक्छौ र
ितमीह को

दय, िदमाग वा िववेकमा छ तािक ती वचनह

अनुसार चल्न

करै लगाउँछ। त्यसकारण "मलाई थाहा छै न। कुन िववेक अनुसार चल्नुपछर्
सो मलाई िसकाइएको छै न" भ े जःता बहानाह

छ। "उहाँले िदनुभएका सबै आदे शह
मािनसलाई

शिक्तसम्प

गराउनुभएको

अबजेक्ट लेसनस्, पृ ३३३बाट

परमेँवरको सामु अमान्य

पालन गनर् परमेँवरले ूत्येक
छ।"-एलेन

पान्तिरत।

जी

ाइट,

बाइःट

भी मा पाइने मुिक्तको सन्दभर्मा ूेिरत पावलले व्यवःथा ३०:११-

१५का केही वाक्यह

रोमी १०:६-१०मा उतारे का छन्। िवँवास ारा

परमेँवरको सामु िनद ष ठहिरन्छ भ े परमेँवरको भनाइलाई नै पावलले पिन
र्ु ोस्, " ५ मोशा लेख्छन्, “व्यवःथामा आधािरत
अडान िलएका िथए। हे नह

भएको धािमर्कता पालन गन मािनस त्यसै बाट िजउनेछ।” ६ तर िवँवासमािथ
आधािरत भएको धािमर्कताले यसो भन्छ, “मन-मनमा यसो नभन, Õःवगर्मा को

उक्लने?Ö (अथार्त ् भींटलाई तल ल्याउनलाई), ७ वा आफ्नो मनमा यसो पिन
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नभन, Õपातालमा को ओलर्ने?” Õ(अथार्त ् मरे काह बाट भींटलाई मािथ

ल्याउनलाई) । ८ तर यसले के भन्छ? “वचन ितॆो निजकै छ, ितॆो मुखैमा

दयमा,” अथार्त ् िवँवासको वचन, जो हामी ूचार गदर्छ । ९

र ितॆो

िकनिक यिद ितमीले येशूलाई ूभ ु हो भनी आफ्नो मुखले ःवीकार गर्यौ, र
परमेँवरले उहाँलाई मरे काह बाट जीिवत पानुभ
र् यो भनी आफ्नो

िवँवास गर्यौ भने ितॆो उ ार हुनेछ। १० िकनिक मािनसले आफ्नो

दयमा
दयले

िवँवास गछर् र ऊ िनद ष ठहिरन्छ, अिन उसले आफ्नो मुखले ःवीकार गछर् र

उ ार पाउँछ। ११ धमर्शाःऽ भन्छ, “उहाँमािथ भरोसा राख्ने कोही लाजमा

पनछै न।” १२ िकनिक यहू दी र अन्यजाितमा केही भेद छै न। उहाँ एउटै ूभ ु

ु न्ु छ, र उहाँलाई पुकानह
सबैका ूभ ु हुनह

सबैलाई आफ्नो ूशःत आिशष्

ु ो नाउँ पुकान हरे कले उ ार पाउनेछ।”
िदनुहन्ु छ। १३ िकनिक “ूभक
(रोमी १०:५-१३)।
त्यसै कारण,

व्यवःथाको

पुःतकमा

लेिखएको

ती

पदह

ारा

इॐाएलीह लाई यो सन्दे श िदए िथयो: बाँच वा मर, जीवन च ुन वा मृत्यु,
आिशष वा ौाप। यिद परमेँवरको अनुमह र िवँवास वा उहाँमािथको

आःथा ारा ितनीह ले जीवन च ुन्यो भने त्यो ितनीह ले पाउनेछन्, यस

सं सारमा अथर्मूलक जीवन र आउने सं सारमा अनन्त जीवन। के अिहले पिन

त्यही आ ान केही फरक छ त?
५. आराधनाको बारे मा ूँन

परमेँवर र इॐाएलीह को करार वा समझदारीलाई िनरन्तर पमा कायम
राख्ने तत्व नै आराधना िथयो। अ

इॐाएलीह

र उनका विरपिरको िवँवको

सबै रा ह को बीचमा एक उल्लेखनीय िभ ता िथयो। इॐाएललेमाऽ सनातन
सृि कतार् एक सत्य परमेँवरको आराधना गथ्य । तर अ
अनिगिन्त दे वीदे वताह

रा ह ले

मान्थे, ितनीह को मूितर्लाई पूजा गथ र मािनसह लाई

नै भगवान भनेर पूजा गथ ितनीह

सृि कतार् नभएकोले बाइबलले ितनीह लाई

ईँवर भनेर ःवीकादन। परमेँवरले यो दावी गनुह
र् न्ु छ: "“अब हे र, म उही हुँ,

मबाहे क अ

कोही ईँवर छै न" (व्यवःथा ३२:३९)।

व्यवःथाको पुःतकको दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। ती

पदह मा एकै

खालको के चेतावनी िदएको छ? यो चेतावनी इॐाएल रा को िनिम्त िकन अित

मह वपूणर् छ? हेनह
र्ु ोस्: व्यवःथा ४:१५-१९ "१५ होरे बमा अिग्नको माझदे िख
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परमूभ ु बोल्नुभएको िदन ितमीह ले कुनै आकृित दे खेनौ। १६ सावधान बस!
नऽता ितमीह ले आफ्ना िनिम्त एउटा मूितर् बनाउनेछौ, र कुनै नर वा नारीको

ूितमा, १७ अथवा पृथ्वीको कुनै पशुको वा आकाशमा उ ने कुनै पन्क्षी को,

१८ जिमनमािथ घॐने कुनै जीवातको वा तल पानीमा हुने कुनै माछाको ूितमा

बनाएर ितमीह

ॅंट हुनछ
े ौ। १९ आकाशमा परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले

सारा मािनस-जाितलाई िदनुभएको घाम, जून, ताराÑ सारा मह-नक्षऽ दे ख्दा

तीूित आकृंट भएर ितमीह ले ितनीह को पूजा र सेवा नगर।", व्यवःथा

८:१९-२० "१९ म आज ितमीह लाई यो कड़ा चेताउनी िदँदैछु, िक

ितमीह ले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई िबःय

र अन्य दे वताह का पिछ

लागेर ितनीह को आराधना र पूजा गर्यौ भने, ितमीह

अवँय नंट हुनछ
े ौ।

२० परमूभ ु आफ्ना परमेँवरको वचन पालन गरे नौ भने, ितमीह लाई पिन

परमूभ ुले ितमीह कै अिग नाश गनुभ
र् एका जाितह झ नाश गनुह
र् न
े ।",
ु छ

व्यवःथा

११:१६

"यसैले

होिशयार

रहो,

नऽता

ितमीह

तकर

अ

दे वताह को सेवा र पूजा गरौला।" र व्यवःथा ३०:१७,१८ "१७ तर
ितमीह का

दय बरािलएर ितमीह

अटे री भयौ र अन्य दे वताह ूित आकिषर्त

भएर ितनीह लाई पुज्न र सेवा गनर् लाग्यौ भने, १८ ितमीह

िनँचय नै नंट

हुनछ
े ौ भनी म आज घोषणा गदर्छु, र यदर्न पािर अिधकार गनर् जान लागेको

दे शमा ितमीह

धेरै िदन बाँच्नेछैनौ।"

हजार वषर् पिहले आजको जःतै त्यःतो समाज, सं ःकृित, वातावण,

परम्परा, ःतर, दशर्न, धमर्, धारणाह मा रमाएका िथए जुन परमेँवरका
जनह को आःथा वा
जनह

िवँवाससँग बािझन्थ्यो। त्यसकारण परमेँवरका

जिहले पिन आफ्नो आःथाूित सं वेदनशील भएर सुरिक्षत भएर

बःनुपथ्य । अनिगिन्त दे वीदे वताह मा े समाजमा एक परमेँवरमाऽ मा े
इॐाएलीह को अिःतत्व नै च ुनौतीपूणर् िथयो। यिद ितनीह

आफूह लाई

सुरिक्षत राखेन भने, आफ्नो पिहचानलाई अलग गरे र राखेन भने ितनीह

पिन

सं सारकै बाटोमा लागेर उसका मूितर्, दे वीदे वताह लाई पूजा गनर् सिजलै सँग
फिसन्थ्यो।

हाॆो परमेँवर "डाहा गन परमेँवर" हुनहुन्छ (व्यवःथा ४:२४,

ु न्ु छ
व्यवःथा ५:९, व्यवःथा ६:१५)। उहाँमाऽै सृि कतार् र मुिक्तदाता हुनह
(कोही ौीमानको अगािड आफ्नो ौीमतीले अक ौीमानसँग लसपस गर्यो भने
त्यो ौीमान अक

पु षको डाहा गनुर् जायज मािनन्छ
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भनेर सृि कतार्

परमेँवरको अगािड अ

दे वीदे वताह

पिन "म पिन सृि कतार् हुँ" भनेर दावी

गरे परमेँवरको डाहा गन चिरऽ जायजै मा ुपदर्छ-अनुवादक)। उहाँमाऽै

ु न्ु छ। उहाँले मध्यम मागर् ूःतुत गनुभ
आराधनाको योग्य हुनह
र् एको छै न: िक त

जीवन िदनुहन
र् न
ु े, भलो गनुह
ु े र आिशष िदनुहन
ु े परमूभ ु परमेँवरको आराधना
गन वा अ

मानव सृि

पूजा गरे र अनेक

र मानव ःवभाव अनुसार बनाइएका दे वीदे वताह लाई

खराब तत्वह , ौापह

र अनन्त मृत्यु िनम्त्याउने।

परमेँवरको सामु कोही पिन बीचमा िहँड्ने व्यिक्त हुँदैन अथार्त ् उहाँलाई माने
पिन िठक नमाने पिन िठक भ े छु ट उहाँले िदनुभएको छै न।

ूकाश १३:१-१५ पढ्नुहोस् र यसमा कसले कसको र कसरी

आराधना गर्यो भ े

िवषयलाई ूःतुत गरे कोछ। त्यसलाई

ध्यान िदएर

पढ्नुहोस्। अिन त्यसको िबपिरत ूकाश १४:६-१२ पढ्नुहोस्। ूकाशको
पुःतकमा यहाँ िदएको चेतावनी व्यवःथाको पुःतक र सारा बाइबलभिर िदइको

गलत आराधनालाई कसरी ूितिबिम्बत गरे को छ? हेनह
र्ु ोस्: ूकाश १३:१-१५

"१ समुिबाट एउटा पशु िनिःकआएको मैले दे ख, जसका दश वटा सीङ र सात

वटा िशर िथए। त्यसका सीङमा दश वटा मुकुट िथए, र त्यसका िशरमा

ईँवर-िनन्दाको नाउँ िथए। २ मैले दे खेको त्यो पशु िचतुवाजःतै िथयो, त्यसका

खु ाह

भालूका जःता िथए, र त्यसको मुख िसं हको जस्तो िथयो। त्यस

अिज रले त्यस पशुलाई आफ्नो शिक्त, आफ्नो िसं हासन र ठू लो अिधकार िदयो।
३ त्यसको एउटा िशरमा चािहँ घातक चोट लागेको जःतो दे िखन्थ्यो, तर

त्यसको चोट िनको भयो। अिन सारा पृथ्वी छक्क परे र त्यस पशुको पिछपिछ
लाग्यो। ४ मािनसह ले अिज रको पूजा गदर्थे, िकनिक त्यसले आफ्नो

अिधकार पशुलाई िदएको िथयो। ितनीह ले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे , “यो
पशुजःतो अ

को छ? यसको िव

अह ारी र ईँवर-िनन्दक शब्दह

मा को ल न सक्ने?” ५ त्यसलाई
उच्चारण गन मुख िदइयो। त्यसलाई

बयालीस मिहनासम्म अिधकार चलाउने अनुमित िदइयो। ६ परमेँवरको

िव

मा िनन्दा गनर्, उहाँको नाउँ र उहाँको वासःथान, र ःवगर्मा बःनेह समेत

सबैको िनन्दा गनर्लाई त्यसले आफ्नो मुख खोल्यो। ७ अिन त्यसलाई
ँ लड़ाइँ गनर् र ितनीह लाई िजत्न अनुमित िदइयो। सबै कुलह ,
सन्तह सग
मािनसह , भाषाह

र जाितह मािथ त्यसलाई अिधकार िदइयो। ८ र पृथ्वीमा

वास गन सबैले त्यस पशुको पूजा गनछन्, अथार्त ् ितनीह ले, जसको नाउँ

सं सारको सृिंटदे िख नै मािरनुभएका थुमाका जीवनको पुःतकमा लेिखएको छै न।
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९ जसको कान छ त्यसले सुनोस्Ñ १० कैदमा जानुपन कैदमा नै जानेछ,

तरवारले मािरनेचािहँ तरवारले नै मािरनेछ। सन्तह को सहनशीलता र िवँवास
यसैमा छ। ११ अिन पृथ्वीबाट िनिःकरहेको अक एउटा पशु मैले दे ख।

त्यसको पिन थुमाका जःतै दुई वटा सीङ िथए, र अिज रजःतै त्यो बोल्दथ्यो।
१२ त्यसले पिहलो पशुको उपिःथितमा त्यही पशुको सारा अिधकार चलाउँदथ्यो,

र पृथ्वी र त्यसका सम्पूणर् बािसन्दाह लाई पिहलो पशुको पूजा गनर् लाउँथ्यो,

ँ ाको अिग
जसको घातक चोट िनको भएको िथयो। १३ मािनसका आख
आकाशबाट पृथ्वीमा आगो झानजःता ठू ला-ठू ला िचन्हह

पिन त्यसले गर्यो।

१४ पिहलो पशुको उपिःथितमा जुन चमत्कार दे खाउने शिक्त त्यसलाई िदइएको
िथयो, त्यही ारा त्यसले पृथ्वीका बािसन्दाह लाई बहकायो। तरवारको चोट
खाएर पिन जीिवत भएको त्यस पिहलो पशुको सम्मानमा एउटा मूितर् बनाउने
हुकुम त्यसले ितनीह लाई िदयो। १५ त्यस पिहलो पशुको मूितर्मा सास

ु े िक पशुको त्यो मूितर् बोल्न
हािलिदने अनुमित त्यसलाई िदइयो, यस हेतल
सकोस्, र त्यस पशुको मूितर्लाई नपुज्नेह

मािरऊन्।" र ूकाश १४:६-१२

"६ अिन अक ःवगर्दूतलाई मध्य आकाशमा उिड़रहेका मैले दे ख। पृथ्वीमा

रहने हरे क जाित, कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा गन अनन्त सुसमाचार

ँ िथयो। ७ ितनले चक सोरमा भने, “परमेँवरसग
ँ डराओ, र उहाँलाई
ितनीसग
मिहमा दे ओ। िकनिक उहाँका इन्साफको घड़ी आएको छ। ःवगर्, पृथ्वी, समुि
र पानीका मूलह

बनाउनुहन
े ाई दण्डवत् गर।” ८ अिन एउटा अक
ु ल

ःवगर्दूत, अथार्त ् दोॐाचािहँ यसो भन्दै पिछपिछ लागे, “पतन भयो! जाित-

जाितलाई आफ्नो व्यिभचारका बोधको म

िपउन लाउने महान् बेिबलोनको

पतन भयो।” ९ त्यसपिछ तेॐो ःवगर्दूत चक सोरले यसो भन्दै ितनीह का

पिछ आए, “यिद कुनै मािनसले त्यो पशु र त्यसको मूितर्लाई पुज्यो र िनधार वा
हातमा त्यसको छाप िलयो भने, १० त्यसले पिन उहाँका बोधको कचौरामा
केही निमसाई तयार गिरएको परमेँवरका बोधको कड़ा म

ःवगर्दूतह

िपउनेछ, र पिवऽ

र थुमाको सामुन्ने आगो र गन्धकमा त्यसलाई यातना िदइनेछ।

११ ितनीह का यातनाको धू वाँ सदासवर्दा मािःतर गइरहनेछ। ितनीह

यी नै

हुन ् जसले त्यो पशु र त्यसको मूितर्लाई पूजा गछर्न,् र त्यसका नाउँको छाप

िलन्छन्।

ितनीह ले

परमेँवरका आ ाह

िदनरात

किहल्यै

पिन

आराम

पाउनेछैनन्।”

१२

पालन गन र येशूमािथ िवँवास राख्ने सन्तह को धैय र्

धारण यसैमा छ।"

१२८

व्यवःथाको पुःतक र ूकाशको पुःतक फरक सन्दभर्मा लेिखएतापिन
ितनीह को िवषय एउटै हो: के मािनसह ले सत्य परमेँवरलाई आराधना गरे र

जीवन पाउन चाहन्छ िक उहाँको उपिःथितलाई चाहे खुला पमा होस् वा
अूत्यक्ष पमा होस् वेवाःता गरे र परमेँवरूितको िन ालाई त्यागेर वतर्मान
अथर्िहन जीवन रोज्दै अनन्त मृत्यु रोज्ने? पौरािणक इॐाएललाई परमेँवरले

उहाँपिछ लाग्न जबरजःती गनुभ
र् एको िथएन र अिहले पिन उहाँले हामीलाई

जबरजःती गनुह
र् ु । हामीले ूकाश १३मा हे र्य धमर् लाद्ने, जबरजःती मूतीर्

वा त्यसको छापलाई ढोग्न लगाउने, दे वीदे वताह लाई पूजा गनर् लगाउने काम

पशु वा सै तानको हो। त्यसको िबपिरत परमेँवर ूेम ारा काम गनुह
र् न्ु छ।
मा

थाहै नपाइकन येशूूितको िन ालाई पन्छाउँदै अ

दे वतालाई हामी

पुगक
े
े ा छै न भनेर कसरी िनिँचत हुन?

उपसं हार:
थप जानकारी: पौरािणक कालमा होस् वा अिहले होस्, परमेँवरले हामीलाई
रोज्ने अिधकारिदनुभएको छ। हाॆो िनिम्त िनणार्यत्मक शब्द हो आत्मिनणर्य वा

िववेकको ःवतन्ऽता। कितपय मािनसह

वा कितपय इसाईह ले नै कसले

मुिक्त पाउँछ कसले पाउँदैन भनेर परमेँवरले पुपरर् ु ोमा लेखेर आएको हुन्छ, को

नकर् गएर सध जिलरहने वा ःवगर् जाने भ े धारणालाई अिघ सादर्छन्। तर
बाइबल अनुसार त्यो धारणा अत्यन्तै गलत छ। हाॆो आफ्नै ःवइच्छाले जीवन

वा मृत्यु, आिशष वा ौाप, असल वा खराब च ुन्दछ । ती तीन थोकह लाई
(जीवन वा मृत्यु, आिशष वा ौाप, असल वा खराब) हामी आफैले सामना

गदर्छ । कसैले गलत बाटो रोजे पिन अनन्त मृत्यु भनेको अनन्तसम्म भकभक
जिलरहेको आगोमा कोही पिन पिररहन्दै न भ े बाइबलको िशक्षा के राॆो छै न
त?

"'पापको ज्याला मृत्यु हो; तर परमेँवरको उपहार येशू भी

ारा

अनन्त जीवन' रोमी ६:२३। धमीर्ह को िनिम्त अनन्त जीवन पाउने हक हो
भने दु को िनिम्त अनन्त मृत्यु पाउने हक हो। मोशाले इॐाएलीह को सामु
यो घोषणा गरे का िथए: 'आजको िदन म ितमीह को सामु जीवन र असल वा
भलो, मृत्यु र खराब रािखिदएको छु ।' व्यवःथा ३०:१५। यो मृत्यु
आदमलाई िदएकोमाऽ घोषणा होइन िकनिक उनले आ ा उल्ल न गरे कोले
सबै मािनस दिण्दत भएर दु:ख पाउनुपरे को छ। जब "मृत्यु" भनेर परमेँवरले

१२९

घोषणा गनुह
र् न्ु छ त्यो दोॐो मृत्यु अथार्त ् अनन्त जीवनको िबपिरत िदइने
अिःतत्विविहन वा सदाको िनिम्त िबलाएर जाने जीवन हो।Ñएलेन जी

द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ५४४बाट
िचन्तनमनन:

अ.

ाइट,

पान्तिरत।

के परमेँवरले अिहले नै तुरन्तै वा उहाँूित गिरने ग ारी र

पापको दण्ड िदनुहन्ु छ िक त्यसलाई छानिबन गरे र कानुन

अनुसार फैसला गनुह
र् न्ु छ? वा दुवै? के परमेँवरले न्याय
आ.

र् न्ु छ िक पिछ? हामीलले कसरी बुझ्ने?
अिहले नै गनुह

पापमािथ िबजय पाउन परमेँवरले हामीलाई शिक्तसम्प
गनुह
र् न्ु छ र सो हामीलाई उपलब्ध गराइएको छ भ े एलेन
जी

इ.

ाइटको कथलाई तपाईँ के भ ु हुन्छ?

पावलले उल्लेख गरे का रोमी १०:१-१० फेिर पढ्नुहोस् जहाँ

उनले ब्यवःथा ३०:११-१४बाट उतारे र व्याख्या गरे का
िथए। मुिक्त भनेको िवँवासबाट उपलब्ध हुन्छ धमर्कमर् वा

व्यवःथा पालन गरे र होइन। पावलले व्यवःथाबाट ती
पदह

िकन ूयोग गरे होला? िवशेष गरे र रोमी १०:१०मा

ध्यान िदनुहोस्: "िकनिक मािनसले आफ्नो

दयले िवँवास

गछर् र ऊ िनद ष ठहिरन्छ, अिन उसले आफ्नो मुखले
ःवीकार गछर् र उ ार पाउँछ।"

ई.

तपाईँ रहेको समाज, समूह, सं ःकृित र धािमर्क वातावरणले
तपाईँलाई गलत िदशातफर् लैजान कसरी उक्साउन सक्छ
यिद तपाईँ होिशयार भएन भने?

१३०

कथा ८
व्यापारीका ूाथर्नाह
िकय

क्वन, ५६, दिक्षण कोिरया

जब िकय ले ूाथर्ना गछर्न,् तब अचम्मका कामह

थाल्छन्। िकय

हुन

दिक्षण कोिरयाको लेखापाल अथार्त

् उनी सफल लेखापाल
आिथर्क मािमला हे न व्यिक्त हुन।

् िविभ
हुन।

सं घसं ःथा वा व्यिक्तह को आयव्यय हे न र

िहसाब िदने उनको आफ्नै िनकाय वा सं ःथा छ। उनी

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट लेमान अथार्त ् चचर्ले के गलार् भनेर मुख ताक्ने नभएर

आफूले चचर् वा िमसनलाई के ग ँ भ े सोच्ने र त्यस अनुसार आफूलाई

् एक िदन जब उहाँ ूाथर्ना गद िथए,
सिबय बनाउने साधारण िवँवासी हुन।

तब एउटा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् ःथापना गनुप
र् छर् भ े आवाज उहाँको

मनमा गुिञ्जयो। चचर्का अगुवाह ले उहाँलाई पुरानो चचर् भवन िदए। त्यो
उहाँको घर निजक िथयो। त्यो चचर्मा उनी सिबय भए, र एक वषर्िभऽै ४०
मािनसह ले बिप्तःमा िलए।

उनी ूाथर्ना गिरनै रहे । तीन वषर्िभऽ उनको चचर्मा ९८ जनाले

बिप्तःमा िलए। तर चचर्मा १०० जना पुगोस् भनेर िकय ले ूाथर्ना गनर्

थाले। "मलाई १०० जना िदनुहोस्," भनेर उनले एकिदन परमेँवरसँग
ँ ा खोले, तब उनले एक जना मिहलाको बारे मा
पुकारे । जब उनले आफ्नो आख

सम्झे। त्यस मिहलालाई उनले तीन वषर्देिख भेटेका िथएनन्। उनले त्यस

मिहलाको बारे मा खोजनीित गरे । त्यस मिहलाले बालबािलकाह को िनिम्त

िचऽ बनाउने ःकूल खोलेको रहे छ भनेर उनले थाहा पाए। उनले फूलको

गुच्छा िलएर त्यस ःकूलमा गए र त्यस मिहलालाई उपहारःव प िदए। जब
उनीह को बीचमा कुराकानी भयो, िकय ले आफूले चचर् रोप्ने कुरा िनकाले।
९८ जनाले

आफ्ना

दयह

येशूलाई कसरी सुम्पे भनेर उनले

त्यस

मिहलालाई बताए। अिन उनले आफू मुख खोलेर भने, "तपाईँ सय जनामा
गिनने व्यिक्त हुनपु र्यो।" "हुन्छ, म तपाईँको सयमा ग े व्यिक्त हुनेछु," भनेर

त्यस मिहलाले उनलाई आफ्नो ूितव ता दे खाइन्। "कःतो राॆो!" िकय ले

ु ा ७:३०
भने। "तर तपाईँले पिहला बाइबल अध्ययन गनुप
र् छर्। म भोली बेलक

आउँछु र तपाईँलाई बाइबल िसकाउँछु।" अिन एक िछन रोकेर उनले भन्यो,
"तपाईँको ौीमान पिन तपाईँको साथमा हुनपु छर् है !" िकय ले उनको ौीमानको
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बारे मा उल्लेख गरे को कारण उनको चचर्मा १०० जना पुर्याउन उनको
ौीमानको पिन आवँयकता िथयो।
िकय

त्यस मिहलाको िचऽकला ःकूल छोडेपिछ, उनले आफ्नो

हामीलाई बाइबल िसकाउन आउँदै

ौीमानलाई फोन गिरन्, "भोली िकय

ु न्ु छ," उनले आफ्नो ौीमानलाई सुनाइन्।
हुनह
त्यस मिहलाको ौीमान पिन िकय

उनी येशूभक्त िथएन। उनले िविभ

जःतै सफल व्यापारी िथए। तर

दे वीदे वता र आफ्ना पूखार्का मिन्दरह मा

गएर पूजा गदर्थे। केही समय अिघ उनले आफ्नो अङ्मेजी राॆोसँग िसक्न
अङ्मेजी भाषामा लेिखएका धेरै पुःतक िकनेका िथए। ती पुःतकह मा बाइबल

पिन िथयो। तर जब उनले बाइबल पढे , तब उनी अलमलमा परे का िथए।

जब उनले सु मा बाइबल पढे , तब त्यसमा के लेिखएको र के भ

खोिजएको

हो, सो बुझ्न ूयास गरे का िथए। त्यहाँ लेिखएको अङ्मेजी भाषा त उनले

बुझे, तर त्यहाँ लेिखएको अथर्चािहँ उनले बुझ्न सकेका िथएनन्। आिखरमा,
उनी िनराश भएर बाइबलको परमेँवरलाई बाइबलमा लेिखएको कुराह

ु न्ु छ
बुझाउन ूाथर्ना गनर् थालेका िथए। "यिद तपाईँ साँिच्चक्कै परमेँवर हुनह

भने, बाइबल बुझाउन मलाई कोही व्यिक्त पठाउनुहोस्," एक िदन उनले ठू लो

ःवरले पुकारे । त्यसै बखत, उनको फोन बज्यो। त्यो फोन उनको ौीमतीको

िथयो। "भोली हामीलाई बाइबल िसकाउन िकय

ु न्ु छ," उनले
आउँदै हुनह

भिनन्। उनी अचिम्भत भए। एक िछन उनी चलमल नै गनर् सकेन। उनको

शरीरमा िबजुलीको बळ परे को जःतो भयो-िशरबाट मे दण्ड, अिन उनको
खु ाको पाइतालामा त्यो करे न्टको झड्का भएको उनले महसुस गरे ।
भोिलपल्ट, जब िकय

त्यस दम्पि को घरमा आए ितनीह

बढो

उत्सुकतासाथ बाइबल अध्ययन गनर् पिखर्रहे को दे खेर, उनी छक्क परे ।
ितनीह को साथमा हुकका दुई छोराछोरीह

ूाथर्ना त्यसरी िछ ै िदएकोमा, ितनीह

पिन िथए। आफ्नो बुबाको

पिन परमेँवरको बारे मा िसक्न चाहे का

िथए। त्यस पिरवारले बाइबल अध्ययन गरे र जे जे िकय ले िसकाए, ती
ितनीह ले ःवीकारे । ितनीह ले आफ्ना

ूाथर्नाको जवाफमा,

दयह

येशूलाई सुम्पे। िकय को

परमेँवरले उनलाई १०० िगिन्त पुर्याउने बिप्तःमा

िदनुभएन। उहाँले िकय लाई १०२ जना िदनुभयो।

(िकय ले दिक्षण कोिरयामा तीनवटा चचर्ह
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ःथापना गरे का छन्)।

-आन्ड्र्यु मेक्चेःनी

