४

िव ामको मोल

यस अध्यायका मूल पदह : २ शमूएल ११:१-२७, २ शमूएल १२:१-२३,
उत्पि

३:१-८ र १ यूह ा १:९।

यस अध्यायको मूल सार पद: " हे परमेँवर, ममा शु

तथा सफा

दय

सृजनुहोस्, र मिभऽ एउटा िःथर आत्मा पुनजीर्िवत पानुह
र् ोस्" (भजनसं मह
५१:१०

पान्तिरत)।

थोरै भएपिन सुनसान र शान्त वातावरणको िनिम्त मािनसह

् त्यसको िनिम्त ितनीह
चाहना गछर्न।
ठू ला ठू ला सहरह मा यःता कोठाह

पैसा ितनर् पिन तयार हुन्छन्। कितपय
छन् जहाँ इन्टरनेट सेवाह

मािनसह ले घन्टाको िहसाबले पैसा िदएर ती कोठाह
कोठाह

चलाउन कडा िनयमह

अत्यन्तै

बन्द छन्।

बहालमा िलन्छन्। ती

हुन्छन्-हल्ला गनर् पाउँदैन र कोही पिन

पाहुनाह लाई आउन िदनुह ु । च ुपचाप रहन, एक िछन सुत्न र सोच्नको

िनिम्त मािनसह
सुत्ने ठाउँह

पैसा ितरे र सुिवधा उपभोग गनर् तयार हुन्छन्। एयरपोटर्ह मा

छन् पैसा ितरे र ती ठाउँह

कम गन इयर फोनह

ओगट्न सक्छन्। सक्छन्। हल्ला

पिन मािनसह ले िकनेर लगाउँछन्। क्यानभास

कपडाको टोपी वा पोको पानुह
र् न
ु े सामान पाइन्छ जुन काम गन ठाउँमा आराम

िलन ितनीह

ओढ्छन्। हो, शान्त वा िवौामको िनिम्त मािनसह ले कितपय

्
पैसा खचर् गछर्न।

सच्चा िवौामको पिन मोल हुन्छ। कितपय लोकिूय डाक्टर वा
दाशर्िनकह ले िविभ

सञ्चार माध्यमह

ारा आफ्नो भिवंय आफै िनधार्रण

गनर् सिकन्छ र िवौाम भनेको आफ्नो योजना र िनणर्य हो भनेर ूचारवाजी
् तर ती सबैलाई इमान्दारीपूवक
र् सोच्दा हामीलाई चािहने सच्चा िवौाम
गछर्न।

हामी आफैबाट आजर्न गनर् हामी असमथर् छ । चौथ शताब्दीको इसाई िव ान
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अगिःटनले आफ्नो पुःतक कन्फेसनमा िवौामलाई परमेँवरको अनुमह भनेर

आफ्नो सारगिभर्त भावना यसरी व्यक्त गछर्न:् "तपाईँले हामीलाई तपाईँको
िनिम्त सृि

गनुभ
र् यो, हामीह का

हामी तपाईँमा िवौाम पाउँदैन ।"
परमेँवरका

ँ ाका
आख

दयह

बेचैन र व्याकुल हुन्छन् जबसम्म

नानी भनेर

कहलाउने

व्यिक्तको

जीवनले

परमेँवरको िवौामको मोल कःतो रहे छ भनेर प ा लगाएको हामी यस
अध्यायमा सं िक्षप्त पमा हे नछ ।
१. थकान र पेलान

ु ीपख वेचैन राजा दाउद
एक िदन शान्तमय बसन्त ऋतुको बेलक

आफ्नो कौसीमा ओहोरदोहर गिररहे का िथए। उनी आफ्ना सै िनकह सँग

जोडर्नको पािर यु मा हुनपु थ्य । आम्मोनीह लाई िजतेर इॐाएलमा शान्ती
ल्याउन उनले परमेँवरका मािनसह सँग यु मा सहभागी भइरहनुपदर्थ्यो।

आफू जहाँ हुनपु न हो त्यहाँ नभएर राजा दाउदले आफूलाई ूलोभनको

ढोकालाई खुलाएका िथए। हेनह
र्ु ोस्, २ शमूएल ११:१-५ र दाउदले ठू लो पाप

के गरे त? " १ बसन्त ऋतुमा जब राजाह
दाऊदले योआब र आफ्ना अ

अिधकृतह

लड़ाइँ गनर्लाई िनःकन्छन्,

र सबै इॐाएलका फौजलाई पठाए,

र ितनीह ले अम्मोनीह लाई ध्वंस पारे , र रब्बालाई घेरे। तर दाऊदचािहँ

ु ी दाऊद पल बाट उठे र महलको कौसीमािथ
य शलेममा नै रहे। २ एक बेलक

घुिमरहेका बेलामा ितनले एउटी ःऽीलाई नुहाइरहेकी दे खे, अिन ितनी अित
सुन्दरी िथइन्। ३ ितनी को हुन ् भनी सोधपूछ गनर्लाई ितनले मािनस पठाए, र
यःतो खबर आयो, “के ितनी एलीआमकी छोरी िह ी उिरयाहकी पत्नी बतशेबा

होइनन् र?” ४ दाऊदले ितनलाई ल्याउन मािनसह

पठाए, अिन ितनी आइन्, र

दाऊदले ितनीिसत सहवास गरे । (ितनले आफ्नो रजःवलाको बेलापिछ आफैलाई

शु

पारे की िथइन्।) त्यसपिछ ितनी आफ्नो घरमा गइन्। ५ ितनी गभर्वती

भइन्, र ितनले “गभर्वती भए”ँ भनेर दाऊदकहाँ समाचार पठाइन्।"

आफ्नो कौशीबाट िछमेकीको कौशीमा राजा दाउदले एक सुन्दरी
दे खे। उनी रजःवलापिछ शु

ी

गनर् नुहाइरहे की िथइन्। उनको सौन्दयर्ताूित

आकिषर्त हुँदा उनको पापको नशा फुलेको िथयो। परमेँवरको नीितमा िहँड्ने

भनेर नाउँ कमाएका दाउदले के ठीक िथयो त्यो गनुप
र् थ्य । तर आफ्नो

अिभलाषालाई माथ गनर् लगाएर उनलले िबथिशबालाई बोलाए र उनीसँग सुते।
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त्यो पिन िवदे शी नै िकन नहुन ् बेथिशबा राजा दाउदको बफादारी सै िनकका
ौीमती िथइन्। आवेशमा आएर आफ्नै बफादारी सै िनकलाई िवँवासघात गरे ।
पौरािणक राजाह मा जःतो राजा दाउद शिक्तशाली भएर जे पिन गनर् सक्थे।
राजा भएको है िशयतले सवर्साधारण मािनसह
कानुनह

जःतै नीितिनयम वा दे शका

पालन गनुप
र् दनथ्यो। राजा दाउदको त्यो घृिणत कायर्को नितजाले

ल्याएको उनको पिरवारमा ल्याएको पीडादायक जीवनले यो दे खाएको िथयो िक

राजा नै भएतापिन उिन परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ा मािथ छै नन्।
हो,

परमेँवरको

व्यवःथा

वा

दश

आ ाह

छन्

जुन

आम

नागिरकको सुरक्षाको िनिम्त िदइएको िथयो। जब राजाले त्यसलाई उल्ल न
गरे तब उनले नराॆो पिरणाम भोग्नु परे को िथयो। परमेँवरको व्यवःथालाई
उल्ल न गन िबि क्कै आफ्नो जीवनको सम्पूणर् पक्षह मा असर भएको उनले

ँ ाको अिभलाषा गुपच ुप िथयो र कसै लाई
र् रे को िथयो। आफ्नो आख
महसुस गनुप

थाहा छै न भनेर राजाले सोचेका िथए। तर अब बेथिशबा गभर्वती

भइन् र

उनका ौीमान टाढा यु भूिममा िथए।

र्ु ोस्, २
राजा दाउदले आफ्नो पापलाई ढाक्न कसरी ूयास गरे ? हेनह

शमूएल ११:६-२७ " ६ दाऊदले “िह ी उिरयाहलाई मकहाँ पठाइिदनू” भनेर

योआबलाई हुकुम गरे । तब योआबले त्यसलाई दाऊदकहाँ पठाइिदए। ७ अिन

जब उिरयाह आइपुग्यो तब दाऊदले योआब र फौजको समाचार र लड़ाइँ
कःतो चिलरहेको छ भनी सोधे। ८ त्यसपिछ दाऊदले उिरयाहलाई भने, “ितॆो
घर गएर आफ्ना खु ा धोऊ।” त्यो महलबाट िनःकेपिछ राजाले त्यसको

पिछपिछ उपहार पठाइिदए। ९ तर उिरयाह आफ्नो घरमा गएन, तर राजाका

ँ महलको मूल ढोकामै सुत्यो। १० “उिरयाह त आफ्नो घरमा
दासह सग

गएको छै न” भनी दाऊदले सुनप
े िछ त्यसलाई भने, “ितमी त लामो याऽाबाट

आएका होइनौ र? ितमी िकन आफ्नो घरमा गएनौ?” ११ उिरयाहले उ र िदयो,

“इॐाएल र यहू दा र सन्दूक पिन पालमा छन्, अिन मेरा ःवामी योआब र
हजूरका अिधकृतह

खुला मैदानमा पालमा छन्। म त कसरी खान र िपउन र

मेरी पत्नीिसत सुत्नलाई घरमा जाऊँ? हजूरको जीवनको शपथ खाएर भन्दछु , िक

ँ ” १२ तब दाऊदले उिरयाहलाई भने, “त्यसो भए अ
म त्यसो गनर् सिक्दन।
एक िदन यही ँ बस र भोिल म ितमीलाई जान िदनेछु।” यसैले उिरयाह त्यस िदन

र भोिलपल्ट य शलेममा नै बःयो। १३ दाऊदले त्यसलाई खानपान गनर्लाई
ु ी त्यो बािहर गयो र राजाका
िनम्तो िदए, र त्यसलाई म याए। तर बेलक
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दासह िसतै आफ्नो ओ

ानमा त्यसले रात िबतायो, र घरमा गएन। १४

भोिलपल्ट िबहान दाऊदले योआबलाई एउटा िच ी लेखेर उिरयाहको हातमा

पठाए। १५ ितनले िच ीमा लेखे, “शऽुकै मुखमा, जहाँ लड़ाइँ खू ब मिच्चएको

छ, त्यहाँ उिरयाहलाई पठाएर ितमीह चािहँ पिछ हट, र त्यो मरोस्।” १६
यसैकारण जब योआबले सहरलाई घेरा हालेका िथए, तब ितनले उिरयाहलाई

यःतो ठाउँमा खटाइिदए, जुन ठाउँमा कड़ा मुकािबला हुनछ
े भनी ितनलाई थाहा

ँ लड़ाइँ गनर्
िथयो। १७ सहरका मािनसह ले एक्कािस िनःकेर योआबसग

लागे,र दाऊदका केही िसपाहीह

मािरए। िह ी उिरयाह पिन मािरयो। १८

तब योआबले दाऊदकहाँ लड़ाइँका सबै समाचारसाथ एक जना मािनसलाई
पठाए। १९ त्यो समाचार लाने मािनसलाई योआबले यःतो आदे श िदए, “ितमीले

लड़ाइँको सबै हाल राजालाई बताइसकेपिछ, २० राजाले िरसाएर यसो भन्नुभयो

भने, ‘लड़ाइँ गदार् ितमीह
हान्नेछ

भनेर

सहरको त्यित निजक िकन गयौ त? पखार्लबाट काँड़

ितमीह ले

जान्नुपनिथयो।

२१

य बबेसेतका*

छोरा

अबीमेलेकलाई कसले मार्यो? ितनलाई एउटी ःऽीले जाँतोको पाटा पखार्लबाट

खसाइिदएर मारे की िथइन् र? अिन ितनी तेबस
े मा मरे , होइन र? ितमीह

पखार्लको त्यित निजक िकन गयौ?’– उहाँले यसरी सोध्नुभयो भने उहाँलाई यसो

भन्नू, ‘हजूरको दास िह ी उिरयाह पिन मर्यो’।” २२ त्यो समाचार लाने मािनस

िहऔयो, र दाऊदकहाँ आयो, र योआबको आ ाअनुसार सबै समाचार िदयो। २३
त्यसले दाऊदलाई भन्यो, “शऽुह

हाॆा िव

मा खुला फाँटमा जम्मा भए, र

हामीलाई िमच्न लागे। तर हामीले उनीह लाई सहरको मूल ढोकासम्मै ठे ल्दै
लग्य ? २४ त्यहाँ काँड़ चलाउनेह ले तपाईंका दासह लाई पखार्लबाट काँड़
चलाए, र राजाका कित मािनसह

मरे । साथै हजूरको दास िह ी उिरयाह पिन

मािरयो।” २५ दाऊदले त्यस मािनसलाई भने, “योआबलाई यो समाचार लैजा,
‘ितमी नघबराऊ, तरवारले जसरी एक जनालाई माछर्, अकार्लाई पिन माछर्।
सहरलाई आबमण जारी राख, र त्यस सहरलाई ध्वंस-िवध्वंस गिरदे ऊ’।
योआबलाई साहस होस् भनी यो कुरा भन्।” २६ जब उिरयाहकी पत्नीले आफ्ना

पित मरे को समाचार सुिनन्, तब त्यसको िनिम्त ितनले शोक गिरन्। २७ अिन
जब शोकको समय पूरा भयो तब दाऊदले मािनसह

पठाएर ितनलाई आफ्नो

घरमा ल्याए। ितनी दाऊदकी पत्नी भइन्, र एउटा छोरो जन्माइन्। तर जे
दाऊदले गरे का िथए त्यसमा परमूभ ु अूसन्न हुनहु न्ु थ्यो।"
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दाउदले अनेक चलाकी रचेर र िचप्लो घसेर उिरयाहलाई आफ्नो

घरमा ौीमतीसँग रहन पठाउन खोजे त्यो सफल भएन। उिरयाह अत्यन्तै

बफादारी र आदशर् चिरऽ भएको भनेर ूख्यात िथयो। दाउदको आदे शलाई
उनले यसरी जवाफ िदए, “इॐाएल र यहू दा र सन्दू क पिन पालमा छन्, अिन

मेरा ःवामी योआब र हजूरका अिधकृतह

खुला मैदानमा पालमा छन्। म त

कसरी खान र िपउन र मेरी पत्नीिसत सुत्नलाई घरमा जाऊँ? हजूरको
जीवनको शपथ खाएर भन्दछु , िक म त्यसो गनर् सिक्दन”ँ ( २ शमूएल

११:११)।
परमेँवरले कित थोक िदनुभएको दाउद कसरी त्यःतो नीच आचरणमा

झरे भ े कुरा िवँवास गनर् पिन गार्हो छ। हामी जो भएतापिन जहाँ भएतापिन
त्यस कथाबाट हामीले के चेतावनी िसक्नुपदर्छ?
२. ब्युिँ झन आ ान
आफ्नो नीच आचरणूित राजा दाउदलाई केही सुतार् लािगरहे कै

होला। दाउदको

जीवनमा धेरै अन्धकार पिरिःथितह

बफादार सै िनकलाई हत्या गरे र उनको

आएका िथए। आफ्नो

ौीमतीलाई आफ्नो हातमा पानुर् भनेकै

उनको जीवनमा आएका धेरै अन्धकार पिरिःथितह मा एक िथयो। उनको
दय खोतल्न र परमेँवर उनीूित

ु एको य िप उनलाई सदाशयता
हुनभ

दे खाउन उहाँले आफ्नो अगमवक्तालाई उनीकहाँ पठाउनुहन्ु छ। अगमवक्ता

नातान र दाउदको बीचमा राॆो िचनाजानी िथयो। परमेँवरको िनिम्त भवन
बनाउन दाउदलाई नातानले नै सल्लाह िदएका िथए (२ शमूएल ७)। अब
राजाको सामु राजाले नै नसोचेको काम िलएर नातान आएका िथए।
जब नातान राजाको सामु दे खा परे तब उनले राजालाई िसधै दोष

नलगाइकन र उनलाई बेइज्जत नगनर् उने कथा िकन भने होलान्? हेनह
र्ु ोस्, २
शमूएल

१२:१-१४

"१

परमूभ ुले

नातान

अगमवक्तालाई

दाऊदकहाँ

पठाउनुभयो, र ितनी दाऊदको उपिःथितमा हािजर भएर ितनले भने, “एक पल्ट

एउटा सहरमा दुई जना मािनस िथए, एक जना धनी र अक चािहँ गरीब। २

धनी मािनसका धेरै भेड़ाबाभाका बगाल र गाई-गो का बथान िथए, ३ तर त्यो
गरीब मािनसको आफूले िकनेको एउटा सानो पाठीबाहेक आफ्नो भन्ने केही

िथएन। उसले त्यसलाई आफैले पालनपोषण गर्यो, र आफ्नै घरमा आफ्नै

ँ त्यो हुक्य । त्यसले उसकै थालमा खान्थ्यो, र उसकै कचौरामा
छोराछोरीसग

५०

िपउँथ्यो, र उसकै काखमा सुत्दथ्यो। त्यसलाई उसले आफ्नो छोरीलाई जःतै

गथ्य । ४ एक िदन एउटा परदे शी त्यस धनी मािनसको घरमा आयो, अिन त्यस
धनी मािनसले पाहुनालाई आफ्नै बगाल र बथानबाट केही िदने मन गरे न, तर

त्यस गरीब मािनसको पाठी ल्याएर त्यस पाहुनाको िनिम्त भोजन तयार गर्यो।”

५ दाऊदलाई त्यस कुराले सा॑ै रीस उ

ो, र ितनले कराएर भने, “जीिवत

परमूभ ुको नाउँमा म भन्दछु , िक यःतो काम गन मािनस मृत्युको योग्य छ! ६
त्यसले दयामाया नगरे र यःतो काम गरे बापत त्यस पाठीको साटो चार गुणा

ितनुप
र् छर्।” ७ तब नातानले दाऊदलाई भने, “त्यो मािनस तपाईं नै हो! परमूभ ु
इॐाएलका परमेँवर भन्नुहन्ु छ: ‘मैले ितमीलाई इॐाएलमािथ राजा अिभषेक

ँ
गर। मैले ितमीलाई शाऊलको हातबाट छु टाए।
८ मैले ितमीलाई ितॆा

मािलकको घर र त्यसका पत्नीह
र यहू दाका घरानाह

ँ मैले ितमीलाई इॐाएल
ितॆै हुनलाई िदए।

ँ अिन यितले नपुगक
िदए।
े ो भए म ितमीलाई अ

ँ
िदनेिथए।
९ तर ितमीले उहाँको

धेरै

िंटमा जे खराब िथयो त्यो गरे र िकन

परमूभ ुको वचनलाई तुच्छ ठान्यौ? ितमीले िह ी उिरयाहलाई तरवारले मार्यौ, र

ितमीले त्यसकी पत्नीलाई आफ्नी बनाउन लिगस्। ितमीले त्यस मािनसलाई

अम्मोनीह को तरवारले मनर् िदयौ। १० ितमीले मलाई तुच्छ ठानेको हुनाले र
िह ी उिरयाहकी पत्नीलाई ितमीले आफ्नी पत्नी तुल्याउनलाई लगेको हुनाले,

ितॆो घरानाले किहल्यै तरवारबाट िवौाम पाउनेछैन’। ११ “परमूभ ु भन्नुहन्ु छ:
‘म

ितॆो

आफ्नै

घरानािभऽबाट

ितमीमािथ

िवप

ल्याउनेछु।

म

ितॆा

ँ ाको सामुन्ने ितॆो निजकको मािनसलाई िदनेछु, र
पत्नीह लाई िलएर ितॆै आख

त्यो िदउँसै ितनीह िसत सुत्नेछ। १२ ितमीले जे गर्यौ त्यो गुप्तमा गर्यौ, तर म

योचािहँ सारा इॐाएलले दे ख्ने गरी िदनको उज्यालोमा गनछु ’।” १३ तब

दाऊदले नातानलाई भने, “मैले परमूभ ुको िव

मा पाप गर।” नातानले

ितनलाई जवाफ िदए, “परमूभ ुले तपाईंको पाप लिगिदनुभएको छ। तपाईं

मनुह
र् न
े ै न। १४ तर यस काम ारा तपाईंले परमूभ ुका शऽुह लाई भय र
ु छ

घृणाको मौका िदनुभयो, यसैले तपाईंबाट जन्मेको छोरोचािहँ मनछ।”

के भ े भनेर नातानलाई थाहा िथयो। उनले आफूले भ ुपन सन्दे श

यसरी बताएकी राजा आफैले बुझ्न सकोस्। उनले भनेको कथा जुन
दाउदलाई भने त्यो दाउदकै िवगत िदनमा आफू गोठाला भएको याद िदलाउन
भिनएको िथयो। दाउदले पाठाह लाई प्यार गथ र ितनीह को सुरक्षाको

िनिम्त आफ्नो जीवन पिन िदन तयार भएका िथए जब उनले िसँहलाई मारे ।

५१

नातानलाई थाहा िथयो िक दाउदमा उच्च न्याय, नैितकता र इमान्दािरताका
भावनाह

िथए। केही हदमा भ े हो भने नातानले दाउदलाई धरापमा पारे का

िथए जुन धरापमा दाउद आफै फसे।

ँ ो फैसला
राजा दाउदले थाहै नपाइकन आफ्नो मृत्यु वा सजायक

ु न्ु छ" (२ शमूएल
सुनाउँछन्, अिन नातानले भन्छन् "तपाईँ नै त्यो मािनस हुनह
पान्तिरत)। यिह कुरा िविभ

१२:७

ठ

तिरकाह ले भ

ँ
सिकन्छ। औला

ु न्ु छ" भनेर िचच्याएर भ
ाएर उनकै मुखमा "तषाईँ नै हुनह

उनीूित िच

सिकन्छ वा

दुखाएर उनको िहत खोज्ने भएर दु:ख मनाउँदै पिन व्यक्त गनर्

सिकन्छ। जुन तिरकाले नातानले व्यक्त गरे त्यसमा अनुमहले बुिनएको पिन

हुनपु छर्। त्यसै बेला जब परमेँवरका छोरा छोरीह

उहाँको इच्छा वा मागर्

दयमा कसरी पीडा भयो होला सो उनले महसुस गरे को

िवपिरत चल्दा उहाँको

हुनसक्छ। केहीले उनको

दय िछयािछया भयो।

"म हत्यारा रहेछु", "मैले िबथिशबाको िव

उनले "मैले परमेँवरको िव

मा पाप गर" नभिनकन

मा पाप गर" भनेर राजा दाउदले िकन शोक

व्यक्त गरे होलान् (३ शमूएल १२:१३, भजन ५१:४)?
जुन पापले हामीह को

दयलाई बेचैन वा व्याकुल बनाउँछ त्यो

मूख्यत: परमेँवर, सृि कतार् र उ ारकको िव

मा पाप गरे को हो भनेर राजा

दाउदले महसुस गदर्छन्। यःता खालको पापले हामी आफूले आफैलाई हानी

पुर्याउँछ र अ लाई पिन असर पदर्छ। हामी पिरवारमा र चचर्ह को सामु
हामी बेइज्जत हुन्छ । तर आिखरमा हािम परमेँवरलाई नै हानी गछ । हाॆो

ँ
थप पापले ःवगर्ितर औल्याइरहे
को गलकथाको बूसमा अक िकला ठोक्दछ ।
"अगमवक्ताले राजालाई झपादार् दाउदको

दय छोएको िथयो; उनको

िववेक उिृएको िथयो; उनको पाप वा दोष अत्यन्तै भयानक तिरकाले दे खा
परे को िथयो। परमेँवरको सामु अत्यन्तै पँचातापी भएर उनको आत्मा
ँ ह
झुकैको िथयो। ओठ
पाप गर।"

काम्दै उनले ःवीकादर्छन्, 'मैले परमेँवरको िव

मा

कसै ूित गलत गरे को छ, वा कसै लाई हानी पुर्याएको छ भने

त्यो हानी परमेँवरलाई नै गरे को ठहदर्छ। दाउदले अत्यन्तै गिम्भर पाप
गरे का िथए। त्यो पाप उनले बेथिशबा र उिरयाहको िब
यो

कुरा

उनले

राॆैसँग

बुझे।

परमेँवरूित ठू लो िथयो।"-एलेन जी
७२२बाट

पान्तिरत।

तर

उनको

पाप

मा गरे का िथए।
ितनीह ूित

भन्दा

ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ॰

५२

३. क्षमा त िदइयो तर के िबिसर्यो त?

दाउदले आफूलाई थाहै नपाइकन आफ्नो िव

मा फैसला गरे पिछ

(२ शमूएल १२:५,६), नातानले उनलाई उनको घोर पापलाई औल्ँ याएका
दय च ुरच ुर हुन्छ र आफ्नो पापलाई उनले ःवीकार गछर्न ् र

िथए। दाउदको

् तुरन्तै नातानले उनलाई यो
पँचाताप गछर्न।

िवँवास िदलाउँछन िक "ूभ ुले

तपाईँको पापलाई हटाउनुभएको छ" (२ शमूएल १२:१३

पान्तिरत) र

उनलाई क्षमा िदइएको िथयो। उनको पापलाई क्षमा िदन परमेँवरले
ु एन
पखर्नभ

(न

त

दाउदले

कुनै

धमर्कमर्

नै

इमान्दािरतासाथ पँचाताप गरे कोले उनलाई क्षमा

गरे )।

दाउद

दयदे िख

िदइयो भनेर उनले ूमािणत

गनुर् आवँयकता िथएन।
य िप, दाउदको पापको पिरणामको भिवंयवाणी गन (२ शमूएल
१२:१०-१२) नातानले िबथिशबाबाट जिन्मने बच्चा मनछन् भनेर आफ्नो
भनाइ सुनाउँछन्।

परमेँवरले दाउदको पाप लिगिदनुभएको छ वा हटाउनुभएको छ
भ क
ु ो अथर् के हो? के उहाँले दाउदको पाटीलाई सफा गरे र धोइएको हो त?
के पाप गरे पिछ र त्यसको

पँचाताप गरे र क्षमा भइसकेपिछ आफूले गरे को

पाप त्यसै िबिसर्ने हो त? २ शमूएल १२:१०-२३ ती ूँनह लाई सोच्दै

पढ्नुहोस् "१० ितमीले मलाई तुच्छ ठानेको हुनाले र िह ी उिरयाहकी
पत्नीलाई ितमीले आफ्नी पत्नी तुल्याउनलाई लगेको हुनाले, ितॆो घरानाले

किहल्यै तरवारबाट िवौाम पाउनेछैन’। ११ “परमूभ ु भन्नुहन्ु छ: ‘म ितॆो
आफ्नै घरानािभऽबाट ितमीमािथ िवप

ल्याउनेछु। म ितॆा पत्नीह लाई िलएर

ँ ाको सामुन्ने ितॆो निजकको मािनसलाई िदनेछु, र त्यो िदउँसै
ितॆै आख

ितनीह िसत सुत्नेछ। १२ ितमीले जे गर्यौ त्यो गुप्तमा गर्यौ, तर म योचािहँ
सारा इॐाएलले दे ख्ने गरी िदनको उज्यालोमा गनछु ’।” १३ तब दाऊदले
नातानलाई भने, “मैले परमूभ ुको िव

मा पाप गर।” नातानले ितनलाई जवाफ

िदए, “परमूभ ुले तपाईंको पाप लिगिदनुभएको छ। तपाईं मनुह
र् न
े ै न। १४ तर
ु छ
यस काम ारा तपाईंले परमूभ ुका शऽुह लाई भय र घृणाको मौका िदनुभयो,

यसैले तपाईंबाट जन्मेको छोरोचािहँ मनछ।” १५ नातान आफ्नो घरमा गएपिछ

उिरयाहकी पत्नीले दाऊदबाट जन्माएको छोरालाई परमूभ ुले ूहार गनुभ
र् यो, र
त्यो िबरामी पर्यो। १६ दाऊदले त्यस बालकको िनिम्त परमूभ ुिसत िबन्ती

गरे । ितनी उपवास बसे, र आफ्नो घरिभऽ गएर भूइँमा लड़े र रात िबताए। १७

५३

घरका ठू लाबड़ाह ले ितनलाई भूइँबाट उठाउने चेंटा गरे , तर ितनले इन्कार
गरे , र ितनीह िसत केही पिन खाने मन गरे नन्। १८ सात िदनमा बालक
मर्यो। दाऊदका नोकरह ले ितनलाई बालक मरे को कुरा बताउन डराए।

ितनीह ले भने, “बालक िजउँदो हुँदा हामीले उहाँलाई भन्य , अिन उहाँले हाॆो

कुरा सुन्नुभएन। अब हामी उहाँलाई कसरी बालक मरे को खबर िदनु? उहाँले

आफ्नो केही हािन गनुह
र् न्ु छ होला।”

१९ तर आफ्ना नोकरह ले साउती

गिररहेका दाऊदले दे खे, र बालक मरे छ भनी अनुमान लगाए। ितनले सोधे,

“बालक मर्यो?” अिन ितनीह ले जवाफ िदए, “हो, ितनी मरे ।” २० तब दाऊद

भूइँबाट उठे , ःनान गरे र तेल लाए, वःऽ फेरे । अिन परमूभ ुको भवनमा गएर

ितनी घोप्टो परे र दण्डवत् गरे । त्यसपिछ ितनी घर गए, भोजन ल्याउने हुकुम
गरे र त्यो तयार भएपिछ ितनले खाए।

२१ ितनका नोकरह ले ितनलाई सोधे, “यो के हो? जब बालक िजउँदा

िथए तब ितनको िनिम्त हजूर उपवास बःनुभयो, र िवलाप गनुभ
र् यो। तर अब
ितनी मरे , र हजूर त उठे र भोजन गनुह
र् न्ु छ।” २२ ितनले जवाफ िदए, “जब

र् न्ु छ र बालक बाँच्छ
बालक िजउँदो िथयो तब परमूभ ुले ममािथ अनुमह गनुह

ँ २३ तर अब त्यो मिरहाल्यो, त
होला भनी िवचार गरे र म उपवास बस, र रोए।
मैले िकन उपवास बःने? के म त्यसलाई फेिर फकार्ई ल्याउन सक्छु र? म
त्यसकहाँ जानेछु, तर त्यो मकहाँ फकीर् आउनेछैन।”
ती ूँनह

दाउदको िदमागमा पिन खडा भएका होलान्। उनको

ँ ाले उनको आफ्नै इज्जतदार सं सार भित्कन पुगेको िथयो-बालक
आफ्नै आख
मरे को िथयो, उनको पिरवारमा कलहले अ ा जमाएको िथयो (यसको ज्वलन्त
उदाहरण उनकै छोराह

आमनन र आबसोलमलाई िलन सिकन्छ जसले

पिरवारमा शािन्त िदएनन्), र उनको आफ्नै भिवंय अिनिँचत िथयो। तै पिन
उनको पापले िनद ष मािनसह लाई असर पारे को भएतापिन जःतै उिरयाह र

नयाँ बालकको मृत्यु, परमेँवरको अनुमहले यसलाई ढाक्नेछ र कुनै िदन

पापका सबै पिरणामह

हिटनेछन् भनेर दाउदले बुझ्न सु

गरे का िथए। अिन

त्यसै बेला दाउदले आफ्नो व्याकुल िववेकलाई परमेँवरको अनुमहमा िवौाम

िदन सिकन्छ भनेर उनले सोच्न सक्ने भएका िथए।

आफूलाई केको वाःतिवक आवँयकता छ भनेर दाउदले महसुस

गरे का िथए? उनले केको ितॄ चाहना गरे का िथए? भजन ५१:१-६मा त्यो

यसरी व्यक्त गिरएको छ, १ हे परमेँवर, तपाईंको अचूक क णाअनुसार ममािथ

५४

कृपा गनुह
र् ोस्, तपाईंको अपार अनुकम्पामा मेरा अपराधह
सबै अधमर्बाट मलाई पूणर्

पमा धोइिदनुहोस्, र मेरो पापबाट मलाई शु

गिरिदनुहोस्। ३ िकनिक मेरा अपराधह
सामुन्ने छ। ४ तपाईंको िव
र तपाईंको

मेिटिदनुहोस्। २ मेरो

म जान्दछु , र मेरो पाप सदा मेरो

मा, केवल तपाईंकै िव

मा मैले पाप गरे को छु ,

िंटमा जे खराबी छ, त्यही गरे को छु । यसैकारण बोल्नुहँद
ु ा तपाईं

ठीक ूमािणत हुनहु न्ु छ, र न्याय गदार् तपाईं न्यायी ठहिरनुहन्ु छ। ५ साँच्चै, म

ँ ा नै पापी िथए,ँ
जन्मद
ँ ६ िनँचय नै
िथए।

र मेरी आमाले मलाई गभर्धारण गरे देिख नै म पापी

दयको सत्यता तपाईं चाहना गनुह
र् न्ु छ, अन्तःकरणमा तपाईं

मलाई बुि का कुरा िसकाउनुहन्ु छ।"

राजा दाउद सावर्जिनक पमै आफ्नो

पापह

दय खुला गदर्छ र आफ्ना

परमेँवरको सामुमाऽ होइन सबैको सामु ःवीकार गदर्छ। भजन

५१ले यसलाई पुि

गदर्छ। परमेँवरको अचूक वा किहल्यै पिन असफल

नहुने ूेम र महान् दया तथा क णाको िनिम्त उनले सबैको सामु िबलाप

गदर्छन्। आफ्नो जीवन पिरवतर्न हुन वा नयाँ जीवन पाउन उनले ितसर्ना
व्यक्त गदर्छन्। (राजा भएपिन सबैको सामु उनी झुक्दछन् र आफ्नो पापलाई
ःवीकादर्छन्-यो परमेँवरूितको ूेमको महानताको ज्वलन्त उदाहरण होअनुवादक)।

येशूमा आौय िलन्दा वा िवौाम िलन्दा हामीले च ुकाउनु पन मोल

थाहा पाउनु ज री छ। त्यो हो हामी जोभएतापिन जब हामी भूल गदर्छ तब
त्यसलाई मेटाउन हाॆो जीवनभन्दा बािहरको तत्वको सहायता चािहन्छ भ े
महसुस गनुप
र् दर्छ; हामी पापी ह
हामीले हाॆा पापह

र हामीलाई मुिक्तदाताको आवँयक छ;

केलाउँदै परमेँवरकोसामु वादिववाद नगिर र आफ्नो

अिभमानलाई त्याग्दै ःवीकानुप
र् दर्छ र हाॆा पापह
िबिन्त गनुप
र् दर्छ। हामीलाई शु

ु न
धुनह
ु े एकमाऽ ूभ ुसँग

पानर् वा हाॆो पाप धुन र हामीलाई पुनजीर्वन

िदन वा नयाँ बाटो वा परमेँवरको मागर्मा फेिर िहँड्न परमेँवरसँग पुकान
पदर्छ। जब हामी यो कदम चाल्न सक्य भने तब हामीमा साहस आउँदछ:

ँ ाको नानी भएका राजा दाउद यःतरी च ुकेिक उनी व्यिभचारी
परमेँवरको आख

भए, मािनसलाई उल्टोपाल्टो पानर् वा िवगानर् चालबाजी खेल्ने, हत्यारा र

यथािःथितमा भ े हो भने उनले कमसेकम दश आ ाका पाँचवटा अिन्तम
आ ाह माऽ होइन सबै आ ाह

उल्ल न गन भएका िथए (याकूबको

अनुसार उनी परमेँवरको सामु शुन्य भएका िथए-याकूब २:१०)। तर आफू

५५

होसमा आएपिछ उनले परमेँवरका ूित ाह

दावी गद उहाँबाट क्षमा

माग्दछन्।
यिद दाउदले जितसुकै पाप गरे तापिन उनले पापलाई ःवीकाद नयाँ

ँ
जीवनको िनिम्त परमेँवरसग
िबिन्तभाऊ गदार् उहाँले क्षमा िदनुभयो भने,

तपाईँको िनिम्त पिन के आशा, अनुमह र सदाशयता उपलब्ध गराएकोछ?
४. नौलो कुरो वा नवजीवन

आफ्नो किमकजोरी नलुकाइकन वा कुनै वहाना नबनाइकन वा आफू

राजा भएकोले जे गनर् पिन अिधकार छ भ े मनिःथितमा आफूलाई नहोमीकन
इॐाएलका ूथम (वा अिन्तम भ

पिन यस अनुवादक िहचिकचाउँदैन) लोकिूय

राजाले आफूले गरे को कुकृत्यलाई महसुस गद परमेँवरको सामु हािदर्क
ँ उनले के याचना गरे वा मागे? हेनह
िबिन्तभाऊ गदर्छन्। परमेँवरसग
र्ु ोस्,

ँ ा नै पापी िथए,ँ र मेरी आमाले मलाई
भजन ५१:७-१२ "५ साँच्चै, म जन्मद

ँ ६ िनँचय नै
गभर्धारण गरे देिख नै म पापी िथए।

दयको सत्यता तपाईं चाहना

गनुह
र् न्ु छ, अन्तःकरणमा तपाईं मलाई बुि का कुरा िसकाउनुहन्ु छ। ७ िहसपले

(सुगिन्धत िब वा) मलाई शु

पानुह
र् ोस्, र म शु

हुनछ
े ु । मलाई धुनहु ोस्, र म

िहउँभन्दा सेतो हुनछ
े ु । ८ मलाई हषर् र उल्लास सुन्न िदनुहोस्, र तपाईंले चूणर्

पािरिदनुभएका ह ीह

आनिन्दत होऊन्। ९ मेरा पापह दे िख आफ्नो मुख

लुकाउनुहोस्, र मेरा सारा अधमर्ह

मेिटिदनुहोस्। १० हे परमेँवर, ममा शु

र् ोस्। ११ मलाई
दय सृजनुहोस्, र मिभऽ एउटा िःथर आत्मा पुनजीर्िवत पानुह
तपाईंको उपिःथितबाट नहटाउनुहोस्, न त मबाट तपाईंका पिवऽ आत्मा
लैजानुहोस्। १२ तपाईंको मुिक्तको आनन्द मलाई फेिर िदनुहोस्, र मलाई
समाल्न इच्छु क आत्मा िदनुहोस्।"

आफूलाई िहसप अथार्त औषधीमूलक सुगिन्धत जिडबुटी वा िव वाले

धोएर सफा गिरिदनुहोस् भनेर दाउदले परमेँवरसँग िबिन्त गदर्छन्। यो िव वा

तत्कािलन ूत्येक इॐाएलीह लाई थाहा भएको िव वा िथयो। मोशाको
व्यवःथा अनुसार (लेबी १४:४) पिवऽ मिन्दरमा सफा गन िविधमा यही िव वा
ूयोग गिरन्थ्यो। पापलाई धुने बिलको शिक्तलाई उनले ःवीकार गरे का िथए।

त्यो बिल िथयो यस सं सारका पापह
बिल।

ु न
धुनह
ु े पिछ आउनुहन
ु े येशू र उहाँको

५६

आफ्नो

भयानक

कुकृत्यलाई

ःवीकाद

दाउदले

"आनन्द",

"खुिशयाली" र "हषर्"को मनिःथितमा आफूलाई फेिर पानर् परमेँवरसँग

पुकादर्छन्। परमेँवरको बेइज्जत, अपमान गनर् पाप गन दाउदलाई उहाँसँग
"आनन्द" र "खुिशयाली" माग्ने साहस कहाँबाट आयो?
सायद यही पदलाई यसरी अनुवाद वा

पान्तर गिरएको पिढयो भने

त्यसको बारे मा थाहा पाउन केही सहयोग िमल्छ िक? "ूभ ु, तपाईँले मलाई

भ ुहोस्

िक

तपाईँले

मलाई

क्षमा

पिवऽःथानमा फेिर खुल्ला र शु

िदनुभयो।

अिन

म

फेिर

तपाईँको

सु

सकँ ु ।"

दयले पःन सकँ ु । अिन त्यहाँ तपाईँको

आराधना गन भक्तह को आनन्द, हषर् र खुिशयालीका आवाजह

आदम र हव्वाले पाप गरे पिछ दाउदले चलेको कदम िबपिरत ितनीह
३:८)। पाप गरे पिछ दाउदले गरे को

परमेँवरको सामु लुकेका िथए (उत्पि

ूाथर्नामा आदम र हव्वाभन्दा के िभ ता पाइन्छ? हेनह
र्ु ोस् भजन ५१:११,१२
"११ मलाई तपाईंको उपिःथितबाट नहटाउनुहोस्, न त मबाट तपाईंका पिवऽ

आत्मा लैजानुहोस्। १२ तपाईंको मुिक्तको आनन्द मलाई फेिर िदनुहोस्, र
मलाई समाल्न इच्छु क आत्मा िदनुहोस्।"

आफ्नो चेतनामा परमेँवरको उपिःथितलाई गुमाउन दाउदले चाहे का

िथएनन्। पिवऽ आत्मािबना उनी असहाय वा शिक्तिहन छ भनेर उनले महसुस

गरे का िथए। उनलाई थाहा िथयो िक जसरी उनी बेथिशबासँग फसेर पिहला

पाप गरे त्यसरी नै उनी फेिर पापमा फःन सक्छु । आत्मभरोसा वा "म पु ष
हुँ", " म राजा हुँ", "मैले जे पिन गनर् सक्छु ", "मलाई कसै ले छे क्न सक्दै न",

"के गन नगन मेरो अिधकार हो' भ े जःता "म आफ्नै खु ामा उिभएको छु "
भ े ःवािभमानलाई उनले चक्नाच ुर पारे का िथए।
भिवंयमा आउने िवजयह

वा खराब तत्वह सँग लड्ने शिक्त आफ्नो

बाहुबल वा आत्मबलबाट होइन भ े कुरालाई उनले बुझेका िथए; त्यो त

परमेँवरबाटमाऽै आउँछ त्यो पिन यिद उनी परमेँवरमािथ पूरा िवँवासमाऽ

होइन, भरोसा पिन राख्न सक्यो भनेमाऽ।

येशूभक्तको िवजयी जीवन यथाथर्मा उसको जीवन होइन। हामी

सफल इसाई जीवन िबताय भनेर फुतीर् लाउन आवँयक छै न। तर यिद हाॆो

जीवनमा केही असल भएको छ वा खराब तत्वसँग मुकािबला गनर् सक्षम् हुन
सकेकाछ भने यो हाॆो जीवनमा सबै येशूलाई उपिःथत गनर् िदएकाले ह ।
हामी असल हुने ौे य वा जस हामीमा होइन येशूमा हुनपु दर्छ। उहाँको

५७

उपिःथितको िनिम्त हामी ितसर्ना वा उत्सुक हुनपु दर्छ। उहाँको आत्माको
िनिम्त

हामी

लालयीत

वा

हु क्कै

हुनपु दर्छ।

उहाँले

िदनुहन
ु े

मुिक्तको

आनन्दको ःवादको चाहना हामी गनुप
र् दर्छ। "म पापमै जिन्मए"ँ भनेर दाउदले
ःवीकादार् उनले नयाँ जीवन, आत्मपिरवितर्त जीवन, पुन

ारको जीवनको

चाहना उनले परमेँवरसँग मागेका िथए। हाॆो िःथित र आवँयकतालाई
महसुस गिर हामी पिन दाउदको जःतै नयाँ र पिरवितर्त जीवनको चाहना

गनुप
र् दर्छ। हामीलाई परमेँवरको िवौाम चािहन्छ जसमा पुनजीर्िवत वा
पुन:सृि

हुन्छ। यो पिन थाहा पाउनुहोस्, सृि मा िदइएको िवौाममा क्षमासँग

सरोकार िथएन। जब दाउदले "हे परमेँवर, ममा शु

दय सृजनुहोस्, र

मिभऽ एउटा िःथर आत्मा पुनजीर्िवत पानुह
र् ोस्" भने तब उनले सृि को
शब्दलाई ूयोग गरे का िथए। पुरानो करारमा केवल परमेँवरलेमाऽ सृि
(बारा bara') गनर् सक्नुहन्ु छ। जब हामी फेिर नयाँ सृि

हुन्छ वा परमेँवरमा

पुनजीर्िवत वा नव जीवन पाउँछ अिन हामी उहाँको चाहना अनुसार सक्कल
िवौाम पाउन सक्छ ।
हुनसक्छ तपाईँको िवगत जीवनमा कितपय नराॆा कामह

गनुभ
र् यो

होला। तर येशूले तपाईँलाई क्षमा िदनुभयो भ े वाचाको बावजुद पिन तपाईँले

आनन्द र हषर् वा खुशीको जीवनको अनुभव गनुभ
र् एको छै न भने त्यसको िनिम्त
तपाईँलाई केले रोिकरहेको छ? यिद तपाईँ दोषी मनिःथितले सताइरहनुभएको छ

भने दाउदको कथाबाट तपाईँले के िसक्न सक्नुहन्ु छ?

५. परमेँवरको ज्योित वा आत्म ानलाई ूितिबिम्बत गनह
लाजमद असफल जीवन वा पापले गदार् खिःकएको जीवन, आफ्ना
पापह लाई परमेँवरले िदनुभएको छ भनेर अनुभव गरे पिछ त्यसलाई िबिसर्िदने

बानी हामीमा नभएको होइन। जे भयो भयो त्यो िवगतको कुरा हो, त्यसलाई
सम्झेर नबस वा िविसर्िदय भ े हाॆो मानव ूवृि

हो। कितपय समयमा
हामीले सिम्झनु पन कुरो पिन िबिसर्न्छ । यो किहलेकाही ँ पीडादायी हुन्छ।
आफूलाई पीडा िदने कुकृत्य वा कामको अनुभव गरे पिछ राजा दाउदले

र्ु ोस्, भजन ५१:१३-१९ " १३ तब
त्यस कामलाई के गनर् चाहेका िथए? हेनह

अपराधीह लाई म तपाईंका मागर्को िशक्षा िदनेछु, र पापीह
फकर्नेछन्।

५८

तपाईंतफर्

१४ हे परमेँवर, हे मेरा उ ारकतार् परमेँवर, मलाई रक्तपातको
दोषबाट छु टकारा िदनुहोस्, र मेरो मुखले तपाईंका धािमर्कताको ःतुित गाउनेछ।
१५ हे परमूभ ु, मेरा ओठ खोिलिदनुहोस्, र मेरो िजॄोले तपाईंको ूशंसाको

घोषणा गनछ। १६ िकनिक तपाईं बिलमा ूसन्न हुनहु न्ु न, नऽता म बिल
ँ
चढ़ाउनेिथए।
होमबिलमा तपाईं खुशी हुनहु न्ु न। १७ तोिडएको आत्मा नै
परमेँवरको िनिम्त बिलदान हो। हे परमेँवर, तोिडएको र पँचा ापी

दयलाई

तपाईं ितरःकार गनुह
र् न्ु न। १८ तपाईंको इच्छाअनुसार िसयोनको भलाइ
गनुह
र् ोस्। य शलेमका पखार्लह

िनमार्ण गिरिदनुहोस्। १९ तब तपाईंलाई

ूसन्न पानर् धािमर्कताका बिलह

चढ़ाइनेछन्, सम्पूणर् होमबिल र साँढ़ेह

तपाईंको वेदीमा चढ़ाइनेछन्।"

जब हामीलाई अत्यन्तै मनपन र धेरै दाम पन आकिषर्त गमला वा

कुनै भाँडा खसेर फु

ो भने हामी त्यसको टु बाटाबीलाई ूायजसो जम्मा गरे र

फ्याँक्दछ । जापानमा एउटा परम्परागत हःतकला छ जसलाई िकन्टसुकगी

kintsugi भिनन्छ। फुटे का माटाका भाँडावतर्नह लाई िमलाएर फेिर पिहलाको

जःतै बनाउने िवशेष कामलाई िकन्टसुकगी भिनन्छ। त्यसलाई जोड्न बहुमूल्य

धातु जःतै सुन वा चाँदीलाई पगालेर टु बाटाबीलाई जोिडन्छ। त्यसले गदार्

त्यो भाँडो त झन पिहलेकोभन्दा बहुमूल्यको हुन जान्छ र त्यो अझ सुन्दर पिन

दे िखन्छ।
जब जब परमेँवरले हाॆो पाप, अपराध र कमजोरीह लाई क्षमा
िदनुहन्ु छ तब तब उहाँले हामीलाई फेिर पुन:सृि

वा नवजीवन िदनुहन्ु छ।

उहाँको कामले गदार् हामीमा केही न केही पिरवतर्न हुन जान्छ। परमेँवरको
क्षमा िदने बहुमूल्य गमले हाॆा च ुनर् भएको

दयलाई टाँिस िदनुहन्ु छ र

हामीमाभएको दे िखने टु बाह ले उहाँको अनुमहितर ध्यान िदँदछ । अिन हामी

परमेँवरको िनिम्त ठू लो ःवरले बज्ने उपकरण वा औजार हुनसक्छ । राजा
दाउदले त्यसलाई यसरी व्यक्त गदर्छन्, "१४ हे परमेँवर, हे मेरा उ ारकतार्

परमेँवर, मलाई रक्तपातको दोषबाट छु टकारा िदनुहोस्, र मेरो मुखले तपाईंका

धािमर्कताको ःतुित गाउनेछ। १५ हे परमूभ,ु मेरा ओठ खोिलिदनुहोस्, र मेरो
िजॄोले

(ठू लो

५१:१४-१५

ःवरले)

तपाईंको

ूशं साको

घोषणा

गनछ"

(भजनसं मह

पान्तिरत)। हाॆा पाप तथा गल्तीह लाई आफैले सच्याउन

ूयास पिन गनर् सक्दै न वा जुनसुकै बुि

जोड्न सक्दै न । जब हामी पापमा फःछ

५९

ान लगाएर टु िबएको जीवनलाई
वा कुनै गल्ती गछ

भने यिद

परमेँवरको सामु हाॆो टु िबएको जीवनलाई नॆ भएर झुक्दै आउन सक्य भने
त्यो नै हाॆो िनिम्त परमेँवरको गम हुनसक्छ । जब हामी कोमल भएर
परमेँवरकहाँ आएर उहाँको क्षमाको अनुभव पाएर उहाँको ूशंसा गदर्छ तब
त्यो नै यस सं सार वा हाॆा विरपिर हुनेह को िनिम्त उज्यालो ज्योितको िकरण

हुनसक्छ। हामीले पाएका क्षमाको अनुभवले अ लाई आकिषर्त गदर्छ जो
क्षमाको िनिम्त खोिजरहे का हुन्छन्।

भजन ५१ र १ यूह ा १:९को बीचमा के सम्बन्ध छ?

वाःतिवक पमा भ े हो भने १ यूह ा १:९ भजन ५१को सं क्षेप्त वा
सारांश हो। भजन ५१:१७मा यो लेिखएको छ भने "तोिडएको आत्मा नै
परमेँवरको िनिम्त बिलदान हो। हे परमेँवर, तोिडएको र पँचा ापी

दयलाई

तपाईं ितरःकार गनुह
र् न्ु न।" भने यूह ाले हामीलाई यसरी िनधर्क्क बनाउँछन्,
"यिद हामीले आफ्ना पापह

ःवीकार गर्य

गनुह
र् न्ु छ, र सबै अधमर्बाट हामीलाई शु

भने उहाँले हाॆा पाप क्षमा

पानुह
र् न्ु छ, िकनिक उहाँ िवँवासयोग्य

ु न्ु छ।" परमेँवरको वचनमा हामी ढु क्क हुन ु ज री छ।
र धमीर् हुनह

राजा दाउदले जुन पाप गरे र उनले परमेँवरको नाउँमा जुन हानी

पुर्याए त्यसलाई उनले त्यसलाई ममर्त गनर् सकेको िथएन। उनका कामह

उनका पिरवारको िनिम्त उदाहरण बनेको िथयो। आफ्नो गलत िनणर्य र
कामह को नितजा त उनले भोग्नै परे को िथयो। तै पिन दाउदलाई िनँचय

िथयो िक परमेँवरले उनलाई क्षमा िदनुभयो। एकिदन उनको ठाउँमा

परमेँवरको थुमा आउनुहन
र् न
ु ेछ र मनुह
ु ेछ भ े आत्म ानमा उनले िवँवास ारा

भरोसा राख्नु आवँयक िथयो।

तपाईँको आफ्नै जीवनमा १ यूह ा १:९मा लेिखएका ूित ाह लाई
अिहले नै कसरी ूयोगमा ल्याउन सक्नुहन्ु छ? यिद परमेँवरले तपाईँलाई क्षमा

िदनुभयो भ े अनुभिू त पाएपिछ त्यस ूित ाले तपाईँको िनिम्त पिन हो भ े थाहा
पाएर तपाईँले कःतो अनुभव गनुर् आवँयक छ?
उपसं हार:
थप जानकारी: "दाउदले

दयदे िख पँचाताप गरे का िथए र त्यसमा गिहर्याइ

िथयो। आफू राजा भएकोले जे गनर् पिन अिधकार छ भनेर आफ्नो अपराधलाई

धाकछोप गरे र वा कुनै बहाना लगाएर िबलाउन चाहे का िथएनन्। उनको

६०

अपराधले गदार् उनले पाउनुपन न्यायबाट उनी भाग्न चाहे नन्। यसै ले गदार्

उनले िभऽी

दयदे िख परमेँवरसँग पुकारा गदर्छन्। आफ्नो अन्तिवर्वेक वा

आत्मालाई ूदुिषत गरे को उनले दे खेका िथए; आफ्नो पापूित उनले गिहरो

दु:ख व्यिक्त गिर त्यसूित वाक्क उनलाई लागेको िथयो। उनले क्षमाको
िनिम्तमाऽ ूाथर्ना गरे नन् तर उनको

दय शु

वा िनमर्ल बनाउन पिन उनले

ु न्ु न, नऽता म बिल
िबिन्त गरे का िथए...'१६ िकनिक तपाईं बिलमा ूसन्न हुनह
ँ
ु न्ु न। १७ तोिडएको आत्मा नै
होमबिलमा तपाईं खुशी हुनह
चढ़ाउनेिथए।

परमेँवरको िनिम्त बिलदान हो। हे परमेँवर, तोिडएको र पँचा ापी

दयलाई

तपाईं ितरःकार गनुह
र् न्ु न।' भजनसं मह ५१:१६-१७। "राजा दाउद िगरे पिन
परमेँवरले उनलाई उठाउनुभयो...।

"दाउद अत्यन्तै नॆ भएर झुक्दै आफ्नो पापलाई ःवीकार गरे का िथए
र पँचाताप गरे का िथए। तर परमेँवरले सच्याउन चाहना गनुभ
र् एको राजा
सावलले त्यसलाई वेवःता गरे र ब

आफ्नो

दयलाई कठोर पारे । उनले

पँचाताप गरे नन्।
"दाउदको जीवनमा घटे को यस दु:खद घट्नाले मानव जीवनको

िदमागमा चिलरहे को

न् को ज्वलन्त उदाहरण हामीलाई िदइएको छ।

मानवताले सामना गन अनेक ूलोभन र पिरक्षाह को यथाथर्तालाई त्यसले

दे खाउँदछ। दाउदको सक्कली वा िभऽी
गरे को

पिन

उनले

दे खाएका

दयदे िख इमान्दारीभएर पँचाताप

छन्।...परमेँवरका

हजार

छोराछोरी

वा

भक्तह लाई पापमा फसाउन सै तान ितगितमा
लािगरहे को हुन्छ, तर दाउदको
ु
कथामा उनले गरे का पापको ःवीकार र पँचातापलाई सम्झेका ती जनह ले

साहस पाएर पँचाताप गनर् अमसर भएका छन् र परमेँवरका आ ाह

अनुसार चल्न वा िहँड्न ितनीह

कोिसस गरे का िथए र गिर नै रहनेछन्।

"जो मािनस पापमा फःदा, ूलोभनको पासोमा फःदा जब आफ्नो
कमजोरीको महसुस गद नॆ भएर दाउदले जःतो ःवीकार गद, पँचाताप गरे र

परमेँवरकहाँ आउँछन् उसको िनिम्त आशा छ भनेर ढु क्क हुनपु दर्छ।
दयदे िख इमान्दारभएर सक्कल वा सत्य पँचाताप गन कुनै पिन व्यिक्तलाई

परमेँवरले किहल्यै पिन पन्छाउनुह ु ।"-एलेन जी

ूोफेटस्, पृ. ७२५,७२६बाट

पान्तिरत।

६१

ाइट, पािशयाकर् एण्ड

िचन्तनमनन:
अ.

हामीमा जन्मैदेिख भएका पापलाई सिम्झनु वा ःवीकार गनुर् साथै त्यस

ँ ै परमेँवरले हामीलाई
पापको लािग क्षमा चािहन्छ भ े धारणासग

क्षमा िदनुभएको छ भनेर ढु क्क हुँदै जगतका अिधपित परमेँवर
राजाका छोराछोरीह
हाॆो

जीवन वा जीवनशैलीले

छोराछोरीह
आ.

हामी ह भनेर िशर ठाडो पारे र कसरी चल्ने?
हामी

सनातन परमेँवर िपताको

ह भनेर अ ह को सामु कसरी ूकट गिररहने?

आिखरमा हामी जुनसुकै पाप गरे तापिन सबै पाप परमेँवरको वचन
अनुसार उहाँको िखलाफमा िकन हुन्छ? परमेँवरको िव

मा पाप

गनुभ
र् क
ु ो अथर् के हो? ("ितॆो शरीर परमेँवरको मिन्दर हो" भ े

ान पाएर पिन आफ्नो शरीरलाई ूदुिषत पारे र चल्ने वा हेपरे चल्ने
मा गइरहेका

ूवृि ले के हामी व्यिक्तगत पम परमेँवरको िव

छै न र वा पाप गिररहेका छै न र?-अनुवादक)।
इ.

अनजान युिरया र दाउद तथा बेथिशवाको भखर्रै जन्मेको बालकको

मृत्युको बारे मा िदमागमा
भ

न्

चलाइरहेको मािनसलाई तपाईँले के

सक्नुहन्ु छ? यःतो नराॆो पिरिःथितमा परमेँवरको ूेम र

न्यायको बारे मा कसरी व्याख्या गन? परमेँवर र सैतानको बीचमा
भइरहेको महान् अन्त र् न्
त्यस
ई.
उ.

वा गृहयु को आत्मा ानको

ि कोण ारा

न् को जवाफलाई कसरी सहयोग गदर्छ?

दाउद र िबथिशबाको कथाको वृतान्त बाइबलमा दुई अध्याय िकन
अपको छ? त्यस कथालाई सम्झनुको उदे ँय के हो?
भजन

५१:११,१२मा

दाउदले

भन्छन्

"११

मलाई

तपाईंको

उपिःथितबाट नहटाउनुहोस्, न त मबाट तपाईंका पिवऽ आत्मा
लैजानुहोस्। १२ तपाईंको मुिक्तको आनन्द मलाई फेिर िदनुहोस्, र

मलाई समाल्न इच्छु क आत्मा िदनुहोस्।" अथार्त ् पापले परमेँवर र

हाॆो बीचमा फाटो ल्याउँछ भनेर ती पदह ले व्यक्त गरे का छन्।

तपाईँको आफ्नै अनुभवमा के यो चिरताथर् वा सत्य भएको छ?

परमेँवरबाट अलग हुने अनभवले हामीलाई असिजलो बनाउँछ भ े
कुरा

अ लाई

कसरी

सुनाउने?

अनुमहको

समाधान वा औषधी हो भनेर कसरी यिकन हुन?
े
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ूित ामाऽ

त्यसको

कथा ४
मायाले घेिरएको
शनेल से पर, २४, आिरजोना, अमेिरका
ँ सानो
म सानो सहरमा पिरवारसँग हुकको िथए।
सहर भएतापिन त्यो सहरका कितपय मािनसह
खराब

िथए।

सताएका
िदनिदनै

र

रक्सीले

िहँसा

दे ख्दथ।

खराब व्यवहारह

पिरसरमा

मातेका,

भत्काउने
म

रहे को

लागुपदाथर्ले

मािनसह

समाजमा

मैले

यःतो

साधारणै मािनन्थ्यो। ःकूल

जालीको

बारले

घेरेतापिन

क्लास मिभऽ ल्याउने मादक पदाथर्, लागु पदाथर्
र
अपराधी समूह वा ग्या ह

िहँसालाई

रोक्न

सकेको

िथएन।

ःकूलमै

िमलेर एक आपसमा जोरी खोज्दै िभडन्त हुन्थे।

ितनीह सँग लागु पदाथर् र मादक पदाथर् हुन्थे। म पिढरहे को त्यो ःकूल
सावर्जिनक माध्यिमक ःकूल िथयो। किहलेकाही ँ बसबाट एक्लै घर फिकर्न
पिन मलाई डर लाग्थ्यो। त्यही कारण र अ

कारणह ले होला मेरा आमा र

फुपूले त्यस सावर्जिनक ःकूलबाट ूाइभेट वा िनजी ःकूलमा सानर् िनणर्य गरे का

िथए। अमेिरकाकै राज्य न्यु मेिक्सकोमा रहे को एउटा िनजी ःकूलमा भनार् गनर्

मेरी आमाले छानेकी िथइन् तर त्यहाँ मेरो नाउँ वेिट

िलःट वा पखर्ने सूचीमा

रािखएको िथयो। अिन न्यु मेिक्सकोकै अक ःकूलमा जान हामी ूयास गर्य ।

तर त्यहाँ म जान असमथर् िथए ँ िकनिक त्यो आवािसय ःकूल िथएन र मेरो
घरबाट धेरै टाढा िथयो। आिखरमा हाॆा केही आफन्तका छोराछोरीह

होलॄक
ु सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट इिन्डयन ःकूलमा पिढरहे को मेरी फुपुले थाहा

पाइन्। त्यो ःकूल हाॆो घरबाट अझै टाढा िथयो तै पिन मेरी आमा र फुपूले

मेरो िनिम्त त्यही नै उ म ःकूल भएको िनणर्य गरे । सन २०१०मा त्यस
ँ घरबाट टाढा भएकोले सु मा त मलाई
ःकूलमा म नौ कक्षामा भनार् भए।

िनयाॐो लागेको िथयो। त्यस ःकूलमा मेरो कोठा सफा गन, लुगा धुने र मेरो

ःयाहार मैले नै गनुप
र् न िथयो। त्यो त समःया भएन। तर बाइबल कक्षामा
सिरक हुन म तयार िथइँन। त्यस ःकूलको विरपरी मेरा केही फुपूह

िथए।

ितनीह ले मलाई चचर्मा लान्थे। म चचर्मा ितनीह सँग गए ँ िकनिक म एक्लै
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होःटे लमा बःन अनुमित िथएन। ितनीह ले मलाई िविभ

चचर्ह मा लान्थे र

बालबािलकाको िनिम्त आयोजना गरे को भ्याकेशन बाइबल ःकूलमा पिन

लान्थे। तै पिन मलाई बाइबल पढ्न आउँदैनथ्यो। इसाईह ले खोलेको इसाई
ःकूल

होलॄक
ु

ःकूलमा

बाइबल

पढ्न

नजा ु

लाजमद

कुरो

िथयो।

त्यसकारण, मैले िवःतारै बाइबल पढ्न थाल। त्यसबेला मैले येशूको बारे मा

जा

थाल। हाॆो जीवनमा उहाँले कसरी काम गनुह
र् न्ु छ

सो पिन मैले जा

थाल। मूित उहाँको माया थाहा पाएपिछ मैले पिन उहाँलाई मेरो
सुम्प।

दय

चार वषर्पिछ मैले होलॄक
ु इिन्डयन ःकूलबाट १२ कक्षा पास गर।

अिन कलेजमा दुई वषर् पढ। त्यसपिछ काम गनर् थाल। मेरो जीवन अत्यन्तै

व्यःत िथयो। येशूितर नजर रािखरहन र सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भइरहन मैले

िविसर्न थाल।

एक िदन म अमेिरकाकै टे क्सास राज्यमा साथीलाई भेट्न गएको

ँ त्यसबेला मलाई आमाले जःतै माया गन फुपू धेरै िवरामी भएको सुन।
िथए।

उनी आिरजोना राज्यको राजधानी िफिनःकमा रहे को अःपतालमा िभऽ बािहर

गनुप
र् रे को पिन मैले सुन। उनलाई खुशी पानर् म टे क्सासबाट आिरजोनमा
ँ मेरो जन्म िदनमा मैले फुपुलाई भेट्न जान पाएको
हवाइजहाजबाट उडेर गए।

ँ उनीसँग म केही िदन िबताए ँ र केही िदनपिछ नै उनको दे हान्त भयो।
िथए।

मेरी फुपूको मृत्युपिछ मैले कसै लाई पिन नभिन घरबाट भागेर टे क्सासमा

ँ तर त्यहाँ म खुशी िथइँन। केही िदनपिछ होलॄक
फेिर आए।
ु ःकूलको एक

जना साथीले त्यस ःकूलमा कामको रे खदे ख गन सुपरभाइजरको आवँयकता

भएको र मैले चाहभने त्यो काम पाउन सक्छु भनेर खबर गिरन्। तुरन्तै मैले

त्यो अवसर गुमाउन चािहँन। म ःकूलमा फक र त्यहाँ िव ाथीर्ह सँग निजकै

भएर काम गनर् थाल। अिन मलाई धेरै आनन्द लाग्न थाल्यो। अक वषर्

त्यही ःकूलले छाऽवृि

िदने िनकायको समन्वयकतार् हुन अनुरोध गरे ।

होलॄक
ु मा आएर मेरो जीवनमा धेरै पिरवतर्न भएको िथयो। सबैको मायाको

घेरमा पनर् पाउँदा मलाई अचम्म लािगरहे छ।

-लेखक, शनेल से पर
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