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भिव यका सबै पु ताह

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि
उत्पि

यस अध्यायको

६:५,११, उत्पि

६:१८,

९:१२-१७, यशैया ४:३ र ूकाश १२:१७।

मूल सार

नजर भयो।" (उत्पि

३:६, उत्पि

६:८

पद: "तर नोआमािथ चािहँ परमूभ ुको अनुमहको
पान्तिरत)।

बाक्टे िरया वा शू झ्म जीवह

बनःपितमा रहन्छन्। ितनीह

यित

सानो छ िक त्यसलाई हे न र् माइबोःकोप चािहन्छ। यसले सानोलाई ठू लो
दे खाउँछ।

बनाएर

एउटा

सानो

गोलो

शू झ्म

जीवणु

वा

बाक्टे िरया

िससाकलमको टु प्पोजऽो दे िखन्छ। त्यो पिन माइबोःकोपको सहायताले हजार
गुणा ठू लो दे खाएर। यिद त्यस जीवाणुको िनिम्त न्यानो, सुहाँउदो, िभज्ने र
खाना पाउने वातावरण छ भने यो अत्यन्तै ितगितले
बध्द्छ। उदाहरणमा कुनै
ु

जीवाणु आफूआफूनै फुटर बृि

हुन्छन् र दुई छोरी कोिषकाह
बृि

हुन्छ। पाको सेल वा कोिषका आफै दुईटु बा

बन्छन्। जब त्यसूकारले एक घन्टासम्म

हुन्छ तब एउटा जीवाणुले १६,०००,००० (सोर्ह करोड) नयाँ

जीवाणुह

जीवाणुह

ूत्येक २४ घन्टामा उत्पादन गदर्छ। ४८ घन्टािभऽ खरब

दे खा पिरसकेका हुन्छन्।

यो ूाकृितक जगतमा जीवाणु हे न माइबोःकोप उपकरणले यस

सं सारमा पाप पसेपिछ दु ता वा खराब कितको ितगितले
बिढरहे को छ भनेर
ु

दे खाउँछ। अत्यन्तै महान् वौिध्दक क्षमताले सुसम्प

भएको, ःवाःथमा

ह ाक ा भएको र लामो आयुले सिजएको पु ष जाितले परमेँवरलाई त्यागे र
उसमा भएको िबलक्षण वा असाधारण शिक्तलाई दु पयोग गिर अनेक दु

तथा खराब

पह मा बृि

गरायो। शुआम जीवाणुह लाई घाम, रासायनीक

पदाथर् र एकदम ठू लो तापबम ारा नाश गनर् सिकन्छ तर परमेँवरले भने
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मानव जगतको िविोह र मानव जगतले उत्पादन गरे का अनिगिन्तय खराब
तथ दु

तत्वह लाई नाश गनर् िवँव्यापी जलूलयदारा नाश गनर् िनणर्य

गनुभ
र् एको िथयो।
यस अध्यायको झलक: परमेँवरको सृि लाई पापले कसरी िबगार्यो? नोहाका
केही चिरऽ वा ःवभावह

ँ बाँिधएको करारमा के तत्वह
के िथए? नोहासग

ु न्दा अिघ नै आफ्नो करारबाट परमेँवरको
सामेल भएका िथए? जलूलय हुनभ

सदाशयता र अनुमहलाई कुन कुन तिरकाह बाट ूकट गनर्भएको िथयो? जल
ँ गनुभ
ूलयपिछ परमेँवरले मानव जगतसग
र् एको करारले हामीूित उहाँको

िवँवव्यापी ूेमको बारे मा के िसकाउँछ?
१. पापको सं रचनाको िस ान्त (उत्पि

६:५)

जब परमेँवरले यस सं सारलाई सृि

गनुभ
र् यो तब सृि को अन्त्यमा

आएर उहाँले यो उच्चारण गनुभ
र् एको िथयो "आहा कःतो धेरै असल" (उत्पि
१:३१

कुनै पिन

पान्तिरत)। अिन पाप पःयो र सबै थोक ॅ

भयो। त्यस समयदे िख

थोक धेरै असल हुनगएन। परमेँवरको व्यविःथत सृि लाई पाप र

त्यसको सबै दुंूणामले छताछु ल्ल पार्यो। नोहाको समयसम्म आउँञ्जेल
परमेँवरूित िविोह गन ःवभाव भयानक अनुपातमा पुगक
े ो िथयो। सारा मानव

जातलाई नै खराब, दु ले िनलेको िथयो। बाइबलले कःता कःता खराब वा

दु

चालाह

एलेन जी

मािनसले रच्यो भनेर बाइबलले िवःतृत िववरण िदँदैन (यसबारे

ाइटको पािशयाकर् एण्ड ूोफेटसको पृ. ९०-९२मा उल्लेख गिरएको

छ)। य िप, मािनसहरको ॅ , दु , िविोही र परमेँवरका नीित तथा
नैितकताह लाई ठाडो ठाडै उल न यःतो भयो िक ूेिमलो, धै यव
र् ान र
क्षमाशील परमेँवरले सहन सक्नुभएन।
यित िछटो मानव जाित खराब कसरी भयो? त्यसको जवाफ पाउन
सायद

धेरै

गार्हो

छै न

भनेपिन

हुन्छ।

आफ्नै

पापलाई

हे न

कितपय

मािनसह ले त्यही ूँन गरे न होला र: कित िछटो यःतो खराब कसरी भयो?
दे हायका पदह

हेनह
र्ु ोस्। ती पदह ले भ

खोजेको िवषय के हो?

पापले िबःतारै कसरी ूगित गर्यो वा पाप चरणव मा कसरी अगािड बढ्यो?

हेनह
र्ु ोस्:
अ.

उत्पि

३:६ " जब ःऽीले त्यस

हेनम
र् ा रहरलाग्दो, र बुि

खको फल खानलाई असल र

पाउनलाई त्यस

३२

खको चाह गनुप
र् न रहेछ

भनी दे िखन्, तब ितनले त्यस

खको फल िटपेर खाइन्, र आफ्ना

ँ िथए र उनले पिन खाए।" (नेपाली
पितलाई पिन िदइन्, जो उनीसग
ँ िथए" भ े वाक्य हटाइएको छ। तर िविभ
बाइबलमा "उनीसग
अङ्मेजी अनुवादह मा यो वाक्य कायमै छ-अनुवादकको िटप्पणी)।

आ.

उत्पि

३:११-१३ "११ उहाँले सोध्नुभयो, “ितमी ना ै छौ भनेर

कसले भन्यो? जुन

खको फल नखानू भनी मैले ितमीलाई आ ा

िदएको िथए ँ के ितमीले त्यो खायौ?” १२ मािनसले भने, “जुन ःऽी

ँ ै रहन भनी िदनुभएको िथयो, त्यसैले मलाई त्यो
तपाईंले मलाई मसग
ँ ”
खको फल िदई र मैले खाए।

१३ अिन परमूभ ु परमेँवरले

ःऽीलाई भन्नुभयो, “ितमीले यो के गर्यौ।” ःऽीले भिनन्, “सपर्ले मलाई
ँ ”
छल गर्यो, र मैले त्यो खाए।

इ. उत्पि

४:५ "तर कियन र ितनको भेटी महण गनुभ
र् एन। यसैले कियन

ज्यादै िरसाए, र ितनको मुख अध्ँ यारो भयो।"

ई.

उत्पि

४:८ " कियनले आफ्ना भाइ हािबललाई भने, “आऊ, हामी

बािहर खेतमा जाऔ ं।” अिन जब ितनीह

खेतमा िथए तब कियनले

आफ्ना भाइ हािबलमािथ आबमण गरे र ितनलाई मारे ।"

उ.

उत्पि

४:१९

"लेमख
े ले दुई वटा पत्नी ल्याए। एउटीको नाउँ आदा

र अकीर्को िसल्ला िथयो।"
ऊ.

उत्पि

४:२३-२४

"२३ लेमख
े ले आफ्ना पत्नीह लाई भने, “ए

आदा र िसल्ला, मेरा कुरा सुन, ए लेमेखका पत्नी हो, मैले भनेका

कुरामा ध्यान िदएर सुन, िकनभने मलाई चोट लाउने मािनसलाई मैले
मारे को छु , मलाई घाइते बनाउने जवान मािनसलाई।

२४ यिद

कियनको बदला सात गुणा िलइन्छ भने, लेमेखको चािहँ सतह र गुणा
िलइनेछ।”

ए.

उत्पि

६:२

"तब परमेँवरका छोराह ले मािनसका छोरीह लाई

ऐ.

उत्पि

६:५-११ "५ पृथ्वीमा मािनसह को दुंटता बढ़ी भएको र

सुन्दरी दे खे, र आफ्ना-आफ्ना

ितनीह का

िचका पत्नीह

ल्याए।"

दयका िवचारको जुनसुकै पिन भावना िनरन्तर खराबै माऽ

भएको परमूभ ुले दे ख्नुभयो। ६ पृथ्वीमा मािनसलाई बनाउनुभएकोमा

ु यो। ७
परमूभ ुले अफसोस गनुभ
र् यो, र उहाँ मनमा सा॑ै दु:िखत हुनभ

त्यसकारण

परमूभ ुले

भन्नुभयो, “मैले

३३

सृिंट

गरे को

मािनसलाई

पृथ्वीबाट म मेिटिदनेछु– के मािनस, के घॐने जन्तु, के आकाशका

पन्क्षी सबैलाई– िकनभने ती बनाएकोमा मलाई दु:ख लागेको छ।” ८
तर नोआमािथ चािहँ परमूभ ुको अनुमह भयो। ९ नोआको वृ ान्त

यही हो। आफ्नो पुःतामा नोआ धमीर् र िनद ष मािनस िथए। ितनी

परमेँवरको साथै िहँ ने गथ। १० नोआले तीन जना छोराह
जन्माए– शेम, हाम र येपत
े । ११ परमेँवरको

िंटमा पृथ्वी ॅंट

भएको र उपिवले भिरएको िथयो। १२ जब परमेँवरले पृथ्वीमािथ
िंट गनुभ
र् यो तब त्यो ॅंट भएको दे ख्नुभयो, िकनिक पृथ्वीमा भएका

उत्पि

सबै मािनसह ले आफ्ना चालचलन ॅंट पािरसकेका िथए।"

६ र ११ त्यसै अचानक आएको िथएन। ितनीह को अिघ इितहास

िथयो। यो भयानक पिरणामलेको कारण िथयो। पाप चरणब
ूगित गर्यो। त्यसको फलःव प पापको

पमा खराब हुँदै

प झन झन खराब हुँदै गयो।

पापको ूगित यःतै हो। पाप कुनै कािटएको घाऊ जःतो होइन जसले ःव:त
िनको हुँदै जान्छ। तर त्यसको िबपिरत पापलाई िनयन्ऽण गरे न भने त्यो बृि

हुँदै जान्छ र जससम्म यसले ध्वःत पादन र मृत्युलाई िनम्त्याउँदैन तबसम्म

यसको िच

किहल्यै पिन बुझ्दै न। जलूलयभन्दा अिघ मािनसको जीवन कुन

नीितले पिरचालन भएको रहे छ भनेर कल्पना गनर् गार्हो छै न। िकनभने त्यही
नीित हामीह को विरपिर अिहले पिन चिलरहे को छ।
त्यसकारण परमेँवरले पापलाई घृणा गन काममा अचम्म मा ुह ु , िढलो

होस् वा चाँडो होस् पाप सदाको िनिम्त िनमूल
र् पािरनेछ। न्यायी र ूेिमलो
परमेँवरले यो बाहे क पापलाई अ

के गनर् सक्नुहन्ु थ्यो र?

असल समाचार त यो छ िक परमेँवरले पापलाई हटाउन चाहनुहन्ु छ

तर उहाँले पापीह लाई उ ार गनर् चाहनुहन्ु छ। यही नै करारको मूल सार
हो।

२. मािनस नोहा (उत्पि

६:९)

ु न्दा अगािड मािनसह
जल ूलय हुनभ

खराब र दु ताको पराका ामा

पुगक
े ा िथए। यसको बारे मा बाइबलले खुला पमा यसरी व्यक्त गदर्छ "पृथ्वीमा

मािनसह को दुंटता बढ़ी भएको र ितनीह का

दयका िवचारको जुनसुकै पिन

भावना िनरन्तर खराबै माऽ भएको परमूभ ुले दे ख्नुभयो" (उत्पि

६:५)।

मािनसह को िदमाग र सोच्ने शिक्त नै अ लाई कसरी िबगान भ े िनयतको

३४

पदार्ले छोपेको िथयो। तर त्यःता मािनसह को वातावरणमा नोहा ितनीह भन्दा
फरक भएर िस ो धरहरा जःतो उिभएको पाइन्छ। उत्पि

तीन िवशेष गुणह

६:९मा नोहाका

उल्लेख गिरएको छ। ती गुणह ले गदार् परमेँवरको सामु

उनी धरोहर हुन गए। ितनीह लाई पढे र ती गुणह को अथर् के हो गिहिरएर

सोच्नुहोस्:

"आफ्नो पुःतामा नोआ धमीर् र िनद ष मािनस िथए। ितनी परमेँवरको

साथै िहँ ने गथ" (उत्पि

६:९)।

अ. नोहा धमीर् मािनस िथए
आ. उनी िनद ष िथए

ँ िहँड्दथे
इ. उनी परमेँवरसग

नोहामा भएका ती तीन ःवभाव वा गुणह ले परमेँवरसँग व्यिक्तगत
र गाढा सम्बन्ध िथयो

भनेर बताउँछ। उहाँसँगको सम्बन्धमा नोहा पापपूणर्

वातावरणमा सुरिक्षत रहे का िथए। त्यसले गदार् उनीसँग काम गनर् परमेँवर
सक्नुभएको

दे खाइएको

िथयो।

परमेँवरको

आवाजलाई

सु े,

उहाँका

आ ाह लाई पालन गन र उहाँले भरोसा राख्न सक्ने गुणह ले नोहा सुसिज्जत

भएको िथयो। त्यसैकारण परमेँवरको लआयलाई पूरा गनर् उहाँले नोहालाई

ूयोग

गनर् सक्नुभएको

िथयो।

त्यसै ले

पऽुसले

नोहालाई

"धािमर्कताका

ूचारक" भनेर सम्बोधन गरे का िथए (२ पऽुस २:५)।
नोहा र परमेँवरको बीचमा भएको सम्बन्धलाई उत्पि

६:८ले कसरी

बुझाउन खोज्दछ? हेनह
र्ु ोस्, "नोआमािथ चािहँ परमूभ ुको अनुमह भयो।"
बाइबलमा अनुमह भ े शब्द यही ँ पिहलो पल्ट दे खापरे को पाइन्छ।

नयाँ करारले त्यही शब्द अनुमहलाई िनरन्तरता िदइएको छ। त्यसको अथर्
पापी र अयोग्य मािनसकोपक्षमा क णामयी र सदाशयी परमेँवर उिभनु हो।
त्यसकारण नोहा जितसुकै िनद षी र धमीर् भएतापिन उनी पापी नै िथए र
उनको धमर्कमर्को ूितफलले होइन परमेँवरको कृपा ि

उनमा हुन ु आवँयक

िथयो । यस सन्दभर्मा, यथाथर्मा भ े हो भने नोहा हामीभन्दा कुनै फरक
िथएन जसले

दयदे िख परमेँवरलाई प

ूदुिषत, पापले म

ाउन चाहन्छन्।

भएको वातावरणमा पौिडखेल्न वाध्यभएको नोहालाई

त परमेँवरको अनुमहको आवँयकता िथयो भने हामीलाई पिन त्यसको

ँ ा िचम्लन सक्नुहँद
आवँयकतालाई आख
ु ै न। त्यही कुरालाई ख्यालमा राखेर
तपाईँले आफ्नो जीवनलाई िनयाल्नुहोस् र सोध्नुहोस् के मपिन नोहा जःतै
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ँ िहँड्ने" भएकोछु ? िभऽी आत्मआलोचना गरे र
"धमीर्", "िनद षी" र "परमेँवरसग

आफ्नो मनमा आएका कुराह

लेख्नुहोस्।

ँ गिरएको करार
३. नोहासग
"तर ितमीिसत म करार ःथापना गनछु । ितमीह

जहाजमा आउनु-

ँ
ितमी, ितॆा छोराह , ितॆो ौीमती र ितॆा छोराका ौीमतीह लाई ितमीसग
िभऽ पःनु" (उत्पि

६:१८

पान्तिरत)।

परमेँवरले मानव जगतसँग गनुह
र् न
ु े बाइबलीय करारका आधारभूत

कुरा यस एउटा पदमा ूःतुत गिरएको छ: परमेँवर र मािनसको बीचमा

सहमित भयो। त्यित सरल छ।

तै पिन त्यसिभऽ गिहरो कुरो पिन लुिकएको छ: मािनसको भागमा

आ ापालनको आवँयकता छ। नोहा र उनका पिरवार जहाजिभऽ जानु भनेर
परमेँवरले नोहालाई भ ुभएको िथयो। ितनीह को आफ्नो भाग काम पूरा
गनुप
र् रे को िथयो। यिद ितनीह ले ितनीह को भाग पूरा गरे न भने त्यो करार
ःव:त खारे ज हुन्थ्यो। त्यसको हानी ितनीह लाई नै हुन्थ्यो। त्यस करारको
फाइदा ितनीह ले उठाउन सक्थ्यो। यिद नोहाले परमेँवरलाई हुन्छ भने वा
उहाँसँगको करार अनुसार चल्न उनले राखेन भने वा हुन्छ भनेर उनले आफ्नो

मन फेर्यो भने त्यसको नितजा उनको िनिम्त र पिरवारको िनिम्त के हुन्थ्यो

होला?

परमेँवरले ःप

पमा भ भ
ु यो यो "मेरो करार" हो। यसले गदार्

ँ गिरने करार
करारको आधारभूत ःवभावलाई कसरी दे खाउँछ? यिद परमेँवरसग
"हाॆो" भएको भए त्यसले के फरक पाथ्य होला?

यो पिरिःथित जुन िवशेष भएतापिन यहाँ उल्लेख गिरएको करारमा

परमेँवर र मािनसको बीचमा हुने गितशील तत्वलाई ूकट गिरएको छ।

"मेरो करार" भनेर परमेँवरले सम्बोधन गनुह
र् ँद
ु ा उहाँले उहाँको अनुमहलाई

यहाँ फेिर दे खाउनुभएको छ। पापको कारणले िबनाश हुने मानव जगतलाई
बचाउन परमेँवरले नै पिहला कदम चाल्नुभएको यहाँ दे खाइएको छ।

सं िक्षप्तमा भ े हो भने यो करार दुई समान व्यिक्तह को बीचमा समझदारी

हुँदा एकसँग अक भर पन भनेर हे िरनुह ु । हो, परमेँवरलाई त्यस करारबाट

फाइदा त हुन्छ तर त्यो फाइदा मािनसले जःतो पाउनेभन्दा भािर फरक छ।
र् न
उहाँले पाउने फाइदा यो हो िक उहाँलाई ूेम गनुह
ु ेलाई उहाँले अनन्त जीवन
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ूदान गनर् सक्नुहन्ु छ-जुन उहाँको िनिम्त कम सं त ु को कुरो िथएन (यशैया

५३:११)।

त्यसले

गदार्

फाइदाभन्दा फरक छ।

उहाँले

पाइने

फाइदा

हामीले

अपेक्षा

गरे को

यो कथा हे नह
र्ु ोस्: कोही मािनस डु ामा गइरहे को छ। हावाहुरी आएर

त्यसलाई डु ाबाट हुि एर समुिमा डुब्न पुग्यो। डु ामा भएको मािनसले

त्यसलाई बचाउन ज्यान जोगाउने बःतु खसाल्छु तािक त्यस डुब्न लागेको
मािनसले त्यसको सहाराले बचोस्। तब डुब्न लागेको मािनसले त्यो हुन्छ भनेर
सहमित जनाउनुपछर् र त्यस थोकलाई हातले समातेर डु ामा सुरिक्षत आउन

रािज हुनपु छर्। परमेँवर र मािनसको बीचमा हुने करारलाई केलाएर हे दार्
त्यही कथाले हामीलाई बुझाउन सक्नुपछर्।

मािथको कथामा अनुमहको अवधारणा भएको तपाईँले कसरी बुझ्न

सक्नुहन्ु छ? तपाईँको सम्बन्ध परमेँवरमा हुनपु न आवँयकतालाई त्यस कथाले
ँ सम्बन्ध राख्न ज री छ?
कसरी बुझाउँछ? कुन आधारमा तपाईँ परमेँवरसग

४. इन्िे नीको िचन्ह

ँ
"र परमूभ ु परमेँवरले भ भ
ु यो, 'ितॆो र मेरो बीचमा र ितमीसग

रहेका ूत्येक जीवजन्तु र भिवंयका पुःताह को िनिम्त एउटा करारको िचन्ह

बनाउनेछु: मेरो धनु

बादलमा रािखिदनेछु, र यही नै मेरो र पृथ्वीको बीचमा

भएको करारको िचन्ह हुनछ
े '" (उत्पि
केही ूाकृितक

९:१२,१३

पान्तिरत)।

ँयह मा इन्िे नी भन्दा धेरै सुन्दर थोरै होला।

बालककालमा त्यो आकिषर्त र अचम्मको चिकत पान ूकाश पिहलोपल्ट
हे रेको कसले िबसर्न सक्छ होला? रहःयमय र ीच ी र

गोलाकार दे िखएको त्यो धनुले बालकको

हुन्छ। ठू लाह को िनिम्त पिन िविभ

दयलाई रमाइलो महसुस गराएको

र ह ले सिजएको धनु बादलमा दे ख्दा

मनमोहक नै भएको हुन्छ। आज पिन इन्िे नीलाई िविभ
धािमर्क अगुवाह

आकाशमा अधर्

राजनैितक सं ःथा वा

वा स ीत समूह वा बान्ड वा याऽा गनर् आकिषर्त गन

िनकायह ले आफ्नो िव ापनको िनिम्त ूयोग गिररहे को पाइन्छ (गुगलमा

इन्िे नी वा रे नबो टाइप गरे र हे नह
र्ु ोस् त त्यसलाई कितले ूचिलत गिररहे को

पाइन्छ)। अझै पिन ती सौन्दयार्त्मक र का प ीह ले हामीह को
िदमागका तर ह लाई छोइरहे को हुन्छ।
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दय र

हो, त्यःतै होस् भ े परमेँवरकै चाहना िथयो।

इन्िे नी केको िचन्ह हुनछ
ु यो? हेनह
र्ु ोस्
े भनेर परमेँवरले िकन भ भ

उत्पि

९:१२-१७ "१२ अिन परमेँवरले भन्नुभयो, “जुन करार मेरो र

ितमीह

र ितमीह का साथमा भएको हरे क जीिवत ूाणीको बीचमा सबै

पुःत सम्मको िनिम्त म ठहराउँदैछु, त्यसको िचन्ह यही हुन्छ। १३ म बादलमा
मेरो इन्िे नी राख्तछु , र मेरो र पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको िचन्ह

हुनछ
े । १४ जिहले-जिहले म पृथ्वीमा बादल िफँजाउँछु र बादलमा इन्िे नी दे खा

पछर्, १५ मेरो र ितमीह

अिन हरे क िकिसमको जीिवत ूाणीको बीचमा रहेको

मेरो करार म सम्झनेछु। पानीले फेिर किहल्यै सबै ूाणीलाई नाश गन ूलय

ल्याउनेछैन। १६ जुन बेला बादलमा इन्िे नी दे खा पछर्, म त्यो हेरेर यो सधको

ँ बाँिधएको
करारलाई सम्झनेछु, जो परमेँवर र पृथ्वीका सबै जीिवत-जीवातसग

छ।” १७ यसरी परमेँवरले नोआलाई भन्नुभयो, “मैले पृथ्वीका सारा ूाणी र
मेरो बीचमा बाँधेको करारको िचन्ह यही हो।”

परमेँवर आफैले तोिकएर इन्िे णी "मेरो करार"को (उत्पि

९:१५)

िचन्ह हुनेछ भनेर त्यसलाई ूयोग गनुभ
र् एको िथयो। यो पिन अचम्म लाग्दो छ

िक करार भ े शब्द यहाँ कसरी ूयोग गिरएको छ। करार भ े शब्द अ
ँ ा भन्दा यहाँ िभ ै तिरकाले ूयोग गिरएको छ। अॄाहम वा िसनैमा वा
कहीम

नोहासँग बाँिधएको करारमा भन्दा यस इन्िे नीको करारले त्यसको फाइदा

उठाउनेह लाई केही िजम्मेवारी तोिकएको छै न। फेिर परमेँवरको वचन कुनै

िनिँचत मािनस वा समूहको लािग नभएर सबै मािनसह दे िख िलएर "ूत्येक

जीिवत ूाणी" (उत्पि
िनिम्त" रे (उत्पि

९:१५
९:१२

पान्तिरत) र "भिवंयका सबै पुःताह को
पान्तिरत)। परमेँवरलाई िवँवास गरोस् वा

नगरोस् यहाँ व्यक्त गिरएको परमेँवरको वचन िवँवव्यापी र सबैलाई
समेितएको छ। यसलाई हे दार् यो इन्िे नीको अवधारणाले अ

करारह मा

जःतै परमेँवर र मानव जगतको सम्बन्धको बारे मा चचार् गिरएको पाइन्दै न।
यस करारले परमेँवरको अनुमहलाई कसरी ूकट गिरएको

छ? यो

करारको िनिम्त पिहलो कदम चाल्ने को हो? त्यसको अिन्तम फाइद कसले
उठाउँछ?

हो, यहाँ व्यक्त गिरएको करारमा हाॆो िवशेष िजम्मेवारी के हो सो

उल्लेख गिरएको छै न (केवल परमेँवरको भागमा भने उहाँले यस पृथ्वी पूरैलाई

पानी ारा न

नगन वचन िदनुभएको िथयो) तैपिन कुन पिरवेशमा इन्िे नीको
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करार भइयो त्यसको

ानले हामी परमेँवरूित आ ाकारी हुनपु छर् भनेर त्यसले

कसरी ूभाव पादर्छ? छोटकरीमा भ े हो भने जब हामी आकाशमा इन्िे नी
दे ख्छ र जुन कारणले त्यो ःथािपत भयो त्यसले गदार् त्यसबाट हामी के पाठह
िसक्नसक्छ ?

५. "केवल नोहामाऽ बाँिक रअयो"

"अिन जित ूाणी जिमनमा िथए– के मािनस, के पशु, के घॐने जन्तु, के

पन्क्षी , सबै मािसए। ितनीह

ितनीिसत जहाजमा िथए ितनीह
७:२३)।

पृथ्वीबाट मािसए, केवल नोआ र जित जना
माऽ जीिवतै रहे वा बाँिक रहे" (उत्पि

यस पदमा "बाँिक" रहे वा "माऽ जीिवत रहे " भनेर "रे मनेन्ट" वा

ु ेको अथार्त ् बाँिकरहे को भ े अवधारणा पिहलोपल्ट ूयोग गिरएको
बचेखच

पाइन्छ। यही धारणाको जड पुरानो करारमा धेरै ठाउँमा ूयोग गिरएको छ
जसले "बाँिक सन्तान" भ े बुझाउँछ।

"तर तपाईँह को एउटा (बाँिक) भाग पृथ्वीमा जोगाएर राख्न र

ितमीह मध्ये धेरै ूाण बचाउन भनी परमेँवरले मलाई ितमीह भन्दा अिग

यहाँ पठाउनुभएको हो" (उत्पि
"िसयोनमा
य शलेममा बःनेह

४:३)।

छोिड़एका

४५:७)।
र

य शलेममा

भनी दतार् भएकाह

बाँकी

रहे काह , अथार्त ्

पिवऽ कहलाइनेछन्" (यशैया

"त्यस िदन परमूभ ुले अँशूर, तल्लो र मािथल्लो िमौ, कूश, एलाम,

बेिबलोिनया, हमात र समुिका टापूह बाट आफ्ना ूजाको बाँकी रहे को

भागलाई छु टाउनलाई आफ्नो हात फेिर दोॐो पल्ट पसानुहर् न
ु ेछ" (यशैया

११:११)।

मािथ उल्लेख गिरएका तेस

गिरएको शब्दसँगै िमल्दछ।
उत्पि

७:२३ र अ

शब्दह ले उत्पि

उदाहरणह

७:२३मा उल्लेख

हेनह
र्ु ोस्। यहाँ उल्लेख गिरएका

बाँिक सन्तान वा बचेका सन्तान भ े धारणाको बारे मा तपाईँले के बुझ्नुहन्ु छ?
कःतो पिरिःथितमा बाँिक सन्तान वा बचेका सन्तान हुनपुग्यो? करारको

ँ त्यो बाँिक वा बचेका भ े धारणा कसरी िमल्दछ?
अवधारणासग

३९

जलूलय भएको बेलामा यस सं सारको सृि कतार् िवँवको न्यायिधस
हुन पुग्नुभएको िथयो। दु

पापले भिरएको मानव जगतलाई नाश गनुप
र् न वाध्य

हुनपु दार् के सबै मानव जीवन र जीवजीवातह

नै सखाप पानुप
र् न हो िक भ े

ूँन उठे को िथयो। यिद बचाउनै पन भए कसलाई बचाइ राख्ने भ े ूँन

उठे को िथयो। ितनीह मा बाँिक को होला?

यस पिरवेशमा नोहा र उनका पिरवार हुन गएको िथयो। तै पिन

नोहाको उ ार परमेँवर र उनको बीचमा भएको करारसँग जोिडएको िथयो
६:१८)। त्यो करार परमेँवरबाट नै उत्पि

(उत्पि

भएको िथयो र उहाँकै

दया, क णा र अनुमहले कायार्न्वयन भएको िथयो। परमेँवरले ितनीह को
िनिम्त

जे

गनुभ
र् यो

त्यसै को कारणले

ितनीह

बाँचेका िथए।

िनसन्दे ह,

परमेँवरले बाँध्नुभएको करारमा ितनीह को सहकायर् मह व त िथयो नै।
करारमा नोहाको िजम्मेवारी जेभएतापिन त्यसलाई इमान्दार र िवँवासपूणर्
जसरी पालना गरे तापिन उनको आशा केवल परमेँवरकै िनगाहामा िथयो।
युगको अन्तमा हुने बाँिक सन्तानको

(ूकाश १२:१७ "परमेँवरका

आ ा पालन गन र येशूको गवाही हुने बाँिक सन्तान" – यो अंश कुनै कुनै

नेपाली बाइबलमा हटाइएको छ) बारे मा तपाईँले थाहा पाउनुभएकोले नोहाको

ँ त्यो कसरी समान्तर दे ख्नुभएको छ जसले गदार् हामी त्यही बाँिक
कथासग

सन्तान हुन तयार हुन सक ? दै िनक जीवनमा हामीले कःता िकिसममा
िनणर्यह

गिररहेकाछ जसले गदार् अिन्तम युगमा हामी कहाँ उिभनेछ भ े

िनणर्यमा ूभाव पानर् सक्छ?
उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी

ाइटको पािशयाकर् एण्ड ूोफेटसको पृ. ९०-१०४मा

उल्लेिखत "द फ्लड" र पृ. १०५-११०को "आफ्टर द फ्लड" अध्यायह ।

"परमेँवरले ःथापना गनुभ
र् एको ूाकृितक कृित इन्िे नी एकदम िमल्ने

िचन्ह हो जसले यस सं सारलाई जलूलयबाट फेिर किहल्यै नाश नहुने भ े

परमेँवरको ूित ालाई दे खाउँछ। जबूलयपिछ यस सं सारको मौसमीक

वातावरण अत्यन्तै फरक होला र सं सारको िविभ

भागह मा पिहलाको जःतै

िशतले माटो निभज्याइ आकाशको पानीले िभज्ला तर जब पानीको वषार् हुन्छ
यसले सं सार नाश हुनेछैन भनेर ढु क्क पादर्छ। जब जब पानी पछर् वा भारी

वषार् हुन्छ मािनसिभऽ त्यसले ल्याउने िवनाशको डर हुन्छ तर इन्िे नीले त्यस

४०

डरलाई साम्य पादर्छ। आित्मक मािनसले ूाकृितक

ँयह

वा कामह मा

परमेँवरको चिरऽलाई ूकट गिरएको दे ख्दछ (रोमी १:२०)। त्यसकारण
जब पानी पछर् र इन्िे नी दे खा पछर् तब तब पानीले आिशष ल्याउँछ तर िवँव

जलूलय होइन भनेर िवँवासी आशावान हुनसक्छ।"-द एस डीए बाइबल

कमेन्टरी, ठे ली १, पृ. २६५बाट
िचन्तनमनन:
अ.

"ती

िदनह मा

पृथ्वी

पान्तिरत।

ूच ुरमाऽामा

भिरएको

िथयो।

मािनसह

सं ख्यात्मक पषमा बढे का िथए, सं सार ज ली साँढे जःतो गजको

िथयो र ितनीह को हो हल्लाले महान् परमेँवर ब्युिँ झनुभएको िथयो।
मूख्य दे वता इनिललले सं सारको भइरहेको होहल्ला सुने र सबै

दे वीदे वताह लाई बोलाएर पिरषदममा भने, "मािनसह को होहल्ला त

सहनै नसक्नेभयो होहल्लाले म सुत्नै सिकँन।' तब सबै मािनसह लाई
सखाप पान िनणर्य ती दे वीदे वताह ले गरे ।"- "द ःटोरी अभ द
फ्लड" इन द इिपक अभ िगलगमेश, एन.के. सान्दसर्बाट अनुवािदत

(लन्डन: पेनिग्वन, १९७२) पृ. १०८बाट

पान्तिरत। किरब चार

हजार वषर् अिघ लेिखएको पौरािणक मेसोपोटािमयाको पौरािणक कथा
िगलगमाशमा पानी ारा यस सं सार नाश गन दे वताह ले िनणर्य गरे का
िथए रे । ितनीह ले मािनसह लाई नाश गनुप
र् न कारण र बाइबलमा
आ.

िदएको कारणमा के िभ ता छ?

परमेँवरको न्याय हुने समयको बारे मा नोहाले चेतावनी िदएका िथए
तर उनले चेतावनीभन्दा अ

बिढ काम गरे का िथए। उनको

चेतावनीको उ ँ
े य मािनसह लाई मुिक्त तथा उ ारको आवँयक
भएको दे खाउने िथयो। तर मािनसह ले िगल्ला गरे र

नोहाूित

हँःसी दे खाए। मुिक्तको बारे मा ूचार ूसार गिरने सत्य िकन जिहले
पिन ूायजसो मािनसह
र

त्यसको

सूची

मनपराउँदैनन् वा लोकिूय छै न? सोच्नुहोस्

बनाउनुहोस्

जसमा

केले

गदार्

मािनसह ले

परमेँवरको मुिक्तको योजनालाई महण गनर्बाट रोिकरहेको हुन्छ।

उदाहरणमा, यूह ा ३:१९,२० "१९ फैसलाचािहँ यही हो: ज्योित

सं सारमा आएको छ, र मािनसह ले ज्योितभन्दा ब

अन्धकारलाई

चाए, िकनिक ितनीह का काम दुंट िथए। २० िकनभने दुंट काम

४१

गन हरे कले ज्योितलाई घृणा गछर्, र ज्योितमा आउँदैन, नऽता त्यसका

काम

ूकट

हुनछ
े न्।",

ियनीह लाई भने, “ितमीह

यूह ा

७:४७,४८

"४७

फिरसीह ले

पिन बहिकयौ, िक कसो? ४८ के धमर्-गु

अथवा फिरसीह मध्ये कसैले उसमािथ िवँवास गरे को छ? ", यूह ा

१२:४२,४३ "४२ तरै पिन शासकह मध्ये धेरैले उहाँमािथ िवँवास
गरे , तर

फिरसीह को

डरले

गदार्, र

ितनीह ले

सभाघरबाट

िनकािलिदन्छन् भन्ने डरले त्यो ःवीकार गरे नन्। ४३ िकनभने
परमेँवरको ूशंसाभन्दा मािनसको ूशंसा ितनीह

याकूब

४:४

"४

व्यिभचारी

मािनस

चाउँथे।" र

बढ़ी

ँ को
हो, सं सारसग

िमऽता

ँ को शऽुता हो भन्ने कुरा के ितमीह लाई थाहा छै न?
परमेँवरसग

यसकारण

जो

ँ
सं सारसग

परमेँवरको शऽु बनाउँछ।"

िमऽ

सारांश: परमेँवरले नोहासँग गनुभ
र् एका

हुन

करारह

चाहन्छ

त्यसले

आफैलाई

बाइबलकै पिरिधिभऽै र

बाइबलकै पिरूेक्षमा रहे र छलफल गनुप
र् न यस अध्यायमा हामीले हे र्य । ती

करारह ले मानव जीवनूित परमेँवरको अनुमहले भिरएको चासो दे खाउँछ र

ितनीह सँग

मुिक्तिदने

सम्बन्धमा

आफू

रहन

चाहनुभएको

दे खाउनुभएको िथयो। नोहासँग परमेँवरले आफ्नो करार पुि
र ॅ

परमेँवरले

गनुभ
र् एको िथयो

हुने बातावरणबाट नोहालाई सुरिक्षत राखेको िथयो र अन्तमा आएर

जलूलयबाट सं सार िबनाश हुने परमेँवरको कदमबाट उनलाई र उनका
पिरवारलाई उ ार गिरएको िथयो।

"बादलमा भएको िचन्ह (इन्िे नी)ले सबै मािनसह को आःथालाई अनुमोदन

गिरएको र ितनीह को भरोसा परमेँवरमा भएको दे खाउँदछ। यो मािनसूित
परमेँवरको

दया

र

ज्यादितूित परमेँवर

भलाईको

िचन्ह

िथयो।

पापले

गदार्

मािनसह को

भएर जलूलयले यस सं सार नाश गन उहाँको िनणर्य

भएको िथयो। य िप त्यस इन्िे नीले परमेँवरको क णा, भलाई, अनुमह र
दया यस सं सारको मानव जगतलाई समेितएको छ भ े ूमाण अझै पिन जारी
छ।"-एलेन जी

ाइट, द ःटोरी अभ िरडेम्प्टशन, पृ. ७१बाट

४२

पान्तिरत।

कथा ३
िबःटल

िबःटल
पोली

परमेँवरले गल्ती गनुह
र् ु

ाइट, ३२, िशिनडाड र टोबेगो

किरिबयन टापुह का धेरै जसो केटाकेटीह को उपनामह

छन्।

ाइटकी िददी िछन् जसको नाउँ क्याथिरन हो। तर सबैले उनलाई

(सुगा)

बोिलरहिन्छन्।

भनेर

बोलाउँिछन्

िकनभने

उनी

सुगाजःतो

पकपक

िबःटलकी अक िददी िछन जसको नाउँ रोचेल हो। तर

सबैले उनलाई मप्सी (भ ुईँ सफा गन ल ी) भन्छ िकनिक उनी भ ुईँ सफा गन
ल ी जःतै पातली िछन्। तर िबःटलको बुबाले िबसटललाई अग्ली (कु प)
भनेर नाउँ िदएका िथए। बुबाले उनलाई त्यो अग्ली (कु प) नाउँ त्यसबेला

िदएका िथए जब उनी एक िदन िशिनडाड र टोबेगोको गाउँ कुमुटोमा
ितनीह को घरमा मेचमा बिसरहे की िथइन्। भरे

उक्ले पिछ बुबाले उनको

खु ामा धाप माद भने, "हाइ, अग्ली।" िबःटलाई धेरै नराॆो लाग्यो।
ःकूलमा केटाकेटीह ले उनलाई त्यस नाउँबाट किहलेकाही ँ बोलाउँथ्यो, तर

अिहले आफ्नै बुबाबाट उनको मजा उठाइरहे का िथए। "म अग्ली (कु प)

छै न" झिकर्एर िबःटलले भिनन्। तर बुबाले वाःता गरे न ब

भने, "मैले

बनाएका छोराछोरीह मा ितमी सबभन्दा कु प छौ।" िबःटललाई झन धेरै

नमज्जा लाग्यो। बुबाका दस जना छोराछोरीह

छन्। तर ितनीह मध्ये

उनलाई अग्ली भन्दा आफू साँिच्चक्कै कु प भएको महसुस गिरन्। बुबाको

त्यो कटु बचनले उनको जीवन पिरवतर्न भयो। उनी धेरै उदास भइन् र
आत्महत्या गनर् पिन सोिचन्। आफू केही नखाइ भोकभोकै पिन बिसन्। भोकै

बःदा आफू पातली र राॆी हुन्छु होला भनेर उनले ठािनन्। ूत्येक िदन

ःकूलपिछ घरमा आएर आफ्नो कोठामा रहे को ऐनामा हे िथर्न ् र आफ्नो मनलाई

् "ितॆो िनधार त्यःतो ठू लो िकन हुनपु रे को?" आफूले आफैलाई
िवगािथर्न।
ँ ाभिर आश
ँ ु गालासम्म बगाउँदै सोिध्थन्। "ितॆो दाँत त्यसतो ठू लो िकन
आख

हुनपु रे को? िकन ितमी मोटी भएकी?"

एक िदन सध जसो उनी ऐनामा उिभएर आफूलाई िछयािछया

बनाइरहे की िथइन् तब उनले रे िडयोबाट एउटा गीत आइरहे को सुिनन्। "ितमी

सुन्दरी छौ भनेर सध सम्झनु। ितमी भयानक र अद्भ ुत िरितले परमेँवरले
र् एको हो। ितमी येशू भी
सृजना गनुभ

ूभ ुको बािलका हौ" गाएकले गाउँदै

४२-१

िथए। गीतका ती शब्दह ले िबःटललाई चिकत पार्यो। उनले सोिचन्, "म
भयानक र अद्भ ुत तिरकाले परमेँवरले सृजनुभएको हो भने मैले मलाई नै

र् यो
टु बा टु बा गनर् गनर् खोिजरहे को छु । त्यसको अथर् परमेँवरले गल्ती गनुभ

भनेर मैले उहाँलाई सुनाइरहे की छु ।" अिन उनी धेरै रोएर परमेँवरसँग क्षमा
ँ ह
ु
मािगन्। उनका िदग्दार र पीडाका आश
ँ ाले हे न तर अ
आफूलाई येशूको आख

आनन्दमा पिरवतर्न भयो।

ँ ाले होइन भनेर
मािनसह को आख

उनले िनणर्य गिरन्। १७ वषर् भएकी िबःटलले सबभन्दा पिहलो पल्ट
आफूलाई येशूको आखाले हे न र् थािलन्। भजन १३९:१४का शब्दह

उनको

िनिम्त नयाँ अथर् हुन थाल्यो र आनन्दले भिरएर पढ्न थािलन्, "म तपाईंको

ूशं सा गछु र्, िकनिक म भयानक र अ भ ुत रीितले बनाइएको छु । तपाईंका
कायर्ह

अ भ ुत छन्, र त्यो कुरा म पूणर्

पले जान्दछु ।"

उनले फेिर रमाइलो मानेर खान थािलन्। आलुसँग िमसाएको मकैको

सुप, साग, गाजर, मुलाह

उनलाई धेरै िमठो लाग्न थाल्यो। आफू बेकार

भएको उनले अब किहल्यै पिन ठािननन्। आफू िजउनुको लआय छ भनेर

उनले ठोकुवा गिरन्।

आफू दु:ख मा ुको स ा सबै थोक परमेँवरको भरोसामा राख्न उनले

िसिकन्। उनले परमेँवरमािथ िवँवास र भरोसा राख्न थािलन्। आफूले पाउने
िदन िदनैको आिशषको िनिम्तमाऽ होइन खुशी हुन पिन उनले परमेँवरमा भर
पनर् थािलन्। परमेँवरबाट उनले पाएको आनन्द कसै ले पिन खोःन सक्दै न

भनेर उनले महसुस गिरन्। कसै ले उनलाई अग्ली भनेर बोलायो भने उनले

वाःता गिरनन्। जब उनको बुबाले उनलाई "अग्ली" भनेर बोलाउँथे तब

परमेँवरले उनलाई त्यसै गिर बनाउनुभएको हो भनेर सिम्झन्। "मलाई यसरी

र् ु " आफूले आफूलाई भिनन्।
नै बनाउनुभएको हो। परमेँवरले गल्ती गनुह

आज िबःटल ३३ वषर्की िछन्। उनी चचर्को अगुवा िछन् र

युवायुवतीह लाई परमेँवरको बारे मा सुनाउन धेरै

परमेँवरले गल्ती गनुह
र् ु

चाउँिछन्। िवशेष गरे र

भनेर उनी सुनाउन चाहिन्छन्। "म सानी हुँदा कसै ले

पिन मलाई राॆो भनेन। तर अब म अ ह लाई परमेँवरले ितनीह लाई
कसरी ग ुहन्ु छ सो सुनाउन चाहन्छु । ितनीह ूित परमेँवरको योजना छ
जसरी मूितपिन उहाँको योजना छ" उनले सुनाइन्।

-आन्द्र्यु मेकचेःनी
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