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सिृ ट र पतन

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि

उत्पि

३:१६-१९, उत्पि

१:२६,२७, १ यूह ा ४:७, ८, १६,

११:१-९, गलाती ३:२९ र व्यवःथा ७:६-११।

यस अध्यायको मूल सार पद: “अिन उहाँले (परमेँवरले) उनलाई

ु यो
(अॄाहमलाई) उनको घरबाट बािहर ल्याउनुभयो र आकाशितर दे खाउँदै भ भ
"लौ, आकाशितर हेर र ताराह

ग

सक्छौ भने गन।" "अिन परमेँवरले

अॄाहमलाई भ भ
ु यो "जितका ताराह

आकाशमा छन्, त्यितकै ितॆो सन्तान

हुनछ
े न्।" अिन उनले परमेँवरको वचनमा िवँवास गरे , त्यो उनको िनिम्त

धािमर्कतामा गिनयो" (उत्पि

१५:५,६

पान्तिरत)।

परमेँवरका जनह को कथा मानव जीवनको सृि

तरीकाले ितनीह

पापमा फसेको सु

र दु:खमय

हुन्छ। यिद चचर्को एकताको बारे मा

चचार् गिरन्छ भने त्यो सृि मा परमेँवरको सु को योजना के िथयो र पापले

गदार् त्यो योजना भताभ ु

भएतापिन पाप आउनुभन्दाको िःथितलाई पुनःथापना

गन परमेँवरको योजनालाई मनन गनुर् आवँयक छ।
सारा मानव ूाणीह

एकै भएर बसुन ् भ े परमेँवरको मनशाय

उत्पि को पुःतकको ूथम अध्यायले ूकट गदर्छ। दुभार्ग्यवस, मािनसह

एकै मनका भएर िमलेर बसोस् भ े परमेँवरको चाहना पापको दु:खद ूवेशले

चक्नाच ुर पािरयो। अनमेल र िवभाजनको उदय पापकै जराबाट भएको िथयो।

त्यसको गदार् मािनसह ले परमेँवरको वचन वा आ ाह लाई मािनरहन
आफ्नो नैितक िजम्मेवार ठानेनन्। फलःव प, मािनसह

अनेक

नराॆो

पिरणामह मा होिमन पुिगयो। जब िनषेिधत फल खाएपिछ आदम र हव्वा
डरले लुक्न गए तब त्यसबेला परमेँवरले ितनीह लाई जुन सम्बोधन गनुभ
र् यो
त्यसमा आदम र हव्वाले िदएको ूितिबयाले मािनस-मािनस र मािनस र
परमेँवरको बीचमा ल्याउने िवभाजनको आभास् पाइन्छ (उत्पि

३:११)।

त्यसकारण मुिक्तको योजनालाई साकार पानर् जे जे काम गिरयो त्यसको
िनणार्यक लआय नै मािनस र मािनस, परमेँवर र मािनसको बीचमा टु टेको
सम्बन्धलाई जोिड गुिमएको एकतालाई पुनःथापना गनुर् हो।

१

परमेँवरको

मुिक्तको

योजनामा

परमेँवरका

जनह को

पूखार्

अॄाहमले मूख्य भ ुिमका खेल्ने अवसर पाएका िथए। धमर्कमर् गरे र होइन तर
“िवँवास वा परमेँवरमा आःथा

राखेमाऽ धािमर्कता हुन्छ" भ े िशखर

उदाहरण अॄाहम भएको पिवऽ धमर्शा

बाइबलले िचऽण गदर्छ (रोमी

४:१-५)। त्यस िकिसमका िवँवास तथा आःथाले मािनसह

परमेँवर

र

परमेँवरका

मािनसह को

बीचमा

एकता

एकआपसमा र

ल्याउँदछ।

मािनसह लाई एकताको शुऽमा बाँध्न वा गुिमएको एकतालाई पुनःथापना गन
कायर् सम्प

र् न्ु छ। एक आपसको
परमेँवरले मािनसलाई नै ूयोग गनुह

सम्बन्धलाई टु बाएर र साथै परमेँवरबाट अलग भएर लआयहीन जीवन
िबताएर हराइरहे का मानवजगतलाई एकताको शुऽमा आओस् भ े परमेँवरको
चाहना आफ्नै जनह बाट थाहा िदनुहन्ु छ।
१. एकताको जग ूेम
एक हप्ता लगाएर परमेँवरले यो पृथ्वी सृि

गनुभ
र् एको िथयो। त्यो

सृि मा कसरी सबै थोक िठकठाक र राॆो भएको िथयो भनेर उत्पि

१ र

२ले बताउँछ। सृि का सबै जीवह को बीचमा र ूाकृितक सं सारमा पिन
राॆोसँग तालमेलको वातावरण िथयो। सृि को अन्तमा परमेँवर आफैले यो
वचन अिन्तम वचन उच्चारण गनुभ
र् एको िथयो "धेरै राॆो" (उत्पि

१:३१)

अथार्त ् "आहा, कित राॆो!" उहाँले केवल पृथ्वीको सौन्दयर्ता र रमणीयतालाई
र् एको िथएन। तर त्यसबेला यस पृथ्वीमा
माऽ हे रेर आफ्नो हषर् व्यक्त गनुभ

भएका बनःपितह मा, जीव जनावरह मा र आदम र हव्वाको बीचमा कुनै

खराबी तत्व िथएन न त कुनै फुट वा असहमित तथा बेमेल िथयो। न त

भिवंयमा हुने पृथ्वी तथा मानव जीवनको िबःतारमा खराब तत्व आउने अपेक्षा

नै गिरएको िथयो। मानव ूाणीको िनिम्त सृि

गिरएको पृथ्वी अित सुन्दर

िथयो। परमेँवरको हात तथा उच्चारणबाट सृि

भएका सबै थोकह

िस

र

उहाँको मूल्यमान्यतालाई झल्काउने खालको िथयो। सबै जना एक भएर,
तालमेल गरे र ूेममा रहोस् भ े आदशर् चाहना परमेँवरको िथयो। त्यसै को
िनिम्त परमेँवरले यस सं सारलाई सृि
उत्पि

गनुभ
र् एको िथयो।

१ र २ अनुसार सारा जीव जनावर, पक्षी, समुिका जीवह

सुन्दर बनःपितलाई जुन

पमा परमेँवरले सृि

िबपिरत मानव जगतको सृि

िबशेष गरे र छु ै िथयो भनेर उत्पि

२

र

गनुभ
र् एको िथयो त्यसको
१:२६,२७ले

कसरी बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्:

“26 फेिर परमेँवरले भन्नुभयो, “मािनसलाई आफ्नै

ःव पमा, हाॆै ूित पमा बनाऔ ं। ितनीह ले समुिका माछाह , आकाशका
पक्षीह , पािलने पशुह

र जिमनमा चलहल गन सबै जन्तुह मािथ अिधकार

र् यो।
ग न्।” 27 यसैकारण परमेँवरले मािनसलाई आफ्नै ःव पमा सृिंट गनुभ
परमेँवरकै ूित पमा उहाँले ितनलाई सृिंट गनुभ
र् यो।
उहाँले ितनीह लाई सृिंट गनुभ
र् यो।" (यी पदह

नर र नारी नै गरी

पिन: “7 तब परमूभ ु

परमेँवरले भूिमको माटोबाट मािनस बनाउनुभयो, र ितनको नाकमा जीवनको
सास फुिकिदनुभयो, र मािनस जीिवत ूाणी भए।" उत्पि

2:7 र “19

परमूभ ुले सबै वन-पशु र आकाशका सबै पन्क्षी लाई भूिमबाट बनाएर मािनसले

ितनीह को के-के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेन र् ितनीह लाई मािनसकहाँ

ल्याउनुभयो। र मािनसले हरे क ूाणीलाई जे-जे नाउँ िदए त्यही-त्यही नै त्यसको

नाउँ भयो। 20 अिन मािनसले नै सबै पािलने पशु, आकाशका पन्क्षी र सबै

वन-पशुह का नाउँ राखे।

तर आदमको िनिम्त ितनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाइएन। 21

यसैकारण परमूभ ु परमेँवरले मािनसलाई मःत िनिामा पानुभ
र् यो, र ितनी

िनदाएको बेलामा ितनका करङह मध्येको एउटा िनकालेर त्यसको ठाउँमा मासु

भिरिदनुभयो। 22 जुन करङ परमूभ ु परमेँवरले मािनसबाट िनकाल्नुभएको
िथयो, त्यसबाट एउटी ःऽी बनाएर मािनसकहाँ ल्याउनुभयो। 23 मािनसले भने,

“यो त मेरै हाड़को हाड़ र मासुको मासु हो। ितनलाई ःऽी भिनने छ। िकनभने

ितनी पु षबाट िनकािलएकी िथइन्।” 24 यसैकारण मािनसले आफ्ना आमा-

ँ
बाबुलाई छो छ र आफ्नी पत्नीसग
िमिलरहन्छ, र ितनीह

एउटै शरीर

हुन्छन्। 25 मािनस र ितनकी पत्नी दुवै ना ा िथए, र लजाउँदैनथे।" उत्पि
2:19-25)।
सारा

जीवजीवातह को

सृि पिछ

ःव पमा बनाऔ ँ भनेर मािनसको सृि
गदर्छ। कुनै पिन पशु वा अ

परमेँवरले

मािनसलाई

आफ्नै

परमेँवरको ःव पमा सृि

भएको

गनुर् भएको कुरा उत्पि ले वणर्न

ूाणीह

िथएन। “अिनपिछ परमेँवरले भ ुभयो, "लौ हामीह कै ःव पमा हामी

जःतोगिर मािनसलाई सृि

गर । अिन परमेँवरले आफ्नै ःव पमा मािनसलाई

बनाउनुभयो। आफ्नै ःव पमा परमेँवरले नर र नारी सृि
१:२६,२७

पान्तिरत)। बाइबल होस् वा अ

गनुभ
र् यो" (उत्पि

धमर्का धमर्शा ीह

िकन

नहोस् उक्त पदलाई िलएर शताब्दीयौसम्म ितनीह को बीचमा तकर्िवतकर् वा

३

वादिववाद चिलरहे को छ। परमेँवरको ःव प भनेको के हो? उहाँको ःवभाव
कःतो हो? त्यसको ठ्याक्कै पिरभाषा मािनसह को िदमागमा घुिमरहे कै छ।

तर धमर्शा
भनेर िविभ

बाइबलले परमेँवरको उल्लेखनीय ःवभाव वा ःव प ूेम हो

पिङ्क्तह

ारा ूकट गिरएको छ।

उदाहरणमा १ यूह ा ४:७, ८ र १६ हेनह
र्ु ोस्। ती पदह ले सु मा

हामीह लाई कसरी सृि

गिरएको िथयो र सु मा कुन ःवभावले एकतामा ूभाव

पारे को िथयो भनेर बताइएकोले त्यसलाई आत्मसात् गदार् हामी कसरी बुझरे

चल्न सक्छ ? पढ्नुहोस् “7 िूय हो,

हामी एउटाले अक लाई ूेम गर ,

िकनभने ूेम परमेँवरबाट आउँछ। जसले ूेम गछर् त्यो परमेँवरबाट जन्मेको
हो, र परमेँवरलाई िचन्छ। 8 ूेम नगनले परमेँवरलाई िचन्दै न, िकनभने

परमेँवर ूेम हुनहु न्ु छ।...16 यसरी हामीूित भएको परमेँवरको ूेम हामी
जान्दछ र िवँवास गछ । परमेँवर ूेम हुनहु न्ु छ, र जो ूेममा रहन्छ त्यो
परमेँवरमा रहन्छ, र परमेँवर त्यसमा रहनुहन्ु छ।"
परमेँवर

ूेम

ु न्ु छ,
हुनह

त्यसै कारणले

मानव

ूाणीले

पिन

एक

आपसमा ूेम गनर् सक्छ। यिद कोही परमेँवरको ःव पमा छु भनेर दावी
गछर् भने त्यसमा परमेँवरले जःतै ूेम गन खुबी हुनै पछर् (सं सारका अ

जीवजीवात तथा बनःपितले त्यस खालको ूेम गनर् सक्दै न)। अचम्मको कुरो
त यो छ िक ूेमको अिःतत्व भनेको कोठामा बसेर ध्यान गन नभएर एक
आपसमा सम्बन्ध वा घुलिमल गरे रमाऽ कायम हुन्छ। त्यसकारण परमेँवरको

ु ै गुणह
ःवभाव वा ःव प हुन जेसक

समावेस भएतापिन त्यसमा ूेम गन खुबी

हुनैपछर् त्यो पिन दे खावटी नभएर गिहरो र सक्कली ूेम हुनपु छर्।
२. पतनको नितजा

परमेँवरले नखानु भनेको फल खाँदा जुन पमा मािनसको पतन भयो
त्यसको नितजा भय र िबशाल िथयो। परमेँवरको आ ा नमा े आदम र

हव्वाको कदमले समःत ूाणीमा एक आपसमा सुमधुर पमा तालमेल भएर

पारःपिरक िनभर्रता वा भरपन गुण नराॆोसँग फुट्न थालेको िथयो। अझ त्यो
भन्दा नराॆो

त: मािनसह को

बीचमा बेमेल, कलह, बखेडा, फूट र

िवभाजनको िःथित खडाभयो जुन अिहले पिन जारी नै छ। एक आपसमा होस्
वा अ मािथ दोष लगाउन आदम र हव्वाले जुन ् कदम चाले त्यसले नै

ितनीह को

बीचमा

तत्कालै

बेमेलभएको

४

दे खाइएको

िथयो

(उत्पि

३:१६-१९)। त्यसबेलादे िख अिहलेसम्म सवर्ऽ पमा मानव जाितले
आपसमा िमल्न नसक्ने अवगुण झन चक

एक

पमा दे खाइरहे को छ।

एक आपसमा मेलिमलाप गिर सुमधुर सम्वन्ध भएको सृि

परमेँवरले

गनुभ
र् एको िथयो। तर पापले गदार् त्यसमामाऽ होइन अ मा पिन कसरी खराब

ूभाव पार्यो भनेर दे हायका केही पदह ले कसरी दे खाउँछ? हेनह
र्ु ोस्: उत्पि

३:८-१९ “8 अिन साँझपख परमूभ ु परमेँवर बगचामा डुल्दै हन
ु हु ँद
ु ा ितनीह ले

उहाँको सोर सुन,े

र मािनस र उनकी पत्नी बगचाका

खह का बीचमा

परमूभ ु परमेँवरको नजरबाट लुके। 9 तर परमूभ ु परमेँवरले मािनसलाई
बोलाउनुभयो,

"ितमी कहाँ छौ?"

10 उनले भने,

"मैले तपाईंको सोर

बगचामा सुन र म डराए,ँ िकनभने म ना ै िथए,ँ र म लुक।"
11 उहाँले सोध्नुभयो,

"ितमी ना ै छौ भनेर कसले भन्यो?

जुन

खको फल नखानू भनी मैले ितमीलाई आ ा िदएको िथए ँ के ितमीले त्यो

ँ ै रहन भनी
खायौ? " 12 मािनसले भने, "जुन ःऽी तपाईंले मलाई मसग

िदनुभएको िथयो, त्यसैले मलाई त्यो

ँ " 13
खको फल िदई र मैले खाए।

अिन परमूभ ु परमेँवरले ःऽीलाई भन्नुभयो, "ितमीले यो के गर्यौ? " ःऽीले

ँ " 14 तब परमेँवरले
भिनन्, "सपर्ले मलाई छल गर्यो, र मैले त्यो खाए।
सपर्लाई भन्नुभयो, "तले यसो गरे को हुनाले, "तँ सबै पािलने पशुह

र सबै वन-पशुह भन्दा ज्यादा ौािपत हुनछ
े स्। पेट ारा तँ िहँ नेछस् र तेरो

जीवनभिर तले माटो खानेछस्।
ःऽीको

सन्तानको

कुच्च्याउनेछ,

बीचमा

म

15 तेरो र ःऽीको बीचमा, र तेरो सन्तान र
दुँमनी

हािलिदनेछु।

र तले त्यसको कुकर्ु च्चो डःनेछस्।"

त्यसले

तेरो

िशर

16 ःऽीलाई उहाँले

भन्नुभयो, "ितॆो सुत्केरी-वेदना म ज्यादै गरी बढ़ाइिदनेछु।

ँ ितमीले बालक जन्माउनेछौ। ितॆो इच्छा पिततफर् नै हुनछ
दु:खसग
े ,

र त्यसले ितमीलाई अधीनमा राख्नेछ।" 17 त्यसपिछ आदमलाई उहाँले
भन्नुभयो, "ितमीले ितॆी पत्नीको कुरा सुनरे मैले नखानू भनेको

खको फल

ँ
खाएको हुनाले, "भूिम ितॆो कारण ौािपत भएको छ। ितॆो जीवनभिर दु:खसग

त्यसको उब्जनी ितमीले खानेछौ। 18 त्यसले ितॆो िनिम्त काँढ़ा र िसउँड़ीह

उमानछ, र ितमीले खेतको सागपात खानेछौ। 19 माटोमा नफकर्ु ञ्जेल ितॆो
िनधारको पसीनाले कमाएको भोजन ितमीले खानेछौ। िकनिक माटै बाट ितमी

िनकािलएको िथयौ। ितमी माटै होस् र माटै मा फिकर्जानेछौ।" ( पान्तिरत) र
उत्पि

४:१-१५ “1 आफ्नी पत्नीिसत आदमको सहवास भयो,

५

र ितनी

गभर्वती भएर कियनलाई जन्माइन्, र भिनन्, "परमूभ ुको सहायताले एक पु ष

ँ " 2 फेिर ितनले कियनको भाइ हािबललाई जन्माइन्। हािबल भेड़ाजन्माए।

गोठाला भए,

र कियनचािहँ भूिमको खेतीिकसानी गन भए।3 केही समय

िबतेपिछ कियनले परमूभ ुकहाँ भूिमको उब्जनीबाट केही ल्याए। 4 तर
हािबलले आफ्ना भेड़ाको बगालबाट पिहले जन्मेका पाठाह का बोसे भाग

ल्याए। परमूभ ुले हािबल र ितनको भेटी महण गनुभ
र् यो, 5 तर कियन र
ितनको भेटी महण गनुभ
र् एन। यसैले कियन ज्यादै िरसाए,

अध्ँ यारो

भयो।

6

तब

परमूभ ुले

कियनलाई

र ितनको मुख

भन्नुभयो,

"ितमी

िकन

िरसाउँछौ?ितॆो मुख िकन अध्ँ यारो छ? 7 यिद ितमीले जे ठीक छ त्यो गरे को

भए के त्यो महणयोग्य हुँदैन र? तर यिद ितमीले ठीक काम गरे नौ भनेता पाप

ितॆो ढोकैमा ढु िकबःछ। त्यसको इच्छा ितमीूित हुन्छ, तर ितमीले त्यसलाई
अधीनमा पानपछर्। 8 कियनले आफ्ना भाइ हािबललाई भने, "आऊ, हामी
बािहर खेतमा जाऔ ं।" अिन जब ितनीह

खेतमा िथए तब कियनले आफ्ना

सोध्नुभयो, "ितॆो भाइ हािबल कहाँ छ?

ितनले भने, "मलाई थाहा छै न। के

भाइ हािबलमािथ आबमण गरे र ितनलाई मारे । 9 तब परमूभ ुले कियनलाई
म मेरो भाइको गोठाला हुँ र? 10 परमूभ ुले भन्नुभयो, "यो तले के गर्यौ?

ितॆो भाइको रगतले भूिमबाट मलाई दुहाई मािगरहेछ। 11 ितमी अब ौािपत
भएर यस भूिमबाट खेिदएको छौ, जसले ितॆो भाइको रगत ितॆो हातबाट

िलनलाई आफ्नो मुख उघार्यो 12 ितमीले भूिमको खेती गदार् अब उूान्त
त्यसले तपमफलाई आफ्नो उब्जनी िदनेछैन। ितमी पृथ्वीमा एक िवनाचैनको
ु ा हुनछ
डुलव
े ौ।" 13 कियनले परमूभ ुलाई भने, "मैले सहनै नसक्ने कड़ा दण्ड

मलाई भयो। 14 हेनह
र्ु ोस्, आज तपाईंले मलाई यस भूिमबाट िनकािलिदनुहन्ु छ,
ु ा हुनछ
र तपाईंको उपिःथितबाट मैले लुक्नुपनछ। म पृथ्वीमा िवनाचैनको डुलव
े ु,

र मलाई फेला पान जोसुकैले पिन मलाई मानछ।"

15 तर परमूभ ुले

ितनलाई भन्नुभयो, "त्यसो होइन, जसले कियनलाई माछर् त्यसिसत सात गुणा

बदला िलइनेछ।" अिन कियनलाई कसैले फेला पारे र नमारोस् भनी परमूभ ुले
ितनीमािथ

एउटा

िचन्ह

लगाइिदनुभयो।

र् ि
उपिःथितबाट िनःकेर अदनको पूवप

16

तब

कियन

परमूभ ुको

भएको नोद भन्ने दे शमा बःन लागे।

धेरै नराॆो घट्नाह को ॐोत नै आदमको अटे रीपन वा परमेँवरको

आ ा पालन नगन चिरऽ हुनगएको िथयो। त्यसले गदार् मानव समाजमामाऽ

६

होइन परमेँवरको सम्पूणर् ूाकृितक सृि ले पिन खराब नितजा व्यहोनुर् परे को
िथयो। पापको कारणले सौन्दयर् र रमणीय ूकृितले दु:ख भोग्नु पर्यो।

ँ र एक आपसमा बेमेल वा छु ि न्दा भएको िबस ितको ूमाण
३. परमेँवरसग

ँ र एक आपसमा निमल्ने र अलिग्गने ःवभावले ल्याएको
परमेँवरसग

नितजा उत्पि

११:१-९मा पढ्नुहोस्। एक आपस निमल्दा र अलग भएर बःने

समःयाले के िनम्त्याएको िथयो? "१ त्यस बेला जम्मै पृथ्वीमा एउटै भाषा र
एकै खालको बोली िथए। २ मािनसह पूविर् तर सदजाँदा िशनार दे शमा एउटा
मैदान भे ाएर त्यही ँ बसोबास गरे । ३ ितनीह ले आपसमा भने, “लौ, हामीह

ईंट बनाएर पोल ।” ढु ाको स ा ईंट र िहलोको स ा अलकऽा ितनीह ले
ूयोग गरे । ४ तब ितनीह ले भने, “लौ, हामी आफ्नो िनिम्त एउटा सहर र

ःवगसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऔ ं, अिन आफ्नो नाउँ राख र हामी पृथ्वीभिर
जताततै नछिरऔ ं।” ५ मािनसह का सन्तानले बनाइरहेका सहर र धरहरा

ु यो। ६ अिन परमूभ ुले भन्नुभयो, “यिद एउटै भाषा
हेनल
र् ाई परमूभ ु तल ओलर्नभ

बोल्ने एउटै जाितको ःथानमा अिहले ियनीह ले यो गरे भने, अब ितनीह ले

योजना गरे को कुनै पिन कुरा असम्भव हुनछ
े ै न। ७ आओ, तल ओलर गई

्
ितनीह को भाषा खलबल पािरिदऔ ं, र ितनीह ले एक-अकार्को बोली नबुझून।”
ँ
८ तब परमूभ ुले त्यहीबाट ितनीह लाई जम्मै पृथ्वीभिर िततरिबतर पािरिदनुभयो,

र ितनीह ले त्यो सहर बनाउन छोिड़िदए। ९ यसकारण त्यसको नाउँ बाबेल*
रािखयो, िकनभने परमूभ ुले त्यही ँ नै सारा पृथ्वीभिरका भाषा खलबल
ँ ाटै परमूभ ुले ितनीह लाई सारा पृथ्वीभिर
पािरिदनुभएको िथयो। त्यहीब

िततरिबतर पािरिदनुभयो।"
बाइबलमा उल्लेिखत जलूलयको घट्नापिछ अक उल्लेखनीय घट्ना
बाबेलको धरहराको िनमार्ण हो। यस िनमार्णले मािनसह को बोल्ने बोिलचाली
वा भाषा अलमिलयो जसले गदार् एकै भाषा बोल्ने मािनसह पिन एक आपसमा
भाषा नबुझ्दा िततरिबतर भए। ती मािनसह

युृेटस र टाइिमस नदीह को

बीचमा रहे को उबर्र र सुन्दरभूिमबाट आकिषर्त भएका हुनसक्छन्। त्यसले

गदार् पिन नोहाबाट आएका केही सन्तानह ले सहर बनाउने िनणर्य गरे का
िथए। सहरमाऽ नभएर फेिर जलूलय भएमा त्यसबाट बच्न र आकाश नै छु ने
गिर िबशाल गगनच ुम्बी भवन वा धराहरा बनाउन ती मािनसह

७

तिम्सए।

त्यसको भग्नावशेष
भागमा छ (उत्पि

िशनारको भूिममा छ जुन अिहले इराक दे शको दिक्षण
११:२)।

आधुिनक इराकमा रहे को मेसोपोटािमया पुरानो इितहास अनुसार
मािनसह ले भिरएको अत्यन्त बाक्लो क्षेऽ िथयो भनेर पुरातत्विवदह ले त्यस
क्षेऽको उत्खनन गरे र प ा लगाएका िथए। ती मािनसह मा सुमे
मािनसह

िथए जसले माटा का पाताह मा अक्षर लेख्ने कला आिवंकार

गरे का िथए। ितनीह ले अत्यन्त राॆोसँग घरह

ितनीह

गरघहना, आवँयक औजारह

उत्पादन गनर् िसपालु िथए। िविभ
मिन्दरह

सभ्यताका

िनमार्ण गरे का िथए।

र घरमा चलाउने सरसामानह

दे वीदवताह लाई पूजा गनर् धरहरा जःता

पिन त्यस क्षेऽको माटोलाई खोतल्दा भे ाएका िथए।
िशनारको रमणीय क्षेऽमा बसोबास गरे का नोहाका सन्तानह ले

नोहाका परमेँवरलाई िबसर्न थालेका िथए। र ीिबर ी इन्िे नी ारा अब
िवँवलाई पानीले किहल्यै न

नगन परमेँवरको बाचालाई ितनीह ले िबसर्न

थालेका िथए। परमेँवरमािथको आःथालाई पन्छाएर आफ्नै

ान र िसपलाई

सब च्च ठानेर िबशाल धरहरा बनाउने ितनीह को िनणर्य िथयो। त्यस
धरहराले

पिछ

आउने

िपढीह ले

ितनीह ले

सभ्यतालाई सम्झोस भनेर एक ःमारकको

िथए। आफूह
र

"आफ्ना

ठानेका

उच्च

िशखरको

पमा िनमार्ण गन सुर कसेका

ूख्यात भएको दे खाउने, आफूह को ूित ालाई जोगाइराख्ने

नाउँ

राख्ने"

(उत्पि

११:४

पान्तिरत)

महत्वाकाङ्क्षाले

अिभूेिरत भएर धरहराको िनमार्ण गन काममा जुटेका िथए। "सत्य धमर् वा
परमिपता परमेँवर मािथको आःथालाई अ ालेर मािनसह

एक जुट भएर

बसोस् र त्यसलाई सुरिक्षत राखोस् भ े परमेँवरको चाहना िथयो। तर
मूितर्पूजा

र

बहुदेववाद

वा

मानव

दशर्नले

उत्पादन

गरे का

अनिगिन्त

दे वीदे वताह ले गदार् िभऽी आित्मक एकतालाई चक्नाच ुर पािरिदएको िथयो।
ितनीह ले केवल धािमर्क एकतामाऽ होइन सारा मािनसह मा हुने भातृत्वको

सदभावना पिन गुमाए। मानव मानवको बीचमा र परमेँवर र मािनसको
बीचमा हुनपु न िभिऽ आित्मक एकतालाई ठु बाएर बा तिरकाले माऽ आफ्नो

नाउँ थािमराख्न धरहरा बनाउने जःतो काम किहल्यै पिन सफल हुँदैन।"-द
एसिडए कमेन्टरी, ठे ली १, पृ. २८४,२८५बाट

पान्तिरत।

आदम र हव्वाको पतनले गदार् मािनस जाितको एकता र परमेँवरको

सु को योजना भताभ ु

भएको िथयो। त्यसले गदार् परमेँवरको आराधना गन

८

काममा अन्यौलता फैिलयो, मानव जगतमा दु ताले सबै ठाउँह मा राज गनर्

पुग्यो र यस पृथ्वीमा नैितकता तथा उच्च नीित नाि न पुग्यो। त्यसले गदार्
अन्तमा गएर सारा मानव जाित िविभ

सं ःकार, सं ःकृित, सभ्यता, भाषा, जाित

धमर्मा लागेर एक आपसमा अलिगन पुग्यो। मािनसह

र अनेक

एक

आपसमा सिन्कने पिन परमेँवरको चाहनामा चल्न अःवीकार गरे कोले भएको

हो।

सं ःकार, चालचलन, सं ःकृित, जाित, भाषा, दे शिबदे श, पु ष

ी आिदले

गदार् िवभाजन ल्याउने िवकृितले मािनस मािनस बीचमा चोट पुर्याइरहेको छ।
परमेँवरलाई िवँवास नगनह को बीचमामाऽ होइन चचर्मा पिन िबभाजन
ल्याएर मािनसह मा फाटो ल्याइरहेको छ। िबभाजनले

ल्याउने फाटे को

िच लाई िनको पानर् हामीह ले कःता व्यवहािरक कदमह

चाल्न सक्छ ?

सोच्नुहोस्।
४. परमेँवरका जनह का िपता अॄाहम

ु न्ु छ भनेर िवँवास गन
जगत सृि कतार् परमेँवर एकमाऽ हुनह

िबँवका महान् धमर्ह मा तीन उल्लेखनीय छन्: ती हुन ् यहू दी धमर्, इसाई
धमर् र इःलाम धमर्। ती ितनै धमर्ले अॄाहमलाई िपता पूखार्को

इसाईह ले

अॄाहमलाई आित्मक िपताको

पमा िलन्छ।

पमा िलन्छन्। अॄहामलाई

मेसोपोटािमया वा आधुिनक इराकबाट िनःकेर जाऊ र आफूले दे खाउने दे शमा

जाऊ भनेर परमेँवरले सम्बोधन गन बममा उहाँले भ ुभएको िथयो, "ितमीले
गदार् नै सं सारका सबै पिरवारले आिशवार्द पाउनेछन्" (उत्पि

१८:१८,२२:१८)। अॄाहमलाई शारीिरक

१२:३,

पमा आफ्नो पूखार् मा े यहू दी

जाितबाट यहू दी बं शमै जन्मनुभएको येशू ारा सं सारका सबै जाितह मा त्यो
आिशवार्द पाउने वचन िदइएको िथयो।
दे हायका केही पदह

पढ्नुहोस्। ती पदह मा अॄाहमको िवँवासको

ँ
कुन तत्वलाई औल्याइएको
छ? इसाईह मा हुने वा हुनपु न एकतामा त्यो

ँ कःतो सम्बन्ध छ? अथार्त ् ती पदह मा के छन् जसले गदार् इसाई
तत्वसग
र्ु ोस्:
एकतामा हुनपु न िनणार्यक गुणलाई बुझाउन हामीलाई सहयोग गदर्छ? हेनह

िहॄू ११:८-१९ "८ िवँवास ारा अॄाहामले आ ापालन गरे , र जाऊ भनेको
ठाउँितर गए, जुन ठाउँ उ रािधकारको

पमा उनले पिछ पाउनेिथए, य िप उनी

कताितर गइरहेका िथए, त्यो उनलाई थाहा िथएन। ९ िवँवासै ारा उनी एक

९

परदे शीझ ूित ाको दे शमा इसहाक र याकूबजःतै तम्बूह मा बसोबास गरे ।
ँ सग
ँ ै उही ूित ाका हकदार िथए। १० िकनिक उनले
अॄाहामसग

उनीह

एउटा जग भएको सहरको ूतीक्षा गथ, जसलाई बनाउने र िनमार्ण गन परमेँवर

नै हुनहु न्ु छ। ११ िवँवासै ारा साराले पिन आफ्नो उमेर ढिल्कसकेपिछ

गभर्धारण

गन

शिक्त

ूाप्त

गिरन्।

िकनभने

ूित ा

गनुह
र् न
े ाई
ु ल

ितनले

िवँवासयोग्य ठानेकी िथइन्। १२ यसैकारण मरे तल्ु य शरीर भइसकेको एउटै

मािनसबाट आकाशका तारा जि कै असंख्य र समुिका िकनारका अनिगन्ती

बालुवाका कण जि कै सन्तान उत्पन्न भए। १३ ूित ा गिरएको कुरा ूाप्त
नगरी ियनीह

सबै िवँवासैमा मरे , तर टाढ़ै बाट त्यसलाई दे खेर ःवागत गरी

ितनीह ले मािनिलए, िक ितनीह

यस पृथ्वीमा परदे शी र ूवासी िथए। १४

यःता कुरा भन्ने मािनसह ले आफ्नो िनिम्त एउटा दे श खोिजरहेका छन् भन्ने
कुरा ूंट हुन्छ। १५ जुन दे शबाट ितनीह

िनःकेर गएका िथए, यिद

ितनीह ले त्यही दे शको िवषयमा सोचेका भए ितनीह लाई फिकर्जाने मौका
िमल्ने िथयो। १६ तर ितनीह
इच्छा

्
गछर्न।

यसैकारण

अझ उ म दे श, अथार्त ् एक ःवगीर्य दे शको

परमेँवर

ितनीह का

परमेँवर

भनी

पुकािरनु

शमार्उनुहन्ु न, िकनभने उहाँले ितनीह का िनिम्त एउटा सहर तयार पािरिदनुभएको

छ। १७ िवँवास ारा आफ्नो परीक्षा हुँदा अॄाहामले इसहाकलाई बिल चढ़ाए।
उनले ूित ाह

पाएका िथए, तापिन आफ्नो एउटै छोराको बिल चढ़ाउन उनी

तयार भए। १८ ियनकै िवषयमा यसो भिनएको िथयो, “इसहाक ारा नै ितॆो

सन्तानको नाउँ रहनेछ।” १९ परमेँवरले मािनसह लाई मरे कोबाट पिन फेिर
जीिवत पानर् सक्नुहन्ु छ भन्ने कुरा अॄाहामले सोचे, र भन

भने, उनले

इसहाकलाई िफतार् पाए।" र रोमी ४:१-१२ "१ अब, शरीरअनुसारका हाॆा

पुखार् अॄाहामको सम्बन्धमा हामी के भन त? २ यिद अॄाहाम काम ारा धमीर्

ठहिरएका भए उनलाई घमण्ड गन केही ठाउँ रहनेिथयो, तर परमेँवरको अगािड

त होइन। ३ िकनिक पिवऽ-शाःऽले के भन्छ? “अॄाहामले परमेँवरमािथ

िवँवास गरे , र त्यो उनको िनिम्त धािमर्कता गिनयो।” ४ अब काम गनले जुन
ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो उसको पाउने हक हो। ५ जसले

कमर्चािहँ गदन, तर भिक्तहीनलाई धमीर् ठहराउनुहन
ु े परमेँवरमािथ भरोसा
राख्तछ, त्यःतो मािनसको िवँवास धािमर्कता गिनन्छ। ६ परमेँवरले कमर्िवना

नै धािमर्क गन्नुहन
ु े मािनसलाई यी वचन ारा दाऊदले धन्यका भन्छन्, ७
“ितनीह

धन्यका हुन,् जसका अपराधह

क्षमा भएका छन्, र जसका पापह

१०

ढािकएका छन्। ८ त्यो मािनस धन्यको हो, जसको पापको लेखा परमूभ ुले
िलनुहन्ु न।”

९ के यो आशीवार्द खतनावालह का िनिम्त माऽ हो? िक

बेखतनावालह का िनिम्त पिन हो? अॄाहामको िनिम्त त उनको िवँवास नै
धािमर्कता गिनएको िथयो भनी हामी भन्दछ । १० तब कसरी यो उनको िनिम्त

धािमर्कता गिनयो? उनको खतना हुनभन्दा अिघ वा पिछ? उनको खतना

भइसकेपिछ होइन, तर अिघ। ११ खतना नहुँदै िवँवास ारा पाउने धािमर्कताको

िचन्ह वा छाप ःव प उनले खतना पाएका िथए। खतनािवनै िवँवास गरे र धमीर्

गिनएका सबैका उनी िपता होऊन् भन्ने उ ँ
े यले यो भएको हो। १२ उनी ती
खतनावालह का पिन िपता हुन,् जसका खतना भएको माऽ होइन, तर जसले
िवँवासको त्यही नमूनालाई प

ाउँछन्, जुन िवँवास खतना हुन अिघ हाॆा

िपता अॄाहममा िथयो।"

ु एको अॄाहमले इसाई
येशूलाई िबँवास गन सबैका िपतामह हुनभ

एकतामा

हुनपु न

आधारभूत

तत्वह

हामीलाई

दे खाउनुभएको

छ।

इसाईह लाई एकिऽत पािरराख्न ती तत्वह मा केिन्ित हुनपु छर्। ूथमत:

अॄाहमले परमेँवरले िदनुभएको आदे शलाई

दयदे िख नै पालन गरे का िथए।

"८ िवँवास ारा अॄाहामले आ ापालन गरे , र जाऊ भनेको ठाउँितर गए, जुन

ठाउँ उ रािधकारको

पमा उनले पिछ पाउनेिथए, य िप उनी कताितर

गइरहे का िथए, त्यो उनलाई थाहा िथएन।" िहॄू ११:८। दोॐो, अॄाहममा

परमेँवरले गनुभ
र् एका ूित ाह मा आशा राखेका िथए। "९ िवँवासै ारा उनी

एक परदे शीझ ूित ाको दे शमा इसहाक र याकूबजःतै तम्बूह मा पालमा
बसोबास गरे । उनीह

अॄाहामसँगसँगै उही ूित ाका हकदार िथए। १०

िकनिक उनले एउटा जग भएको सहरको ूतीक्षा गथ, जसलाई बनाउने र

ु न्ु छ।" िहॄू ११:९-१०। तेॐो, परमेँवरले
िनमार्ण गन परमेँवर नै हुनह

उनलाई एक पुऽ िदन्छु भ ुभएको ूित ा र एक िदन ती पुऽका सन्तानह
आकाशका ताराह
गरे का

िथए।

जःतै अनिगिन्त हुनेछन् भ े ूित ामा उनले िवँवास

त्यही

िवँवासको

आधारमा

परमेँवरले

उनलाई

िनद ष

ठहर्याउनुभएको िथयो (रोमी ४:१-३)। परमेँवरले बनाउनुभएको मुिक्तको
योजनामा उनले भरोसा राखेका िथए। जब मोिरयाको पहाडमा आफ्नो छोरो
इसहाकलाई बिल चढाउन परमेँवरले आ ा िदनुभएको िथयो, त्यो नै उनको
िनिम्त परमेँवरमा िबँवास भरोसाको परीक्षा िथयो (उत्पि

२२:१-१९, िहॄू

११:१७-१९)। (यो पिन मा ुपछर् िक इसाहकलाई बिल चढाउन परमेँवरले

११

अ॑ानुभएको

आ ा

अॄाहमको

िनिम्त

परीक्षामाऽै

िथयो।

परमेँवरले

इसाहाकलाई बिल चढाउन िदनुभएन िकनिक त्यसले आउनेवाला येशूको खास
बिललाई दे खाएको

िथयो। येशू भी

बाहे क कुनै पशु वा मािनसको बिलले

मािनसलाई चोखो र पापबाट िनद ष बनाउँदैन। साथै इसहाकलाई बिल
चढाउन अ॑ाउँदा वा चढाउनै लागेको बेलामा िपता अॄाहमलाई कःतो अनुभव

भएको िथयो त्यःतै अनुभव परमेँवर िपतालाई पिन हुनेभएको िथयो भनेर त्यस

कथा बाइबलमा रािखएको िथयो-अनुवादकको िटप्पणी)। अॄाहम परमेँवरको
िमऽ भनेर पिन

पुरानो करारले वणर्न गदर्छ (२ इितहास २०:७, यशैया

्
४१:८)। उनको िवँवास तथा परमेँवरमािथको भरोसाको जीवन, परमेशवरले

अ॑ाउनुभएको

काममा

निहिचिकचाउने

चिरऽ

र

परमेँवरले

िदनुभएको

ूित ाह मा आःथा राख्ने अॄाहमको अनुकरणीय उदाहरण नै ूत्येक व्यिक्त

जो येशूभक्त हुँ भनेर ःवीकार गछर् त्यसले आत्मसात् गनुर् ज री छ।
केही िदनसम्म तपाईँका िबयाकलाप र बोलेका वचनह

सोच्नुहोस्।

तपाईँले जे गनुभ
र् एतापिन वा जे बोल्नुभएतापिन त्यसले तपाईँको िवँवासको

वाःतिवकता वा व्यवहािरकतालाई कसरी दे खाउँछ?
५. परमेँवरका च ुिनएका जाित

परमेँवरले अॄाहमलाई आफ्नो सेवक हुन बोलाउनुहँद
ु ा उनी सारा

सं सारमा परमेँवरको ूितिनिध होऊन् भनेर च ु ुभएको िथयो। यो बोलावट र
िनयुिक्त परमेँवरको ूेम र अनुमहको काम िथयो। मािनसको पतनबाट
ल्याइएको मानव जगतमा िवध्वंस र बेमेललाई पुनःथापना गन मूल योजनालाई

साकार पानर् परमेँवरले इॐाएली जाितलाई च ु ुभएको िथयो। पिवऽ इितहास

नै त्यस पुनःथापना गन परमेँवरको कामको अध्ययन हो। परमेँवरले तयार
पानुभ
र् एको मुिक्तको योजनाको मुख्य भूिमका इॐाएल रा सँग गिरएको करारले
खेल्ने अपेक्षा गिरएको िथयो।

ँ कारोबार गनुभ
(परमेँवरले इॐाएलीह सग
र् एको बेलामा तत्कालीन

सारा िवँवको जनसं ख्या किरब तीन करोड िथयो भनेर जनसं ख्यािवद्ह ले

अनुमान गरे का छन्-अनुवादकको खोजअनुसन्ु धान)। सारा मािनसह को बीचमा
इॐाएली जाितलाई नै परमेँवरले आफ्ना जनह
अॄाहमकै सन्तानलाई माऽ उहाँले आफ्ना जनह

भनेर िकन च ु भ
ु यो?

बनाउन िकन च ु भ
ु यो?

हेनह
र्ु ोस् व्यवःथा ७:६-११ "६ िकनिक परमूभ ु ितमीह का परमेँवरको िनिम्त

१२

ितमीह

एक पिवऽ जाित हौ। परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले पृथ्वीमा भएका

सबै मािनसह मध्येबाट आफ्नो िनिम्त एक िवशेष जाित, एक अमूल्य सम्पि
बनाउन ितमीह लाई छान्नुभएको छ। ७ ितमीह

सं ख्यामा अ

जाितह भन्दा

र् एको वा छान्नुभएको होइन,
धेरै भएकाले परमूभ ुले ितमीह लाई ूेम गनुभ
िकनिक ितमीह

त सं ख्यामा सबै जाितह भन्दा कम िथयौ। ८ तर परमूभ ुले

ितमीह लाई ूेम गनुभ
र् एको कारणले, र उहाँले ितमीह का िपता-पुखार्ह िसत

गनुभ
र् एको ूित ा पूरा गनर्लाई नै ितमीह लाई परमूभ ुले आफ्नो बाहुबल ारा

िनकाली ल्याउनुभयो, र िमौका राजा फारोको हातबाट, दासत्वको दे शबाट
छु टकारा िदनुभयो। ९ यसकारण याद राख, परमूभ ु ितमीह का परमेँवर माऽ

परमेँवर हुनहु न्ु छ, एक िवँवासयोग्य परमेँवर। उहाँलाई ूेम गन र उहाँका

आ ा पालन गन हजार पुःतामािथ उहाँले आफ्नो ूेमको करार पूरा गनुह
र् न्ु छ, र

दया दे खाउनुहन्ु छ। १० तर उहाँलाई ितरःकार गनह लाई उहाँले अवँय नाश
गनुह
र् न
े , र उहाँलाई घृणा गन िव
ु छ
११

यसकारण

आज

मैले

होिशयारीसाथ पालन गर।"
मानव

जाितमा

बदला िलन उहाँ िवलम्ब गनुह
र् न
े ै न।
ु छ

ितमीह लाई

परमेँवरको

इॐाएलीह लाई आफ्ना जनह

िदएका

ूेम

आ ा, िविध

केिन्ित

भएर

र

िवधान

नै

उहाँले

भनेर च ु ुभएको िथयो। परमेँवरको बारे मा

आत्म ान सुरिक्षत राख्न र उहाँका जनह

ारा मानव जाितलाई मुिक्त िदलाउन

उहाँले अॄाहम र उनका सन्तानह सँग करार बाँध्नुभएको िथयो (भजन

६७:१-४ "१ परमेँवरले हामीूित अनुमह ग न् र हामीलाई आशीवार्द दे ऊन्

र आफ्नो मुहार हामीमािथ ूकािशत गिरदे ऊन्। २ र तपाईंको मागर् पृथ्वीमा
ूकट होस्, र तपाईंको उ ार सबै जाितह लाई थाहा होस्। ३ हे परमेँवर,
मािनसह ले तपाईंको ूशं सा ग न्, सबै मािनसह ले तपाईंको ूशंसा ग न्।
४ जाित-जाितह
मािनसह मािथ

ूसन्न होऊन् र आनन्दले गीत गाऊन्,
न्यायपूवक
र्

शासन

गनुह
र् न्ु छ, अिन

िकनिक तपाईंले

पृथ्वीका

जाितह लाई

र् न्ु छ)। य िप, परमेँवरलाई इॐाएललाई च ु ु नै उहाँको ूेमको
मागर्दशर्न गनुह

सब च्च काम िथयो। अॄाहमका सन्तानले आफ्नो धमर्कमर् ारा आजर्न गन ूेम
नभएर परमेँवरको आफ्नै अनुमहले उपलब्ध गराइएको ूेम भएकोले कसै ले

पिन घमण्ड गन ठाउँ छै न। परमेँवर आफैले भ ुभयो "ितमीह
अ

सं ख्यामा

ु े ितमीह लाई ूेम गनुभ
जाितह भन्दा धेरै भएकाले परमूभल
र् एको वा

१३

छान्नुभएको होइन, िकनिक ितमीह

त सं ख्यामा सबै जाितह भन्दा कम

िथयौ।" (व्यवःथा ७:७)।

परमेँवरले जुन तिरकाको आधारमा उहाँले मािनसह लाई च ु ुभयो

त्यो मानव मनिःथितको िबपिरत िथयो। आफ्ना अगुवाह
शिक्तशाली
च ुन्छन्।

वा

तर

बिलयो,

परमेँवरले

ानले

भिरएको

आफूलाई

र

सेवा

चु

आत्मिवँवास

गनर्

मािनसह ले

भएकाह लाई

शिक्तशाली

र

बिलया

मािनसह लाई च ु ुभएन तर आफू कमजोर भएको, अयोग्य भएको, बुि

नपुगेको र केही पिन होइन भ ेह लाई च ु ुभयो तािक कसै ले आफ्नै बाहुबल

वा धमर्कमर्ले परमेँवरको अगािड धमार्त्मा ठहिरएको भनेर फूितर् नलगाओस्

(१ कोरन्थी १:२६-३१ "२६ भाइ हो, जब ितमीह
ितमीह

बोलाइएका िथयौ,

कःता िथयौ? सो िवचार गर। सांसािरक ःतरअनुसार ितमीह मध्ये धेरै

जना बुि मान्, धेरै जना शिक्तशाली र धेरै जना खानदानी िथएनौ। २७ तर

बुि मान्ह लाई शमर्मा पानर् परमेँवरले सं सारका मूखर् कुराह लाई छान्नुभयो,

र शिक्तशालीलाई शमर्मा पानर्लाई परमेँवरले सं सारका िनबर्ल कुराह लाई
छान्नुभयो। २८ परमेँवरले सं सारका नीच र तुच्छ ठहिरएका कुराह लाई

ु े िक जुन
च ुन्नुभयो। यहाँसम्म िक नगण्य कुराह लाई पिन च ुन्नुभयो, यस हे तल

कुरा छन् ती व्यथर् ठहिरऊन्, २९ र कुनै ूाणीले परमेँवरको सामुन्ने अह ार
ु न्ु छ,
नगरोस्। ३० परमेँवर नै भींट येशूमा ितमीह का जीवनको ॐोत हुनह

भींटलाई नै उहाँले हाॆा बुि , हाॆा धािमर्कता र पिवऽता र हाॆा उ ार

ु ा नै गवर् गरोस्”) ।
बनाउनुभयो। ३१ यसै ले लेिखएको छ, “गवर् गनले ूभम

य िप ितनीह मा भएका िवशेषअिधकार वा अवसरको बारे मा हे र :

"आफ्ना इॐाएली जनह

ूशंशनीय र मिहिमत होस् भ े परमेँवरको चाहना

िथयो। ूत्येक आित्मक लाभ ती मािनसह लाई िदइएको िथयो। आफ्नो
चिरऽको ूितिनिध हुन ितनीह लाई चािहने खुबीको िनमार्ण गनर् कुनै तत्वबाट

परमेँवरले बं िचत गराउनुभएको िथएन। परमेँवरको व्यवःथालाई पालन गरे र

ितनीह मा हुने समृि

वा सफलताको जीवनबाट सं सारका रा का मािनसह ले

छक्क वा अचम्म मा ुपनिथयो। ितनीह लाई आआफ्ना कामह मा िसपालु
बनाउन परमेँवरले ितनीह लाई िनरन्तर पमा
सक्नुहन्ु थ्यो। त्यसले गदार् ितनीह

ानबुि

र दक्षता उहाँले िदन

सारा मािनसह को गु

हुन्थे। ितनीह ले

परमेँवरको व्यवःथालाई मानेको हुनाले ितनीह लाई सम्मान हुन्थ्यो र
अ भन्दा

ितनीह

ूिति त

जाित

हुन्थ्ये।

१४

यिद

ितनीह ले

परमेँवरका

वचनह लाई िशरोपर गरे र चलेको भए अ

रा

वा जाितका मािनसह मा

आउने रोगव्याधीबाट सुरिक्षत हुन्थे। ितनीह मा बौि क क्षमताको जोश हुन्थे
र ितनीह

परमेँवरको आिशषले भिरपूणर् हुन्थे। ितनीह को सबै सम्मुनित वा

सफलतामा परमेँवरको मिहमा, उहाँको राजकीय शिक्त र ूित ा ूकट
हुन्थ्यो। यस पृथ्वीको सबभन्दा महान् रा
क्षमतालाई परमेँवरले

हुन ितनीह लाई चािहने ूत्येक

उपलब्ध गराउनुभएको िथयो।"-एलेन जी

बाइःट अबजेक्ट लेसनस्, पृ. २८८बाट

ाइट,

पान्तिरत।

परमेँवरले पौरािणक इॐाएललाई बोलाउँदा उहाँले ितनीह लाई के

गनुभ
र् एको िथयो? त्यसैलाई मध्यनजरमा राखेर हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भनेर
बोलाउँदा उहाँले हामीलाई पिन के गनुभ
र् एको िथयो? त्यो सोच्नुहोस्।

उपसं हार:
साममी भएमा एलेन जी

ाइट ारा िलिखत पािशयाकर् एण्ड ूोफेटसको पृ. ४४-

५१को "द िबयशन" र पृ. १२५-१३१को "द कल अभ अॄाहम"
पढ्नुहोस्।

पिरवार र साबथ सं ःथाको ःथापनाले सु मा परमेँवरले ःथापना

गनुभ
र् एको मािनसको सृि को उ ेँय के िथयो भनेर ूितिबिम्बत गदर्छ (उत्पि
२:२१-२४)। येशू भी ले ःप

पमा राख्नुभएको अवधारणा अनुसार साबथ

सारा मानव जातको िनिम्त ःथापना भएको िथयो (मकूर्स २:२७,२८)। जब
परमेँवरले सात

िदनलाई अलग पानुह
र् ँद
ु ा उत्पि को

पुःतकमै साबथको

िवँवव्यापीकरणको ःवभावलाई दे खाइएको िथयो। साबथ आफ्नो करारमा

रहनुपन इॐाएलीह लाई बोलाउनु हुँदा पिहले नै अथार्त ् सं सारमा पापको ूवेश

ु न्दा अगावै साबथको गिरमा ःथािपत भएको िथयो। यिद सं सारका सबै
हुनभ
मािनसह

र इसाई हुँ भनेर दावी गन सबैले साबथलाई पालन गरे को भए

सबैलाई एक बनाइराख्ने शिक्तशाली बल हुनेिथयो होला। अॄाहमका सन्तान

इॐाएलीह लाई िसनैको पहाडमा दश आ ा िदनुभन्दा पिहले नै आदम र
हव्वालाई िवौामको िदन िदनुभएको िथयो तािक ितनीह को सन्तानह को

बीचमा र परमेँवरसँग साझा िमलन होस्। "अदनको बगचामा ःथापना भएको
साबथ र पिरवार एक आपसमा अिभ
िथयो। अ

अ

भइरहोस् भ े परमेँवरको उ ेँय

कुनै िदनभन्दा यस िदनमा हामीह

अनुभव गनर् सम्भव छ। पिरवारका सदःयह

१५

अदनको बगचामा रहे को

एक आपसमा िमलेर काम र

अध्ययन गरोस्, आराधना र मनोरञ्जन गरोस्, बुबा घरपिरवारको पूजारी होस्
र आफ्ना छोराछोरीह को िनिम्त बाबु आमा साथी र िशक्षकह
परमेँवरको
५३५बाट

योजना

िथयो।"-एलेन

जी

ाइट,

चाइल्ड

होउन् भ े

गाइडेन्स,

पृ.

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

उत्पि को

पुःतक

अनुसार

ी

आदमको

करङबाट

िनकािलएकी िथई। त्यस लेखले ौीमान् र ौीमतीको बीचमा
कःतो

घिन

र

पारःपिरक

सम्बन्ध

भइराख्नु अत्यन्त

आवँयक छ भनेर कसरी दे खाउँछ? बाइबलभिर परमेँवरले

ँ कित निजक हुन चाहनुहन्ु छ भनेर उहाँले
आफ्ना जनह सग

ौीमान् र ौीमतीको सम्बन्धको उदाहरणको िचऽण गनुभ
र् एको
छ। त्यो िकन होला?
आ.

बाबेलको धरहराको कथामा उल्लेिखत जाित र भाषाको
िबभाजन र िभ ता परमेँवरको सु को योजनामा िथएन तैपिन
येशूलाई िवँवास गद एकतामा रहेर ती जाित र भाषाले
ल्याउने िभ ताबाट हामी कसरी मािथ उक्लेर बःनसक्छ ?

इ.

पौरािणक इॐाएललाई परमेँवरले बोलाउनुभएको र हामीले
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह लाई परमेँवरलाई िवँवास नगन र

उहाँका दश आ ाह लाई पन्छाउने इसाईह बाट अलग हुने
ँ
भ े हो भने
आ ानमा के समानता छ? अझ ःप सग

इॐाएलको इितहासबाट हामी के पाठह
जसले

गदार्

हामीलाई

भी

ारा

ईँवरीय

िसक्न सक्छ

बोलाहटूित

िन ावान भएर हामी बःन सक ।
सारांश: सारा मानव ूाणी एक भएर तालमेल गरे र बसोस गरोस् भ े

परमेँवरको योजना सृि मै िथयो। हामीह का ूथम िपतामाता आदम र
हव्वाले परमेँवरको वचन पालन नगदार् परमेँवरको योजनामा वाधा वा
अवरोध आएको िथयो। य िप, परमेँवरले अॄाहम र उनका सन्तानह लाई

बोलाउनुभयो तािक अदनको बगचामा गुिमएको वातावरण येशू भी
पाइने पुनःथापनाको ूित ा जीिवत पािरराखोस्।
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ारामाऽै

कथा १

ँ को िचनाजानी
असल मािनसह सग
सामुएल स, म्यानमार

म्यानमारमा मािनसह सँग सम्बन्ध राखेर चल्नु अित मह वपूणर् मािनन्छ।
त्याहाँ तपाईँ को हो र तपाईँसँग के छ त्योसँग सरोकार रहदन। तर दिक्षण

पूवीर् एिशयामा तपाईँले कसलाई िच ुभएको छ त्यसमा तपाईँको जीवन िनभर्र
रहन्छ।

म्यानमारको राजधानी यान्गुनमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकूल छ।

त्यो ःकूलमा ६५० जना िब ाथीर्ह
साना साना भवनह

छन्। सन् १९७५मा ःकूलको िनिम्त

बनाइएका िथए। तर ःकूलको लोकिूयताको कारण

त्यहाँ पढ्न धेरै िव ाथीर्ह ले भनार् हुन चाहेका िथए। त्यहाँका ूशासकह ले

धेरै दु:ख मान्दै कितपय िव ाथीर्ह लाई फकार्उन परे को िथयो। त्यस ःकूलमा

िव ाथीर्ह लाई पढ्न ठू ला भवनह को आवँयकता िथयो। एडभेिन्टःट चचर्का
अगुवाह ले या ुनका धेरै मािनसह लाई िचनेतापिन ःकूललाई ठू लो बनाउन

आिधकािरक अनुमित िदने मािनसह को सहयोग पाउन सकेका िथएनन्।
चचर्का

पदािधकारीह ले

या ुन

सहरको
नगर
पािलकाका
ँ
ूशासकह कहाँ गएर ठू लो भवन बनाउन पाउ भनी अनुमित मागे। सबैले
हुन्छ हुन्छ भने तर कसै ले पिन कागजमा हःताक्षर गनर् मानेन। अगुवाह ले

आफूह ले व्यिक्तगत पमा िचनेका सरकारी मािनसह कहाँ सहयोगको िनिम्त

िबिन्त गरे । तर मुखले माऽ हुन्छ हुन्छ भने तर कोही पिन मािनस

आिधकािरक

पमा सहयोग गनर् तयार भएनन्।

िवँव सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को मुख्य कायार्लय अमेिरकामा छ।

त्यसलाई जनरल कन्फरे न्स भिनन्छ। त्यहाँको ूशासकलाई साउथरन एिशया
पािशिफक िडिभजनका पदािधकारीह ले या ुनमा ठू लो ःकूल बनाउन खाँचो

परे को अवगत गराएका िथए। सन् २०१२मा िवँवका सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

चचर्का िवँवासीह ले िदएका तेर्ह साबथ ःकूलमा उठ्ने भेटीको केही भाग
या ुनको ःकूल भवन बनाउन सहयोग गनर् जनरल कन्फरे न्सका

पदािधकारीह ले िनणर्य गरे का िथए।
रकमह

या ुनको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकूलको आवँयक भवन बनाउन

जम्मा गरे । पैसा पिन िथयो तर नगर पािलकाले भवन बनाउन

अनुमित िदएन िकनभने त्यहाँ कोही पिन मािनस िचने जानेका िथएनन्। चचर्का
पदािधकारीह लाई नगर पािलका धाउँदा धाउँदै ितन वषर् िबतेको िथयो।
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म्यानमारमा चचर्का पदािधकारीह

नेतत्ृ व

छान्यो।

नयाँ

अगुवाह ले

पिन

च ु े िनयिमत बममा चचर्ले नयाँ
सरकारी

ःथानीय

िनकायका

मािनसह लाई िचनेका िथएनन्। त्यसले ितनीह लाई िनराश बनाएको िथयो।

िव ाथीर्ह को ओइरो लाग्ने बम अिहले पिन जारी छ तर सबैलाई समेट्ने

भवन छै न। भवन बनाउन अनुमित िलन कसै लाई पिन िचनेको छै न। चचर्का
पदािधकारीह ले नयाँ भवन बनाउन असम्भव भएको ठा

थालेका िथए।

तब एक िदन साउथरन एिशया-पािसिफक िडिभजनको अध्यक्ष सामूएल

स म्यानमारका चचर्को अगुवाह लाई भेट्न गए। उनी आफै पिन म्यानमारको
नागिरक िथए। उनले चचर्का पदािधकारीह सँग ःकूलको बःतुिःथितबारे

सोधे। चचर्का पदािधकारीह ले भवन बनाउन अनुमित िलन ःथानीय सरकारी
िनकायसँग ूयास गरे को र कसै लाई निचनेकोले असफल भइरहे को बताइए।

तर सामूएल सले जवाफ िदए, "हो तपाईँह ले आिधकािरक मािनसह लाई
ु न्ु छ। यिद
िच ुभएको छै न होला। तर हामीह सँग जीिवत परमेँवर हुनह
उहाँसँग हामीले चचर् भवन बनाउन अनुमितका लािग िबिन्त गर्य भने उहाँले
नै व्यवःथा िमलाउन सक्नुहन्ु छ।"
अगुवाह लाई

ूाथर्ना

गरे र

नयाँ

अनुमित

माग्न

भवन

िनमार्ण

िनकायलाई दखार्ःत िदन सामुएल सले सल्लाह िदए। अगुवाह ले ूाथर्ना

ु मा बिसरहे की एक जना
नगर पािलकामा गए। त्यहाँ टे बल
ितनीह लाई मुःकराउँदै अिभवादन गिरन्।। जब चचर्का

गरे पिछ ितनीह
मिहलाले

पदािधकारीह ले

या ुन

एडभेिन्टःट

सेिमनारीबाट

आफूह

आएको कुरा

उनलाई भने तब उनको अनुहार चम्क्यो। त्यो ःकूल १-१२ कक्षासम्म राॆरी

चलेको कुरा त्यस सहरमा सबैलाई थाहा िथयो।

त्यो ःकूलबाट आउनुभएको हो!" उनले उत्सािहत भएर
ँ
बोिलन् "म त्यही ःकूलमा पढे को िथए।
त्यस ःकूलको मूल्य मान्यता र
िशक्षालाई म असाध्यै मन पराउँछु। त्यसले गदार् मेरा दुई जना छोरीह त्यही ँ
"ए, तपाईँह

पिढरहे का छन्।"

उनलाई

चचर्का पदािधकारीह ले ःकूलको भवन िनमार्णको योजनाह
जानकारी

गरे पिछ

योजनाका

सबै

आवँयक

वारे

कागजह मा

आिधकािरक पमा सहमत जनाउने कुरा उनले त्यितखेरै वचन िदइन्।
उनले

"तपाईँह लाई म सहयोग गछु र् र तपाईह को िनिम्त म काम गनछु "

ूितव ता जनाइन्। उनको वचन अनुसार छोटो समयमै उनको

सहयोगले ःकूलको भवन िनमार्ण सु

भयो।

सन् २०१७मा नयाँ ःकूल भवनको िनमार्ण सम्प

भएपिछ त्यस

ःकूललाई परमेँवरमा अपर्ण गरे । ःकूलको अपर्णको समारोहमा सहभागी हुन
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िवँव एडभेिन्टःट चचर्को अध्यक्ष टे ड िवलसन, धेरै िशक्षक, िव ाथीर्, चचर्का
अगुवाह

र ःथानीय िनकायका पदािधकारीह

समावेश भएका िथए।
ःकूलका िशक्षकह लाई ूोत्साहन िदँदै अध्यक्ष िवलसनले

भने,

"तपाईँह ले ःकूलको केन्ििवन्दु येशूलाई बनाउनुहोस् िकनभने ःकूल या न
ु
सहरका मािनसह लाई ूभाव पान मह वपूणर् केन्ि हो।" या ुन सहरमा पाँच
मािनसह

करोड बसोबास गदर्छन्।

सन् २०१२को तेर्ह साबथ ःकूलबाट उठे को भेटीले ःकूल बनाउन

सहयोग गरे कोमा िवँव एडेभिन्टःट चचर् समूदायूित हािदर्क कृत ता त्यस

ःकुलको खजाञ्ची वेःली डोले व्यक्त गरे का िथए।

तेर्ह साबथ ःकूलको भेटीले ःकूलको िनिम्त ३००,००० डलर अथार्त ्

ितन करोड

पैयाँ उपलब्ध गराएको िथयो। चारकरोड पिच्चस लाख

पैयाँ

व्यिक्तगत सहयोग र म्यानमार युिनयन िमसनको जग्गा बेिचिवखनबाट उपलब्ध
गराएको िथयो। जनरल कन्फरे न्सको िवशेष कोषबाट चार करोड

गरे को िथयो। दुई करोड

पैयाँ ूदान

पैयाँ साउथरन-एिशया पािसिफक िडिभजनले

उपलब्ध गराएको िथयो भने आसाले पाँच लाख

पैयाँ उपलब्ध गराएको

िथयो।"या ुन सहरका समाजमा हाॆो ःकूल ब ीको धरहरा भएर खडा गन
हाॆो लआय हो" त्यस ःकूलको िूिन्सपल सले आफ्नो िवचार व्यक्त गरे । नयाँ

भवनमा ८०० िव ाथीर्ह

हुनेछन्। पुरानो भवनलाई िनरन्तर पमा ूयोग गनर्

सिकयो भने अझ धेरै िव ाथीर्ह

भनार् हुनसक्छन् िून्सपलले भ ुभयो। अिहले

त्यस ःकूलमा ६४८जना िव ाथीर्ह

छन्। त्यसको २८ूितशत िव ाथीर्ह

ु एको
एडेिन्टःट पिरवारबाट आएका छन्। ःकूल अपर्ण समारोहमा सहभागी हुनभ

िडिभजन अध्यक्ष सामुएल सले ःकूल भवन िनमार्ण कायर्लाई परमेँवरको

आँचयर्पूणर् हःतक्षेप भनेर आफ्नो िवचार व्यक्त गदर्छन्।

तपाईँह को सहरका सरकारी पदािधकारीह सँग िचनजान
ु न्ु छ-त्यो
नहोला, तर हामीसँग अत्यन्त मह वपूणर् िचनजान भएको व्यिक्त हुनह
"हो,

हो परमेँवर िपता" उहाँले व्यक्त गनुभ
र् यो।
औजारह

"एलेन

जी

ाइटले

उपलब्ध गराय

भ ुभएको

छ

"यिद

हामीह ले

उहाँलाई

भने परमेँवरले आफ्नो काम गनुह
र् न
ु ेछ। जब
हामीले उहाँमािथ भरोसा राख्दछ , उहाँलाई िवँवास गदर्छ , उहाँसँग माग्दछ ,

उहाँले हामीलाई सबै मागर्मा अगुवाई गनुह
र् न
ु ेछ। उहाँको काम भएकोले
परमेँवर जिहले पिन हामीसँग रहनुहन्ु छ।" टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ९,

पृ. १०७बाट उद्धृत गद सामुएल सले भ ुभयो।

१६-३

लेखक: आन् मेकचेसनी।

