१

के भयो?

यस अध्यायका मूल पदह : भजन १००:३, ूेिरत १७:२६, उत्पि
१८-२५, उत्पि

१:२८,२९ र उत्पि

२:७,

३:१५।

यस अध्यायको मूल सार पद: "हाॆै ःव पमा मानव जीवन सृि

गर । ितनीह

हाॆो ूित प हुनछ
े ....त्यसकारण परमेँवरले मािनस जाितलाई उहाँको ःव पमा

सृि

गनुभ
र् यो, परमेँवरकै ूित पमा उहाँले ितनीह लाई सृि

नर र नारी सृि

गनुभ
र् यो" (उत्पि

गनुभ
र् यो। उहाँले

१:२६,२७ न्यु िरभाइज्ड ःटान्डडर् भजर्नबाट

पान्तिरत)।
मानव जीवनको सृि को बारे मा बाइबलको िववरणमा आशा, सुखमय

र िस ता अथार्त ् पिरपक्वताले भिरएको पाउँछ । परमेँवरले ूत्येक िदनमा

र्ु यो र
गनुभ
र् एको आफ्नो सृि को काम पूरा भएपिछ उहाँले त्यस कामलाई हे नभ
ँ ी, भूकम्प,
"असल" भनेर उच्चारण गनुभ
र् यो। त्यस उच्चारणमा हुरीबतास, आध

अिनकाल, भयाभव रोग व्याधी र (कोरोना जःतो) महामारी समावेश भएको
िथएन।
तब के भयो त?

जब उहाँले छ िदन लगाएर सृि को सबै काम सम्प

गनुभ
र् यो तब

छै थ िदनको अन्तमा आएर उहाँले झन यो उच्चारण गनुभ
र् यो "धेरै असल।"
अ

िदनह चािहँ असल, र त्यस िदनमा उहाँले धेरै असल िकन भ ुभयो?

िकनभने त्यस िदनमा परमेँवरले ती जीवह लाई सृि

गनुभ
र् यो जो आफ्नै

ःव प वा ूित पमा िथए। त्यसलाई हामी मानव जाित भन्छ । उत्पि को
िववरणमा ती मानव जीवनको जःतो असल सृि
जीवह

सबै कुरामा िस

िकनभने आिखरमा ितनीह

अ

र पिरपक्व िथए। ितनीह

िथएन। ती मानव
िस

हुनै पथ्य ।

परमेँवरकै ूितिबम्ब गिरने गिर उहाँको ूित पमा

१

गिरएको िथयो। त्यसकारण ती जीवह मा हुनपु न परम आवँयकतामा

सृि
हत्या,

िहँसा,

चोरीडकैती,

जालीफताहा,

छलकपट,

बेइमानी,

ग ारी

वा

िवँवासघात र सबै खालको नैितक ॅ ता तथा िनचता िथएन। तर के भयो

त?

परमेँवरले सृि मा पिहले कसरी सृजनुभएको िथयो र त्यस िस

सृि मा के भयो यस अध्यायमा हामी हे नछ । अन्तमा आएर यस अध्यायले

यस अध्ययन पुःतकको िवषयबःतुलाई अवलोकन गनछ : त्यस िविमएको
ु न्ु छ।
सृि लाई फेिर "धेरै असल" भनेर उच्चारण गनर् परमेँवरले के गद हुनह

यस अध्यायको झलकमा: मानव जीवनदे िख यस सं सारको उत्पि को

बारे मा बाइबलले हामीलाई के िसकाउँछ? मानव जीवनबाट परमेँवरले कःतो
खालको सम्बन्धको अपेक्षा गनुभ
र् एको िथयो? असल र खराबको

ान िदने

खको उ ँ
े य के िथयो? जब आदम र हव्वा पापमा फसे तब ितनीह लाई

कुन आशा तुरन्तै िदइएको िथयो?
१.

मािथदे िख

तलसम्म,

तलदे िख

मािथसम्म....अथार्त ्

मािथदे िख

तलसम्म

कछु वा...
"आिदमा परमेँवरले आकाश र पृथ्वी सृि

गनुभ
र् यो" (उत्पि

१:१

पान्तिरत)।
एक जना वै ािनकले सूयक
र् ो विरपिर महह

घुम्छ र सूय र् नक्षऽको

केन्िमा घुम्छ भनेर व्याख्या गद िथए। त्यसबेला एक जना टे िनस जु ा
लगाएकी बृ

मिहलाले सबैको सामु उिभएर भिनन् "पृथ्वी गोलो छै न तर

च्याप्टो छ र यो कछु वाको पीिठउँमा ठिडएको छ।" अन मजाक ठानेर त्यस
वै ािनकले उनलाई सोधे "कछु वा कसमािथ बसेको छ?" "त्यो कछु वा अक
कछु वामािथ बसेको छ" उनले जवाफ िदइन्। "हजुर आमा, अिन त्यो कछु वा
कसमािथ बसेको छ त?" त्यस मिहलाले जवाफ िदइन्, "त्यो कछु वा अक
कछु वामािथ बसेको छ।" तर त्यस वै ािनकले फेिर त्यस

कछु वा कसमािथ

ँ
ठ
बसेको छ भनेर सोध्न खोज्दा उनको अनुहारमा आफ्नो औलाले
भिनन् "बाबु तपाईँको सास खेर नफाल्नुहोस्। तलसम्मै कछु वा छ।"
यो

कथा

मजाको

भएतापिन

यसले

मानव

अिःतत्वको

ाउँदै

अत्यन्तै

ँ
ँ छ-यस जगतको अिःतत्वको ःवभाव। हामीले
िनणार्यक िवषयबःतुलाई औल्याउ

२

नरोजेको यस पृथ्वी के हो? हामी यहाँ िकन छ ? हामी यहाँ कसरी आइपुग्य ?
आिखरमा हामी कहाँ गइरहे काछ ?
उपयुक्त
र्

ूँनह

अत्यन्तै

मौिलक

र

आधारभूत

छन्,

जुन

मािनसह ले बराबर सोध्छन्। हामी को ह र हामी यहाँ कसरी आइपुग्य भ े

बुझाइले हामी यस सं सारमा बाँच ुञ्जेल हामी कसरी िजउनुपछर् र कसरी
चल्नुपछर् भ े कुरालाई ूभाव पादर्छ।
दे हायका पदह

ध्यान िदएर पढ्नुहोस्। ती ूत्येक पदले मािथका

ूँनह लाई आआफ्नै तिरकाले कसरी जवाफ िदन्छन्? ती सबै पदह मा एउटा
साझा धारणा के छ? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

१:१ "आिदमा परमेँवरले आकाश र

पृथ्वी सृिंट गनुभ
र् यो।", भजन १००:३ "परमूभ ु नै परमेँवर हुनहु न्ु छ भनी

जान। उहाँले नै हामीलाई बनाउनुभयो, र हामी उहाँकै ह , हामी उहाँका ूजा र

उहाँको खकर्का भेड़ाह

ह ।", यशैया ४०:२७-३१ "२७ हे याकूब, ितमी िकन

कराउँछौ? हे इॐाएल, ितमी िकन यःतो गुनासो पोखाउँछौ? “मेरो बाटो

र् एको छै न।” २८ के
परमूभ ुदे िख लुकेको छ, परमेँवरले मेरो वाःता गनुभ
ितमीलाई थाहा छै न? के ितमीले सुनक
े ा छै नौ? परमूभ ु सदासवर्दा परमेँवर
हुनहु न्ु छ, पृथ्वीको पल्लो छे उसम्मका सृिंटकतार् हुनहु न्ु छ। उहाँ न त थिकत न

है रान हुनहु न्ु छ, र कसैले पिन उहाँको समझलाई नाप्न सक्दै न? २९ उहाँले
थिकतह लाई बल िदनुहन्ु छ, र कमजोरह को शिक्त बढ़ाइिदनुहन्ु छ। ३०

युवक पिन दुबल
र् र थिकत हुन्छन्, र जवान मािनसह

थाकेर लो छन्। ३१

तर परमूभ ुको आशा गनह को बल फेिर नयाँ हुनछ
े । ितनीह
मािथ उ नेछन्, र दगुरेर पिन ितनीह

थाक्नेछैनन्। ितनीह

ग डझ मािथ-

िहँ नेछन् तापिन

मूच्छार् पनछै नन्।", ूेिरत १७:२४-२७ "२४ “परमेँवर, जसले सं सार र

त्यसमा भएका यावत् थोक बनाउनुभयो, उहाँ ःवगर् र पृथ्वीका ूभ ु भएका हुनाले

हातले बनाएको मिन्दरमा वास गनुह
र् न्ु न, २५ उहाँलाई कुनै थोकको खाँचो

परे जःतो गरी मान्छे को हातबाट उहाँको सेवा हुनपु छर् भनी नसोच्नुहोस्। िकनभने
उहाँले नै सबैलाई जीवन, सास र सबै चीज िदनुहन्ु छ। २६ उहाँले एक जनाबाट

समःत पृथ्वीमा वास गनर् मािनसको ूत्येक जाित बनाउनुभयो। ितनीह का

िनवासका अविध र सीमा पिन तोिकिदनुभयो, २७ ितनीह ले परमेँवरलाई

खोजून,् शायद ितनीह ले छामछु म गरे र उहाँलाई भे ाउलान् िक भन्ने आशामा

यसो गिरयो। तर पिन उहाँ हामी हरे कबाट टाढ़ा हुनहु न्ु न।", एिफसी ३:९

"सबै कुरा सृजनुहन
ु े परमेँवरमा युग-युगदे िख लुप्त रहेका रहःयको योजना के

३

हो, सो सबै मािनसलाई खुलःत गराउने अनुमह मलाई िदइयो।" र िहॄू

ँ बोल्नुभएको
१:२,१० "यी आिखरी िदनह मा उहाँ आफ्ना पुऽ ारा हामीसग

छ। पुऽलाई नै उहाँले सबै कुराका उ रािधकारी िनयुक्त गनुभ
र् यो, उहाँ ारा नै
समःत सृिंट रच्नु पिन भयो।....१० उहाँ फेिर भन्नुहन्ु छ, “हे परमूभ ु, तपाईंले

आिदमा पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो, र आकाशमण्डल तपाईंका बाहुलीको काम
हो।"

उत्पि

१:१ र अ

पदह मा पिन परमेँवरले आफू सृि कतार्

ु न्ु छ भनेर ूमािणत गनर् ूयास गनुभ
हुनह
र् एको छै न। यो रोचक मा ुपछर्। त्यस

िवषयमा बाइबलमा कुनै िवःतृत बादिबवाद गनर् खोिजएको छै न। ब
ु न्ु छ भनेर सरल र ःप
सृि कतार् हुनह

परमेँवर

पमा उल्लेख गिरएको छ। यस

िवषयमा बाइबलमा कुनै िकिसमको तकर्, ःपि करण, व्याख्या र ूमािणकरण

गनर् पिन खोिजएको छै न। त्यसलाई ःवीकार गनुर् वा महण गनुभ
र् न्दा अ

कुनै

उपाय छै न तर केवल परमेँवरमािथ िवँवास र आःथाको आवँयक छ।

त्यसको मूख्य र सरल कारण यो छ िक यस सं सार कसरी सृि

गिरयो र

त्यसको ूिबया हे न र् त्यसबेला हामी कोही पिन िथएन न त कुनै वै ािनक नै।

तकर् गनुर् पदार् यस पृथ्वीको सृि मा हामी हुन ु असम्भव िथयो। जुनसुकै दशर्न,

िबचार, अवधारणा परमेँवरलाई िवँवास नगनले यस सं सारको उत्पि को
बारे मा राखेतापिन ती अवधारणाह , अनुमानह
नहुन ् ती सबैलाई मा

वा वै ािनक तकर्ह

नै िकन

िवँवास नै चािहन्छ, जसरी हामी परमेँवर सृि कतार्

ु न्ु छ र उहाँले नै सबै थोक बनाउनुभयो भनेर िवँवास गछ । वाःतिवक
हुनह
कुरो त यो छ आकाश, नक्षऽ वा जगत र पृथ्वीको उत्पि मा हामी कोही पिन

िथएन ।

जेभएतापिन उहाँ सृि कतार् हुनहु न्ु छ भनेर हामीले िवँवास ग न् भनेर

परमेँवरले चाहनुभएतापिन िबना असल कारण िकन िवँवास गन भ े कुरालाई

उहाँले हाॆो समक्ष ूःतुत गनुह
र् न्ु छ। हामीले जे िवँवास गछ त्यसको िनिम्त

केही न केही आःथा वा िवँवास हामीमा हुनै पछर्। यसलाई मध्यनजरमा राखेर

सृि कतार्ले यस सं सारमा हामीलाई राख्नुभएको कारण के हो सो सोच्नुहोस्।
कितपय वै ािनक, दासर्िनक, बुि मानी भनाउँदाह ले यस पृथ्वी वा नक्षऽ वा
महह

्
अचानक हुन आयो वा कुनै िवःफोटबाट रहन आयो भनेर दावी गछर्न।

त्यसको लािग पिन ितनीह को कुनै ूमाण छै न। त्यसलाई िवँवास गनर्
िवँवासै चािहन्छ।

४

२. सृि कतार्को ूित पमा (उत्पि
मानव
परमेँवर आफैले

जीवन-पु ष र
सृि

१:२७)
ी दुवै "परमेँवरको ःव प वा ूित पमा

गनुभ
र् यो" भनेर बाइबलले

बताउँछ। त्यस ःप

धारणालाई मनमा राखेर दे हायका ूँनह को जवाफ िदनुहोस्: १. हामीलाई
परमेँवरको आफ्नै ःव प वा ूित पमा उहाँले सृि

कुन कुन ूकारले हामी परमेँवरकै ठे ट नमुना,

गनुभ
र् योको अथर् के हो?

प, ःव प वा ूित प ह

( पान्तिरत)? २. उत्पि मा िदएको िववरण अनुसार के परमेँवरले आफ्नो

कुनै थोक बनाउनुभएको िथयो िक? यिद छै न

ःव पमा मानव ूाणी बाहेक अ

भने त्यसले हाॆो िवशेष ःतरको बारे मा के भन्छ? सं सारमा सृि
सृि , जीवजीवातह

हाॆो

ँ िमल्दै न न त िमल्न खोज्नु आवँयक
प, ूित पसग

छ न त िमलाउन खोज्नु ूयास गनुर् िकन हुँदैन? हाॆो र अ
िबपिरत सृि बाट हामी के पाठह
बारे मा िदइएको िववरणले अ

त्यसले मानव ूाणीलाई अ

गिरएको अ

सृि को बीचमा

िसक्न सक्छ ? ३. मानव जीवनको सृि को

कुनै पिन सृि भन्दा फरक छ भनेर दे खाउँदछ।
कुनै पिन सृि को तुलनामा राख्ने परमेँवरको

मनसाय नभएको हामीले कसरी बुझ्न सक्छ ? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

२:७, १८-२५

"७ तब परमूभ ु परमेँवरले भूिमको माटोबाट मािनस बनाउनुभयो, र ितनको

नाकमा जीवनको सास फुिकिदनुभयो, र मािनस जीिवत ूाणी भए।...१८ फेिर

परमूभ ु परमेँवरले भन्नुभयो, “मािनस एकलो रहन असल छै न। म त्यसको

िनिम्त त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु।” १९ 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। २० अिन

मािनसले नै सबै पािलने पशु, आकाशका पन्क्षी र सबै वन-पशुह का नाउँ

राखे। तर आदमको िनिम्त ितनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाइएन। २१
यसैकारण परमूभ ु परमेँवरले मािनसलाई मःत िनिामा पानुभ
र् यो, र ितनी

िनदाएको बेलामा ितनका करङह मध्येको एउटा िनकालेर त्यसको ठाउँमा मासु

भिरिदनुभयो। २२ जुन करङ परमूभ ु परमेँवरले मािनसबाट िनकाल्नुभएको

िथयो, त्यसबाट एउटी ःऽी बनाएर मािनसकहाँ ल्याउनुभयो। २३ मािनसले भने,
“यो त मेरै हाड़को हाड़ र मासुको मासु हो। ितनलाई ःऽी भिनने छ। िकनभने
ितनी पु षबाट िनकािलएकी िथइन्।”

२४ यसैकारण मािनसले आफ्ना आमा-

५

ँ
बाबुलाई छो छ र आफ्नी पत्नीसग
िमिलरहन्छ, र ितनीह

एउटै शरीर

हुन्छन्। २५ मािनस र ितनकी पत्नी दुवै ना ा िथए, र लजाउँदैनथे।"

परमेँवरको बारे मा हामीले मानवीय भाषामा बोल्नुपरे तापिन उहाँ

ु न्ु छ भनेर हामीले िबसर्नह
ु ु । उहाँमा
आित्मक जीव (यूह ा ४:२४) हुनह

परमेँवरीय ःवभाव, चिरऽ र गुणह

छन्। हामी यितमाऽ भ

सक्छ िक

हामीह को शारीिरक, मानिसक र आित्मक वा अध्यित्मक ःवभावले सृि कतार्
परमेँवरको ःवभावलाई कुनै न कुनै तिरकाले ूितिबिम्बत गिररहे का हुन्छ ।

हाॆो िनिम्त परमेँवरका कितपय रहःयह

िछिपरहे को हुन्छ। तर उहाँको

आित्मक र मानिसक पक्षह ले उहाँका ती गुणह
िजिकर गदर्छ। हामीमा ती पक्षह

दे खाउँछ भनेर बाइबलले

कमजोर भएतापिन ती पक्षह लाई सुधार

गद त्यसको िबकास हामी गद जान सक्छ । मानव मिँतंक वा िदमागमा
अथार्त ् चेतनामा यःतो िवशेषता छ जसले गदार् परमेँवरसँगको सम्बन्धमा
फलदायी हुन सम्भव हुन्छ जुन परमेँवरको अ

कुनै पिन पृथ्वीय सृि मा हुन

असमथर् छ।
ीलाई परमेँवरले कसरी सृि

सोच्नुहोस्। दुवै पु ष र

गनुभ
र् यो त्यसको िवशेष िववरण पिन

ी, परमेँवरको ःव पमा सृि

भएर समान हुन ु नै

अिवँवसनीय अवसर हो भनेर हामीले ःवीकार गनपछर्। जब परमेँवरले पु ष

र

ीलाई सृि

गनुभ
र् यो तब ितनीह को बीचमा कुनै उचिनच भावनाको स ेत

िथएन। दुवै जनालाई त्यही भौितक तत्वह बाट सृि

गनुभ
र् एको िथयो।

सु दे िख नै ती दुवै जनालाई परमेँवरले बराबरी तहमा राख्नुभएर उहाँसँगको

िवशेष सम्बन्धको िनिम्त छु

ाउनुभएको िथयो। ितनीह लाई परमेँवरले

िदनुभएको ःवभाव र चिरऽलाई िबकास गरे र उहाँको मिहमा गनर् दुवै जनालाई

एउटै अवसर िदनुभएको िथयो।

"परमेँवर आफैले आदमलाई साथ िदन साथी िदनुभएको िथयो।

आदमलाई आवँयक भएको सहयोगी परमेँवरले उपलब्ध गराउनुभएको

िथयो। आदमकै जोडा अनुसार सहयोगी हव्वा भएकी िथइन्। उनी आदमको

साथी वा द तरी हुन योग्यकी

िथइन्। माया, ूेम र सहानुभिू तमा आदमसँग

उनी एक हुन सिक्थन्। हव्वालाई आदमको कर बाट िनकािलएर सृि
गिरएको िथयो। त्यसको अथर् उनी आदमको िशर भएर आदमलाई िनयन्ऽण
गन होइन, न त हव्वालाई िनच ठानेर आफ्नो पाऊमुिन राख्ने हो। तर

६

आदमकै बराबरी भएर आदमको ूेम र सुरक्षामा रहन हव्वालाई सुिम्पएको
िथयो।"-एलेन जी

ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. ४६बाट

ँ सग
ँ ै (उत्पि
३. परमेँवर र मानव ूाणी सग

१:२८,२९)

जब परमेँवरले मानव ूाणीलाई सृि

उहाँले बोल्नुभएका ूथम शब्दह

गनुभ
र् यो तब ितनीह लाई

हे नह
र्ु ोस्। ती शब्दह

कोिरएका छन्। फलदायी हुने वा आफू जःतै अ

क्षमता

हुने

उहाँले

औल्याउनुभएको

पान्तिरत।

िथयो।

पृथ्वी,

कमसेकम बाइबलमा
सन्तानह

जन्माउने

जिमन

सृि लाई

वा

ँ
ँ दै त्यसलाई भनु,र् हे रचाह गनु,र् त्यसलाई बशमा राख्नु र त्यसमािथ
औल्याउ

ःवािमत्व राख्नु भनेर उहाँले औल्ँ याउनुभएको िथयो। कुनकुन िव वाह

ितनीह ले खान सक्छन् भनेर पिन ितनीह लाई उहाँले भ ुभएको िथयो।

सं क्षेप्तमा भ े हो भने परमेँवरले पु ष र

ीलाई बोल्नुभएका पिहला

शब्दह ले यस भौितक सं सारसँग ितनीह को अन्तिबर्या र सम्बन्ध कःतो
हुनपु छर् भनेर िवशेष गरे र औल्याउनुभएको िथयो।

भौितक, ूाकृितक सं सारलाई परमेँवरले कसरी हेनह
र्ु न्ु छ भनेर उत्पि

१:२८,२९ले हामीलाई के बताउँछ? के भौितक सं सार वा थोकह

खराब छन्

ँ
भएको छ
र त्यसको उपभोग हामीले गनुर् ठीक छै न भनेर परमेँवरले औल्याउनु
ँ हाॆो सम्बन्ध कःतो हुनपु छर् भनेर मानव इितहासको सु को
त? सृि सग

ंयले

हामीलाई कःतो पाठ िसकाउँछ? हेनह
र्ु ोस्, "२८ परमेँवरले ितनीह लाई आिशष्

िदनुभयो, र ितनीह लाई भन्नुभयो, “फल्दै -फुल्दै , वृि

हुँदै, पृथ्वीमा भिरँदै र

त्यसलाई आफ्नो वशमा पादजाओ। समुिका माछाह , आकाशका पन्क्षीह

तथा पृथ्वीका सबै जीिवत ूाणीह मािथ अिधकार गर।” २९ तब परमेँवरले
भन्नुभयो, “हेर, म ितमीह लाई पृथ्वीका सबै बीउ उमान बोटह
बीउ हुने सबै फलका
हुनछ
े न्।"

ती वचनह

खह

र फलमा नै

िदन्छु । ती ितमीह लाई आहाराको िनिम्त

बोल्नुभएर परमेँवरले मानव जगतको सम्बन्धमा आफ्नो

पिहलो कदम चाल्नुभएको िथयो। उहाँले ितनीह सँग बोल्नुहन्ु छ, ितनीह लाई

िनदशन िदनुहन्ु छ र ितनीह ले के गनुप
र् छर् भनेर भ ुभएको िथयो। ती

वचनह मा मानव ूाणीको िनिम्त िवशेष िजम्मेवारी सुिम्पएको दे खाइएको छ।
परमेँवर आफैले सृि

गनुभ
र् एको अचम्मको सृि मािथ ःवािमत्व गनर् उहाँले

मािनसलाई आदे श िदनुभएको िथयो।

७

उत्पि

१:२८मा परमेँवरले आदम र हव्वालाई आिशष िदनुभयो भनेर

उल्लेख गिरएको छ। त्यसको अथर् के हो? ितनीह

बीचमा कःतो खालको सम्बन्धलाई त्यसले दे खाउँछ?
वौि क क्षमताले सम्प

र ितनीह को सृि कतार्को

भएको वुि जीवी वगर् भनेर दे खेर नै

परमेँवरले आदम र हव्वालाई सम्बोधन गनुभ
र् एको िथयो। परमेँवरको

दयालाई जवाफ िदन सक्ने, उहाँसँग कुराकानी गनर् र स ित गनर् सक्ने
ितनीह मा खुबी भएको उहाँले दे ख्नुभएको िथयो। फेिर सृि
आदम र हव्वा परमेँवरका छोरा छोरीह
आिशषमा ितनीह

भएको नाताले

िथए र परमेँवर िपताको हे रचाह र

भरपनुर् पन गिर ितनीह लाई सृि

गिरएको िथयो।

ितनीह को सबै आवँयकताह लाई परमेँवरले उपलब्ध गराउनुभएको िथयो।
आफूह

ितनीह

परमेँवरबाट पाउने थोकह को योग्य हुन ितनीह ले केही

पिन गरे का िथएनन्। ितनीह ले आजर्न नगरे का थोकह लाई ितनीह ले
उपभोग गनर् िवशु

पमा अवसर िदइएको िथयो।

आदम र हव्वाको सृि को बारे मा जब हामी पढ्छ

तब पाप

ँ को सम्बन्ध ितनीह को कःतो िथयो र अिहले पिन
आउनुभन्दा अिघ परमेँवरसग
र् एको तत्वह
त्यही खालको सम्बन्ध उहाँले अपेक्षा गनुभ

हामी दे ख्दछ । अिहले

ँ ामा के समान कुराह
टुट्न आवँयक छै न। यस बुद

छन् जसले गदार् हामी

ँ को सम्बन्ध
हामी पापपिछ छ र पापै पापको घेबन्दीमा छ । तैपिन उहाँसग
ँ सम्बन्ध राख्न सक्षम् हुनसक्छ भनेर बुझाउन
पितत भएतापिन परमेँवरसग
सहयोग गछर्?
४.

खमा
"अिन परमेँवरले मािनसलाई यो आदे श िदनुभयो 'ितमीले बगचाको

ूत्यक

खका फलह

असल र खराबको

िबना रोकतोक खान सक्छौ। तर बगचमा भएको
ान िदने खको फलचाही ँ खान मनाही गिरएको छ। जुन

िदन ितमी यसको फल खान्छौ त्यो िदन ितमी मनछौ'" (उत्पि

२:१६,१७

पान्तिरत)।
उपयुक्त
र्
बं देजले आदम र हव्वालाई ितनीह को िववेक, आत्मिनणर्य

र चेतनाको ःवतन्ऽतालाई उपयोग गन अवसर िदएको िथयो। सृि कतार्
परमेँवरसँगको सम्बन्धलाई सकारात्मक वा नकारात्मक पमा िलने च ुनौितको
पमा त्यो

ख खडा गिरएको िथयो। परमेँवरले ितनीह लाई ःवतन्ऽ,

८

नैितक

ूाणीह

बनाउनुभएको

ती

पदह ले

बताउँछ।

यिद

ितनीह ले

परमेँवरको आ ा मा े वा नमा े अवसर निदएको भए उहाँले ितनीह लाई
िकन िनषेध आ ा िदनुहन्ु थ्यो होला?
"यस

अध्याय

अगािड

जे

जे

भएको

िथयो

त्यसले

उत्पि

२:१६,१७को पदह ले ितनीह लाई िनणार्यक िबन्दुमा पुर्याएको िथयो।

मानव जाितको भिवंय यस एउटा िनषेध आ ामा केिन्ित िथयो। िविभ

िवषयबःतुह ले गदार् मािनस अलमलमा पनुर् परे को िथएन। केवल एउटामाऽ

परमेँवरको आदे शलाई ितनीह ले िदमागमा राख्नुपदर्थ्यो। मािनस सृि

भएको

ूाणीले गदार् धेरै िनषेधादे शह मा केवल एउटामामाऽ िसिमत गिरएको िथयो।
यो य े को दयाको िचन्ह िथयो। फेिर, यो एउटा आदे श त्यःतो भािर पिन
िथएन। उहाँ उदार भएर धेरै वा फरािकलो अनुमितह
'बगचाका

िदनुभएको िथयो:

खह को कुनै पिन फल ःवतन्ऽतासाथ ितमी खान सक्छौ।'"-एच.

सी. ल्युपोल्ड, एक्ःपोिजशन अभ जेनिसस (कोलम्बस, ओहायो: वाटर्बगर्,
१९४२), ठे ली १, पृ. १२७बाट
आफ्नो

चाहनालाई

पान्तिरत।
मा

आदम

र

हव्वालाई

परमेँवरले

भिनरहनुभएको िथयो: "म ितॆो सृि कतार् हुँ र ितमीह लाई मैले मेरै ःव पमा

ँ ितॆो जीवन म ारा नै सँम्भािलएको हुन्छ। म ारा नै ितमीह
बनाए।
र चल्छौ। ितमीह

िजउँछ

जे छौ त्यो म ारा नै हो। ितमीह को भलाई र सुखी

जीवनको िनिम्त ितमीह लाई जे चािहन्छ सो उपलब्ध गराएको छु (आहार,
घर र मानवीय साथी) र मैले मेरो तै नाथमा ितमीह लाई यस सं सारको शासक

बनाएको छु । यिद ितमीह

मलाई ूेम गरे र यसमा ूितव ता जनाउँदै मसँग

सम्बन्ध रािखराख्यौ भने म ितमीह को परमेँवर भइनै रहनेछु र ितमीह

सन्तान वा छोराछोरीह

मेरा

हुनेछौ। र मैले ितमीह लाई िदएको केवल सरल

िवशेष आ ालाई पालन गरे र ितमीह

मेरो सम्बन्ध रिहरनसक्नेछौ र ममािथ

भरोसा रािखरहनेछौ। त्यसको िनिम्त ितमीह ले आफ्नो ूितव ता ममािथ

जनाउन सक्छौ।

आिखरमा आएर परमेँवरसँगको सम्बन्ध ूभावकारी र अनन्तसम्म

रहन सिकन्छ यिद हामीले उहाँको इच्छा वा चाहनालाई ःवतन्ऽ पमा
र् े हामी उहाँबाट ःवतन्ऽ वा
ःवीकाछ । उहाँको चाहनालाई अःवीकार गनुल

अलग हुन चाहे को दे खाउँछ। यसले हामीलाई परमेँवरको आवँयकता छै न

भनेर हामी िवँवास गछ भनेर दे खाउँदछ। यो िनणर्यले हामीलाई खराबीितर

९

डोर्याउँछ। यस खराबबाट हामी परमेँवर र एक आपसबाट अलग हुन्छ ,
एक्लोपना, िदग्दार, िबचल्ली, उदािसनता र मृत्युलाई िनम्त्याउँछ ।

जुन जाँच परमेँवरले आदम र हव्वालाई िदनुभयो त्यसले उहाँूित
बफादारी र आःथावान हुने िक नहुने भनेर दे खाएको िथयो। के ितनीह

ितनीह को सृि कतार्ूित बफादार भएर बःने िक भ े आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता
ितनीह लाई िदइएको िथयो। ितनीह लाई चािहने सबै थोक परमेँवरले

िदनुभएको िथयो। यस सुन्दर सं सार पिन ितनीह लाई नै सुिम्पएको िथयो।
परमेँवरले आदम र हव्वा यािन्ऽक मानव वा रोबोट जःतो नबनाउनुभएकोले
ितनीह

आफ्नै बाटोमा लागेर परमेँवरको चाहनाबाट ःवतन्ऽ हुनसक्थ्यो। त्यो

आत्मिनणर्य पिन ितनीह लाई नै सुिम्पएको िथयो। तर उहाँको वचनमा
िवँवासगनर् ितनीह लाई ूशःत िवँवास र आःथाको आवँयकता िथयो।
परमेँवरूितको
उभ्याइएको

बफादािरता

िथयो,

त्यो

र
िथयो

आःथालाई
असल

र

जाँच्न

केवल एउटामाऽ

खराबको

ान

िदने

ख
ख।

वाःतिवक पमा भ े हो भने आज पिन हामी मानव जगत त्यही खालको िनणर्य

गनर् ूत्येक िदन हामीलाई आ ान गिरएको छ। सोच्नुहोस्, कुन कुन
तिरकाह

चल्छ

ारा हामी परमेँवरूित बफादार छ िक उहालाई िवँवासघात गरे र

भनेर दे खाउँदछ। परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह मा उत्पि

२:१६,१७को जःतै समानान्तर आदे श भएको हामी कसरी बुझ्न सक्छ ?
५. सम्बन्धलाई टुटाउनु
कितपय समयमा हामीले मािनसलाई िचनेकाछ

र हामीले निचनेको

मािनसलाई िवँवास तथा भरोसा राख्न नसक्ने भ े हाॆो मानव ूवृि
पिरूेआयमा

हव्वाले

सैतानलाई

सरासर

िवँवास

गनुह
र् ु थ्यो।

छ। त्यस
यिद

हव्वा

परमेँवरूित तिल्लन भएको भए सैतानले परमेँवरको भनाईमा िसधै आबमण
गदार् उनी हिच्कन सक्थीन् वा ूितकार नै गनर् सक्थीन्। तर परमेँवरको पक्षमा
ःवभािवकै पमा हव्वालाई उिभन निदन सैतानले के कदमह
उत्पि

चाल्यो? हेनह
र्ु ोस्,

३:१-६ "१ परमूभ ु परमेँवरले बनाउनुभएका वन्य पशुह मध्ये सपर्

सबभन्दा धू तर् िथयो। त्यसले ःऽीलाई भन्यो, “के परमेँवरले ितमीह लाई

बगचाको कुनै पिन
भिनन्, “बगचाका
भएको

खको फल नखानू भनी भन्नुभएको छ?” २ ःऽीले सपर्लाई

खह का फल हामी खान सक्छ , ३ तर बगचाको बीचमा

खका फलको िवषयमा परमेँवरले भन्नुभएको छ, ‘त्योचािहँ नखानू र

१०

नछु नू, नऽता ितमीह

मछ ’।” ४ सपर्ले ःऽीलाई भन्यो, “ितमीह

िकनिक परमेँवर जान्नुहन्ु छ िक जुन िदन ितमीह

ँ ा खुल्नेछन्, र असल र खराबको
ितमीह का आख

परमेँवरजःतै हुनछ
े ौ।” ६ जब ःऽीले त्यस

हेनम
र् ा रहरलाग्दो, र बुि
दे िखन्, तब ितनले त्यस

पाउनलाई त्यस

मदनौ। ५

त्यो खान्छौ त्यही िदन
ान पाएर ितमीह

खको फल खानलाई असल र
खको चाह गनुप
र् न रहेछ भनी

खको फल िटपेर खाइन्, र आफ्ना पितलाई पिन

िदइन्, र उनले पिन खाए।"
"हव्वाले परमेँवरको वचनलाई सरासर वेवाःता

गनुर् अत्यन्तै खेदपूणर्

िथयो जसले गदार् मानव पिरवारमा भािर पीडा िनम्त्याइयो। परमेँवरको आ ा
उल्ल न गन उनको िनणर्यले मानव जात नै दण्डको भािग भएको निमल्न
सक्छ। यो उल्ल न गन कदममा आदमको जानाजानी िनणर्य समावेश भएको
िथयो। असल र खराबको

खको फल नखानु भ े परमेँवरको िनषेधा ा

हव्वालाई भन्दा उनलाई पूणर् पमा थाहा िथयो। यसले गदार् हामी यो ठोकुवा

गरे र भन्दछ िक आदमकै कारणले यस सं सारमा अनावँयक पाप र मृत्यु

आयो। हव्वाले धोखा पाएकी िथइन् तर आदमलाई धोखा िदएको िथएन।"-द
एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली १, पृ. २३१बाट

पान्तिरत।

परमेँवरको आ ालाई जानाजानी वेवाःता गरे र घोर अपराधको
फलःव प

परमेँवर

र

मानव

जातको

बीचको

सम्बन्ध

टु ट्न

गयो।

परमेँवरसँग खुला पले स ित गरे र आित्मक आनन्दको उपभोग गनुक
र् ो स ा
परमेँवरकै उपिःथितबाट आदम र हव्वा भागेर झा मा लुक्न पुगे (उत्पि

३:८-१०)। परमेँवरसँग सम्बन्ध िबच्छे द भएर अलग हुनपु दार् उहाँसँगको

खुला बातिचत र आित्मक स ित र भाइचारा गुमाइयो। त्यसको फलःव प

पाप दे खा पर्यो र त्यससँग त्यसको अनेक कु प तथा वीभत्स पिरणामह

आए। यिद त्यसलाई केही गिरएन भने मानव जात नै अनन्तको िबनाशमा
जाने िनँचय िथयो।

यस गिम्भर दुघट्
र् नाको बीचमा परमेँवरले के आशा र ूित ाको वचन

बोल्नुभएको िथयो? हेनह
र्ु ोस, उत्पि

३:१५ "तेरो र ःऽीको बीचमा, र तेरो

सन्तान र ःऽीको सन्तानको बीचमा म दुँमनी हािलिदनेछु। त्यसले तेरो िशर
कुच्च्याउनेछ, र तले त्यसको कुकर्ु च्चो डःनेछस्।”

परमेँवरको यो वचन अचम्मको िथयो। यसले आशाको भिवंयवाणी
ूकट गदर्छ। परमेँवर आफैले सपर् र

ीको बीचमा हुने शऽुताको आदे श

११

िदनुभएको िथयो।

ीको सन्तान र सपर्को सन्तानको बीचको दुःमनताको

िबऊ परमेँवरले नै रोप्नुभएको यहाँ दे खाउँछ। यहाँ सपर्को सन्तानको िशर
ीको सन्तानले कुिल्चिदनेछ भनेर उल्लेख गदार् अन्तमा

ीको सन्तानको

ँ
ँ छ। सै तानको िशरमा
ूितिनिधले िबजयी पाउने चरम िबन्दुलाई औल्याउ

ीको

सन्तानले घातक ूहार गनछ तर उसले मसीहको कुकर्ु च्चोलाई घाऊमाऽ
पानछ।

ूित ाले

अत्यन्तै िन:सहाय अवःथामा गुळन पुगेको आदम र हव्वाले मसीहको
आशालाई

पल्हाउन

िदएको

िथयो।

त्यो

आशाले

ितनीह को

अिःतत्वको काँच ुली फेिरने िथयो, िकनभने यो आशा परमेँवर आफैले

िदनुभएको िथयो र उहाँ आफैले अनुमोदन गनुभ
र् एको िथयो। त्यसबेला आदम
र हव्वाले मसीहको ूित ालाई र अिन्तम िबजयको बारे मा ःप

नभएतापिन

पापले गदार् ितनीह मािथ परे को अन्धकारको बादल हटे को िथयो।
आदम र हव्वालाई "ितमीह

कहाँबाट गनुभ
र् एको िथयो? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

कहाँ छौ?" भनेर सोध्नुभएको ूँन

३:८, ९ "८ 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। ९ तर

परमूभ ु परमेँवरले मािनसलाई बोलाउनुभयो, “तँ कहाँ छस्?” ितनीह
िथए

भनेर

परमेँवरलाई

थाहा

िथयो।

ितनीह लाई

दोष

नहप्काइकन परमेँवरले ितनीह लाई मायालु तिरकाले ितनीह

कहाँ

निदइकन

वा

कहाँ छन् भनेर

सोध्नुको अथर् दोषी मानव जात आफूितर िखच्ँ न उहाँ चाहनुभएको दे खाउँछ।
सं क्षप्े तमा भ े हो भने पितत मानव जाितको िनिम्त परमेँवरका पिहला
शब्दह मा उहाँको अनुमह र दयाको आशाले भिरएको िथयो। अिहले पिन
परमेँवरले हामीलाई उहाँको दया र अनुमहको ःवरले बोलाइरहनुभएको हामी
कसरी महसुस गनर् सक्छ ?
उपसं हार:

थप जानकारी: पापी र परमेँवरबाट अलग भएर बःन चाहनेह लाई आफूितर
आओस्

भनेर

उहाँले

गनुभ
र् एको

सम्बोधनले

बाइबल

भिरएका

छन्।

ु न्ु छ, र हामी
उदाहरणमा, भजन ९५:७,८ "७ उहाँ नै हाॆा परमेँवर हुनह

उहाँको खकर्का ूजा, र उहाँका हातका भेड़ाह

ह । आज ितमीह ले उहाँको

शब्द सुन्यौ भने, ८ ितमीह ले मेरीबामा गरे जःतै आफ्ना

१२

दय कठोर नपार,

जःतो ितमीह ले त्यस िदन म भूिममा भएको मःसाहमा गरे का िथयौ।",
यशैया ५५:१-७ "१ “हे सबै ितखार्उने हो, आओ, पानीनेर आओ। अिन
ितमीह
दाखम

िपयाँ नहुने पिन आओ र िकनेर खाओ। आओ, िवनापैसा र िवनादाम

र दू ध िकन। २ जे रोटी नै होइन, त्यसको िनिम्त िकन पैसा खचर्

गछ ? अिन जे कुराले सन्तोष नै िदँदैन, त्यसको िनिम्त िकन पिरौम गछ ?
ध्यान दे ओ, ध्यान िदएर मेरो कुरा सुन, र जे कुरो असल छ त्यही खाओ, र
ःवािदंट थोकह

खाएर ितमीह को ूाण सन्तुंट हुनेछ। ३ कान थाप, र

मकहाँ आओ। सुन, तािक ितमीह को ूाण िजओस्। म ितमीह िसत अनन्त

करार बाँध्नेछु, दाऊदलाई ूित ा गरे को मेरो िवँवासको ूेम। ४ हे र, मैले

त्यसलाई जाित-जाितह का बीचमा साक्षी, र जाित-जाितह मा एक नेता र
सेनापित

तुल्याएको

छु ।

५

परमूभ,ु ितमीह का

परमेँवर, इॐाएलका

परमपिवऽको कारण, ितमीह ले निचनेका जाितह लाई ितमीह ले बोलाउनेछौ,
र ितमीह लाई निचन्ने जाितह

ितमीह कहाँ हतार-हतार गरी आउनेछन्।

िकनिक उहाँले तँलाई गौरवले युक्त पानुभ
र् एको छ।” ६ जबसम्म परमूभ ुलाई

ु ँद
पाउन सक्छौ उहाँलाई खोज। उहाँ निजक हुनह
ु ा नै उहाँलाई भेट। ७
दुंटले आफ्नो बाटो र अधमीर्ले आफ्नो िवचार त्यागोस्, र परमूभ ुितर फक स्,

र उहाँले त्यसमािथ कृपा गनुह
र् न
ु ेछ। हाॆा परमेँवरतफर् त्यो फक स्, र उहाँले
त्यसलाई िस मा क्षमा गनुह
र् न
ु ेछ।", लूका १५:३-७ "१ कर उठाउनेह

पापीह

र

सबै उहाँको वचन सुन्नलाई उहाँको निजक आइरहे का िथए। २ “यस

मािनसले त पापीह लाई महण गदर्छ, र ितनीह सँग खानपान गछर्” भनी
फिरसीह

र शाःऽीह

गनगनाउन लागे।

३ तब उहाँले ितनीह लाई यो

ंटान्त भन्नुभयो: ४ “ितमीह मध्ये कुन मािनस होला, जसको एक सय

भेड़ामध्ये एउटा हराउँदा उनान्सयलाई वनमै छोड़े र हराएको भेड़ा नपाउञ्जेल
त्यसको खोजी गदन? ५ हराएको भेड़ा भे ाएपिछ रमाउँदै त्यसलाई आफ्नो
काँधमा राख्छ, ६ र घरमा आएर उसले आफ्ना िमऽह

र िछमेकीह लाई

बोलाउँछ, र ितनीह लाई भन्छ, ‘मसँग रमाओ, िकनभने मैले आफ्नो हराएको

भेड़ा पाएको छु ।’ ७ म ितमीह लाई भन्दछु , यसरी पँचा ाप गनुर् नपन
उनान्सय धािमर्क जनह का लािग भन्दा पँचा ाप गन एक जना पापीको

लािग ःवगर्मा अझ बढ़ी आनन्द हुनेछ।" र लूका १९:१-१० "१ येशू

ु न्ु थ्यो। २ त्यहाँ जखायस नाउँ भएका
यरीहोमा ूवेश गरे र त्यहाँबाट जाँदैहन
ु ह

एक जना मािनस िथए। ितनी कर उठाउनेह मा ूमुख मािनस िथए, अिन धनी
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ु ँद
िथए। ३ येशू को हुनह
ु ोरहे छ भनेर ितनी हे न र् चाहन्थे, तर पुड़को भएका

हुनाले भीड़ले गदार् ितनले दे ख्न सकेनन्। ४ ितनी उहाँलाई हे नल
र् ाई अिगअिग
दौड़े र एउटा अञ्जीरको

खमा चढ़े । िकनिक येशू त्यही बाटो भएर जान

लाग्नुभएको िथयो। ५ जब येशू त्यस ठाउँमा आइपुग्नुभयो, तब उहाँले मािःतर

हे रेर ितनलाई भन्नुभयो, “ए जखायस, चाँड़ो ओलर आऊ, िकनभने आज मलाई

ितॆो घरमा बःनुपरे को छ।” ६ ितनी झ ै ओलर आए। अिन खुशीसाथ
उहाँको सत्कार गरे । ७ जब मािनसह ले यो दे खे, ितनीह

सबै यसो भनेर

गनगनाउन लागे, “उनी पापीको घरमा पाहुना लाग्न गए।” ८ जखायसले खड़ा

भएर ूभ ुलाई भने, “ूभ,ु हे नह
र्ु ोस्, म आफ्ना सम्पि को आधा भाग गरीबह लाई

िदन्छु , र कोहीबाट अन्यायपूवक
र् केही िलएको छु भने म त्यसको चार गुणा

िफतार् गिरिदनेछु।” ९ तब येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “आज यस घरमा मुिक्त

् १० िकनभने मािनसको
आएको छ, िकनिक ियनी पिन अॄाहामका छोरा हुन।
पुऽ हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो।”

अ

थाहा छ?
ःप

एलेन जी

थप के तपाईँलाई

ाइटका दे हायका पुःतकह मा यस अध्यायको बारे मा अझ

जानकारी िदन्छ: पािशयाकर् एण्ड ूोफेटसको पृ. ४४-५१को "द

िबयशन", पृ. ५२-६२को "द टे म्प्टे शन एण्ड फल" र पृ. ६३-७०को "द
प्लान अभ सालभेशन।"

"परमेँवरका तीन शब्दह मा सुसमाचारको िनिम्त ूवचन छ भनेर म
मान्दछु । बाक्लो झाङमा भागेर लुिकरहे का ती दम्पि ले परमेँवरको ःवरले
ितनीह का कानह

थर थर भएका होलान्। "ितमीह

कहाँ छौ?" भनेर

उहाँले बोलाउनुभएको िथयो। 'ितॆो परमेँवरले ितमीलाई गुमाउन चाहनुह ु ,

उहाँ ःवगर्बाट ितमीलाई खोज्न आउनुभएको छ।' अिन िबःतारै िबःतारै उहाँ
उहाँको

पुऽको

पमा

आउनुभयो।

उहाँले

खोज्नमाऽ

होइन

तर

हराएकाह लाई उ ार गनर् आउनुभएको िथयो।"-चालर्स हा न ःपजर्न, द
शे जरी अभ द बाइबल (माण्ड रािपड, िमिशगन, जोन्डरभन, १९६२) ओल्ड
टे ःटामेन्ट, ठे ली १, पृ. ११बाट

पान्तिरत।
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िचन्तनमनन:
अ.

दयालु र मानव जातूित िहतूित चासो राख्दै खोिजरहने

परमेँवर िपता र पुऽ येशूको िूयदायी आ ानलाई हामीले
कसरी जवाफ िदने? अिहले पिन उहाँले हामीलाई खोज्दै

हुनहु न्ु छ। उहाँको आवाजलाई हामीले कसरी जवाफ िदनुपछर्

आ.

र् एको छ?
भनेर उहाँले कःतो अपेक्षा गनुभ

िबकासवाद िस ान्त अथार्त सुआम जीव वा बाँदरबाट पिरवतर्न

हुँदै मािनस भयो भ े िशक्षाको िबपिरत बाइबलले िसकाएको
परमेँवरको उच्चकोटीको मानव सृि

भएको सोच्नुहोस्।

सृि को उच्च ःथानबाट पितत हुँदा मािनसलाई मुिक्तको
आवँयकता

हुनपु न

बाइबलको

िस ान्तले

िबकासबाद

ँ िकन मेल खान्दै न? अथार्त ् िबकासबाद िस ान्तले
िस ान्तसग

मुिक्तदाताको आवँयकता के दे खाउँछ? मािनसलाई चािहने

आशा के िवकासवाद िस ान्तका वै ािनक गु ह

इ.

भनाउँदाले

िदन सक्छन् र?

मानव जीवनमा ूेिमलो सम्बन्ध कितको मह वपूणर् छ?
ँ को
परमेँवरसग

फःताउँदो

सम्बन्धले

मािनस

मािनसको

बीचमा सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ भ े आवँयकता कसरी बुझ्ने?
यसलाई मध्यनजर राखेर बाबु-छोराछोरी, साथीसाथी भाइ,
ौीमान-ौीमती, कमर्चारी-हािकमको बीचमा ःवःथ र सुमधुर
सम्बन्ध राख्न के गनुप
र् छर्, सो सोच्नुहोस्।
सारांश: परमेँवरले हामीलाई उहाँकै ःव प वा ूित पमा सृि

गनुभ
र् यो ताकी

उहाँ र हाॆो बीचमा ूेिमलो सम्बन्ध हुन सिकयोस्। पापको ूवेशले परमेँवर

र मािनसको बीचमा भएको एकतालाई खलबल्याएतापिन मुिक्तको योजना ारा
परमेँवरले त्यो सम्बन्ध पुनःथार्पना गनर् खोज्नुभएको छ। परमेँवरमािथ भर
पन हामी सृि ह

भएकोले हाॆो सृि कतार्सँगको सम्बन्धले माऽ हाॆो

जीवनको सत्य मूल्य,मान्यता, र ःप

अथर्मा चल्न सक्छ ।
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कथा १
केटीह

िक परमेँवर?

दािनएल आमा रन, २९, िशिनडाड र टोबागो
दािनएल ११ वषर्को हुँदा उसको िछमेकीले िहपहप नाच गनर्

िसकायो। त्यो नाच उसले सुिरनामको राजधानी पारामारे बोमा िसकेको िथयो।

दािनएलले त्यस खालको नाच टे िलिभजनमामाऽ दे खेको िथयो तर ूत्यक्ष

दे खेको िथएन। एउटै हातमा उिभएर अनेक

िकिसमले नाचेको र उृेको

दे ख्दा ऊ चिकत भएको िथयो। केटीह ले त्यो नाच हे न र् खुबै मनपराएको

उसले दे ख्यो। केटीह ले उसलाई पिन हे न् भ े उसले चाहे को िथयो।

त्यसकारण उसले पिन राॆोसँग नाच्न िसक्यो। ऊ नाच्न धेरै मन परायो।

ःथानीय ूितभा ूदशर्नमा उसले िजत्यो र नेदरल्याण्डमा याऽा गन अवसर पिन
उसले पायो। ऊ एकदम लोकिूय हुन थाल्यो र केटीह

झुम्न थाले।

एक िदन दािनएल ओ

उसको विरपिर

ानमा पिल्टरहे को िथयो र केही कुरा

सोिचरहे को िथयो। तब त्यसबेला उसले एउटा आवाज कानमा परे को अनुभव
गर्यो, "दािनएल, ितमीले ितॆो जीवनमा के गनर् चाहन्छौ?" त्यो आवाज पिवऽ
आत्माको हो िक भ े जःतो उसलाई लाग्यो। जब ऊ सानो िथयो उसका
बाबुआमाले उसलाई चचर्मा लान्थ्यो तर पिछ वष सम्म चचर्मा ऊ गएको
िथएन। पिवऽ आत्माले उसलाई बोिलरहनुभएको उसलाई मन परे न। ऊ
ूख्यात हुन चाहे को िथयो र सं सारको मोजमज्जामा लाग्न चाहे को िथयो। "ूभ ु,

अिहले होइन, अिहले होइन" दािनएलले भन्यो। बुढो नहुञ्जेल नाच्ने अिन
नाच्न नसकेपिछ चचर् जाने उसले िनणर्य गर्यो।

अिन दािनएलले राती राती नराॆो सपना दे ख्न थाल्यो। उसलाई दु

आत्माले हमला गरे को सपनामा दे ख्न थाल्यो। एक रात येशूको दोॐो

आगमनको बारे मा सपना दे ख्यो। येशू बादलमा सेतो व
दे ख्यो। पृथ्वी आगोले सिल्करहे को िथयो र मािनसह

पिहिरनुभएको उसले

यताउित िचच्याउँदै,

कराउँदै दगुिररहे को उसले दे ख्यो। भोिलपल्ट दािनएल मुटु काम्दै उ

ो, "म

ँ
ँ
ँ
मैले अनन्त जीवन गुमाए।
म परमेँवरितर
त हराए।
म त हराए।

फकर्नुपछर्" भनेर उसले सोच्यो। तर पिछ उसले सबै कुरो िबःय । धेरै
वषर्पिछ जब ऊ १९ वषर्को िथयो येशूलाई िवँवास नगन आफन्तकहाँ रहन
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ु मा "िहपगयो। त्यसबेला ऊ कलेजमा पढ्दै िथयो। एक िदन उसले टे बल
िहपको बारे मा सत्य जानकारी" भ े िडिभडी दे ख्यो। यो सुमाचार ूचार गन
सं ःथाले िनकालेको िथयो। येशूलाई िवँवास नगन आफन्तको घरमा त्यो

िडिभडी दे ख्दा ऊ छक्क पर्यो। "यो कसले िकनेको?" भनेर सोध्यो।
कसै लाई थाहा िथएन यो िडिभडी त्यहाँ कसरी आइपुग्यो। दािनएलले त्यो
िभिडयो हे र्यो। िहपहप नाचको सु

गुण्डाबाट भएको थाहा पाएर उसलाई

अचम्म लाग्यो। अवैध लागुपदाथर्, हत्य र िहँसासँग त्यो नाच जोिडएको उसले

ऊत अलमलमा पर्यो। "िहपहप नाच त नराॆो कुराह सँग

थाहा पायो।

निजकै सम्बन्ध भएको" उसले सोच्यो। "यो त मलाई मन परे न। मैले सोच

यो नाच त केवल नाच गान र रमाइलो गन हो र धेरै केटीह लाई खुशी पान
हो।" एक िदन उसले नाच्ने साथीसँग यस िडिभडीले भनेको सत्य हो िक भनेर

सोध्यो। "त्यो सत्य होइन, तर सत्य भएपिन के मतलब?" उसले जवाफ

िदयो।

दािनएल िनरन्तर नाची नै र ो। तर एडभेिन्टःट भितजासँग ऊ चचर्

पिन जान थाल्यो। उसले सुसमाचारीय ूचार कायर्बममा भाग िलयो। त्यो

कायर्बम भएको दुई हप्ता पिछ "कसै ले येशूलाई महण गनर् चाहनुहन्ु छ र

बिप्तःमा िलन चाहनुहन्ु छ?" भनेर ूचारकले आ ान गरे । दािनएल उ

ो र

बिप्तःमा िलने िनणर्य गनर् ऊ अगािड जान थाल्यो। उसको सबै िजउ
कामीरहे को

िथयो।

उसको

िदमागमा

दुई

वटा

आवाजह ले

बादिववाद

गिररहे को उसले महसुस गर्यो। एउटा आवाजले भन्यो, "के येशूलाई िवँवास

गरे र ितमीले नाच्न छोड्ने? के ितमीले सबै आउने पैसा, लोकिूयता र

केटीह

छोड्ने?" अक आवाजले भिनरहे को िथयो, "येशूलाई रोज। उहाँमाऽ

एक बाटो हो।"

अगािड नै जानेिक नजाने भनेर ऊ अलमलमा पिररअयो।

िनणर्यमा अलमल पनह लाई अगािड आउन ूचारकले जोड गरे ।
अिन दािनएल अगािड नगइकन पैसा, लोकिूयता, केटीह

सोच्यो-र थचक्क

ँ ामा टे केर उसले ूाथर्ना गर्यो, "ूभ ु, तपाईँले म
बःयो। त्यस रात घरमा घुड
पँचाताप

गनर्

चाहनुभएको

हो

भने

मलाई

भोिलकेही

न

केही

गरे र

दे खाउनुहोस्। जब ूचारकले फेिर बोलाउनुहन्ु छ म अगािड जान साहस

िदनुहोस्।" भोिलपल्ट राती ूचारकले फेिर पिन आफ्नो जीवन येशूमा सुम्प

आमह गरे । दािनएल उ

ो। उसको पूरै शरीर एकदम काँपीरहे को िथयो।

फेिर, उसले दुई आवाजह को घम्साघम्सी भइरहे को उसले महसुस गर्यो।
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"ूभ ु पिहलो कदम चाल्न मलाई बल िदनुहोस्" उसले ूाथर्ना गर्यो। त्यसबेला
उसलाई कसै ले िवःतारै पछािडबाट धकेिलरहे को उसले महसुस गर्यो। ऊ

अगािड ब

ो। त्यसपिछ दोस् कदम चाल्न उसलाई सिजलो भयो। अिन िछ ै

ऊ त अगािड पो उिभन पुग्यो।

आज दािनएल २९ वषर्को छ (२०२०)। साउथरन किरिबयन

िवँविव ालयमा ऊ पाःटर हुन अध्ययन गिररहे को छ। आफूलाई फेसबुक

सुसमाचार ूचारक भनेर पिन कहलाउँछ। उसले छ वषर्देिख ूेरणादायी
िभिडयो र बाइबल अध्ययन फेसबुकमाफर्त सुसमाचार ूचार गिररहे को छ।

उसको

ूयासले

चौिबस

जना

मािनसह ले

बिप्तःमा

िलइसकेको

छ।

"परमेँवरले ममािथ धेरै अनुमह दे खाउनुभएको छ। सुमाचार ूचार गन मेरो

लआय गिम्भर भएर चल्दछु " खुशी हुँदै दािनएलले यस लेखकलाई सुनायो।

-आन्द्र्यु मेकचेकःनी
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