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िास्तविकताको सामना गर्दै
व्यिस्था २:३४ अतन त्यस समयमा हामीिे उसको सबै शहरहरू भियौं, िरु
ु र् र
स्रीहरू र साना नानीहरूिाई शहरमा िूर्रू
ु ििे ध्िुंश िायो, र कोही ितन बााँकी
रहे नौं।

तिाईको आत्मामा डराउने डरको बबना यी जस्तो शास्रिर्दहरू िढ्न गाह्रो छ।

जबकक केदह िडाई िुरुर्हरु को िि को औधचत्य को िागी एक तरिार िाउन
को िागी, एक इजरायिी भसिाहीको सानो तरिारिे उसको तरिारको अन्तमा

झुण्ड्याइएको कलिना गनु अकलिनीय छ। मिाई तिाईको बारे मा थाहा छै न, तर
मेरो िाधग यसिे िर्
ू ु विद्रोहको िािना लयाउाँ छ। कुन कुरािे यो अझ नराम्रो
बनाउाँ छ कक बाइबििे ती कायुहरूिाई मार समथुन गर्दै न, तर उनीहरूिाई आर्दे श
दर्दने ितन र्दे खिन्छ।

व्यिस्था ७:२ अतन जब

िरमप्रिु ततमीहरूका िरमेश्िरिे उनीहरूिाई

ततमीहरूको अिीनमा िाररदर्दनुहुन्छ र ततमीहरूिे उनीहरूिाई िरास्त गरे का
हुन्छौ, तब ततमीहरूिे उनीहरूिाई सम्िूर्ु नाश गन।ूु ततमीहरूिे उनीहरूभसत
सम्झौता नगनू।ु उनीहरूिाई नदटठ्याउनू।

यहोशु ११:१२ ती राजकीय सहरहरू र ततनका सबै राजाहरूिाई समेत यहोशूिे
भिए, र िरमप्रिुका र्दास मोशािे आज्ञा गरे बमोल्जम सबैिाई तरिारिे काटे र
नाश िारे ।

यहोशु १०:४० यसरी यहोशि
ू े सबै र्दे श, अथाुत िहाडी क्षेर, नेगेि ितनने

र्दक्षक्षर् र्दे श, तराई र िहाड र त्यहााँका सबै राजाहरूिाई समेत िरास्त गरे ।
ततनिे एउटािाई ितन बााँकी रािेनन। िरमप्रिु इस्राएिका िरमेश्िरको
आज्ञाबमोल्जम सास फेने जतत सबैिाई ततनिे नाश िारे ।

यो तकु गररएको छ कक िर्
ु ो मतिब हामीिे सोचेको
ू ु रूिमा ध्िस्त िानक

मतिबको मतिब छै न (अन्य ठाउाँ मा यसिाई प्रततबन्िको रूिमा ितनएको छ)।

यदर्द व्यल्ततको समूह नतसाबाट िूर्ु रूिमा मेटाइएको धथयो िने, त्यसोिए
ततमी ककन उनीहरूसाँग बबहे नगनु आर्दे श दर्दन्छौ?
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व्यिस्था ७:२-४ अतन जब िरमप्रिु ततमीहरूका िरमेश्िरिे उनीहरूिाई

ततमीहरूको अिीनमा िाररदर्दनुहुन्छ र ततमीहरूिे उनीहरूिाई िरास्त गरे का
हुन्छौ, तब ततमीहरूिे उनीहरूिाई सम्िूर्ु नाश गन।ूु ततमीहरूिे उनीहरूभसत
सम्झौता नगन।ूु उनीहरूिाई नदटठ्याउनू। (३)उनीहरूसँग वििाहबारी नगन।नू
तिमीहरूका छोरी तिनीहरूका छोराहरूलाई नदिनन अथिा तिनीहरूका छोरीहरू
तिमीहरूका छोराहरूका तनम्ि नललनन, (४)ककनकक ततनीहरूिे ततमीहरूका

छोराहरूिाई िरमप्रिुबाट बहकाएर अन्य र्दे िताको िूजा गनु िाउनेछन। यसो

गनाुिे िरमप्रिुको क्रोि ततमीहरूमाधथ र्दन्कनेछ, र उहााँिे ततमीहरूिाई
तत्कािै नष्ट िानह
ु ु नेछ।

यो स्िष्ट विरोिािास यो समझर्दारीमा समािान हुन सतछ कक इस्रायििे एउटा
शहरमा शाल्न्तको घोर्र्ा गने आज्ञा दर्दइएको धथयो, र यदर्द ततनीहरूिे शाल्न्त
स्थािना गरे िने त्यो शहर इस्राएिीहरूको सहायक नर्दी हुनु िने धथयो र
ततनीहरूको मूततुहरू र िूजा प्रर्ािीिाई नष्ट गनु िने धथयो।
व्यिस्था २०:१०-११ िडाइाँ गनु कुनै सहरको नल्जक िुगेितछ िदहिे ततमीहरूिे
त्यसका मातनसहरूका अधग शाल्न्तको प्रस्तािना राख्नू। (११)यदर्द उनीहरूिे
शाल्न्त प्रस्तािना स्िीकार गरे र उनीहरूका मूि ढोकाहरू िोभिदर्दए िने, त्यसमा
िएका सबै मातनसहरूिाई बेगार काममा िगाउनू र उनीहरूिे ततमीहरूका
तनल्म्त काम गनि
ु छु ।

व्यिस्था ७:५ ततमीहरूिे

उनीहरूभसत यस्तो िताुि गनूु: उनीहरूका िेर्दी

ित्काइदर्दनू, उनीहरूका चोिा ढुङ्गाहरू टुक्रै-टुक्रा िाररदर्दनू, उनीहरूका अशेरा
र्दे िीका िम्बाहरू काटे र ढाभिदर्दनू, र उनीहरूका मूततुहरू आगोमा जिाइदर्दनू।

यद्यवि यदर्द हामीिे यी बर्द
ाँु ाहरूिाई अनम
ु तत दर्दयौं िने, यो अझै ितन ख्रीष्टको
भशक्षाको िन्र्दा कम छ।

मत्ती २६:५२ तब येशूिे ततनिाई िन्नुियो, “ततम्रो तरिार म्यानमा हाि,
ककनिने तरिार भिने सबै तरिारै िे नष्ट हुनेछन।
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िुका ९:५४-५६ तब यो र्दे िेर उहााँका चेिाहरू याकूब र यूहन्नािे िने,
“प्रिुज्यू, के तिाईं चाहनुहुन्छ कक स्िगुबाट आगो बसाुएर तयनीहरू िस्म
होऊन

िनी

हामी

आज्ञा

गरौं?”

(५५)तर

फकेर

उहााँिे

ततनीहरूिाई

हप्काउनुियो। (५६)अतन उहााँहरू अको गाउाँ ततर जानुियो।

एउटा आिोचनात्मक मुद्र्दा जुन सबैिे सामना गनि
ु र्दु छ
यसमा अचम्म मान्नुिर्दै न कक िरमेश्िरको चरररिाई बुझ्ने विर्यमा याकूबको

कुस्तीिे स्िगुर्दत
ू को साथ कुस्ती िेिेको दर्दमागको कुस्ती ितन समािेश छ।
याकूबिे आफूिे कुस्ती गरे कोको िररचय धचन्न सकेन। उसिे सोच्यो कक उसको

शरु उनीहरुिाई नष्ट िानु िठाइएको धथयो। जबकक िास्तिमा यो उनको मायािु
मुल्ततर्दाता उनिाई बचाउन िठाइएको धथयो।

उत्िवत्त ३२:२४-३० यसरी याकूबचादहाँ एकिै छोड्रडए। अतन एक जना व्यल्तत
उज्यािो नहोउञ्जेि ततनीभसत कुश्ती िडे।

(२५)यी व्यल्ततिे याकूबिाई ल्जत्न

नसकेका र्दे िेर याकूबका कम्मरको िोक्रो िाग छोए, र उनीभसत कुश्ती
ि्र्दाि्र्दै याकूबको कम्मरको गेडी फुस्तयो। (२६)तब ती व्यल्ततिे िने,
“उज्यािो हुन िाग्यो। मिाई जान र्दे ऊ।” तर याकूबिे िने, “मिाई आशीिाुर्द
नदर्दउञ्जेि म तिाईंिाई जान दर्दन्नाँ।” (२७)उनिे ततनिाई िने, “ततम्रो नाउाँ

के हो?” ततनिे िने, “याकूब।” (२८)त्यस व्यल्ततिे िने, “अब उप्रान्त ततम्रो
नाउाँ याकूब होइन तर इस्राएि हुनेछ, ककनिने ततमीिे िरमेश्िर र मातनसहरूसाँग
िडन्त गर्यौ, अतन विजयी ियौ।” (२९)तब याकूबिे उनिाई सोिे, “बबन्ती छ,
मिाई िन्नह
ु ोस, तिाईंको नाउाँ के हो?”

तर उनिे उत्तर दर्दए, “मेरो नाउाँ ततमी ककन सोध्छौ?” अतन उनिे ततनिाई
आशीिाुर्द दर्दए। (३०)यसकारर् याकूबिे त्यस ठाउाँ को नाउाँ िनीएि रािे, ककनकक
“परमेश्िरको समुखै परे िापतन मेरो ज्यान बााँच्यो” िनी ततनिे िने।
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यूहन्ना १:१,२,१४,१८ आदर्दमा िचन हुनुहुन््यो, िचन िरमेश्िरसाँग हुनुहुन््यो,
अतन िचन िरमेश्िर हुनुहुन््यो। (२)उहााँ आदर्दमा िरमेश्िरसाँग हुनुहुन््यो।
(१४)अतन िचन र्दे हिारी हुनुियो, र अनुग्रह र सत्यतािे िूर्ु िई हाम्रा बीचमा
िास गनुियो। हामीिे उहााँको मदहमा र्दे ख्यौं, जुन मदहमा विताबाट आउनुिएको
एकमार िर
ु को जस्तो धथयो। (१८)परमेश्िरलाई कसैले कदहल्यै िे खेको छै न।
वपिाको साथमा हुनुहुने एक मात्र पुत्रले उहाँलाई प्रकट गनभ
ुू एको छ।

याकूबिे आफ्नो एकमार िर
ु को व्यल्ततत्िमा िरमेश्िरिाई आमने सामने र्दे िे,
तर उसिाई थाहा धथएन उनिे विजय हाभसि गरे सम्म। याकूबिे त्यो सुंघर्ुिाई

सहनुको एउटा मार कारर् धथयो। ख्रीष्टिे उहााँिाई सोध्नुियो "ततम्रो नाम के
हो?" उनिे याकूबिाई कबुिीमा लयाए ककनिने उनको नामको अथु "आिूततुकताु"

हो। उनिे आफ्नो िाइबाट ज्येष्ठ अधिकार चोरे का धथए र बुबािाई आभशर्
दर्दनको िाधग छि गरे । अब याकूब यस स्िगुका मेसेन्जरको िाधग उनिाई
आशीिाुर्द दर्दन बबन्ती गरररहे का धथए। ख्रीष्टिे याकूबको दहि बबच्छे र्दन गरे ितछ
याकूबिे गनु सतने सम्िर्
ू ु कुरा यस आभशष्को चाहना गर्दै ल्स्थरताको िाधग
आफ्नो मुल्ततर्दातामाधथ तनिुर धथयो।

याकूबिे यहााँ भसके कक िरमेश्िर सर्दाको िाधग कृिािु हुनुहुन्छ, र आफैं िे त्यो
कृिामाधथ ओिुनि
ु यो। यसैिे खख्रष्टिे याकूबको नाम िररितुन गरे र "इजरायि"

राख्नुियो जसको अथु हो "विजयी" िा "शल्ततको रूिमा, एक राजकुमारको रूिमा।"
केिि हाम्रा िरमेश्िर कृिािु हुनुहुन्छ िनेर बुझ्नेहरूिाई मार याकूबको जस्तो
ख्रीष्टको आभशर् िाउने आशामा िरोसा गनु सककन्छ। िुरानो तनयमका

कथाहरूबाट नयााँ करारमा ख्रीष्टको िनाइहरूसाँग उठे को यो स्िष्ट द्िन्द्ििे

शैतानिे रोिेको बीउको िाधग हाम्रो दर्दमागमा ढोका िोभिदर्दयो कक िरमेश्िर
कृिािु हुनह
ु ु न्न। हामी एक स्िष्ट विरोिािासको सामना गछौं जसिे हाम्रो
मुल्ततर्दाताको साथ ठूिो िडाईको िररर्ाम दर्दन्छ यदर्द हामी जान्न सतर्दै नौं कक

हाम्रा विता कृिािु हुनुहुन्छ र हामी उहााँको कृिामा िरोसा गनु सतछौं। आत्मामा
रहन्छ त्यो आक्रोश यी कथाहरू िढ्र्दा प्रकट हुन्छ। ररचाडु डाककन्स, स्टीफन फ्राई
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र अरू जस्ता िुरुर्हरूिे शैतानको उत्िवत्त िएको झट
ू िे जल्न्मएको यो तीतो
बीउको प्रमार् दर्दन्छ। यो एउटा झूट हो जसिे िरमेश्िरिाई तनर्दु यी तानाशाहको

रूिमा प्रस्तुत गर्दु छ, जसिे िेरै मानि दर्दमागिाई घर्
ृ ा गर्दु छ र अन्तमा उहााँिाई
मत्ृ युर्दण्डड दर्दन्छ। िरमेश्िर मनमानी, दहुंस्रक र क्रूर हुनुहुन्छ िनेर ती नयााँ
नाल्स्तकहरूको प्रचारिे िेरै जनािे उहााँको अल्स्तत्िमा िर्
ू ु रूिमा विश्िास गनु
छो्छ।

यसको वििरीत, कोहीिे हाम्रो चररर हव्िािाई जस्तै िरमेश्िरको िचनिे भसकाउने

कुरािाई जोडेर र्दयािक
ु ो रूिमा िरमेश्िरको चरररको रक्षा गनु तरु
ु न्तै जान्छन।

केदह विश्ििादर्दिार्दको रूिमा िोकामा िरे का हुन्छन जुन सबैिे मुल्तत िाउनेछन
िनेर भसकाउाँ छन। अरूिे उच्चआिोचनात्मक दृल्ष्टकोर् भिन्छन र िरु ानो
तनयमिाई समेट्छन "उनीहरूिे गनु सतने िन्र्दा उत्तम काम त्यस समयमा
गनु"। जे िए ितन, िमुशास्रको सरि िठनमा विश्िास हराएको छ र सिुिाई
िोकाको कुण्डडििे उसको प्रार् गिाउन दर्दएको छ।

शैतानको िरमेश्िरको गित प्रतततनधित्ि
शुरुर्दे खि नै शैतानिे िरमेश्िरको चरररको गित प्रतततनधित्ि गर्यो।
यूहन्ना ८:४३,४४ मैिे िनेको ततमीहरू ककन बुझ्र्दै नौ? ककनिने ततमीहरूिे मेरो
िचन सुन्न सतर्दै नौ।

(४४)ततमीहरू

आफ्नो विता दर्दयाबिसका हौ,

र

ततमीहरूका विताको इच्छा िूरा गने ततमीहरूको सङ्कलि छ। त्यो ि सुरुिे खख
नै हत्यारा थथयो, र सत्यसाँग त्यसिाई केही िास्ता छै न। ककनिने त्यसमा
केही सत्य छै न। जब त्यसिे झट
ू बोलर्दछ, त्यो आफ्नै स्ििािअनस
ु ार
बोलर्दछ, ककनभने त्यो झनटो हो र झनटको वपिा हो।

यो शैतानको ड्रडजाइन शरू
ु र्दे खि यो शैतानको ड्रडजाइन शुरूर्दे खि नै िरमेश्िरिाई
आफ्नै गुर्हरु िगाउनको िाधग बनाइएको हो
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ताकक मातनसहरूिे उहााँिाई नकारून।
१ िरस
ु ५:८ सचेत रहो, जागा रहो, ततमीहरूको शरु दर्दयाबिस कसिाई
िेट्टाऊाँ र िाइहााँिू िनी गजुने भसुंहझैँ िोल्जदहाँ ्छ।

यो नाश गनु र नष्ट गनु िोज्ने शैतान हो। उसिे हाम्रो भ्रामक शल्ततमा
हामीिाई

िरमेश्िरको

कृिामा

अन्िा

अत्याचारीको रूिमा हे नु सबै गनेछ।

तुलयाउन

र

उहााँिाई

रततिातिर्
ू ु

इल्जककएि ३६:१६-२१ फेरर िरमप्रिुको यो िचन मकहााँ आयो: (१७)“हे

मातनसको छोरा, जब इस्राएिीहरू आफ्नै र्दे शमा बसेका धथए, िब तिनीहरूले
त्यस िे शलाई आफ्नो व्यिहार र कामहरूले बबटुलो पारे । ततनीहरूको व्यिहार

मेरो दृल्ष्टमा एक स्रीको रजस्ििाको अशुद्िताजस्तै धथयो। (१८)तिनीहरूले

िे शमा रगि बगाएका र आफ्ना मूततुहरूद्िारा त्यो बबटुिो िारे का हुनािे मैिे
मेरो क्रोि ततनीहरूमाधथ िन्याएाँ। (१९)मैिे ततनीहरूिाई जातत-जाततहरूका
बीचमा यरतर िारें , र ततनीहरू र्दे श-र्दे शमा छरिष्ट िएर छररए। ततनीहरूका
व्यिहार र कामहरू अनस
ु ार मैिे ततनीहरूको न्याय गरें । (२०)अतन जब
ततनीहरू ती जाततहरूका बीचमा गए, तब ततनीहरूिे मेरो पवित्र नाउँ लाई
अपवित्र पारे , ककनकक ततनीहरूका विर्यमा यसो ितनएको धथयो, ‘तयनीहरू
त िरमप्रिुको प्रजा हो, ताितन र्दे शिाई ततनीहरूिे छो्नुिर्यो’। (२१)मेरो
िविर नाउाँ को धचन्ता मिाई िागेको धथयो, जुन नाउँ लाई तिनीहरू गएका
जाति-जातिहरूका बीचमा इस्राएलको घरानाले अपवित्र पारे ।

जब िरमेश्िर "ततनीहरूिे मेरो िविर नामिाई अिविर तुलयाए" उसिे िन्र्दै न

कक उनीहरू उनीहरूको नामिाई गित उच्चारर् गर्दै धथए। हामीिे याकूबको
मामिामा हे र्यौं, "नाम" को दहब्रू अििारर्ा चररर हो। ततनीहरूिे उहााँको चरररिाई
अिविर बनाइरहे का धथए केिि उनीहरूको मूततुहरूिे मार होइन तर “ततनीहरूिे

रगत जम्मा गरे का धथए।” िरमेश्िरिे हामीिाई उहााँको नाम के हो बताउनुहुन्छ:
प्रस्थान ३३:१८-१९

ततनिे

(मोसा) िने, “अब मिाई तिाईंको

मदहमा

र्दे िाउनुहोस।” (१९)उहााँिे (िरमेश्िरिे) िन्नुियो, “म तेरै सामुन्ने मेरो सारा
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श्रेष्ठता र्दे िाउनेछु, र िेरै सामुन्ने ‘परमप्रभु’ नाउँ को घोषणा गनेछु। जसिाई म

अनुग्रह गनु चाहन्छु त्यसिाई म अनुग्रह गनेछु। जसिाई म कृपा र्दे िाउन
चाहन्छु, त्यसिाई म कृिा र्दे िाउनेछु।”

िरमेश्िरको नाम (चररर) उहााँको "ििाइ," द्िारा प्रकट िएको छ ककनकक उहााँ
"अनुग्रही," र "र्दया" को िर्
ू ु हुनुहुन्छ। िरमेश्िरिे मोशािाई यो प्रकट गनि
ु यो
ककनकक उसिे िरमेश्िरको "मदहमा" हे नु अनरु ोि गरे को धथयो। यसप्रकार
िरमेश्िरको मदहमा उहााँको िविर गर्
ु हरूको प्रकाश हो। इस्रायिको िररिारिे
अनुिि गनु र सुंसारमा प्रकट गनु असफि ियो।

यो सैतान हो जसिे मानितािाई जुनसुकै उमेर िा उमेरको र्दया बबना नै िि

गनु प्रेरर्ा दर्दन्छ। यस सत्यतािाई प्रकट गनुको िाधग ठूिो िरीक्षा िनेको
बाइबििाई विश्िासीिूिक
ु कसरी िढ्ने िनेर जान्नु हो।

यदर्द हामी गम्िीर छौं िने, कदहिेकााँही हाम्रो मुल्ततर्दातािे हाम्रो शरुिे हामीिाई
हानी गनु िोजेको महसस
ु गर्दु छ, तर यदर्द हामीिे िरमेश्िरको कृिािाई धचनेका
छौं िने, हामी आशीिाुर्द प्राप्त नगरुन्जेि हामीिे िैयु िारर् गनेछौं। मेरो

िरमेश्िरको चरररको सही अथु बुझ्न नसतर्दा सत्यिाई धचन्न कदहलयै प्रयास

नगनेहरूिाई शैतानिे विजयी तुलयाउन सतछ िन्ने मेरो गदहरो विश्िास हो।

हामीिे हाम्रो विताको चरररको सत्यता थाहा िाउनुिर्दुछ। यो अत्यन्त जरुरी काम
हो यदर्द हामी समयको अन्त्यमा िाट्टर िर्ाुको मह
ु रमा बन्र्दछौं। यो शैतानको

िदहिो काम िरमेश्िरको चररर को गित काम गने धथयो, यसैिे सुंसारिाई
अल्न्तम सन्र्दे श उहााँको प्रेम को चररर को एक प्रकाश हुनेछ।

प्रकास १८:१ यसितछ ठूिो अधिकार िएका अकाु एउटा स्िगुर्दत
ू स्िगुबाट
ति आइरहे का मैिे र्दे िें। ततनको िैिििे ि्
ृ िी उज्यािो ियो।

स्िगुबाट ति आउने यो िरीक्षाहरूिे अन्तको सन्र्दे श प्रतततनधित्ि गर्दु छ
िरमेश्िरको अल्न्तम दर्दनका मातनसहरू माफुत सुंसारिाई। ि्
ृ िीिाई उहााँको
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“मदहमािे” उज्यािो बनाउनि
ु छु । यो मदहमा केिि स्िगुमा हुनुहुने हाम्रो विताबाट
आउाँ र्दछ। यो ईश्िरको मदहमा (चररर) हो जसिे सारा सुंसारिाई ज्योतत दर्दनेछ
जसरी उसका मातनसहरूिे यो अल्न्तम सन्र्दे श घोर्र्ा गछु न ईश्िरको सााँचो
चरररको प्रेमको कारर्िे अन्िकारमा डराएको सुंसारप्रतत कृिाको। िेरैिे उनको
चरररको गित अथु िगाइरहे का छन।
यशैया ४०:९-१० भसयोनिाई शि
ु समाचार सन
ु ाउने हो, ततमी अग्िो ििुतमा
जाऊ। यरूशिेमिाई शुि समाचार सुनाउने हो, जोडसाँग ततम्रो सोर उचाि,

सोर उचाि, नडराऊ। यहूर्दाका नगरहरूिाई िन, “हे र, ततमीहरूका िरमेश्िर
यहीीँ हुनुहुन्छ!” (१०)हे र, िरमप्रिु िरमेश्िर िराक्रमसाथ आउाँ र्दै हुनुहुन्छ, र
उहााँको हातिे शासन गनुहुन्छ। हे र, उहााँको इनाम उहााँभसतै छ, र उहााँको
प्रततफि उहााँकै साथमा छ।

हामीिे मातनसहरूिाई िन्नु िछु , "हे र, तिाईको िरमेश्िर!" उहााँिाई हे र जसरी

उहााँिाई हे ररएको धथयो - "र्दयािु र अनग्र
ु ा, र ििाइ र सत्यतामा प्रशस्त
ु ही, िैयत
हुनुहुन्छ।" (प्रस्थान ३४:६)

िरमेश्िरको कनान भिनको िाधग मूि योजना
कनानको िूभम इस्राएििे कब्जा गने सम्बन्िमा, िरमप्रिुिे ततनीहरूिाई
िन्नि
ु एको धथयो:

प्रस्थान २३:२७-३० “म आफ्नो आतङ्क ततमीहरूका अधगअधग फैिाउनेछु,

र ततमीहरू जुन जाततकहााँ जानेछौ उनीहरू सबैमा म गोिमाि लयाउनेछु। म
ततमीहरूका सबै शरह
ु रूिाई ततमीहरूको

सामन्
ु नेबाट िगाउनेछु।

(२८)म

तिमीहरूका अथगअथग अररङ्गाल पठाउनेछु, र त्यसले दहव्िी, कनानी र
दहत्तीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपाउनेछ। (२९)तर म उनीहरूिाई

11

ततमीहरूका सामुन्नेबाट एकै िर्ुमा ििाउनेछैनाँ, नरता र्दे श उजाड िएर
जानेछ, र जङ्गिका जन्तुहरू ततमीहरूका िाधग सुंख्यामा िेरै हुनेछन।
(३०)ततमीहरू बढे र त्यो र्दे श आफ्नो अधिकारमा निारुञ्जेि अभि-अभि गरे र
म उनीहरूिाई ततमीहरूका सामुन्नेबाट ििाउनेछु।”

तरिारको प्रयोगको बारे मा यहााँ कुनै उलिेि छै न। इस्राएििे भमश्र छोडेका धथए

र एक तरिारको प्रयोग बबना नै भमश्रीहरूिे िराल्जत गरे को र्दे िे। उहााँिे
तततनहरुिाई िन्नुियो,

म ततमीहरूका अधगअधग अररङ्गाि िठाउनेछु, जसिे

दहव्िीिाई तनकालनेछ, कनानी र दहत्ती मातनसहरू तिाईं समक्ष आएका धथए। ”

उहााँिे ततनीहरूिाई कदहिे ितन माधथ जानु र िडाई गनु िा कुनै ितन ककभसमको
युद्ि ि्काउन िनेका छै नन।

इजरायिको ईश्िरको डर
इल्जप्टबाट इजरायि उद्िार गर्दाु, ततनीहरू उहााँसाँग िररधचत हुन र उहााँमा
विश्िास गनु भसतनको िाधग चाहन्थे इल्जप्टमा छाँ र्दा इस्राएिीहरू तनरुं कुशताको
िािनािे घेररएका धथए। दहब्रू केटाकेटीहरूिाई नर्दीमा फाभिएको उर्दाहरर्मा, र
उनीहरूको भमस्रको र्दासत्िको कठोर अनि
ु ि, िेरै जना िरमेश्िर एक अत्याचारी
शासक हुनुहुन्छ िन्ने िारर्ाबाट प्रिावित िए जसिे कुनै ितन समयमा
उनीहरूको विरूद्िमा िडा िएर मानु सत्यो। हामी यस डरिाई शुरूर्दे खि नै
र्दे ख्छौं:
प्रस्थान १४:११ ततनीहरूिे मोशािाई िने, “के भमश्रमा धचहानहरू धथएनन,
र तिाईंिे हामीिाई यस उजाड-स्थानमा मनुिाई लयाउनुियो? हामीिाई
भमश्रबाट लयाएर यो के गनुियो?
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यो डर अर्दनको बगैचामा कफताु जान्छ, जब शैतानिे आर्दमिाई विश्िस्त तल
ु यायो
कक जब िरमेश्िरिे उनीहरूिाई मानुहुनेछ िन्ने तनल्श्चत गनि
ु यो कक उनीहरूिाई
मानु आउनुहुने िरमेश्िर नै हुनुहुन्छ।

उत्िवत्त ३:१० उनिे िने, “मैिे तिाईंको सोर बगैँचामा सुनें र म डराएाँ,
ककनिने म नाङ्गै धथएाँ, र म िुकें।”

इस्रायिीहरूिे मोशािाई र्दोर् िगाउने ईश्िरको िय िक
ु ाए। यद्यवि यो स्िष्ट
धथयो

कक

मोशािे

आफ्नै

शल्ततिे

मातनसहरूिाई

तनकािेनन।

शैतानिे

मातनसहरूिाई िरमेश्िरिे उजाडस्थानमा उनीहरू मानु चाहनुहुन््यो िनेर सोच्न
िोभ्याउाँ र्दै धथयो। यो प्रिोिन केिि िरमेश्िरको चररर को गित झट
ू ा समझ
को कारर् सम्िि िएको धथयो। यो डर इस्राएिीहरूको िाधग बढ्र्दै छ:
प्रस्थान १६:३ अतन इस्राएिीहरूिे ततनीहरूिाई िने, “हामी भमश्रमा मासक
ु ा

कराहीहरूका िररिरर बसी अघाउञ्जेि िाना िान््यौं। त्यसै बेला हामी
परमप्रभुको हािबाट मरे का भएिे खख असल हुनेथथयो। तर तिाईंहरूिे हामी
र हाम्रा यस जम्मै समुर्दायिाई िोकिे मानु उजाड-स्थानमा लयाउनुिएको
छ।”

इस्रायिीहरू िरमेश्िरप्रतत आफ्नो डर व्यतत गर्दुछन र उनीहरूको ितुमान
अिस्थाको सामना गनुको सट्टा इल्जप्टमा िरमेश्िरको हातिे मरे को चाहन्छन
िन्ने कुरा उनीहरू िुलिमिुलिा बताउाँ थे। ततनीहरूिे स्िष्ट रूिमा िरमेश्िरमा
विश्िास गरे नन र शैतानिे उसको िास्तविक चरररको बारे मा ततनीहरूको मन
अन्िा बनायो

अमािेकको साथ एक महत्त्ििूर्ु िि
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प्रस्थानको अको अध्यायमा इस्रायिीहरूिे उनीहरूको ितन िरमेश्िरका विकृत
विचारहरुिाई प्रकट गरे :
प्रस्थान १७:३-४ तर मातनसहरूिाई िानीको ततिाु िाग्यो, र ती यसो िनेर
मोशाको विरुद्िमा गनगनाए, “तिाईंिे हामी, हाम्राबािबच्चा र िशुहरूिाई
ततिाुिे मानु ककन भमश्रबाट यहााँ लयाउनुियो?” (४)तब मोशािे यसो िनी
िरमप्रिि
ु ाई िक
ु ारा गरे , “म यी मातनसहरूिाई के गरूाँ? तयनीहरूिे त मिाई
ढुङ्गािे हान्नै आाँटेका छन।”

ततनीहरूिे मोशािाई गुनासो र आरोि िगाउन छाडे। र त्यसैिे िरमेश्िर,
ततनीहरूिाई

मानु

चाहेको।

दहुंस्रक

िरमेश्िरप्रतत

ततनीहरूको

मतू तुिूजक

दृल्ष्टकोर्िे मोशािाई माने िम्कीमा अनुिार्द गनु थालछ। दहुंस्रक ईश्िरको यो
झूटो िारर्ा र्दे िेर ततनीहरू त्यस मूततुमा िररितुन हुन्छन र उनीहरूिे त्यो
मान्छे विरूद्ि दहुंस्रक र्डयन्र रचेको छ जसिाई िरमेश्िरिे उनीहरूिाई भमश्रबाट
बचाउन प्रयोग गनुियो।
िगातार गनगन, गुनासो र ईश्िरमा अविश्िासिे उहााँिाई त्यस्तो स्थानमा राख्छ
जहााँ उहााँ उनीहरूको रक्षा गनु कम सक्षम हुनह
ु ु न्छ। ततनीहरू शैतानिाई आफ्नो
माभिकको रूिमा छनौट गर्दै छन, र शैतानिे उनीहरूिाई नष्ट गनु िहुाँचको माग
गरररहे को छ। हामी िानीको बारे मा उजूरी र अमािेककटको हमिा बीचको सम्बन्ि
र्दे ख्छौं:
प्रस्थान

१७:७-८

“िरमप्रिु हाम्रा

बीचमा

हुनुहुन्छ

कक

हुनुहुन्न” िन्ने

इस्राएिीहरूका झगडाको कारर् र ततनीहरूिे िरमप्रिुको िरीक्षा गरे को कारर्
त्यस ठाउाँ को नाउाँ ततनिे मस्साह र मेरीबा रािे। (८)िब अमािेकीहरू आएर
रिीर्दीममा इस्राएिीहरूमाधथ आक्रमर् गरे ।
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ततनीहरूको अविश्िासको कारर्, ततनीहरूिे आफूिाई िरमेश्िरको सुरक्षा हे ज
बादहर रािे र यसिे उनीहरूका शरुहरूबाट िडाई भियो। िरमेश्िरिे आफ्ना
जनहरूिाई नम्र बनाउनको िाधग यो हुन अनुमतत दर्दनह
ु ु न्छ (यदर्द तिाईंिे त्यसो
गनुियो िने उनीहरूको आध्याल्त्मक दहि बबगानु) र याकूब जस्तै उनीहरूिाई
उनीहरूको र्द:ु िमा उहााँमाधथ िूर्ु िरोसा राख्न िगाउनह
ु ोस।
इस्रायिीहरूको "धचड्रड” "अथाुत उनीहरूको झगडा र िरमेश्िरप्रततको किहिे
शैतानिाई अमािेकीहरूिाई आक्रमर् गनु उतसाउन एउटा ढोका िोलयो। यदर्द
इस्राएिीहरूिे िरमप्रिुमाधथ िरोसा रािेका िए यस्तो हुने धथएन। अमािेकीहरू
उनीहरूिाई छुने डरिे डराउाँ थे। इस्राएििे िरमेश्िर विरुद्ि गरे को आफ्नो िािको
िाधग िश्चात्ताि गरे को कुनै प्रमार् छै न। उनीहरूिाई मानु एउटा तनरुं कुश
मनसायको रूिमा उनीहरूको झूटा दृल्ष्टकोर् धथयो। िानी प्राप्त गनु कृतज्ञता
को कुनै प्रमार् छै न। िानीको िाधग बबन्ती गरे कोमा मोशािाई कुनै माफी माग्र्दै न
िा उहााँिाई कुनै िन्यिार्दको कुनै कथन छै न। यसिाई सुंकेत गनु केदह ितन
रे कडु गररएको छै न। इस्राएिीहरूिे मोशािाई माने िम्की दर्दएका धथए। के यसिे
मोशािाई कवत्त चोट िुग्यो होिा िनेर हामी कलिना गनु सतछौं? ऊ आफ्नो
मरूिूभम

घरको शान्त ठाउाँ मा बभसरहे को

हुन

सतछ

आफ्नो

ततनीहरूिे

िरमेश्िरिाई र्दे िाइरहे का आिारिूत कृतज्ञता ितन उसिे महसुस गरे को हुनुिछु ।
िररिारको हे रचाह गनु र आफ्नो बगािको हे रचाह गनु। यो उसको िाधग
िास्तविक िरीक्षा हुने धथयो। त्यसोिए यस दर्दमागको फ्रेम भिर, उसिे यो शब्र्द
प्राप्त गर्दु छ कक अमािकाइट्सिे आक्रमर् गरररहे का छन र कमजोरहरूिाई
छो्र्दै छन। अब के हुन्छ तनर्ाुयक हो। यो तनरुत्साहजनक िररल्स्थतत र र्दबाब
अन्तगुत गररएको तनर्ुय हो।
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प्रस्थान १७:९ अतन मोशािे यहोशूिाई िने, “हाम्रा तनल्म्त मातनसहरू चुनेर
अमािेकीहरूभसत यद्
ु ि गनु जाऊ। िोभि िरमप्रिक
ु ो िहुरो मेरा हातमा
भिएर म डााँडाको टाकुरामा िडा हुनेछु।”

िैतक
ृ तििार
यसिे िन्छ, "र िरमप्रिि
ु यो।" यो होइन कक मोशा
ु े मोशािाई आज्ञा गनि
िविरस्थानमा गए र प्रिुसग
ाँ कुरा गरे । यो ििुरै ितनयो कक मोशािे यहोशूिाई
गएर युद्ि गनु िने। मैिे धचरमा यहोशूको तफुबाट दहुंड्रडरहे को दृश्यिाई, सबै
कुरा दढिो गततमा जान्छ र मेरो विचारहरू रातमा विचभित हुन्छ जुन अब्राहमिे
िततजा िूतिाई युद्िको माध्यमबाट बचाए।
सामान्यतया अब्राहाम शान्त मातनस धथए। उत्िवत्त २० मा अब्राहमिे आफ्नी
स्िास्नीको बारे मा झूट बोिेको कुरा बताउाँ र्दछ, उनी आफ्नी र भमश्री राजाहरूको
बबचमा झगडा नहोस िनेर उनको बदहनी हुन िनेर िने। उत्िवत्त १३ मा अब्राहमका
गोठािा र ित
ू को बबरूद्ि एक वििार्द उत्िन्न ियो। ध्यान दर्दनह
ु ोस कक अब्राहमिे
कसरी शाल्न्तमय समािानको प्रस्ताि गरे :
उत्िवत्त १३:८-९ यसैकारर् अब्रामिे िोतिाई िने, “ततम्रो र मेरो बीचमा
र ततम्रा र मेरा गोठािाहरूका बीचमा झगडा नहोस ्, ककनकक हामी त
नातेर्दार हौं। (९)सारा र्दे श ततम्रै अधग छ। ततमी मबाट अिग होऊ। ततमी
र्दे ब्रेततर गयौ िने म र्दादहनेततर जानेछु, अथिा ततमी र्दादहनेततर गयौ िने
म र्दे ब्रेततर जानेछु।”

यद्यवि उत्िवत्त १४ मा हामी िूत बस्ने िरिरका क्षेरहरू बीच युद्िको बारे मा
िढ्छौं। नततजा स्िरूि िूतिाई िकक्रयो।
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उत्िवत्त १४:१४-१६ अब्रामिे आफ्ना नातेर्दारिाई कैर्द गरे र िगेको कुरा सुनेर
आफ्नो घरमा जन्मेर िालीम पाएका िीन सय अठाह्र जना िासहरूलाई
साथमा भिएर उनीहरूिाई र्दानसम्मै िेर्देर गए। (१५)ततनिे शरुहरूमाधथ
आक्रमर् गनु राती आफ्ना र्दासहरूका बीचमा र्दि-र्दि बनाए र उनीहरूलाई
परास्ि गरे ,

र र्दमस्कसको उत्तरतफुको होबासम्मै उनीहरूिाई

िेर्दे।

(१६)ततनिे सबै मािसामान र ततनका नातेर्दार िोतिाई र ततनका िनसम्िवत्त, स्रीहरू र मातनसहरूिाई समेत फकाुएर लयाए।

फेरर हामी िढ्र्दै नौं, "अतन प्रिुिे अब्राहमिाई आज्ञा गनि
ु यो।" के अब्राहमको
कामबाट प्रिु प्रसन्न हुनुियो? एउटािे यस्तो सोच्न सत्यो कक प्रिान िूजाहारी
मलकीसेर्देक अब्राहाम कहााँ आए अतन उनिाई आशीिाुर्द दर्दए। तर के इनामको
िाधग आभशर् धथयो िा अब्राहामको विचभित धचन्तािाई सान्त्िना दर्दन उसको
हातबाट कतत जना मातनसहरू मरे ? मलकीसेर्देकिाई "सिेमका राजा" ितनएको
छ जसको अथु हो "शाल्न्त"। यो "यरूशिेम" का िाधग प्रारल्म्िक नाम हुन सतछ
जसको अथु हो "शाल्न्तको शहर"। के यो शाल्न्तको राजािे दहुंसात्मक युद्िको
िाधग अब्राहामिाई आभशर् दर्दनेछ? जब अब्राहाम युद्ि गनु शहरहरू नल्जक
आए, के उनिे िदहिो शाल्न्तको घोर्र्ा गरे ? के अब्राहमिे त्यो िूभमिाई
"उनीहरूको रगतिे बगाएकोिे त्यस िभू मिाई अशद्
ु ि िारे का धथए?" यदर्द अब्राहम
अझ िैयि
ु ान िएको िए िरमेश्िरिे उसको शरुहरूिाई िगाउनको िाधग िहाडमा
िठाउने धथए। िा ितछ उनिे उत्िवत्त १८ र १९ मा गरे जस्तै िूतिाई बचाउन
स्िगुर्दत
ु ु ने धथयो? एउटा कुरा िने ितका छ, जब अब्राहमिे
ू हरू िठाउनह
विश्िासद्िारा गरे का सबै कुराको बयान गर्दै , दहब्रू अध्याय ११ िे कदहिे ितन
िूतको उद्िारको उलिेि गरे को छै न।
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अब्राहम, जसिे आर्दमजस्तै ल्स्थतत ओगटे का धथए, आउाँ र्दो िुस्ताहरूका िाधग
िैतक
ु ोस। अब्राहामिे तरिार उठाउाँ र्दा उसको
ृ प्रिवृ त्त को िाठ्यक्रम सेट गनह
सन्तानमा ठूिो अन्िकार हुने धथयो। अतन उसिे त्यो डरिाग्र्दो रातको स्िार्द
चाख्यो ककनकक उनिे आफ्नो तरिार आफ्नो हातमा भिएको एक डरिाग्र्दो
िविष्यको बारे मा विचार गरे ।
उत्िवत्त १५:१२ सूयु अस्ताउाँ र्दा अब्राम मस्त तनद्रामा िरे , अतन डरिाग्र्दो र
घोर अन्िकारिे ततनिाई छोप्यो।
१

राजा

१९:१-४

अब

एभियािे

गरे का

सबै

काम

र

तिनले

सबै

अगमिक्िाहरूलाई िरिारले मारे को कुरो आहाबिे ईजेबेििाई सन
ु ाइदर्दए।
(२)यसकारर् ईजेबेििे एभियाकहााँ यसो िनेर एउटा समाचारिाहक िठाइन,
“जसरी तैंिे उनीहरूको प्रार् भिइस, त्यसरी नै िोभि यही बेिासम्म तेरो प्रार्
ितन मैिे भिइनाँ िने, र्दे िताहरूिे मिाई त्यस्तै िा त्योिन्र्दा बढी व्यिहार
गरून।” (३)एभिया डराए, र आफ्नो प्रार् बचाउनिाई िागे। जब ततनी यहूर्दाको
बेशेबामा िुग,े तब ततनिे आफ्नो चाकरिाई त्यहीीँ छाडे, (४)र आफूचादहाँ
मरुिभू ममा एक दर्दनको बाटो गए। ततनी अभम्रसको एउटा झाडीमा आइिग
ु े, र
त्यसमुतन बसेर आफ्नो मत्ृ युको तनम्ि प्राथूना गनू लागे। तिनले भने, “हे
परमप्रभु, मेरो प्राण ललनुहोस ्, मैले पनरै भोथगसकें। म ि मेरा वपिा-पुखाूहरूभन्िा
असल छै नँ!”

दहब्रूको िुस्तकको सातौं अध्यायिे हामीिाई िन्छ कक शाल्न्तका राजकुमार येशू,
मलकीसेर्देकको आर्दे श ितछ प्रिान िज
ु ारी हुनह
ु ु न्छ। माधथ उलिेि गररएझैं तरिार
चिाएकोमा येशूिे िरुसिाई हप्काउनुियो। उनीहरूिे उनको िनाइको सही
अथुिाई गित अथु िगाएका धथए जब उनिे िने: “तर अब, जससाँग थैिी छ,
उसिे िैजानुहोस र यस्तै प्रकारको ल्स्क्रप्ट: िर जसको िरिार छै न, उसले आफ्नो
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खास्टो बेच्न सक्छ, र एउटा ककन्न सक्छ। ” (िक
ू ा २२:३६) उनीहरूिे सोचे कक
ऊ शाल्ब्र्दक तरिारको कुरा हो। ध्यान दर्दनुहोस कक कसरी अन्तराुल्ष्िय मानक
सुंस्करर् (ISV) िर्द ३८ िाई अनुिार्द गर्दुछ: “तब ततनीहरूिे िने, '' प्रिु, हे नह
ु ोस!
यहााँ र्दई
ु तरिारहरू छन। उहााँिे ततनीहरूिाई जिाफ दर्दनुियो, 'यती ियाुप्त!' ”
ककुं ग जेम्स िसुनिे येशूिाई उद्ित
ृ गर्दै िन्छ, “यो ियाुप्त ियो।” यसको सतही
सतकुता िढ्र्दा िाठकिे विश्िास गनु सतछ कक येशि
ू े तरिारको प्रयोगिाई र्दई
ु िटा
तरिारहरू ियाुप्त छन िन्र्दै स्िीकार गनुियो। तर ितछ आउने कुरािे
तरिारप्रततको येशूको िारर्ािाई प्रकट गर्दुछ:
िुका २२:४९-५१ तब उहााँको छे उछाउमा िएकाहरूिे के हुने हो, सो र्दे िेर उहााँिाई
िने, “प्रि,ु के हामी तरिार चिाऔुं?” (५०)ततनीहरूमध्ये एक जनािे प्रिान
िज
ू ाहारीको नोकरिाई हान्यो, र त्यसको र्दादहने कान च्िाट्टै कादटदर्दयो।
(५१)िर येशनले भन्नुभयो, “भयो, अब यसो नगर।” अतन त्यस मान्छे को कान
छोएर उहाँले त्यसलाई तनको पाररदिनुभयो।

मत्तीको िस्
ु तकमा हामीसाँग यो अततररतत िाइन छ:
मत्ती २६:५२ तब येशूिे ततनिाई िन्नुियो, “ततम्रो तरिार म्यानमा हाि,
ककनिने तरिार भिने सबै तरिारै िे नष्ट हुनेछन।

"मलकीसेर्देक" को अथु "िाभमुकताको राजा" हो। यह
ू न्नािे येशि
ू ाई सेतो घोडामा
सिार िएर हे रे र िने, "उहााँ िाभमुकतामा इन्साफ गनह
ु ु न्छ र युद्ि गनह
ु ु न्छ।"
(प्रकाश १९:११) येशूिे कसरी न्याय गनह
ु ु न्छ र िाभमुकतामा युद्ि गनह
ु ु न्छ?
दहुंसाबाट होइन, तर उहााँको िचनबाट:
यूहन्ना १२:४७-४८ “कसैिे मेरा िार्ी सुन्छ, र ती िािन गर्दै न िने, म
त्यसको न्याय गदिू नँ। ककनिने म सुंसारको न्याय गनु आएको होइनाँ, तर
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सुंसारिाई बचाउन आएको हुाँ। (४८)मिाई इन्कार गने र मेरा िार्ी ग्रहर्
नगनेको िाधग एक जना न्यायािीश छन। जो िचन मैले बोलें त्यसैले
अन्त्यको दिनमा त्यसको न्याय गनेछ।

िरमेश्िर सामेि हुनुिएको यो युद्ि शब्र्दहरूको युद्ि हो - शैतानको शब्र्द
ईश्िरको बबरूद्ि। िरमेश्िरिे िाभमुकताको बाहे क केही गनह
ु ु न्न। िाभमुकतामा
इन्साफ गर्दाु अकोमा हानी िा मत्ृ यु हुाँर्दैन।
दहतोिर्दे श ११:४-६ क्रोिको दर्दनमा िन-सम्िवत्त केही मोिको हुाँर्दैन, िर
धालमूकिाले मत्ृ यब
ु ाट छुटाउँ छ। (५)तनर्दोर्हरूको िाभमुकतािे ततनीहरूको बाटो
सोझो हुन्छ, तर र्दष्ु टहरूको आफ्नै र्दष्ु टतािे गर्दाु ततनीहरू होच्याइन्छन।
(६)सोझाहरूको िाभमुकतािे ततनीहरूिाई छुटाउाँ छ, तर अविश्िासीहरू िराब
अभििार्ाहरूको कारर् िासोमा िछु न।
दहतोिर्दे श १२:२८ धालमूकिाको मागूमा जीिन हुन्छ,र त्यस मागूको सँगसँगै
अमरत्ि छ।

युद्िमा िरमेश्िरिे कसरी आफ्ना शरुहरूिाई िराल्जत गनह
ु ु न्छ? सजाय, यातना
दर्दएर िा मारे र होइन, तर उहााँका शरुहरूिाई भमर बनाएर। िमुिे मातनसिाई
बबगार्दै न, यसिे िािको “बुढो मातनस” माछु (व्यिस्था ३२:३९ रोमी ६:६-११) र
"मत्ृ युबाट बचाउाँ छ।" िरमेश्िरिे ल्जत्नुहुन्छ र सिैं “ििाइ गरे र” िराबीको
“बर्दिा” भिनह
ु ु न्छ।
रोमी १२:१७-२१ कसैिाई िराबको सट्टा िराब नगर। जुन कुरा सबै
मातनसहरूका दृल्ष्टमा आर्दरर्ीय छ, ततनमा ध्यान र्दे ओ। (१८)हुन सतछ
िने, सकेसम्म सबैसाँग शाल्न्तमा बस। (१९)वप्रय हो, आफैिे कदहलयै बर्दिा
निेओ, तर िरमेश्िरको क्रोिमा छोड्रडर्दे ओ। ककनिने, िेखिएको छ, “बर्दिा
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भिने काम मेरो हो, म नै बर्दिा भिनेछु,” िरमप्रिु िन्नुहुन्छ। (२०)बरु,
“तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खि
ु ाओ, त्यो तिखाूएको छ भने
त्यसलाई पानी िे ओ। त्यसो गनाुिे ततमीिे त्यसको टाउकोमा आगोको िुङ्ग्रो
थुिानेछौ।” (२१)िराबीबाट िराल्जत नहोओ, तर खराबीलाई भलाइले म्जि।

िरमेश्िरिे िाभमुकतामा इन्साफ गनह
ु ु नेछ, िडाईको कारर्िे होइन।
यशैया २:४ उहाँले जातिहरूका बीचमा इन्साफ गनुह
ू ु नेछ, र उहााँिे िेरै
मातनसहरूका झगडा भमिाइदर्दनुहुनेछ। ततनीहरूिे आफ्ना िरिारहरू वपटे र
हलोका फाली र भालाहरू

वपटे र तछमल्ने हँलसया बनाउनेछन।् जातत-

जाततहरूिे एक-अकाूको विरुद्धमा िरिार चलाउनेछैनन ्, न ि तिनीहरूले
लडाइँ गनू िालीम ललनेछन।्

मेरो मन त्यसितछ शकेम गाउाँ मा बर्दलछ, जहााँ तरिारिे बिात्कार गरे को
बदहनीको बर्दिामा अब्राहमका नातत िेिी र भशभमयोनको हातमा फोछु । उनीहरूिे
छिका साथ एक सल्न्ि सम्झौता गरे का धथए जसमा यो िचन दर्दएका धथए कक
यदर्द हमोर, उनका छोरा शकेम, अतन जब घरका सबै िुरूर्हरू ितना गराउाँ थे,
ततनीहरूिे दहब्रू छोरीहरू वििाह गनु सतथे।
उत्िवत्त ३४:२५-२९ तेस्रो दर्दन जब उनीहरू साह्रै िीड्रडत अिस्थामा धथए, तब
याकूबका र्दई
ु छोराहरू, र्दीनाका र्दाजुहरू भशभमयोन र िेिी आ-आफ्नो तरिार
भिएर गुप्त रूििे सहरमा िसे, र सबै िुरुर्हरूिाई मारे । (२६)ततनीहरूिे
हमोर र उनका छोरा शकेमिाई ितन तरिारिे काटे र मारे , र शकेमको घरबाट
र्दीनािाई भिएर गए। (२७)अतन याकूबका छोराहरूिे ततनीहरूकी बदहनीिाई
उनीहरूिे बबगाररदर्दएका हुनािे ती माररएकाहरूकहााँ आएर त्यस सहरिाई िुटे।
(२८)ततनीहरूिे उनीहरूका बगाि र बथानहरू, गिाहरू, र त्यस सहरमा र
िेतमा िएका सबै कुरा ितन िगे। (२९)उनीहरूका सबै िन-सम्िवत्त, सबै
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बािबच्चा, र उनीहरूका ित्नीहरू कैर्द गरे र घरमा जे-जतत धथए ती सबै
ततनीहरूिे िट
ु े।

अब्राहमको िततजोिाई बचाउनको िाधग बीज िेि र भशभमयोनको जीिनमा िेरै
हर्दसम्म फुट्न थालयो र शकेमीतिाई उनको ितना गनु आग्रह गनु आफ्ना
अन्य िाइहरूको िोकािे सहयोग िुर्यायो। िास्तिमा याकूबिे वििाि गनु सतछ
कक उसका सन्तानहरू कनानी र िररज्जीहरूको आाँिामा सुगल्न्ित हुनेछन। जसरी
ततनीहरूिे तरिार भिएका धथए, तरिारिे ततनीहरूको ितछ-ितछ िस्
ु ताको ितछ
िाग्यो। यार्द गनुहोस याकूबको हप्काइ:
उत्िवत्त ३४:३० तब

याकूबिे भशभमयोन र िेिीिाई िने,

“कनानी र

िररज्जीहरूको यस र्दे शका बाभसन्र्दाहरूमा ततमीहरूिे मिाई अवप्रय तुलयाएर
सङ्कष्टमा िाररदर्दएका छौ। मेरा मातनसहरू थोरै छन। यदर्द उनीहरू सबै िेिा
िएर मेरो विरुद्िमा हमिा गरे िने मिाई र मेरो घरका सबैिाई ितम
िानेछन।”

के उनका कुिवितािे उनको बदहनीको िाततर शेकेमेदटसिाई मानुको िाधग उस्िे
कथाहरू बताइरहे का धथए र िेबभिुंगको प्रिाि िारे ? के िेिीका कोही-कोही आफ्ना
बदहनीिाई बचाउन आफ्नो बब
ु ािे गिु गरे कोमा गिु गने प्रिोिनमा िनेछ? के
सैतानिे ततनीहरूिाई आफ्नो सुरक्षाको रूिमा आफ्नो काममा तनष्िक्ष छ िनेर
सलिाह दर्दाँ र्दैन र? इततहासको यो व्याख्यािाई स्िीकार नगनु िन्र्दा तिाईंको िुिाु
एक धचसो-रगत हत्यारा धथयो र यो विदढनीहरूको िाज बोतने कुरा िन्र्दा यो
सल्जिो हुनेछ?
यो सबै इततहास अब यहोशूको तफु मोशाको िाइिामा दहड्रडरहे को छ। मेरो
विचारहरू मोशाको जीिनको शुरूततर बर्दलछन। एक जना भमश्री र्दासीिे आफ्ना
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एक यहूर्दी नातेर्दारिाई कुटविट गरे को र्दे िेितछ “आफ्नो एउटािाई” बचाउन यस्तै
प्रिोिन मोशासामु आयो। उनका बुबा िेिीको मूिु बोिािट क्रोिको साथ उठ्यो;
मोशािे भमश्रीिाई मारे र उनको ररस िर्
ू ु ियो। तर मोशािे हतार गरे । उनिे
सोचे कक िरमेश्िरिे उनिाई एक योद्िाको रूिमा आफ्ना मातनसहरूिाई छुटकारा
दर्दनको िाधग जीवित िानुियो। तर प्रिुिे कदहिे शल्तत िा युद्ििे आफ्नो काम
िरू ा गने योजना बनाउनि
ु एको धथएन।
जकररया ४:६ यसैिे ततनिे मिाई िने, “यरुबाबेिको तनल्म्त िरमप्रिुको यो
िचन छ: ‘न त बििे न शल्ततिे, तर मेरो आत्मािे,’ सिुशल्ततमान
िरमेश्िर िन्नह
ु ु न्छ।

के उजाडस्थानमा चािीस िर्ुसम्म मोशािे आफ्नै तनर्ुयहरूद्िारा आफ्नै सुरक्षा
गने प्रिोिनबाट मत
ु त गरे ? के मोशािे भशविरमा अमािेकहरूिाई कमजोरहरूिाई
मारे को कुरा सम्िितः थाहा छ? आफ्नो मत्ृ यु हुनि
ु न्र्दा ठीक अतघ मोशािे
सम्झेका धथए:
व्यिस्था २५:१७-१९ भमश्रबाट आउाँ र्दा अमािेकीहरूिे बाटोमा ततमीहरूभसत
गरे को व्यिहार निुि। (१८)ततमीहरू बाटोमा थाकेर है रान भएको बेलामा
उनीहरूले तिमीहरूलाई भेटे र थाकेर ितछ िरे का सबैिाई मारे । उनीहरूिे
िरमेश्िरको डर मानेनन। (१९)िरमप्रिु ततमीहरूका िरमेश्िरिे ततमीहरूको
अधिकारमा दर्दनुहुने र्दे शमा शरुहरूको आक्रमर्र्दे खि विश्राम िाएितछ ि्
ृ िीबाट
अमािेकीहरूको नाउाँ तनशानै मेदटदर्दनू। ततमीहरूिे यो कुरा कदहलयै निुलनू।

के यी सबै एकजुट िएका धथए जसद्िारा शैतानिे इस्रायििाई फेरर तरिार
भिनको िाधग बनाईएको धथयो। इजरायििाई सुंसारको आाँिामा र्दग
ु न्ु ि बनाएर?
के शैतानिे यो योजनाको िाधग योजना गरे को धथयो कक समयको युगहरुमा
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िरमेश्िरको चररर गित प्रस्तुत गनु सककयोस? इस्रायिीहरूिे ितन िरमेश्िरको
चरररिाई गित अथु िगाएका धथए। त्यसोिए, के यो तरिार चिाउनु िनेको
केिि इस्रायिीहरूिे कलिना गरे को िरमेश्िरकै अभिव्यल्तत धथयो? यदर्द यो
अनुमान गररएको धथयो िने िरमेश्िरिे उनीहरूिाई िानी ितन भिन सतनुहुन्न
जब आिश्यक िरे , अमािेकीहरूको हातमा मनेहरूप्रतत उहााँ कसरी धचल्न्तत
हुनह
ु ु नेछ?
हामीिे यो र्दे ख्यौं कक प्रततज्ञा गररएको र्दे श भिनको िाधग िरमेश्िरिे कदहिे
युद्ि चिाउने योजना गरे को धथएन। त्यसोिए के यो तनष्कर्ुमा िुग्न सुरक्षक्षत
छ कक यो बेहोस र प्राथुना नगररएकोिे यहोशूिाई यो त्यो महान सुंघर्ुबाट स्िष्ट
हुन्छ र इस्रायििे अमािेकीहरूिाई हराउन मद्र्दत िर्ु याउन िामो समयर्दे खि
व्यग्र प्राथुनाहरू गरे जुन िरमेश्िर सुरुमा चाहनुिएको धथएन। अमािेकीहरूभसत
तरिारिे िडाई बोिाउनू िनेर कर्दम चािेको योजना उसिे गरे कै धथएन र?
यद्यवि िरमेश्िरिे उनीहरूिाई यो बाटोमा दहुं्न अनम
ु तत दर्दनि
ु यो ककनिने
ततनीहरू मध्ये िेरैिे िरमेश्िरिाई दहुंस्रक र िडाकू जस्तो ठानेका धथए। जब
भमश्रीहरूिाई मानु शैतानिाई अनुमतत दर्दइयो, उनिे ती इस्राएिीहरूिाई िनेका
धथए कक ततनीहरूका िरमेश्िरिे यी सबै कामहरू गरररहनु िएको धथयो। इल्जप्टमा
प्िेगजहरूको घटनाहरूको वििरर्को िाधग इल्जप्टको तयाििरी िुल्स्तका
हे नह
ु ोस।
एक िटक यो कर्दम चािे ितछ फेरर तरिार को उियोग गनु को िागी गनु िेरै
गाह्रो हुनेछ। अमािेकसाँग िएको घटना ितछ िरमेश्िरिे उनीहरूिाई अिीि
गनि
ु यो कक उनको तरिारको प्रयोग नगरी फरक दृल्ष्टकोर् छ (प्रस्थान २३:२७३०), तर जबसम्म इस्रायिीहरूिे िरमेश्िरको चरररिाई र्दे ख्र्दै नन उनीहरू फेरर
यसिाई प्रयोग गनु िोभ्याउाँ थे।
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कोरह, र्दातान र अबीराम र २५० राजकुमारहरूको कथामा हामी र्दे ख्छौं कक
उजाडस्थानमा उनीहरूिाई मानु चाहने ईश्िरको डरिे मोशा र हारूनबाहे क अरू
नेतत्ृ ि भिन िोज्छ। जब ततनीहरू कनानको भसमानामा आए ततनीहरूिे त्यस
िभू मिाई नराम्रो िबर दर्दए ककनिने ततनीहरूिे विश्िास गरे नन कक िरमेश्िरिे
ततनीहरूिाई प्रेम गनुहुन्छ र ततनीहरूका तनल्म्त असि काम गररदर्दनुहुन्छ।
ततनीहरूिे उहााँको सुरक्षा र हे रचाहिाई िेिास्ता गरे र कुनै नकारात्मकमा फोकस
गरे । शैतानिे ती चीजहरू सल्जिैसाँग ती चीजहरूमा प्रिोिन गनु सत्यो ककनकक
उनीहरूिे िरमेश्िरिाई मानु चाहे का िरमेश्िर उनीहरूिाई मानु चाहन्थे र जुनसुकै
बेिा ितन आफ्नो मुड बर्दलन सतथे। जदहिे ितन शैतानिे इस्रायिीहरूिाई सुरक्षा
र हातन िर्ु याउने अनम
ु तत दर्दयो, उनिे उनीहरूिाई िन्थे कक िरमेश्िरिे आफ्नै
हातिे उनीहरूिाई सीिा र्दण्डड दर्दइरहनुिएको धथयो। आफ्ना जनहरू उहााँबारे
त्यस्ता झूटहरू िगाउन राजी िएकोमा िरमेश्िर कवत्त र्दःु िी िएको हुनुिछु ।
गन्ती १४:२-३ सबै इस्राएिीहरू मोशा र हारूनका विरुद्िमा गनगनाए, र
सारा समर्द
ु ायिे ततनीहरूिाई िने, “हामी भमश्रर्दे शमा नै मरे का िए असि
हुनेधथयो, अथिा यस उजाड-स्थानमा मरे का िए ितन हुन््यो। (३)ककन
परमेश्िरले हामीलाई िरिारले मनूलाई यस ठाउँ मा ल्याउनुहुँिैछ? हाम्रा जहान
र बालबच्चा लनट स्िरूप पकिनेछन।् अब भमश्रर्दे शमा नै फकुन हामीिाई
उधचत होइन र?”
गन्ती १४:२२-२३ भमश्र र उजाड-स्थानमा मेरा मदहमा र आश्चयूकमू हरू
िे खेर पतन अनाज्ञाकारी भई िश पल्ट मेरो जाँच गने यी सारा मातनसहरूले
२३)ततनीहरूका िुिाुहरूिाई शिथ िाएर िनेको प्रततज्ञाको र्दे श र्दे ख्नेछैन।

मिाई ततरस्कार गनेिे त्यो कदहलयै र्दे ख्नेछैन।
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जब इस्राएिीहरूिाई उनीहरूिे गरे को िाििे गर्दाु उनीहरूिे त्यो िूभम अधिकार
गनु जान सकेनन, उनीहरू फेरर विद्रोह गरे र माधथ गएर झगडा गनु दृढ सुंकलि
गरे , जब िरमेश्िरिे उनीहरूिाई िडाई गनु आर्दे श दर्दनि
ु एन।

प्रिुिे बोिेको सबै, हामी गनेछौं
कनानको िभू मिाई यद्
ु िमा भिनको िाधग ईश्िरीय इच्छा धथएन िन्ने अको
सुंकेत यो हो कक र्दस आज्ञा दर्दनु िन्र्दा अतघनै माउन्ट भसनैमा इजरायििे
िगिानिाई दर्दएको प्रततकक्रया धथयो।
प्रस्थान १९:५-८ अब यदर्द ततमीहरूिे मेरा कुरा सााँच्चै नै सुन्यौ र मेरो करार
िािन गर्यौ िने, सबै जाततहरूमध्ये ततमीहरूचादहाँ मेरो बहुमूलय तनज िन
हुनेछौ। सारा ि्
ृ िी मेरै िए ताितन (६)ततमीहरू मेरो तनल्म्त िूजाहारीहरूको एक
राज्य र एक िविर जातत हुनेछौ’। इस्राएिीहरूिाई तैंिे िन्नुिने कुरा यी नै
हुन।” (७)अतन मोशा ति आए, र मातनसहरूका िमु-गुरुहरूिाई बोिाउन िठाए,
र िरमप्रिि
ु एका यी सबै कुराहरू ततनीहरूका
ु े ततनिाई बोलनू िनी आज्ञा गनि
सामु राखिदर्दए। (८)सारा मातनसहरूिे एकसाथ यसो िने, “परमप्रभुले भन्नुभएका
सबै कुराहरू हामी पालन गनेछौं।” तब मोशािे मातनसहरूको जिाफ परमप्रभुिाई
सुनाइदर्दए।

जब इस्राएिीहरू इल्जप्तमा फकेका धथए, िरमेश्िरिे उनीहरूिाई भमश्रर्दे शबाट
बादहर तनकालने कुरामा सबै कुरा गने प्रततज्ञा गनि
ु एको धथयो। उहााँिे उनीहरूिाई
सातिटा कुरा गने प्रततज्ञा गनि
ु यो।
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प्रस्थान ६:६-८ “यसकारर् इस्राएिीहरूिाई िन, ‘म िरमप्रिु हुाँ’। [१]म
ततमीहरूिाई भमश्रीहरूका

बोझामतु नबाट तनकालनेछु,

[२] र ततनीहरूको

र्दासत्िबाट छुटकारा दर्दनेछु। [३]आफ्नो हात उठाएर ततनीहरूिाई ठूिो र्दण्डड
दर्दएर म ततमीहरूको उद्िार गनेछु। [४]म ततमीहरूिाई मेरै प्रजा हुनिाई
ग्रहर् गनेछु, र [५]म ततमीहरूका िरमेश्िर हुनेछु। अतन म ततमीहरूका
िरमप्रिु

िरमेश्िर

हुाँ,

जसिे

ततमीहरूिाई

भमश्रीहरूको

र्दासत्िबाट

तनकालनुियो िन्ने कुरा ततमीहरूिे जान्नेछौ। [६]अतन म ततमीहरूिाई त्यस
र्दे शमा लयाउनेछु जो अब्राहाम, इसहाक र याकूबिाई दर्दने मैिे शिथ िाएर
प्रततज्ञा गरे को धथएाँ। [७]म त्यो ततमीहरूको अधिकारमा दर्दनेछु। म िरमप्रिु
हुाँ।”

यी प्रततज्ञाहरूमा केदह ितन छै न जुन सुंकेत गर्दु छ कक कनानको िूभममा आफ्ना
शरुहरूिाई नाश गनु िरमेश्िरिे ततनीहरूिाई सहायता गनुहुनेछ। ईश्िरको यो
प्रस्ताि एकर्दम अचम्मको धथयो। इस्राएिीहरूिे कस्तो प्रततकक्रया र्दे िाए?
प्रस्थान ६:९ तब मोशािे इस्राएिीहरूिाई त्यसै िनेर सन
ु ाए, तर कठोर र्दासत्ि
र नैराश्यिे गर्दाु ततनीहरूिे मोशाका कुरा सन
ु ेनन।

ततनीहरूिे विश्िास गरे नन कक िरमेश्िरिे ततनीहरूको तनल्म्त यो काम
गररदर्दनुहुनेछ। उनीहरूिे विश्िास गरे कक िरमेश्िरिे उनीहरूिाई र्दासत्िमा
छो्नि
ु एको छ र उनीहरूिे उनीहरूको कष्टका िाधग उहााँिाई र्दोर् दर्दएका धथए,
यसकारर् उनीहरूिे उनीहरूिाई छुटकारा दर्दन िरमेश्िरमाधथ विश्िास गरे नन।
िरमेश्िर जे िए ितन अगाड्रड जानुियो र भमश्र, भमश्रबाट तनकाभिए जहााँ उहााँिे
अब्राहम, इसहाक र याकूबिाई प्रततज्ञा गनि
ु यो। माउुं ट सीनैको िुट्टामा
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इस्राएिीहरूिे र्दे ख्न िाए कक ततनीहरू स्ितन्र छन। अतन िरमेश्िरिे उनीहरूिाई
आशीिाुर्द दर्दने प्रततज्ञा गनि
ु यो।
ततनीहरूको जिाफ यो धथयो कक िरमेश्िरिे उनीहरूका तनल्म्त केदह गने प्रततज्ञा
गनि
ु यो, ततनीहरू िास्तिमै आफैं गछु न।"िरमप्रिि
ु े िन्नि
ु एका सबै कुरा हामी
गनेछौं।" िरमेश्िरिे िन्नुिएको धथयो कक “म गनेछु”, तर इस्राएिका मातनसहरूिे
िने।
उनीहरूिे िरमेश्िरको अनग्र
ु हमा विश्राम भिनुको सट्टा ततनीहरूिे उनीहरूिाई
प्रिि
ु े िन्नि
ु एको काम िरू ा गने िचन दर्दए। जब उनीहरूिे उनका प्रततज्ञाहरू
उहााँमाधथ िगाए तब िरमेश्िरिे के गनु सतनुहुन््यो? उहााँको महान प्रेममा, उहााँ
ततनीहरूसाँग बोररनुियो र उनीहरूिाई ततनीहरूको आफ्नै तररकािे प्रयास गनु र
यद्
ु िमा िभू म भिनको िाधग अनम
ु तत दर्दनह
ु ोस। यो उहााँको योजना धथएन, तर
उहााँ ततनीहरूसाँग जानुियो र उनीहरूको गित समझबाट ततनीहरूिाई महत्त्ििर्
ू ु
िाठहरू भसकाउने प्रयास गनुियो।

चािीस बर्ु ितछ ...
इस्राएिीहरूिे बारम्बार िनेका धथए कक िरमेश्िरिे उनीहरूिाई उजाडस्थानमा
मानुहुनेछ िनेर उनीहरूिाई डर छ। हामी थोरै ितछ हे नेछौं, िरमेश्िरिे उनीहरूको
आफ्नै दृल्ष्टकोर्िाई िरमेश्िर ततनीहरूको न्याय गनु अनुमतत दर्दनुहुन्छ। हामी
थोरै ितछ हे नेछौं, िरमेश्िरिे उनीहरूको आफ्नै दृल्ष्टकोर्िाई िरमेश्िर ततनीहरूको
न्याय गनु अनुमतत दर्दनुहुन्छ।
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अय्यूब ३:२५ मिाई तसाुउने रासहरूिे मिाई समातेका छन, जे-जेर्देखि म
डराउाँ छु, ती ममाधथ आइिरे का छन।

अय्यूबिे आफूमाधथ वििवत्त आइिनेछ िनेर अय्यूबिाई ठूिो डर धथयो। अय्यूबिे
िोग्नु िने डरिे गर्दाु आफ्नो वििवत्तको कारर् के हुन सतछ? के नयााँ विश्ि
व्यिस्था र मत्ृ यु भशविरहरूको एक तनरन्तर डरिे िास्तिमा शैतानिाई यो लयाउन
अनुमतत दर्दनमा योगर्दान िर्ु याउन सतछ?
जब चािीसौं िर्ु बबत्यो र सम्िूर्ु िस्
ु ता मत्ृ युको मुिमा िुग्यो। ततनीहरू फेरर
सीमाना माधथ आए। ततनीहरूका विता-िुिाुका िाि अझै ततनीहरूका छोराछोरीहरूका मि
ु मा धथए।
गन्ती २१:५ िब तिनीहरूले परमेश्िर र मोशाको विरुद्धमा यसो भन्न लागे,
“यस

उजाड-स्थानमा

मनू

हामीलाई

िपाईंहरूले

ककन

लमश्रिे शबाट

ल्याउनभ
ु यो? यहााँ रोटी छै न, यहााँ िानी ितन छै न। यस तच्
ु छ िानेकुरार्दे खि
त हामीिाई िातकै िाधगसतयो।”

उनीहरूको अनुििको अन्िकार िक्षमा

तनरन्तर ध्यान दर्दएर ततनीहरूिे

िरमेश्िरबाट टाढा र टाढा िए। आफैं मा समस्या लयाएितछ, िरमेश्िर रचेका
िन्र्दा ततनीहरूको कम्मर कडा बनाउनको िाधग, ततनीहरूिे उहााँमाधथ आफ्ना सबै
र्दि
ु ाुग्य आरोि िगाए। ततनीहरूको याराको प्रत्येक दर्दन ततनीहरू ईश्िरीय कृिाको
एक चमत्कारद्िारा ततनीहरूिाई रािेका धथए जसरी उहााँिे ततनीहरूिाई
डोर्याउनुिएको धथयो"त्यो महान र ियानक उजाडस्थानमा, जहााँ आगोको सिु,
बबच्छीहरू, र िडेरी धथयो, जहााँ िानी धथएन।" (व्यिस्था ८:१८)
व्यिस्था २९:२-५ मोशािे सारा इस्राएिीहरूिाई बोिाएर िने: िरमप्रिुिे
भमश्रर्दे शमा फारो, उनका सबै अधिकारीहरू र उनका सारा र्दे शमाधथ ततमीहरूकै
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सामुन्ने गनुिएका सबै कायुहरू ततमीहरूिे र्दे िेका छौ। (३)ठूिा-ठूिा कष्टहरू,
आश्चयु धचन्हहरू र ती महान अचम्मका कामहरू आफ्ना आाँिािे र्दे ख्यौ।
(४)तर आजसम्म िरमप्रिुिे ततमीहरूिाई बुझ्ने मन, र्दे ख्ने आाँिा र सुन्ने
कान दर्दनुिएको छै न। (५)मैिे चािीस िर्ुसम्म ततमीहरूिाई उजाड-स्थानमा
डोर्याउाँ र्दा ततमीहरूका शरीरका िुगा िुराना िएनन, र ततमीहरूका िुट्टाका
जुत्ता ितन िुराना िएनन।

यदर्द ती सबै प्रेमको टोकनहरूको साथ मातनसहरूिे अझै गुनासो गरररह्यो िने,
प्रिुिे आफ्नो सुरक्षा कफताु भिनुहुनेछ, उनीहरूिाई उहााँको सुरक्षात्मक हे जबाट
बादहर जान अनुमतत दर्दएर, जबसम्म उनीहरूिाई उनको र्दयािु हे रचाहको
मल
ू याुंकन गनु िग्ु नह
ु ु न्न,र िश्चात्ताि र अिमान सुंग उहााँततर फकुनह
ु ोस। हाम्रो
स्ितन्र इच्छाको सन्र्दिुमा िरमेश्िरिे यो काम गनुहुन्छ; उहााँ हामीमाधथ आफ्नो
सुरक्षा जबरजस्ती गनह
ु ु न्न - तर उहााँ हामी िाई िूर्ु रूिमा जान दर्दनुहुने छै न;
उसिे हाम्रो कायुको िररर्ाम मध्यस्थ गनेछ कक हाम्रो ल्स्थततको िदहचानमा
लयाउाँ र्दछ।
उिर्दे शक १०:८ जसिे इनार िन्छ त्यो त्यसमा झनेछ; [हे नह
ु ोस, गन्ती
१६] र जसिे झााँडीकोबार िााँच्छ, एउटा सिुिे उसिाई डस्नेछ [हे नह
ु ोस,
गन्ती २१]।
िजनसुंग्रह ८०:१२,१४-१५ ककन तिाईंिे उसको ककलिाहरू ित्काउनु ियो? सबै
छे उमा जो उसिाई बाटो जान दर्दयो। (१४) हे सेनाहरूका िरमेश्िर, फकुनह
ु ोस,
स्िगुबाट ति हे नह
ु ोस, र यस र्दािको बोटिाई हे नह
ु ोस। (१५)र र्दािबारीको
बबरूिा जो तिाईंको र्दादहने बाहुिीिे रोिेको छ, र यो हााँगो, जुन तिाईंिे आफ्नै
तनल्म्त सुदृढ िानुियो।
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अनाज्ञाकाररतामा मोशािे ढुुंगा हान्यो
इस्रायिीहरू िरमेश्िरबाट झन झन िर हुाँर्दै गइरहे का धथए, र ततनीहरूको चरररको
मूलयाुंकन गने ततनीहरूको क्षमता दर्दनदर्दनै बढ्र्दै गयो।

चािीस बर्ु ितछ

इस्रायििे फेरर त्यदह जभमन िार गरे र ियाुप्त िानी िएको गुनासो गरे को धथयो।
र ततनीहरूिे फेरर एक समान प्रततकक्रया दर्दए, केिि अधिक सीिा।
गन्ती २१:५ तब ततनीहरूिे िरमेश्िर र मोशाको विरुद्िमा यसो िन्न
िागे, “यस उजाड-स्थानमा मनु हामीिाई तिाईंहरूिे ककन भमश्रर्दे शबाट
लयाउनुियो?

शैतानिे मोशािाई यतत िेरै समयसम्म काम गरररहेको धथयो कक ऊ यो र्दयनीय
र्दर्द
ु ु शाहरू त्याग्न प्रोत्सादहत गर्दु छ। िरमेश्िरिे आफ्नो ििोको तनल्म्त यस
बबन्र्दम
ु ा मोशािाई िररक्षर् गनुियो जब मोशा िरमेश्िरसाँग डााँडामा धथए र
इस्राएिीहरूिे सुनको बाछोिाई िूजा गर्दै धथए (प्रस्थान ३२:९-१४), र िन्यबार्दमा
मोशािे ख्रीष्टकोआत्मािाई जिाफ दर्दए र मातनसहरूिाई माफी दर्दन ईश्िरिाई
आग्रह गरे , जुन उसिे र्दयािूिक
ु गरे । यद्यवि, अब इस्राएिीहरू िदहिेिन्र्दा ितन
िराब िएको र्दे िेर मोशा प्रिोिनमा फसे।
गन्ती २०:१०-११अतन मोशा र हारूनिे चट्टानको सामुन्ने समुर्दायिाई जम्मा
गरे । तब मोशािे ततनीहरूिाई िने, “सुन, ए विद्रोही मातनस हो! के यही
चट्टानबाट हामी ततमीहरूका तनल्म्त िानी तनकाभिदर्दऔीँ?” (११)अतन मोशािे
आफ्नो हात उठाएर र्दई
ु िलट आफ्नो िहुरोिे चट्टान दहकाुए। तब त्यहााँबाट
प्रशस्त िानी फुटे र तनस्तयो, अतन समर्द
ु ाय र ततनीहरूका गाईबस्तुिे विए।
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जब मोशािे यो प्रिोिन र्दे िाए, शैतानिे इस्रायिको दर्दमागमा ठूिो िहुाँच िुर्यायो।
उसिे उनीहरूको िाधग प्राथुना गररसकेको धथयो र उनीहरू र शैतानको बीचमा
िेरै तररकाहरूमा िडा ियो। यद्यवि यस कर्दमिे शैतानिाई फाइर्दा दर्दयो। यस
विफिताको िररर्ाम स्िरूि हारूनको जीिन भिन सक्षम िएकोमा शैतान रमाए।

गन्ती २०:२४ “हारून

आफ्ना िुिाुहरूकहााँ गएर भमलनेछ। ततमीहरू र्दि
ु ै

मेरीबाका िानीमा मेरो िचनको विरुद्िमा गएका हुनािे, मैिे इस्राएिीहरूिाई
दर्दने र्दे शमा त्यो िस्न िाउनेछैन।

इजरायििे िाकि गर्दु छ
इस्राएिीहरूको दर्दमागमा बढी िहुाँचको साथ, शैतानिे उनीहरूिाई िरमेश्िरसाँग
सम्झौता गनु उतसायो। मातनसहरूिाई उनीहरू मानु को इच्छुक धथए िनेर
उनीहरूिे सोचे। उनीहरूिाई ततनीहरूका िािको कारर् अको गोरिे आक्रमर्
गरे को धथयो र अब ततनीहरूको तनराशामा ततनीहरूिे िाकि गरे का धथएः
गन्ती २१:१-३ नेगेिमा बस्ने आरार्दका कनानी राजािे इस्राएिीहरू अटारीमको
बाटो आउाँ र्दै छन िन्ने जब िबर िाए, तब उनिे इस्राएिीहरूसाँग िडाइाँ गरे ,
र ततनीहरूका कतत जनािाई

कैर्द गरे र लयाए।

(२)िब

इस्राएलीहरूले

परमप्रभुमा यो भाकल गरे र भने, “यदि िपाईंले यी मातनसहरूलाई हाम्रा
हािमा

सुम्पदिनुभयो

गररदिनेछौं।”

भने

(३)परमप्रभल
ु े

हामी

उनीहरूका

इस्राएलीहरूको

सहरहरू
बबन्िी

बबलकुलै
सन्
ु नुभयो,

नाश
र

कनानीहरूिाई ततनीहरूका हातमा सुल्म्िदर्दनुियो। इस्राएिीहरूिे उनीहरू र
उनीहरूका सहरहरूिाई ितन बबिकुिै नष्ट गररदर्दए। यसकारर् त्यस ठाउाँ को
नाउाँ होमाु राखियो।
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िरमेश्िरिे

इस्राएिीहरूिाई

ततनीहरूका

शरुहरूिाई

मानु

िगाउनुिएन।

िरमेश्िरप्रततको ततनीहरूको गित दृल्ष्टकोर्िे उनीहरूिाई यो विश्िास दर्दिाउन
िगायो कक उहााँ उनीहरूिे त्यस्तो रततिातिर्
ू ु िाचा बााँच्न चाहानह
ु ु न्छ, र यसिे
उहााँको अनुमोर्दन प्राप्त गनेछ र उहााँिे ततनीहरूिाई मद्र्दत गनह
ु ु ने धथयो। यो
िन्छ कक िरमेश्िरिे ततनी हरूको कुरा सुन्नुियो।
ककन िरमेश्िरिे ततनीहरूको सोर सन्
ु नि
ु यो? यसिे उनीहरूिाई केिि यो
िारर्ामा सीमेन्ट मार गर्दै न कक उनीहरूिे शरुहरूिाई मानूु िन्ने िरमेश्िरको
चाहना धथयो? यसको उत्तर प्रततिाको दृष्टान्तमा िाइन्छ:
िक
ु ा १९:२१-२३ “अको आएर यसो िन्यो, ‘माभिक, हे नुहोस, तिाईंको भसतका
यहााँ छ। यो मैिे रूमािमा बााँिेर रािेको धथएाँ। (२१)म तिाईंसाँग डराएाँ,
ककनकक तिाईं कठोर मातनस हुनुहुन्छ। जे राख्नु िएन त्यो भिनुहुन्छ, र जे
छनुिएन त्यसैको कटनी गनह
ु ु न्छ।’ (२२) “ततनिे त्यसिाई िने, ‘िेरै मुखको
कुराबाट म िेरो इन्साफ गनेछु, ए िष्ु ट नोकर! जे राखिनाँ त्यो भिने, र जे
छररनाँ त्यसको कटनी गने म कठोर मातनस हुाँ िनेर तैंिे जानेकै धथइस।
(२३)तब मेरो भसतका बैङ्कमा ककन राखिनस त? म आएर व्याजसदहत त्यो
िाउनेधथएाँ।’(आइ.एस.िी.)

अलछी नोकरिे प्रिुिाई "कडा मातनस" िनेर कलिना गयो िा KJV िे िन्छ,
"एक कट्टर व्यल्तत।" यस विश्िास अनुसार उसिे न्याय िायो। जस्तो िमुशास्र
िन्छ:
याकूब २:१२-१३ यसकारर् ततमीहरूको बोिी र व्यिहार स्ितन्रताको व्यिस्था
बमोल्जम न्याय िाउनेहरूका जस्तै होस।(१३)ककनकक जन
ु मातनसिे कृिा
गरे को छै न,त्यसको न्याय कृिाविना नै हुन्छ। कृिा न्यायमाधथ विजयी हुन्छ।
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उसको बारे मा गित िारर्ा िएका मातनसिाई उसको आफ्नै विचारहरु अनुसार
न्याय गनु िरमेश्िरिे अनम
ु तत दर्दनुियो। िरमेश्िर कसरी यो गनह
ु ु न्छ?
गिाती ६:७ िोकामा निर, िरमेश्िरको ठट्टा हुाँर्दैन, ककनिने मातनसिे जे
रोप्र्दछ त्यसैको कटनी ितन गनेछ।
प्रस्थान ३४:७ उहााँिे हजारौँ हजारमाधथ कृिा र्दे िाउनह
ु ु न्छ, र र्दष्ु टता, विद्रोह
र िाि क्षमा गनह
ु ु न्छ। तर उहााँिे र्दोर्ीिाई कुनै ककभसमिे ितन सजाय
दर्दनुहुन्छ। विता-िुिाुका र्दष्ु टताको र्दण्डड ततनीहरूका छोराछोरी, नाततनाततना,
र तेस्रो र चौथो िुस्तासम्म दर्दनुहुन्छ।”

इस्राएिका िररिररका राष्िहरू िरमेश्िरको सुरक्षाको सीमा बादहर िार गरे ।
इस्रायििे िरमेश्िरको मायािु चरररको सत्यिाई स्िीकार गनु अस्िीकार गरे ।
उहााँहरू उनीहरूमा र अरू सबैिाई हातन गनु चाहानुहुन्छ िन्ने कुरामा ततनीहरू
अड्रडग धथए। जब इस्राएिीहरू आफ्ना शरुहरूिाई मानुको िाधग िरमेश्िरसाँग
िाकि गरे का धथए। उहााँिे ततनीहरूको बबन्ती सुन्नुियो, उनीहरू विश्िासयोग्यको
इनामको रूिमा होइन बरू उनीहरूिाई िरमेश्िरप्रतत ततनीहरूको झट
ू ा दृल्ष्टकोर्
हुन दर्दन र िाििाई िािको साथ सजाय दर्दन(यस अिस्थामा, कनानीहरूको
िाििाई इस्राएिीहरूको िािको र्दण्डड दर्दनुहोस)। "र्दष्ु टिे र्दष्ु टिाई मानेछ ..."
(िजन ३४:२१)। उनिे बच्चाहरूमाधथ विताको िािहरू र्दे िाए जसरी उसिे िनेको
धथयो। यस सन्र्दिुमा इजरायििे आफ्ना शरुहरूिाई िराल्जत गनु दर्दाँ र्दै िरमेश्िरिे
उनीहरूिाई विश्िास गनह
ु ु न्छ कक िरमेश्िर एक कायाुन्ियनकताु हुनुहुन्छ। उनिे
िामो समय सम्म उनीहरूिाई उनको सााँचो चररर र्दे िाउन िेरै आशीिाुर्दका साथ
िर्ाु गरे तर अन्तमा, उहााँिे उनीहरूको क्रूर झट
ू ा विश्िास कायम राख्न र यसद्िारा
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ततनीहरूको न्याय गनु अनम
ु तत दर्दनुियो। यो उनिे ितछ विश्िास नगने यहूर्दी
नेताहरूिाई गरे जस्तै धथयो:
प्रेररत १३:४६ तर िािि र बारनाबासिे साहस गरे र िने, “िरमेश्िरको िचन
सिुप्रथम तिाईंहरूिाई नै सुनाउनु आिश्यक धथयो। तिाईंहरूिे यसिाई
इन्कार गरी आफैलाई अनन्त जीिनको अयोग्य ठहराउनुभएकोले हामी अब
अन्यजाततहरूकहााँ जानेछौं।

िरमेश्िर इस्राएििाई दर्दनुहुन्छ ततनीहरू के चाहन्थे
कनानको भसमानामा इजरायिको िदहिो विफिता हुनु अतघ हामी इजरायििे
मासुको िाधग उनीहरूको चाहानाको गुनासो गरररहे को िेट्र्दछौं। ततनीहरू
ततनीहरूको िािमा रोइरहे का छन ककनिने ततनीहरू मासु िान चाहन्छन। यस
बबन्र्दम
ु ासो गरे ।
ु ा मोशािे आफूिे बोतनु िने बोझको बारे मा यहोिािाई गन
गन्ती ११:१०-११ आ-आफ्नो िािको ढोकामा उभिएर हरे क िररिारका
मातनसहरू रोइरहे का मोशािे सुने। परमप्रभु ज्यार्दै क्रोधित हुनुियो, र मोशा
र्द:ु खित िए। (११)मोशािे परमप्रभल
ु ाई िने, “तिाईंिे ककन आफ्नो र्दासिाई
यो र्द:ु ि दर्दनुिएको छ? अतन ककन मैिे तिाईंको दृल्ष्टमा अनुग्रह िाएको छै नाँ,
र तिाईं मिाई यी सब मातनसहरूको िार बोकाउनुहुन्छ?

मोशाको िाधग यो जााँचिे उसको चरररमा रहे का तत्िहरू प्रकट गर्दु छ जुन अझै
ितन िरमेश्िरको चरररको गित समझ प्रततबबल्म्बत गर्दु छ।
गन्ती ११:१४-१५ म एकिै यी मातनसहरूको िार सहन सल्तर्दनाँ, ककनिने
यो िार मिाई साह्रै चको छ। (१५)तिाईं मभसत यस्तै व्यिहार गनुहुन्छ
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िने, र मैिे तिाईंको तनगाह िाएको छु िने, बबन्ती छ, बरु मिाई
माररदर्दनह
ु ोस, र मैिे आफ्नो विनाश आफै हे नु निरोस।”

उनिाई बोझबाट मुतत गराउन मोशािे उहााँिाई मानु आग्रह गरे । हामीिे र्दे ख्यौं
कक ईजेबेिसाँग काम गने सम्बन्िमा एभियाको ितन त्यस्तै अनुिि धथयो।
िररल्स्थततको कारर् िर्
ू ु रूिमा अभििूत िएको कोहीिे ितन मोशाको िािनाहरू
बुझ्न सतछ; यद्यवि ततनीहरूिे िरमेश्िर र उहााँको व्यिहारमा िरोसाको कमी
र्दे िाए। मोशािाई सहायता गनु, िरमेश्िरिे आज्ञा गनि
ु यो:
गन्ती ११:१६ तब िरमप्रिुिे मोशािाई िन्नुियो, “इस्राएिका िमु-गुरुमा
सत्तरी जना जम्मा गर, जो मातनसहरूमा नायक र अधिकारीहरू छन िन्ने
ताँिाई थाहा छ, अतन ततनीहरूिाई िेट हुने िािमा िे, र ततनीहरू त्यहााँ
तेरो साथमा उभिऊन।

यद्यवि यी सत्तरी जना मातनसहरूिाई तनयुतत गने िरमेश्िरको िास्तविक योजना
धथएन। मोशािे िरमेश्िरको शल्तत र ििाइ र्दे िक
े ा प्रमार्हरू अनरू
ु ि विश्िास
प्रकट गरे को िए यी व्यल्ततहरू छातनएका धथएनौं। यदर्द उसिे िरमेश्िरमा िर्
ू ु
िरोसा रािेको िए, प्रिुिे उहााँिाई तनरन्तर अगुिाई गनह
ु ु ने धथयो र हरे क
आितकाभिनमा उसिाई बि प्रर्दान गनह
ु ु ने धथयो।
यस प्रकक्रयाबाट उठ्ने िदहिो मुद्र्दाहरूमध्ये एउटा हारून र मररयमिे मोशािे
सत्तरी जना एलडरहरूिाई उनीहरूको िरामशु नगरी तनयुल्तत गर्दाु थोरै महसुस
गरे (गन्ती १२)। यसिे अझ िेरै समस्याहरू तनम्त्यायो।
तब िरमप्रिुिे इस्राएिीहरूिाई ततनीहरूको हृर्दयमा मासु िाने इच्छा दर्दनुियो।
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गन्ती ११:१८-२० “तैंिे मातनसहरूिाई िन: ‘िोभिको तनल्म्त ततमीहरूिे
आफूिाई चोख्याउनू, जब ततमीहरूिे मासु िानेछौ। ततमीहरूिे परमप्रभक
ु ो
कानमा यसो िनेर रोएका छौ, “हामीिे मासु िान िाए त हुन््यो! हामीिाई
भमश्रर्दे श नै असि धथयो।” अब परमप्रभुले ततमीहरूिाई मासु दर्दनुहुन्छ, र
ततमीहरूिे त्यो िानेछौ। (१९)र्दई
ु -चार या र्दश-बीस दर्दन मार होइन, (२०)तर
नाकबाट तनस्केर िातक िागेसम्म ततमीहरूिे मदहनािरर त्यो िानेछौ।
ककनिने ततमीहरूिे आफ्ना बीचमा हुनुहुने परमप्रभुलाई अस्िीकार गरे र उहााँकै
सामन्
ु ने “हामी ककन भमश्रबाट तनस्केर आयौं तन?” िनी रोएका छौ’।”
िजन ७८ २९-२६:उहााँिे आकाशमा िि
ू ीय बतास छो्नि
ु यो, र उहााँिे आफ्नै
शल्ततिे र्दक्षक्षर्ी बतास चिाउनि
ु यो। (२७)उहााँिे िि
ू ाको कर्सरह मासु
बर्ाुउनुियो, उ्ने िक्षीहरू समुद्री तटको बािुिाझैँ बर्ाुउनि
ु यो। (२८)उहााँिे
ततनीहरूको छाउनीभिर ती िक्षीहरू ततनीहरूका िािको चारै ततर आउन
िगाउनुियो। (२९)ततनीहरूिे िाए, र ततनीहरू तप्ृ त िए, ककनकक उहाँले
तिनीहरूलाई तिनीहरूको इच्छाबमोम्जम दिनुभएको थथयो।

त्यसरी नै कनानका राजा अरार्दिाई मानुको िाधग इस्राएिीहरूिे गरे को िाकि
िाई ितन िरमेश्िर िे सुन्नि
ु यो।
उहााँिे ततनीहरूिाई दर्दनुियो जुन उनीहरूको उत्तम ििाइको िाधग धथएन ककनकक
ततनीहरूसाँग यो हुन्छ। जसरी उनिे ितछ ितन गरे जसरी इस्राएिका सबै राजािे
उनीहरूको न्याय गनु राजािाई िोजेका धथए:
१ सामुएि ८:४-९ यसकारर् इस्राएिका सबै िमु-गुरुहरू िेिा िई रामामा
शमूएिकहााँ आए। (५)ततनीहरूिे ततनिाई िने, “तिाईं अब िद्
ृ ि हुनुियो, अतन
तिाईंका छोराहरू तिाईंका चािमा दहाँ्र्दै नन। यसकारर् अरू जाततहरूजस्तै
हामीमाथथ शासन गनूलाई एक जना राजा तनयुक्ि गररदिनुहोस।”
् (६)तर
शासनको तनल्म्त राजाको माग सन
ु ी शमए
ू ि र्द:ु िी िए, ततनिे िरमप्रिभु सत
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प्राथुना गरे । (७)तब िरमप्रिुिे शमूएििाई यसो िन्नुियो, “मातनसहरूले
भनेका सबै कुरा सन
ु ।् तिनीहरूले िँलाई इन्कार गरे का होइनन।् तिनीहरूले
मलाई नै इन्कार गरे का हुन ्, मलाई नै तिनीहरूले आफ्ना राजा बनाउन इन्कार
गरे का हुन।् (८)भमश्रर्दे शबाट ततनीहरूिाई लयाएको दर्दनर्दे खि ततनीहरूिे मिाई
जे-जसो गरे अब ततनीहरूिे ताँिाई त्यसै गरररहे का छन। तिनीहरूले मलाई
त्यागेर अरू र्दे िताहरूको िूजा गरे का छन। (९)ततनीहरूिे अब के िन्र्दै छन सो
सुन ्, तर ततनीहरूिाई गम्िीर चेताउनी दर्दएर बताइर्दे कक राजािे ततनीहरूमाधथ
कस्तो शासन गनेछन।”
होसे १३:९-११ “हे इस्राएि, म ततमीहरूिाई सिुनाश गनेछु, ककनकक ततमीहरू

मेरो विरुद्िमा, ततमीहरूका सहायकको विरुद्िमा छौ। (१०)ततमीहरूको राजा
कहााँ छ, कक त्यसिे ततमीहरूिाई बचाउन सकोस? ततमीहरूका सबै नगरका
शासकहरू कहााँ छन, जसका विर्यमा ततमीहरू िन््यौ, ‘हामीिाई एउटा
राजा र राजकुमारहरू दर्दनुहोस’? (११)यसैिे मेरो रीसमा मैले तिमीहरूलाई
एउटा राजा दिएँ, र मेरो क्रोिमा मैिे त्यसिाई उठाइिगें ।

मेरो क्रोिमा उसिाई र्दरू । सत्तरी एलडरहरूिाई तनयुतत गने र बटे र िठाउाँ र्दा हामी
र्दे ख्र्दछौं कक िरमेश्िरिे उनीहरूिाई चाहानु िएको कुरा उनीहरूिाई दर्दाँ र्दै धथए तर
उहााँिाई थाहा धथयो जुन उनीहरूको िाधग उत्तम धथएन।

आतुंक को मतू तु जारी
इजककएि माफुत िरमेश्िरिे यो सबैिन्र्दा अचम्मको घोर्र्ा गनह
ु ु न्छ:
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इल्जककएि १४:४-५ यसकारर् ततनीहरूभसत कुरा गरे र ततनीहरूिाई िन,
‘िरमप्रिु िरमेश्िर यसो िन्नह
ु ु न्छ: जब इस्राएिका घरानाको कुनै ितन
मातनसिे आफ्नो हृर्दयमा मूततुहरू राख्र्दछ, र आफ्नो अिमुको ठतकर िाग्ने
ढुङ्गा आफ्नो अनुहारको सामुन्ने राख्तछ, र पतन अगमिक्िाकहाँ जान्छ,
िब त्यसको मनतिूपनजाअनुसार म परमप्रभु आफै त्यसलाई जिाफ दिनेछु।
(५)ततनीहरूका मूततुहरूको कारर् मिाई त्याग्ने इस्राएिको घरानाका हृियलाई
म फेरर फसाउनिाई यसो गनेछु’।

इजककएि अध्याय १४ मा दटप्िर्ी गर्दै एडम तिाकु िेख्छन:
“दहब्रू िार्ामा प्रिि
ु े गनु िएको कुरा बताउनु सामान्य हो िनेर दटप्िर्ी गनु
मैिे िेरैिि। अिसर िाएको छु जुन उसिे केिि कष्ट िोग्छ िा गनु अनुमतत
दर्दन्छ; ककनकक यतत िर्
ू ु र सािुिौभमक िरमेश्िरको सरकार हो, कक सबैिन्र्दा
सानो घटना उसको इच्छा िा अनुमतत बबना हुन सतर्दै न। ” (एडम तिाकुको
दटप्िर्ी)
इजककएि १४ मा िर्ुन गररएको भसद्िान्तिाई िरमेश्िरिे मातनसहरुिाई
उनीहरूको मूततुहरु अनुसार उत्तर दर्दईएको छ।
प्रस्थान २३:२७ म तिाईंको डरिाई [डरिाग्र्दो मतू तु] िठाउनेछु, र [अस्िस्थता,
सताउने] सबै मातनसहरुिाई ततमीहरु कहााँ आउनु हुनेछ नष्ट गनेछ,म ततम्रा
सबै शरुहरुिाई ततमीहरुिट्दट फकी लयाउाँ नेछु।

कनानका िरिरका राष्िहरू सबैिे िरमेश्िरप्रतत त्यस्तो दृल्ष्टकोर् रािेका धथए
जुन क्रूर र घातक धथयो। केदह राष्िहरूिे आफ्ना र्दे िताहरूको बभि आफ्ना बाि
र्दे िताहरूको बभि चढाउाँ छन िन्ने त्यिे ततनीहरू कसरी सतािटिाई हे रे,
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उनीहरूको र्दे िताहरूको हत्यारा प्रकृतत। प्रस्थान २३:२७ मा डराउने शब्र्द मूततु
अनुिार्द गनु सककन्छ, यभमुया ३८:५० मा िएको जस्तै।
यभमुया ५०:३८ त्यसका िानी सुककजाओस िनेर िडेरी िरे को छ। ककनकक
त्यो मनतिूहरूको र्दे श हो, र त्यसका र्दे िताहरू डरिे िागि हुनेछन।

जसरी राष्िहरूिे आतुंक र मत्ृ युका र्दे िताहरूको िूजा गथे, उनीहरूको डर र
विश्िासको

कारर्

िरमेश्िरिे

ती

जाततहरूिाई

िाि

गनु

िगाउनि
ु योअन्यजाततहरूको कुरा गर्दाु, िािििे िने: अन्यजाततहरूको कुरा गर्दाु,
िािििे िने:
रोमी १:३२ यस्ता काम गनेहरू मत्ृ युको योग्य हुन्छन िन्ने िरमेश्िरको
िाभमुक-वििान जान्र्दाजान्र्दै ितन ततनीहरू यी काम गने मार होइनन,
तर यस्ता गनेहरूसाँग िूर्ु सहमत ितन हुन्छन।

कनानीहरूको िािको कारर्िे गर्दाु उनीहरूिाई मत्ृ यु र विनाशको डर ियो।
शैतानिे इस्रायिको हृर्दयिाई सरु क्षक्षत िारे ितछ यो विश्िास धथयो कक मातनसहरूिे
उनीहरूको हत्या गरे को िरमेश्िर चाहनुहुन््यो त्यसबेिा उनिे इस्रायिीहरुिाई
ती राष्िहरुिाई मानुको िाकि गनु प्रेररत गरे ककनिने िरमेश्िरिे ततनीहरुिाई
बचाउन छो्नि
ु एको धथयो ककनकक ततनीहरूको िािको कचौरा िररएको धथयो।
त्यसकारर् िरमेश्िरिे िविष्यिार्ी गनुिएझैं झट
ू ा र्दे िताहरूको उनीहरूमाधथ डर
िाग्यो। तर यो ततनीहरूमाधथ वििवत्तजनक निई इस्राएिीहरूको माध्यमबाट
आएको हो।
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र्दया बबना न्याय
िरमेश्िरिे इस्राएििाई उनीहरूिे के चाहानुहुन्छ िन्ने कुराको स्िष्ट सुंकेतहरू
व्यिस्था ७:२ मा दर्दइएको यो िनाइ हो।

व्यिस्था

७:२

अतन

जब

िरमप्रिु

ततमीहरूका

िरमेश्िरिे

उनीहरूिाई

ततमीहरूको अिीनमा िाररदर्दनुहुन्छ र ततमीहरूिे उनीहरूिाई िरास्त गरे का
हुन्छौ, तब ततमीहरूिे उनीहरूिाई सम्िूर्ु नाश गन।ूु ततमीहरूिे उनीहरूभसत
सम्झौता नगन।ूु उनीहरूिाई नदटठ्याउन।ू

तनर्दे शन बबना कुनै र्दया आफ्नो शरुहरुिाई िूर्त
ु या नष्ट गनु, इस्रायिीहरूिे
कलिना गरे का र्दे ितासाँग भमलर्दोजल
ु र्दो दहसाबिे। स्िगुको सााँचो िरमेश्िरको
प्रततबबम्ब धथएन। बाइबि िन्छ कक न्याय र्दया नहुनेहरूिाई र्दया बबना दर्दइन्छ।
याकूब २:१३ ककनकक जुन मातनसिे कृिा गरे को छै न, त्यसको न्याय
कृिाविना नै हुन्छ। कृिा न्यायमाधथ विजयी हुन्छ।

यस िर्दिे र्दई
ु तररकाहरू िढ्न सतछ। जसिे र्दया र्दे िाउाँ र्दै न उसिे र्दयाविना
अरुको न्याय गर्दु छ। अतन ती मातनसहरु जो र्दया र्दे िाउर्दै न, ततनीहरुिे न्याय
िाउने छै नन। तनर्दु यी न्यायको यो िारर्ािे शैतानको दर्दमागिाई झलकाउाँ छ।
िरमेश्िर र्दयािु हुनुहुन्छ िनेर िमुशास्रिे र्दे िाउाँ र्दछ:
प्रस्थान ३४:६ त्यसितछ परमप्रभु ततनको सामुन्नेबाट गएर यसो िनी घोर्र्ा
गनुियो, “परमप्रभु, परमप्रभु दटठ्याउनमा िररिूर्ु र र्दयािु िरमेश्िर,
जो क्रोि गनुमा दढिो, र प्रेम र विश्िस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ।
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१

इततहास

१६:३४

िरमप्रिुिाई

िन्यिार्द

र्दे ओ, ककनिने

उहााँ

ििा

हुनुहुन्छ,उहााँको प्रेम सर्दासिुर्दा रदहरहन्छ।

िरमेश्िरको न्याय उहााँको कृिािाई कदहलयै बेिास्ता गनह
ु ु न्न। यो शैतानको
आविष्कार हो। हामी यसिाई हे बब्रक समानन्तरता िनेर धचतनने सामान्य दहब्रू
विचार बान्कीमा र्दे ख्छौं। मतु न र्दई
ु बोलड शब्र्दहरूको अथु एउटै हो, र्दई
ु रे िाुंककत
शव्र्दहरूमा जस्तै।
िजनसुंग्रह ८९:१४ िाभमुकता र न्याय तिाईंको भसुंहासनका जग हुन, प्रेम र
विश्िस्तता तिाईंको अधग जान्छन।

कनानी राजाको हत्या गनु इस्राएिीहरूिे िरमेश्िरिाई िाकि गरे को समयमा
ततनीहरू शैतानको आत्माको अिीनमा धथए। ततनीहरूिे गनगन गरे का धथए र
िरमेश्िर विरुद्ि गन
ु ासो गरररहे का धथए र हरे क अिसरमा उहााँसाँग विद्रोह गरे ।
िरमेश्िरिे उनीहरूिाई चेताउनी दर्दनुियो र उनीहरूिाई उहााँका आज्ञाहरू िािन
गनु प्रोत्सादहत गनुियो:
व्यिस्था ४:१ अब हे इस्राएिी हो, मैिे ततमीहरूिाई भसकाउन िागेका
विधिवििानहरूमा ध्यान िगाओ। ती िािन गर, र ततमीहरू जीवित रहनेछौ,
र ततमीहरूका विता-िुिाुका िरमप्रिु िरमेश्िरिे ततमीहरूिाई दर्दनुहुने र्दे श
अधिकार गनेछौ।
व्यिस्था ८:१ मैिे ततमीहरूिाई आज दर्दएका सबै आज्ञा होभशयारीसाथ मान,
कक ततमीहरू जीवित रहन र सुंख्यामा बढ्न सक, र गएर िरमप्रिुिे
ततमीहरूका विता-िि
ु एको र्दे शिाई अधिकार
ु ाुिाई शिथ िाएर प्रततज्ञा गनि
गनु सक।
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यद्यवि इजरायििे िरमेश्िरको आज्ञा िािन गनु अस्िीकार गरे र शैतानिे
र्दयाको बबना ततनीहरूको न्यायको इच्छािाई िशमा राख्न सक्षम बनायो।
िरमेश्िरिे उनीहरूिाई उनीहरूिे चाहे को कुरा दर्दनुिए ताितन यो उहााँको योजना
धथएन। िरमेश्िरिे ती जाततहरूिाई के गनुियो जुन ततनीहरू डराउाँ थे। यसरी
कनानीहरूिाई मानु शैतानिे इस्राएििाई चिायो। त्यसो गर्दाु शैतानिे िािौं
मातनसहरूिाई िरमेश्िरको को चरररको गित झट
ू ो ज्ञानिे जसिे मातनसिाई
मार्दु छ।

शैतानिे

यो

उर्दाहरर्

सर्दाको

िाधग

प्रयोग

गने

छ

यहोिाकाविश्िासीहरूिाई आफ्ना शरुहरू विरुद्ि शारीररक िडाई गनु प्रोत्सादहत
गनु,

राम्रोसाँग िश
ु ी छ कक रगत विश्िासीहरू द्िारा फैभिएको छ र

अविश्िासीहरूिे िरमेश्िरको नामिाई घर्
ृ ा गछु न।

मदहमा को झिक
हामी यस्तै िर्दहरूमा हततयारबबना उनीहरूका शरुहरूसाँग व्यिहार गने िरमेश्िरको
योजनाको झिकहरू िाउाँ छौं:
यहोशू २४:११-१२ “‘त्यसितछ

मातनसहरू,

एमोरी,

ततमीहरू यर्दु न तरे र यरीहोमा आयौ। अतन यरीहोका

िररज्जी,

कनानी,

दहत्ती,

धगगाुशी,

दहव्िी र यबस
ू ीहरूिे

ततमीहरूभसत िडाइाँ गरे । तर मैिे उनीहरूिाई ततमीहरूका हातमा सुल्म्िदर्दएाँ। (१२)मैिे
ततमीहरूका अधगअधग एउटा अररङ्गाि िठाइदर्दएाँ, जसिे उनीहरूिाई, एमोरीहरूका र्दई
ु
राजाहरूिाई समेत ततमीहरूका सामुन्नेबाट ििायो। त्यो तिमीहरूले आफ्ना िरिार र
धनुले गरे नौ।
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२ इततहास २०:१७-२३

तिाईंिे यस युद्िमा युद्ि गनुिर्दै न: यो िडाइाँ

ततमीहरूिे ि्नि
ु नेछैन। तााँतीमा दृढ िएर िखिुबस। परमप्रभल
ु े ततमीहरूका
उद्िारको काम गनुिएको ततमीहरू र्दे ख्नेछौ। नडराओ, न त आवत्तओ। िोभि
उनीहरूको सामना गनु ततमीहरू तनल्स्कआओ। ककनिने परमप्रभु ततमीहरूतफु
हुनुहुनेछ’।” (१८)यहोशािात िूइाँमा घोप्टो िरे , र यहूर्दा र यरूशिेमका सबै
बाभसन्र्दाहरू परमप्रभुको सामुन्ने र्दण्डडित गनु घोप्टो िरे । (१९)तब कहात र
कोरहका िुंशका कोही िेिीहरू िडा िए, र चको सोरिे िरमप्रिु इस्राएिका
परमेश्िरको प्रशुंसा गरे । (२०)तब ततनीहरू बबहान सबेरै उठे र तकोको उजाडस्थानमा गए। ततनीहरू तनस्केर जााँर्दा िडा िएर यहोशािातिे िने, “हे यहूर्दा
र यरूशिेमका बाभसन्र्दा हो, मेरो कुरा सुन। परमप्रभु ततमीहरूका िरमेश्िरको
विश्िासमा ततमीहरू ल्स्थर िइरहो, र उहााँिे ततमीहरूिाई थाभमराख्नुहुनेछ।
उहााँका अगमितताहरूमाधथ विश्िास गर, र ततमीहरूको फभिफाि हुनेछ।”
(२१)मातनसहरूलसि सल्लाह गरे पतछ तिनले कति जनालाई परमप्रभुको
स्ितु िगान र उहाँका पवित्रिाको प्रिापको प्रशंसा गनू सेनाको अथगअथग गएर
गाउनलाई तनयुक्ि गरे । अतन तिनीहरूले यसो भनेर गाए,“परमप्रभुलाई
धन्यिाि

िे ओ,

ककनभने

उहाँको

प्रेम

अनन्िकालसम

रदहरहन्छ।”

(२२)ततनीहरूका प्रशुंसाको चको आिाज सतु नने बबवत्तकै परमप्रभल
ु े यहूर्दासाँग
युद्ि [वितररत] गनु आएका अम्मोनी, मोआबी र सेइर ििुतका मातनसहरूिाई
अिमलयाइदर्दनुियो, र उनीहरू िरास्त िए। (२३)अम्मोनी र मोआबीहरू सेइर
ििुतका मातनसहरूका विरुद्िमा उनीहरूिाई ितम गनु र नाश गनु उठे । जब
उनीहरूिे सेइरका मातनसहरूिाई नाश गररसके, तब उनीहरूिे आिसमा नै
एक-अकाुिाई अन्िािन्
ु ि आक्रमर् गनु िागे।

त्यसकारर् जब इजरायििे कनानको िूभमिाई युद्िमा कब्जा गनु सक्षम िायो
यो िरमेश्िरको सरु
ु को अभिप्राय धथएन। ककनकक इस्रायिीहरूिे िगातार
उनीहरूिाई िरमेश्िरिे माने कोभशस गर्दै छन िन्ने डर धथयो र उनीहरूिे उनको
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मायािु हे रचाहमा शुंका गरे , शैतानिे ततनीहरूिाई कनानीहरू र अन्य राष्िहरूको
हत्या गनु िरमेश्िरभसत िाकि गरे को धथयो। इजरायििाई युद्िमा विजयी हुने
अनुमतत दर्दइयो, तर शैतानिे िरमेश्िरको चरररको बबरूद्ि युद्ि ल्जत्यो।
इस्रायिीहरू आफ्नो विजयिे िराल्जत ियो र िरमेश्िरको झूटा दृल्ष्टकोर्को र्दास
बने।

ख्रीष्टको ज्योततमा िरमेश्िरिाई हे र्दै
यस आखिरी दर्दनमा हामीिाई िरमेश्िरको चररर िास्तविक रूिमा हे ने अिसर
दर्दइएको छ। येशू ख्रीष्टको अनुहारमा हामी स्िगुमा बस्नुहुने हाम्रो विताको सााँचो
मनसायको िर्दाुफास गनु सतछौं।
यूहन्ना

१४:८-१०

कफभिििे

उहााँिाई

िने, “हे

प्रिु, हामीिाई

विता

र्दे िाइदर्दनुहोस। त्यतत िए हामीिाई िुग्छ।”
(९)येशि
ू े ततनिाई िन्नुियो, “कफभिि, यततको समयसम्म म ततमीहरूसाँग छु,
तैितन ततमीिे मिाई धचन्र्दै नौ? जसले मलाई िे खेको छ, त्यसले वपिालाई
िे खेको छ। ततमी कसरी िन्न सतछौ, ‘हामीिाई विता र्दे िाइदर्दनुहोस?’ (१०)म
वितामा छु, र विता ममा हुनुहुन्छ िनेर के ततमी विश्िास गर्दै नौ? जुन िार्ी
म ततमीहरूिाई िन्र्दछु, त्यो मैिे मेरो आफ्नै अधिकारमा बोिेको होइनाँ तर
ममा िास गनुहुने वपिाले आफ्नो काम गनह
ुू ु न्छ।
यूहन्ना १७:३-४ अब अनन्त जीिन यही हो, कक ततनीहरूिे तिाईं, एकमार
सत्य िरमेश्िरिाई धचनून, र तिाईंिे िठाउनुिएको येशू ख्रीष्टिाई धचनून।
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(४)जुन काम तिाईंिे मिाई दर्दनुियो, त्यो िूरा गरी तिाईंिाई ि्
ृ िीमा मैले
[येश]न मदहलमि िल्
ु याएको छु।

येशू “अदृश्य ईश्िरको स्िरूि” हुनुहुन्छ।(किस्सी १:१५); िेरै "उहााँको मदहमाको
चमक, र आफ्नो व्यल्ततको

ब्यतत स्िरुि (दहब्रू १:५) येशूिे कततजना

मातनसहरूिाई तरिारिे मानुियो? कततजनािाई उहााँिे आगोमा जिाउनु ियो?
उसिे कततिटा बच्चाहरूिाई िािािे िम्बामा टााँगे? ितकै कुनै ितन होइन! ती
सबै जो विचारहरू मनोरन्जन गछु न कक िरमेश्िर मातनसहरुको जीिनिाई नाश
गनु आउनुिएको हो।
येशक
ू ा शब्र्दहरू सम्झनुहोस:
िुका ९:५५-५६ तर फकेर उहााँिे ततनीहरूिाई हप्काउनुियो। (५६)अतन उहााँहरू
अको गाउाँ ततर जानुियो।

जबसम्म हामी यो झूटिाई विश्िास गनु जारी राख्छौं कक िरमेश्िरिे उहााँको
विरोि गनेहरूिाई व्यल्ततगत तिरिे मानह
ु ु नेछ, हामी िेट्न सतर्दछौं कक याकूब
हाम्रो समस्यामा शरुको रूिमा आएको धथयो र हामी उनको आभशर् िाउन अतघ
जान दर्दनेछौं। केिि जसिे हाम्रो वितािाई र्दयािु र्दे ख्र्दछन केिि ततनीहरू मार
झल्ु ण्डडएर बस्न सतनेछन र शैतानको झट
ू को विरूद्िमा छाि िगाइनेछन कक
िरमेश्िर एक अत्याचारी शासक हुनुहुन्छ जुन हामीिे डराउनुिर्दुछ। यसिे
याकूबको समस्याका घटनाहरूिाई िरमेश्िर विरुद्िको यो मानि र्दष्ु टतािाई िूर्ु
रूिमा िनु िगाउाँ र्दछ (यभमुया ३०:७); यो डर कक उहााँबाट अिग सोच्नेहरु को
िागी एक व्यल्ततगत हत्यारा को रूि मा िरमेश्िरको गिु िारर्ा छ।
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के शैतानिे ततमीिाई तरिारिे कनानमाधथ इस्राएिको विजयमा हराउनेछ, िा
तिाईं हाम्रा कृिािु वितािे र्दे ख्नुहुनेछ कक मान्छे हरूको आफ्नै इच्छा छ र त्यसको
िूरा हुनको िाधग आफ्नै मागु िछ्याउाँ र्दै ? आज तिाईंिे रोज्नु िएको सेिा कसिे
गनेछ? म र मेरो घरको िाधग हामी सर्दा र्दयािु िरमेश्िरको सेिा गनेछौं, जसिे
कुनै ितन दहसाबिे स्िष्ट अिमु तोतर्दै न तर गहुाँ र टारहरू काट्न आउाँ र्दछ जन
ु
हरे क व्यल्ततको हृर्दय प्रकट हुन्छ।
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कनान विजय
हामी कसरी राष्िहरूको थोक ििमा मेिभमिाि गछौं इजरायििे तरिारिे
ख्रीष्टको िचनको विरुद्िमा?
मत्ती २६:५२ तब येशूिे ततनिाई िन्नुियो, “ततम्रो तरिार म्यानमा हाि,
ककनिने तरिार भिने सबै तरिारै िे नष्ट हुनेछन।

िरु
ु र्, मदहिा र बच्चाहरू मार होइन:
व्यिस्था २:३४ त्यस बेिा हामीिे उनका सबै सहरहरू भियौं, अतन स्रीहरू
र बािबच्चाहरूिाई समेत मातनसहरू बसेको प्रत्येक सहरिाई िूर्ु रूििे नाश
िार्यौं। हामीिे कसैिाई ितन छोडेनौं।

के इस्राएिीहरू िरमेश्िरको चरररको साथमा धथए? उनीहरूिाई मानु उहााँ
मरूिूभममा बादहर लयाउनुिएको छ िनेर उनीहरू ककन डराउाँ थे? के यो गदहरो
अन्िकारिे अब्राहामिाई िनी आफ्नो िततजा र िररिारिाई बचाउनको िाधग
तरिार भिनेसाँग कुनै सम्बन्ि राख्यो?
के िेिी र भशभमयोनिे शेकेमीहरूको हत्या गरे ितछ इस्राएििे आफ्नो शरुहरूिाई
िर्
ु या नाश गने िाकिमा कुनै प्रिाि िारे ?
ू त
के तिाईंिाई थाहा हुनु िछु ? यदर्द तिाईंिे ख्रीष्टिाई आउन सतनह
ु ु न्न जस्तो
उहााँ आफुिे कष्टमा याकूबिाई गनि
ु यो र शरु मानीनुियो? केिि िरमेश्िरको
र्दयामा िर िर्दै याकूबिे िरमेश्िरको सााँचो इजरायिको रूिमा िराल्जत गरे ।
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