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१. मूल प्रेम
िााँिाको उिदे िको दौिान येिल
ू े धेरै मुख्य क्षेत्रहरू छोड्नुभयो िुन मातनसहरूका लागग संघर्ु गनु
हो । उहााँले उल्लेख गनभ
ु एको बद
ुाँ ाहरूमध्ये एक यो गियो ।

“ततमीहरूले सुनेका छौ, प्राचीन समयकाहरूलाई यसो भतनएको गियो, 'तैंले व्यसभचार
नगर् ।' (२)) तर म ततमीहरूलाई भन्दछु, िसले कुनै स्त्त्रीलाई खराब इच्छाले हे दुछ,
त्यसले अतघबाटै उसको हृदयमा व्यसभचार गररसकेको छ । मत्ती ५:२७-२८
कुनै ितन इसाई मातनसका लागग, यी िब्दहरूले आफूले आफूमा महसस
ु भएको धासमुकताको
भावनालाई चटक्कै िाछु िस्त्तो दे खखन्छ । यी िब्दहरूमा येिूले िािको दासत्वको मूल अंिलाई
छुनुहुन्छ। कुनै ितन मातनस िुद्ध हृदयको खोिीमा रहे काले यस घोर्णाले उसलाई आफ्नो
घाँि
ु ामा द:ु खी तल्
ु याउाँ छ र उसको हृदयमा िीपवत उद्धारकताुको आवश्यकताको गहहरो अनभ
ु तू त
गदुछ । येिूलाई गचन्नु भनेको यो हो कक उहााँ कहहले ितन एउटी आइमाईलाई वासनाको तनज्तत
हे नभ
ु एन । यस वास्त्तपवकता को ज्ञान संग, हामी आिा छ कक हामी िततत मातनसहरु को रूि
मा हाम्रो मन मा मूल प्रेम मा कफताु सानु सककन्छ ।
िब हामी घटनाको बारे मा सोच्छौं िब आदमले िहहलो िटक हव्वालाई दे ख,े प्रायः िुरुर्हरू
आदमले वुउ भनेका गिए भनेर कल्िना गछु न ् ! मान्छे ! यद्यपि पवकृत हृदयको झुकाव
धमुिास्त्त्रमा छ । धेरै िरु
ु र्हरू बगैचाको कल्िनाको ितन गचन्तन गनु सक्दै नन ् ककनकक
उनीहरूको भ्रष्ट प्रकृततले तनयन्त्रणमा सलन्छ भन्ने िरको लागग । हव्वालाई आदमको अनुहार
दे ख्दा आदमको हृदयमा भएको प्रेम बुझ्न हामीले केवल बाइबल िढ्नु िछु ।
िन
ु करङ िरमप्रभु िरमेश्वरले मातनसबाट तनकाल्नुभएको गियो, त्यसबाट एउटी स्त्त्री
बनाएर मातनसकहााँ ल्याउनुभयो । (२३) मातनसले भने, “यो त मेरै हाड़को हाड़ र
मासुको मासु हो । ततनलाई स्त्त्री भतनने छ । ककनभने ततनी िुरुर्बाट तनकासलएकी
गिइन ् ।” उत्ितत २:२२-२३

आदमका िब्दहरू उनीहरूको आाँखाले समल्दा ध्यान हदएर हे नह
ु ोस ्। "यो मेरो हड्िीको हड्िी हो, र
यो मेरो मासक
ु ो मासु हो: उनीलाई स्त्त्री भतननेछ, ककनभने उसलाई मातनसबाट तनकालेको गियो
।" यो मूल प्रेमको आधार आदमले केहह सुन्दर दे खे िन
ु उसले स्त्वासमत्व सलन चाहेका गिए।

उसले कसैलाई दे ख्यो िसले उसको िीवन उहााँबाट टाढा राख्यो; उसले अको मातनस आएको
दे ख्यो उसको मुटुमा र त्यसैले उसले उनलाई दोस्रोको रूिमा उनको कदर गर्यो । िसरी िावलले
स्त्िष्ट रूिमा भनेका गिए:
त्यसरी नै िततहरूले ितन आ-आफ्ना ित्नीलाई आफ्नै िरीरलाई झैँ प्रेम गनि
ु छु ।
आफ्नी ित्नीलाई प्रेम गनेले आफैलाई प्रेम गछु । 29ककनकक कुनै मातनसले कहहल्यै
आफ्नो िरीरलाई घण
ृ ा गदै न, तर त्यसको कदर गरे र िालनिोर्ण गदुछ, िसरी
ख्रीष्टले ितन आफ्नो मण्िलीको तनज्तत गनह
ु ु न्छ, 30ककनभने हामी उहााँका िरीरको
अङ्ग हौं । (एफीसस ५:२८–३०)
त्यसकारण हामी दे ख्छौं कक िसरी आदमले हव्वालाई भनेको गियो, ततमी मेरो मासु र हड्िी हौ,
त्यस्त्तै गरी दोस्रो आदमले चचुलाई भन्यो, ततमी मेरो िरीर र हड्िी हौ । उहााँ हामीलाई प्रेम
गनह
ु ु न्न ककनभने उहााँलाई हामीसाँग प्रस्त्ताव राख्नुिने केहह ितन छै न तर हामी उहााँबाटै आएका
छौं । यस्त्तो प्रेम!
यसबाहे क, यहद तिाईंले उत्िपत्तमाको किा दई
ु िढ्नुभयो भने, तिाईंले दे ख्नुहुनेछ कक
ु ध्यानिूवक
आदमलाई बगैंचामा सारा सज्ृ ष्टमागि राखखएको गियो िब स्त्त्री उनको करङ्गबाट सज्ृ ष्ट हुनुभन्दा
अतघ नै गियो । िब उनी ततनीबाट बाहहर तनस्त्की, उनले आफूसाँग भएको सबै कुरा उसलाई

एक

संयुक्त भण्िारे को रूिमा हदए । फेरर, के उनले त्यसो गरे ककनभने उसले केहह दे ख्यो िुन उसले
स्त्वासमत्व राख्न र तनयन्त्रण गनु चाहे को गियोॽ के उसले आफ्नो सतिपत्त सलएर उनलाई ककन्न
खोजयोॽ होइन, त्यो प्रेम होईन िन
ु हव्वाको लागग आदमको मुटुमा गियो। उसको हृदयमा भएको
प्रेम िरमेश्वरबाट आएको प्रेम गियो, ककनभने िरमेश्वर प्रेम हुनह
ु ु न्छ । तर त्यो प्रेम के होॽ
यसको लागग ग्रीक भनेको अगािे हो िसको अिु हो उदार प्रेम ; एक प्रेम िन
ु ररसीभरले
स्त्वासमत्व प्राप्त कुनै ितन गण
ु हरूमा तनभुर हुाँदैन ।
ग्रीक िब्द िसको प्रायः प्रेमको अिु हुन्छ एरोस हो िुन बाइबलमा कहहले ितन मान्य गररएको
छै न । एरोस एक त्यस्त्तो चीि हो िुन सुन्दर, महान र मायालु छ। एरोस चीिहरू राख्न र
रमाइलो गने इच्छा हो िुन हाम्रो आाँखा, भूख र िरीरलाई मनिदुछ । उदाहरणको रूिमा
न्यायाकताु १४:२,३ र २ िमूएल ११: २ हे नह
ु ोस ्।

िब हव्वा आदमको साि तनर्ेगधत फल सलएर आइन, तब उनले त्यस्त्तो चीि प्राप्त गररन ् िन
ु
िरमेश्वरले आदमलाई उनलाई हदनको लागग हदनुभएको गिएन। उनी रूखबाट आएकी गिइन ् र
आफ्नो हदमागले नयााँ सोचले भररएको गिइन ् । िैतानले हव्वालाई उनका चलाकी िब्दहरूद्वारा
धोका हदयो। िैतानले उनीसाँग कुरा गरी िो आफैमा सुन्दरता गियो। उनले उनीलाई सतबोधन
गरे नन ् िसले आदमबाट उनको सतिपत्त प्राप्त गरे । उनले उनलाई सुन्दर भनेर सतबोधन गरे र
यसले उनलाई गचप्लोघस्त्यो र उनको सुन्दरताको स्रोत बबससुयो । हदमागले महहलालाई हे रीरहन्छ
र उसको सुन्दरताको बारे मा सोच्दछ कक ऊबाट केहह प्राप्त गनुलाई िैतानद्वारा प्रेररत गरे को
मन हो ।
हव्वाको बारे मा अनौंठो र रोमाञ्चकारी केहह गियो िब उनी आएर उनको पवद्रोहमा िुबेको आफ्नो
िततको नज्िक आईन ् । उनी को हुन ् भन्ने उनको नयााँ अनुभूतत संग, उनको अगुवाई,
आत्मपवश्वास, र उनको महत्वाकांक्षा आदमप्रतत एक प्रकारको आकर्ुण गियो। यो अनौंठो तर
िेचीयो गियो। फलफूल उठाउाँ दा आदमले िरमेश्वरको व्यवस्त्िाको अवहे लना मात्र गरे नन ् उनले
एक नयााँ कानून ितन स्त्िापित गरे - िसबाट उनका सबै छोराहरूले आइमाईलाई केहह हदन
भनेर हे छुन ्। िुरुर्हरूको हृदय सभत्र यस अिुमा छाि िदुछ कक महहला िीवनदाता गियो, उनी
िीवनिज्क्तको बाटो गिइन । र यसरी िपवत्र स्त्त्रीको िूिा िुरु भयो र मानवको नयााँ गुलामीको
प्रतीक उसको नााँगो महहला बनौटको छपव गियो। यो छपव हो िुन धेरै िुरुर्हरूको लागग
बगैंचामा त्यो लेनदे नको टोकन हुन्छ; िुरुर्ले त्यस आइमाईलाई हे रररहे का गिए कक उसलाई
िीवन हदनु भन्दा बरु स्त्त्रीले आफ्नो िीवन हदनलाई िुरुर् खोज्िरहे की गिइन । त्यो लेनदे नमा
मातनसको प्रेम दःु खको रूिमा अगाध प्रेम दे खख छािा प्रेममा बदसलयो । यो यस्त्तो प्रेमबाट
िररवतुन भयो िुन आफैं को लागग केहह ितन खोिी बबना प्रेम प्रदान गदुछ िुन केवल आफुलाई
खुिी लाग्ने कुरामा मात्र आकपर्ुत हुन्छ ।
प्राकृततक हदमागले सोच्दछ कक यो नयााँ प्रेम महहलाको लागग एक िाइला हो, तर वास्त्तवमा
यसले महहलालाई दासत्वमा बाध्य िाछु । व्यज्क्तलाई उसको आाँखाको समठाई प्रदान गनु, मातनस
आकपर्ुत गनु, उनले उसलाई केहह हदन िछु । फेसन र िरीर बद्
ृ गधको संसार िन्म भएको छ ।
महहलाले अब आफ्नो स्रोतबाट चाहे को मातनसमा उनको मुल्य प्रदिुन गनु खोज्जछन ् । उनी
अन्िानमै मातनसबाट आफ्नो उत्तरागधकार अस्त्वीकार गदुतछन ् र उनीसाँग आफ्नै सतुमा िुग्छन ्, र
िररणामस्त्वरूि अनुभव िुरुर् र महहला दब
ु ै लागग खोक्रो हुन्छ। मातनस तनरन्तर असभलार्ाको
लागग छोडिन्छ, र महहला सदाको लागग असुरक्षक्षत रहन्छ ।

ध्यानिूवक
ु नोट गनह
ु ोस ् कक हव्वालाई आदमले महसुस गरे को मौसलक प्रेम उनीमा भएको कुरामा
आधाररत गिएन, तर त्यो उनीबाट िन्मेकी हो । उनले उनलाई हदएका सबै कुरा प्रदान गरे
ककनकक उनी उसबाट आएका हुन ्, र त्यसैले उनी ितन एक हहस्त्सा गिइ, र उनीहरूले एक अकाुमा
गनि
ु ने ज्ितमेवारी राम्ररी बुझेका गिए । त्यो अगािे हो, त्यो मूल प्रेम हो ।
यो ितन नोट गनह
ु ोस ् कक अगािे िुद्ध हो भनेर तनज्श्चत गनुका तनज्तत एक मात्र तरीका भनेको
तनज्श्चतताको लागग यो िान्नु हो कक प्राप्तकताुसाँग प्रेमको लागग अन्ततनुहहत केही गिएन। यहद
आइमाईसाँग स्त्वाभापवकरुिमा त्यस्त्तो केही चीि रहे को गियो िुन िुरुर्बाट आएको गिएन भने
कामेच्छा बबउाँ खझनेछ र त्यस महहलाले ितछ िुरुर्लाई आकपर्ुत गरे को कुरालाई तनरन्तरता
हदइरहनुिदुछ, र यसले मत्ृ यल
ु ाई तनतत्याउाँ छ। िरमेश्वरको उद्दे श्य भन्दा बाहहर मातनसमा कुनै
ितन गुण क्षखणक र अस्त्िायी हो, र एक प्रेम उत्िादन मा आधाररत छ वा यो गुण कहहल्यै
हटकाउन सककदै न । िरमेश्वरको योिनामा, महहलाले आफ्नो मान वा मातनससाँग अनक
ु ू लता
प्रमाखणत गनु आवश्यक िदै न। याद गनह
ु ोस ्, आदमले ककन उसलाई महहलालाई माया गरे - त्यो
मेरो हड्िीको हड्िी हो र मेरो िरीरको मासु - त्यो वास्त्तपवक मल
ु प्रेमको आधार हो ।
िसरी आदमबाट हव्वाको उत्तरागधकार उनको लागग उनको अगािेको िमानत गियो, त्यसरी नै
पिताबाट ख्रीष्टले िुर्याएको उत्तरागधकार उहााँको िुत्रको लागग उनको अगािेको िमानत हो,
ककनकक हामी ततनीहरूको स्त्वरूिमा बनेका गियौं । पिताले भन्नु भयो
तब स्त्वगुबाट यो वाणी आयो, “तयनी मेरा पप्रय [ अगािेटोस ] िुत्र हुन ्, तयनीसाँग म
अतत प्रसन्न छु ।” मपत्त ३:१७
िरमेश्वरले आफ्नो िुत्रको लागग सााँज्च्चकै अगािे ( अगाध प्रेम ) गनु सक्ने एउटै मात्र
सतभापवत उिाय भनेको िुत्रले आफ्ना पिताबाट सबै िाउनु भयो ।
उदार प्रेम सुतनज्श्चत गनुका तनज्तत यो एक मात्र तरीका हो । यहद पिताले आफ्नो िुत्रको
आाँखामा हे नह
ु ु न्छ र उहााँलाई प्रेम गनह
ु ु न्छ ककनकक उहााँ सवुिज्क्तमान हुनुहुन्छ वा उहााँ सवुज्ञानी
हुनुहुन्छ भने यो आगािे होइन, बरु यो कामुताको एक रूि हो । हामी अगािेसाि माया गछौं
ककनकक उहााँले आफ्नो िुत्रलाई िहहला अगािेसाि माया गिे ।

हामी उसलाई [अगािे] लाई माया गछौं, ककनकक उसले हामीलाई [अगािे] िहहलो प्रेम
गर्थ्यो । १ यूहन्ना ४:१९
यहद हामी ईश्वरीय गुणहरूको कारण प्रेम गने िरमेश्वरको उिासना गछौं भने हामी ितन त्यस्त्तै
गनेछौं। हामी िे दे ख्छौं त्यो हुन्छौं । यद्यपि यहद हामी एउटा िुत्रको उिासना गछौं िसलाई सबै
चीि हदइयो र उहााँ पिताको मीठो िरोिकारी अगािे प्रेमको आश्वासनमा रहनुभयो, तब हामी यो
प्रेम र प्रेमको स्त्वरूिमा रूिान्तररत हुन सक्दछौं ककनकक िरमेश्वरले आफ्नो िुत्रलाई प्रेम
गनह
ु ु न्छ ।
हाम्रो िरमेश्वर अगािे हुनुहुन्छ र उहााँमा कुनै एरोस छै न ।

२. लाि छै न
तर्थ्या्कहरू आफ्नै लागग बोल्छन ् िब यो मानव सतबन्धको कुरा आउाँ छ । धेरै दे िहरूमा 50०%
भन्दा बढी पववाह सतबन्ध पवच्छे दमा समाप्त हुन्छन ्, स्त्िष्ट संकेतहरू प्रदान गदुछ, कक ती
व्यज्क्तहरूले सतबन्धमा उनीहरूले अिेक्षा गरे को कुरा िाएनन ् । धेरै िसो पववाहहत रहे का
हुन्छन ् उनीहरूको अनुभव हुन्छ िो प्रायः उिाि नै हुन्छ, तर उनीहरूले सतबन्धपवच्छे द गदै नन ्
ककनकक उनीहरूले कुनै उत्तम पवकल्िहरू दे ख्दै नन ्, वा िररवतुन गनु िराउाँ छन ् ।

मानवीय

आत्मीयतामा यी पवर्ाक्त प्रयोगहरूको िररणामस्त्वरूि तनरािा, भ्रम, तनरािा, क्रोध र िोकका
छालहरूलाई एक गीतबाट एक प्रश्नको सार भन्न सककन्छ िसले मेरो ककिोर ध्यान अस्त्सीमा
बढ्दै गएको गगरफ्तार गरे को छ ।
िे भए ितन प्रेम भनेको के हो?
के कोहीले कसैलाई िे भए ितन माया गछु ?
अज्न्तम अध्यायमा हामीले "प्रेम भनेको के हो" भन्ने प्रश्नलाई सतबोधन गरे का गियौ? आदमले
हव्वालाई िहहलो िटक दे खे ितछ के भयो भनेर िााँच्न । हामीलाई याद छ कक िब आदमले
भने, "यो मेरो हड्िीको हड्िी हो र मेरो मासुको मासु हो," उनी आफूलाई माया गगिुन भनेर
उसलाई माया गिीन तर उनी उसबाट बाहहर आएकी गिइन र उनीसंग उनको सिनाहरु, खुिीहरु,
आकांक्षा र एक सािी हुन आफ्नो यात्रा साझा गनु । िुद्धता, तनदोर्ता र यस प्रेमको स्त्वतन्त्रता
यी िब्दहरूबाट साररन्छ ।

त्यो मातनस र ततनकी ित्नी नाङ्गै भएता ितन ततनीहरु लािउदै न गिए । उत्िपत्त २:२५
हहब्रूमा लज्जित िव्दको तनतनसलखखत अिु हुन्छ:
•

तनराि हुन

•

हढलाइ गनु; अिु एक अिेक्षा िूरा नभएको

•

अलमल्ल वा भ्रसमत हुनु

•

सुख्खा हुन र नक्कल सुनसान भएर

आदम र हव्वाले अनुभव गरे हामीले चाहे का सबै गियो तर प्राय: प्राप्त गनु असफल भए, यहद
यो कहहल्यै प्राप्त भयो भने। खुिी, स्त्वतन्त्रता, िूततु, तनदोर्ता र तनरािा, भ्रम र उिािताको
आत्मीयताको मागु ित्ता लगाउने र सलने फलफूल गिएनन ् िन
ु उनीहरूको गिएन; यो लेनदे न
िसले गदाु अगािे बाट एरोसमा हाम्रो ितन भयो।
िुरातत्वपवद्को खोिी गदै हामीले िुरानो खिाना खोजने यस बाइबल किालाई इततहासको तर्थ्य
ित्ता लगाउन सावधानीिूवक
ु समयको बालुवा ध्यानिूवक
ु ब्रि गदै िुन हाम्रो अज्स्त्तत्वमा अिु
बोल्छ । आदम र हव्वाले साझा गरे को यही प्रेम होसियारीिूवक
ु तनमाुण गररएको हो र उनीहरूको
अनन्त आत्मीयता र आनन्द सतु नज्श्चत गनु िरमेश्वरले बनाउनु भएको गियो। हाम्रो िहहलो
आमा बुबा को उत्िपत्त यस तनराि प्रेमको रहस्त्य हो कक कुनै तनरािा लुकाएनन ् । ध्यानिूवक
ु
तनतन नोट गनह
ु ोस ्:

• िरमेश्वरले आदमलाई सज्ृ ष्ट गनभ
ु यो र उसलाई बगैंचामा राख्नुभयो ।
• िरमेश्वरले आदमलाई भण्िारे र यस स्त्वगुको सावुभौम बनाउनुभयो ।

उत्िपत्त २:७
उत्िपत्त २:८,१५

• िीवनको रूख र ज्ञानको रूखको बारे मा िरमेश्वरले आदमलाई आज्ञा गनभ
ु यो । उत्िपत्त २:१६
• आदमलाई सािीको खााँचो महसुस गराउन िरमेश्वरले िररज्स्त्िततहरू

व्यवज्स्त्ित गनभ
ु यो ।

उत्िपत्त २:२०
• िरमेश्वरले आदमलाई तनद्रामा राख्नुहुन्छ (लाक्षखणक हहब्रू िब्द मत्ृ युको अिु हुन सक्छ) उत्िपत्त
२:२१

• ईश्वरले आदमको िसल सलनुहुन्छ र िीपवत ररबबाट महहला बनाउनुहुन्छ । उत्िपत्त २:२२
• िरमेश्वरले स्त्त्रीलाई िुनरुत्िान भएको मान्छे मा ल्याउनुहुन्छ ।
उत्िपत्त २:२२
यो क्रमले हाम्रा आमाबाबुको लाि नमान्ने मूल प्रेमको रहस्त्य बझ्
ु नको लागग महत्त्विूणु छ ।
हव्वाको केही अगधकारको कुरा गिएन िुन उनले आदमको माध्यमबाट िरमेश्वरबाट िाइनन ् ।
आदमको स्त्वासमत्वमा रहे को एकल सावुभौसमकता र िासनलाई आराम हदइयो, र उनको िक्षबाट
सलएको सािीसाँगै उनको िीवनको नयााँिनमा िुनरुत्िान भयो । िब आदम सुत्न गए, उनको
मुटुले आफ्नो मुटु खोल्ने इच्छाले भररहदए, कुनै व्यज्क्तलाई उसले बुझ्न सक्ने प्रेमले भररए ।
िब ऊ ब्यूाँझ्यो, उसले आफूले िाएको र िरमेश्वरबाट िाएको सबै कुरा हदनसक्ने िसलाई उसले
दे ख्यो । आदम, यी सबै कुरा िाहा िाएर, आइमाईलाई उनीसंग भएको सबै हदन्छ । उनीसाँग
उसको करङ, उसको िीएनए, मुटु, आफ्नो घर, बगैचा, सबै कुरा छ ।
उनलाई िाहा छ कक आदम सत्ु न गए र उनको लागग आफैं को एक अंग हदए

। यसको

1

प्रततकक्रयामा, महहलाले उसलाई हदइएका सबै कुरा दे ज्ख्छन ् र आफ्नो िततको आाँखामा हे दाु, उनको
हृदय कृतज्ञता, आनन्द र खुिीले भररन्छ ।

ती आइमाईहरु सबै क्षणहरुमा िाज्न्छन ् कक

उनीससत भएको अगधकार सबै उनलाई उनका ितत माफुत हदइयो ।
िुरुर् र महहला बीचको यो लेनदे न प्रेमको अनन्त गततमा कायम रहन सक्दछ िुन झरना झैं
बग्दछ र त्यो कहहल्यै लािमा िदै न । रहस्त्य, सााँचो, हब, पिभोट, मल
ू , प्रेमको यो अद्भुत गततको
हृदय तिाईंको मूल कुरा िान्ने र सतझना गने सरल तर्थ्यमा बास गछु र तिाईं कसरी
आउनुभयो ।
िबसतम आदमलाई यो याद भयो

कक उनी बगैंचामा नेता र सावुभौमको रूिमा हे रचाह,

सुरक्षा, र उसलाई हदइएको सबै कुराको एक पवश्वासी भण्िारे हुन को रूि मा राखखएको गियो, तब
उसले आफूले िाएको सबै आसिर् खन्याउर्थ्यो सावुभौम बनाइएको गियो ।

1

अब्राहमको तनद्रामा आदमको यो तनद्रा इततहासको प्रततबबतब हो िुन इस्रायली राष्रलाई िन्म

हदन्छ र उनको चचुलाई िन्म हदने गचहानमा येिूको तनद्राले ितन ब्रह्माण्िलाई िन्म हदन
पिताले भोग्नु िने मूल्यलाई ितन प्रततपवतव गदुछ ।

िसरी महहलाले आफ्ना िततबाट आसिर्को िूणत
ु ा िाउाँ तछन ् र उनीप्रतत मायालु आदर, खुिीको
अधीनमा र आज्ञाकाररतामा भरोसा राज्ख्छन ्, ककनकक उनी आफ्नो नेतत्ृ वमा उनको पवश्वास प्रकट
गदुतछन ् र उनको सिरत्वको सतमान गतछुन ्,
खिा महहला िस्त्तै एक कुवामा उनले िहहले दे खाइएको भन्दा उसको मुटुबाट धेरै ठूलो आिीवाुद
तनकाज्ल्छन ् ।
हामी यो प्रेम गतत दई
ु पिस्त्टन मोटरको कायु माफुत वणुन गनु सक्छौं । िहहलो पिस्त्टन आदम
हो, ततनीसाँग आएका सााँचो सािीसाँग िररचय िाउाँ दा उनी खस
ु ी गिए, उनी आगोबाट िोगगए र
आसिर्को लहर छोिे। िसले दोस्रो पिस्त्टन गुहामा रमाईलो इज्ग्निन ईन्धन िठाउाँ दछ र उही
समयमा क्र्याकिाफ्टमा(धरु ामा) घत
ु छ िसले त्यसितछ दोस्रो पिस्त्टनलाई छतततर खिा गछु िन
ु
त्यसितछ मायालु प्रततकक्रया प्रजवसलत गदुछ । दोस्रो पिस्त्टनको िवाफले िहहलो पिस्त्टनलाई

उचाल्छ र त्यो गुफालाई आनन्दमय प्रस्त्तुतत, सतमान र सतमानले भदुछ। त्यसो भए यसले िि
आसिर् ् हदन्छ, र आसिर्को िुस्त्ता र स्त्वागत चक्र सदा तनरन्तर बगगरहन्छ। कस्त्तो अद्भुत
डििाइन! ब्रह्माण्िले कसरी काम गछु भन्ने कुराको अद्भत
ु उदाहरण, ककनकक हामी िरमेश्वरको
स्त्वरूिमा बनेका गियौं । उत्िपत्त १:२७
फेरी हामी यस बबन्दम
ु ा िोि हदन्छौं कक यो अनन्त प्रेम गतत प्रत्येक व्यज्क्तको उत्िपत्त िान्नेमा
तनभुर गियो; उनीहरूको वास्त्तपवक िहहचान र उनीहरूको सज्ृ ष्टकताु सभत्रको ठााँउ िान्ने । िब
सतम आदमलाई यो याद भयो कक उनी बगैंचाको प्रमख
ु हुन ्, र सबै चीिहरू उनको हे रचाहमा
रहे छन ् कक िरमेश्वरले उनलाई प्रदान गनु भएको गियो, तर अझै ितन ती सबै िरमेश्वरकै हुन ् ।
तब िरमेश्वरले उसलाई िे हदनुहुन्छ त्यसमा सहायता गनह
ु ु न्छ । उसले आफ्नो हे रचाहमा सबैमा
आफ्नो आिीवाुद खन्याउने छ ककनकक त्यो गनु उसको कतुव्य, सतमान र आनन्द हो।िबसतम
हव्वाले सज्तझन कक उनको िीवन आदमबाट आएको हो र उनले दे खेका सबै कुरा, िसको लागग
उनी अब आदमको सह-िासक बनेकी गिइन ्, उनको िततले उनलाई िरमेश्वरको इच्छा अनस
ु ार
हदए, त्यसो भए उनले आसिर्को सककुट िूरा गरे की हुने गियो, र ती दब
ु ै कहहल्यै लज्जित हुने
गिएनन ् ।

३. उहााँको प्रततरूिमा बनेको - इश्वरीय ढााँचा
अतन िरमेश्वरले भन्नुभयो, “मातनसलाई आफ्नै स्त्वरूिमा, हाम्रै प्रततरूिमा बनाऔं ।

ततनीहरूले समद्र
ु का माछाहरू, आकािका िक्षीहरू, िाल्तु ििह
ु रू र िसमनमा चलहल
गने सबै िन्तुहरूमागि अगधकार गरून ् ।” २७यसैकारण िरमेश्वरले मातनसलाई

आफ्नै स्त्वरूिमा सज्ृ ष्ट गनभ
ु यो।िरमेश्वरकै प्रततरूिमा उहााँले ततनलाई सज्ृ ष्ट
गनभ
ु यो।नर र नारी नै गरी उहााँले ततनीहरूलाई सज्ृ ष्ट गनभ
ु यो । उत्ितत १:२६,२७

उत्िपत्त एक र दई
ु को नज्िकबाट िढ्यौं भने हामीले आदम र हव्वाको बबचको सतबन्धलाई प्रकट
गरे का छौँ िुन आगािे प्रेमको स्त्िायी गततमा रहहरहने गियो । यस प्रेम गािीको रहस्त्य प्रत्येक
सदस्त्यमा समावेि गियो । सतझना गदै । ततनीहरू कहााँबाट आए र उनीहरूले के िाएका गिए ।
आदममागि िरमेश्वरको िरलाग्दो प्रेम खन्याइयो र त्यसितछ आदमबाट हव्वामािीर त्यसितछ
कृतज्ञतामा कफताु स्रोत ततर कफताु िन
ु बाट यो आयो ।

बाइबलले हामीलाई भन्दछ कक यो िहहलो मानव सतबन्ध िरमेश्वर र उहााँको िुत्रको एक प्रततरुि
वा नमन
ु ा गियो ककनकक हामी उनीहरूको स्त्वरूिमा बनेका गियौं । र यस ढाचााँको बारे मा हामी
अरू के ससक्न सक्छौंॽ
तर हाम्रा तनज्तत त एउटै िरमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, िसबाट सबै िोक हुन आए,
अतन उहााँकै तनज्तत हामी ज्िउाँ दछौं— हाम्रा तनज्तत एउटै प्रभु, येिू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ,
िसद्वारा सबै कुरा हुन आए, र िसद्वारा हामी ज्िउाँ दछौं । १ कोररन्िी ८:६
पितालाई "िसमा सबै िोकहरू हुन ्" भनेर वणुन गररएको छ - सारा िीवन र आसिर्को स्रोत ।
िुत्रलाई "िसद्वारा सबै िोकहरू हुन ्" भनेर वणुन गररएको छ - सबै िीवन र आसिर्को
माध्यम । कसको बीचमा सभन्नता र कसको द्वारा अगािे प्रेम गािीको अनन्त गततमा रहनको
लागग महत्त्विूणु छ। कसरी? पिताले सबै चीिहरू हुन ् भनेर िुत्रलाई मान्यता हदनुहुाँदा िुत्रले
पितालाई सबै िोक हदनुहुने कुराको तनज्तत तनरन्तर कदर गरररहनु भएको
छ । िसरी पिताले आफ्नो ित्र
ु ु न्छ, ऊ उहााँमागि आसिर् ्
ु लाई आफुबाट आउनु भएको िस्त्तै हे नह
हदन र उहााँलाई सबै कुरा हदन चाहान्छ, ककनकक त्यो पिताको अगािेको स्त्वभाव र हृदय हो –
हदन । यस प्रेम मोटरले आिीवाुदको कुवा बसाउनेछ िबसतम पिता र िुत्रले कसको र को
द्वारा आफ्नो िररचय राख्दछ ।
आिीवाुदको यस झरनाको िैलीिना प्रकृतत यी िब्दहरूमा प्रकट भएको छ
तर ततमीहरूले यो बुझ भन्ने म चाहन्छु, कक हरे क मातनसको सिर ख्रीष्ट । १
कोररन्िी ११:३
िसरी िरमेश्वर पिता ख्रीष्टको सिर हुनह
ु ु न्छ, त्यसरी नै िरु
ु र् ितन स्त्त्रीको सिर हुन ् । यो
उहााँहरूको प्रततरुिमा बनाउनक
ु ो मतलबको एक मुख्य अंि
हो । टाउको हुनक
ु ो सन्दभु सीधा सतबज्न्धत छ कसरी उत्िपत्तले बगैंचामा यो िब्द प्रयोग गदुछ
।
बगैँचा सभिाउनलाई अदनबाट एउटा नदी तनस्त्केको गियो, र त्यहााँबाट छुट्हटएर त्यो
चार वटा िाखा भएको गियो । उत्ितत २:१०

ईश्वरीय ढााँचाले सिरलाई आसिर्को स्रोतको रूिमा प्रस्त्तुत गदुछ ककनकक स्त्वगुमा हुनुहुने हाम्रो
पिता सबै आसिर्को स्रोत हुनह
ु ु न्छ । िब त्यो आसिर् ् उनको ित्र
ु मा िान्छ, आसिर् खन्याउने
उद्दे श्यका लागग उनी त्यस मातनसका सिर हुन ् । त्यस िुरुर्ले यो आसिर् िाउाँ छन ् र आफ्नी
ित्नीलाई आसिर् हदनको लागग सिर हुन सक्षम हुन्छन ् । ित्नीले कसलाई धन्यवाद हदन्छ? उनी
सबैलाई ती व्यक्त गदुछन ् िसले च्यानललाई भाग ब्यक्त गरे का छन ् उनीहरुलाई आिीवाुद
हदनका लागग । िरमेश्वर, उहााँको िुत्र र उनको लोग्नेलाई । यस आिीवाुदलाई िारी राख्ने कुञ्िी
तिाईको टाउको को हो भनेर िान्नु हो । को हो को िसमागि तिाई को हुन को लागी तिाईको
कृतज्ञता? त्यसोभए यो स्त्िष्ट हुन्छ कक यस सतिूणु प्रणालीले तिाईंलाई कसलाई हो र िो
तिाईंबाट एक िो हो भन्ने बीच को सभन्नता िाहा िाउाँ दछ ।
यहद तिाईंले ध्यान हदएर बाइबल िााँच्नुभयो भने तिाईंले यो ईश्वरीय नमुना सिरत्व र
प्रस्त्तत
ु ु नेछ ।
ु को धेरै ठाउाँ मा प्रकट गनह
कसको स्रोत
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ितत नै िूणु रूिमा यस ईश्वरीय बानी िछ्याइन्छ त्यतत नै आसिष्हरू हामी र हाम्रा
िररवारहरूमा बग्नेछ।उदाहरण को लागी िब हामी हाम्रो बुबा र आमा लाई सतमान गछौं, हामी
लाई लामो आयु को प्रततज्ञा गररन्छ । िब हामी उनीहरूलाई आफू भन्दा मागि भएका
मातनसहरूलाई अत्यन्तै प्रेम गदुछौं, हामी उनीहरूको वचनको प्रचार र ईश्वरीय िीवनको लागग
आग्रह गरे र आसिर् ् िाउाँ छौं ।

प्रत्यक्ष आसिर् बाहे क आनन्द, खि
ु ी र संगततको िुन यस ईश्वरीय ढााँचामा हामीलाई प्रवाहहत
हुन्छ, हामी च्यानल माफुत आिुन गनु सक्ने सुरक्षात्मक आसिर्हरू ितन छन ् । एउटा "िसको"
चीिहरू आउाँ दछन ्, प्रत्येक केसमा, एउटा "िसको द्वारा" चीिहरू आउाँ दछन ् सरु क्षाको अधीनमा
छ र अगधकारको स्त्वासमत्व राख्छ । बच्चाको कपत्त सुरक्षा हुन सक्छ भन्ने उदाहरणको रूिमा
हामी दे ख्छौं:
१. बच्चा आमाबाट सुरक्षक्षत छ,
२. िो उनको लोग्नेबाट सुरक्षक्षत छ,
३. िुसलसले कसलाई सुरक्षक्षत राख्छ,
४. सरकार द्वारा कसलाई सुरक्षक्षत राखखन्छ,
५. िरमेश्वर को तनयुक्त हुनुभएको छ।

यसलाई आध्याज्त्मक हदिामा सलदै हामी दे ख्छौं:
१. बुबालाई एल्िर वा िास्त्टरले सल्लाह हदएका छन ्,
२. िो िरमेश्वरको वचनको अधीनमा छन ्,
३. िुन अगमवक्ताहरूले लेखेका गिए,
४. कुनचाहहाँ येिूद्वारा हदइयो र हदइयो,
५. िसले यसलाई आफ्नो पिताबाट ग्रहण गदुछ ।
हामी ितत धेरै ईश्वरीय बानी प्रततबबज्तबत ज्स्त्िततहरूमा िान्छौं हाम्रो सुरक्षा, आसिर्,् िाज्न्त र
आनन्द बढी हुन्छ । हामी यो आिीवाुद प्रणालीलाई ब्रह्माण्िभररमा िरमेश्वरको आत्मालाई
सानुको लागग एक पविाल ससंचाई प्रणालीको रूिमा वणुन गनु सक्छौं । प्रत्येक िररवार
आसिर्हरु बगेर र आभारा कफताु प्रवाह गनु ररले स्त्टे िन हुन्छन ् । प्रत्येक समद
ु ाय, चचु र राष्र
ितन सुतनज्श्चत गनु सहयोग गनु मोटसु बन्छन ् प्रत्येक व्यज्क्त प्रणालीमा पिताको अगािेले
भररएको छ । स्त्िष्टतया यो सझ
ु ा हुनेछ कक िरमेश्वर र उहााँको िुत्रले ततनीहरू
ु ाव हदनु मूखत
को हुन ् भनेर बबसुनुभयो । यस झरना को स्रोत कहहल्यै बग्न रोककनेछैन ।
बाइबल हामीलाई आश्वासन हदन्छ
म िरमप्रभु हुाँ, म िररवतुन हुनेछैन। मलाकी ३:६

येिू ख्रीष्ट हहिो, आि र सदासवुदा एकसमान हुनुहुन्छ ।
हहब्रू १३:८
पिता र उनको िुत्र कहहल्यै िररवतुन हुाँदैनन ् । िीवनको मल
फोहोरा िुन िरमेश्वरको
ू
ससंहासनबाट बहन्छ त्यो रोककदै न । तर हामीलाई िाहा छ कक मध्यममा टुक्रा भएको छ ।
िािको िररचय भनेको ईश्वरीय ढााँचाको कानूनलाई िररवतुन गने सोच्ने प्रकक्रयाको िररचय गियो
। यस कुकमुको सुरुवात लुससफरबाट भयो िो िरमेश्वरको अगािेबाट टाढा स्त्वयंको इरोसमा िसे
। बाइबलले हामीलाई बताउाँ दछ कक िैतानले ईश्वरीय ढााँचा कसरी बदल्न चाहन्र्थ्यो:
ए बबहानको तारा, प्रभातको िुत्र, ताँ स्त्वगुबाट कसरी खसेको छस!् उहहले िातत-िाततहरूलाई
होच्याउने, ताँ कसरी भूइाँमा तल खसासलइस।् (१३) तैंले आफ्नो हृदयमा भतनस ्, “म स्त्वगुमा
उक्लनेछु। िरमेश्वरका ताराहरूभन्दा मागि म मेरो ससंहासनलाई उच्च िानेछु। िपवत्र िवुतको
सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासद्को िवुतमा म पवरािमान हुनछ
े ु । (१४) म बादलको टुप्िाभन्दा
मागि उक्लनेछु, म आफूलाई सवोच्च िरमेश्वर िपत्तकै बनाउनेछु ।” यिैया १४:१२–१४
यी िदहरूमा हामी त्यस्त्तो व्यज्क्त दे ख्दछौं िसले ईश्वरीय बानीको संरक्षण र हे रचाहको
अधीनमा निरोस ्, बरु त्यस्त्तो िस्त्तो हुन खोजछ, िसको अिु सवोच्च िस्त्तो दे खखन्छ । िैतानले
आफूससत भएको सबै कुरा िाएको सत्यलाई अस्त्वीकार गदुछ, र बरु िरमेश्वर आफैं उस्त्तै
ज्स्त्िततमा उसभन खोजछ । सुरुमा िैतान, िुत्रको बराबर बन्न चाहन्र्थ्यो, िो त्यो तुरुन्तै उहााँमागि
गियो । ख्रीष्टको अगधकारमुतन हुनुको सट्टा, िैतानले ख्रीष्टको अधीनमा नभई र ससधै येिू
माफुत पिताको सामु सीधा खबर हदन चाहान्र्थ्यो । पिता, ईश्वरीय ढााँचा माफुत, आफ्नो िुत्रको
रक्षा गनु र रक्षा गनु सनभ
ु यो, र ख्रीष्टले सारा सज्ृ ष्टमा हटकाएको सतबन्धको घोर्णा गनभ
ु यो ।
ख्रीष्टले आफ्नो बचाव गनु भएन वा आफ्नै बचावमा बोल्नभ
ु एको गिए
ु एन, यी सबै पिताले गनभ
। िैतानले िुत्रको िूिा र सतमान गने पिताको आज्ञालाई अस्त्वीकार गर्यो, र त्यहााँ ितछ सवोच्च
िस्त्तै हुने चाहना गयो । यो िैतानको चाहना गियो कक सवोच्चले झूट बोलेको गियो, िुन हाम्रा
प्रिम आमाबाबुलाई भतनएको गियो, "ततमी भगवान िस्त्तै हुनछ
े ौ" र "ततमी तनश्चय मनु िदै न ।"
लुससफर एक प्रकाि वाहक हुन ससिुना गररएको गियो। अरू कुनै ितन सज्ृ ष्ट भन्दा ितन
िरमेश्वरले उसलाई धेरै कुरा प्रदान गनभ
ु यो (इज्िककएल २८:१४) । लुससफरले उनलाई हदइएको
सबै कुरा हे रे, उनी अचतमै बबससुए कक त्यो वास्त्तवमै हदइयो र उसले यतत धेरै िाउनेको रूिमा
आसिर् िायो। लुससफरसाँग िे गियो सबै िरमेश्वरको िुत्रको ऋणी गियो, िसले पिताको इच्छाले

उहााँलाई सज्ृ ष्ट गनभ
ु यो। यहद लुससफरले िुत्रको कदर गरे र आफ्नो पिताको मायालु अधीनता,
आज्ञाकाररता र कृतज्ञताका साि िीवन बबताए भने, उहााँ कहहले ितन ईश्वरीय बानीबाट िािमा
फस्त्नह
ु ु ने गिएन । िािको मल
ू भनेको तिाईंको पितालाई बबसुनु नै हो िसले पिताको इच्छामा
सबै कुरा िरमेश्वरको िुत्रको हातबाट ग्रहण गनभ
ु यो ।
यहद हामी िसको पिता र िुत्रको सतबन्धको बारे मा िे भए ितन अलमल्लमा िनि
ु र्यो भने,
तब ईश्वरीय ढााँचा हाम्रो हदमागमा टुकक्रन्छ र हामी आसिर्को माध्यमको भाग हुन रोक्दछौं। यो
ससद्धान्तलाई सतझनु महत्त्विूणु छ:
हामी सबै घुतटो हटाइएको मुहारले प्रभुको महहमा प्रततबबज्तबत गदुछौं, अतन एउटा
महहमादे खख अको महहमाततर उक्लाँ दै उहााँको रूिमा बद्सलाँ दैिान्छौं । िरमप्रभुबाट यो
आउाँ छ, िो आत्मा हुनुहुन्छ । २ कोररन्िी ३:१८
सज्ृ ष्ट गररएको िीवहरू िस्त्तो, हामी स्त्वाभापवक रूिमा हामी ईश्वरीय को रूिमा बुझ्ने को एक
छपव मा िररवतुन भएको छ । हामी भगवानलाई कसरी बुझ्छौं िुन हामी हुन चाहन्छौं ।
िैतानले मानव िाततलाई एउटा अवधारणा प्रदान गर्यो िसले हामीलाई सोच्न लगायो कक हामी
िरमेश्वर िस्त्तै हुन सक्दछौं, चररत्रमा नभई िज्क्त, ज्ञान र िीवनमा । अगािेको सुरक्षा यो िाहा
छ कक िरमेश्वरको िुत्रले आफ्ना पिताबाट सबै प्राप्त गनभ
ु यो। हामीले अगाडि छलफल गरे झैं
िुत्रको आफ्नै स्त्वतन्त्र गुणहरू छन ् िसले पितालाई कुनै ितन हहसाबले आकपर्ुत गदुछ, सत्यलाई
नष्ट गदुछ कक िरमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ र साँधै अगािे हुनुहुन्छ । यहद यो बुखझन्छ कक िरमेश्वर
स्त्वाभापवक रूिमा िज्क्तिाली चीिततर आकपर्ुत हुनुहुन्छ भने िरमेश्वर स्त्वभापवक रूिमा इरोस,
सुन्दर, िज्क्तिाली र महहमाका प्रेमी हुनुहुन्छ ।
िब हामी िरमेश्वरको िुत्रलाई सबै चीिहरू प्राप्त गने व्यज्क्तको रूिमा बुझ्छौं र िुत्रमा त्यस्त्तो
केही गिएन िुन पिताले उहााँलाई आफैं लाई बराबर तुल्याउनुभयो तब हामी ससद्धान्तमा पवश्वस्त्त
हुन सक्छौं । येिूले हामीलाई भन्नु भएझैं अगािेको हाम्रो हदमागबाट हराउने छै न। िरमेश्वरको
िुत्रको गचनारी िाहा िाउनु भनेको अिािेको झरनामा बााँकी रहे को रहस्त्य हो ।
येिूले ततनलाई भन्नुभयो, “बाटो, सत्य र िीवन म नै हुाँ ।
कोही ितन पिताकहााँ आउन सक्दै न ।

मद्वारा बाहेक

यूहन्ना १४:६
िससाँग ित्र
ु हुनह
ु ु न्छ, त्यससाँग िीवन छ, िससाँग िरमेश्वरका ित्र
ु हुनह
ु ु न्न,
त्यससाँग िीवन हुाँदैन ।
१ यूहन्ना ५:१२
एक अगािे प्रेम मोटर सतबन्ध मा एक ितत र ित्नी को रहन को गोप्य हाम्रो पिताको िसको
िरमेश्वर र येिू हाम्रो प्रभु को रूि मा सतमान छ । (१ कोररन्िी ८:६) िब हाम्रो हदमागमा यो
ईश्वरीय ढााँचा छ, हामी हाम्रो मानव क्षेत्रमा उनीहरूको सतबन्धको प्रततरुिमा िररणत हुनेछौं,
िसरी िरमेश्वरले िुरूमा हामीलाई भन्नुभएको गियो कक हामी िरमेश्वरको स्त्वरूिमा बनेका
गियौं ।
यो सोच्न रमाईलो हुनेछ कक हामी मानव इततहासको धारामा उसभएको ठााँउबाट हामी यस
प्रकारको बस्त्न रोजन सक्छौं, तर यो सतभव छै न िब हामीले बुझ्यौं कक मातनसको ितन कतत
भयानक गियो । हव्वालाई सिुले हदएको प्रततज्ञा, हामी िरमेश्वरिस्त्तै हुनेछौं र हामी मनेछैनौं
भन्ने िरले हाम्रो लागग भयानक िररणामहरू खिा भएको छ ।

४. िादग
ू रनी र उनको प्रसिक्षु
अदनको बगैंचामा रहे को मौसलक प्रेमलाई हामीले िााँच गरे झैं हामीले आदम र हव्वाको
व्यज्क्तत्वमा साँधै प्रेमको इज्न्िन भेट्टायौं त्यो िर्थ्
ृ वीको प्रततज्ञा गररएको िनसंख्या बाहहर प्रवाह
गनु डििाइन गररएको गियो । आदमबाट हव्वाको लागग आसिर्को िोसाक, र हव्वाबाट आदममा
प्रिंसा कफताु, दई
ु सदस्त्यको लागग प्रेमको तनरन्तर ईन्धनको आिूततु राख्नेछ। सिरत्वको उनीहरूको
उत्िपत्तमा बााँकी रहे को र िेश्की एक स्त्िायी सतझाउने हो कक उनीहरूसाँग भएका सबै िोकहरू
उनीहरूको अनुग्रहका िरमेश्वरले हदनुभएको गियो ।
सुन्दर बगैचामा कतत लामो प्रेमको गतत िारी रहन्र्थ्यो हामीलाई भतनएको छै न, तर दःु खको कुरा
घटनाहरू भयो िुन त्यस मोटरले पिस्त्नको लागग रोककन्छ । हामी यी घटनाहरूलाई
होसियारीसाि िााँच्न चाहन्छौं र पवचार गदुछौं कक कसरी मूल प्रेम छररएको गियो र खस्त्केको
प्रेमको ठाउाँ मा बदसलयो िुन हामी एरोसको रूिमा िान्दछौं ।

िेसुकै कारणले गदाु, हव्वाले आफूलाई तनर्ेगधत रूखमा भेट्टाइन ् िुन त्यसको फल खानुको
पवरुद्धमा िरमेश्वरको तनर्ेधको अिुको बारे मा सोगचरहे की गिई । सिुबाट आएको एक बौद्गधक
आवािले ज्िज्ञासालाई बढाता गचज्न्तत तल्
ु यायो र उनको उल्लससत समात्यो ।
िरमप्रभु िरमेश्वरले बनाउनुभएका वन-ििुहरूमध्ये सिु सबभन्दा धूतु गियो। त्यसले
स्त्त्रीलाई भन्यो, “के िरमेश्वरले ततमीहरूलाई बगैँचाको कुनै ितन रूखको फल नखानू
भनी भन्नभ
ु एको छॽ” उत्िपत्त ३:१
हव्वालाई राम्ररी िाहा गियो कक िरमेश्वरले आफ्ना िततलाई सब िोक हदइसक्नु भएको गियो र
िरमेश्वरले ती सबै चीिहरू उहााँ माफुत हदनुभयो ।
िरमेश्वरको सीधा आदे िको सवालमा महहलाको हदमागमा सत्य के हो भनेर िंका गने प्रयास
गियो । हव्वाको लागग िरमेश्वरले के भन्नभ
ु एको गियो भनेर प्रश्न गने पवचार हव्वाको लागग
नयााँ गियो र प्रत्येक क्षण उनी सिुसाँग कुराकानीमा रहहन । यतत टाढा उनी िरमेश्वरको सज्ृ ष्टमा
उनको ओहदाबाट आकपर्ुत भइन ् । ईश्वरीय िक्षलाई रक्षा गने प्रलोभन एउटा आसिर्को
माध्यमबाट बाहहर तनस्त्केर तनमन्त्रणा गियो; यो प्रश्न आफैं मा सतझौताको तनतता गियो र उनले
यो बबससुन कक उनले आफ्नो िततको सुरक्षा र सुरक्षा बबना कुनै अज्ञात बाह्य प्रश्नकताुसाँग कुरा
गनु हुाँदैन गियो।

यो उनको लागग टाढा हहाँड्न र एक िब्द नभए को लागग ियाुप्त हुनुिदुछ ।

हव्वा उनको उत्तरमा िूणु रूिमा आराम िाएको गिएन भन्ने कुराको एउटा संकेत हामी िाउाँ छौं ।
िस्त्तो कक िब हामी िर महसस
ु गछौं वा दबाबमा िदुछौं, हामी कहहलेकााँही एक मामलालाई
बढावा हदन सक्छौं कक यहद यो अततररक्त सुदृढीकरण हाम्रो हदमागमा सुझाव प्रवेि गनु रोक्छ ।
स्त्त्रीले सिुलाई भतनन ्, “बगैँचाका रूखहरूका फल हामी खान सक्छौं, (३) तर बगैँचाको

बीचमा भएको रूखका फलको पवर्यमा िरमेश्वरले भन्नभ
ु एको छ, त्योचाहहाँ नखानू र
नछुनू, नत्रता ततमीहरू मछौ ।” उत्िपत्त ३:२–३

तर उनले उनको िततलाई वास्त्तवमा के भने िन
ु उनले उनलाई तनदे िन हदएॽ
तर असल र खराबको ज्ञान हदने रूखको फलचाहहाँ तैले त्यो नखानू, ककनभने िुन हदन
तैंले त्यो खान्छस ् ताँ तनश्चय नै मनेछस ् । उत्िपत्त २:१७

िरमेश्वरले भन्नुभएको गिए कक यहद ततमीले यो खायौ भने ततमी मनेछौ, र हव्वा उनको
गचन्तामा ििे कक यहद ततमीले त्यसलाई छोयौ भने ततमी मनेछौ । यो िैतानको प्रहारको लागग
उत्तम अवसर गियो । फल उनको हातमा राखेर, उनले अब छुने कुराको स्त्िष्ट प्रमाणको सामना
गररन र उनी वास्त्तवमै मरे की गिएनन ् । िैतानले िरमेश्वरकै बारे मा झूटो प्रमाखणत गरररहनु
िर्यो भन्ने प्रमाण उनको आफ्नै मुखबाट आएको गियो ।
उनको तनयत रक्षकको आवश्यकता बबना नै उनी यस िररज्स्त्िततलाई सतबोधन गनु सक्दछ
भन्ने उनको आत्मपवश्वासले उनलाई त्यस्त्तो ठाउाँ मा िुर्यायो िहााँ उनको लागी स्त्िष्ट भयो कक
िरमेश्वरले सत्य बोल्नुहुन्न । हव्वाले िरमेश्वरलाई बचाउन खोिेकोले िैतानले हव्वालाई
िरमेश्वरमागि िंका गनु लगायो । त्यसैले एक दश्ु मन! यतत मोहक उसका तकुहरु !
हव्वालाई िाहा गिएन कक उनी दष्ु टात्मासाँग कुरा गदै गिए। कुनै ितन दष्ु ट आत्मा मात्र होइन,
तर सबै दष्ु टात्माका पिता ! हामी तकु गनु सक्छौं कक त्यस आइमाईलाई के भइरहे को गियो
िाहा गिएन । तर उनलाई िाहा गियो कक उनी आत्मपवश्वासमा हहंड्नु हुाँदैनर्थ्यो बरु त्यस
मातनसको िाखुरामा दगुनु िछु िसको तफुबाट उनले सबै कुरा प्राप्त गररन, िसलाई उनको
आज्त्मक संरक्षक र ढालको रूिमा िरमेश्वरले उनलाई सुतिनुभएको गियो ।

ईश्वरले भरोसायोग्य छै न भन्ने स्त्िष्ट प्रमाणको साि अब त्यस महहलाको सामना गनु िरे को छ
भन्ने कुरा िाहा िाएितछ लुससफरले एरोसलाई सवोच्चको रूिमा स्त्िापित गने युद्धमा अगािेको
पवरुद्धमा प्रहार गरे ।
सिुले स्त्त्रीलाई भन्यो, “ततमीहरू मदै नौ । (५) ककनकक िरमेश्वर िान्नुहुन्छ कक िन
ु
हदन ततमीहरू त्यो खान्छौ त्यही हदन ततमीहरूका आाँखा खुल्नेछन ्, र असल र
खराबको ज्ञान िाएर ततमीहरू िरमेश्वरिस्त्तै हुनेछौ ।” उत्िपत्त ३:४–५
"ततमी िक्कै ितन मनेछैन" भन्ने भनाइमा घातक पवर्ाक्त बबखण्िनको बीउ समेहटएको छ कक
हाम्रो िीवन िरमेश्वरमा तनभुर छै न, तर हामीले स्त्वाभापवक रूिमा प्राप्त गरे को कुरा हो । यस
धारणामा िप्नुहोस ् कक म आफ्नो िीवन बढाउन प्राकृततक संसारमा चीिहरू प्राप्त गनु सक्छु,
मेरो िज्क्त र म, र हामी अत्यन्त नराम्रो समालोचना िाउाँ छौं िसले हामीलाई हाम्रो

सज्ृ ष्टकताुबाट िूणु रूिले काट्छ । यो झूट, यहद मनोरन्िन, महहलाको लागी महसुस को
प्राकृततक भावना नष्ट गदुछ ककनभने उनी उसबाट बाहहर आए र उनको िीवन उसको बाट
प्राप्त गरी । दोस्रो, उनलाई अब आफ्नो वरिरको प्राकृततक संसारको लागग कदर गनु आवश्यक
िदै न, ककनभने उनको "साहस" र प्रयासबाट उनी आफैं ले एउटा िदािु िाएकी गिइन ् िसले
उनलाई दे वीको रूिमा उनको वास्त्तपवक गचनारीमा उचाल्नेछ । अब उनी "िुरुर् वचुस्त्व र
तनयन्त्रण" को अधीनमा गिइन, उनले िरमेश्वरसंग अको बाटो फेला िारे की गिईन ् र आफै
उनीमाफुत गिइन; यो तररका उनको "अन्ततनुहहत" सिुको बुद्गधले उनलाई प्रकट गरीएको
ईश्वरत्वको एक साधारण मान्यता गियो ।
सिुको कुराले असर गरररहे को गियो ककनभने अचानक उसले फलमा केहह दे ख्यो ।
िब स्त्त्रीले त्यस रूखको फल खानलाई असल र हे नम
ु ा रहरलाग्दो, र बुद्गध
िाउनलाई त्यस रूखको चाह गनि
ु ने रहे छ भनी दे खखन ्, तब ततनले त्यस रूखको
फल हटिेर खाइन ्, र आफ्ना िततलाई ितन हदइन ्, र उनले ितन खाए । उत्िपत्त
३:६
सिुको बबउले उनलाई रूख स्त्वाभापवक राम्रो कुराको रूिमा दे ख्यो, केहह "आाँखालाई रमाइलो" को
रूिमा । उनी यस रूखका आन्तररक गुणहरूप्रतत आकपर्ुत भइन ् िुन उनले सोगचन ् कक उनको
अगधक मूल्य हुन्छ, र यसको फल खााँदा उनले िरमेश्वरबाट भनेका कुराहरूको पविररत
वास्त्तपवकताको नयााँ धारणा स्त्वीकाने आफ्नो तनणुयमा मोहर लगाई ।
यहद हामीले यहााँ भखुरै घटे का घटनाहरू हरायौं भने ध्यानिूवक
ु यसमा
हहाँिौं । हव्वा एउटा दष्ु टात्माको साि कुरा गदै गियो । िब उनले फल खाइन ् र उक्त आत्माले
भनेको कुराको िक्षमा तनणुय गतछुन ्, तब उनले उनलाई उसको हदमाग सलन आमज्न्त्रत गररन ् ।
तसिु िब उनी आदमको नज्िक आईन ् तब ऊ भूतले सताएको गियो । त्योभन्दा ितन नराम्रो
कुरा, उनी त्यो दष्ु ट आत्माको सन्दे ि वहन गतछुन ् िसले िादई
ु िज्क्तहरूलाई िरमेश्वर िस्त्तो
हुने वचन हदएकी गिइन, र िररभार्ाले िसले हाम्रो िहहलो आमालाई िादग
ू रनी बनायो ।
िब रूखबाट त्यो स्त्त्री फककुन्छे ऊ िैतानको तनयन्त्रणमा छ । उनी अब आफ्ना िततको
अधीनमा बसेको श्रीमतीको रूिमा होइन तर नयााँ धमुको सिक्षकको रूिमा। िसरी आदम

हव्वाको अगाडि उसभएका गिए, हामी िुरुर्हरूका युगौंयुगका िूवगु चत्रण दे ख्छौं िुन स्त्त्रीको अगाडि
उसभएका गिए,
िस्त्तै िेल्फी र अन्य, िसले उनीहरूलाई आफ्नो भपवष्यको बारे मा ज्ञान हदने प्रततज्ञा गरे का छन ्
। िसरी आदमले आफ्नी ित्नीलाई दे ख्छन ् िो उनको हड्िीको हड्िी हो, ऊ एक त्यस्त्तो
आत्माको सतिकुमा आउाँ दछ िुन उसलाई अब उनको मासलक र उिकारक ठान्दै न । उनले अकाु
सािी िोिी, अन्य सिक्षक्षका भेटेकी गिइन ् िसले उनको सबैलाई वचन हदएकी गिइन कक उनको
मन कसैको अधीनमा राख्नु िदैन । उनी मातनसहरूलाई ससकाइन आइनन ्, तर ससकाउनलाई
आएका तछन ् । बुझाउन को लागी होइन, तर आज्ञाकरीता आदे ि गनु । अन्धकारको िज्क्तले
िासन गने यो स्त्त्री भावना लुससफरको मोहक माध्यमको रूिमा प्रयोग गरी आदमलाई उसको
ससकारु बनाउने कुरामा पवश्वस्त्त िाछु ।
यो हव्वाबाट आदमको हदमागमा िुबेको कृतज्ञताको भावना होइन तर अको आत्मा, चंचल र
उत्साहिनक भावना हो, एक कामक
ु र मादक भावना, एक मोहक र भ्रामक भावना । उनले
उसलाई हे रे ितछ उनी उनीलाई दृश्य संकेतहरू र कफरोमोनहरू िठाउाँ तछन ् कक उनी उसलाई खुिी
िातछुन ् र उनले आदमलाई सहिै नयााँ "ईश्वरीय रूि" को दासत्वमा ल्याउन उनको िरीरलाई
आकर्ुणको साधनको रूिमा प्रयोग गतछुन ् । आदमले यस िादग
ू रनीको सिु / साइरन रोएको
सुन्छन ् िसले आफूलाई आफूलाई माया गने ित्नीको रूिमा प्रस्त्तत
ु गहदुन उनी आफ्नो लासलाई
खुवाउन खोजने पििाचको आत्माले ओतप्रोत तछन ् र यी खरानीबाट तनम्रोदको रुिमा फोतनक्स
तनकाज्ल्छन ् । आदमले सतझनु राम्रो हुने गियो ।
ककनभने ती आज्ञाहरू बत्ती, र अतीचाहहाँ जयोतत हुन ्,
र अनि
ु ासनको लागग गररने हप्काइहरू िीवनका मागु हुन ्,
(२४) िसले ताँलाई अनैततक स्त्त्री, र लोभ्याउने कुरा गने स्त्वेच्छाचारी ित्नीबाट
िोगाउनेछन ् । (२५) तेरो मनमा त्यसको सुन्दरताको कारण कुइच्छा नगर्, अिवा
त्यसको आाँखाले ताँलाई नफसाओस ् । (२६) ककनकक वेश्याले ताँलाई एउटा रोटीको

टुक्रामा झाररहदनेछे । र व्यसभचाररणीले त तेरो िीवनसमेत सिकार तल्
ु याउनेछे ।
हहतोिदे ि ६:२३–२६

आदम िादग
ू रनीको माध्यमबाट सिुको साि कुश्ती गदुछन ् । उनको माफुत, लुससफरले उनको
िादई
ु िज्क्तहरू प्रयोग गरी उनलाई नयााँ धमुतफु आकपर्ुत गनु खोजयो । उनको हातमा उनले
िीवनको प्रततज्ञा गतछुन ् तर उनको हृदयमा आदमलाई िाहा छ यो मत्ृ यु हो ।

बुद्गधले ताँलाई व्यसभचाररणी, र अनैततक स्त्त्रीका लोभ्याउने कुराहरूबाट िोगाउनेछ,

(१७) िसले आफ्नो यौवनको िततलाई त्यागेकी छे , र िरमेश्वरको सामु आफूले
बााँधेको करारको बेवास्त्ता गरे की छे । (१८) त्यसको घरसभत्र िस्त्नेलाई मत्ृ युले ओह्रालो
लैिान्छ र त्यसको बाटोमा लाग्नेहरू मत
ृ कहरूको दे िमा िुग्छन ् । हहतोिदे ि २:१६–१८

आदमलाई यो िाहा छै न कक उनकी श्रीमती मररसकेकी छ। समठो, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी महहला
िसको हृदय आफ्ना िततमाफुत िरमेश्वरप्रतत कृतज्ञताले भररएको गियो, ज्ञानको रूखमा मरे ।
यस महहलाको छोराको रूिमा, म उनको लागग िोक गछुु, मेरी गरीब मीठो आमा, ज्ञानको रूखमा
हत्या गररयो र त्यसको ठाउाँ मा नरकको रूिमा दष्ु टको रूिमा एक आत्माले बदल्यो। अझ यो
भन्दा ितन, हव्वाको मुटुमा रहेको मीठो अधीनमा रहे को आत्मा वास्त्तवमा ख्रीष्टको आत्मा गियो
र फलहरू खाएर उनले ख्रीष्टलाई क्रूसमा टााँगगन ् र यसैले उहााँ संसारको िगदे खख नै माररनुभएका
िुमा बन्नभ
ु यो ।
के आदमले आिा गरे कक फलफूल खाएर ऊ यस अन्धकार भूसममा िस्त्न सक्छ र आफ्नो गररब
ित्नीलाई बचाउन सक्छॽ के उसले िैतानको संलग्नता र पिटाइमा ितन सुरक्षक्षत महसुस गरे ॽ
िब म हाम्रो बुबा आदम र उसले सामना गरे को आघातको बारे मा सोच्दछु, मेरो हृदयले उनलाई
द:ु खमा िुग्छ, म उहााँलाई िुकानु चाहन्छु “कृिया बुबा! कृिया हाम्रो अगािे फादर पवरूद्ध िाि
नगनह
ु ोस ् ! "तर हाय म उसको कानमा िग्ु न सज्क्दन र उसले फल सलन्छ ।
नयााँ पवश्व व्यवस्त्िा स्त्िापित भयो; आदम त्यस महहलाको दास हुने गिए । उनी सिक्षक्षका हुन्न ्
र उनी पवद्यािी वा सिक्षािी हुन्न ् । अब त्यहााँ िुरूर्का केही अंिहरू गिए िसले िीवनका
तनज्तत स्त्त्रीलाई हे छुन ्, र उसले फल ितन सलए ितछ उनी ितन उनी वा अरु कोहीले कहहल्यै
िासन नगनु दृढ संकल्ि गरे । दब
ै ो अगधकारको लागग सलगंहरुको
ु ै अब आनन्द र तनयन्त्रण दब
ु क
युद्धमा बन्द हुनछ
े न । िस्त्तो कक हामी पवश्वास गछौं कक अकाुमा आन्तररक िज्क्तको केहह छ,
िीवन हामीले आकपर्ुत गने वस्त्तह
ु रूको स्त्वासमत्व र तनयन्त्रणको लागग युद्ध हो ।
मूल प्रेम मोटरको िुद्धता र तनदोर्ता, िसले सिरबाट आसिर् ् िारी गर्यो र सबसमटरबाट
कृतज्ञता, आिसी आकर्ुण र घण
ृ ाको खेलले प्रततस्त्िापित भयो। यो एउटा नयााँ संसार गियो िहााँ,
कगित रूिमा, पविरीतहरूले आकपर्ुत गदुछ। नयााँ धमुले ससकाउाँ छ कक प्रत्येक आत्मामा प्राकृततक
अमरत्व छ, र हामी अको अमर प्राणीसाँग समसाएर आफ्नो अन्ततनुहहत िज्क्त बढाउन सक्छौं।

प्रेमको यो नयााँ कामुक फामुको रहस्त्य भनेको तिाइाँको बद्
ृ गध गने िाटु नरलाई आकपर्ुत गनु हो,
तर ततनीहरूलाई कहहल्यै तिाइाँमागि हावी हुन नहदनुहोस ्। नर र महहला घतनष्ठताको नयााँ
अनुभव होसियार हे रफेरको साि समगश्रत एक प्रलोभन हो; तिाईको िरीरलाई प्रकट गने र
तिाईको आत्मा लुकाउने प्रकक्रया । िपवत्र प्रेमको सुन्दर अनुभव, िसले सराहना र सतमानको
बन्धनमा स्त्िायी गोलाकार गतत प्रदान गर्यो,िछाडि र ितछ को कच्चा नयााँ वास्त्तपवकता संग
प्रततस्त्िािन गररएको छ, आिसी आकर्ुण र घण
ु ी िसले िून्यता र घण
ृ ा; रमाईलो खि
ृ ाको
भावनाहरूलाई बाटो हदन्छ2 । यो नयााँ हृदय असभलार्ा सधैं खोज्िरहन्छ, तर कहहले सन्तुष्ट
हुाँदैन । िुरुर् र महहलाका नयााँ चालहरू प्रेमको सकुल गिएनन ् िसले ख्रीष्टको आत्मालाई सारा
संसारमा फैलाउाँ िे, बरु चुतबकीय चुहावट िसले सतिूणु बाटोलाई भयावह कालो प्वालमा खसाल्यो
। अगािे मोटरको प्रततभा हो कक मोटरमा दब
ु ै तत्वहरू िान्दछन ् कक उनीहरूलाई के भतनएको छ,
र ककनभने िरमेश्वर आगािे उहााँ हामीलाई चाहहने सबै हदनुहुन्छ । यसको पविररत रूिमा, एरोस
मोटर आफैं ले खोजनुिदुछ र आफैं मा हुनुिदुछ, र त्यसैले कहहले ितन सामग्री वा सन्तुष्ट हुाँदैन ।
हव्वालाई भूतले सताएको िादग
ु री िस्त्तो लाग्दा सोच्दा यो त स्त्तब्ध भयो । यो आदमको लागग
िस्त्तै गियो, उनले हव्वालाई हे दाु कुनै न कुनै तररकाले महसुस गरे को हुनुिछु कक उनको िस्त्तो
सुन्दर र नािुक कसैले ितन उसले भनेको भन्दा खराब हुन सक्दै न।मातनसहरू आि हव्वाले
नाबासलगको रूिमा के गरे भनेर सोच्दछन ् । त्यहााँ िंका छ कक उनी धोकामा िरे की गिई र
उनलाई के भएको हो बुझ्न सककन, तर यसले आदमको ितनको लागग िैतानको प्रयोगलाई बढी
घातक बनायो । के यसको मतलब के िुरुर्ले ितनको लागग महहलालाई दोर् हदनु िछु ? िक्कै
होईन, मानव िाततको गन्तव्य उसको हातमा गियो र उसले यो बनायो
मानव िररवारको प्रमुखको रूिमा घातक तनणुय । सिरत्वको अिु आदम दौिको ितनको लागग
ज्ितमेवार गियो, तर िरु
ु र् र महहला बीचका मद्
ु दाहरू िण
ू ु रूिमा बझ्
ु न हामीले सरु
ु मा के भयो र
हामीले कसरी त्यो मल
ू प्रेमबाट खसेका गियौं भनेर राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ ।
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यसको उदाहरणको लागग २ िमूएल १३: १०-15 हेनह
ु ोस ्। आमोनले आफ्नो बहहनीलाई असभलार्ा गरे र

बलात्कार गरे ।

िारररीक प्रेम यन्त्र
हैकम

साँगश्रेखणब

िरुु र्

आकर्ुण

महहला

साँगश्रेखणब

दासत्वको

बाइबल भन्छ, “दोहोरो मन भएको मातनस आफ्ना सबै चालमा अज्स्त्िर हुन्छ ।” िुरुर् दब
ु ै
हदमागमा छ कक उसलाई लाग्छ कक उनी दब
ु ै मासलक र महहलाको दास हो । उनले दब
ु ैलाई
अनमोल खिानाका लागग हे रररहे का छन ् र उनीले आफूलाई चाहहएको कुरा प्रदान गरे को आिा
गदुछन ्, िबकक एकै समयमा ऊ उनलाई तनयन्त्रण गनु चाहान्छन ् । उनले दब
ु ैलाई अनमोल
खिानाका लागग हे रररहे का छन ् र उनीले आफूलाई चाहहएको कुरा प्रदान गरे को आिा गदुछन ्,
िबकक एकै समयमा उनी उनलाई तनयन्त्रण गनु चाहान्छन ्। यस दोहोरो सोचले मातनसलाई
उसलाई अगािेमा फकाुउनको लागग िरमेश्वरको योिना बुझ्न असमिु बनायो। िसले उनलाई
आफ्नी ित्नीलाई आसिर् ् हदन र उनको सिरत्वको सतमान र सतमानको लागग आिा प्रदान
गदुछ । नयााँ धमुको िुिारीको रूिमा, महहलाले आफ्नो खुट्टामा एकलको रूिमा िुरुर्को
कुकुच्चामा ल्याउने चाहना राज्ख्छन ्, िबकक एकै साि दब
ु ै मोहहत र उनको िज्क्त र युद्ध िस्त्तै
स्त्वभावको िराउाँ छन ् ।

यो ठुलो गनु सककदै न कक दई
ु प्राणीहरू िसले एक अकाुबाट आकपर्ुत गनु खोजछन ्, र एकसाि
एक अकाुमागि प्रभुत्व िमाउन खोजनुहोस ्, केवल आत्म-पवनाि गनु सक्दछ । उिभोक्तावाद र
प्रभत्ु वका ससद्धान्तहरू अनन्त कालसतम बझ्
ु ने क्षमता हुाँदैन, ककनकक ततनीहरू स्त्वाभापवक
पवनािकारी हुन्छन ् । नयााँ बीउ को िररचय बबना, िततत मानव अनुभव, यसको िारस्त्िररक
आकर्ुण र पवकृततको एरोस मोटरको साि, बगैचामा ठीक समाप्त भएको गियो - यसको िून्य
िज्क्तले यसलाई बबस्त्फोट गने कारण बनायो ।

यद्यपि िािको प्रवेिद्वारमा ख्रीष्टको

आत्मालाई हटाइएको गियो, तर स्त्त्रीको सन्तानको रूिमा उनको मत्ृ युको प्रततज्ञाले आदमका िेर्
िनहरूलाई अगािेको राजयमा िुनस्त्िाुपित गनु ढोका खोसलहदयो ।

५. अगािेको प्रततज्ञा गररएको बीऊ
क्यानािा िानीहााँस िस्त्ता चराहरूको बसाई सतबन्धी मैले सोच्न िाउाँ दा मलाई अचतम लाग्दछ
िब आकुहटक सकुलबाट संयक्
ु त राजयको दक्षक्षणी राजयहरुमा कटु आकुहटक िािोबाट बच्न
सहिै उड्छ । हाम्रो स्त्वगुमा हुनुहुने पिताले िानीहााँस सभत्र एउटा प्रवपृ त्त राख्नुहुन्छ िसले
प्रिाततहरूको बााँच्नको लागग हिारौं माईलको दरू ी अचतमको ढं गले सुरु गनु अनुमतत हदन्छ । के
तिाईं कल्िना गनु सक्नह
ु ु न्छ कक यहद अन्तबबुन्द ु सभत्रको हदिा अनभ
ु तू तले ततनीहरूलाई उत्तरी
ध्रुवमा िुर्यायो? त्यो कपत्त पवनािकारी हुनछ
े । एक धेरै छोटो अवगध मा िानीहााँसहरुको सतिूणु
िनसंख्या मेटाइनेछ ।
दभ
ु ाुग्यवस, यसले मानव िाततलाई के भएको दे खाउाँ दछ िब हाम्रा प्रिम मातापिताले सिुको
झूटलाई स्त्वीकार गरे र पवश्वास गनु िाले कक ततनीहरूले सलएको िीवन स्त्वाभापवक नै
ततनीहरूको हो । कृतज्ञता र प्रेममा उनीहरूको हृदय स्त्वाभापवक रूिमा िरमेश्वरतफु फकुनक
ु ो
सट्टा उनीहरू उत्तरको छे उमा चढ्न र सवोच्चमा हुने प्राकृततक इच्छा पवकास गरे । (यिैया १४:
१२-१४ हे नह
ु ोस ्) ती िरमेश्वर झैं हुनेछन ् भन्ने झूटले उनीहरूको हदिाको भावनालाई िूणु रूिमा
िररवतुन गर्यो, र मानव िाततलाई दक्षक्षणको सट्टा उत्तरको उिानको हदिामा सुरक्षाको लागग
स्त्िापित गर्यो ।

अगािेको एक िटक सुन्दर िुतल्याहा पिस्त्टन मोटर नयााँ आवेग र िज्क्तको अन्तगुत आएको
गियो िसले मोटर, फोहोरबाट दया, धैयत
ु ा र कृतज्ञता खन्याउने दग
ु ज्ु न्धत मलमा िररवतुन गर्यो
कक यसले स्त्वािु, वचुस्त्व, छल, झट
ू र घण
ु ी िानु ।
ृ ाको धार हो । आफैं लाई खि
हव्वाको हदमागमा एउटा पवर्ाक्त बीउ रोपिएको गियो र त्यसितछ िैतानले आदमको हदमागमा
त्यो बीउ रोप्न सैतानले छल गरे र प्रयोग गर्यो । एक िटक त्यो बीिले उसको मनको िपवत्र
कोठामा िरा गािेितछ आगािे मोटर
को खाका नष्ट भयो, र उत्तरागधकारको कानून आदमका बच्चाहरूको हदमाग मा यो अिािे मोटर
िुनः उत्िादन गनुका लागग डििाइन गररएको हो, अब यसको सट्टामा इरोस मोटरको लागग
एउटा ब्लूपप्रन्ट प्राप्त हुनेछ िुन हृदय उत्तर मा उड्छ र दे वताहरू हुन खोजछ, यसको सट्टा
दक्षक्षणी उिान र आज्ञाकारी भई सबै िीवन र आिीवाुद हदने सााँचो िरमेश्वरको उिासना गनह
ु ोस ्
।
यो सानो बीिले आफूलाई मानव हदमागको गहहराइमा िुबायो। िरमेश्वरले आदमलाई सत्ु न र
बीउ बाहहर तनकाल्न सतभव गिएन । यो एक यांबत्रक समस्त्या गिएन, बरु एक आध्याज्त्मक
समस्त्या गियो । त्यहााँ एउटा मात्र सतभव मागु गियो कक िरमेश्वर त्यो बीउमा िुग्न र यसलाई
नाि गनु सक्षम हुनुभयो । भगवान को लागी एक तरीकाले मातनसको हदमाग िहुाँच गनु को
लागी र अगािे मोटर बहाल गनु को लागी । हामी यस योिनाको बारे मा उत्िपत्त ३:१५,१६ मा
िढ्छौं। िैतानससत बोल्दै िरमेश्वर भन्नुहुन्छ:
तेरो र स्त्त्रीको बीचमा, र तेरो सन्तान र स्त्त्रीको सन्तानको बीचमा म दश्ु मनी हासलहदनेछु

। त्यसले तेरो सिर कुच्च्याउनेछ, र तैंले त्यसको कुकुच्चो िस्त्नेछस ् ।” (१६) स्त्त्रीलाई
उहााँले भन्नभ
ु यो, “तेरो सुत्केरी-वेदना म जयादै गरी बढाइहदनेछु । द:ु खसाँग तैंले बालक
िन्माउनेछस ् ।

उत्िपत्त ३:१५,१६
यो साहसी योिना गियो िुन ठूलो िोखखममा िासमल गियो। एउटा बच्चा िन्मनेछ, आदम र
हव्वाको सन्तान िसले िैतानलाई आफ्नै िमीनमा संलग्न गराउाँ छ र पवर्ाक्त एरोस बीिलाई
मातनसको हृदयमा लक
ु ाउाँ छ । त्यस लिाईमा िैतानले उसको कुकुच्चो िस्त्नेछ, तर त्यसले
अन्तमा िैतानलाई नष्ट गनेछ र मानव िररवारको लागग उतकने बाटो बनाइनेछ । बीउको
प्रततज्ञा िुस्त्तादे खख अको िुस्त्तामा गए र हरे क िटक त्यो प्रततज्ञा दोहोयाुइयो । अब्राहमलाई
प्रततज्ञा गररएको गियो कक सन्तान उसको वंिबाट आउनेछ र िर्थ्
ृ वीका सबै िररवार उहााँ माफुत

आसिर् िाउनेछन ् । (उत्िपत्त १२: १-३) यस प्रततज्ञाको बारे मा बोल्दै , नयााँ तनयममा िावल
भन्छन ्:
प्रततज्ञाहरू अब्राहाम र उनको सन्तानलाई हदइएका गिए। धमुिास्त्त्रले “सन्तानहरूलाई”
भन्दै न,

यसले त धेरै मातनसहरूको सङ्केत हदन्छ । तर धमुिास्त्त्रले “ततम्रो

सन्तानलाई” भन्छ, यसले एक िना मातनसको मात्र सङ्केत हदन्छ, िो ख्रीष्ट
हुनुहुन्छ । गलती ३:१६
त्यो बीऊ त्यो ख्रीष्ट गियो। उहााँ स्त्वगुबाट आफ्नो अगािे मोटरको साि आउनुहुनेछ र मानव
िररवारमा यसको इरोस मोटरको साि िन्मनुहुनेछ । यो द्वन्द्व अत्यन्तै िरलाग्दो हुनेछ
ककनकक सिुको सन्तानले उक्त आइमाईको सन्तानलाई मानु खोजर्थ्यो र उसलाई मातनसमा
रहे को इरोस मोटर नष्ट गनुबाट रोक्र्थ्यो । यो द्वन्द्व यतत ठूलो गियो कक िब येिू मातनसका
हृदयमा इरोस राजयको ककल्लाको निीक आउाँ दै हुनह
ु ु न्र्थ्यो, उहााँले आफ्ना पितालाई यी िब्दहरू
सुन्नुभयो:
अतन उहााँले असल अगाडि गएर लतिसार िरी प्रािुना गनभ
ु यो, “हे मेरा पिता, हुन
सक्छ भने, यो कचौरा मबाट हटोस।् तरै ितन मैले इच्छा गरे बमोज्िम होइन, तर
तिाईंले इच्छा गनभ
ु एबमोज्िम होस ् ।”
मपत्त २६:३९
आउाँ दै गरे को यस ठूलो द्वन्द्वको कुरा गदै , भपवष्यवक्ता यिैयाले उनको बारे मा भने:
िसरी उसदे खख धेरै िना व्याकुल गिए— उसको अनह
ु ार गचन्नै नसककने गरी र
उसको चेहरा मातनसको भन्दा ितन कुरूि बनाइएको गियो; यिैया ५२:१४(के.िे.भी.)
यस हदमागमा िैतानसाँगको युद्धमा, िरमेश्वरको िुत्रलाई मानव िररवारको एक भएर युद्धको
मैदानमा प्रवेि गने अगधकार हदइनेछ । उसले पवर्ालु बीउ भएको प्रकृततलाई उहााँमा सलनेछ,
ताकक उहााँले यसलाई नाि गनह
े । अगािे प्रेमको ससद्धान्तको माध्यमबाट, िरमेश्वरको िुत्रले
ु ु नछ
मानव हदमागमा एउटा यस्त्तो मागु बनाउनुहुनेछ िुन हामीलाई घण
ृ ा गने बनाउाँ दछ, वा त्यो
पवर्ालु बीउ प्रतत दश्ु मनी छ । ककनकक िब आदम आदमबाट िज्न्मएको गियो,वा त्यो पवर्ालु

बीउ प्रतत दश्ु मनी छ । र ककनकक िब ख्रीष्ट आदमबाटै आउने कुरामा तनज्श्चत गियो,
त्यसकारण िरमेश्वरले िैतानको सन्तानप्रततको यो दश्ु मनी आदम र हव्वाको मुटुमा राख्न
सक्नभ
ु यो ।
एक िटक िब ख्रीष्ट आउनभ
ु यो र िीवनमा कामेच्छा यन्त्रको प्रेत्यक िटक प्रततरोध गनभ
ु ो
िीवनको त्यो सााँघुरो बाटो कुनुभयो, तब त्यस पवर्ालु बीउ
लाई गचहानमा लगेर नाि गनु सक्नुभयो ।
तर हामी येिूलाई दे ख्तछौं । उहााँ असल बेरको तनज्तत स्त्वगुदत
ू हरूभन्दा केही तल
होच्याइनुभयो, मत्ृ युको कष्टको कारण महहमा र आदरको मक
ु ु ट उहााँलाई िहहराइयो,
यस हे तुले कक िरमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हरे क मातनसको तनज्तत उहााँले मत्ृ यक
ु ो स्त्वाद
चाखून ् । हहब्रु २:९
ककनकक छोरा-छोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहााँले ितन त्यही
स्त्वभाव

सलनुभयो,

ताकक

मत्ृ युद्वारा

नै

मत्ृ यक
ु ो

िज्क्त

भएकोलाई,

अिाुत ्

हदयाबलसलाई उहााँले नष्ट गरून ्; हहब्रु २:१४
सिुको बीउलाई नाि गरे ितछ, ख्रीष्टले हाम्रो लागग सााँघुरो बाटोमा आिा प्रदान गनु सक्नुहुन्छ ।
यहद हामी उहााँको िाइलामा हहंड्छौं भने हामी त्यो पवर्ाक्त बीउको प्रततरोध गनु ितन सक्दछौं
ककनकक हामी उहााँकै पवश्वासद्वारा उहााँकै सन्तानलाई हाम्रो दोस्रो आदमको रूिमा अगधकार
गदुछौं (१ कोररन्िी १५:४५) । एकिटक फेरर अगािे प्रेमको अनमोल फोहरा िुरुर् र महहलाको
हृदयमा प्रवाह गनु सक्दछ । कस्त्तो अचतमको योिना, र कस्त्तो अचतमको प्रेम कक िरमेश्वरले
उनको छोरालाई यस्त्तो खतरनाक असभयानमा िर्ु याउनह
े कक हामीले िरमेश्वरको ससंहासनबाट
ु ु नछ
बग्ने अगािेको वतुमान िीवनमा फेरर बााँच्ने मौका िाउनेछौं ।
उत्िपत्त ३:१५ मा फकुदा हामी दे ख्दछौं कक प्रसव िीिामा िरे की महहलाको िीिा स्त्तरलाई
िरमेश्वरले बढाउने अनुमतत हदनभ
ु यो। यो दई
ु बीि बीचको द्वन्द्वको िीिा प्रतीकको रूिमा
गियो । आदमको कामेच्छा यन्त्र वास्त्तवमा उसको बच्चाहरूमा िान्छ र महहलाले भोग्ने िीिाले
स्त्त्रीको सन्तान र सिुको सन्तानबीचको द्वन्द्व प्रकट गदुछ। प्रत्येक बच्चाहरूलाई सिुको
बीउप्रतत घण
ृ ा हदन ख्रीष्टबाट केही हदसतम प्रकाि हदइने गियो । यद्यपि सिुको बीउ नयााँ

िूवतु नधाुररत सुरूवात पवन्द ु हो, यसले नयााँ बीउलाई ख्रीष्टबाट नष्ट गनु प्रयत्न गछु । प्रत्येक
बच्चा िन्माउनु भनेको सिुको बीउमागि पविय िाउन ख्रीष्टको संघर्ुलाई र प्रकािको राजयमा
मातनस िन्मेको लागग ठूलो संघर्ुको सतझना हो । यसैले प्रत्येक बच्चाको िन्ममा हामी
सत्यता दे ख्छौं ।
ककनकक िािमय स्त्वभावका लालसा िपवत्र आत्माको पवरुद्ध हुन्छन ्, अतन िपवत्र
आत्मा को इच्छा िािमय स्त्वभाव को पवरुद्ध । ततमी िे गनु चाहन्छौ त्यस बाट
ततमीहरू लाई रोक्नका तनज्तत यी चाहहाँ एक-अकाुको पवरुद्धमा
हुन्छन ् । गलती ५:१७ (के.िे.भी.)
उत्िपत्त ३:१६ को अज्न्तम भागले हामीलाई स्त्त्रीको सन्तानबाट हुने िुन: प्राज्प्तको संकेत हदन्छ ।
यस किनको प्राकृततक प्रततकक्रया नकारात्मक छ, यद्यपि यो प्रततकक्रया केवल हामी सबैको
पवरासतमा आएको कमेच्छा मानससकताको िररणाम हो ।

“ततम्रो चाहना ततम्रो लोग्नेको लागग हुनेछ ।
उसले ततम्रो मािी िासन गनेछ। ”
िादग
ू रनीलाई, उनका छोरीहरू र उनीहरूको अपप्रय प्रसिक्षािीहरूलाई, यो किन भनेको युद्धको
घोर्णा हो िन
ु सबै हालतमा पवरोध गनि
ु दुछ । तर ती िो ख्रीष्टले तोक्नुभएको सााँघुरो बाटोमा
हहाँड्दै छन ्, यो भनाइ ितत र ित्नीको सतबन्धमा िन
ु स्त्िाुपित अगािे मोटरको अद्भत
ु प्रततज्ञा हो
। श्रीमानको
श्रीमानप्रतत
चाहना भनेको
्
्

ईरश्वरीय प्रेमको िागरण हो कक सबै चीिहरू उनी

माफुत हदएका हुन ् भन्ने कुरा िाहा हुन्छ । श्रीमान ् को िासनले यो सतझौता हो कक महहला
उनीबाट िन्मेकी तछन ् र उनी उनको प्रेम र सरु क्षाको हकदार तछन ् । इच्छा र िासन दई
ु
पिस्त्टनहरू हुन ् िसले हामीलाई ईरश्वरीय प्रेमको वचन हदन्छन ्, िसले हामीलाई िरमेश्वरको
ससंहासनबाट बग्ने मीठो फोहोराको रूिमा गचत्रण गदुछ । यो स्त्त्रीको हृदयबाट आउने इच्छा
ख्रीष्टको आत्मा हो, िसको चाहना उनको पितामा छ, िसले उहााँलाई सबै िोक हदनुभयो। त्यो
चाहनाले िुतनज्श्चता प्रकक्रया प्रणालीलाई ठीकसाँग सेट गदुछ िसले हामीलाई कृतज्ञताका साि
िीवन हदने व्यज्क्तको खुट्टामा दक्षक्षणततर बसाई सनु र उत्तरबाट उसलाई एक्लै िासक हुन
अनुमतत हदन्छ । उत्िपत्त ३:१६ ले िुनस्त्िाुिनाको ईश्वरीय ढााँचाको प्रततज्ञा प्रदान गदुछ ।

६. कामेच्छाको उत्िीिक सन्तान
िैतानले प्रततज्ञा गररएको बीउलाई हराउन खोजन कामेच्छाको यन्त्रलाई हहंसा र उिािताको जवार
छोिेर काममा लगायो ।
िर्थ्
ृ वीमा मातनसहरूको दष्ु टता बढी भएको र ततनीहरूका हृदयका पवचारको िुनसुकै
ितन भावना तनरन्तर खराबै मात्र भएको िरमप्रभुले दे ख्नुभयो । उत्िपत्त ६:५
सिुको िब्दमा इरोसको ससद्धान्तले कसरी सारा संसारलाई िानीले िुद्ध िानु सक्छ भन्ने
कुरालाई द्रत
ु रूिमा हे नु हामी आफ्ना िाइलाहरूलाई असलकता िछाडि हे रौं । हामीलाई याद छ
कक िब हव्वा आदममा आएर िैतानले तनर्ेगधत फल फलाएकी गिइन ्, उनी एक सन्दे ि वाहक
को रूि मा आईन ् ।
िैतानले हव्वाको माध्यमबाट आदमलाई उसको कामेच्छाको राजयतफु आकपर्ुत गनु खोज्िरहे को
गियो । उनले उनलाई उनको छे उमा ज्ित्ने र उसको प्रसिक्षु बनाउने प्रयास गररन ् । अब िब
उनी नयााँ राजयमा तछतछुन ्, उनले आदमलाई एक त्यस्त्तो िज्क्तको रूिमा हे ररन ् िसले उनलाई
सहायता गनु सक्छन ्, िन
ु सुकै आउन सक्ने उनको छे उमा उसभन ् । उनी उनको सुन्दरताको साि
उनलाई आकपर्ुत गनु खोज्जछन ्, र प्राणघातको फल आफ्नो सतिपत्त योग्यको रूिमा आफ्नो
अगाडि समाज्त्छन ् । यो फलले नयााँ संसारको प्रततज्ञालाई समात्यो िहााँ ऊ आफ्नै ब्रह्माण्िको
मासलक गियो । सन्दे िवाहकको रूिमा हव्वा यो नयााँ अज्स्त्तत्वको ढोका भए । फल तनर्ेध मा
साहससक संग, चााँिै नै खालीिन र अिरू ो आिा लाई, प्रारज्तभक रमाइलो फल हदए । यो नांगोिन
र लािमदो कुरा हो िुन उनीहरूलाई िहहले कहहल्यै िाहा गिएन । आदमको तनरािा हव्वाले
महसुस गरे की गिइन र उनी तनराि तछन ् कक उनको श्रीमान ् िूरा भएन, न धन्यवादी तर धेरै
टाढा, असलकतत पवचसलत भयो र असल गचज्न्तत ितन हुन सक्छ ।
ध्यानिूवक
ु
नोट गनह
ु ोस ् कक यो प्रकक्रयाको प्रकक्रया िसले तनराि िाछु िुरुर् र महहला
सतबन्धमा अगधक र बाहहर खेल्दछ। नांगो महहला स्त्वरुिको प्रवेिद्वारले मातनस रमाइलो र

उसको सिनाको दतु नयालाई वचन हदन्छ। महहलाको स्त्वासमत्व िाउन 3र रमाईलो गने यस गहहरो
असभलार्ा चाहहाँ ज्ञानको रूखबाट फल सलने र भोग गने आदमको इच्छाको प्राकृततक पवस्त्तार हो
। याद गनह
ु ोस ् सिुको झठ
ु
आदमले हामीसभत्र िज्क्त प्रदिुन गने वाचा गरे का गिए र अब आदमले हव्वालाई आफैं बाट
आएको िस्त्तो हे रेको सट्टामा उनलाई एक िज्क्तको रूिमा दे ख्छन ् िसबाट उनी आफ्नै
ईश्वरत्वसतम िुग्न सक्दछन ् । महहला आकपर्ुत गनु को लागी उसले उनलाई प्रभाव िानु आफ्नो
िज्क्तहरु प्रदिुन गदुछ । यो आिसी आकर्ुण को प्रकक्रया हो । िक्कै ितन महहलाले ईश्वरीय
अनुभव प्रदान गनु सक्दै न । क्षणको क्षखणक भावनाहरु चााँिै वाफ हुन्छ, र िहहले भन्दा कम िूरा
हुन्छ र मातनस मरणिील रहन्छ । अगधकांि िुरुर्हरूको लागग यो एक माफ चक्र हुन्छ। उनको
मानस सभत्र गहहरो, नांगो महहला रूि उनलाई िीवन, िपवत्रता र ईश्वरत्व, र त्यसितछ स्त्िायी
िररणामहरू प्रदान गनु िररणामस्त्वरूि पवफलता िून्यता र कहहलेकाहहाँ तनरािाको भावना
तनतत्याउाँ छ । मि
ु िररवतुन हुन्छ र मातनस अझ माग गने हुन्छ, महहलाले अिेक्षा गरे कोले उनी
प्रदिुन गछु न र उनलाई अनुभव गछु कक उसको अनुभवले उनी ितछल्ला अनुभव गनेछन ्।
महहलाको आफ्नो िततलाई खुिी िानु असमिुताको भावनाले उनलाई कक त एक ज्स्त्िर तनरािामा
िररणत गछु वा िुरुर्को तनरन्तर प्रगतत र यौन सतबन्धको साि िुनसुकै प्रततकक्रयाको क्रोध र
घण
ृ ामा िदुछ। यसैले आिसी घण
ृ ा चक्र समाप्त हुन्छ । सुत्ने कोठामा भएको धेरै िसो पववाद
ससधा बगैंचामा फल र प्रलोभन नग्न महहलाले हदएको प्रततज्ञा ईश्वरत्वबाट उत्िन्न हुन्छ 4।
यो कामेच्छाको चक्र हो
१. आकर्ुण
२. प्रत्यािा
३. कब्िा
४. तनराि
५. पवकृतत

3

यो तर्थ्य धेरै मतू तुिूिक धमुहरूमा अनुष्ठान गररएको छ र काल्ितनक उिन्यास द दा सभन्सी कोिमा

लोकपप्रय छ ।
4

हहब्रू तासमद मा (स्त्रोङ्ग H8548 ) यिैया ५२:५ हेनह
ु ोस ् "मेरो नाम लगातार हरे क हदन तनन्दा ।"

रोमाज्न्टक प्रमको सोचमा रहे को पवश्वास यो छ कक सुन्दर, प्यारो र स्त्वाहदष्ट िस्त्तो दे खखने
कुराको अगधकारले हामीलाई के खोजदै छ भनेर हदन्छ । असफलता र पवनािको लागग यसले
क्षतत िुर्याउाँ छ िुन मौसलक प्रेमको किाले प्रकट गदुछ कक हामी यस प्रकारले ससिुना गररएको
छै न न त हामीसाँग स्त्वाभापवक रूिमा त्यस्त्तो केही चीि छ िन
ु त्यस्त्तो कुनै स्त्िायी सन्तुज्ष्ट
प्रदान गनु सक्छ ।
यस कामेच्छा चक्रको िररणाम रूखबाट िुरुर् र महहला सतबन्धको इततहासमा पवस्त्तार हुन्छ ।
तब िरमेश्वरका छोराहरूले मातनसका छोरीहरूलाई सुन्दरी दे खे, र आ-आफ्ना रुगचका
ित्नीहरू ल्याए । उत्िपत्त ६:२
यहद तिाईंले यस िदलाई ध्यानिव
ु हे नभ
ु यो भने तिाईंले हव्वा र फलफूलसाँग समल्दोिल्
ू क
ु दो
समानता दे ख्नुहुनेछ ।

िाररररक प्रेमको प्रकक्रया

उत्िपत्त ३:६-१०

उत्िपत्त ६:२-५ वैवाहहक िीवनमा िारररीक

िाररररक प्रेमको उत्िपत्त

प्रेमको पवरासत प्रकट भयो

१. आकर्ुण (Vidi)

र िब महहलाले दे खी (H7200)5

िरमेश्वरका छोराहरूले (H7200) दे खे

२. प्रत्यािा (Veni)6

त्यो रूख खानाको लागग असल गियो

मातनसका छोरीहरू कक ततनीहरू तनष्िक्ष

(H2896),

गिए (H2896)

5 ५कोष्ठकमा नतबरहरू स्त्रोङ्गको समकक्षबाट हन ।
ु ्
6 ६िसलयस सीिरको घमण्िलाई अनकलन "म आएको, मैले दे खेको गिएाँ, मैले ज्ितेको गिए"
ु
ु ू

http://en.wikedia.org/wiki/Veni,vidi,vici. हव्वाको मामलामा उनले फल दे खी र आिामा उनी अगाडि बहढन ्।

३. कब्िा (Vici)६

उनले यसका फलहरू (H3947) सलई, र खाइन ्

र उनीहरूले (H3947)7 आफूले छनौट
गरे का सबै ित्नीहरू लगे।

४. तनराि

(७).....उनीहरू िान्दछन ् कक उनीहरू नांगै गिए

(४)नराम्रो बच्चाहरू िो अत्याचारी गिए७

५. पवकृतत

(८) आदम र ततनकी ित्नीले आफूलाई लुकाए

(५) मातनसको दुष्टता महान ् गियो र उसको

(१०) ... ती महहला िसलाई तिाईंले मलाई

हृदयको पवचारको हरे क कल्िना मात्र लगातार

हदनुभयो

खराब गियो।

दे खीएको िव्दहरूको क्रम, गुंिान्िले उत्िपत्त ३:६ मा सलएका िब्दहरू उस्त्तै हुन ्, उत्िपत्त ६:२ मा
दे खखए ।
एउटा राम्रो कुरा दे ख्नु र यसलाई तिाईको व्यज्क्तगत इच्छाको लागग सलनु िारररीक प्रेमको मल
ू
ससद्धान्त हो । िरमेश्वरका छोराहरू उनीहरूको िहहलो आमाले झैं बहकाए । उनीहरूले दे ख्छन ्
कक महहला िारीररक भोिनको लागग राम्रो छ र उनीहरू सलन्छन ्, कब्िामा सलन्छन ् र खाउाँ दछन ्
। प्रत्येक चोहट कुनै िरु
ु र्ले एउटी आइमाईको चाहना गदाु ऊ सिुबाट फल सलन रूखमा उसभन्छ
। प्रत्येक चोहट कुनै िुरुर्ले एक महहलाको ितछ लागेर लोभ्याउाँ छन ् कक त्यो झूटले िन्छाएर
महहलाको स्त्वाभापवक िज्क्त हुन्छ, उसलाई िीवन हदन र प्राकृततक संसारमा आफ्नो ओहदा
बढाउन ।
यो स्त्िष्ट हुनुिदुछ कक यी तनष्िक्ष महहलाहरू केवल िरमेश्वरमागि भरोसा राखी बससरहे की
गिइनन ् उनीहरूले ती मातनहरूलाई ल्याए । ततनीहरू प्रत्येक कभु र पविेर्ता हाइलाइट गदै गिए
उनीहरूले उनीहरूलाई सलनको लागग मातनस प्रभापवत गनु िोर्ण गनु सक्छन ् । प्रत्येक चोहट
एउटी महहलाले आफूलाई ऐनामा आफूलाई हे रेर आफैलाई सोगधन ्, "के माँ हेछुु, के म यस ठाउाँ मा

7 हव्वाको मामलामा उनले फल दे खी र आिामा उनी अगाडि बहढन ्। तनरं कि बच्चाहरूको प्रकट वैवाहहक
ु

द्वन्द्व र अिाज्न्त को संकेत गदुछ ।

िान्छु?" ऊ रूखमा उसभन र सिुबाट फल सलई। प्रत्येक चोहट महहलाले आफ्नो सुन्दरता हे नु
िुरुर्हरूको चाहनासहहत लुगा लगाउाँ तछन ् भने उनी िारररीक प्रेमको तीतो फल चाख्न सज्क्छन ् ।
िुरुर् र महहलाहरूद्वारा यो मनमोहक खेल, िहााँ ततनीहरू अरूबाट केही प्राप्त गनु खोजछन ् र
इच्छा गछु न ्, आकर्ुण, िून्यता र घण
ृ ाको प्राकृततक कामेच्छा चक्र ससिुना गदुछ ।
िुरुर् र महहलाको बीचमा तनमाुण हुने नकारात्मक भावनाहरू अको िुस्त्ताको बीि हुन्छन ् ।
उनीहरूसाँग भएको ज्ञानको साि हुकाुउनुको सट्टा उनीहरूका आमाबाबुबाट आउाँ दछन ् र
उनीहरूलाई सतमान र खुिी िानु खोजदछन ्, ततनीहरू िारीररक खाना खोजन र यसलाई सलनको
लागग खोजछन ् र नांगो महहला स्त्वरुि प्रवेिद्वार माफुत ईश्वरत्व खोजनको सतिूणु प्रकक्रया
खेल्छन ् । बाइबलले त्यस्त्ता सतबन्धहरूका बच्चाहरूको बारे मा केही महत्त्विूणु कुरा भन्छ:
त्यस बेला र त्यसितछ ितन िर्थ्
ृ वीमा नेकफलीमहरू गिए । िरमेश्वरका छोराहरू
मातनसका छोरीहरूकहााँ िान लागे र सन्तान िन्माए। ततनीहरू नै उहहलेका िूरवीर र
नाउाँ चलेका मातनसहरू गिए । उत्िपत्त ६:४
िज्क्तिाली रे न्िर गररएको िब्दको अिु िज्क्तिाली, योद्धा र तनरं कुि छ । ती महहलाहरूको
बच्चा िसले महहला छनौट गरे का गिए ककनकक उनीहरूले बगैंचा दृश्य िुन: प्ले गरे का गिए र
एरोसको ससद्धान्तमा उनीहरूको सतबन्धमा आधाररत गिए । खोजदै छ िुन खुिी हुन्छ र आत्म
बढाउाँ छ । केहह िुस्त्तामा यो ससद्धान्तले संसारलाई हहंसा र भ्रष्टताको ठाउाँ मा िररणत गर्यो।
ततनीहरूको हृदयका पवचारहरू सधैं खराब गिए ।
ख्रीष्टका मीठा आत्माहरू िरमेश्वरका छोराहरूका लागग उिलब्ध गिए भन्ने तर्थ्यको बाबिद
ु ितन
उनीहरूले अकै बाटो रोिे । िब उनीहरूले एउटी महहलालाई छनौट गरे ककनभने उनी तनष्िक्ष
गिइन ्, ततनीहरूले ित्ता लगाए कक उनीहरूको हृदय िारररीक प्रेमले भररएको गियो तर ईश्वरीय
प्रेमले होइन। ख्रीष्टको आत्मा अस्त्वीकृत गियो भनेर प्रकट गदुछ । यी मातनसहरूले "यो मेरो
हड्िीको हड्िी हो र मेरो मासुको मासु हो" भनेको गिएन उनीहरूले वु भन्दै गिए ! मान्छे !
िब महहलाहरू तनष्िक्ष हुन र मान्छे आकपर्ुत गनु खोिे, ततनीहरूले ितन अगािे (ईश्वरीय प्रेम)
को सट्टा एरोस(रोमान्टीक प्रेम) छान्छन ् । ततनीहरूले ितन ख्रीष्टको आत्मालाई अस्त्वीकार गरे ।

यस आधारमा बनाइएको कुनै ितन सतबन्ध समय को िरीक्षा सहन गदै न । खराब फल सधैं
िररणाम हुनेछ ।
के हुन्छ यहद मैले यस प्रकक्रया माफुत पववाहहत भए र स्त्वीकार गछुु कक सतबन्धको लागग
िारीररक आकर्ुण केज्न्द्रय गियो? िरमेश्वरको िुत्रलाई हे नह
ु ोस ्, अतन हे र, उहााँलाई प्रेम र माया छ
ककनकक उहााँ िरमेश्वरबाट आउनभ
ु एको हो । (यूहन्ना १७:८) िसरी उहााँलाई हामी उहााँिस्त्तै
दे ख्छौं, हामी उहााँको स्त्वरूिमा िररवतुन हुन सक्दछौं र अगािे प्रेमले प्रेम गनु ससक्छौं । हामी
मध्ये धेरैको लागग, हामी दिकौं झूटा सोच र हाम्रा साझेदारहरूबाट चीिहरू खोजदै बााँगचरहे का छौं
। यो सोचाई एक िल मा कम हुाँदैन । िररवतुन गनुको लागग मूल कुरा भनेको िरमेश्वरको िुत्र
को हो भनेर ठ्याक्कै िान्नु हो । ऊ अगािेको आधारसिला हो ककनकक उहााँलाई सबै िोक हदइयो
। हदनहदनै हामी उहााँ बारे सोच्छौं र उहााँको कोमल, आज्ञाकारी आत्मा दे ख्दछौं, िुन सधैं पिताको
हे रचाहमा रहन्छौं, हामी उहााँिस्त्तै हुनेछौं । र ितत हामी उहााँलाई दे ख्छौं हामी उहााँिस्त्तो हुने
इच्छा गछौं र हाम्रो हृदयमा उहााँको आत्मा चलाउनको लागग प्रािुना गदुछौं । हामीलाई िाहा छ
कक हामीले उहााँको आगाि आत्मा कफताु हदन उहााँ तयार हुन चाहानह
ु ु न्छ र हामी कृतज्ञ छौं । र
िब हामी बुझ्छौं कक पिता उहााँलाई यस उद्दे श्यका लागग हदन इच्छुक हुनुहुन्छ हाम्रो हृदयले
अगािेको सत्यताको अनुभव गनु िाल्नेछ । १ यूहन्ना ४:८-१० ।
के हुन्छ यहद म एक सतबन्धमा छु िन
ु गलत तररकाले िुरू भयो तर अझै पववाहहत छै न?
हामी यसलाई ितछ अध्यायहरूमा पवस्त्तत
ृ रूिमा सतबोधन गनेछौं, तर छोटो उत्तर यो हो कक
िरमेश्वरको िुत्र हेनह
ु ोस ् र आफैं को लागग आफैं को इच्छाको लागग िश्चात्ताि गनह
ु ोस ् । यसले मात्र
िून्यता, िोक र सतभापवत हहंसा तनतत्याउाँ छ । यस बबन्दम
ु ा कोहीले सोच्न सक्दछन ्, "के
तिाईले भन्नु हुन्छ कक मातनसहरूले यौन अनुभवको आनन्द सलनु हुाँदैन?" यो स्त्िष्ट छ कक
िरमेश्वरले यौनको वरदानको उगचत ठाउाँ मा रमाईलोको लागग प्रदान गनभ
ु यो। हामी िन
ु प्रश्न
गदै छौं त्यो त्यो रमाईलोको लागग प्रेरणा हो र िरु
ु र् र महहलाको हृदयहरूको लागग यसको
प्रतीकवाद हो । के हामीले यहााँ दे खाइएको छ कक व्यज्क्तगत महत्वाकांक्षा र इच्छाको खोिीमा
आधाररत यौन मठ
ु भेिहरूले फल फलाउाँ दछ िसले आत्मामा तीतोिन छोड्दछ ।
िुरुर् र महहलाको हृदयमा रोिेको िारररीक प्रेमको बीि उनीहरूको सतबन्धमा मात्र सीसमत
गिएन; यो प्राकृततक प्रकक्रया भयो िब कुनै एक अको िज्क्त को उिज्स्त्ितत महसुस । हो, सबै
कुरा िारररीक प्रेमको राजयमा एक िज्क्त बन्न िुगे। रूखको फल खाने अनुभवले प्राकृततक
संसारमा सबैलाई आत्म वद्
ृ गधको लागग सतभापवत िज्क्त बनायो । अरूको स्त्वासमत्वमा रहे का

चीिहरू आकर्ुक मातनन्र्थ्यो। अको व्यज्क्तको िीवनसािी सज्िलै आकर्ुणको स्रोत बन्न सक्छ।
यो सबै िारररीक प्रेमको संसारमा प्राकृततक भयो । सोध्नु िने एउटै मात्र प्रश्न गियो, के म यो
िज्क्त प्रत्यक्ष िज्क्त वा सक्ष्
ू म हे रफेर द्वारा कब्िा गनु सक्छु? यसै कारणले गदाु मातनसका
पवचारहरू तनरन्तर खराब हुन्छन ् । हाम्रो अगािे पिता र उनको छोरोको वरदानको रूिमा सज्ृ ष्ट
गररएको संसारलाई हे नु भन्दा, सबै चीि ईश्वरीय बन्नको लागग सलने र आफूसाँग राख्नको तनज्तत
खिाना भयो ।
दभ
ु ाुग्यवस, ककनकक एरोसले यो दे ख्न सक्ने कुरामा तनभुर गदुछ, अदृश्य ईश्वर िसले ततनीहरूलाई
उनीहरूको हदमागबाट हरायो । ईश्वरको अज्स्त्तत्वमा आाँखाले दे ख्नलाई प्राकृततक संसारमा काम
गनि
ु र्यो । मातनसिातत िैतानको प्रभावमा िरे कोले िरमेश्वरप्रततको ततनीहरूको स्त्वाभापवक
मनोवपृ त्त िैतानको ईश्वरको चाहना िस्त्तै गियो। उसको कोसुको इच्छा केवल उहााँको सारा िज्क्त
र महहमामा िरमेश्वर हुनु गियो । (यिैया १२:१२-१४) िारररीक प्रेमको राजयमा, िरमेश्वर एक्लैले
अगधकार िाउनु भएको िज्क्त िाउनु मातनसका सब भन्दा ठूलो िन
ु सक
ु ै कुरा हुने गियो । उहााँको
ईश्वरीय िज्क्त प्राप्त गनु िरमेश्वरको संरक्षण ज्ित्ने प्रकक्रया सबै मातनसकै हृदय भए धमु बने
। वास्त्तवमा सााँचो िरमेश्वरलाई गचन्नु अप्रासंगगक गियो, केवल कुरा मात्र महत्त्वको गियो िुन
िज्क्त संसारमा बुझेको गियो । यसले मातनसहरूलाई ईश्वरीय ठानेको चीि िाउनको लागग
उनीहरूले खोिीमा सबै प्रकारका चीिहरूको िि
ू ा गनु लगायो ।
यसैले

समुद्रका पविाल िलचरहरू,

ककससमका

सबै

िीपवत

िरमेश्वरले सज्ृ ष्ट

प्राणीहरू

िानीहरूमा भररएर चलहल गने ककससम-

र िात-िातका

िखेटा भएका

गनभ
ु यो । अतन िरमेश्वरले हे नभ
ु यो,

सबै िक्षीहरू

त्यो असल गियो ।

(२२)अतन िरमेश्वरले ततनीहरूलाई यसो भनेर आसिर् ् हदनुभयो, “फल्दै -फुल्दै,
वद्
ृ गध

हुाँदै

र

समद्र
ु मा

भरराँदैिाओ

।

अतन

िक्षीहरूको

ितन

िर्थ्
ृ वीमा

वद्
ृ गध

हुाँदैिाओस।”
् (२३)अतन सााँझ िर्यो र बबहान भयो— िााँचौँ हदन ।
उत्िपत्त १:२१–२३
रूखको फल र महहला सन्दे िवाहकको संयोिन गदै , मानव धमुले प्राकृततक संसार र पविेर् गरी
स्त्त्री ससद्धान्तको उिासना गने धमु प्रणाली पवकास गनु िाल्यो । धेरैका लागग, यौन अनुभव
ईश्वरीय प्रवेिद्वार भयो, र त्यसकारण िुरुर्हरू केवल आफ्नो महहलाको लागग मात्र होइन अन्य
िुरुर्हरू र अन्य िीवहरूका लागग आफ्नो असभलार्ामा िल्न िाले; केहह िज्क्तिाली छ कक

मातनन्छ । यो सबै िारररीक प्रेम ससद्धान्त को प्राकृततक पवस्त्तार गियो । िरमेश्वर साँग प्रािुना
गने प्रकक्रया अगधकारको लागग सोध्ने सरल प्रकक्रया भयो ।
ततमीहरूका बीचमा लड़ाइाँ र झगड़ाहरू कुन कुराले ल्याउाँ छ? के यी सब ततम्रो िरीरका अङ्गहरूमा

सङ्घर्ु गने असभलार्ाहरूबाट आएका होइनन ् र? (२)ततमीहरू इच्छा त गदुछौ, तर ततमीहरू
िाउाँ दै नौ । ततमीहरू हत्या गदुछौ र लोभ गछौ, तर िाउन सक्दै नौ । ततमीहरू झगड़ा गदुछौ र

लड़ाइाँ गछौ । ततमीहरूससत हुाँदैन, ककनभने ततमीहरू िरमेश्वरसाँग माग्दै नौ । (३)ततमीहरू माग्छौ
तर िाउाँ दै नौ, ककनकक आफ्ना असभलार्ा िूरा गनुलाई बेठीकससत माग्छौ । (४)व्यसभचारी मातनस

हो, संसारसाँगको समत्रता िरमेश्वरसाँगको ित्रुता हो भन्ने कुरा के ततमीहरूलाई िाहा छै न?

यसकारण िो संसारसाँग समत्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई िरमेश्वरको ित्रु बनाउाँ छ । याकूब
४:१–४8

प्राकृततक संसारमा िज्क्त खोजने, र सत्यको ज्ञानको पवकृततले हहंसा र भ्रष्टतालाई उक्सायो िन
ु
िरु ानो संसारलाई िानीले नष्ट गरे को गियो । ततनीहरू एरोसको बाढीमा िुबे । महहलाको
सन्तानले यस त्रासदीलाई कसरी िवाफ हदनेछ?

8 संसारले िारररीक प्रेमको हाक्ने ससद्धान्तलाई ईश्वरको बबरोधमा आफलाई खोजनलाई औंल्याउाँ छ ककनभने
ू
ु

िसले स्त्वभाव हदन्छ।

७. िरमेश्वरको िोक
िर्थ्
ु े अफसोस गनभ
ु यो, र उहााँ मनमा साह्रै
ृ वीमा मातनसलाई बनाउनुभएकोमा िरमप्रभल
द:ु खखत हुनुभयो । उत्िपत्त ६:६
प्रत्येक समयको अन्तरालमा, त्यहााँ िरमेश्वरको ससंहासनबाट िर्थ्
ृ वीको िीवन प्रदान गने मायालु
अनुग्रह र िज्क्तको एक िज्क्तिाली धार बगगरहे को छ । रूखहरू, फूलहरू र पवसभन्न रं ग र
बोटबबरुवाले ढाककएको भव्य िहािहरूले मातनसका घरहरूको लागग िीपवत िष्ृ ठभसू म प्रदान गदुछ।
स्त्वाहदष्ट फलहरू, स्त्याउरी सब्िीहरू, हिारौं पवसभन्न स्त्वादहरू र व्यंिनहरू मातनसहरूका टे बलमा
राख्छन ् । लाखौं हृदय अमरत्व िाएको एकबाट प्रवाहहत िीवनको नालको साि धड्ककन्छन ् । यो
हदनको लागग िरमेश्वर खि
ु ी हुनह
ु ु न्छ । यद्यपि मातनस ितन भए ितछ त्यहााँ कुनै कृतज्ञता को
िवाफ हदन, कुनै हाहदुक मूल्यांकन छै न । ततनीहरू मध्ये िो खाने को लागी खान को लागी
धन्यवाद को प्रािुना को प्रबन्ध गनु को लागी, िब्दहरू एक धासमुक पवगधहरू हुन ् िसले ज्स्त्िकर
र श्रोताहरूलाई उनीहरू सााँज्च्चकै धन्यवादी छन ् भनेर पवश्वस्त्त िानु खोजछन ्, िब ततनीहरू
केवल हे न,ु सलन र कब्िा गनु आएका छन ् ।
उनीहरूले यसलाई भयंकर दब
ु ैको नाम हदए आमाबाबुले अनुभव गने िीिा र स्त्तब्ध िब
उनीहरूको अनमोल सानो बन्िल आनन्द िहहलो िटक आफ्नो अनह
ु ारमा स्त्क्रू गदुछ र कुनै हैन
! यस्त्तो अवहे लना, त्यस्त्तो मूखत
ु ा एक बच्चाको हृदयमा बन्धक हुन्छ! एउटी आमा आफ्नो
बच्चाको साि ककनमेल गदै छन ् र बच्चाले केहह दे ख्छन ् िसले उसलाई खुिी तुल्याउाँ छ र हात
सहिै स्त्वासमत्वमा िग्ु न िग्ु छ । इरोसको बीउहरूले ततनीहरूका पवर्ाक्त फलहरू उत्िादन
गरररहे का छन ् । अनुरोधले वाष्िीकरण हुन्छ भन्ने आिामा आमा िास हुन्छन ् । त्यहााँ
तनरािाको गचल्ला छ र ड्रामा उत्सुकताबाट िुरू हुन्छ। दई
ु असभलासा अब लिाईमा बन्द । बच्चा
बाहहर िुग्छ र मागहरू िारी रहाँदा तखताबाट चीिहरू तान्न िाल्छ। आमासाँग बच्चालाई िान्त
िानु केहह प्रस्त्ताव गनु, वा बढ्दो नाटकलाई गचच्याउने, िोक गने र सतभापवत सबै युज्क्तहरू
प्रयोग गरे र सहन सक्ने पवकल्ि हुन्छ िुन यसको मागु िाउाँ दछ । यस समयमा लगभग सबै
असभभावकीय तनदे िनहरू काउन्टर र प्रततरोध गररन्छ । यो कच्चा मानव प्रकृतत हो । मानव
िातत को बहुमत को लागी, उमेर मात्र हामीलाई अगधक धूतु र दे ख्न को लागी, सलन र कब्िा गनु
हाम्रो चाहना प्रकट मा गणना गनु ससकाउाँ छ ।

िरलाग्दो दई
ु वटा प्रायः अरािक ककिोर ककिोरीहरूका लागग मात्र अग्रदत
ू हुन ् िहााँ युद्धको
मैदान झनै िहटल हुन्छ, तर प्रततरोध उही हो । कुनै समय आमाबब
ु ा िोकको भावनाले तौसलएका
हुन्छन ् । उनीहरूको अनमोल बन्िलको स्त्मतृ त िन
ु उनीहरूले िालेका छन ्, माया गछु न ् र हे रचाह
गछु न ् अचानक िोरै दे खखन्छ; यसको सट्टा त्यो मेमोरी प्राय: धतकाउने रणनीततको रूिमा
तिाइाँमा फककुन्छ । िररणामस्त्वरूिको द:ु खले धेरै आमाबाबल
ु ाई यस पविक्षमा िाने संकल्िको
साि युद्ध गनु उक्साउाँ छ। आमाहरू अक्सर बुवाहरूसाँग बारतबार अवहे लना, कृतघ्न र अनादर
गरे को प्रततकक्रयामा उनीहरूको रोर् प्रकट गनु बबन्ती गछु न ् । केहह असभभावकहरु, हिबिेमा एक
ईष्याुलु ककिोरलाई िांत गनु, अगधक र अगधक सामान ककन्नुहोस ्, तर सन्तुज्ष्ट स्त्तर घट्दै
रहन्छ िबकक मागहरू बढ्दै िान्छ। त्यस्त्तै फलहरू टुनामुना र उनको प्रसिक्षुबाट आउाँ दछन ् ।
हामी िरमेश्वरको ससंहासनबाट चीिहरू दे ख्न सक्दछौं र एरोसको आत्मामा िुबेको मानव िाततको
सतिूणु िनसंख्याको साक्षी हदन सक्छौं, िरमेश्वरले आफ्नो ईश्वरीय प्रेमको गचनोको रूिमा
स्त्वतन्त्र रूिमा हदनुभएका कुरा प्राप्त गनु र खोजन के हामीले उहााँको िोकलाई बुझ्न िाल्न
सक्छौं? हदमागमा आज्त्मक वास्त्तपवकतालाई हे ने हो भने, ततनीहरू उहााँ हुनह
ु ु न्छ भनेर बझ्
ु न
सक्ने लगभग क्षमता छै न । केवल प्रततज्ञा गररएको बीउ फुसफुसको सानो सानो अतबर,
अन्तस्त्करण सभत्रको अझै सानो आवािमा, कक यी सबै ईश्वरीय प्रेमले िूणु हृदयले स्त्वतन्त्र रूिमा
हदइएको गियो ।
बगैचा एरोस दृश्यको प्रत्येक ररप्लेमा, कम मातनस आफैं लाई प्रेमको प्रािकको रूिमा सतझन्छ ।
ितत ऊ आफैले आफैलाई सलन्छ, उतत कम कृतज्ञता कम महसुस गछु र कम हदन ऊ सक्षम
हुन्छ । िारररीक प्रेमको प्रत्येक चक्र िन
आकर्ुणलाई तनरािामा िररणत गदुछ त्यसले
ु
तनरािालाई िातलो िानु प्राप्त गने तीव्र इच्छा िगाउाँ दछ । त्यसैले हामी लतको िन्म दे ख्दछौं;
एक प्रकक्रयामा संलग्न छ कक खुिी को प्रततज्ञा गछु तर तिाईंलाई खाली र तनराि महसुस गदुछ
। लत िारररीक प्रेमको िण
ू ु प्रततबबतब हो आत्मामा िण
ू ु तनयन्त्रण छ ।
यसको पविररत, अगािेको साधारण ससद्धान्त तनतन अनुसार बताइएको छ:
... ससत्तैंमा तिाईले िाउनु भएको छ, ससत्तैंमा हदनुहोस ् ।
मत्ती १०:८ ।

यो एक सरल तर िज्क्तिाली ससद्धान्त हो । अगधक तिाईंलाई महसुस भयो कक तिाईंलाई धेरै
हदइएको छ, तिाईं उही तरीकाले हदने संभावना बढी । केवल धन्य हो कसैले ततनीहरूलाई
आिीवाुद हदन्छ। केवल उहााँहरु िो कृतज्ञताको ज्स्त्िततमा बस्त्नह
ु ु न्छ उसले सााँज्च्चकै प्रिस्त्तता र
िूणत
ु ाको भावना हदन सक्छ । भिन संग्रह रचतयताले घोर्णा गरे झैं
मेरा ित्रुहरूका सामुन्ने तिाईंले मेरो तनज्तत भोि तयार िानह
ु ु न्छ । तिाईंले मेरो सिर
तेलले असभर्ेक गनह
ु ु न्छ, मेरो कचौरो भररएर िोखखन्छ। (६)तनश्चय नै तिाईंको भलाइ

र करुणा मेरो िीवनभरर मितछ लाग्नेछ, र िरमप्रभक
ु ो घरमा म सदासवुदै वास गनेछु
। भिन संग्रह २३:५–६

कृतज्ञताले कि अरूलाई ओभरफ्लोको कारण हदन्छ, र एक िटक यो प्रकक्रया सुरु भएितछ यसले
लहर िस्त्कन सक्छ र लाखौंको िीवनलाई छुन्छ । यस्त्तो अगािे मोटरको डििाईन गियो िन
ु
िर्थ्
ू प्रेम नब्ि हुनि
ु दुछ
ृ वीका सबै िररवारलाई आसिर् ् हदन गियो । आदम र हव्वा महान मल
कृतज्ञताले भररए िुन उनीहरूका सबै बच्चाहरूमा ठूलो छालहरूमा बहनेछ । तर अब इरोस
मोटरले आफ्नो कब्िामा सलएको गियो र मातनसमा एक िटक िीवन्त आत्मा हुनक
ु ो तनराि
चाहनाको उिािस्त्िान भयो ।
िरमेश्वरले संसारको िनसंख्यालाई हे रचाह गने िो कोहीले आगािेको बीउलाई िवाफ हदन
खोजछन ्, िब सबै हराएको दे खखन्छ, त्यहााँ एक मातनस छ िसले िवाफ हदन्छ ।
तर नूहले िरमप्रभुको निरमा अनग्र
ु ह िाए । उत्िपत्त ६:८ ।
मलाई यो िदको सरलता मनिछु । नह
ू , यस पवश्वको गचन्तनमा, पवश्वासले प्राकृततक संसारभन्दा
िरको िरमेश्वरको आाँखामा दे खखन्छ र अनुग्रह, अनुग्रह र दया दे ख्छ । नूहको हृदय कृतज्ञताले
भररएको छ । आनन्दको रहस्त्य भनेको तिाईंले ब्रह्माण्िको ससंहासनमा पवरािमान हुनुहुनेले
आसिर् ् िाउनुभएको हो भनेर िान्नु हो । के हामी िरमेश्वरको आनन्द कल्िना गनु सक्छौं !
सयौं बर्ु ितछ उनको अनुग्रहको धारमा कुनै प्रततकक्रया नहदएितछ नूहको आत्मामा कृतज्ञताका
खझल्केहरू । येिूको आत्मा एक मातनसको हृदयमा बस्त्दछ लगभग पवश्वव्यािी उिािको बीचमा
। अगािे को बीऊ मान्छे मा बााँच्छ ! फलस्त्वरूि, ईरोसको बीिले गदाु भएको मानव िाततलाई

लोि हुनबाट बचाउन िरमेश्वरले उहााँमाफुत आसिर् ् हदन सक्नुहुन्छ । नूह आउाँ दै गरे को बबउको
नमुना हो िसले सिुको टाउको कुचल्नेछ ।
िरमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा ससकेर नूहले उनको सन्दे ि स्त्वीकाने सबैको लागग
आसिर्को
स्रोत बने । िरमेश्वरको अिाह प्रेम दे खेर उनी पवश्वको अनुग्रहको एिेन्सी बने ।
्
सन्दे ि सरल गियो। संसारको अन्त्य हुनेछ र उसले िरमेश्वरमा पवश्वास गरे को प्रमाण हो कक,
त्यो आज्ञाको लागग तयारी गनु िरमेश्वरको आज्ञामा एउटा ठूलो भााँिो तनमाुण गररएको गियो ।
नूहलाई पवश्वास गने र िहािमा आउन तयार भएकाहरूले मुज्क्त िाउनेछन ् । नूहलाई मख
ु ो
ू क
रूिमा अस्त्वीकार गनेहरूले हढलाइ महसुस गरे कक ततनीहरूले छुटकाराको एक मात्र साधनलाई
अस्त्वीकार गरे ।
िताज्ब्दयौंदे खख िरमेश्वरको आत्माले मातनसहरूसाँग िारररीक प्रेमको ससद्धान्तलाई त्याग्न र
माररएका िम
ु ामा पवश्वास राख्नेहरूलाई हदएको अगािेको प्रततज्ञाको बीउलाई स्त्वीकानु बबन्ती गरे ।
पवद्रोही प्रततकक्रयामा िुरुर्को अिमान बढ्यो । लगातार कम सन्तुज्ष्टले उनीहरूलाई यौन
अनुभवहरू खोजनको लागग अगधक बेतुका र प्रत्येक बर्ु बर्ुको साि अगधक चौंकाउने खोिी
गर्यो । केटाकेटीहरू खराब असभलार्ाको सिकार भए र उनीहरूको असभलार्ाको लागग प्रकृततको
िज्क्तहरूको हे रचाह गनु खोजने कामुक ससद्धान्तले मानव बसलदान र यौन पवकृततलाई अत्यन्त
पवकृत कल्िनाको कारण िुर्यायो । कततन्िेल साना बच्चाहरूको रमाइलोको लागग तयार
बनाइएको साना केटाकेटीहरूको रोइ िारी रहन हदइन्छ? यस्त्तो भयानक अिराधहरू दे खेितछ
कसले िरमेश्वरको दःु ख बुझ्न सक्छ र? हदनहदनै, वर्ौं बर्ु, िताब्दी ितछ िताब्दीले व्यज्क्तगत
खुिीको खोिीमा िारी राख्यो, यी सबै चीिहरू हदनुहुनेलाई कुनै चासो नदे खी खुिी र कल्िना ।
यो रोक्न गियो । यद्यपि त्यसबेला ितन िरमेश्वरले संसारलाई उतकने एउटा मागु प्रदान गनभ
ु यो
यहद ततनीहरूले यो छनौट गनि
ु छु भने ।
आह्वानको माध्यमबाट िरमेश्वर िततत मातनसकहााँ १२० बर्ु सतम, नूहको प्रचारमाफुत, चेतावनी,
बबन्ती, र िुग्नुभयो, तर मातनसहरू केही ितन गनु सकेनन ् । िनावरहरूको अचतमको दृश्य ितन
िहािमा क्रमबद्ध ढं गमा सदै ततनीहरूलाई सानु सकेन। उनीहरूको मुटु अपवनाक, अिश्चात्तािी र
असुरक्षक्षत गियो ।

र िब वर्ाुको िोिा खस्त्न िाल्छ, त्यहााँ एक बबरामी िागरूकता आउाँ छ कक िरमेश्वरप्रतत
उनीहरूको आधारभत
ू कृतज्ञताको िीवन सतभवतः समाप्त हुन सक्छ । चट्या्गको भुाँईमा
िर्थ्
ु ी चतकाँदा र गिुनले िसमन हल्लाउाँ छ, मातनसहरूले तब आफ्नो तनदोर्ताको
ृ वीमा बबिल
अनुहार सतझे कक उनीहरूले आफ्नो असभलार्ामा खाए र नष्ट गरे । िर्थ्
ृ वीको िाज्ब्दक उल्टो
पवद्रोह को एक अगधतनयम मा यो भयानक गन्दै बाहहर उल्टो । प्रकृततले मातनसिाततको
दष्ु टताको अन्तमा पवलाि गयो र अब एरोसको पवर्ालु बीिहरूले िूणु इनाम िाए । मातनसहरु
िरले कातदै गिए िब ततनीहरुका घरहरु धोईएको गियो र मतू तुिूिक वेदीहरुलाई टुक्रा-टुक्रा
िाररयो । आतंकको घटनाले हावा फाल्यो र दोर्ी िरमेश्वरको मख
ु मा श्रािहरू गियो । ईश्वरीय
धैयत
ु ाको तयाद सककएको गियो र अब दष्ु टताको ठूलो जवार र तनदोर्ताको मानु यसको ट्र्याकमा
मनु बन्द गररएको गियो ।
मातनसहरूले िारररीक प्रेमको बबउ िर्थ्
ृ वीमा रोिेका गिए र अब िर्थ्
ृ वीमा नै ततनीहरूको दष्ु टतालाई
िन्म हदइयो । िर्थ्
ृ वीको हहंसामा िुरुर्को हहंसा अब ततनीहरूमा प्रततबबज्तबत भएको गियो ।
िरमेश्वर गहहरो िोककत हुनभ
ु यो कक उहााँले मातनसलाई आफ्नै छनौटको नततिा अनम
ु तत
हदनुिर्यो । उनीहरूले उनलाई टाढै लगेका गिए र यसको िररणाम गियो ।
दष्ु ट मातनसको िुरानो चालमा के तिाईं हहाँड्नुहुन्छ? (१६)ततनीहरू आफ्नो समय अतघ

नै हटाइए, भलले ततनीहरूका िग नै बगाएर लग्यो । (१७)ती मातनसहरूले िरमेश्वरलाई
भने, ‘हामीलाई छोडड़हदनह
हामीलाई के गनु सक्नुहुन्छ र?’
्
ु ोस ्, सवुिज्क्तमानले

(१८)ताितन उहााँले ततनीहरूका घरहरू असल-असल िोकहरूले भररहदनुभएको गियो ।
यसिु म दष्ु टको सल्लाहदे खख अलग बस्त्छु। अय्युब २२:१५–१८

िरमेश्वरले मातनसहरुलाई आनन्द सलन, बााँड्न र आफ्नो आसिर्को छायामा बस्त्न हदन
चाहानुहुन्छ भन्ने कुरा सिुको बीउबाट खोससयो। यी चीिहरूको सोचमा कसले िरमेश्वरको दःु ख
बुझ्न सक्छ? यद्यपि, त्यहााँ आठिना बाढीबाट िोगगएका गिए । प्रततज्ञा गररएको बीउ नूहको
हृदयमा आिाको साि टकरायो र एउटा नयााँ सरु
ु वातको प्रततज्ञालाई समात्यो ।

८. एक धन्य मातनस
यद्यपि बाढीले िर्थ्
ृ वीका सबै खराब कामहरू िर्थ्
ृ वीलाई सफा गररसकेको गियो, यद्यपि आफैले
आफैलाई सलन खोजने अन्तहीन इच्छाले िासन गयो तर एरोसको बीउ नूहका छोराहरूमा मानव
िाततमा िसे। हामले आफ्नो बुबाको नांगो दृश्य मात्र दे खेन, उनले निामा हुाँदा आफ्नो बुबालाई
केहह गनु प्रयास गरे का गिए; तर िब पववेकीिन फककुयो तब यो ज्ञानले िाहा िायो कक एउटा
नराम्रो अिराध भयो । बाढीले उसको िीवनमा नयााँ िीवन फेला िारे को गियो र एज्न्टसलयुसभयन
मातनसहरुका कालो कामले उनलाई संसारमा नराम्रो असर दे खायो ।
िारररीक प्रेमले आफूलाई अप्राकृततक चाहनाहरू िूरा गनु उक्साउने अनुमतत हदंदा उसले
आफूमागि मात्र होइन आफ्ना बच्चाहरूलाई ितन सराि हदयो ।
िब नोआलाई मद्यको तनद्राले छोड्यो र ततनका कान्छा छोराले गरे को कुरा ततनले
िाहा

िाए, (२५)तब

ततनले भने, “श्रापित

होस ्, कनान, त्यो आफ्ना

दािुहरूका

कमाराहरूको ितन कमारो हुनेछ।” (२६)ततनले यसो ितन भने, “िेमका िरमप्रभु धन्यका
होऊन ्, कनान त्यसको दास होस ् । उत्िपत्त ९:२४–२६

यहााँ हामी एक प्रमुख सतबन्ध ससद्धान्त दे ख्दछौं । िब व्यज्क्तहरू आफैं को लागग कुराको इच्छा
गछु न ् िसले उनीहरूलाई िीवन हदने व्यज्क्तको अनादर गदुछ, त्यहााँ श्राि िाइनेछ। र िब एक
व्यज्क्त केवल आफ्नै लागग खोिी गदुछ, उसले आफ्ना बच्चाहरूलाई आफ्नै लागग मात्र खोजन र
आफ्ना आमाबाबु वा अज्ख्तयारमा कसैबाट हदएको िीवन र आिीवाुदलाई बेवास्त्ता गनु ससकाउाँ छ
।
हामका िेठा छोरा कूि र कूिका िेठो छोरा तनम्रोद गिए । िसरी बुबाले चाहानु भएको गियो र
सलनु भयो िन
ु उहााँसाँग गिएन त्यसैले तनम्रोदले आफ्नो िीवनमा आसिर्को अभावको िूततु गने
चाहनामा मातनसका फौि उठाए र तछमेकी गाउाँ हरू र समद
ु ायहरू कब्िा गनु र आफ्नै राजय
तनमाुण गनु िाले । उत्िपत्त १०:१०,११ । िोसेफसले हामीलाई तनमरोिको बारे मा िोरै बताउाँ छन ्
"अब तनम्रोद नै गिए िसले उनीहरूलाई यस्त्तो ककससमको ईश्वरको घण
ृ ा गनु उत्साहहत तुल्याए
। ऊ हामको नातत गियो, नूहको छोरो, साहसी मातनस र हातको साहसी । उनले उनीहरूलाई
ईश्वरलाई यो [िज्क्त] नबनाउन रािी गराए, मानौं यो उसको माध्यमबाट खुिी छ, तर पवश्वास

गनु कक यो उनीहरूको आफ्नो साहस नै हो िसले त्यो खुिी बनायो । उनले बबस्त्तारै सरकारलाई
तनरं कुितामा िररवतुन गरे । मातनसहरूलाई िरमेश्वरको िरबाट हटाउने कुनै अको तररका दे खेको
छै न, तर उनीहरूलाई उहााँको िज्क्तमा तनरन्तर तनभुरतामा ल्याउन ... "िोसेफस ।
िुराताज्त्वक िुस्त्तक १ अध्याय ४ िारा । २
यहााँ हामी िारररीक प्रेमको प्राकृततक प्रगतत अवलोकन गदुछौं िसले िुरुर्हरूलाई आफैं को लागग
खोजन अग्रसर गराउाँ छ ।
१. आफैं लाई बल हदनुहोस ् (तिाई तनज्श्चत रूिले मनह
ु ु न्न) पवश्वास खुिी आफ्नो हहतमत को
माध्यम बाट आउाँ छ (तिाईले चाहानु भएको कुरा सलनुहोस ्)
२. सबैमागि िासन गने इच्छा (तिाईं िरमेश्वर िस्त्तो हुनुहुनेछ)
अवश्य ितन, एकचोहट तिाईंले यो चक्र सुरु गनभ
ु यो, तिाइाँ तनराि र त्यसितछ तिाइाँले
चाहानुभएको के तनकाल्न को लागी कसैबाट हदक्क लाग्नु िछु । िब िुरुर्हरू अन्य िुरुर्हरूबाट
प्रिंसा र िि
ू ा तनकाल्न खोजछन ्, यी प्राकृततक रूिमा यस्त्ता प्रयासहरूलाई ितछ हट्छन ् र युद्ध
िररणाम हो ।
धेरै छोटो अवगधमा, संसार फेरर एकिल्ट िारररीक प्रेमको चक्रमा िुबेको गियो र िासन गने र
िासन गने इच्छामा । िब मातनसहरूले सत्यलाई अस्त्वीकार गरे कक ततनीहरूसाँग भएका सब
िोक िरमेश्वरबाटको उिहार हो, यसकारण उनीहरूले आफ्नो प्राणमा स्त्वािुको श्राि महसुस गरे ।
धेरै दिकहरूमा तनम्रोदले सेनाको साि आफ्नो साम्राजय ससिुना गरे को गियो, एक सलंग िुन
सेक्स र प्रकृतत िि
ू ाको वररिरर आधाररत छ, र यस्त्तो समाि िसले िरमेश्वरलाई ततनीहरूको
हदमागबाट हटायो ।
एक िटक फेरर संसारमा मातनसहरु को िूणु इच्छा गियो र कृतज्ञता को खाली गियो । िर्थ्
ृ वीका
लगभग सबै िररवारहरू िारररीक प्रेम आधाररत आकर्ुण र पवकृततमा संचालन गदै गिए, ईश्वरीय
प्रेमको आधारमा िीवन प्रदान गनेप्रतत कृतज्ञता र सतमान भन्दा । फेरर एकिटक िुरुर्हरूको
पवचारहरू खाना, सेक्स, िज्क्त र युद्धको मात्र गियो आफ्नै व्यज्क्तत्व ित्ता लगाउनको लागग

व्याकुल प्रयासमा । हाम र तनम्रोदको किाले एउटा स्त्वािी कायुबाट कसरी लिाई, माररन, ध्वस्त्त
िानु र िररवारहरूलाई तहसनहस गने सेनामा िररणत हुन सक्छ भन्ने कुराको िाठ ससकाउाँ छ ।
प्रभुको आाँखाले एक मातनसलाई भेट्टाए िसको हृदयमा आफूले पवश्वास गरे को छ भनी पवश्वास
गनु इच्छुक छ । एक मातनस िसको आत्मा कृतज्ञताका साि अत्तर गियो र संसारको लागग
नयााँ ईश्वरीय प्रेम यन्त्रको आधारसिला बन्न सक्छ। एक िटक िरमेश्वरले आफूले िाएको आसिर् ्
हो भनेर पवश्वास गने व्यज्क्त भेट्टाउनुभयो भने, ती आसिर्हरूले
उहााँको हृदय छोड्नेछ भन्ने
्
िरले उसले उसमागि आसिर् ् हदन सक्छ । तनम्रोदको स्त्वािी साम्राजयको मुटुमै यस्त्तो मातनस
भेहटयो । ऊ चारै ततरबाट आउने इच्छाको उिािस्त्िानको कोमल िट
ू िस्त्तै गियो । त्यो मातनस
अब्राम गिए । अब्राम िारररीक प्रेमको संस्त्कृततबाट अझै प्रभापवत भएका गिए।तर उनको हृदय
कोमल गियो कक सबै कुरा बनाउनुहुने र उहााँको सािी बन्नुहुने िरमेश्वरलाई प्रेम गनु ससकाउन
।
िरमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, “तेरो दे ि र तेरा कुटुतब तिा तेरा पिताका घरबाट
तनस्त्केर िुन दे ि म ताँलाई दे खाउाँ छु त्यहााँ िा । (२)“म ताँबाट एउटा ठूलो िातत खड़ा

गनेछु,र ताँलाई आसिर् ् हदनेछु । म तेरो नाउाँ प्रससद्ध गराउनेछु, र ताँ आसिर्को
मल
्
ू
हुनेछस ् । (३)ताँलाई आसिर् ् हदनेहरूलाई म आसिर् ् हदनेछु, र ताँलाई सराि हदनेहरूलाई
सराि हदनेछु । ताँद्वारा नै िर्थ्
ृ वीका सबै कुलले आसिर् ् िाउनेछन ् ।” उत्िपत्त १२:१–३

ध्यान हदएर याद गनह
ु ोस ् कक िरमेश्वरले अब्रामलाई आसिर् ् हदनुहुन्छ र ऊ आसिर् ् िाउाँ छु भनेर
भनेका गिए । केवल एक धन्य मातनस आफ्नो िररवार र आफ्नो समुदाय को लागी एक आसिर् ्
हुन सक्छ । िरमेश्वरले अब्रामलाई महान बनाउनुहुनेछ, न कक आफैं लाई खि
ु ी िानभ
ु यो, बरु
िर्थ्
ृ वीका सबै िररवारलाई आसिर् ् हदनुहोस ् । र अझै यो लेनदे न यो ध्वतन िस्त्तो साधारण
गिएन। आदमबाट वंिानग
ु त िारररीक प्रेमको सन्तानको अिु अब्रामले त्यस्त्तो चीिको लागग
कुस्त्ती गनि
ु दुछ कक राम्रो चीिहरू केवल ती चीिहरू सलन्छन ् िसले ततनीहरूलाई खोजदछन ् र
ती प्राप्त गनु कोसिस गछु न ् । िब िरमेश्वरले अब्रामलाई आिीवाुद हदनुहुन्छ भनेर बताउनु
भयो भने त्यहााँ एउटा मात्र ितु रहे को गियो - तिाईको दे ि, ततम्रो संस्त्कृततलाई मूततुिूिाले
भररएर छोडिहदनुहोस ्, यस ठाउाँ छोड्नुहोस ् र मसाँग हहंड्नुहोस ् । तर िज्क्तिाली राष्र बन्न यतत
सरल हुन सक्दै न! िक्कै छै न! सबै सतिकुहरू र मातनसहरूलाई िछाडि छोड्नुहोस ् िसले
तिाईंलाई उन्नत गनु सक्छ र उिािस्त्िानमा बस्त्न सक्छ िहााँ अनौंठो, िछाडि िरतिरा र

प्रचलनहरू बाहे क त्यहााँ िोरै मातनसहरू छन ्? यो महान र िज्क्तिाली राष्र बन्नको लागग धेरै
बुद्गधमानी तरीका िस्त्तो दे खखदै न ।
अब्रामले आज्ञा माने र आफ्नो िररगचत क्षेत्र छोिे । उनले एउटा महान ् राष्र बन्नको लागग दे खा
िरे को मागु अनुसरण गरे । फेरर एकिल्ट ईश्वरले अब्रामलाई गरे को आफ्नो वचनको िुज्ष्ट
गदुछ:

िरमप्रभु अब्रामको अतघ प्रकट हुनभ
ु यो अतन भन्नभ
ु यो, “म तेरो सन्तानहरूलाई यो
भसू म हदनेछु । अतन त्यहााँ उसले िरमप्रभक
ु ो आराधना गनुकातनज्तत एउटा बेदी
तनमाुण गयो। उत्िपत्त १२:७ ।

अब्रामले िुप्रै चुनौतीहरूको सामना गरे तर उनका छोरा गिएनन ् भन्ने कुराले त्यो अझ ठूलो हो
। यहद अब्राम एक महान राष्र बन्न लागेको छ भने , उसको कज्ततमा एउटा छोरो हुनु आवश्यक
छ । के उसले पवश्वास गनु िारी राख्छ वा उसले यस बारे केही गने तनणुय गछु ? के उसले
वाचा तनमाुतालाई पवश्वास गदुछ कक वा उसले आफ्नो वचन िूरा गदुछ? एक रात िब उनले यी
चीिहरूमागि पवचार गरे , िरमेश्वर उनलाई भेट्न आउनुभयो ।
फेरर अब्रामले भने, “हे नह
ु ोस ्, तिाईंले मलाई सन्तान हदनुभएन, र मेरो घरमा िन्मेको

दास नै मेरो उत्तरागधकारी हुनछ
े ।”(४)तब िरमप्रभुको यो वचन फेरर ततनीकहााँ आयो,
“यो मातनसचाहहाँ तेरो उत्तरागधकारी हुनेछैन, तर िो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै
तेरो उत्तरागधकारी हुनछ
े ।” (५)अतन उहााँले ततनलाई बाहहर लगेर भन्नुभयो, “आकािततर
हे रेर तारा गन्न सक्छस ् कक सक्दै नस ्, गतनहे र ।” उहााँले ततनलाई भन्नुभयो, “तेरा
सन्तानहरू ितन त्यस्त्तै हुनेछन।”
् (६)अतन ततनले िरमप्रभम
ु ागि पवश्वास गरे , र यो
ततनको तनज्तत धासमुकता गतनयो । उत्िपत्त १५:३–६

यहााँ धासमुकताको सरल रहस्त्य छ: िरमेश्वरले तिाईंलाई भन्नुभएको कुरामा पवश्वास गनह
ु ोस ्
उहााँले तिाईंलाई आसिर् ् हदनुहुनछ
े । पवश्वास गनह
ु ोस ् तिाईं एक धन्य व्यज्क्त हुनुहुन्छ । त्यो
हो! अतन िरमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई कुन कुराले आसिर् ् हदनुभएको छ?

िसले आफ्नै तनि िुत्रलाई बााँकी राख्नुभएन, तर हामी सबैका तनज्तत उहााँलाई
हदनुभयो, के उहााँले हामीलाई सबै िोक ितन उहााँकै सािमा हदनुहुनछ
े ै न र? रोमी ८:३२
यहद िरमेश्वरले हामीलाई उहााँको िुत्र हदनु भएको छ भने हामी तनज्श्चत हुन सक्छौं कक उहााँले
हामीलाई ससत्तैंमा सबै कुरा हदनुहुनेछ । हामीले केवल उहााँलाई पवश्वास गनु आवश्यक छ ।
अब्रामले ठीक त्यसै गरे ।

अतन ततनले िरमप्रभुमागि पवश्वास गरे , र यो ततनको तनज्तत धासमुकता गतनयो ।
उत्िपत्त १५:६

यो कुनै ितन सतबन्धमा आनन्दको रहस्त्य हो; यो स्त्िाकुले आत्मामा िरमेश्वरको अगािेलाई
आगोमा िानेछ। पवश्वास गनह
ु ोस ् कक िरमेश्वरले तिाईंलाई िुन प्रततज्ञा गनभ
ु एको छ त्यो
हदनुहुन्छ र पवश्वास गनह
ु ोस ् कक उहााँ तिाईं हुनुहुन्छ िसले तिाईंलाई िहहल्यै सबै िोक
हदनभ
ु ु न्छ, अब्राम िस्त्तै, तिाईं एक धन्य व्यज्क्त बन्नह
ु यो । िब तिाईं यो गनह
ु ु नेछ र एक
धन्य व्यज्क्त हदनुभए िस्त्तै हदन को इच्छा संग ओतप्रोत हुनछ
े ।
यो वैवाहहक िीवनमा गचरस्त्िायी खुिीको रहस्त्य हो । हदईएको सबैमा तिाईं सोच्नह
ु ोस ् र तिाईं
हदन चाहनुहुन्छ, िन
ु हाम्रोलागग िरमेश्वरको आसिपर्त तररका हो । तिाइाँले प्राप्त गनु िने सबै
कुरामा सोच्नुहोस ् र तिाइाँले प्राप्त गनुका लागग सलनुहुनेछ, िुन हाम्रो आफ्नै उिाि मागु हो ।
के तिाईंको िीवनसािीले तिाईंलाई योग्यको िस्त्तो व्यवहार गदै न ? त्यसोभए तिाईंले आफू
योग्य भएको महसुस गरे िस्त्तो गरी उनीहरूलाई व्यवहार गनह
ु ोस ्! के त्यहााँ धन्यबाद हुन केहह
छै न ? के िरमेश्वरले तिाईंलाई खव
ु ाउनभ
ु यो, लग
ु ा लगाउाँ नभ
ु एन र तिाईंलाई आश्रय हदनभ
ु यो? के
उसले तिाईंको लागग हिार गुलाबहरू खोलेन र िानीमा हल्का नााँच गयो ? के उहााँले सूयु
अस्त्ताउन लाग्दै आकािमा चमकदार सुनौलो रं ग रं ग्नुभएन ? के तिाई सााँज्च्चकै भन्न सक्नुहुन्छ
कक तिाईलाई आसिर् हदइएको छै न ?
स्त्िष्ट रूिमा यो प्रकक्रया धेरै गाह्रो हुन्छ िब एक ितत या ित्नी स्त्वािी र दबदबा राख्ने छनौट
गदुछन ् । िरमेश्वरले हामीलाई हदनुहुने जयोततलाई िकक्रराख्दा हामीलाई आनज्न्दत हुन सककन्छ
तर धेरै चीिहरू िोकले बादलले भररएका हुन्छन ्; यद्यपि हामीले आभारी हुनको लागग केहह
फेला िारे नौं भने हामी स्त्वािुको लागग समिुण गदुछौं र हामी अरू िीवनसािी सरह हुन्छौं,
स्त्वािी िश्चाताि र आत्म-दयाले भररएको ।

हाम र तनम्रोदलाई श्राि हदइएका गिए ककनभने खुिी िाउनको तनज्तत सलनु र कब्िा गने
इच्छाले सधै तनराि िादुछ । यहद हामी खि
ु ीमा सलइरहे का छौं भने हामी श्रापित मातनसहरूका
छोराहरू हौं र हामी अरूलाई सराप्नेछौं। अब्राम एक धन्य मातनस गिए । यहद हामी अब्रामका
सन्तान हौं भने हामीले पवश्वास गनै िछु कक हामी धन्यको छोराका सन्तान हौं ।
र यहद हामी एक धन्य मातनसका सन्तान हौं भने हामी सााँज्च्चकै धन्यको छौं ।
त्यो धन्यको हो, िसले आसिर् ् िाउनेछ ।
ससत्तैंमा तिाईले प्राप्त गनभ
ु यो, ससत्तैं हदनुहोस ् ।

एक बाइबलीय प्रेम कहानी

मूल प्रेम

संस्त्िाको रूिमा पववाह गतभीर खतरामा छ । ककन धेरै व्यज्क्तहरूको
पववाह र सामान्य सतबन्धमा खराब अनभ
ु व हुन्छ? मौसलक प्रेम
बाइबलमा वणुन गररएको मल
ू सतबन्धमा हेछु
हामी कुन चीिहरू ससक्न सक्छौं ताकक हाम्रो आफ्नै सतबन्धहरू
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