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के नोहाले सिश्ब्यापी अपहरणको ्यापार िंचालन
गरेका सिए ?
एक माननस निनम्रतासाथ नकराना पसलमा आउछ र
मानलकलाई सूनित गिदछ नक उसको व्यिसायमा िास्तनिक
खतरा अिस्स्थत छ । "तपाइँको व्यिसाय र तपाइँको पदरिार
मा केनह निनाश आउँिैछ," उस्ले भन्यो । "तपाईं हाम्रो सुरक्षामा
आउनु बाहेक अरू कसैले यस निनाशलाई रोक्न सक्िैन," उनी
अझै भन्छन् । “जसले हामीलाई स्ितन्रताको एक मार साँिो
संरक्षकको रूपमा स्िीकानेहरूका लानग हामीले सुरक्षाको सन्िूक
प्रिान गरेका छौं ।” उक्त मान्छेले यो घोषणा गछद नक ऊ
पसलको मानलकलाई ननस्चित निनाशबाट बिाउन िाहन्छ र यो
ती सबैमा पनेछ जसले यो सुरक्षा स्िीकार गनद अस्िीकार
गिदछन् ।
त्यो माननसले नबस्तारै पसलको मानलकको काँधमा हात राख्छ
र उसँको यस "िया" को प्रस्तािलाई ध्यानपूिदक स्िीकार गनद
नबन्ती गछद । “हामी तपाईं िा तपाईंको पदरिारलाई कुनै
प्रकारको हानन भएको हेनद िाहाँिैनौं । हामी यस बारे धेरै िु: खी
हुनेछौं ।” त्यसकारण उक्त माननसले ियाको सुरक्षाका
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सतदहरूलाई स्िीकार गनद आग्रह गिदछ । त्यसोभए यो
आपरानधक काण्ड हुन सक्िछ जसलाई अपहरणको धंिा
भननन्छ । यो धमकी िा कुनै प्रकारको िबाब लागू गरीएको
खण्डमा व्यनक्तको इच्छालाई हेरफेर गने जबरजस्ती अभ्यास हो
।
के यो सम्भि छ नक िबाब लागू गनेको लानग, र निनाशको
धम्की पूरा गने पाटीको प्रनतनननधत्ि गनेल,े ियाको साँिोको
सन्िेश दिन सक्ने उही व्यनक्त हुन सक्छ ?
के बाइबलमा उल्लेस्खत जलप्रलयको कथा िास्तिमा निचिव्यापी
जबरजस्तीको धंिा गने रैकेट हो त ? के बाइबलको परमेचिरले
नतनीहरूलाई मार सुरक्षा प्रिान गनुदहुन्छ जसले उहाँको इच्छा
अनुसार काम गिदछन, र जसले उहाँलाई समथदन गनद इन्कार
गिदछन नतनीहरू सबैलाई मानुदहुन्छ ?
उत्पनत ६:१३,१४ तब परमेचिरले न्हलाई भन्नुभयो,
“मासनिहरुको सहंिाले पृथ्िी भररएकोले यसमा भएका
सबै प्राणीहरुलाई नष्ट पानद मैले ननणदय नलएँ [H7843]।
यसथद पृथ्िीनसतै नतनीहरु सबैलाई म झट्टै नष्ट पानेछ।ु
तैंले गोपेर काठको एउटा जहाज बनाउनु र त्यसमा
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कोठाहरु बनाउनु र त्यसको नभर र बानहर पट्टी
अलकराले नलप्नु।
बाइबलले यो भन्छ नक पृथ्िी नहंसाले भदरएको नथयो । के
यसले नहंसात्मक हो भन्ने कारण प्रयोग गरेर माननसहरूलाई
नहंसात्मक रूपमा नष्ट गनद कुनै अथद राख्छ ? के यो कपटी
माननने छैन र ?
यदि हामीले नहब्रूमा नष्ट शब्िलाई हेरयौं
् भने यसको अथद ननम्न
छ:
[H7843]: एक आदिम जरा; क्षय गनद, त्यो हो, (कारणी
रुपमा) निनाश (शास्ब्िक िा सांकेनतक अथदमा):बल्लेबाज, ननकानलएको, भ्रष्ट नष्ट गनुद, हराउनु, मार्, नाश,
पोस्खनु, नबग्रेको, फोहोर ।
यही समान शब्ि तेह्रौं पिहरूमा बाहेक पनन मानथका
अध्यायहरूमा समेत प्रयोग गदरएको छ:
उत्पनत ६:११,१२ परमेचिरको नजरमा पृथ्िी भ्रष्ट नथयो ।
माननसहरुले पृथ्िीमा नहंसा ब्याप्त पारेका नथए ।
परमेचिरले पृथ्िीमा िेख्नु भयो पृथ्िीका माननसहरुले
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आफ्नो जीिन भ्रष्ट [H7843] पारेकोले पृथ्िी नै नष्ट
[H7843] भएको नथयो ।
यदि हामीले अंग्रेजी शब्ि नष्ट लाई प्रयोग गछौं भने, जसलाई
उत्पनि ६:१३ मा यही नहब्रू शब्िलाई अनुिािकले प्रयोग गरेका
छन, यसलाई ननम्न रूपमा पढ्न सनकिंछ:
उत्पनत ६:१३ तब परमेचिरले न्हलाई भन्नुभयो,
“माननसहरुको नहंसाले पृथ्िी भदरएकोले यसमा भएका
सबै प्राणीहरुलाई नष्ट पानद मैले ननणदय नलएँ। यसथद
पृथ्िीनसतै नतनीहरु सबैलाई म झट्टै नष्ट पानेछु।
पृथ्िीलाई निनाश ठाननने कारण यो नथयो नक माननस भ्रष्ट
भएको नथयो िा उसको नबिारलाई नष्ट गरेको नथयो; ऊ नहंसाले
भदरएको नथयो।
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सहंिाले भररएको
यस समयमा संसारले शैतानको दिमागलाई पूणद रूपमा प्रकट
गदररहेको नथयो । धमदशास्त्रले हामीलाई यो नहंसाको स्रोतको
बारेमा बताउँछ । यद्यनप इजनकएलको पुस्तकको २८ औं
अध्यायमा “टायरका राजा”भन्ने िदररमा केनन्ित छ, हामीलाई
भनिष्यसूिक रूपमा शैतानको िदररको बारेमा झलक दिइन्छ तल खस्सानलएको करूब:
इजनकएल २८:१२-१६ “हे माननसको छोरो, टायरको
राजाको निषयमा िुखपूणद गीत गाऊ । उसलाई भन, ‘मेरो
स्िामी परमप्रभु मेरो मानलक यसो भन्नुहुन्छनतमी
आिशदिाि माननस नथयौं, नतमी बुनिले पदरपूणद नथयौं,
नतमी पूणदत सुन्िर नथयौ । सतमी अदनमा सियौं,
परमेश्बिरको बगैंचामा नतमीसँग प्रत्येक बहुमूल्य रत्न
नथयो, मानणक, लालमनण, पुष्पराज, पन्ना, पीनमनण, हीरा,
नफरोजा, गोमेि, आननकस अनन जस्पर नीलम, हदरतमनण
अनन नीलामनण अनन हेरक रत्नमा सुन जनडएको नथयो ।
नतनीहरूलाई यो सुन्िरता दिएको नथयो जुन दिन नतम्रो
सृजना गदरएको नथयो, नतनीहरू नतम्रो लानग तयार गदरए
। परमेचिरले नतमीलाई बनलयो बनाउनुभएको नथयो ।
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सतमी चुसनएका करूब स्िगगदूत सियौं । नतम्रो पखेटा मेरो
नसंहासन सम्म फैनलएको नथयो अनन मैले नतमीलाई
परमेचिरको पनिर पिदतमा राखें । नतमी त्यो रत्नको
बीिमा नहँड्यौ जुन आगो जस्तै िस्न्करहेको नथयो । नतमी
असल अनन ईमान्िार नथयौं जब मैले नतमीलाई बनाएँ ।
तर त्यिपसि सतमीमा दुष्ट कुरो पाइयो । नतम्रो व्यापारले
नतमीकहाँ धेरै सम्पनि ल्यायो तर त्यसले नतमीनभर
क्रुरता उत्पन्न गरायो अनन नतमीले पाप गयौं । यसकारण
मैले नतमीसँग यस्तो व्यिहार गरें, मानौं नतमी अपनिर
िीज हौ । मैले नतमीलाई परमेचिरको पिदतमा फ्याँनकदिएँ
। नतमी निशेष करूब स्िगदिूतहरू मध्ये एक नथयौ नतम्रो
पखेटा मेरो नसंहासनमा फैनलएको नथयो, तर मैले
नतमीलाई आगो जस्तो िस्म्कने रत्नहरू छोड्न बाध्य
गराएँ ।
यो ख्रीष्टको पूणद निपदरत हो जुन भनिष्यिक्ता यशैयाले भनेका
छन, जसले कुनै नहंसा गनुहुद न्न:
यशैया ५३:२-३, ७-९ ऊ एक िानो पालुिा जस्तो
परमप्रभुको अगाडी हुनकियो । उ सुख्खा भूइँमा उनम्ररहेको
एउटा जरा जस्तै नथयो । उसमा त्यस्तो खास गौरि
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नथएन। उसमा निशेष कुरा िेस्खँिैन नथयो । यदि
हामीहरूले उसलाई हेयौं भने हामी त्यस्तो केही खास
कुरा िेख्ने छैनौ जसले ऊ प्रनत हामी आकृष्ट नै हुने
कारणै िेस्खन्िैन । माननसहरूले उसलाई हाँसोको पार
बनाए अनन आफ्नो साथीहरूले उसलाई छानडदिए । ऊ
पीडा नै पीडाले भदरएको माननस नथयो । ऊ राम्रो
प्रकारले ननको हुनेछ भनेर जान्िथे। माननसहरूले
उसलाई हेनद दिएनन्। हामीले उसलाई ध्यानै दिएनौं ।
उसलाई िोट पुयादएर िण्ड दिइयो । तर उसले कनहल्यै
निरोध गरेन् । मानदलाई लगेको भेंडा जस्तै उिले केही
पसन भनेन । ऊ ऊन काट्िा पनन िुपिाप रहने भेंडाको
पाठो जस्तो भयो । उसले आफ्नै बिाउको लानग
कसहल्यै मुख खोलेन् । माननसहरूले जबरजस्ती गरेर
उसलाई लगे । अनन नतनीहरूले उसलाई ननष्पक्ष प्रकारले
न्याय गरेनन् । कसैले पनन उसको पदरिारको बारेमा केही
भन्न सकेनन, नकनभने बाँनिरहेका माननसहरूका ठाउँबाट
उसलाई लगेर गयो । मेरा माननसहरूका पापहरूका
खानतर उसलाई िण्ड दिइयो । उ मयो र उसलाई
धनीहरूको
निहानसँगै
गानडयो।
उसलाई
िुष्ट
माननसहरूसँग गानडयो । उिले केही नराम्रो काम गरेन ।
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उसले कनहल्यै झूटो बोलेन तर यस्ता िुघदटनाहरू उमानथ
भए ।
राजाको छोराको बारेमा कुरा गिै, भजनसंग्रहका रिनयताले यो
घोषणा गरे:
भजनसंग्रह ७२:१४ अत्यािार र क्रूर माननसहरू जसले
नतनीहरूलाई नोक्सान पुरा्याउँन िाहन्छन् नतनीहरूिेस्ख
राजाले बिाउँनु हुन्छ । ती िीन-हीन माननसहरूको
जीिन राजाको ननस्म्त अत्यन्त महत्िपूणद छ ।
त्यसैले परमेचिरको पुरले कुनै नहंसा गनुदहुन्न, र जसलाई उहाँले
छुटकारा दिनुहुन्छ उहाँले नहंसामा संलग्न हुनबाट र नहंसात्मक
व्यिहारबाट बिाउँनुहुन्छ । शैतान नहंसाले भदरएको छ र उसले
यस नहंसात्मक आत्माले संसार भदरदियो । शैतानले नहंसाको
भाि जगाउने मुख्य निषय के हो ? - उसको परमेचिरको
पुरप्रनत ईष्यादलुपन हो ।
यशैया १४:१२-१४ नतमी नबहानको तारा जस्तो नथयौ,
तर नतमी आकाशबाट खस्यौ। पनहले सारा पृथ्िी नै नतमी
समक्ष नतमस्तक हुन्थ्यो। तर अनहले नतमी कादटएर
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ढल्यौ । नतमीले सधैं आफैले आफूलाई भन्ने गिदथ्यौ, “म
सिोच्च परमेचिर जस्तो उच्च हुनेछु। म आकाशमानथ
जानेछु। म मेरो नसंहासन परमेचिरको ताराहरूमानथ
राख्नेछु। म पनिर पिदत जफोनको टापुमा बस्नेछु। म धेरै
िेिताहरूलाई त्यस पिदतमानथ भेट्नेछु । म बािलहरूको
बेिी सम्म जानेछु, म आफू सिोच्च परमेचिर जस्तै हुनेछु
।”
शैतानको िाहना भनेको "सिोच्च जस्तै हुनु" हो । उसले
आिरणरुपी करूबको आफ्नो ओहिालाई तुच्छ ठान्न थाल्यो र
ईचिरीय पदरषिको ईष्याद गयो जहाँ केिल परमेचिरको पुरले
मार प्रिेश गनद सक्थे ।
जकदरया ६:१२-१३ उसलाई भन, ‘सिदशनक्तमान
परमप्रभुले भन्नुभएको छ, “त्यहाँ एकजना माननस छ
जसलाई ‘हाँगो’ भननन्छ । त्यो ‘हाँगो’ जहाँछ त्यहाँबाट
ननकानलने छ र त्यसले परमप्रभुको मस्न्िर ननमादण गनेछ
।
हो, उसले परमप्रभुको मस्न्िर ननमादण गनेछ अनन
सम्मान गदरनेछ । यो आफ्नो नसंहासनमा बस्नेछ ऊ
शासन गनेछ । ऊ उसको नसंहासनमा पूजाहारी हुनेछ र
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उिले सतनीहरूको सबचमा [त्यो भनेको सपता र पुत्र
बीच] शान्ततको कायग गनेि ।’
परमेचिर "जस्तो" हुन िाहने शैतानको इच्छा उहाको िदररको
अथदमा होइन, तर उ परमेचिरको पुरको ईष्याद गने उसको
पनतत मनोिृनिले उहाको निरुिमा बोल्ने जो "उहाँको
[परमेचिरको] मनहमाको िमक हुनुहुन्छ, र उहाँको व्यनक्तको
व्यक्त छनि”; र जसले "सबै िीजलाई उहाँको शनक्तको ििनले
समथदन गनुदहुन्छ।" (नहब्रू १:३) । पृथ्िीमा ख्रीष्टले आफ्ना
िेलाहरूलाई भन्नुभयो, "स्िगद र पृथ्िीमा सारा अनधकार मलाई
दिइएको छ।" (मिी २८:१८) ।

यूहन्ना ५:२६ जीिन नपताबाट आउँिछ र पुरलाई पनन
उहाँले जीिन-िान दिने अनधकार प्रिान गनुदभएको छ ।
कुनै पनन सृनष्ट गदरएका जीिमा जीिन हुँिैन, लगायत शैतानमा
। सबै जीिन परमेचिरबाट र उहाँको स्ि:सृनष्ट हुनुभएको पुरद्वारा
नै आउँिछ, “जो अदृचय ईचिरको प्रनतरूप हुनुहुन्छ, उहाँ सबै
प्राणीहरूका जेठा (सिदप्रधान) छोरा हुनुहुन्छ । उहाँद्वारा (पुर)
स्िगदमा र पृथ्िीमा भएका सबै थोक सृनष्ट गनुदभएको हो, िेस्खने
र अदृचय िस्तु, िाहे ती नसंहासनहरु, िा आनधपत्य, िा
प्रधानानधकारहरु, िा शनक्तहरु: सबै थोक उहाँ द्वारा सृनष्ट
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गदरएको हो, र उहाँका लानग: उहाँ सबै कुरामा अनघ हुनुहुन्छ, र
[िा] उहाँमा सबै थोक सानमल छन् ।” कलस्सी १:१५-१७
यी सबैको कारण, “ख्रीष्टले परमेचिरको आज्ञा पालन गनुदभयो
यसथद परमेचिरले उहाँलाई उच्च स्थानमा पुयादउनु भयो ।
परमेचिरले ख्रीष्टको नाउँलाई अरू सबै नाउँहरू भन्िा महान
बनाउनु भयो । उहाँले यसो गनुदभयो तानक स्िगदमा, पृथ्िीमा औ
पातलमा प्रत्येक िस्तु येशूको नाउँमा घुँडा टेकोस् । “येशू ख्रीष्ट
प्रभु हुनुहुन्छ” भनी प्रत्येक नजब्रोले स्िीकारोस् । जब
माननसहरूले यसो भन्छन्, यसले नपता परमेचिरमा मनहमा
ल्याउनेछ । नफनलप्पी २:९-११
यी सब िीजहरू प्रनत शैतानले ईष्याद गयो । ऊसले यी सबै
मनहमा िाहन्छ तर आफ्नो स्िाथदको लानग । उसले पुरलाई
तुच्छ ठान्छ र कनहल्यै पनन उहाको कृपालु अस्ख्तयारको
अधीनमा नबस्ने िािा गरेको छ ।
शैतानको घृणा ख्रीष्टप्रनत यनत ठूलो भयो नक उसले शुरूिेस्ख नै
परमेचिरको पुरलाई मानद योजना गयो । ख्रीष्टको क्रूसीकरणले
ब्रह्माण्डलाई शैतानको िास्तनिक अनभप्रायलाई प्रकट गथ्यो
जुन यस संसारको सृनष्ट हुनुभन्िा पनहले िेखी नै जरा गाडेको
नथयो ।
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यूहन्ना ८:४४ नतमीहरूका नपता शैतान हो । नतमीहरू
उसका सन्तान हौ । उसले जे िाहन्छ नतमीहरू त्यही
गिदछौ । शैतान आरदकालदेन्ख नै हत्यारा सियो । उ
सधैं सत्यको निरुिमा छ अनन उनभर सत्य छैन । जब
ऊ झूटो बोल्छ तब उसले त्यो झूठो स्िभानिक रूपले
बोल्छ । हो शैतान असत्यिािी अनन असत्यको नपता हो
।
शैतानले हत्या गने पदरकल्पनाले उसको नहंसाको भािनालाई
उक्सायो । यो संसार परमेचिर र उहाँको पुरको स्िरूपमा सृनष्ट
गदरएको नथयो, त्यसकारण जब शैतानले ननिोष जोडीलाई
बगैंिामा िेख्यो, उ ईष्यादले भदरयो र उनीहरुलाई नष्ट गने दृढ
संकल्प गयो । उसले पापको कारण गिाद उनीहरूलाई
परमेचिरको ियालु अनुहारमा बािल ल्यायो । नतनीहरूले
आफ्ना सृनष्टकतादसँग घननष्ठ सम्बन्धको आनन्ि उठाएका नथए ।
अब, पापको कारण, नतनीहरूको प्रेम डरमा पदरणत भयो र
उनीहरूले आफूलाई उहाँको उपस्स्थनतबाट लुकाए ।
उत्पनत ३:८-१० जब साँझको हािा बनहरहेको नथयो
परमप्रभु परमेचिर बगैंिामा घुनमरहनु हुँिा ती पुरुष र
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स्त्रीले परमप्रभु परमेचिरको आिाज िाल पाएर सतनीहरु
बगैंचाको रुखहरुमाझ लुके । परमप्रभु परमेचिरले त्यस
पुरुष माननसलाई बोलाउनु भयो अनन सोध्नु भयो, “नतमी
कहाँ छौ ?” तब त्यस पुरुष माननसले उिर दियो,
“तपाईको आिाज मैले बगैंिा नभर िाल पाएँ र म नाङ्गैं
रहेको हुँदा डराएुँ र म लुकें ।”
जब आिम र हव्िाले पाप गरे उनीहरूले आफ्नो हृियमा घृणा
र ईष्यादको भािनालाई ननम्त्याए । नतनीहरू परमेचिरको निरुि
शैतानसँग एकताबि भए ।
उत्पनत ३:११-१३ तब परमप्रभु परमेचिरले भन्नुभयो,
“नतमी नाङ्गैं छौ भनी कसले भन्यो ? के नतमीले मैले
जुन रुखबाट फल नखानु भनी आज्ञा दिएको नथएँ
त्यसैको फल त खाएनौ ?” त्यस माननसले भने, “स्त्री
जो तपाईंले मसित बस्न रदनु भयो, उसैले मलाई
रुखको फल दिईन् अनन मैले खाएँ ।” तब परमप्रभु
परमेचिरले त्यस स्त्री माननसलाई भन्नुभयो, “नतमीले नकन
यस्तो काम गयौ ?” तब त्यस स्त्रीले भनी, “िपगले
मलाई धोका रदयो र मैले त्यो फल खाएुँ ।”
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िुबै आिम र हव्िाले कसै अरुलाई िोष लगाए । ननस्सन्िेह,
नतनीहरूले तकि गरे, यदि कोही मनुद पछद भने यो उनीहरूबाहेक
अरू कोही हुनुपिदछ । आिमले आफ्नी पत्नीलाई िोष दिए
जबनक हव्िाले सपदलाई िोष लगाईन । तर ती िुिैले
परमेचिरलाई िोष दिए - हव्िा र सपद िुबैका सृनष्टकताद ।
तर के हामीले जानेका छैनौं नक सबै िीजहरू पुरद्वारा सृनष्ट
गदरएका हुन् ? के उहाँ परमेचिरको ििन (आिाज) हुनुहुन्न ?
(यूहन्ना १: १) । पाप पनिर जोडीमा प्रिेश गरेपनछ पुर,
परमेचिर र माननस नबि एक मार मध्यस्थ बन्नुभयो (१ नतमोथी
२:५), र उहाँ नतनीहरूकै अनघ उनभनु भयो । यसरी अरूप्रनत
नतनीहरूको ननन्िाको क्रममा नतनीहरू शैतानको साथ नमलेर
परमेचिरको पुरको हत्या गरे ।
यो त्यस्तो आत्मा नथयो, जुन सम्पूणद मानि जानतमानथ सयो ।
यो परमेचिरको पुरप्रनत घृणाको भािना हो । यस घृणाको स्रोत
सनजलैसँग ठम्याउिैन र बुनझिैन, तर प्राकृनतक मानि हृिय
सहजै प्रनतरोधको साथ काम गिदछ, जसले ख्रीष्टको आत्माको
नबरूि नहंसा ननम्त्याउँछ ।

17

माननसका लानग बाँच्नको ननस्म्त एउटै मार तदरका, ख्रीष्टले
आफ्नो जीिनको शनक्त मानि जानतलाई दिन जारी गनुद नथयो ।
यसैले ख्रीष्ट संसारको जगिेस्ख मादरनुभएका थुमा हुनुहुन्छ
(प्रकाश १३:८) । संसारको जगिेस्ख नै हाम्रो पापको ननस्म्त
येशू घाइते हुनुभयो । उहाँ शुरूिेस्ख नै हाम्रा अधमदहरूका लानग
घाईते हुनुभयो । यद्यनप माननसजानतको उद्दारको लानग, शैतानले
प्रेदरत गरेको घृणाको बाबजुि ख्रीष्टले प्रत्येक व्यनक्तलाई प्रेम गनुद
परेको नथयो ।
यशैया ६३:९ मासनिहरूिुँग धेरै कष्टहरू सिए, तर
परमप्रभु उनीहरूका सिरूद्ध सिएनन् । परमप्रभुले
माननसहरूलाई प्रेम गनुदभयो । अनन उनीहरू प्रनत िुखी
हुनुभयो । यसकारण परमप्रभुले उनीहरूलाई बिाउनु
भयो, उहाँले नतनीहरूलाई बिाउनु आफ्ना खास
स्िगदिूतलाई पठाउनु भयो । उहाँले नतनीहरूलाई उठाउनु
भयो र बोक्नु भयो; असन सतनीहरूलाई िदा-ििगदा
हेरचाह गनुग भयो ।
ख्रीष्टको आत्माको लानग माननसको स्िाभानिक िुचमनीले
उनीहरूलाई आत्माको प्रेरणालाई िबाउन र िरपरका
माननसहरूलाई घृणा र नहंसाको साथ प्रनतनक्रया गने नथयो ।
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मिी २५:४० “तब राजाले नतनीहरूलाई जिाफ दिने
छन्, ‘म नतमीहरूलाई साँिो भन्िछु । यहाँ नतमीहरूले
मेरा यी माननसहरूका ननस्म्त जे जनत गयौ, ती जनतनै
नगण्य भएता पनन नतमीहरूले मेरा ननस्म्त गरेका हो ।”
यो कुरा बुझ्न को लागी महत्िपूणद छ । सबै नहंसा एक
आत्माबाट प्रेदरत हुन्छ जुन ईचिरीय पुरको लानग ईष्याद र
घृणाले भदरएको छ । तसथद, सबै नहंसाहरू ख्रीष्ट प्रनत घृणाको
एक नहस्सा रहेको छ, यदि उत्पनि पूणद रूपमा अज्ञात छ
भनेतापनी । संसारको घृणाले हरेक दिन ख्रीष्टलाई छेड्िछ ।
उत्पनि छ मा िणदन गदरएको सबै नहंसा पुरुष र मनहला माफित
शैतानले ख्रीष्टप्रनत गरेको घृणा को एक अनभव्यनक्त हो । उत्पनि
छ मा िणदन गदरएको सबै नहंसा पुरुष र मनहला माफित शैतानले
ख्रीष्टप्रनत गरेको घृणा को एक अनभव्यनक्त हो ।
यूहन्ना १४:६-१० येशूले भन्नुभयो, “म नै बाटो हुँ, सत्य
र जीिन म नै हुँ। नपताकोमा जाने माध्यम हुँ । यरद
सतमीहरूले मलाई सचनेको भए तब मेरो सपतालाई पसन
सचन्ने सियौ । तर अब नतमीहरू नपतालाई जान्नेछौ।
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नतमीहरूले उहाँलाई िेखेकाछौ ।” नफनलपले येशूलाई
भने, “प्रभु, हामीलाई नपता िेखाइदिनुहिस् । त्यही
हामीलाई पयादप्त हुनेछ ।” येशूले जिाफ दिनु भयो,
03 Adam's Perception of the Divine Sentence.mp3

“नफनलप
धेरै समयिेस्ख म नतमीहरूसंगै छु र पनन मलाई निस्न्िनौ
भन्छौ ? जिले मलाई देखेकोि उिले मेरो सपतालाई
पसन देखेकोि । यसथद नतमी कसरी भन्छौ, ‘हामीलाई
नपता िेखाउनु होस् ?’ के नतमीहरू निचिास गछौ नक म
सपतासभत्र िु र सपता मसभत्र हनुहति भनेर ? जुन
कुराहरू मैले भने त्यो मबाट आएको होइन। नपता मनभर
बाँच्नु हुन्छ अनन उहाँले आफ्नो काम आफै गनुदहुन्छ ।
१ यूहन्ना ५:११-१३ परमेचिरले दिएको साक्षी यो हो
परमेचिरले हामीलाई अनन्त जीिन दिनु भएको छ। असन
यो अनतत जीिन उनका पुत्रमा ि । मासनि जोसित
पुत्र ि उसित त्यो जीिन हति । तर मासनि जोसित
परमेश्बिरका पुत्र िैनन् उिको त्यो जीिन हुँदैन ।
नतमीहरु जो परमेचिरका पुरमा निचिास गछौं म
नतमीहरुलाई यो पर लेख्िैछु तानक अब नतमीहरुले
अनन्त जीिन के रहेछ भनी जान्ने छौं ।
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भ्रष्टाचार / सिनाशको पि
प्रेदरत पािलले हामीलाई रोमीको पुस्तकमा यस निनाश
प्रनक्रयाको बयान गछदन्:
रोमी १:२१-२८ माननसहरूले परमेचिरलाई निने । तर
नतनीहरूले उहाँलाई परमेचिरको रूपमा मनहमा गरेनन् र
धन्यिाि पनन प्रकट गरेनन् । माननसहरूका नििारहरू
बेकामका भए अनन अन्धकारले नतनीहरूको मुखद
बुनिलाई ढाकी दियो । माननसहरूले आफूलाई ज्ञानी
भनेर ठाने अनन नतनीहरू मूखद बने । नतनीहरूले
परमेचिरको मनहमा गनद छोनडदिए जो अनन्त हुनुहुन्छ ।
तर परमेचिरको मनहमालाई संसादरक िस्तु जस्ता िेस्खने
मूनतद-पूजासँग साटे । माननसहरूले परमेचिरको
मनहमालाई िरा-िुरूङ्गी, पशुहरू र सपदहरू जस्ता िेस्खने
बनाइएका मूनतद-पूजासँग साटे । माननसहरू पापले
भदरएका नथए, नतनीहरू िुष्ट कामहरू गनद िाहन्थे ।
यिैले परमेश्बिरले सतनीहरूलाई पापपूणग जीिनमै जीउन्
भनेर िोसडरदनु भयो । त्यसैले नतनीहरूले एका-अकादमा
आफ्ना शदररहरूको अनािर गिै यौन-पापहरू गरे । ती
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माननसहरूले परमेचिरको सत्यलाई झूटमा पदरितदन गरे ।
आफैद्वारा बनाइएका ती थोकहरूलाई पुज्न र सेिा गनद
थाले । तर परमेचिरले बनाउनु भएको कुराहरूको
उनीहरूले न त पूजा गरे न सेिा गरे । परमेचिरको
प्रशंसा सधैं हुनपछद । आनमन । मासनिहरूले त्यस्तो
कायगहरू गरेकाले परमेश्बिरले सतनीहरूलाई लाजमदो
काम गनगलाई िोसडरदनु भयो जुन नतनीहरू गनद िाहन्थे ।
पत्नी माननसहरूले पुरुषहरूसंग प्राकृनतक यौन सम्पदक
छडेर स्त्रीसंग नै अप्राकृनतक यौन सम्पदक गनद थाले ।
त्यस्तै प्रकारले लोग्ने-माननसहरूले पनन स्त्रीसंगको
प्राकृनतक यौन छोडेर अन्य लोग्ने-माननसहरूसंग
अप्राकृनतक सम्बन्ध राख्न थाले । नतनीहरूले आपसमा
लाजमिो कामहरू गरे । असन सतनीहरूले गल्ती काम
गरेकोले सतनीहरूका शरीरले कष्ट पाए । परमेश्बिरको
ित्य ज्ञान राख्नु पिग भन्ने कुरालाई मासनिहरूले महत्ि
रदएनन् । त माननसहरूले नगनुद पने काम गरे । यिैले
व्यिगकै कामहरू गरोि् भनेर परमेश्बिरले िासडरदनु भयो
।
भ्रष्टािारको प्रनक्रया स्िगदको साँिो परमेचिरको मनहमा गनद
अस्िीकार गरेर झूटो उपासना शुरू गरेर दिमागलाई अँध्यारो
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बनाएर शुरू हुन्छ । भ्रष्टािार बढ्िै जान्छ, नभर नभरै ख्रीष्टको
लानग प्राकृनतक घृणा बढ्छ र क्यान्सर जस्तै प्रकट हुन्छ । यस
संसारका प्रथम बानसन्िाहरूको लानग यो क्रमबि िरणहरू सुरू
भयो जसद्वारा परमेचिरले उनीहरूलाई उनीहरूको इच्छा
अनुसारको िीजहरू दिनुभयो । उहाँले उनीहरूलाई नराम्रो
स्नेहमा डुबाउन दिनुभयो, नकननक उनीहरू ख्रीष्टले सृनष्ट गरेको
आज्ञाको नििोह गनद िाहन्थे । यो प्रनक्रया परमेचिरले
नतनीहरूलाई व्यथद दिमागलाई पूणद रूपमा त्यागेर समाप्त हुन्छ ।
यो त्यस्तो दिमाग हो जुन अब उप्रान्त जीिनको िास्ता गिैन ।
यो त्यस्तो दिमाग हो जुन मृत्यु र निनाशको केही नििार गिैन
र यनत पक्षाघातपूणद छ नक पचिाताप गनद समेत असमथद छ ।
यौन निकृनत, हत्या र निनाश आदि पनतत दिमागको लागी
सामान्य हुन । यद्यनप यस प्रनक्रयामा ख्रीष्टलाई अस्िीकार,
नतरस्कार गदरयो र आत्मामा यातना दिइयो, एक अकादप्रनत
माननिय नहंसा भनेको केिल परमेचिरको पुरप्रनत उनीहरूको
घृणा र नहंसाको अनभव्यनक्त नथयो ।
त्यसकारण हामी यो िेख्छौं नक शैतानको आत्मालाई पूणदरूपमा
शासन गनद र ख्रीष्टप्रनत उसको घृणा र ईष्याद प्रकट गने
प्रनक्रयामाफित संसारले आफैलाई नै नष्ट गदरसकेको छ । केिल
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एउटा कुरा बाँकी रहेको छ, यो व्यथद दिमागलाई यसको
सृनष्टकतादलाई अस्िीकार गरेर पृथ्िीमा पूणद रूपमा प्रकट गनुद
नथयो । माननसका हृियमा रोपेको अदृचय बीजले यसको फल
अिचय िेस्खने संसारमा पाउनेछ, पृथ्िीमा माननसको प्रभुत्िको
कारणले (आिमले पाप गरे पनछ काँढा र काँढाको झाँकाहरूमा
स्पष्ट िेस्खन्छ) । यसलाई येशूले लगाउनुभएको काँडाको
मुकुटले प्रनतनननधत्ि गिदछ जुन उहाँ बोक्ने क्रूसको एक अंश हो
।
इनतहासभदर शैतानले मुनक्त ल्याउने प्रनतज्ञा गदरएको सन्तान
(मसीह) लाई पदरत्याग गनद कोनशस गदररहेको छ (उत्पनि
३:१५; प्रकाश १२: १-५) । माननसजानतलाई नाश गरेर
शैतानले ख्रीष्टको जन्मको सबै आशालाई नष्ट गनेछ । शैतानको
घृणास्पि प्रभािमा, संसारले ख्रीष्टको यस गभदपातमा भाग नलयो
। एस्न्टस्ल्डनलयन (जल-प्रलय पूिदका जनहरू) क्रूसको प्रकाशमा
परुसका शब्िहरूले स्पष्टता पािदछन:
१ परुस ३:१८-२० नतमीहरुको ननस्म्त ख्रीष्टले सधैंको
ननस्म्त जीिन िनलिान दिनुभयो । उहाँ िोषी हुनु हुन्न
नथयो, तर उहाँ नतनीहरुको ननस्म्त मनुद भयो जो िोषी
नथए । नतमीहरु सबैलाई परमेचिरकहाँ ल्याउनु उहाँले
यसो गनुद भयो । उहाँ शरीरमा मनुदभयो, तर उहाँलाई
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आत्मामा जीनित तुल्याइयो । अनन उहाँ आत्मा स्िरुप
बन्िी [पापको जेल, भजनसंग्रह १४२:७]; आत्माहरुलाई
नशक्षा दिनु जानुभयो । ती आत्माहरु सतनीहरु हन्
जिले नूहको िमयमा परमेश्बिरको आज्ञा पालन गनग
अस्िीकार गरेका सिए । परमेचिरले नतनीहरुलाई
धैयदनसत प्रनतक्षा गदररहनु भएको नथयो जुन बेला नूहले
जहाज बनाइरहेका नथए । केिल जम्मा आठजना त्यस
जहाजमा बाँिेका नथए । ती माननसहरुलाई पानीले
बिाएको नथयो ।
हामी यहाँ िेख्छौं नक जब येशूले नूहको माध्यमबाट जहाजनभर
पस्न आग्रह गनुदभयो तब उहाँसँग आत्माको बोझ नथयो । जसरी
ननजीि प्रकृनतले २,००० िषद अनघ स्ख्रष्टको मृत्युको गिाही
दिएको नथयो (सूयद मध्य दिनमा अध्यारोमा पदरणत भयो),
यसले एनन्स्टनडलुनभयन क्रूसको साक्षी पनन दियो । जब त्यो
धमदत्यागी आइमाईको पानी (नहंस्रक पृथ्िी) भस्त्कयो, यो
उनीहरूको आफ्नै जन्मजात अनुभिको निनाशको अनभव्यनक्त
नथयो जुन बीउ (ख्रीष्ट) लाई उनीहरूले आफ्नो अनैनतक नहंस्रक
व्यिहारमा डुबाए ।

25

अय्यूब २२:१५-१७ अय्यूब जुन बाटोमा िुष्ट माननसहरू
नहनडसकेका नथए, नतमी त्यही पुरानो बाटोमा नहंनडरहेछौ ।
ती िुष्टहरू नष्ट भए नतनीहरू मृत्युको मुखमा पुग्नु अनघ नै
नतनीहरूलाई बाढीले बगाएर लग्यो । ती मासनिहरूले
परमेश्बिरलाई भने, ‘हामीलाई एक्लै िाडी रदनुहोि्,
सिदशनक्तमान परमेचिरले हामीलाई केही पनन गनद सक्नु
हुन्न ।’
यो यस पदरप्रेक्षमा छ नक नूहको कथालाई ियाको सन्िेशको
रूपमा बुझ्न सनकन्छ । नूह माफित संसारलाई परमेचिरको
सन्िेश अनुग्रहमय मान्न सक्ने एक मार सम्भानित तदरका
अपदरहायद निनाशको लानग नतनीहरूले ख्रीष्टलाई गरेको कामको
पदरणाम हो । यो सम्पूणद सृनष्ट उहााँमा एकसाथ आयोनजत
गदरएको छ ।
कलस्सी १:१७ सबै िीजहरू बनननु अनघ पनन ख्रीष्ट
हुनुहुन्थ्यो। अनन उहाँ द्वारा प्रत्येक िीज एक साथ
रास्खएकोछ िालु रहन ।
यूहन्ना १:३ र उहाँकै माध्यमबाट निचि सृजना हुन सक्यो
। उहाँ नबना केही सृजना हुन सकेन ।
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जब आिमले पाप गरे, तब ख्रीष्टले भोग्नु परेका पीडाको
प्रमाणको रूपमा अिनको बगैंिामा पातहरू झरे । त्यसैले जलप्रलय नसजदनामा एनन्स्टनडलुनभयन अस्िीकृनत र नहंसाको कारण
श्रम पीडा संग निलाप हुनेछ ।
यशैया २४:४-६ यो िेश दरिो र उजाड हुनेछ। यो संसार
दरिो र िुबदल हुनेछ। पृथ्िीका महत्िपूणद माननसहरू
हराउँनेछन् । यो पृथ्िीमा बस्ने मासनिहरूले भूसम नै
अशुद्ध बनाउनेि । यो कसरी भयो? माननसहरूले
परमेचिरको व्यिस्थाका निरूि गल्ती कामहरू गरे।
माननसहरूले परमेचिरको धानमदक-निधानहरू पालन
गरेनन् । माननसहरूले धेरै समय अनघ नै परमेचिरसँग
एक करार गरेका नथए तर त्यो नतनीहरूले भङ्ग गरे । यस
पृथ्िीमा बस्ने माननसहरू आफ्ना गल्ती कामहरूले गिाद
िोषी छन् । यिैले यि पृथ्िीलाई ध्िंि गनगलाई
परमेश्बिरले सनणगय गनुगभयो । माननसहरू िस्ण्डत हुने
छन्। केिल थोरै माननसहरू मार बाँकी रहने छन् ।
रोमी ८:२२ हामी जान्िछौ सारा संसार सृनष्ट गदरएको
प्रसि-िेिनाले तडनपरहेकी एउटी स्त्रीले झैं आज सम्म
उत्सुकतापूिदक पदस्खरहेकै छन् ।
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यदि परमेचिरले नै जो एक हुनुहुन्छ, जसले नहंसात्मक नहसाबले
एस्न्टनडल्युनभयन्सलाई नष्ट गनुदभएको भए उहाले शैतानको
आत्मालाई प्रिशदन गदररहेको हुनुहुन्थ्यो । नूहको सन्िेश
जबरजस्तीको सुसमािार नथएन र यसैले यो एउटा
जबरजस्तीको कायद नथएन । माननसका पापीपनले नै जलप्रलय आएको नथयो, नकनभने पृथ्िीमा पापको प्रभाि छ ।
लेिी १८:२५-२८ नतनीहरूले आफ्नो भूसमलाई त्यिरी
अशुद्ध बनाएको कारण अनहले त्यो भूनमले आफ्ना
मासनिहरूलाई उच्िेद गरररहेि । “यसथद नतमीहरूले
मेरा निनध-निधानहरू मान्नुपछद र नतमीहरूले कुनै पनन
त्यस्ता अधमद पाप कमद गनुद हुँिैन। यी निधानहरू
इस्राएलीहरूका ननस्म्त हुन्, अनन यी ननयमहरू
नतमीहरूसँगै त्यहाँ बस्नेहरूका ननस्म्त पनन हुन् । त्यो
भूनम अशुि भएको छ कारण त्यहाँ पनहलेका
बानसन्िाहरूले त्यस्ता घोर पाप कमदहरू गरेका नथए ।
यरद सतमीहरूले पसन त्यिै गयौ भने ती पसहलेका
मासनिहरूलाई जिरी त्यो भूसमले हटाएको सियो
सतमीहरूलाई पसन हटाउनेि ।
कृपया कारणहरू याि गनुदहोस् जुन हामीले जल-प्रलयका लानग
सूिीबि गरेका छौं:
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१. परमेचिरको पुरको निरुि नहंसा माननसको स्िाभानिक
घृणा ।
२. पृथ्िीका पापी बानसन्िाहरूको नहंसाको कारण पृथ्िी
आफै भ्रष्ट (निनाशको स्स्थनतमा) र नहंसाले भदरएको
नथयो ।
३. परमेचिरले एक ियालु िेतािनी सन्िेश पठाउनुहुन्छ
(जबरजस्तीको सन्िेश होइन) ।
४. माननसहरुले ख्रीष्टको आत्माको ियालु नबन्तीलाई
अस्िीकार गरे ।
५. माननसले परमेचिरलाई पुकाछदन, "हामीबाट टाढा
हुनुहोस!"
६. परमेचिरले, कुनै जबरजस्ती िा बल नबना, माननसलाई
एक पनतत दिमागमा दिनुहुन्छ
र माननस आफ्नो
उजाडपनमा छोनडन्छ ।
७. “तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्मा माननसमा सधैं
संघषद गनेछैन ।” (उत्पनि६:३), र यसरी उहाँको आत्मा
पापी जानतबाट हटाइयो ।
८. माननसले आफ्नै छनौटको ननतजा प्राप्त गिदछ ।
९. "यस भूनमले आफ्नै बानसन्िालाई ऊकाँल्छ" नकननक
यसले प्राकृनतक रूपमा आफ्नो अपनिरता र नहंसाको
स्स्थनतमा प्रनतनक्रया गिदछ ।
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शैतानले मानि जानतलाई यसको सृनष्टकतादको नबिोह गनद
उक्सायो । उहाँको परीक्षाको कारण उनीहरूले उनीहरूको
िैननक आत्म-भोगमा “परमेचिरको पुरलाई क्रूसमा टाँग्न लगाए,
र उहाँलाई खुल्ला लाजमा पारे ।" (नहब्रू६:६) । यही कारणले
गिाद परमेचिरको आत्मालाई पृथ्िीबाट ननस्कानसत हुन कारण
बन्यो र बाढी आयो । मानिको ननन्िा गने र अरूप्रनत न्यानयक
मनोिृनि, परमेचिरको पुरलाई लगायत ले, गिाद आत्म-ननन्िा,
आत्म-न्याय, र त्यसकारण आत्म-निनाश ल्यायो ।
मिी ७:२ जुन ननयम उपयोग गरी नतमीहरू अरूको
ननसाफ गिदछौ, उसैगरी नतमीहरू पनन ननसाफ गदरनेछौ ।
अनन जुन उपाय प्रयोग गरी अरूलाई नतमीरू क्षमा गनेछौ
त्यही उपाय उपयोग गरी नतमीहरूलाई क्षमा प्रिान
गदरनेछ ।
भजनसंग्रह ७:१४-१६ िुष्ट माननसहरूले दिएको कष्ट र
पीरहरू तपाईंले ननचिय िेख्नु भएकोछ । यस निषायमा
तपाईंले केही गनुदहोस् । ती असहाय माननसहरूलाई
सहायता गने कोही पनन छैनन् । दृष्टीहीनको ननस्म्त तपाईं
रक्षक हुनुहुन्छ । सतनीहरूले पाउनु पनै दण्ड पाउने िन्,
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जो अरूको लासग कपटी िन् । तर सतनीहरूले जस्तो
रोपेका िन् त्यस्तै फल पाउनेिन् ।
नहतोपिेश १:२९-३१ म नतमीहरूलाई सहायता गने छैन
कारण मैले दिएको ज्ञान नतमीहरूले नलन अस्िीकार
गरेका छौ नतमीहरूले परमप्रभुको डर मान्न र उहाँलाई
सम्मान गनद अस्िीकार गरेका नथयौ । नतमीहरूले मेरो
उपिेश सुन्न अस्िीकार गरेका नथयौ । जब मैले
नतमीहरूलाई सही मागद-िशदन गराउन खोजें त्यस िखत
नतमीहरूले मलाई ध्यानै दिएनौ । नतमीहरूले आफूले
रोजेको जीिन शैली नै मन परायौ । दुष्ट योजनामा
व्यस्त रह्यौ, सतमीहरूले मेरा उपदेश मानेनौ, यििग
सतमीहरूले असहले आफ्नो कमगको फल भोग्नै पिग, त्यही
नै सतमीहरूले ग्रहण गनुग पिग ।
िुबै पुरानो र नयाँ करारहरूमा शैतान नाशकताद हो जबनक
परमेचिर पुन: स्थापनाकताद हुनुहुन्छ ।
१ परुस ५:८ स्ियंलाई ननयन्रण गर अनन सािधान बस
। शैतान नतमीहरुको शरु हो । त्यो नसंहले नशकार खोजे
जस्तै कसैलाई खान िारैनतर घुमी नहडछ ।
31

यूहन्ना १०:१० एक िोर िोनद, मानद र ध्िंस गनद मार
आउँिछ । तर म जीिन-िान गनद आएँ-त्यस्तो जीिन
जुन पूणद र असल छ ।
ख्रीष्ट नहजो, आज र सिासिदिा समान हुनुहुन्छ (नहब्रू १३:८) ।
उहाँको नपताले जस्तै पुरले पनन माननससँग व्यिहार गने उहाँको
तदरका बिल्िैन । “नकनभने म परमप्रभु बिस्ल्िन; यसकारण
नतमी याकूबका सन्तानहरू नष्ट भएनौ ।” (मलाकी ३:६) ।
यही प्रकृया धमदशास्त्रभदर बारम्बार िोहोयादइएको छ । केनह
उिाहरणहरू जुन यस प्रनक्रयालाई पछ्याउँछन्:
१. नूहको समयमा जल-प्रलयले गरेको निनाश ।
२. सिोम र गमोराको निनाश ।
३. प्रस्थानको समयमा नमश्रको निनाश ।
४. इजरायलले ख्रीष्टलाई गरेको अस्िीकार र
यरूशलेमको निनाश ।
५. अस्न्तम दिनको निनाश ।
यी सबै उिाहरणहरूले समान प्रनक्रया पछ्याउँिछन् ।
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क. िदोम र समश्रको सिनाश
सिोम र इनजप्टको निनाशको सम्बन्धमा यूहन्ना लेख्छन्:
प्रकाश ११:८ ती िुई साक्षीहरुको शरीर महान् नगरको
गल्लीमा हुनेछ । यो नगरको नाउँ सोिोम अनन नमस्त्रिेश
हो । नगरका यी नाउँहरुमा निशेष अथद छ। यो त्यही
नगर हो जहाुँ प्रभुलाई माररएको सियो ।
यद्यनप येशू यहूदियामा शारीदरक रूपमा क्रूसमा टाँनगनुभयो,
सिोम र इनजप्ट िुबैका बानसन्िाहरूले परमेचिरको पुरलाई
आध्यास्त्मक रूपमा क्रूसमा टाँगेर ियाको अस्न्तम सन्िेशलाई
अस्िीकार गरे ।
प्रस्थान १२:१२ मा हामी पढ्छौं: “आज राती म नमश्रनभर
पस्नेछु अनन पनहले जन्मेका माननसहरू र पशुहरूलाई नष्ट गनेछु
। यस प्रकारले म नमश्रका सबै िेिताहरूको न्याय गनेछु, म
परमप्रभु हुँ ।” तर के परमेचिर जो एक हुनुहुन्छ जसले सारा
नमश्रका जेठो छोरोलाई सीधै मानुदहुनेछ ? पि २३ लाई हेरौं:
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जब परमप्रभु नमश्रमा पनहला जन्मेको छोराहरूलाई मानद
जानुहुनेछ अनन ढोकाका फल्याक अनन खाम्बाहरूमानथ
रगत पोतेको िेख्नु हुनेछ । तब परमप्रभुले त्यस घरलाई
रक्षा गनुद हुँनेछ । उहाँ ती ढोकाद्वारबाट जाँिा परमप्रभुले
सिनाशक शनक्त ती घरहरूमा पसेर नाशगनदबाट
रोक्नुहुनेछ ।
स्पष्टरुपमा यो परमेचिर हुनुहुन्न जसले हत्या गदररहनु भएको
नथयो । नतनीहरूले ख्रीष्टलाई आध्यास्त्मक रूपमा क्रूसमा टाँगेका
नथए, “सारा सृनष्टको जेठो [प्रधान]”(कलस्सी १:१५) मतलब
उहाँ एक हुनुहुन्छ जसद्वारा परमेचिरले सबै कुरा बनाउनुभयो
(पि १६-१७) । उनीहरूले ख्रीष्टलाई अस्िीकार गरेर (सबै
सृनष्टको जेठो) निनाशकारी दुष्ट स्िगगदूतहरूका लानग प्रिेश
गराए र उनीहरूका सबै जेठा छोरा मादरए । हामी कसरी
जान्िछौं नक यो िुष्ट स्िगदिूतहरू हो, परमेचिरका स्िगदिूतहरू
होइनन् ?
भजनसंग्रह ७८:४१-४९ घदर-घदर ती माननसहरूले
परमेश्बिरको िंयम कसत ि भनेर जाुँच गरररहे ।
सतनीहरूले िास्तिमा इस्राएल का पसित्रलाई दुुःख रदए
। ती माननसहरूले परमेचिरको शनक्तलाई नबसे ।
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नतनीहरूलाई उहाँले शरुहरूबाट बिाउँनु भएको कुराहरू
नबसे । नतनीहरूले नमश्र िेशमा परमेचिरले िेखाउनु
भएको अलौनकक कायदहरू भुले अनन उहाँले जीिनमा गनुद
भएको आचियदजनक कामहरू भुले । परमेचिरले
निीहरूलाई रगतमा पदरणत गराईदिनु भयो। जसले गिाद
नमश्र िासीहरूले पानी नपउन सकेनन् । परमेचिरले
फटेङ्ग्ग्राहरू पठाउनु भयो । जसले नमश्रिासीहरूलाई
टोके । परमेचिरले भ्यागुताहरू पठाउनु भयो जसले
नमश्रिासीहरूका जीिन नाश गदरदियो । परमेचिरले
झूनसल्कीराहरू बालीमा पठाउनु भयो, अनन अन्य
उनिद्हरूमा सलहहरू पठाउनु भयो । परमेचिरले
नतनीहरूको अङ्गुरहरू अनसनाद्वारा नष्ट गराउनु भयो ।
अनन नहम िषादद्वारा नतनीहरूको राम्रो अङ्गुरको झ्याँङ्गहरू
नष्टपानुद भयो । परमेचिरले नबमार र अस्िस्थताले
नतनीहरूको पशुहरू मानुदभयो । परमेचिरले आफ्नो क्रोध
नमश्रिासीहरूलाई िेखाउनु भयो । उहाुँले आफ्ना ध्िंश
गने दूतहरू सतनीहरूको सिरूद्ध पठाउनु भयो ।
इस्रायलीहरूले नमश्र छोडेको लगिै, हामी पढ्छौं नक उनीहरूले
ननरन्तर गनगन गिै गुनासो गिदछन्, र यो निचिास गछदन् नक
उनीहरूलाई परमेचिरले मानद मरुभूनममा लैजानु भयो । सयौं
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िषदसम्म नमश्रीहरूको धमदमा एकोहोरो भएपनछ उनीहरूले एक
साँिो परमेचिरप्रनत नतनीहरूको धारणा निकृत भएको नथयो,
अनन नतनीहरूले उहालाई नमश्रका िेिताहरू भन्िा बेग्लै व्यिहार
गरेको िेखेनन । नतनीहरूको गनगनको कारण, गन्ती २१:६ ले
भन्छ, “यसथद परमप्रभुले माननसहरूको माझमा निषालु सपदहरू
पठाईदिनुभयो र नतनीहरूले धेरै माननसहरूलाई डसेर मायो ।
यसरी इस्राएलका धेरै माननसहरू मरे ।” तर के परमेचिरले
िास्तिमै यी ज्िलन्त सपदहरूलाई "पठाउनुभयो" जस्तो हामीले
हाम्रो प्राकृनतक दिमागले "पठाउनुहोस्" शब्िको अथद लगाउँिछौं
?
व्यिस्था ८:१५ पढेर हामीले यो िेख्छौं नक इस्राएलीहरू
घाइतेनिनहन हुँिै अनघ सिै जािा आगोको सपदहरू त्यस भूनममा
पनहले िेखी नै नथए । तर जब एक पटक उनीहरूले ईचिरीय
सुरक्षा घेराबाट बानहर ननस्के पनछ आगोको सपदहरूलाई टोक्न
"पठाइयो" (अनुमनत) दिइयो; त्यसो भएर होईन, तर जीिनको र
सुरक्षाको एकमार स्रोतबाट ख्रीष्टलाई नयाँ गरी क्रूसमा टाँगेको
अन्तननदनहत पदरणाम अनुसार भएको हो ।

36

उपिेशक १०:८ आफूले खनेको खाडलमा आफै पनद
सक्छन । पखागल भत्काउनेलाई िाुँपले डस्न पसन िक्ि
।
१ कोरन्थी १०:९-११ जिरी सतनीहरू मध्ये किैले
प्रभुको पररक्षा सलएका सिए औ िाुँपहरूद्वारा माररए,
हामीले त्यिरी परीक्षा सलनु हदैंन ।

अनन नतनीहरू

मध्ये कनतले गरे जस्तो गन्गन् पनन नगर अनन सतनीहरू
िंहारकताग स्िगगदूतद्वारा माररए । नतनीहरूलाई जे जनत
आइपयो, ती उिाहरणहरू हुन। अनन हाम्रै िेतािनीको
ननस्म्त ती लेस्खएका नथए। हामी त्यस्तो समयमा
बाँनिरहेकाछौं, ती सबै निगत इनतहासहरू अन्त
भइसकेका छन् ।
"निनाशकारी" को लानग ग्रीक शब्ि यहाँ छ, ὀλοθρευτής
(olothreutés) जसको अथद हो "निषालु सपद ।" र त्यो निषालु
सपद को हो जसले नष्ट गरेको छ ? ऊ “त्यो पुरानो सपद हो, र
शैतान हो, जसले सारा संसारलाई धोका दिन्छ ।”(प्रकाश
१२:९) । यसको पूणद नििरणको लानग कृपया नमश्री गोलगोथा
(The Egyptian Golgotha ) भननने पुस्स्तका हेनुदहोस् । सिोम
र गमोराको निनाशको सम्बन्धमा हामीले ननम्न पि पढ्छौं:
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उत्पनत १९:२४-२५ त्यनत बेलै परमप्रभुले सिोम र
गमोरालाई

नष्ट

गनद

शुरू

गनुद

भयो।

परमप्रभुले

आकाशबाट आगो र जल्िै गरेको गन्धक त्यहाँ खसाल्नु
भयो । यसरी परमप्रभुले ती शहरहरू नष्ट पानुद भयो।
परमप्रभुले समस्त बेंसी उनििहरू र माननसहरू सबै नष्ट
पानुदभयो ।
परमेचिरले हामीलाई बिाउन र हाम्रो आफ्नै कमदहरू र
नििारहरूको आफ्नै निनाशकारी ननतजाहरूबाट जोगाउन को
लागी हस्तक्षेप गनुदहुनेछ । हामीलाई मानद उहाँले कुनै "हस्तक्षेप"
गनुदहुन्न, नकननक उहाँलाइ त्यसो गनुद आिचयक छैन - हाम्रो
आफ्नै शारीदरक स्िभािले हामीलाई निनाशमा पुर्याउँछ,
यसलाई परमेचिरबाट कुनै सनक्रय हस्तक्षेपको आिचयकता छैन
। हामीलाई बिाउन उहाँ हस्तक्षेप गनुदहुन्छ, र हामी हाम्रो
निनाशको जनत ननजक आउँछौं, त्यनत नै नाटकीय ढंगले उहाले
हामीलाई बिाउन नबन्ती गनुदहुन्छ । तर हाम्रो जीिनको रेखाको
बारेमा परमेचिरले हाम्रो ननणदयलाई सम्मान गनुदहुनेछ, यद्यनप
यसले ननणदयले उहाको हृियलाई टुक्रयाऊछ ।
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इजनकएल १६:४९-५० परमप्रभुले भन्नुभयो, “नतम्रो
बनहनी सिोम अनन उसको छोरीहरू घमण्डी नथए ।
नतनीहरूनसत आिचयकता भन्िा ज्यािा खाने कुरा नथयो
अनन नतनीहरूनसत समय पनन ज्यािा नथयो। नतनीहरूले
िीन अनन असहाय माननसहरूलाई सहायता गिैननथए ।
सिोम अनन उसको छोरीहरू अत्यानधक घमण्डी भए र
मेरो अनघ डरलाग्िा पाप गनद थाले। जब मैले ती कामहरू
गरेको िेखें, मैले िण्ड दिएँ ।”
सिोमका यी नघनलाग्िा िीजहरू नथए, र हामीले िेख्यौं नक
माननसका नघनलाग्िा कामहरूले पृथ्िीका तत्त्िहरूमा स्िाभानिक
पदरणाम ल्याएको छ (लेिी २५; यशैया २४:४-६) ।
तर परमेचिरले "नतनीहरूलाई लैजानु भयो" भन्नुको मतलब के
हो ? इस्राएलले अरू राष्टरहरू जस्तै पानथदि राजा खोनजरहेको
सम्बन्धमा परमेचिरले के भन्नुभयो:
होशे १३:९-११ “हे इस्राएल, मैले नतम्रो रक्षा गरें तर
सतमीले मेरो सिरोध गयौ । यसकारण म नतमीलाई नष्ट
गनेछु । कहाँ हुनुहुन्छ नतम्रो राजा ? उहाँले नतम्रो सबै
शहरहरूमा नतमीलाई सघाऊ पुयादउनु हुनेछैन । कहाँ
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हुनुहुन्छ नतम्रा न्यायधीश ? ‘मलाई एउटा राजा अनन धेरै
राजकुमारहरू दिनुहोस्,’ भनी निन्ती गरेको नथयौ । म
क्रोसधत भएुँ असन मैले सतमीहरूलाई एउटा राजा रदएुँ ।
म अझ असधक क्रोसधत भएुँ असन मैले उिलाई सतमीहरू
देन्ख िुटाएुँ ।
परमेचिरले राजा शािललाई कसरी हटाउनुभयो ? १ इनतहास
अध्याय १० ले यो बताउँछ नक, “शाऊलको मृत्यु भयो
नकनभने नतनी परमप्रभु प्रनत निचिासनीय भएनन् । शाऊलले
परमप्रभुका ििन पालन गरेनन् । शाऊलले परमप्रभुलाई
सोध्नुको सट्टा एउटा भूतप्रेत खेलाउने कहाँ गए अनन नतनको
सल्लाह मागे । नतनले परमप्रभुको सल्लाह नलएनन् । त्यसै
कारणले परमप्रभुले शाऊललाई मादरदिनु भयो अनन राज्य
नयशैको छोरा िाऊिलाई दिनु भयो ।” (पिहरु १३-१४) । तर
के परमेचिरले शािललाई साँच्चै मानुदभयो ? होईन, शािलले
आत्महत्या गरे भनेर ३-६ अध्यायहरू अनुसार स्पष्ट हुन्छ:
१ इनतहास १०:३-६ शाऊलको िारैनतर घमासान युि
भयो । धनुधारीहरूले आफ्ना काँडले शाऊललाई हाने
अनन उनलाई घाइतेतुल्याए । तब शाऊलले आफ्ना
हनतयार बोक्नेलाई भने, “तेरो तरिार बासहर सनकाल
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असन मलाई मानग प्रयोग गर । तब ती नििेशीहरूले मलाई
िोट पुयादउने छैनन् । अनन मलाई लनित बनाउने छैनन्
जब नतनीहरू आउँिा ।”शाऊलका हनतयार बोक्ने डराए
। नतनले शाऊललाई मानद अस्िीकार गरे । तब शाऊलले
आफैलाई मानद आपनै तरिार प्रयोग गरे । सतनी आफ्ना
तरिारको चुच्चोमा लडे । हनतयार बोक्नेले शाऊलको
मृत्यु भएको िेखे । तब उसले पनन उ तरिारको िुच्चयोमा
लडेर आत्माहत्या गरे । यसरी शाऊल अनन नतनका तीन
जना छोराहरूको पनी मृत्यु भयो। शाऊलका पदरिार
सबैको एकसाथ मृत्यु भयो ।
इजरायल र शाऊलले जस्तै सिोम र गमोराले पनन “आफूलाई
नष्ट” गयो (होशे १३:९), उनीहरूको अनुरोधमा िुई शहरबाट
परमेचिरको उपस्स्थनत हटाईयो र उनीहरू स्ि:नस्ट भए,
नकनभने नतनीहरूले आध्यास्त्मक आत्महत्या गरे ।
शहरलाई ब्यनक्तगत रुपमा निनाश गनदका लानग स्िगदिूतहरू
पठाइएको नथएन, तर सिोमका बानसन्िाहरूले ती
स्िगदिूतहरूको प्रनतनक्रयाले उनीहरूको अनुहारमा ियाको ढोका
बन्ि गरे नकननक नतनीहरू ियामा निचिास गरेनन । येशूजस्तै
जो "आफ्नै माननसहरूका लानग आउनुभयो, र आफ्नै
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माननसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्" (यूहन्ना १:११), यी
स्िगदिूतहरूले सिोमका बरानलएका बानसन्िाहरूको मन
छोडाऊने प्रयास गरे र नतनीहरूलाई परमेचिरको राज्यमा
फकादउन खोजे । बरु उनीहरूले आफ्नो मुटु कठोर बनाए र
यसरी ती स्िगदिूतहरूले उनीहरूलाई बिाउन िाहेको कामले
गिाद ती शहरका बानसन्िाहरू नष्ट भए - जसरी नफरऊनले
नमश्रीहरूलाई
नाश
गरे
नकनकी
उनले
मोशाद्वारा
इस्राएलीहरूलाई जान दिने अपीललाई अस्िीकार गरे नथए ।
परमेचिरले भ्रष्ट पृथ्िीको कम्पनलाई महसुस गदररहनु भएको
नथयो, र यस कारणले नकन उहाँले सिोम र गमोरा र त्यसका
िदरपदरका शहरहरूबाट रोइरहेको आिाजलाई सुन्नुभयो, र
नतनीहरूको उिारको खोजीमा लाग्नुभयो:
उत्पनत १८:२०२१ तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “मैले धेरै
पल्ट सुनेकोछु िदोम र गमोराका मासनिहरू िाह्रै दुष्ट
िन् । म त्यहाँ जान्छु अनन हेछुद माननसहरू जस्तो मैले
सुनेकोछु त्यस्तै छन् नक छैनन् । तब म पक्का जान्नेछु ।”
सिोम र गमोराको अपराधबाट आएका कम्पनहरू ठूलो
क्रन्िनमा पदरणत भए । ती शहरहरू अन्तगदत पृथ्िीको नाटकीय
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पदरितदन भएका कम्पनहरू माफित, परमेचिरले महसुस गनुदभयो
नक एउटा अत्यन्तै गडबड भइरहेको छ र ती माननसहरूले
आफैंलाई आफ्नो कुकमदको लानग अन्त गनद लागेका नथए, नबना
कुनै शंका नगरीकन । त्यो निच्याउने आिाजले परमेचिर
नपताको हृियलाई िोट पुर्यायो ।
हाम्रो परमेचिर नपताको कोमल हृियमा सिोम र गमोराको
भ्रष्टािार र अधमदको रोिाइले कनि भयानक भएको हुनुपछद ।
जब हानबलले एउटै मार धनमद मान्छेको हत्या गर्यो, जसले
पृथ्िीलाई प्रनतध्िनन बनायो, परमेचिरले कनयनलाई भन्नुभएको
यस कुरालाई नलएर:
उत्पनत ४:१०-१२ त्यसपनछ, परमप्रभुले कनयनलाई
सोध्नु भयो, “तैंले उिलाई के गररि् ? कारण भूसमबाट
उिको रगत मिंग कराउुँदैि । तैंले तेरो भाइको हत्या
गदरस् र तेरो हातबाट रगत नपउनलाई भूनमले मुख बाही
रहेकोछ। यसकारण अब म त्यस भूनममा नराम्रो कुराहरु
हुने बनाइदिनेछु । जब तैंले त्यो भूसममा केही रोप्िि
तेरो सनन्तत त्यि भूसमले केही फिल रदने िैन । पृथ्िीमा
तेरो एउटा घर पनन हुने छैन, तँ एक ठाउँिेस्ख अको
ठाउँ घुनमनहंडने छस् ।”
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हानबलको रगतले पृथ्िीलाई कसरी असर गयो, याि गनुदहोस् ।
के हामीले यी शब्िहरूमा नपता र उहाँको पुरको कष्ट महसुस
गनद सक्छौं ? एक व्यनक्तको अधमदले गिाद कम्पनहरू उहाहरूको
हृियहरूमा पीडािायी साथ आइपुग्यो, त्यसोभए माननसहरुको
ठूलो समूहको संनित र केनन्ित अधमदहरुको पुकाराको कारण
के हुन सक्छ ? माननस र पृथ्िीको बीिको घननष्ठ सम्बन्धको
माध्यमबाट, धेरै माननसका अधैयद नििार र भािनाहरूको
माध्यमबाट पनन आँधीबेहरी ल्याउन सनकन्थ्यो । "नकनभने
नतनीहरूले बतास छिदछन्, र नतनीहरूले हािाको िक्रव्यूह प्राप्त
गनेछन् ।" (होशे 8:) ।
िास्तिमा केनह पनन परमेचिरको अनुमनत नबना हुन सक्िैन, तर
यसको मतलब यो होइन नक झट्टै यो अनुमनत नसधै उहाँबाट
आएको हो । आउनुहोस् अब "परास्त गनुद" शब्िलाई हामी अझ
ध्यानपूिदक हेरौं:
ब्यिस्था २९:२३ त्यहाँको भूनम सब गन्धकको आगोले
जल्नेछ [ מהּפכהH4114] र नूनले ढानकनेछ अनन त्यहाँ
घाँससम्म उम्रने छैन । परमप्रभुको रीसले त्यो भूनम नष्ट
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[ הפךH2015] हुनेछ जस्तो सिोम, गमोरा, अिमा र

सबोयीम नष्ट गदरएका नथए ।
जब मोशाले ती शहरहरूको गन्तव्यको िणदन गिदछ, उनले िुई
नक्रयापि प्रयोग गिदछ जुन िुबै अनुिािमा यहाँ परास्त/नस्ट गनुद
भनन उल्लेख गदरएको छ । जबनक पनहलो एक [H4114] ले
निनाशको अथदलाइ बढी झुकाि राख्छ, िोस्रोको भने अथद केनह
फरक छ:
#H2015 Strong’s Concordance
הפך
hâphak
haw-vak’

एक आदिम जरा; को बारे मा िा उल्टो गनद; (पदरितदन)
उल्टो (नफती) निकृत गनदमा नननहत द्वारा: X (बन्ने)
(पदरितदन) (आओ) (रूपान्तरण) (दिने) बनाउनु (एक
नबस्तारा बनाउनु, परास्त गनुद (-घुमनु) (निकृत)
(सेिाननिृि) {गुस्ल्टनु} घुमनु (पुन:) (एक तरफ)
(पछाडी) (यस निपदरत) (हरेक तरीकामा) ।
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नकननक यो केिल धमदशास्त्रको भागमा अनािचयक अनभव्यनक्त
हुन सक्िैन, िोस्रो शब्िले निनाशको निनधमा प्रकाश दिन्छ उल्टो कुनै प्रकारको । यस शब्िको सबभन्िा सामान्य प्रयोग
घुम्नु हो । तलको पिमा यही शव्िलाई परमेचिरले सरापलाई
आनशष्मा पदरणत गनद िेखाउन प्रयोग गनुदभएको छ:
नहेम्याह १३:२ नकनभने नतनीहरूले इस्राएलीहरूलाई
रोटी र पानीद्वारा स्िागत जनाएका नथएनन् र
नतनीहरूलाई श्राप दिनलाई नतनीहरूको निरूि
बलामलाई ज्यालामा ल्याएका नथए । तर परमेचिरले
श्रापलाई िरिानमा पररणत [H2015] गदरदिनुभयो ।
यही शब्ि शाऊलको परमेचिरमा पदरितदन बारे िणदन गनद प्रयोग
गदरएको छ ।
१ शमूएल १०:९ जब शाऊल शमूएलबाट नबिा नलन
फके, परमेचिरले शाऊलको जीिन नै अकै
बनाइरदनुभयो [H2015]। त्यही दिन यी सबै घटनाहरू
घटे ।
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नमश्रीहरू कसरी इस्राएलीहरूको नबरूि भए भनेर िणदन गनद
उही शब्ि प्रयोग भएको छ ।
भजनसंग्रह १०५:२३-२५ तब इस्राएल नमश्र तफि आए,
याकूब हामको िेशमा बसे । याकूबको पदरिार अत्यन्त
बढेर गयो । नतनीहरू आफ्ना शरुहरू भन्िा धेरै
शनक्तशाली भए । यिकारण समश्रिािीहरूले याकूबको
पररिारलाई हेला गनग िाले [H2015] । नतनीहरूले
उनीहरूका िासहरू निरूि योजना तयार गनद थाले ।
परमेचिरले कसरी नमश्रीहरूलाई इस्राएलीहरूका निरुिमा खडा
गनुदभयो ? उहाले यूसफ
ु लाई नतनीहरूको आशीिादि हुनको
ननस्म्त पठाउनुभयो र यूसुफको माध्यमबाट उनीहरू धनी र
शनक्तशाली राष्टर बने । तर समय नबत्िै जाँिा "नमश्रमा नयाँ राजा
खडा भयो, जसले यूसुफलाई निन्िैन् नथयो" (प्रस्थान १:८); र
उनले आफ्ना माननसहरूलाई यो भने ...
प्रस्थान १:९-११ त्यो राजाले आफ्ना माननसहरूलाई
भने, “इस्राएलका माननसहरूलाई हेर, नतनीहरू निशाल
संख्यामा छन् र हामीभन्िा बनलया पनन छन् । यी
इस्राएलीहरूको संख्या िृनिमा अंकुशे लगाउन हामीले
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केही योजनाहरू बनाउनु पछद । यदि हामीनसत कसैले
लडाइँ गरे यी इस्राएलीहरू शरु पक्षपनट्ट लाग्न सक्छन् ।
अनन नतनीहरूले हामीलाई नजतेर हामीबाट उम्कन
सक्छन् ।” नमश्रीहरूले इस्राएलीहरूको जीिन कष्टपूणद
पाने ननणदय गरे । यसथद नमश्रीहरूले इस्राएलीहरूमानथ
कमारा-स्िामीहरू ननयुक्त गरे । ती स्िामीहरूले
नफरऊनको ननस्म्त नपताम र रामसेस शहरहरू बनाउन
ती इस्राएलीहरूलाई जोर लगाए । राजाले यी शहरहरू
अन्न र अरू िीजहरू राख्न प्रयोग गरे ।
नमश्रीहरूको हृियलाई साँिो परमेचिरतफि फकादउनको लानग
योजना गदरएको परमेचिरको प्रमाणले उनीहरूलाई उहाँको
निरुिमा खडा गयो । स्िगदका प्रभुप्रनत कृतज्ञता महसुस गनुदको
साटो उनीहरूले शंका गरे नक इस्रायलले उनीहरूलाई परास्त
गनद र िेशको ननयन्रण नलन खोजेका छन । ननम्न पुरातास्त्िक
जानकारी, biblearchaeology.org मा फेला परेको
सूिनाले, हामीलाई सिोम र गमोरा शहरहरू कसरी भत्काइयो
भन्नेबारे थप जानकारी दिन सक्छ, िा "फकेर", आफ्नै पापले
गिाद र प्रभुबाट सीधै होइन:
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बाइबलले मैिानको शहरहरूमा हुने निपनिबारे निस्तृत
नििरण दिन्छ । त्यो िणदनमा िुई नहब्रू िाक्यांशहरू र
एक नहब्रू शब्ि हुन् जुन घटना बुझ्नको लानग जाँि
गनुदपिदछ: goprit wa es, ती सामग्री जुन शहरहरूमा
खस्यो (उत्पनत १९:२४), hapak, शहरहरूलाई के
भएको नथयो (उत्पनत १९:२५), र kqitor hakkibsan,
जुन अब्राहमले िेखे (उत्पनत १९ :२८) । गोनप्रत
(goprit) शब्ि एक नििेशी शब्िबाट ल्याइएको हो,
सम्भितः अक्कनडयन नक / उनब्रटुबाट (Akkadian
ki/ubritu) आएको हो, जसको अथद सल्फरस तेल
(कालो सल्फर) (Gentry 1999) हो । गोप्रीत
(goprit), िा एस ईसको (wa es) शब्िको अथद हुन्छ
“र आगो”। अको शब्िमा, सिोम र गमोरा र मैिानका
शहरहरूमा (Zoar बाहेक) खस्ने सामग्री जनलरहेको
पेटरोनलयम उत्पािन नथयो । हापाक (hapak) शब्िको
अथद हो पल्टनु, िा परास्त गनुद । जब अब्राहमले
निनाशको दृचयलाई तल हेर,े उनले मैिानबाट धूिाँ
उनडरहेको िेखे । केनकटर हनक्कब्सन (kqitor
hakkibsan), "भट्टीबाट धुिाँ जस्तै ।" एक नकब्सन
(kibsan), एक भाँडोको भट्टा हो (Wood 1992) ।
माटोको भाँडाबाट नभर पस्ने हािालाई, हािा तताउने
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पदरणामस्िरूप जबजदस्ती हुण्डीमार्फित गछद । भट्टाबाट
ननस्कने धुिाँ बानहर ननस्स्कने निम्नीबाट बानहर
ननकाल्िछ र मानथ मानथ हािामा धकेनलन्छ ।
अब्राहमले त्यस्तो कुरा िेखे - जहाँ समतल भूनमबाट
धुिाँ उकालो लागेको नथयो । धुिाँ, निटर (qitor), को
लागी प्रयोग भएको शब्ि साधारण आगोबाट धुिाँको
लानग प्रयोग भएको शब्ि होइन । बरु, यो एक बाक्लो
धुिाँ हो, जुन बनलिानबाट आउने धुिाँ हुन्छ । यो स्पष्ट
छ नक केनह अप्राकृनतक िा असाधारण घटना यहाँ
रेकडद गदरएको छ । (post/2008/04/The-Discoveryof-the-sin-of- Sodom-and-Gomorrah.aspx)
सिोम र गमोरा शहरहरू नसद्दीमको मैिानमा अिस्स्थत नथए र
जसरी ज्िलन्त सपदहरू उजाडस्थानमा पनहले नै ईचिरीय
सुरक्षाद्वारा जोनगएका नथए । उत्पनि १४:१० ले बताउँछ,
"नसद्दीमको उपत्यका टारको खाल्टाले भदरएको नथयो ।"
NKJV बाइबलले भन्छ "डामर खाल्टाहरू" (asphalt pits),
आमोस र परुसले प्रभुलाई सिोम र गमोरालाई नकन खारेज गरे
भनेर भनेका छन् ।
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आमोस ४:११ “मैले जसदर सिोम र गमोरालाई नष्ट
परेको नथएँ । त्यसदरनै नतमीहरुलाई नष्ट पारें । सतमीहरु
आगोबाट सनकलेको धुिाुँसित बल्दैगरेको दाउरा जस्तै
िौ । तर पनननतमीहरु मकहाँ सहायताको ननस्म्त आएनौ
।” परमप्रभु भन्नुहुन्छ ।
२ परुस २:६ अनन परमेचिरले दुष्ट नगरहरु सिोम अनन
गमोराहलाई िण्ड दिनु भयो । परमेचिरले ती नगरहरुलाई
खरानीमा पररितगन नहञ्जेल जलाउनु भयो । परमेचिरले
ती नगरहरुलाई जो पनछ आउने समयमा परमेचिरको
निरुि जानेहरुमानथ उहाहरण स्िरुप उपयोग गनुदभयो ।
सिोमीहरूले सृनष्टको भारमा परेको बोझ त िनबएपनछ
परमेचिरको पुर पीडाले कराउन सक्नुहुन्न । सिोमलाई जे भयो
त्यसले जबरजस्ती िा कसैको हातले गरेको नथएन ।
निलाप ४:६ मेरा माननसका छोरीहरूको पाप सिोम र
गोमोरको भन्िा ठूलो छ । सिोम र गोमोर सनजलै
सिदनाश भए । त्यो मासनिको हातबाट ििगनाश भएको
होइन ।
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(The Darby Bible) मेरा माननसका छोरीहरूको पाप,
सिोमका पाप भन्िा ठूलो छ । जिलाई एक पल झै
पल्टाइयो, र उनको हातमा सहंस्रक हात रान्खएको
सिएन ।
पृथ्िी आफैंबाट बानहर फुटेको टारले टुक्रा टुक्रा पायो ।
परमेचिरले सिोम र गमोरालाई नष्ट गनुदभयो, नतनीहरूलाई
पनतत दिमाग दिएर । सिोम र गमोराको साथ नष्ट भएका
ननजकका िुइिटा शहरहरू परमप्रभुले अिमा (Admah) र
सबोमको (Zeboim ) बारेमा ठीक यही कुरा भन्नुभयो ।
होशे ११:८ “हे एप्रैम म सतमीलाई किरी िोसडरदऊँ ?
ए इस्राएल म नतम्रो रक्षा गनद िाहँन्छु । म नतमीलाई
कसरी अदमा जस्तै तुल्याऊँ! म िाहँदिन नक नतमीलाई
िबोयीम जस्तै बनाऊँ । म आफ्नो मन बद्ली रहेछ,ु
नतमीप्रनत ियाले मन पस्ग्लरहेछ ।
यस उिाहरणको प्रािधानले यो िेखाउँिछ नक प्रभुले
उनीहरूलाई
उनीहरूको
आफ्नै
छनौटको
ननतजामा
छोनडदिनुभयो - जुन उनीहरूको नपताको रूपमा अत्यन्त
कष्टकर नथयो:
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यशैया ३:९ माननसहरूका अनुहारहरूले बताउँछन नक
नतनीहरू आफ्नो गल्ती कायदहरूको लानग िोषी छन् ।
अनन नतनीहरू आफ्नो पापकमदमा अंहकार गिदछन् ।
सतनीहरू िदोमका मासनिहरू जस्तै िन् । नतनीहरू
आफ्ना पापहरू कसैले िेख्ला भनेर प्रिशदन गिैनन् । यो
उनीहरूका लानग अत्यन्त हानीकारक हुनेछ। सतनीहरू
आफैले स्ियंमा बढी दुुःखहरू ल्याएकािन् ।
"परास्त गनुद" िा "मोड्नु" को लानग यो नहब्रू शब्िको सब भन्िा
अिम्मको कुरा यो हो नक यसलाई राष्टरहरूलाई सत्यमा
रूपान्तरणको कायद िणदन गनद प्रयोग गदरयो ।
यशैया ६०:१-५ रो प्रकाश, यरूशलेम उठ ! तेरो प्रकाश
आइरहेछ परमप्रभुको मनहमा नतमीहरूमानथ िस्म्कने छ ।
अब अन्धकारले पृथ्िी ढाक्छ अनन माननसहरू
अन्धकारमा पनेछन् । तर परमप्रभु सतमीहरूमासि
चतकनु हति असन उहाुँको मसहमा सतनीहरूमासि देखा
पनेि । नतमीहरूका जानतहरूकहाँ प्रकाश आउनेछ,
राजाहरू नतमीहरूको िहनकलो प्रकाशमा आउनेछ ।
आफ्नो िदरपदर हेर ! िेख्यौ माननसहरू भेला भएर
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नतमीहरू नतरै आइरहेछ। ती टाढाबाट आइरहेका
नतमीहरूकै छोराहरू हुन्। अनन नतमीहरूका छोरीहरू पनन
उनीहरूसँगै आइरहेछन् । यो भनिष्यमा पूरा हुनेछ । अनन
त्यस समय, नतमीहरूले आफ्ना माननसहरूलाई िेख्नेछौ।
अनन नतमीहरूका अनुहार खुशीले िस्म्कनेछन् । पनहला,
नतमीहरू डराउनेछौ, तर पनछ, नतमीहरू खुशीले उिेनजत
हुनेछौ । समुिहरू तरेर आएका सारा सम्पनिहरू
नतमीहरू समक्ष रास्खनेछन जानत-जानतका सम्पनिहरू
नतमीहरूकहाँ नै आउनेछन् ।
त्यसोभए, यस अथदमा, जब तपाईं सत्यमा पदरितदन हुनुभयो
परमेचिरले तपाईंलाई "हटाउनुभयो" । यो सबै कुरा तल आउँछ
तपाईं कसरी आत्मसंहारबाट बिाउनको लानग परमेचिरको
ियामा प्रनतनक्रया गनुदहुन्छ। तर स्िगदिूतहरूले लूतलाई भनेका
कुरा हामी कसरी बुझ्न सक्छौं ?
उत्पनत १९:१३ शहर छोड, सकनभने हामी यिलाई नाश
गनग लागेका िौं । परमप्रभुलाई यो थाह भएकोछ यो
शहर िुष्टहरूले भदरएको छ अनन उहाुँले हामीलाई यो
शहर नाश गनग पठाउनु भएको ि ।”
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आत्माको निनाश सधैं सामनयक प्रकाशको अस्िीकृनतको
पदरणामको रूपमा आउँिछ । लूतले सिोमका बानसन्िाहरूलाई
दिइरहेको ज्योनत ठूलो मारामा उसको सम्झौता र ती
व्यनक्तहरूको संस्कृनतमा अनुकूलनद्वारा ग्रहण गदरएको नथयो ।
उिाहरणका लानग, ती पाहुनाहरूलाई बिाउने उनको प्रयासमा,
यस्तो िेस्खन्थ्यो नक उहाँ आफ्ना छोरीहरूलाई ती िुष्ट
माननसहरूलाई दिएर बनलिान दिन पनन तयार नथए ।
उत्पनत १९:४-८ नतनीहरू सुत्न जानुअनध सिोम
शहरका सबै माननसहरू आएर लूतको घर घेरे ।
नतनीहरूले उनलाई बोलाए अनन भने, “राती नतम्रो घरमा
आएका िुइ माननसहरू कहाँ छन्? नतनीहरूलाई बानहर
हामी भएकोमा ल्याऊ जसले गिाद नतनीहरूनसत हामी
संभोग गनद िाहन्छौं ।” तब लूत बानहर ननस्केर घरको
ढोका लगाए । त्यसपनछ उनले भने, “हे मेरा साथीहरू,
कृपा गरी नतनीहरूनसत नराम्रो व्यिहार नगर । िुन, कुनै
पुरूषसित िहिाि नगरेका मेरो दुइ जना िोरीहरू िन्
। म सतमीहरूलाई िुन्तपरदनेिु र आफ्नो इच्िा अनुिार
जे गनग मन लाग्ि सतनीहरूसित गर । तर यी माननसहरू
जो मेरो घरमा आएका छन् नतनीहरूलाई केही नगर,
नतनीहरूको रक्षा मैले गनुद नै पछद ।”
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अको पिमा हामीलाई यहाँ लूतको िास्तनिक मनसायको बारेमा
संकेत दिन्छ:
उत्पनत १९:९ घेरेका माननसहरूले भने, “हामीलाई बाटो
िेऊ ! हाम्रो बाटोबाट पर सर ।” तब सिोमका ती
माननसहरूले भने, “यी माननस हाम्रो शहरमा पाहुना भएर
आएका हुन् अनन अनहले हाम्रो न्यायाधीश यी को हुन ?
अब हामी सतमीसित सतनीहरूसित भतदा असशष्ट
व्यिहार गने िौं ।” त्यो भीडले लूतमानथ एकसाथ
घिेटेर ढोका भत्काएर खोल्ने िेष्टा गरे ।
लूतको उद्देचय यहाँ िुई िूतहरुलाई भीडको नहंसाबाट जोगाउन
र आनतथ्य को एक कायदमा आफूलाई बहलाउनु यो हुन सक्छ
। यसले कुनै पनन मायालु बुबाले झैं प्रकट गिदछ, आफ्ना
छोरीहरू दिने उनको कुनै िास्तनिक अनभप्राय नथएन । तथानप,
अनिचिासको बीिमा यनत धेरै िषदसम्म र त्यो िुष्ट सहरमा
बसोबास गिाद उसको निचिास अन्धो हुँिै गएको नथयो ।
स्िगदिूतहरूले काम समाप्त गनुदपने नथयो, जुन लूतले परमेचिरको
धानमदकता, पनिरता र प्रेमलाइ पापको कारणले पिादफास र पूणद
रूपमा प्रस्तुत गनद सकेनन । यो गिाही उनीहरूको प्राणको
लानग आगोको रूपमा काम गने नथयो, र यदि नतनीहरूले
परमेचिरको मनहमाको यो प्रकाशको अनुहारमा पचिािाप गरे
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भने ती शहरहरूमानथ गदरएको फैसला रद्द गदरने नथयो । तर
पचिातापको सट्टा नतनीहरूको क्रोध आँधीबेहरीको गजदन जस्तो
भयो ।
उत्पनत १९:१०-११ तब ती नभर भएका माननसहरूले
ढोका उघारे र लूतलाई नभर ताने र ढोका थुने ।
त्यिपसि सतनीहरूले ती बासहर घर घेरेर बस्ने िबै
बूढा-जिानहरूलाई अतधा बनाइ रदए । तब नतनीहरूले
ढोका खोल्न असमथद भए ।
हामी िेख्िछौं नक स्िगदिूतहरु सिोम शहरमा माननसहरु को रूप
मा आए, सिोमका माननसहरु, िुष्ट िासना द्वारा प्रफुनल्लत भए,
उनीहरु संग यौन सम्बन्ध राख्ने प्रयास मा आफ्नो िुष्ट हृिय
को निकृनत प्रकट गरे । यही कारणले गिाद परमेचिरले नमश्री
रथहरूबाट पाङ्ग्ग्राहरूलाई हटाइ दिनुभयो (प्रस्थान १४:२३२५), ती व्यनक्तहरूलाई जसलाई अन्धापन आयो, ती कुरालाई
पचिाताप गनद र उनीहरूले गदररएको कुराहरूलाई रोक्न एउटा
आकषदक िेतािनी नथयो । तर यो कायद आगोको ज्िालामा
तेलको जस्तै नथयो र नतनीहरूको पचिािाप गनद इन्कारले यी
माननसहरूलाई उनीहरूको िोषको िरम सीमामा पुर्यायो र यो
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त्यो शहरको निनाश हो । शहरमानथ कुनै हात रास्खएको नथएन,
शहरको अशुिताले नतनीहरूलाई नाश गयो ।
स्िगदिूतहरू जान्िथे नक सिोम र गमोराका बानसन्िाहरूलाई
उनीहरूको ियालु ननमन्रणा लाई फकादउँछ [बनलयो H2015]
र नतनीहरूलाई पूणद रूपमा कठोर बनाउँछ र यसरी उनीहरू
निनाशमा पुग्िछ । स्िगदिूतहरूको प्रनतनक्रयामा बानसन्िाहरूले
उनीहरूको अन्तस्करणको सीमालाई पूणदरूपमा समेट्न लगाए
(१ नतमोथी ४:२) र पचिािाप गने नतनीहरूको क्षमता पूणदतया
हरायो ।
पचिातापको अस्न्तम अिसर नबत्न नहुन्जेलसम्म प्रभु
नतनीहरूको पीडामा पस्खदरहनुभएको नथयो; नकननक उहाँ
"हामीप्रनत धैयदतासाथ व्यिहार गिै हुनुहुन्छ, कोही पनन नष्ट
नहोस् भन्ने िाहनुहुन्न, तर सबैले पचिाताप गरोस्" (२ परुस
३:९) । निनाश त्यसै भएको होइन, नकनकी त्यहाँ पचिाताप
गने कोही नथएन, तर कसैले पनन उनीहरूको नििोही स्िभािको
कारणले पचिािाप गनद सकेनन । सन्िूक जस्तो, ढोका
त्यसपनछ बन्ि भयो ।
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ख) यरूशलेमको सिनाश
प्रेदरत १३:२७-२८, ४२, ४४-४६ यरूशलेमका
ननिासीहरू अनन नतनीहरूका अगुिाहरूले येशू स्ियं नै
मुनक्तिाता हुन् भनेर जान्िै जानेनन् । अगमिक्ताहरूले
येशूको निषयमा लेखेका शब्िहरू हरेक निश्रामका दिनमा
माननसहरू प्रनत पदढन्छ तर नतनीहरूले ती बुझेनन्।
यहूिीहरूले येशूलाई ननन्िा गरे । तर अगमिक्ताहरूले
भनेका शब्िहरू पूणद भयो । नतनीहरूले येशू नकन मनुग
पथ्यो भन्ने कुनै खास कारण भेटाएनन्, तर नतनीहरूले
उहाँलाई मानग भसन नपलातसनसत माग गरे । पािल र
बणादबासले सभाघर िोडेर गइरहेको बेला माननसहरूले
फेदर अको निश्रामको दिनमा आउनुहोस् भने अनन यी
कुराहरूबाट अझ अनधक भन्नु होस् भनी नतनीहरूलाई
निन्ती गरे । अको निश्रामको दिनमा, शहरका प्रायः जम्मै
माननसहरू प्रभुको ििन सुन्नलाई एकनरत भए । जब
यहूिीहरूले ती माननसहरूलाई त्यहाँ िेखे नतनीहरूमा
खूबै डाह उत्पन्न भयो । नतनीहरूले नराम्रा शब्िहरू भने
अनन पािलसंग तदक नितदक गरे । तर पािल र
बणादबासले ननडर भएर बोले । “परमेचिरको सन्िेश
पनहला नतमी यहूिीहरूलाई भन्न आिचयक नथयो । तर
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नतमीहरूले सुन्न अस्िीकार गयौ। नतमीहरू आफैले
आफूलाई अनतत जीिनको सनन्तत अयोग्य ठातयौ अब
हामी अन्य जानतहरू तफि फिकनेछौं ।
मिी २३:३७-३९ “हे यरूशलेम, यरूशलेम ! सतमीहरू
अगमिक्ताहरूलाई मािौ असन सतमीहरूकहाुँ पठाइएका
िंदेशिाहकहरूलाई ढुङ्गाहातिौ । धेरैपल्ट मैले नतम्रा
माननसहरूलाई मद्दत गनद िाहेको हुँ । जसरी पोथीले
आफ्ना िल्लाहरूलाई पखेटामुनन बटुल्छ त्यसरीनै मैले
नतम्रा माननसहरूलाई बटुल्न िाहेको हुँ । तर सतमीहरूले
मलाई त्यिो गनग रदएनौ । तब नतमीहरूको घर पनन
उजाड बनाइनेछ । म भन्िछु, अब उप्रान्त परमप्रभुको
नाउँमा आउने माननस धन्यका हुन् भन्िै उसलाई स्िागत
नगरूञ्जेल सम्म नतमीहरूले मलाई ख्नेछैनौ ।”‘
यरूशलेमको निनाश शैतानको ननन्िा, ईष्याद र उिार शनक्तको
प्रिशदन हो । आफूलाई परमेचिरको आत्मा (उपस्स्थनत) को
सुरक्षाबाट बानहर राखेर नतनीहरूले निनाशकारी (शैतान) को
लानग आफ्नै निनाशमा प्रिेश गनद ढोका खोले । नतनीहरूका
पुखादहरू जस्तै उनीहरूको अनघ नतनीहरू झाडी नभरबाट बानहर
ननस्के जसले निषालु सपद (निनाशक) ले नतनीहरूलाई काट्यो ।
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हो, धेरै पटक धमदशास्त्र यसरी लेस्खएको छ नक परमेचिर
आफैले निनाशको कारण िेखा पनुदभएको छ । उत्पनि ६:७ ले
भन्छ, तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “पुथ्िीबाट नै यी मासनिहरुलाई
म ध्िंश पाने िु । म माननस, घस्रने र अन्य पशुहरु अनन
आकाशमा उड्ने िराहरु जे मैले सृनष्ट गरें म सबैलाई ध्िंश
पानेछु ।”
कृपया नििार गनुदहोस् नक यी सबै कुरा परमेचिरको पुरलाई
क्रूसमा टाँग्न र उहाँको कृपालु आत्मालाई सन्ताप दिन आफ्नै
छनौट अनुरूप छ । नतनीहरू कराइरहेका छन्, "हामीबाट टाढा
जाऊ! … उसलाई क्रूसमा टाँग्नुहोस्! उसलाई क्रूसमा टाँग्नुहोस् !"
परमेचिरको उपस्स्थनतको प्राकृनतक प्रभाि नतनीहरूबाट
"कारणहरू" िा अझ राम्रो प्रस्थान गिाद निनाश "अनुमनत" दिन्छ
। परमेचिर कनहले पनन जबरजस्ती िा हाम्रो स्ितन्र इच्छा
निरुि काम गनुदहुन्न । उहाँले माननसलाई नतनीहरूको आफ्नै
िाहनाको िशमा राख्नुहुन्छ । जल-प्रलयको समयमा पृथ्िी
यनत भ्रष्ट भएको नथएन नक यसलाई नाश गनुदपथ्यो, यो यनत
भ्रष्ट भएको नथयो नक आत्म-निनाश अपदरहायद नथयो र ख्रीष्टको
आत्मा, नूहमाफित, जो “धानमदकताका प्रिारक” नथए (२ परुस
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२:५), जहाज ननमादण भइरहेको बेला १२० बषदसम्म एक ियालु
िेतािनी दिनुभयो । (उत्पनि६३:) ।
यसको अको उत्कृष्ट उिाहरण २ शमूएल २४: १ मा पाइन्छ
जसले भन्छ, परमप्रभु फेदर एकपल्ट इस्राएलनसत दरसाउनु भयो
। परमप्रभुले िाऊिलाई इस्राएलीहरूको नबरोधी बनाइदिनु भयो
। िाऊिले भने, “इस्राएल र यहूिाका माननसहरू कनत छन्
गन्ती गर ।” जे होस्, जब हामी १ इनतहास २१: १ मा यही
घटनाको बारेमा पढ्छौं, “शैतान इस्राएलका माननसहरूको
निरूि नथयो । त्यसले िाऊिलाई इस्राएलका माननसहरूको
गन्ती गनद उत्सानहत तुल्यायो ।” यहाँ हामी िुई धेरै महत्त्िपूणद
सत्य नसक्छौं । १. जसरी आिम क्लाकिले (Adam च्लाके)
आफ्नो क्लानसक दटप्पणीमा (classic िोम्मेंतारी) लेखेका छन्,
"उहाको प्रनिनधको क्रममा, धमदशास्त्रले बारम्बार परमेचिरलाई के
गनुदहुन्छ भनेर प्रनतनननधत्ि गिदछ, उहाँ मार अनुमनत दिनुहुन्छ
िा गनद दिनुहुन्छ ।” २. परमेचिरको क्रोध आफ्ना शरुहरूमानथ
नहंस्रक आक्रमण गरेर प्रिशदन हुँिैन, तर उनीहरूको अनुरोधलाई
आँसुको साथ हटाएर उनीहरूको आग्रहमा शैतानलाई कब्जा
गनद अनुमनत दिनुहुन्छ । परमेचिरले हामीलाई यो सम्झाउनुहुन्छ
नक उहाँका तौरतदरकाहरू हाम्रा मागदहरू होइनन् र त्यसैले
उहाँको क्रोध (रीस) हाम्रो जस्तो छैन:
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यशैया ५५:८-९ परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “नतमीहरूका
नििारहरू मेरा नििारहरू जस्ता छैनन् । नतमीहरूका
िालहरू मेरा िालहरू जस्ता छैनन् । आकाश पृथ्िी
भन्िा अल्गो छ । त्यस्तै प्रकारले, मेरा िालहरू पनन
नतमीहरूका भन्िा फरानकला छन् अनन मेरा नििारहरू
पनन नतमीहरूका नििारहरू भन्िा अग्ला छन् ।” परमप्रभु
स्ियंले यी कुराहरू भन्नुभयो ।
याकूब १:१९-२० मेरा नप्रय भाइ-बनहनीहरू यसमा ध्यान
िेऊ “िाँडो सुन्ने, नबस्तार बोल्ने र दढलो दरसाउने गर ।
एकजना क्रोसधत मासनि परमेश्बिरले चाहे जस्तो धासमगक
भई बाुँच्न िक्तैन ।
यरूशलेमको निनाशको समयमा िाखलाग्िो कुरा के छ भने
रोमी नेता नततसले यरूशलेमको मस्न्िर जोगाउन िाहन्थे ।
यद्यनप उनको सेना अराजकता र गडबडीको आत्मामा ओनलदए र
तीतसले पदरस्स्थनतको ननयन्रण गुमायो ।
यरूशलेमको निनाश र जल-प्रलयको निनाशबीिको नभन्नतालाई
अननयनन्रत रोमी सेना र अननयनन्रत प्राकृनतक तत्िहरू र
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सम्भितः अननयनन्रत िुष्ट स्िगदिूतहरू नमस्रको निनाशको
बीिको नभन्नतामा पाउन सनकन्छ ।
शैतानको ननयन्रणमा रहेका रोमी नसपाहीहरूले यरूशलेमलाई
नाश गरे भनेर सनजलै बुझ्न सनकन्छ । शैतानको नहंसात्मक
नसिान्तहरू प्रकृनत िा सम्भितः आफ्नै अनुयायीहरूमा िेखा
पनदको लानग यो स्पष्ट छैन । जल-प्रलय आउँिा शैतानको
प्रकृनतमा ननयन्रण नथएन तर बरु प्रकृनतलाई उसको प्रनतनबम्ब
ख्रीष्टको प्रनतकुल प्रनतनबम्बलाई प्रनतनबस्म्बत गने अनुमनत दिइयो
। पागल िैज्ञाननकले जस्तै शैतानको द्वेषपूणद र नहंस्रक
“प्रयोगहरू” उसको अनुहारमा उड्यो । ख्रीष्टले सबै काम
नशष्टतापूिदक र व्यिस्स्थत रुपमा गनुदहुन्छ (१ कोदरन्थी १४:४०)
जबनक शैतानको अराजक र नहंस्रक स्िभािको छ । शैतानसँग
लडाई गने मनोभाि रहेको छ र यस आत्मालाई नत तत्िहरूमा
आफूलाई प्रकट गनद अनुमनत दिइयो ।
हामीले भन्न सनजलो छ नक नहंस्रक र अराजकतापूणद काम गने
व्यनक्त शैतानको प्रभािमा छ, तर जब प्रकृनत आफैंलाई यो कायद
प्रनतनबस्म्बत गनद को लागी अनुमनत दिईन्छ, तब हामी
परमेचिरमा यो िदरर िेखाउन प्रलोभनमा हुँछौ । तर हाम्रो नपता
अराजक, अव्यिस्स्थत हुनुहुन्न (१ कोदरन्थी १४:३३) । जब
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प्रकृनत अव्यिस्स्थत हुन्छ, यो नकनभने यसको स्िभाि र
अराजकता को प्रनतनबस्म्बत गनद अनुमनत दिइएको छ नकन नक
यसको सृनष्टकताद अन्तमा र पूणद रूपमा बेिखल गदरएको छ भन्ने
तथ्यका कारण । माननसलाई पृथ्िीको प्रभुत्ि दिइएको छ:
भजनसंग्रह ८:४-६ सकन मासनिहरू तपाईंका लासग
महत्िपूणग िन् ? नकन तपाईंले नतनीहरूको सम्झना गनुद
हुन्छ ? नकन माननसहरू तपाईंका लानग यनत महत्िपूणद
छन् ? नकन तपाईंले नतनीहरूलाई ध्यान दिनु हुन्छ ?
तर माननसहरू तपाईंको लानग महत्िपूणद छन् !
नतनीहरूलाई तपाईंले स्िगीय प्राणी (स्िगदिूत) जस्तै
बनाउनु भयो अनन नतनीहरूलाई मनहमा र आिरको मुकुट
पनहराउनु भयो । तपाईंले सिजगना गनुग भएका प्रत्येक
िोकको असधकारी सतनीहरूलाई बनाउनु भयो ।
तपाईंले प्रत्येक कुराको ननस्म्त नतनीहरूलाई अनधकार
दिनुभयो ।
जब अन्तमा स्ख्रष्टलाई खण्डन गदरयो र माननसहरुलाई दिइएको
प्रभुत्िलाई यसका बानसन्िाहरुलाई िुनेको स्िभाि प्रनतनबस्म्बत
गनद दिइयो - "काँढा र नसउँडीहरूले यसले ल्याउँनेछ" (उत्पनि
३:१८) । जब एक बुबाले छोरालाई कार दिन्छ, र उसको छोरो
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लापरिाही र अराजक साथीहरूको साथमा रहन्छ, कार
लापरिाही को कारणले िुघदटनामा संलग्न हुँिा के बुबाले छोराको
हत्या गरेको आरोप लाग्छ र ? यी उिाहरणहरूले हामीलाई
अस्न्तम दिनमा के हुन्छ भनेर एक भनिष्यसूिकको बारेमा
जानकारी दिन्छ ।

ग) अन्ततम रदनहरूको सिनाश
येशूले भन्नुभयो:
लुका १७:२६-३० मासनिको पुत्र आुँउदा पसन त्यही
हनेि जुन
नूहको िमयमा भएको सियो । नूहको समयमा, जब
सम्म नूह डुङ्गामा पसेनन् माननसहरू खान्थे, नपउँथे,
नििाह गिै नथए, अनन गाउँिैनथए। तब बाढी आयो अनन
सबै नष्ट पारयो । यो पसन लूतको िमय जस्तै हनेि जब
परमेश्बिरले िदोमको ििगनाश गनुगभयो । ती माननसहरू
खाँिै नथए, नपउँिै नथए, नकन्िै नथए, निक्री गिै नथए, रोप्िै
नथए अनन आफ्नै लानग भिनहरू बानउँिै नथए । लूतले
शहर छाडने समय सम्म माननसहरू यी सब गदररहेकै
नथए। तब आकाशबाट आगो र गन्धक बस्यो अनन
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प्रत्येकलाई नष्ट पायो । जब मासनिको पुत्र आउनु हति,
एकदमै त्यही हनेि ।
यहूिाले यो भनाइलाई प्रनतध्िननत गिै भन्छन :
यहूिा १:७ िदोम असन गमोरा शहरहरु अनन िदरपदरका
अन्य शहरहरुलाई स्मरण गर । नतनीहरु पनन ती
स्िगदिूतहरु जस्तै हुन् । ती शहरहरु व्यनभिार अनन अप्राकृनतक आनन्ि मनाइरहेका नथए । सतनीहरुले अनतत
जलनको दण्ड भोग्िन् । सतनीहरुको दण्ड हाम्रो सनन्तत
उदाहरण हो ।
यो "अनन्त आगो" भूनम अशुि भएको अको पदरणाम हो
यशैया २४:५-६ यो पृथ्िीमा बस्ने मासनिहरूले भूसम नै
अशुद्ध बनाउनेि । यो कसरी भयो ? माननसहरूले
परमेचिरको व्यिस्थाका निरूि गल्ती कामहरू गरे ।
माननसहरूले परमेचिरको धानमदक-निधानहरू पालन
गरेनन् । माननसहरूले धेरै समय अनघ नै परमेचिरसँग
एक करार गरेका नथए तर त्यो नतनीहरूले भङ्ग गरे । यस
पृथ्िीमा बस्ने माननसहरू आफ्ना गल्ती कामहरूले गिाद
िोषी छन् । यसैले यि पृथ्िीलाई ध्िंि गनदलाई
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परमेचिरले ननणदय गनुदभयो । मासनिहरू दन्ण्डत हने िन्
। केिल थोरै माननसहरू मार बाँकी रहने छन् ।
नूहको दिनहरूमा जस्तै, र लूतको दिनहरूमा जस्तै, अस्न्तम
दिनहरूमा माननसजानतले पनन परमेचिरको पुरलाई नतनीहरूका
बीिबाट क्रूसमा टागे । प्रकाश १९ मा यूहन्नाले िोस्रो
आगमनको र येशू सेतो घोडामा सिारको िशदन िेखे, "अनन
उहाँको पोशाक र नतघ्रामा एक लेख लेस्खएको छ, राजाहरूका
राजा, र प्रभुहरूका प्रभु ।" (प्रकाश १९ :१६) । पि १९ मा
हामी पढ्छौं नक कसरी पृथ्िीका नेताहरूले येशूलाई फेदर कसरी
मानद खोज्छन्:
अनी मैले त्यो पशु, पृथ्िीका राजाहरू र नतनका सेनाहरू
घोड ििार गरेर र उहाुँको िेनाको सिरूद्ध युद्ध गनग भेला
भएको देखें ।
तथानप, त्यस दिनमा "जब माननसका पुर [येश]ू प्रकट
हुनुहुनेछ" नतनीहरू" "उहाँको आगमनको िमक" द्वारा ऊनीहरू
नष्ट हुनेछन् (२ थेसलोननकी २:८) । फेदर, यो येशूले उहाँलाई
अस्िीकार गनेहरूलाई सीधा नष्ट गिै हुनुहुन्न । पचिाताप नगने
पापीले हाम्रो पनिर मुनक्तिाताको मायालु उपस्स्थनतमा कसरी
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प्रनतनक्रया जनाउँछ त्यसको पदरणामस्िरूप यो निनाश आउँछ ।
“घोडसिारको मुखबाट एक धादरलो तरिार बानहर ननस्कन्छ ।
नतनले राष्टरहरुलाई परास्त गनदका ननस्म्त यो तरिार प्रयोग
गनेछन् । नतनले फलामे डन्डाले राष्टरहरुमानथ शासन गनेछन् ।
नतनले सिदशनक्तमान् परमप्रभुको भयानक प्रकोपको िाख-भट्टीमा
अङ्गूर ननिोने छन् ।” (प्रकाश १९:१५) ।
याि गनुदहोस्, येशूको मुखबाट धादरलो तरिार ननस्स्करहेको छ र
उहाँलाई अस्िीकार गनेहरूलाई टुक्राउनको लानग उहाँको हातमा
छैन । यो तरिार उहाँको सत्य ििन हो:
एनफसी ६:१७ परमेचिरको मुनक्तलाई आफ्नो नशर रक्षक
बनाऊ अनन परमेचिरको ििन समात जुन आत्माको
तरिार हो ।
हीब्रू ४:१२ परमेचिरको ििन जीनित छ र नक्रयाशील छ
। उहाँको ििन कुनै िुईधारे तरिार भन्िा धादरलो छ ।
परमेचिरको ििनले हामीलाई गनहरो गरी काट्छ । यसले
आत्मा र प्राण, जोनडएको ठाउँमा काट्छ। यसले जोनी र
हड्डी समेत काट्छ। यसले नभरी भाि र नििार सम्म
जाँच्छ ।
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उनले जानतहरुलाई तरिारले मानेछन् - उहाको सत्य ििन र यसले नतनीहरुलाई िोषी ठहराउनेछ र आत्म-ननन्िा र
आत्मननणदयको कारण हुनेछ नकननक उनीहरूले परमेचिरको
अनन्त कृपामा निचिास गिैनन् । नकनभने नतनीहरूले उहाँको
बासस्थानलाई अस्िीकार गरेका छन् उनीहरू उहाँको प्रेमको
त्यो “िमक” मा उनभन सक्षम हुनेछैनन् । याि गनुदहोस्,
परमेचिरको उपस्स्थनत हटाउनु नै उहाँको क्रोध र दरस हो ।
नतनीहरू आगोले नष्ट हुने नै छन् । यो आगो के हो ?
परमेचिरको उपभोगको प्रेम:
श्रेष्ठगीत ८:६ मलाई तपाईंको हृदयमा छाप लगाउँ नु
होस् यदद म एउटा औंठी जस्तै भएर तपाईंको हातमा
रहन्छु , प्रेम मृत्यु जस्तै प्रबल हुन्छ, अदन तृष्णा चादहँ
दचहान जस्तै शक्तिशाली हुन्छ कुनै ज्वालाभन्दा पनन
कडा, त्यो दन्केको आगो झैं दन्कन्कन्छ ।
रोमी १२:१७-२१ यरद सतमीलाई किैले चोट पुयागुँउि
भने सतमीले त्यिको बद्ला नलेऊ । सबै माननसलाई
राम्रो गने प्रयास गर । सबैसँग शास्न्तनसत बस्ने िेष्टा गर
। हे मेरा नमरहरू, नतमीहरूलाई नराम्रो गनेलाई िण्ड दिने
कोनशश नगर । परमेचिरलाई पखद, उहाँले क्रोधको बेलामा
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नतनीहरूलाई िण्ड दिनुहुनेछ। लेस्खएको छः “िण्ड दिने
काम मेरो हो, म साटो फेने छु।”परमप्रभु भन्नुहुन्छ ।
यसथद नतमीहरूले यसो गनुदः “यरद सतम्रो शत्रु भोको ि
भने, उिलाई खुिाऊ । यरद सतम्रो शत्रु प्यािा ि भने,
उिलाई

पानी

देऊ।

यिप्रकारले

सतमीले

ती

मासनिहरूलाई लसित पानेिौ ।” दुष्टले सतमीलाई
नसजतोि्, तर भलाईले दुष्टलाई सजत ।
स्पष्टतया परमेचिरको "बिला" को तदरका अरूलाई अनन्त
प्रेमले प्रेम गने हो ! यो ननस्िाथद प्रेमले आफ्ना शरुहरूलाई
आगोको भुग्राको थुप्रो लगाउँिछ जसले यी िुई िीज मध्ये
एकमा पदरणाम दिन्छ । १. यसले पापको मैलालाई खपत गिदछ
र शरुलाई नमरमा रूपान्तरण गिदछ । २. यसले िुचमनलाई
भस्म पाछद जसले जानाजानी ईचिरको कृपालाई अस्िीकार गछद
र उसका प्यारा साना पापहरूसँग टाँनसन्छ जुन खपत भइरहेको
छ । नफरऊनले जस्तै, जसले परमेचिरको कृपाप्रनत आफ्नो
हृिय कठोर बनाएका नथए (प्रस्थान ८:३१-३२), माननसहरूले
ननस्िाथद प्रेमको सुसमािारलाई फरक फरक प्रनतनक्रया िेखाए:
२ कोरन्थी २:१४-१६ तर परमेचिरलाई धन्यिाि होस्
जसले हामीलाई सँधै ख्रीष्टद्वारा निजयतफि डोरयाउनु
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हुन्छ । परमेचिरले हामीलाई उहाँको ज्ञान सुगस्न्धत
िासना जस्तो िारैनतर नफिंजाउन प्रयोग गनुदहुन्छ ।
परमेचिरमा हाम्रो यही भेटीहरू छन् । नक ती जो
बिाइँिैछन् अनन ती जो नष्ट गदरिैंछन् नतनीहरूको बीिमा
हामी ख्रीष्टको नमठो गन्ध हौं । मासनिहरू जो नष्ट
गराइदैंि सतनीहरूको लासग हामी मृत्युको गतध हौं
जिले मृत्यु ल्याुँउि । तर बचाइनेहरूलाई हामी
जीिनका गतध हौं जिले जीिन ल्याउुँदि। यसकारण
यस कायदको ननस्म्त को योग्य छ ?
अस्न्तम दिनहरूमा, यद्यनप धेरैलाई रूपान्तरण गदरन्छ िा
सत्यतामा फकादइन्छ, धेरै जसो संसारका ह्रियहरु सत्यको
निरुिमा छन् र परमेचिरका माननसहरुका नबरूिमा उनीहरुलाई
नष्ट गनद खोज्छन् । (यूहन्ना १६:२; प्रकाश १३) । यसैले केिल
परमेचिरको िेशतद प्रेम र ियालाई स्िीकानेहरू केिल भस्म हुने
आगोबाट सिाको लानग बाँच्न सक्नेछन् ।
यशैया ३३:११-१५ नतमीहरूले अनुनित कामहरू गयौ ।
ती कुराहरू पराल जस्ता हुन् । नतनीहरू केही काम लाग्ने
छैनन् । मेरो आत्मा आगो जस्तो हनेि असन यिले
सतमीलाई जलाउनेि । माननसहरू त्यनतबेला सम्म
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जल्नेछन् जब सम्म उनीहरूका हड्डीहरू जलेर सेतो िूना
जस्तो हुँिैन् । माननसहरू िाँडै काँढाहरू र सुख्खा
घाँसहरू जस्तै बानलनेछन् । “टाढा िेशहरूमा हुने
माननसहरू, मैले गरेका ती कुराहरू सुन्। माननसहरू जो
मेरा ननजकमा छौ मेरो शनक्तको बारेमा बुझ ।” नसयोनमा
भएका पापीहरू रनसत छन् । ती माननसहरू जसले
नराम्रा कामहरू गछद उनीहरू डरले काम्िछ । सतनीहरूले
भने, “के हामी मध्ये कोही यि आगोबाट सिनग िक्िौं
जिले खरानी बनाउुँि? यि आगोको िेउमा बस्न
िक्िौ जिले पोल्दि ?” अिल, धासमगक मासनिहरू
जिले पैिाको लासग अरूलाई चोट पुयागउन चाहुँदैनन्सतनीहरू यि आगोबाट सिरेर पसन बाुँच्न िक्िन्।
सतनीहरूले घुिहरू सलन स्िीकार गदैनन सतनीहरू
अरूलाई हत्या गने योजनाहरू फकेर पसन हेदैनन् ।
जसले परमेचिरको पुरलाई र उहाँको नपताको िदररको बारेमा
उहाँको सत्यलाई अस्िीकार गछदन् उनीहरूले अनन्त यातना
भोग्न सिाको लानग आगोमा नजउँिैनन् । परुस र यहूिाले भने
नक सिोम र गमोरा “अनन्त आगो” द्वारा अभक्त जीिन
नबताउनेहरूको उिाहरणको रूपमा “खरानी” भए, (२ परुस
२:६ ; यहूिा ७), र मलाकीले प्रस्टसँग ब्यक्त गरेका छन,
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अभक्तहरूलाई “नतम्रो खुट्टाको तल्लोमुनन खरानी हुनेछ ।”
(मलाकी ४:३) ।
हामीले िेख्यौं नक सबै कुरा परमेचिरले उहाँको पुरद्वारा र
ख्रीष्टमा “सबै थोक सृनष्ट गनुदभयो” (कलस्सी १: १५-१७) ।
भजनसंग्रह ३३:६,९ ले हामीलाई भन्छ:
परमप्रभुले आदेश गनुगभयो र यो िंिार बसनयो ।
परमेश्बिरको मुखबाट सनस्केको िािबाट पृथ्िीमा प्रत्येक
कुराको िृजना भयो । नकन ? नकनभने परमेचिरले
आिेश गिाद मार ती कुराहरू प्रकट हुन्छन । अनन यदि
उहँले भन्नुहुन्छ, “रोक !” तब ती सबै रोनकने छन् ।
धमदशास्त्रले हामीलाई यो बताउँछ नक येशू शरीरमा "परमेचिरको
ििन" हुनुहुन्छ (यूहन्ना १:१; प्रकाश १९:१३) । यसैकारण
तरिार उहाँको मुखबाट आउँिै गरेको जस्तो िेस्खन्छ । ख्रीष्टको
शनक्त संसारको तत्त्िहरूलाई भगाउनको लानग नथयो भनेर
जलप्रलय भन्िा पनहलेका माननसहरूले निन्न सकेनन् । परुसले
यो िेखाउँिछन नक उही प्रनक्रयाले पानीको बाढीलाई पनन
सहस्राब्िी पनछ आगोको बाढीलाई ननम्त्याउँछ । र पनहलेको
कुरा जीनित परमेचिरको ििन (येश)ु को क्रूसको कारणले
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भएको हो, त्यसैले उिरािद पनन एक समान प्रनक्रयाको कारणले
हुनेछ ।
२ परुस ३:३-७ नतमीहरुले बुझ्नै पछद नक अस्न्तम
दिनहरुमा के हुनेछ । माननसहरु आउनेछन् जसले
नतमीहरुलाई न्खिी गनेिन् । ती माननसहरु नतनीहरुको
इच्छाले मागेको कुकमदहरु गरेर बाँच्नेछन् । ती
माननसहरुले भन्नेछन्, “उहाँले फेदर आउने प्रनतज्ञा गनुद
भएकोछ। यो प्रनतज्ञा के भयो? हाम्रा नपता-पूखाद मरे ।
तर संसार सृनष्ट भएको समयिेस्ख प्रत्येक िस्तु त्यही
प्रकारले िनलरहेको छ ।” तर ती माननसहरु धेरै अनध के
घटेको नथयो सो सम्झन िाहँिैनन् । आकाशहरु सिए
असन परमेश्बिरले जलबाट पृथ्िी िृसष्ट गनुग भयो । यी िबै
परमेश्बिरको बचन अनुिार हन गयो । तब त्यस संसार
जो अस्स्तत्िमा रहेको नथयो, बाढी आयो अनन पानीले
ध्िंश पायो । असन परमेश्बिरको त्यही बचनले आकाश
असन पृथ्िी आगोले नष्ट पानद रास्खएको छ। आकाशहरु
अनन पृथ्िी न्यायको दिनको ननस्म्त साँिी रास्खएको छ
अनन परमेचिरका निरुिको सबै माननसहरु निनाश
गदरनेछन् ।
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यमीया २३:२९ मेरो ितदेश आगो जस्तै ि । ”यो
सन्िेश परमप्रभुबाट आएको हो, “यो मातोल जस्तो छ
जसले ढुङ्गा िुरिुर पारेर फुटाउँिछ ।
"स्िगदबाटको आगो" बाट ननकानलएको मृत्युले माननसहरुको
आफ्नै ननन्िाको कारणले गिाद परमेचिरको अनन्त ियालाई
निचिास गिैन । हनननया र सनफरा जस्तै उनीहरू आफैंलाई
अनन्त जीिनको अयोग्य ठान्छन् र तीव्र आत्म-िोषीले
उनीहरूलाई अनन्त मृत्युको लानग लैजान्छ (प्रेदरत ५:१-११) ।
येशूले भन्नुभयो "माननसहरू डरले गिाद उनीहरूको हृिय निफल
हुन्छन् ।" (लूका २१:२६) ।
होशे ७:६ ढुकेर बस्िा नतनीहरूको [अनिचिासीहरु] मन
िुलो जस्तै जल्िछ, नकननक िुलो जस्तै नतनीहरूका
हृिय छल-युनक्तले जल्िछ । रातभदर नतनीहरूका दरस
िस्न्करहन्छ, नबहान त्यो जल्िै गरेको आगोझैं हुन्छ ।
नतनीहरू प्रेमको परमेचिरसामु उनभन सक्नेछैनन् (१ युहन्ना
४:८) - अनन्त प्रेम जो "जलाउने आगो" हो जसले परमेचिरको
प्रेनमलो र ननस्िाथद िदररलाई घृणा गछदन् (व्यिस्था ४:२४;
यशैया १०:१७; नहब्रू १२: २९) ) । कृपया जलाउने आगो
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(Consuming Fire), सुगन्धको जीिन (Fragrance of
Life) िा आगोको सतािट (Fiery तोमेंट) भननने पुस्स्तका
हेनुदहोस् ? यसको पूणद नििरणको लानग ।

मृत्यु, पापले गदाग भएको हो, परमेश्बिरबाट होइन
यो शुरुिेस्ख नै यस्तै हुँिै आएको छ । परमेचिरले बगैंिामा
आिमलाई बताउनुभयो:
उत्पनत २:१७ तर नतमीले त्यस रुखको कुनै फल खानु
हुँिैन जसले असल र खराबको ज्ञान दिन्छ, नकनभने जुन
दिन नतमी त्यस रुखको फल खान्छौ ननचियनै त्यस दिन
नतमी आफै मनेछौ ।”
हामीलाई स्पष्ट रूपमा बताइएको छ नक यस मृत्युको कारण के
हो:
रोमी ६:२३ जब माननसहरूले पाप गिदछन्, नतनीहरूले
पापको ज्याला कमाउँछन् जो िाँनह मृत्यु हो। तर
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परमेचिरले आफ्ना माननसहरूलाई मूल्य रनहत उपहार
दिनु हुन्छ जुन हाम्रा ख्रीष्ट येशू प्रभुमा अनन्त जीिन हो ।
असल र खराबको ज्ञानको रूखबाट खाने भनेको आिमले अब
आफैले ननणदय गने नथए नक कुन असल र के खराब नथयो ।
ऊ आफ्नो नहतको लानग सबैभन्िा उिम के हुन्छ भनेर
परमेचिर भन्िा राम्ररी जान्ने बनेको नथयो । यो स्िभािले स्पष्ट
पदरभानषत प्रनक्रयालाई अनुसरण गिदछ:
याकूब १:१४-१५ एकजना व्यनक्तलाई आफ्नै िुष्ट कुराले
प्रलोनभत तुल्याउँछ। उसको आफ्नै िुष्ट इच्छाले बानहर
तान्छ अनन उसलाई जालमा फसाउँछ । िुष्ट इच्छाबाट
पाप जन्मन्छ। जब पाप बढछ, यसले मृत्यु जन्माउँछ ।
प्रलोभनले अनभलाषाहरूमा पुर्याउँछ जसले पापनतर पुर्याउँछ
र अंतत यसले मृत्युमा पुर्याउँछ । परमेचिर पापको लेखक
हुनुहुन्न, यसकारण उहाँले यसको ज्याला मान्छेलाई दिन
सक्नुहुन्न । यदि परमेचिरले पापको ज्याला नतदरदिनुभयो भने
उहाँमानथ जबरजस्ती गरेको आरोप लाग्न सक्छ । यो भनेको
यस्तो हो "यदि नतमीहरूले मेरो पूजा गरेनौ भने म नतमीलाई र
नतम्रो पदरिारलाई मानेछु ।"
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त्यसोभए पाप के हो ?
रोमी १४:२३ …भरोसा नभई गरेको जे कुरा पनन पाप हो
।
१ यूहन्ना ३:४ जब एक व्यनक्तले पाप गछद, उसले
परमेचिरको ननयम भङ्ग गछद । हो, पाप गनुद परमेचिरको
ननयम निरुि बाँिेको जस्तै हो ।
व्यिस्था भनेको के हो ?
रोमी ७:१२ तब त्यसैले व्यिस्था नै पनिर हो, अनन
आज्ञा पनन पनिर, धानमदक र राम्रो हो ।
परमेचिर को हुनुहुन्छ ?
१. पसित्र: “इस्राएलका सबै माननसहरूलाई भनः म
परमप्रभु नतमीहरूको परमेचिर हुँ । नतमीहरू सबै पनिर
होऊ, कारण म पनिर छु ।
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२. तयासयक: “उहाँ िट्टान हुनुहुन्छ कारण उहाँका
बाटाहरू सही छन्, परमेचिर सत्य र निचिास योग्य
हुनुहुन्छ । उहाँ असल र इमानिार हुनुहुन्छ ।
३. अिल: येशूले नतनलाई भन्नुभयो, “नतमीले मलाई
नकन उिम भन्िछौ ? केिल परमेचिर मार उिम
हुनुहुन्छ ।

यदि परमेचिर र उहाँको व्यिस्था पनिर, न्यायीक र असल
छन् भने, त्यसोभए, परमेचिरसँगको सम्बन्धमा व्यिस्था के
हो ? परमेचिरको व्यिस्था उहाँको िदररको नलस्खत हो ।
यूहन्ना भन्छन्, “माननस जसले प्रेम गिैन उसले परमेचिरलाई
निन्िैन, नकनभने परमेचिर प्रेम हुनुहुन्छ ।” (1 यूहन्ना ४:८) । र
पािल भन्छन्, “प्रेमले कसैलाई िोट पुयादउँिैन। यसकारण प्रेम
गनुद नै सबै व्यिस्थाको पालन गनुद हो ।” (रोमी १३:१०) ।
परमेचिरको िदरर नत ब्यिस्थालाई पदरितदन गनद सनकिैन:
यशैया ५१:६-७ मानथ आकाशमा हेर ! तल पृथ्िी
िदरपदर हेर ! आकाश बािलहरूका धूँिा सरह अस्ल्गिै
जानेछ । पृथ्िी काम नलाग्ने पुरानो लुगा सरह हुनेछ ।
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पृथ्िीमा भएका माननसहरू मनेछन् तर मेरो उिार सिासिदिा रनहरहनेछ । मेरो िद्भािना कसहल्यै अतत हनेिैन
। नतमीहरू जसले मेरो धानमदकतालाई जान्िछौ त्यसले
मलाई ध्यान दिएर सुन्नु पछद । सतमीहरू जिले मेरो
उपदेशहरू मातदिौ उनीहरूले मैले भनेका कुराहरू
मान्नु पदगि । िुष्ट माननसहरूबाट नडराऊ । नतनीहरूले
नतमीहरूलाई भनेका नराम्रा कुराहरूबाट नडराऊ ।

ख्रीष्ट सपताको िही असभव्यसक्त हनुहति
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परमेचिरको िदररको नलनपमा जुन व्यिस्थाले पूणद रूपमा
प्रिशदन गयो त्यो को हो ?
यूहन्ना १५:१० मैले (येशू) मेरा सपताको आज्ञा पालन गरें
र ननरन्तर उहाँको प्रेममा रही रहेकोछु । यस्तै प्रकारले
यदि नतमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गरयो भने नतमीहरू
मेरो प्रेममा ननरन्तर रहने छौ ।
२ कोरन्थी ५:२१ ख्रीष्टमा पाप नथएन । तर परमेचिरले
उहाँलाई पापी बनाउनु भयो । परमेचिरले यो हाम्रो लानग
गनुदभयो तानक हामीहरू ख्रीष्टमा परमेचिरनसत धानमदक
रहन सकौं।
२ परुस २:२१-२२ हो, नतनीहरुलाई दिइएको पनिर
नशक्षाबाट सही मागद निन्नु अनन त्यसबाट फिकनु भन्िा
सही मागद नतनीहरुले कनहल्यै ननिनेको असल हुनथ्यो ।
नतनीहरुलाई जे भयो त्यसले यो उखानलाई नसि गछद
“जब एउटा कुकुरले बान्ता गछद त्यो आफूले बान्ता
गरेको नतर फकी आउँछ।”अनन “सुंगुरलाई नुहाइदिए पनछ
त्यो फेदर नहलोमा लडी-बडी गनद फिकन्छ।”
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ख्रीष्टले आफ्नै बारेमा के भन्नुभयो ?
यूहन्ना १४:९ येशूले जिाफ दिनु भयो, “नफनलप धेरै
समयिेस्ख म नतमीहरूसंगै छु र पनन मलाई निस्न्िनौ
भन्छौ ? जसले मलाई िेखेकोछ उसले मेरो नपतालाई
पनन िेखेकोछ । यसथद नतमी कसरी भन्छौ, ‘हामीलाई
नपता िेखाउनु होस् ?”
व्यिस्थाले हामीलाई के भन्छ ?
प्रस्थान २०:१३ “नतमीहरूले कसैको हत्या गनुद हुँिैन ।”
के ख्रीष्टले पूणद रूपमा आफ्ना नपताको व्यिस्थालाई प्रनतनबस्म्बत
गनुदभयो ?
लूका ९:५६ माननसको पुर िाँनह माननसजानतको जीिन
नाश गनद होइन, तर बिाउँन आएको हो ।”
मिी २६:५२ येशूले नतनलाई भन्नुभयो, “नतम्रो तरिार
त्यसकै ठाउँमा हाल । जसले तरिार िलाउँछ उसलाई
तरिारले नै मािदछ ।
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लूका ६:२७-२८ “म नतमीहरूलाई भन्िछु जसले मलाई
सुननरहेकाछौ, आफ्ना शरुहरूलाई प्रेम गर। जसले
नतमीहरूलाई घृणा गछदन नतनीहरूलाई पनन राम्रै गर ।
नतमीहरूलाई सराप्नेहरूलाई पनन आशीिादि िेऊ ।
नतमीहरूनसत िुव्यदिहार गनेहरूको लानग पनन प्राथदना गर
।
मिी ५:३९-४० तर म नतमीहरूलाई भन्िछु, ‘िुष्टको
सामना नगर्। यदि कसैले नतम्रो िानहने गालामा
िट्काइदियो भने त्यसलाई िेब्रे गाला पनन फकादइिाओ ।
यदि कसैले मुद्दा िलाएर नतम्रो िौरा लीने िाबी गछद भने,
त्यसलाई नतम्रो खाष्टो पनन दिइहाल ।
लूका २३:३४ येशूले भन्नुभयो, “हे नपता, नतनीहरूलाई
माफ दिनुहोस् नकनभने नतनीहरू के गदररेहछन्, जान्िैन्
।” नसपाहीहरूले निट्टा उढाएर उनको लुगाहरू बाँडे ।
यदि स्ख्रष्ट आफ्नो नपताको पूणद प्रनतनबम्ब हुनुहुन्छ, र पृथ्िीमा
ख्रीष्टको सेिकाई पनन व्यिस्थाको पूणद अनभव्यनक्त नथयो, र
व्यिस्था परमेचिरको िदररको प्रनतनलनप हो भने, यो अपदरहायद
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छ नक जब परमेचिरले "मानद हुनुहुन्न" भन्नु भयो भने यो नकनभने
उहाँ मानुदहुन्न । अन्यथा परमेचिर फदरसीहरू जस्तो हुनुहुन्थ्यो:
मिी २३:२-३ “कानूनका शास्त्रीहरू र फदरसीहरूलाई
मोशाको ननयमको निषयमा नशक्षादिने अनधकार छ ।
यििग सतनीहरूले सिकाएको कुरा पालन गनुग पिग ।
सतनीहरूले अह्राएका कामहरू गनुग । तर सतनीहरूको
जीिनशैलीको अनुिरण नगनुग । सतनीहरू केही गनग भसन
सतमीहरूलाई अह्राउुँिन् तर आफू चाुँसह केही गदेनन् ।
के परमेचिर भन्नुहुन्छ र गनुदहुन्न ? के नमठो र कटु पानी एउटै
झरनाबाट आउँछ र ? के उहाँले हामीलाई नमानद र फेदर आफै
अरबौं माननसहरुलाई नष्ट गनुदभयो, जसले गिाद उहाँ ब्रह्माण्डमा
सबैभन्िा ठूलो हत्यारा बन्नुभयो ? येशूले कसैलाई कनहले मानुद
भएन र येशू नपता र उहाँको व्यिस्थाको नसि अनभव्यनक्त
हुनुहुन्छ, जसले भन्नुहुन्छ "नतमीहरूले मानुद हुँिैन ।" "पनिर हौ,
नकननक म पनिर छु ।" नहंसाबाट स्ितन्र हौ, नकननक म
नहंसाबाट स्ितन्र छु । याि गनुदहोस्, यशैयाले ख्रीष्टको बारेमा
यसो बोल्छन,
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यशैया ५३:९ उ मयो र उसलाई धनीहरूको निहानसँगै
गानडयो । उसलाई िुष्ट माननसहरूसँग गानडयो । उिले
केही नराम्रो काम गरेन । उसले कनहल्यै झूटो बोलेन तर
यस्ता िुघदटनाहरू उमानथ भए ।
ख्रीष्टले कुनै नहंसा गनुदभएन । ख्रीष्ट आफ्ना नपताको पूणद
प्रनतनबम्ब हुनुहुन्छ । त्यसैले नपताले कुनै नहंसा गनुदभएन । उहाँ
आफैंलाई लाखौं इसाईहरूले लगाएको अनभयोगमा ननिोष
हुनुहुन्छ ।
रोमी ३:३-६ यो सत्य हो नक कनतपय यहूिीहरू
परमेचिरको आज्ञाकारी नथएनन् । तर त्यसले के
परमेचिर भाकल पूरा गनद रोक्नेछ ? अहँ ! परमेचिर
सत्य भएरै रहनु हुन्छ, सबै माननसहरू झूटो भए पनन ।
धमादशास्त्रमा लेस्खएको छः “नतमीहरू आफ्ना ििनमा
सच्चा प्रमानणत हुनेछौ जब बोल्िछौ अनन नतमीहरूले
नजत्नेछौ जब नतनीहरूको न्याय हुनेछ ।” जब हामी
गल्ती गछौ, त्यसले परमेचिर सही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा
अझ स्पष्ट पािदछ । यसकारण के हामी भन्न सक्छौ नक
परमेचिरले हामीलाई िण्ड दिनु हुँिा उहाँ बेठीक बनननु
हुन्छ ? म मानि नििारको अनुसार बोल्िैछु । होइन !
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यदि परमेचिरले हामीलाई िण्ड दिन सक्नु भएन भने,
उहाँले संसारलाई न्याय गनद सक्नु हुन्न ।
के तपाईंलाई सम्झना छ परमेचिरले कसरी बिला नलनुहुन्छ ?
रोमी १२:१९-२१ हे मेरा नमरहरू, नतमीहरूलाई नराम्रो
गनेलाई िण्ड दिने कोनशश नगर । परमेचिरलाई पखद,
उहाँले क्रोधको बेलामा नतनीहरूलाई िण्ड दिनुहुनेछ ।
लेस्खएको छः “िण्ड दिने काम मेरो हो, म साटो फेने
छु।”परमप्रभु भन्नुहुन्छ । यििग नतमीहरूले यसो गनुदः
“यदि नतम्रो शरु भोको छ भने, उसलाई खुिाऊ। यदि
नतम्रो शरु प्यासा छ भने, उसलाई पानी िेऊ ।
यसप्रकारले नतमीले ती माननसहरूलाई लनित पानेछौ ।”
िुष्टले नतमीलाई ननजतोस्, तर भलाईले िुष्टलाई नजत ।
परमेचिरका
बिला हाम्रो
काम गिदछ
नपताको पूणद

नििारहरू हाम्रो नििारहरु होइनन् । परमेचिरको
बिला हैन । यस प्रकारले परमेचिरको िदररले
। ध्यानपूिदक हरेक अंश पढ्नुहोस् नकननक यो
प्रकटीकरण हो ।
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प्रस्थान ३४:६-७ परमप्रभु मोशाको अनघ जानु भयो
अनन भन्नुभयो, “म यहोिा अनन म परमप्रभु हुँ । म
करूणापूणद अनन ियालु हुँ । म दरसाउनुमा ढीलो, म
प्रेमले पदरपूणद अनन निचिास योग्य छु । एउटा पुस्तािेस्ख
अको पुस्तासम्म परमप्रभुले कृपा िेखाउनु हुन्छ। उहाँले
माननसहरूलाई नतनीहरूको िुष्टता, कुकमद अनन नििोहमा
क्षमा गनुदहुन्छ। तर िोषी माननसलाई िण्ड दिन उहाँ
नबनसदनु हुन्न । नतनीहरूद्वारा गल्ती गदरएको कारण
नतनीहरूका छोरा-छोरीहरू, नानत-पनानत, नतनीहरूका
सन्तानले तेस्रो अथिा िौथो पुस्तासम्म िुःख भोग्नु पछद
।”
भजनसंग्रह १०७:१ परमप्रभुलाई धन्यिाि िढाओ,
नकनभने उहाँ उपकारी हुनुहुन्छ । उहाँको प्रेम सँधै रहन्छ
।
परमेचिर सिैि कृपालु र स्ितन्र प्रेमी हुनुहुन्छ, र त्यसैले
उहाँले माननसहरूलाई उनीहरूको आफ्नो कायदको ननतजा प्राप्त
गनद अनुमनत दिनुहुन्छ । उहाँ नतनीहरूको पापहरू नतनीहरूका
हृियमा िेख्नुहुन्छ । जसरी माननसले रोप्छ, त्यसरी नै उसले
कटनी पनन गनुदपछद ।
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नहतोपिेश ८:३५-३६ नकनभने जसले मलाई पाउँछ, उसले
जीिन पाँउछ। अनन उसैले परमेचिरबाट अनुग्रह पाउँछ । तर
जसले मेरो नबरूि पाप गछद, उिले आफैंलाई हानी पुयागुँउि ।
जसले मलाई घृणा गछद उसले मृत्युलाई प्रेम गछद ।”
भजनसंग्रह ३४:२१ तर दुष्टहरूलाई िंकष्ट र दुुःखले माने िन् ।
असल माननसहरूका शरुहरू ध्िंश हुने नै छन् ।
गलाती ६:७-८ आफूले आफैलाई धोखा निेऊ, नतमी
परमेचिरलाई ठग्न सक्िैनौ । मासनिले जे रोप्ि त्यही फल्ि ।
यरद किैले आफनै पापपूणग खेतमा खेती गिग भने उिले
सिनाश उ्जाउुँि । तर कसैले आत्माको खेतमा खेती गछद भने
उसले आत्माबाट अनन्त जीिन उब्जाउँछ ।

महान झूट जो मृत्युको डरको कारण बतयो
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शैतानले परमेचिरले आिमलाई दिएको पनहलो ननिेशनको
अथदलाई पदरितदन गयो । परमेचिरले आिमलाई भन्नुभएको छ
नक असल र खराब के छ भनेर आफैले ननणदय गनुद नै उसको
निनाश हुन्छ । जब आिमले फल खाए, शैतानले आिमलाई यो
बतायो नक परमेचिरले उसलाई मानद खोज्नुभएको छ ।
परमेचिरका शब्िहरू कृपाको सन्िेशबाट जबरजस्तीको
सुसमािारमा पदरितदन भएका नथए । आिम र हव्िालाई डर
नथयो नक अब परमेचिर िोषी ठहराउनुहुने व्यनक्त हुनुहुन्छ,
त्यसैले नतनीहरूले आफूलाई उहाँबाट रूखमा लुकाए ।
आिम र हव्िालाई डर नथयो नक अब परमेचिर िोषी
ठहराउनुहुने व्यनक्त हुनुहुन्छ, त्यसैले नतनीहरूले आफूलाई
उहाँबाट रूखमा लुकाए । यो एक कुशल िाल नथयो; नकननक
जब आिमले सपदको झूटलाई निचिास गयो, तब आिमले पूजा
गरेको नयाँ ईचिरले उसलाई छेउमा राख्नको लानग मृत्युको
डरले काम गने एउटा िलाकी नथयो । हामी यो योजना
अय्यूबको पुस्तकमा िेख्छौं जहाँ परमेचिरले शैतानलाई आगोमा
फ्याँक्न दिनुहुन्छ, तर शैतानले माननसहरूलाई "परमेचिरको
आगो" हो भनेर निचिास गनद लगाएर धोका दिन्छ (अय्यूब
१:१-६, १६) ।
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ननन्िा गने ठग ठग़्ने र आरोप लगाउने िास्तिमा को हो ?
प्रकाश १२:९-१० त्यो निशाल सपद त्यसका िूतहरु
सनहत पृथ्िीमा फानलयो । त्यो सिशाल िपग त्यही पुरानो
िपग हो जिलाई शैतान भसनति, त्यसले सम्पूणद
संसारलाई नै कुमागदमा डोयादउँछ । उसका िूतहरु पनन
उसंगै पृथ्िी तल फानलयो । तब मैले स्िगदमा ठूलो
स्िरमा भनेको सुने “हाम्रा परमेचिरको निजय, शनक्त,
अनन राज्य अनन ख्रीष्टको अनधकार अब आएको छ ।
नकनभने हाम्रो भाइहरुलाई दोषलगाउने पयाुँसकएको ि ।
उिले हाम्रो भाइहरूलाई परमेश्बिरको असघ रदन रात
दोष लगाई रहेको सियो ।
यसरी आिमले एक हत्याराको रूपमा परमेचिरसँग डराए र
यसले उसलाई िासत्िमा राख्यो । यही बन्धन हो जसबाट
स्ख्रष्टले हामीलाई स्ितन्र गराउन आउनुभएको हो:
हीब्रू २:१४-१५ ती छोराछोरीहरू भौनतक शरीमा छन् जो
माननसहरू हुन् । अनन येशू पनन ती माननसहरू जस्तै
बन्नुभयो र नतनीहरूको जस्तै अनुभि बटुल्नु भयो ।
त्यसैकारण उहाँले मृत्युलाई अङ्गालेर त्यसलाई अथादत
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शैतानलाई नष्ट गनुदभयो जस नसत माने शनक्त छ । येशू
ती माननसहरू जस्तै बन्नुभयो र मनुदभयो जसले गिाद
नतनीहरूलाई मुक्त गनद सकून् । आफ्नो मृत्युको भयले
गदाग सतनीहरूले िारा जीिन कमाराले जस्तै सबताए ।
लूका १:७१-७४ उहाले हामीलाई शरुहरूिेस्ख अनन
हामीलाई घृणागने शनक्तहरूिेस्ख जोगाउनु भएको छ ।
उहाँले हाम्रा पुखादहरूलाई िया गनेछु भन्नु भएकोछ।
उहाँले पनिर करार पनन स्मरण गनुद भएकोछ । उहाँले
हाम्रा पुखाद अब्राहामको अनघ शपथ खानु भएकोछ ।
उहाुँले हामीलाई हाम्रो शत्रुहरूको पञ्जाबाट स्िततत्र
राख्ने शपि सलनु भएकोि औ हामीलाई सनभगयपूिगक
उहाुँको िेिामा राख्नु हनेि ।
हामी कसरी हाम्रा शरुहरूको हातबाट छुटकारा पाउँछौं ?
१ यूहन्ना ४:८ जहाँ परमेचिरको प्रेम हुन्छ त्यहाँ भय
हुँिैन। नकनभने परमेचिरको सम्पूणद प्रेमले भय
हटाइदिन्छ। परमेचिरको िण्ड नै भयको कारण हो। यसरी
जुन व्यनक्तमा भय रहन्छ नतनमा परमेचिरको प्रेम नसि
भएको हुँिैन।
92

फेदर, के त्यस्तो डर छ जसले हामी सबैलाई िासत्िमा राख्छ
?
हीब्रू २:१५ येशू ती माननसहरू जस्तै बन्नुभयो र मनुदभयो
जसले गिाद नतनीहरूलाई मुक्त गनद सकून् । आफ्नो
मृत्युको भयले गिाद नतनीहरूले सारा जीिन कमाराले
जस्तै नबताए ।
फेदर, यो डर कहाँबाट सुरु भयो ?
उत्पनत ३:९-१० परमप्रभु परमेचिरले त्यस पुरुष
माननसलाई बोलाउनु भयो अनन सोध्नु भयो, “नतमी कहाँ
छौ ?” तब त्यस पुरुष माननसले उिर दियो, “तपाईको
आिाज मैले बगैंचा सभत्र चाल पाएुँ र म नाङ्गैं रहेको हुँदा
डराएुँ र म लुकें ।”
आिम केसँग डराए ? आिमको िंशजहरुबाट जिाफ सुनौ ।
प्रस्थान १७:३ तर माननसहरू पानीको ननस्म्त साह्रै
नतखादएका नथए, यसथद नतनीहरूले लगातर मोशा निरूि
गन-गन गदररहे। माननसहरूले भने, “सकन सतमीले
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हामीलाई समश्र देशबाट बासहरा ल्यायौ ? के सतमीले
हामी हाम्रा बाल-बच्चा तिा गाई-ितुहरू िबै पानी सबना
मरून भनी सलएर आएका हौ ?”
गंती १४:२-३ इस्राएलका सबै माननसहरूले मोशा र
हारूनको निरूिमा गनगनाए । सबै माननसहरूले
नतनीहरूलाई भने, “यदि हामी नमश्रिेशमा नै अथादत् यो
मरूभूनममा मरेको भए राम्रो हुनेनथयो । सकन परमप्रभुले
हामीलाई लडाईमा तरिारले काटी मानग त्यि भूसममा
लैजानु हुँदैि ? हाम्रा जहान बालबच्चाहरू पनन लूदटने
समान झैं लूटमा पक्रा पनेछन् । हामीलाई नमश्र िेशमा
फनकिनु नै असल हुन्छ ।”
गंती २१:५ माननसहरूले परमेचिर र मोशाको निरोधमा
कुरा गरे । नतनीहरूले भने, “यो मरूभूसममा मनुगको
सनन्तत सकन हामीलाई समश्र देशबाट ल्याइयो ? कारण
यहाँ न त पानी छ न रोटी । तुच्छ खाना अथिा रोटी
खाँिा खाँिा िाक्क भई सक्यो ।”
के कारणले गिाद इस्राएलीहरू उजाडस्थानमा मरे ? उनीहरूको
आफ्नै निचिासको कारण नथयो नक परमेचिर उनीहरूलाई मानद
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िाहानुभयो । यो निचिास शैतानबाट आएको हो जसले आिम र
हव्िालाई दिएको नथयो । यो हाम्रो कृपालु, कोमल र ियालु
नपताको निरुिमा सबैभन्िा अधमी, र िुष्ट झूट हो । यसले
मानि जानतलाई िासत्िको बन्धनमा राख्छ नकननक यसले भय
पैिा गिदछ, र डरले जानत नििोह गिदछ, जसले पापतफि
पुर्याउँछ, र अंतत जसले मृत्युमा पुर्याउँछ ।

ख्रीष्टले मृत्युलाई िमाप्त गनुगभयो
यसै कारणले येशूले नपतालाई अनुरोध गनुदभयो नक उहाँ यस
संसारमा आउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई मृत्युको प्रनक्रया िेखाउन
सक्नुहुन्छ । परमेचिर एक ज्यानमारा र एक हत्यारा हुनुहुन्छ र
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आफ्ना िुष्कमदहरू ढाक्नुभएको आरोप लगाएको उसलाई ख्रीष्टले
छायाँमा लुनकरहेको सपदलाई प्रकट गनुदहुनेछ ।
परमेचिर हत्यारा होइन भनेर ख्रीष्टको मृत्युले कसरी प्रकट गिदछ
?
• परमेचिर हुनुहुन्न जसले फदरसीहरूलाई ख्रीष्टको मृत्युको
खोजीमा उक्साउनुभयो । यो शैतान नथयो । (यूहन्ना
८:३७-४४) ।
• परमेचिर हुनुहुन्न जसले िेलाहरूलाई गनहरो ननिामा
पानुदभयो । यो शैतान नथयो ।
• यहूिासले येशूलाई निचिासघात गनद उत्प्रेदरत गने
परमेचिर हुनुहुन्न; यो शैतान नथयो। (यूहन्ना १३:२७) ।
• परमेचिर हुनुहुन्न जसले िेलाहरूलाई भाग्नु भन्नुभयो । यो
शैतान नथयो ।
• फदरसीहरूले ख्रीष्टलाई क्रूसमा टाँग्नको लानग प्रेदरत गने
परमेचिर हुनुहुन्न; यो शैतान नथयो । (लूका २२:५२-५३)
।
• भीडमा नपलातसलाई छक्याउने परमेचिर हुनुहुन्नथ्यो । यो
शैतान नथयो ।
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• यहाँ पनन परमेचिर हुनुहुन्न जसले माननसहरूलाई
ख्रीष्टलाई कुट्न, उहाँलाई थुक्नु र िाह्री तान्न प्रेदरत
गनुदभयो; यो शैतान नथयो ।
• रोमी नसपाहीहरूले ख्रीष्टलाई क्रूसमा टाँग्न प्रेदरत गने
परमेचिर हुनुहुन्न; यो शैतान नथयो ।
यनतखेर पनन शैतानले गरेका सबै कुराबाट परमेचिरले आफ्नो
पुरलाई छुटकारा दिन सक्नुहुंथ्यो । तर ख्रीष्टले हामीलाई
भन्नुभएको छ:
यूहन्ना १०:१७-१८ मेरो नपताले मलाई प्रेम गनुदहुन्छ
नकनभने म मेरो जीिन दिनु तयार छु तानक त्यो म फेदर
नफताद नलनेछु । मबाट कसैले जीिन नलन सक्िैन, मेरो
आफ्नै जीिन आफ्नो इच्छाले दिन्छु मेरो आफ्नो जीिन
दिने अनधकार छ । अनन त्यसैलाई पुनः प्राप्त गनद
अनधकार पनन छ। यही नै त मेरा नपताले मलाई गनुद
अनधकार पनन छ । यही नै त मेरा नपताले मलाई गनुद
भन्नुभयो ।”
नपताले कनहल्यै पनन आफ्नो बहुमूल्य पुरलाई मनद दिनुहुने
नथएन, तर ख्रीष्टले उहाका नपतालाई स्िय अपील गनुदभयो नक
97

उहाँले ब्रह्माण्डमालाइ यो बताउनु नथयो नक उहाको मृत्युको
कारण के हो भनेर । उहाको मृत्युमा पािल भन्छन् नक ख्रीष्टले
"शासकहरू र अस्ख्तयारिालाहरूलाई ननशस्त पानुदभयो" र
"क्रूसमा उनीहरूमानथ निजयी भई" एउटा सािदजननक प्रिशदन
गनुदभयो । ” (कलस्सी २:१५) । यी "शासकहरू र
अस्ख्तयारिालाहरू" जसलाई ख्रीष्टले िेखाइदिनुभयो की
नतनीहरू अन्धकारका शासकहरू हुन् (एनफसी ६:१२) ।
क्रूसको मृत्युल,े पापले मृत्युलाई ननम्त्याउँछ भनेर िेखाउँिछ;
परमेचिर यस मृत्युको कारण हुनुहुन्न । माननसको सट्टामा ख्रीष्ट
आफै अनिचिासी पापीको रूपमा मनुदभयो । पापको पिादफास
गनदका ननस्म्त उहाँले त्यसो गनुदभयो । दरसाएको परमेचिरलाई
खुशी पानद होइन ।
ख्रीष्ट आफैले आफैमा नलनुभएको पापले गिाद परमेचिर र उहाँको
पुरको नबिमा फाटो आयो । परमेचिरको क्रोधले उहाँलाई टाढा
बनायो । परमेचिरको अनन्त कृपामा निचिास नगने, पापीबाट
फकिनु र उहाँलाई छोडेर
आफ्नै ननणदयमा परमेचिरको क्रोध उहाँको अनौठो कायद हो ।
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यशैया २८:२१ परमप्रभु पराजीम पिदतमा जस्तै युि गनुद
हुनेछ । उहाँ नगबोनको बेंसीमा भए जस्तै क्रोनधत हुनु
हुनेछ । तब परमप्रभुले ती कुराहरू गनुद हुने नै छ,
परमप्रभुले केही अिुत कामहरू गनुदहुनेछ। तर उहाँले
आफ्नो काम नसद्ध्याउनु नै हुनेछ। उहाँका कायदहरू
अनौठो कायदहरू हुन् ।
इकनलएल ७:२२ म आफ्नो अनुहार सतनीहरूदेन्ख
फकागउनेिु नतनीहरूलाई हेनेछैन् । ती नििेशीहरूले मेरो
मस्न्िर भत्काउनेछन् नतनीहरू त्यो पनिर भिनको गुप्त
भागमा जान्छन् अनन त्यसलाई अपनिर बनाउँनेछन् ।
व्यिस्था ३१:१७, १८ त्यि िमय म सतनीहरूसित
अत्यततै क्रोसधत हनेिु र सतनीहरूलाई िोडी रदनेिु र
सतनीहरूलाई िहायता गनेिैन र सतनीहरू ध्िंश हनेिन्
। नतनीहरूमानथ नाना प्रकारका आफ्त र निपिहरू
ल्याउनेछु र त्यस दिन नतनीहरूले भन्नेछन्, ‘हाम्रा
परमेचिर हामीसँग नभएकोहुनाले नै यस्तो आफ्त र
निपनिहरू आइलागेको हो ? ’नतनीहरूले मलाई छोडेर
अरू िेिताहरू पूज्ने जस्तो अननष्ट कायदहरू गरेको ननस्म्त
म नतनीहरूलाई सहायता गनद अस्िीकार गछुद ।
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भजनसंग्रह २७:९ हे परमप्रभु, तपाईंको दािबाट अनुहार
नफकागउनु होि् मलाई िाि रदनुहोि् । मलाई टाढा
नधकेल्नुहोस् ! मलाई नत्याग्नु होस् मेरो परमेचिर, तपाईं
मेरो रक्षक हुनुहुन्छ ।
मीका ३:४ नतमीहरुले परमप्रभुको प्राथदना गदररहेकाछौ
तर परमप्रभु जिाफ दिनुहुन्न । परमप्रभुले आफ्नो मुख
सतनीहरुदेन्ख लुकाईरहनु भएकोि । नकन ? नकननक
नतमीहरुले नराम्रो कमद गरेका छौ ।”
कृपया यी पुस्स्तकाहरू पढ्नुहोस् हाम्रो प्रेनमलो परमेचिरको
कायद; शतदरनहत प्रेम-अगापे (Agape); िा नपता परमेचिरको
प्रेम र परमेचिरको क्रोध बाइबलीय दृनष्टकोणको निस्तादरत
अध्ययनको लानग ।
जब हामीलाई परमेचिरले नतरस्कार गने पापहरू ख्रीष्टमा नथए,
नतनीहरूले गिाद परमेचिरले उहाँको अनुहार छोड्नुभयो । जब
उहाँले आफ्नो मोडनुभयो, तब ख्रीष्टले कराउनुभयो:
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मिी २७:४६ प्राय तीन बजेनतर येशू ठूलो स्िरमा
कराउनु भयो, “एली, एली, लामा सबथखानी?” यसको
अथद, “मेरा परमेचिर मेरा परमेचिर, तपाईंले मलाई नकन
एक्लै छोडनु भयो ?”
नकन परमेचिरले, “आफ्नो छोरालाई त्याग्नुभयो ?” पापसँग
कसरी व्यिहार गनुदपछद भनेर िेखाउनको ननस्म्त उहाँले यो काम
गनुदभएको नथयो; उहाँलाई अस्िीकार गने पाप । अन्ततः उहाँले
माननसलाई आफ्नो िाहना गनद दिनुहुन्छ । उहाँ पापीको
तफिबाट सम्पािन गनेको रूपमा खडा हुनुहुन्न । िास्तिमा,
परमेचिरले आफ्नो छोरालाई कनहल्यै त्याग्नुभएन, तर पापले गिाद
उहाँको ियालु अनुहारमा बािलले छोप्यो तानक पुरले यो िेख्न
सक्नुभएन जसरी निचिास नगने पापीले िेख्न सक्िैनन । ख्रीष्ट
पुग्नुभएन र परमेचिरको ियालु हात समात्नुभयो नकननक
अनिचिासी पापीहरूले त्यसो गिैनन, र अनिचिासी पापीको
मृत्युको रूपमा ख्रीष्ट मनुदपर्यो ।
यशैया ५९:१,२ हेर, नतमीहरूलाई बिाउनको ननस्म्त
परमप्रभुको शनक्त नै प्रयाप्त छ । उहाँले सुन्नु हुनेछ जब
नतमीहरूले उहाँको साथ माँग्छौ । तर नतमीहरूको पापले
गिाद नतमीहरू र परमेचिर माझ एउटा तगारो छ।
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परमप्रभुले नतम्रा पापहरू िेख्नु हुन्छ अनन अनुहार अको
नतर फुकादउनु हुन्छ ।
भजनसंग्रह २२:१, २४ मेरो परमेचिर, हे मेरो परमेचिर!
नकन मलाई छाडनुभयो? मलाई बिाउन तपाईं नकन यनत
टाढा हुनुहुन्छ ! तपाईं मेरो निलौना, गुहार सुन्नलाई कनत
टाढा हुनुहुन्छ ! नकन? नकनभने परमप्रभुले सङ्कटहरूमा
परेका सबै िीनहीन माननसहरूलाई सहयोग गनुदहुन्छ ।
परमप्रभु नतनीहरूिेस्ख लनित हुनुहुन्न । यदि माननसहरूले
परमप्रभुलाई गुहार मागे उहाँ आफैं नतनीहरूिेस्ख लुक्नु
हुन्न ।

क्रूसमा ख्रीष्टलाई मनदको लानग परमेचिरले स्िगदबाट भौनतक
आगो पठाउनुभएन । उहाले नबजुलीले क्रुशलाई प्रहार गरेन र
आफ्नो छोरालाई टुक्रा-टुक्रा पानुदभएँन । उहाँले ख्रीष्टलाई
आफ्नो मुट्ठीले भुइँमा राखेर नहकादउनुभएन । उहाँले आफ्नो
अनुहार लुकाउनुभयो, नकननक ईचिरलाई अस्िीकार गने
मानिीय इच्छाको कारण हो; जब हामी उहाँसँग केनह गनद
िाहँिैनौं तब के हुन्छ हामीलाई िेखाउन ।
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यशैया ५३:३-५ मासनिहरूले उिलाई हाुँिोको पात्र
बनाए असन आफ्नो िािीहरूले उिलाई िासडरदए । ऊ
पीडा नै पीडाले भदरएको माननस नथयो । ऊ राम्रो
प्रकारले ननको हुनेछ भनेर जान्िथे । माननसहरूले
उसलाई हेनद दिएनन् । हामीले उसलाई ध्यानै दिएनौं ।
तर उसले हाम्रा कष्टहरू आफ्नै ठान्यो । उिले हाम्रा
यातनाहरूको भारी उठायो असन हामीले िोच्यौं उिलाई
परमेश्बिरले दण्ड रदनुभयो । हामीले िोच्यौ उिले गरेको
दुष्टकमगको लासग परमेश्बिरले दण्ड रदनुभयो । तर हामीले
गरेको भूल कामहरूका लानग उसलाई पीडा सहन बाध्य
गराइयो। उसलाई हाम्रो िोषकोलानग श्राप दिइयो । हाम्रो
ऋणको ननस्म्त उसलाई सजाय दिइयो । उसको पीडाले
नै हामीलाई क्षमा गदरयो ।
ख्रीष्टले यस मानि इच्छालाई उहाँमा बोक्नुभएको नथयो । हाम्रो
सत्यलाई अस्िीकार गने हाम्रो अपराधको कारण उहाँ घाइते
हुनुभयो । मृत्युको िास्तनिक प्रकृनतलाई प्रकट गनद, परमेचिरले
यो अस्िीकृनतलाई आिर गनुदपर्यो र आफ्नो अनुहार
लुकाउनुपथ्यो ।
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जब ख्रीष्टले तुरहीको स्िरमा "यो समाप्त भयो" भनेर
कराउनुभयो र त्यसपनछ आफ्नो नपतालाई आफ्नो आत्मा
समपदण गनुदभयो र मनुदभयो, मृत्यु प्रकट भयो । सपद
निनाशकतादको रूपमा प्रकट भयो । शैतान र त्यसका िूतहरू
ब्रह्माण्डको अगानड पिादफास भए, र असल स्िगदिूतहरू र
अननगन्ती संसारहरूको माननसहरूको दिमागमा रहेका प्रचनहरू
समाप्त भए । शैतान स्िगदबाट पृथ्िीमा नबजुली िम्केझैं खस्यो ।
लूका १०:१८ येशूले नतनीहरूलाई भन्नुभयो, “मैले
शैतानलाई स्िगदबाट नबजुली िम्के झैं खनसरहेको िेखें ।”
(यूहन्ना १२:३१; प्रकाश १२:७-१७ पनन हेनुदहोस्) ।
२ नतमोथी १:९-१० परमेचिरले हामीलाई बिाउनु भएको
छ अनन हामीलाई आफ्ना पनिर माननस तुल्य बनाउनु
भएको छ । यो हामीले केही गरेर भएको होइन । होइन,
परमेचिरले यो उहाँको इच्छा अनन अनुग्रहले गिाद
हामीलाई बिाउँनु भयो अनन उहाँको माननस हुन आह्वान
गनुद भयो । यो अनुग्रह ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीलाई
अनादिकाल अनघ दिइएको नथयो । त्यो अनुग्रह हामीलाई
आज सम्म िेखाइएको नथएन । हाम्रो मुनक्तिाता ख्रीष्ट येशू
आउनु भए पनछ त्यो िेखाइयो । येशूले मृत्युलाई नष्ट गनुग
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भयो

र

जीिनको

मागग

देखाऊनु

भयो

।

हो

िुिमाचारद्वारा येशूले हामीलाई अनततजीिनको त्यो
मागग देखाउनु भयो ।
संसारको जगिेस्ख नै परमेचिर र उहाँको पुरले मृत्युको प्रकृनत
र पापसँगको यसको सम्बन्ध प्रकट गने ननणदय गनुदभयो । जब
ख्रीष्ट क्रूसमा मनुदभयो, मृत्युको कारण प्रकट भयो र त्यसैले
त्यसको शनक्त पनन समाप्त भयो ।
रोमी १६:२५-२६ परमेचिरको मनहमा होस्। परमेचिरले
मार नतमीहरूका निचिासलाई बनलयो पानद सक्नु हुन्छ ।
उहाँले सुसमािारको प्रयोग गनुदसक्नु हुन्छ जुन म
नतमीहरूको निचिास िदरलो बनाउन प्रिार गिदछु । त्यो
सुसमािार जुन म प्रिार गछुद त्यो येशू ख्रीष्टको बारेमा छ
। त्यो िुिमाचार गुप्त-ित्य जुन परमेश्बिरले प्रकट
गनुगभयो । असन त्यो गुप्त-ित्य अगमिक्ताहरूका
लेखाईद्वारा हामीलाई ज्ञान गराइएकोि । अनन्त
परमेचिरको आज्ञाले यो गुप्त-सत्य गैर-यहूिीहरूलाई
ज्ञान गराइयो । यसले आज्ञाकादरता उत्पन्न गछद जुन
निचिासबाट आउँिछ ।
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यूहन्ना १२:३२-३३ म पृथ्िीबाट उिानलनेछु । अनन जब
यस्तो हुँिछ, म सबै माननसहरूलाई मकहाँ ल्याउनेछु ।”
उहाँको मृत्यु कुन प्रकारले हुनेछ त्यो संकेत दिनलाई
उहाँले त्यसो भन्नुभयो ।

यसको मतलि यो हो नक स्ख्रष्टको मृत्युद्वारा स्ख्रष्टले परमेचिरले
मृत्युलाई ल्याउनुहुन्छ भन्ने धारणालाई खारेज गनुदभयो । मृत्युको
शनक्त शैतानको झूट हो नक परमेचिरले उसको प्रनतरोध
गनेहरूलाई मानुदहुन्छ । याि गनुदहोस्, ख्रीष्ट मनुदभयो "तानक
उहाँको मृत्युले मृत्युको शनक्तमा रहेको शैतानलाई नष्ट गिदछ"।
(नहब्रू २:१४) ।
परमेचिरले आिमलाई दिनु भएको पनहलो िेतािनीिानहँ उनलाई
माने खतरा नथयो भन्ने झूटलाई ख्रीष्टले उल्टाउनुभयो । त्यसैले
क्रूशले िासत्िबाट स्ितन्रता प्रिान गिदछ; डर िा मृत्युको
शनक्तको िासत्ि । पापीलाई ख्रीष्टको मृत्यु हुँिा के हुन्छ भनेर
ख्रीष्टले प्रकट गनुदभयो । उहाँले यो प्रकट गनुदभयो नक नपताले
उहाँको पुरलाई मानुदको सट्टामा पापीको इच्छा अनुसार
त्याग्नुभएको नथयो । परमेचिरले आफैलाई अस्िीकार गने हाम्रो
मानिीय िाहनालाई ख्रीष्टले बोक्नुभयो । परमेचिरले त्यो
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अस्िीकारलाई सम्मान गनुदभयो र आफ्नो छोरालाई छोनडनुभयो
। यसैले अस्न्तम न्यायमा हरेक हराएका आत्माले सत्यको
आफ्नै अस्िीकृनतको प्रकृनत बुझ्िछन ।
क्रूसले जीिन र अमरत्िलाई सुसमािारको माध्यमबाट प्रकाशमा
ल्याउँिछ । यसले यो प्रकट गिदछ नक परमेचिर मृत्युको लेखक
हुनुहुन्न र शैतान शुरुिेस्ख नै झूटो र हत्यारा हो । पािल
हामीलाई भन्छन्, "नाश गदरने अस्न्तम शरु भनेको मृत्यु हो ।"
(१ कोदरन्थी १५:२६) । यसले यो प्रमानणत गिदछ नक
परमेचिरमा कुनै मृत्यु हुँिैन । ऊहाँ मृत्युको लेखक हुनुहुन्न ।
यदि मृत्यु ईचिरीय गुण हो भने, त्यसो भए ऊ उहाँको शरु हुन
सक्िैन । यो नष्ट गनद सनकँिैन नथयो । परमेचिर धमी हुनुहुन्छ,
त्यसैले “धानमदकताको मागदमा जीिन हुन्छ; र यस मागदमा मृत्यु
हुँिैन ।”(नहतोपिेश १२:२८) । यदि उहाँमा मृत्यु दिन सक्ने
क्षमता छैन भने, परमेचिरले पापको ज्याला नतनद सक्नुहुन्न ।
त्यसोभए यदि ख्रीष्टले मृत्युको शनक्तलाई समाप्त गदरसक्नुभएको
छ भने माननसहरू नकन मनेछन् ? नकनभने उनीहरूको पापको
लानग परमेचिरले उनीहरूलाई मानुदभयो भन्ने झूटलाई निचिास
गनद जारी राख्छन् । यो झूटलाई समाती राखेर उनीहरूले
यसको छनिमा पदरितदन भए । नकनभने यदि नतनीहरूले यो
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प्रस्ताि स्िीकार गरेनन् भने उहाँले नतनीहरूलाई मानुदहुनेछ भन्ने
नतनीहरूको झूटो धारणालाई जोस्खममा पाद्छद नक परमेचिरबाट
कृपाको प्रत्येक प्रस्ताि िास्तिमा हेरफेरको माध्यम हो ।
आउनुहोस्, क्रूसलाई हेरौं र बुझौ नक ख्रीष्टले सबै पुरुष, मनहला
र बच्चाको लानग मृत्यु समाप्त गनुदभयो । उहाँले खम्बामा सपदलाई
पिादफाश गनुद भएको छ (हेनुदहोस्, यूहन्ना३:१४-१६) शैतानको
न्याय प्रणालीलाई पिादफाश गनदको लानग, परमेचिरको होइन ।
उहाँले नपतालाई िास्तिमा प्रेम हो भनेर िेखाउनुभयो र उहाँमा
कुनै प्रकारको अन्धकारता छैन (हेनुदहोस्, १ यूहन्ना १:५) । तब
हामी ख्रीष्टको अथद बुझ्न तयार हुन्छौं जब उहाँले भन्नुभयो:
मिी ९:२४ येशूले भन्नुभयो, ‘पर जाऊ । यो युिती
मरेकी छैन। ऊ ननिाइरहेकी मार छे ।” यो िेखेर
माननसहरूले उहाँको हाँसो उडाए ।
संसारमा हुने निनाशकारी घटनाहरूमा शैतानले आफूलाई
लुकाइरहेको छ । उसले मान्छेलाई यो निचिास गनद लगाउँछ
नक ऊ आफूले गरेको कामको लानग परमेचिरलाई नजम्मेिार
बनाउछ । जब यो निचिास गदरन्छ नक परमेचिरले सनक्रय
रूपमा माननसहरूलाई नष्ट गिै हुनुहुन्छ, तब डर पैिा हुन्छ र
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यसले आत्मालाई बन्धनमा राख्छ । जबसम्म सुसमािार
परमेचिरबाट सीधै मृत्युको कुनै खतरा नभएसम्म प्रिार गदरन्छ,
यो जनहले पनन जबरजस्तीको कायद हो भनन बुझ्नुपछद । मृत्युको
डरले मानि आत्मालाई कनहले पनन परमेचिरको हातमा आराम
गनद दिँिैन । यस सन्िभदमा ियाको पुकारलाई निनाशको
घुम्टोको रूपमा मार बुझ्न सनकन्छ ।

परमेश्बिर सपताको प्रेमको प्रकाश
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बाइबलले स्पष्ट गिदछ नक हामी कामहरूद्वारा मुनक्त पाउँिैनौं ।
उडन्ते पुरको कथाले यो िेखाउँिछ नक बुबाले छोरालाई
स्िीकार गरे, उनी असल भएर होइन , तर उनी उनका छोरा
भएर हो (हेनुदहोस्, लूका १५:११-३२) । एकात्मक युद्धहरू
(Identity Wars) पुस्तकको सन्िेशले यो प्रकट गछद नक हामी
परमेचिरको नजरमा मूल्यिान् छौं हामीले उहाँको इच्छाबमोनजम
कायद गरेर होईन, बरु हामी उहाँका सन्तान भएर हो । हामी के
गछौं भन्नेले हामीप्रनत उहाको प्रेम कनहल्यै पदरितदन हुिैन ।
मिी ३:१७ तब स्िगदबाट यो िाणी आएको सुननयो ।
िानणले यसो भन्यो, ‘सयनी मेरो प्यारो पूत्र हन् र म
नयनीसँग अत्यन्त प्रसन्न छु ।”
हाम्रो प्रनतनननध भएर ख्रीष्टले यस सत्यतालाई अँगाल्नु भएको
छ, त्यसकारण हामी उहाँमा स्िीकृत भएका छौ "उहाँको
अनुग्रहको मनहमाको ननस्म्त, जसद्वारा उहाुँले हामीलाई सप्रय
[येशू] मा ग्रहण गनुगभयो ।" (एनफसी १:६) । यदि हामी साँनच्चकै
निचिास गछौं नक हामी नप्रय प्रभुमा स्िीकायद छौं, हामी धमी छौं
भनेर होइन तर उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ भनेर, तब हामीले निचिास
गनुद पछद नक हामी सधैं परमेचिरको नजरमा मूल्यिान् छौं ।
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हाम्रो नपतासँग सम्बन्धको माध्यमबाट मूल्य मान्यताको पनहिान
सन्िेशको तानकिक प्रगनत यो हो नक कुनै पनन कुराले हामीलाई
उहाँको नजरमा मूल्यिान् हुन दिनबाट रोकिैन, र त्यसकारण
उहाँलाई मूल्यिान् हुने िीजलाई कनहल्यै पनन छोड्नुहुनेछैन ।
परमेचिर आफैले िुष्टहरूलाई आफ्नै हातले नष्ट गनुदहुन्छ भन्ने
धारणाले परमेचिरले िुष्टहरूलाई अब उहाँको ननस्म्त मूल्यिान
छैनन् भन्ने सन्िेश दिलाउछ । जब हामी यी नििरणहरू पढ्छौं
र यस्तो ननष्कषदमा पुग्छौं, त्यसोभए हामी ईचिरमा निचिास
गिैछौं जसले माननसहरूलाई पूणद रूपमा अिमूल्यन गनद
सक्नुहुन्छ, नकननक उहाले जे सोध्नुहुन्छ ऊनीहरूले त्यो गिैनन्
। जुन पापीहरूप्रनत परमेचिरको कुनै मतलब छैन भन्ने कुरा
िुष्टको मृत्युले एउटा महान भनाइ बन्छ ।
हामीलाई बहुमूल्य लाग्ने कोनहलाइ हामीहरु मध्ये कनत जनाले
फ्याँक्न इच्छुक छौं ? मानिको रूपमा समेत, यदि हामीले अझै
पनन कसैमा केनह मूल्य िेख्िछौं भने, हामी नतनीहरूलाई कनहले
टाढा फाल्ने छैनौं । यदि हामीले यो गिैनौं भने, तब परमेचिरले
कसरी आफ्ना कुनै पनन सन्तानहरूलाई फ्याँक्न सक्नुहुन्छ ?
उहाँले यो कनहले पनन गनदहुन्न; "नकननक उहाँ कृतघ्न र िुष्टप्रनत
ियालु हुनुहुन्छ।" (लूका ६:३५) र “नकनभने उहाँले िुष्ट र
सिन िुिैका ननस्म्त घाम लगाइदिनुहुन्छ। अनन धमी र
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अधमीहरूको ननस्म्त िृनष्ट पठाइदिनुहुन्छ।” मिी ५:४५ ।
“यसकारण कृपालु हौ, जस्तो नतम्रा नपता ियालु हुनुहुन्छ ।"
(लूका ६:३६) । उहाँलाई अस्िीकार गनेहरूलाई मार उहाँले
मृत्यु हुने अनधकार दिन सक्नुहुन्छ । उहाँले मार नतनीहरूलाई
उहाँलाई छनौट गनुदको सट्टा मृत्यु छनौट गनद स्ितन्रताता
अनुमनत दिन सक्नुहुन्छ। (फेदर हेनुदहोस्, नहतोपिेश ८:३६) ।
मिी ७:९-११ नतमीहरूमध्येको बाबु होला ? यदि
नतमीहरूको छोरोले रोटी मागे, के नतमीहरू उसलाई ढुङ्गा
दिन्छौ ? अहँ । अथिा, जब नतम्रो छोरोले माछा माग्छ
भने के नतमीले उसलाई साँप दिन्छौ ? अहँ ! नतमी
परमेचिर झैं होइनौ-नतमी िुष्ट हौ र पनन नतमीहरूका
छोरा-छोरीहरूलाई असल कुराहरू दिन जान्िछौ ।
यसकारण नतमीहरूका नपताले उहाँनसत माग्नेहरूलाई कनत
बढी भरेर असल िीजहरू दिनु हुनुहुनेछ ।
ख्रीष्टले मृत्युलाई समाप्त गनुदभयो । उहाँले यो संसारको जगिेस्ख
गनुदभएको नथयो, तर क्रूसको समयसम्म यो पूणद रूपमा प्रकट
भएको नथएन । नमश्रमा महामारीको कथाहरू, जल-प्रलय,
सिोम र गमोरा र अन्यहरूले क्रूसलाई इंनकत गछद, तर यो पूणद
रूपमा तत्कालीन समयमा प्रकट भएको नथएन । क्रूसको प्रकाश
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भएिेखी, परमेचिर मृत्युको लेखक हुनुहुन्छ भनेर निचिास गनद
कुनै बहाना छैन । त्यहाँ बन्धन स्िीकार गनद को लागी कुनै
ठाउँ छैन र परमेचिरलाई अस्िीकार गनेहरुलाई माने डर छ ।
एक व्यनक्तले मृत्युको अन्त्यलाई हराउन सक्ने एकमार तरीका
भनेको यो निचिास जारी राख्नु हो नक परमेचिरले उसलाई
मानुदहुनेछ जुन उहाँको िाहना जस्तो व्यिहार गिैन । नतनीहरूले
निचिास गछदन् नक परमेचिरले मानि आिरण पदरितदन गनद
जबरजस्ती गनुदहुन्छ ।
शनक्त प्रयोग गनुद भनेको परमेचिरको सरकारको नसिान्तको
निपरीत हो; ऊहाँ केिल प्रेमको सेिा मार िाहनुहुन्छ; र प्रेममा
नसधै आज्ञा दिन सनकिैन । केिल ख्रीष्टलाई, जसले
परमेचिरको प्रेमको उिाई र गनहराई जान्नुहुन्थ्यो, नतनीहरूले
मार यहाँलाई निन्न सक्छन ।
ख्रीष्टको पखेटामा उपलब्ध उपिारले, जुन नबसयमा मलाकीले
बोलेका छन, त्यो यो हो नक उहाँले मृत्युलाई रद्द गनुदभयो
(मलाकी ४:२) । परमेचिरले आफ्नै हातले आफ्ना शरुहरूलाई
मानुदहुन्छ भन्ने धारणालाई उहाँले रद्द गनुदभयो । परमेचिरले
आफ्ना शरुहरूलाई मानुदहुन्छ भन्ने झूटले शैतानलाई डरको
बन्धनको आधारमा राज्यको ननमादण गनद लगायो । जब ख्रीष्ट
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मनुदभयो र मृत्यु कसरी हुन्छ भन्ने कुरा प्रकट गनुदभयो, शैतानको
पखेटा कादटएको नथयो र ऊ पृथ्िीमा खसानलयो । (प्रकाश
१२:७-१३) । ख्रीष्टलाई हेनेहरू उहाँसँगै उहाँको िंगाईको
पखेटामा उनभनेछन् (उहाँको लुगाको छेउ/नकनारा; मकूिस
६:५६; मिी ९:२०-२१) र पृथ्िीको अग्लो ठाउँमा सिार
हुनेछन् । जब परमेचिरले सपदलाई आफ्नो पेटमा जान र
पृथ्िीको धूलो खानलाई बनाउनुभयो, उहाँले शैतानको राज्यको
निनाशको अगमिाणी गनुदभयो माननसहरूलाई मृत्युको डर
िेखाएर परमेचिरले माननसहरूलाई ितुरताकासाथ िलाउनुहुन्छ
र जबरजस्ती गनुदहुन्छ भन्ने झूट पिादफास गरेर (उत्पनि ३:१४;
भजनसंग्रह ७२) ।
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कलिरी जलप्रलयको माध्यमबाट प्रकट भएको
जब प्रभुले संसारको िुष्टता सिेक्षण/मापन गनुदभयो, उहाँले
संकेत गनुदभयो नक त्यहाँ सीमा हुनेछ: तब परमेचिरले
भन्नुभयो,“सतनीहरु मरणशील भएकाले मानि रुपमा लामो
िमयितम बाुँच्ने िैनन् । नतनीहरुको आयु केिल १२०
िषदसम्म मार हुने छ।” । (उत्पनत ६:३) ।
परमेचिरको आत्माले माननसलाई बिाउनको ननस्म्त प्रयत्न
गरेको समय अिनधको सीमा नथयो । उहाका मनमानी गने
सन्तानहरूसंग ख्रीष्टको आत्माले दिन र रात नबन्ती
गदररहनुभएको नथयो । उहाँले उनीहरूलाई अनपल गनुदभयो र
उनीहरूलाई दिनदिनै भेट्नुभयो । यद्यनप हामीले यो पढ्छौं नक
नतनीहरूले आत्माको त्यस्तो प्रयासप्रनत कस्तो प्रनतनक्रया िेखाए
।
रोमी १:१८ परमेश्वरको क्रोध स्वर्गबाट प्रकट भयो।
ककनकक माकनसहरूले उहााँको कवरूद्धमा दुष्ट र नराम्रा
कामहरू र्रे। किनीहरूसाँर् सत्य छ, िर त्यो सत्य
उनीहरूका दुष्ट-कायगले लुकाई ददएको छ ।
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प्रलयपूिदकाहरू (antediluvians) अन्तस्करण को आिाज
बानहर डुब्न थाले । दिनहुँ नतनीहरूले त्यो कोमल, आकषदक
आिाजलाई अस्िीकार गरे, र नतनीहरू आफ्नो िुष्ट मागदमा
ननरंतर लानगरहे । ख्रीष्टको आत्मालाई िमन गनुद भनेको उहाँलाई
डुबाउन खोज्नु जस्तै नथयो । दिनदिनै उहाँको आत्मा
सताइरहेको नथयो, प्राय: जसो ख्रीष्ट नििनलत हुनुभयो ।
यशैया ६३:१० तर माननसहरू परमप्रभुको निरूि उठे ।
नतनीहरूले पनिर आत्मालाई िुस्खत बनाए । यसकारण
उनीहरू परमप्रभुको शरु भए परमप्रभुले ती माननसहरू
निरूि लडाइँ गनुद भयो ।
ख्रीष्टले आफूलाई उनीहरूको शरु हुनलाई पदरितदन गनुदभएन िा
आफूलाई पदरितदन गनुदभएन (मलाकी ३:6; नहब्रू १३:८) । जब
माननसहरु निनाशको नजीक पुग्न थाले, ख्रीष्टको नबन्ती अझ
जरुरी भयो, र उहाँको आिाज उनीहरूको कानमा शरुको
आिाज जस्तो भयो । उनीहरूको नबरूि गरेको उहाँको
साक्षीलाई अपमान र घृणाको साथ व्यिहार गदरयो, र यसरी
उनीहरूको दिमागमा उहाँ उनीहरूको शरु भएको िेखा पनुदभयो
(भजनसंग्रह १८:२६) ।
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भजनसंग्रह ६:३-८ मेरो सम्पूणद शरीर कानम रहेकोछ,
परमप्रभु, कनहले सम्म मलाई ननको पानुदहुन्छ ? परमप्रभु,
फेदर फकी आउँनुहोस् र मलाई बनलयो बनाउनुहोस !
तपाईं अत्यन्त ियालु हुनुहुन्छ, यसैले मलाई बिाउनुहोस्
। मदरसकेकाहरूले आफ्नो निहानबाट तपाईंलाई सम्झने
होइनन् । मृत्युको घाटबाट कसैले तपाईंको स्तुनत गनद
सक्िैनन् । यसैले मलाई ननको पानुदहोस् ! हे परमप्रभु,
रातभदर मैले तपाईंलाई प्राथदना गदररहें । मेरो आँसुले
ओछ्यान लथ्पथ् नभजेको छ। आँसु मेरो ओछ्यानबाि
तप-तप तस्प्करहेछ । म तपाईंको लानग कराएर,
निच्याएर थानकसकें । मेरो शरुहरूले मलाई धेरै िुःखकष्टहरू दिए । त्यसले मलाई अत्यन्त िुःखी र व्यनथत
बनायो । अब मेरो आँखाहरू रूँिा-रूँिा नशनथल
भएकाछन् । िुष्ट काम गने प्रत्येक माननस मबाट टाढा
जाऊ! नकनभने परमप्रभुले मेरो निलाप सुन्नु भएकोछ ।
ख्रीष्टका कष्टहरू लुक्न सक्िैनन । यदि माननसहरूले ख्रीष्टको
क्रूसलाई स्िीकार गनद अस्िीकार गरे भने ननजीि िट्टानहरू
उनीहरूका सृनष्टकतादले भोगेका कष्टहरूको बारेमा साक्षी दिन
कराउँथे (लूका १९:४०) । जसरी ख्रीष्ट यस संसारको सृनष्टकताद
हुनुहुन्छ, त्यसकारण भौनतक संसारले उहाँको कष्टलाई जिाफ
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दिन्छ (फेदर हेनुदहोस्, रोमी ८:२२) । यो पनन िेख्न महत्त्िपूणद छ
नक प्रकृनतको प्रनतनक्रया प्राकृनतक कारणले होइन, यो यसको
सृनष्टकतादको हत्याको प्रनतनक्रया हो ।
भजनसंग्रह १८, क्रूसको भनिष्यिाणी भएकोले, क्रूसमा ख्रीष्टको
कष्टहरू जलप्रलयको संिभदमा प्रकट हुन्छ ।
भजनसंग्रह १८:४-५ मेरा शरुहरूले मलाई माने प्रयास
गदररहेका नथए ! मृत्युको डोरीले मलाई िारैनतर घेरेको
नथयो । म बाढीमा फसेको नथएँ जसले मलाई मृत्युको
मुखनतर लनगरहेथ्यो । निहानको डोरीले मलाई िारैनतर
घेदर राखेको नथयो, मृत्युको पासो मेरो सम्मुख नथयो ।
भजन १८ का केही नििरणहरूले जलप्रलयको भाषामा
बोल्िछन्, जबनक अरूले सिोम र गमोराको घटना र िुष्टको
अस्न्तम अन्त्यलाई संकेत गने आगोको कुरा गछदन् । उिाहरण
को लागी:
भजनसंग्रह १८:१३ परमप्रभु स्िगदबाट गजदनु भयो ।
सिोच्च परमेचिरले उहाँको स्िर सुननने बनाउनु भयो।
त्यहाँ अनसनाको गोला र आगोका नफनलङ्गाहरू िनषदए ।
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जब ख्रीष्ट माननसहरुसंग िुष्टताको पनछ लाग्न संघषद गनुद भएको
नथयो, उहाँ नतनीहरूको अभक्त आिरणको बाढी िेखेर उहाँ
अनभभूत हुनुभयो । उहाँको मुटु मानिता को कष्टमा पीडा भयो:
उत्पनत ६:६ अनन परमप्रभु पृथ्िीमा मनुष्य जानत सृनष्ट
गरेकोमा िुःखी हुनुभयो । त्यसले परमप्रभुलाई हृियबाट
नै िुःखी तुल्यायो ।
जल-प्रलय पूिदका जनहरूले ख्रीष्टलाई लाजमिो कुरामा पारेका
नथए । उहाको आत्मालाई उनीहरूको िुष्टताले यातना दिइयो र
शोनकत हुनुभयो, र अन्तमा उहाले यो जल-प्रलय पूिदका
माननसहरूका लानग क्रुसमा कराउनुभयो - म नतखादए ! आत्मा
माननससंग नबन्ती गनद िुप लाग्यो । सयौं बषद पनछ नफती
गदरएको, अन्ततः उहाँले नतनीहरूको ननणदय स्िीकार गनुदभयो र
पापी जानतबाट आफ्नो आत्मा हटाउनुभयो, र नतनीहरू जलप्रलयको पानीले नष्ट भए । ननजीि प्रकृनतले जल-प्रलयको
घटनाहरूको माध्यमबाट सुसमािार प्रिार गनदबाट रोक्न
सनकएन । यी अंशहरूमा जल-प्रलय र क्रूशको कहानी बीिको
सम्बन्धलाई ध्यान दिनुहोस्:
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१. बुलािट/पुकारा गनुग :
भजनसंग्रह १८:६ म पािोमा फिें, मैले िहयोगको लासग
परमप्रभुलाई बोलाएुँ । हो, मैले परमेचिरलाई बोलाएँ । परमेचिर
उहाँको मस्न्िरमा हुनुहुन्थयो उहाँले मेरो स्िर सुन्नभयो । उहाँले
मेरो निलापमा गोहारेको सुन्नुभयो ।

मिी २७:४६ प्राय तीन बजेनतर येशू ठूलो स्िरमा
कराउनु भयो, “एली, एली, लामा िबिखानी ?” यसको
अथद, “मेरा परमेचिर मेरा परमेचिर, तपाईंले मलाई नकन
एक्लै छोडनु भयो ?”
२. पृथ्िी हसियो:
भजनसंग्रह १८:७ पृथ्िी िगसकयो र कातयो; पिदतहरूको
जग हनल्लयो । नकन? नकनभने परमप्रभु क्रोनधत हुनुहुन्थ्यो
!
मिी २७:५१ जब येशू मनुद भयो, मस्न्िरको पिाद आफै
िुइ टुक्रा भएर च्यानतयो । त्यो टुप्पािेस्ख फेिसम्म
िारपार च्यानतयो । एकाएक भूकतप गयो असन चट्टानहरू
फाटे ।
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३. अतधकार:
भजनसंग्रह १८:९ परमप्रभुले आकाश च्यानत दिनु भयो,
अनन उहाँ तल ओलदनु भयो ! उहाुँ बाक्लो, कालो
बादलमा उसभनु भयो । (उहाँले उसको कुकुिच्चो कुच्याउनु
भयो; उत्पनत ३:१५) ।
भजनसंग्रह १८:११ परमप्रभु कालो बािलमा लुक्नु भएको
नथयो जसले उहाँलाई पालले जस्तो घेरेको नथयो उहाुँ
बाक्लो बज्र स्िरूप बादलमा लुक्नु भएको सियो ।
मिी २७:४५ मध्यान्ह हुँिा ितपूणग देशमा नै अुँध्यारो
िायो । यस्तो अन्धकार प्राय तीन घण्टासम्म भइरहयो।
४. पानीको कुलेिो र आधारसशलाको खुलािा:
भजनसंग्रह १८:१५ परमप्रभु, तपाईंले आफ्नो आदेश
रदनु भयो असन शसक्तशाली हािा बहन िाल्यो । पानी
पछाडी गयो अनन हामीले समुिको नपंध िेख्न सक्छौं ।
हामीले पृथ्िीको नपंध िेख्न सक्यौं ।
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यूहन्ना १९:३४ तर एकजना नसपाहीले भालाद्वारा उहाँको
कोखामा भालाले घोच्यो । रगत र पानी बासहर सनस्कयो
।
५. गजगन:
भजनसंग्रह २२:१ मेरो परमेचिर, हे मेरो परमेचिर ! नकन
मलाई छाडनुभयो? मलाई बिाउन तपाईं नकन यनत टाढा
हुनुहुन्छ ! तपाईं मेरो सिलौना, गुहार िुन्नलाई कसत टाढा
हनुहति !
यशैया ५:३० यसकारण, ‘सिंह’ िमुद्रका िालहरू जस्तै
गजगनेि । समानतएका माननसहरू भूइँनतर हेने गिदछन तब
त्यहाँ अन्धकार मार हुनेछ । सम्पूणद प्रकाश बाक्लो कालो
बािल जस्तो हुनेछ ।
लुका २१:२५ “सूयद, िन्ि र ताराहरूमा पनन आचियद
घटनाहरू घट्नेछन् । अनन पृथ्िीमा सबै जानत-जानतहरू
सङकटमा पनेछन् । िागरका गजगन र उलेका
झोक्काहरूले सतनीहरूलाई अत्तालाउनेिन ।
६. मुसक्त:
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भजनसंग्रह १८:१६ परमप्रभु मानथबाट ओलेर तलसम्म
पुग्नु भयो र मलाई बिाउनु भयो । परमप्रभुले मलाई
समात्नु भयो र गसहरो पानीबाट तानेर सनकाल्नुभयो ।
१ परुस ३:२०-२१ ती आत्माहरु नतनीहरु हुन् जसले
नूहको समयमा परमेचिरको आज्ञा पालन गनद अस्िीकार
गरेका नथए । परमेचिरले नतनीहरुलाई धैयदनसत प्रनतक्षा
गदररहनु भएको नथयो जुन बेला नूहले जहाज बनाइरहेका
नथए । केिल जम्मा आठजना त्यस जहाजमा बाँिेका
नथए । ती मासनिहरुलाई पानीले बचाएको सियो । त्यो
पानी बसप्तस्मा जस्तै सियो जिले आसहले सतमीहरुलाई
बचाउुँि । बनप्तस्मा शरीरको मैला धुने होइन। बनप्तस्मामा
हामी परमेचिरनसत पनिर ह्रियको ननस्म्त यािना
गदररहेकाछौं। यसले नतमीहरुलाई बिाउँछ नकनभने येशू
ख्रीष्टलाई मृत्युबाट उठाइएको नथयो ।
प्रकृनतले उसको सृनष्टकतादलाई के भएको नथयो भनेर प्रमानणत
गर्यो । येशू संसारमा आउने हरेकलाई ज्योनत दिनुहुने ज्योनत
हुनुभएकोले, उहाँको कष्ट जलप्रलयमा नष्ट भएका सबैको
जीिनमा प्रकट भएको नथयो ।
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भजनसंग्रह ३३:६-७ परमप्रभुले आिेश गनुदभयो र यो
संसार बननयो । परमेचिरको मुखबाट ननस्केको सासबाट
पृथ्िीमा प्रत्येक कुराको सृजना भयो । परमप्रभुले
समुिबाट पानी एक ठाउँमा थुपानुद भयो । उहाँले
सागरलाई आफ्नो ठाउँमा राख्नुभयो ।
येशूको शनक्तद्वारा स्िगदको सृनष्ट भएको नथयो । उहाँको आिाज
सबै सृनष्टमा समाबेश छ । यो ख्रीष्टको ििनले पानी एकनरत
भएको नथयो र पृथ्िीको भण्डारगृहहरूमा रास्खएको नथयो । जब
जल-प्रलय पूिदका माननसहरूले अन्तन्त र पूणद रुपमा ख्रीष्टलाई
अस्िीकार गरे, उहाँको आिाज मौन भयो, र प्राकृनतक तत्िहरू
अराजकताको
नसिान्तलाई
हस्तान्तरण
गदरसकेपनछ
नतनीहरूको भण्डारमा रास्खएको पानीको शनक्तलाई ढीला गदरयो
।
यो पानीको दरहाइको कारण शैतान नथएन, ख्रीष्टलाई यातना
दिएर उहाँलाई यो आत्मा हाल्न बाध्य पादरनुभयो । सृनष्टले
यसको अगूिाको कोमल आिाजलाई सुनेको थीएन जसले
यसलाई ननरन्तर बोलाईरहेको नथयो - "शान्त रहनुहोस् ।"
पानीले शैतान र त्यसका अधमी मान्छेहरूको अशास्न्तलाई
झल्कायो । ख्रीष्टको क्रूसको महाप्रलय बाढीको पानीमा िेखा
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पिाद शैतान आफैले लडाईं गने तत्िहरूलाई सहन सक्ने
बनाएको नथयो ।
गनहरो आिरण भनेको ख्रीष्टको टुनक्रएको हृियको अनभव्यनक्त
नथयो । स्िगदबाट बनगरहेको पानी उहाँको आँसुको गिाही नथयो
नक उहाँ आिमका पनतत सन्तानहरूको लानग बहाउनुभएको
नथयो (लूका १९:४४) । जल-प्रलय पूिदका माननसहरूले
ख्रीष्टको पीडालाई स्िीकार गनद इन्कार गरे, तर प्रकृनतले यसका
लेखकले भोगेका कष्टहरूको गिाही दियो र उहाँको शोक र
मृत्युलाई झल्कायो । जब ख्रीष्टको अस्िीकृनत पूणद भएको नथयो,
तब प्रकृनतले त्यो अस्िीकारको गिाही दिएको नथयो र
साथसाथै अराजकताको आत्माको प्रभािलाई िशादयो ।
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हामीले उहाुँलाई परमेश्बिरबाट सहकागएको, र उहाुँबाुँट
सपरटएको ठानयौ
जब हामीले जल-प्रलय, सिोम र गमोराको निनाशको
कथाहरूमा क्रूशको प्रकाश िेख्छौं, हामीले न्यायको बारेमा हाम्रो
मानि दृनष्टकोणको गनहरो अथद पाउन सक्छौं ।
यशैया ५३:४ परमेचिर भन्नुहुन्छ, “ननःसन्िेह ती िुष्ट
माननसहरूले सत्य जान्िछन् । नतनीहरूले मलाई प्राथदना
गिैनन् । दुष्ट मासनिहरू मेरो भक्तजनहरूलाई ध्िंश पानग
उनीहरूको खाना खान जसतकै तयार िन् ।”
जहाँकोही पनन क्रूसको कथाको प्रकट हुन्छ, यस स्थानमा हाम्रो
प्राकृनतक मानि हृियलाई लाग्छ की यो प्रहार गनुद परमेचिरको
काम नथयो । बाइबलले नूह र लूतको समयमा ख्रीष्टको
क्रूसीकरणलाई स्पष्ट रूपमा प्रकट गिदछ, तर हामी यो मान्यता
गिदछौं नक यो निनाश परमेचिरको सजाय नथयो । ख्रीष्टले "सबै
माननसका लानग मृत्युको स्िाि नलनु" नथयो (नहब्रू २:९) र
उहाँलाई परमेचिरले नहकादउनुभएन । ख्रीष्टको मृत्यु, नष्ट
भएकाहरूको मृत्युमा प्रकट भयो, र हाम्रो स्िाभानिक
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प्रनतनक्रयाले उनीहरूलाई परमेचिरले कुटनपट र िुव्यदिहार
गनुदभएको नथयो भनेर भन्िछ । यसले क्रूशको सत्यता र
निनाशको िास्तनिक कारण प्रकट गिदछ ।
यशैया ५३:५ तर हामीले गरेको भूल कामहरूका लानग
उसलाई पीडा सहन बाध्य गराइयो । उसलाई हाम्रो
िोषकोलानग श्राप दिइयो । हाम्रो ऋणको ननस्म्त उसलाई
सजाय दिइयो । उसको पीडाले नै हामीलाई क्षमा गदरयो
।
यो हाम्रो अपराधले हो जुन क्रूश कारण बन्यो; यो शैतानले
प्रेदरत मानि प्रकृनत हो जसले निनाशलाई ननम्त्यायो । जब
हामी भन्छौं नक बाढी र आगो र गन्धकको कारणले परमेचिरले
ती सबै माननसलाई मानुदभयो । तब हामीले यो िुःखि नसिान्त
िोहोयादउँछौं: “हामीले उहाँलाई सम्मान गरेनौं [उहाँलाई] नपडा
दियौ, परमेचिरलाई नहरकायौ र पीनडत बनायौ ।”तब हामीले
यो िुःखि नसिान्त िोहोयादउँछौं: “हामीले उहाँलाई सम्मान
गरेनौं [उहाँलाई] नपडा दियौ, परमेचिरलाई नहरकायौ र पीनडत
बनायौ ।”
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हाम्रो सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वर नपताको खोजी गदै
अगानड खोजने प्रनक्रयामा हामीले यो सोध्न सक्छौं: "के
परमेचिरको पुरले जल-प्रलय पूिदका माननसहरूलाई नमानद
पानीलाई आफ्नो आिाजले समात्नुभएन ?" उहाँको आिाज
मौन नथयो र उहाँले नतनीहरूको ननणदय स्िीकार गनुदभयो । यदि
तपाईंले त्यो माननसलाई गोली हान्नुहुन्छ जसले आफ्नो औंला
बाधँमा राख्छ, र पानी नभिा माफित नन: शुल्क खसछ, जलप्रलय ल्याउने को हो ? उहाँले उनीहरूसँग नबन्ती गनुदभयो,
एउटा जहाज बनाउने आज्ञा दिनुभयो, र उनीहरूलाई िेतािनी
दिनुभयो नक सृनष्टले उहाँकै कष्टहरू झल्काउनेछ । जब ख्रीष्टले
संसारका पापहरू क्रूसमा बोक्नुभयो, त्यसकारण प्रकृनतले
माननसका पापी अराजक दिमागलाई यसको निकारको स्स्थनतमा
सहन सक्िछ । क्रूसमा ख्रीष्टको शरीर पूरै नहंसाको माध्यमबाट
नबच्छेि भएको नथयो, र नूह र लूतको समयमा प्रकृनत पनन
अराजकताको यस बोझको अन्तगदत निलाप भयो । जबिेस्ख
शैतानको मुटुमा पाप कस्ल्पत भएको नथयो, र ख्रीष्टको आत्माले
नबन्ती गदररहेको छ, “नतमीले नतनीहरूलाई भन्नुपछद, ‘परमप्रभु
मेरो मानलक भन्नुहुन्छ म आफ्नो जीिनको शपथ खाएर प्रनतज्ञा
गछुद नक म माननसहरू मिै गरेको हेनद इच्छा गदिदन, म िाँहदिन
िुष्ट माननसहरू मरून् । म ती पापी माननसहरूलाई मकहाँ
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ल्याउँन िाहन्छु । म िाहन्छु नक नतनीहरू आफ्नो जीिन बस्द्ल
गरून् जसबाट जीनित रहन सकुन् । यसकारण मकहाँ आऊ ।
नराम्रो काम गनद छोनडिेऊ । हे इस्राएलका घराना हो, नतमीहरू
नकन मछौ ?’ इजनकएल ३३:११
जल-प्रलय पूिद ख्रीष्टको क्रूशले, परमेचिरलाई एक हत्याराको
रुपमा प्रस्तुत गने रहस्यमय पिादलाई हटाइदिएको छ । उहाँको
प्रेमको राज्यका नसिान्तहरू, माननसमानथ शनक्त प्रयोग गनद
इन्कार गनुद, र उहाँको िदररको प्रनतलेख प्रिान गने कानूनमा
यो स्पष्ट हुन्छ नक उहाले हामीलाई मानुद हुँिैन, सबै गिाहीले
हामीलाई यो भन्छ नक परमेचिर हत्यारा हुनुहुन्न । केिल
ख्रीष्टको क्रूसको प्रकाशले मार नूहको जलप्रलय र सिोम र
गमोराको निनाशको कथाको बारेमा समाधान भेट्टाउन सक्छ ।
क्रूशको प्रकाशमा, परमेचिर कडा नपता हुनुहुन्छ भन्ने आरोप
गलत सानबत भएको छ ।
जब परमेचिरले रोमी शहरको बाढीको बारेमा यहूिी जानतलाई
िेताउनी दिन अत्यन्तै प्रयत्न गनुदभयो, जसको कारण
उनीहरूको शहरलाई कब्जा गनेछ र यसलाई नाश पानेछ (लूका
२१:२०-२१), त्यसैले उहाँले नूहको दिनका माननसहरूलाई
िेतािनी दिन खोजे नक निचिमा िुःखको बाढी आउँिैछ ।
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यरूशलेमको कुरा गने हो भने, ख्रीष्टको आत्माले शैतानको
प्रेरणामा रोमलाई निनाश गने काम गनद रोक्न खोज्िै नथयो ।
जब यहूिीहरूले रोमद्वारा ख्रीष्टलाई नष्ट गनद प्रयोग गरे, तब
नतनीहरूले आफैलाई िंनडत गराए । यस संसारको अन्तमा,
जसले ख्रीष्टलाई क्रूसमा टाँगेका नथए उनीहरूले यो महसुस
गनेछन् नक आफुले गरेका ननणदयहरू आफैंमा परेको छ ।
जसरी यहूिीहरूले रोमीहरूलाई ख्रीष्टलाई क्रूसमा झुण्ड्याउन
प्रयोग गरे, रोमीहरूले त्यस पुस्ता पनछ फनकिएर हजारौं
यहूिीहरूलाई क्रूसमा झुण्ड्याए । नूह र लूतको दिनका
बानसन्िाहरूले ख्रीष्टको नबन्ती गने आत्मालाई डुबाएका नथए र
नतनीहरूले उहाँलाई आध्यास्त्मक रूपमा के गदररहेका नथए
शारीदरक रूपमा उनीहरूमा नफताद आयो ।
१,५०० िषद भन्िा धेरै िषदिेस्ख जल-प्रलय पूिदका ििदले ख्रीष्टले
रोपेको नबउलाई जिाफ दिन श्रम र यातना भोगेका नथए । त्यो
बीजको ननरन्तर अस्िीकृनतले अन्ततः गभदपात भयो । जब
त्यस आइमाईको पानी अन्ततः नाश भयो, उसले ख्रीष्टको
लासलाई उनीहरूको जीिनमा प्रकट गरायो जसले त्यो बीउलाई
अस्िीकार गरेका नथए । जब एउटी आमाको गभदपतन हुन्छ, के
हामीले उसलाई उसको बच्चाको हत्या गरेको भनेर आरोप
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लगाउँछौं ? पक्कै होइन ! यो पक्कै पनन शोकको घटना हो,
यद्यनप यो प्रकृनतको गिाही हो नक जन्म प्रनक्रयामा केनह ठीक
भएन । इनतहासभदर भएको ििदले ख्रीष्टको सन्तानको भयंकर
गभदपात भोग्नुपरेको छ ।
यशैया १३:८,९ प्रत्येक माननस डराउने छन् । नानी
जतमाउन ओटकी आइमाईको पेटको पीडा िरह डरले
सतनीहरूका पेटमा पीडा हनेि । नतनीहरूका अनुहार
आगो जस्तो रातो हुने छ । माननसहरू छक्क पनेछन्
नकनभने त्यस्तो डरले भदरएको हेराई नतनीहरूका
नछमेनकहरूका अनुहारहरूमा समेत हुनेछ । हेर,
परमप्रभुको निशेष दिन आइरहेछ ! यो दिन भयानक
हुनेछ। परमेचिर दरसाउनु हुनेछ अनन उहाँले िेश ध्िंश
पादर दिनुहुनेछ । प्रत्येक पापीलाई त्यस िेश छोड्नु
िाध्यतामा पानुदहुनेछ ।
मिी २४:६-८ नतमीहरूले लँडाईका बारेमा सुन्नेछौ ।
अनननतमीहरूले अब हुने लँडाईका बारेमा पनन समािार
सुन्नेछौ । तर डराउनु पिैन । यी सब घटनाहरू हुनैपछद ।
तर अन्त्य अझ आइहाल्ने छैन । नकनभने एक जानतले
अको जानतको निरोध गनेछ अनन राज्य राजयको
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निरोधमा युि हुनेछ। अनन धेरै ठाउँमा अननकाल लाग्नेछ
अनन भूँईिालो जानेछ । यी िबै िोक िुत्केरी व्यािा
लागे झैं आइलाग्ने िन् ।
यदि कुनै व्यनक्तले यस बुँिासम्म पदढसकेपछी अझै पनन यो
निचिस्त छ नक परमेचिर आफैले पयादप्त पापीहरू पाउनुभयो र
उहाँको कानूनको ननयमलाई पालन गनद अस्िीकार
गरेकाहरूलाई डुबाएर र जलाएर हत्या गने ननणदय गनुदभयो, तब
त्यस्ता व्यनक्तहरूले परमेचिरको िदररलाई गम्भीर रूपमा प्रस्तुत
गने र उहाँलाई कारबाही गने मोडहरू गम्भीर रूपमा नलने
जोस्खम िलाउँछन् जुन उहाँको व्यिस्थाको पूणद निपरीत हो ।
मृत्युको डरको बन्धनबाट बच्न र साँिो अगापे (अपदरितदननय)
प्रेम भेट्टाउन पनन उनीहरूलाई असम्भि हनेछ ।
स्ितन्रताको एकमार मागद भनेको मृत्युको डरलाई गुमाउनु हो ।
ख्रीष्टले मृत्युलाई रद्द गनुदभयो र सुसमािारद्वारा जीिन र अमरत्ि
ल्याउनुभयो । अब समय आइसकेको छ नक नपतालाई हाम्रो
सम्पूणद हृियले खोज्नुपनेछ र हजारौं बषे हाम्रो नप्रय नपताको
निरूि खराब प्रिार गनद छोड्नु हो, जो सँधै ियालु, नम्र,
कोमल, धैयदिान हुनुहुन्छ र हरेक माननसलाई आफ्नै िुनािटको
फल दिनुहुन्छ । इनतहासमा रेकडद गदरएका सबै ठूला निनाशको
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घटनाहरूमा नक्रष्टको क्रूसलाई हेनद म तपाईंहरूलाई यो अपील
गिदछु । हामीलाई अनहलेको घडीमा आएको सन्िेशलाई राम्ररी
नििार गरौ:
प्रकाश १४:६-७ तब मैले अको स्िगदिूतलाई आकाशमा
उनडरहेको िेखें । पृथ्िीमा बस्ने मासनिहरु प्रत्येक राष्टर,
जासत, भाषा असन िंशलाई प्रचार गनगका सनन्तत त्यो
स्िगगदूतसित अनतत िुिमाचार सियो ! त्यो स्िगदिूतले
ठूलो आिाजमा भन्यो, “परमेचिरको भय राख अनन
उहाँको स्तुनत गर । सबै माननसहरुको न्याय गने
परमेचिरको समय आएको छ । परमेचिरको उपासना गर
। जसले स्िगद, पृथ्िी, समुि अनन जल श्रोत सृनष्ट गरे ।”
के तपाईं उहाँको गिाही बन्नुहुनेछ ? के तपाईं सत्यको पक्षमा
खडा हुनुहुनेछ र उहाँको नामलाई परस्ट गनद मद्दत गनुदहुनेछ ?
के तपाईंले "अनन्त सुसमािार" को घोषणा गदररहनु भएको छ,
िा "अनन्त नोकशानको रैकेटको" को घोषणा गिै हुनुहुन्छ ?
अनन्त सुसमािार भनेको परमेचिरको सत्य िदररको बारेमा शुभ
समािार हो । परमेचिरको मनहमा भनेको उहाँको िदररको
बारेमा हो (प्रस्थान ३३:१८-१९), र परमेचिरलाई मनहमा दिंिा
उहाँले तपाईंको मनहमा माटोमा रास्खदिनुहुन्छ तानक उहाँको
133

िदरर तपाईंमा बढ्न सकोस् । के येशूको नभरी आत्माद्वारा
तपाईं माफित उहाँको कृपालु, अनहंसात्मक िदररलाई जीनित
रहन दिनुहुन्छ ? “त्यसै नगरी, अरूका ननस्म्त नतमीहरू पनन
उज्यालो बननदिनु पछद । नतमीहरूले गरेका सुकमदहरू माननहरूले
िेख्नेछन् र स्िगदमा बस्नु हुने नतमीहरूका नपताका मनहमा
गनेछन् ।” (मिी ५:१६) ।
मिी २४:१४ संसारैभदर परमेचिरको राज्यको बारेमा
िुिमाचारहरू प्रिार गदरनेछ । प्रत्येक राष्टरलाई नै यी
कुराहरू भनननेछ । त्यसपनछ अन्त्य आउने छ ।
नूहको समय जस्तै हाम्रो निचि फेरी पनन एकपटक नाजुक
मोडमा छ । "यो सुसमािार" को अस्न्तम अस्िीकृनत
अराजकताको अस्न्तम फुटको दटरगर गिदछ जसले हाम्रो
संसारलाई डढाउनेछ । येशू हामीलाई नपतासँग नमलाप गनद र
उहाँले कसरी शासन गनुदहुन्छ र सृनष्टलाई समथदन गनुदहुन्छ भन्ने
कुराको सही समझ प्राप्त गनद येशू हाम्रो पक्षबाट नबन्ती गिै
हुनुहुन्छ ।
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शीषग दुई िसिहरू - पुराना शहरहरूको भग्नािशेष, िदोम र
गमोराको हो । २ पत्रुि २:६ ।

तलका दुई िसिहरू - पूिी टकीमा नूहको जहाजको
अनुमासनत स्िान,
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नोहा र लूतको रदनहरूमा ख्रीष्टको क्रूसिकरण
निचिव्यापी जल-प्रलयको र सिोम र गमोराको निनाशको कथाले
धेरैलाई नपरोनलरहेको छ । के परमेचिरले िास्तिमै हजारौं माननसहरूलाई
नजउँिै डुबाएर जलाउनुहुनेछ नकननक उहाँको कृपा समाप्त भइसकेको छ
र न्यायको अनभन्न अनुग्रह लामो समयसम्म रोनकने छैन ? के प्रेनमलो
परमेचिरले त्यस्तो काम गनुदहुनेछ ? धेरैका लानग यो एउटा अिम्मको
रहस्य बनेको छ ।
धेरै जनाले "सनातनको सुसमािार" लाई ठट्टामा िा गलत अथद लगाएका
छन, नकनभने ििदका मञ्चबाट आएका सन्िेशहरूले परमेचिरलाई
निस्िब्यापी मानफयाको "गुंडा” (बोस) भनेर िणदन गिदछ जसले
आराधनालाई ग्रहण गनद पृथ्िीका बानसन्िाहरुलाई अपहरण र
ज़बरजसतीको रैकेट िलाउँछ । - "म के भन्छु गनुदहोस् िा म नतमीलाई
मानेछु !"
साँिो “अनन्त सुसमािार” भनेको यो हो नक स्िगदमा बस्नुहुने हाम्रो
नपताले मृत्युको धम्कीद्वारा आज्ञाकारी हुन हामीलाई जबरजस्ती गनुहुद न्न ।
उहाँको कानून उहाँको िदररको प्रनतनलनप हो, र उहाँको कानूनले यो
भन्छ "नतमीले कसैलाई हत्या गनुद हुँिैन ।" क्रुसको मृत्युमा, परमेचिरले
नििोहीहरूलाई माने धम्की दिनुहुन्छ भन्ने झूटलाई ख्रीष्टले समाप्त गनुदभयो
। क्रूसले यो प्रकट गिदछ नक उहाँलाई अस्िीकार गनेहरूलाई परमेचिरले
उनीहरूको आफ्नै ननणदयमा त्याग्नुहुन्छ ।
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