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१. हाम्रा प्रमेश्वर पिता
जब येशक
ू ा अनुयायीहरू एक पटक येशू कहााँ आए, उनीहरूले एउटा
महत्त्वपूर्ण अनुरोध गरे:
लूका ११:१ एक समय येशू कुनै एक ठाउाँमा प्रार्णना गरररहनु
भएको वर्यो । जब प्रार्णना गरी सक्नु भयो, उहााँको चेलाहरू
मध्ये एकजनाले उहााँलाई भने, “यूहन्नाले आफ्ना चेलाहरूलाई
प्रार्णना कसरी गनुण पर्ण भवन वसकाए । हे प्रभु हामीले पवन कसरी
प्रार्णना गनुपण र्ण, वसकाउनुहोस् ।”
येशूले रदनुभएको उत्तरले हामीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बताउाँर्
जुन हामीले परमेश्वरबारे जान्नु आवश्यक र् । प्रार्णना भनेको परमेश्वरसाँग
बोल्नु र कुराकानी गनण खोज्नु कायण हो । येशूले आफ्नो संदभणको पवहलो
बुाँदाको रूपमा प्रयोग गनुणभएको नामले परमेश्वर को हुनुहुन्र् भनेर
वचनाउाँदर् । यसरी हामीले प्रार्णना गदाण परमेश्वरलाई सम्बोधन गनण
येशूले भन्नुभएको वर्यो ।
लूका ११:२ येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “जब वतमीहरू प्रार्णना
गर्ौं, तब यसरी गर, ‘हे वपता, हामी प्रार्णना गर्ौं वक तपाईंको
नाउाँ सधैाँ पववत्र रहोस् । हामी प्रार्णना गदणर्ौं वक तपाईंको
राज्यको आओस् ।
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हाम्रो वपता ! हामीले परमेश्वरको बारेमा अरू कुनै चीज सोच्नु भन्दा
अगाडी, परमेश्वर पवहलो र प्रमुख एक वपता हुनुहुन्र् । यस साधारर्
वर्णनले हामीलाई परमेश्वरको बारेमा धेरै कुरा बताउाँर् । यसले हामीलाई
यो भन्दर् वक सबै भन्दा मावर् परमेश्वर एक सम्बन्धत्माक परमेश्वर
हुनुहुन्र् । उहााँ हामीलाई सम्बन्धको अधीनमा सम्बोधन गरेको चाहनुहुन्र्
। वपता शब्दले केवल क्षमता र सामर्थयणको बारेमा मात्र एक्लो बोल्दैन,
तर यो ब्रह्माण्डसाँग उहााँको सरोकार र सम्बन्धको रूपमा ब्यक्त गर्छ ।
उहााँ सबै र्ोकका वपता, वा स्रोत हुनुहुन्र् । त्यसोभए परमेश्वर कस्तो
वकवसमको वपता हुनुहुन्र् ?
एक पटक मोशाले परमेश्वरलाई उहााँको मवहमा, वा परमेश्वरको सबै
भन्दा खास कुरा बताउन लगाए । परमेश्वरले यस्तो जवाफ रदनुभयो:
प्रस्र्ान ३४:५,६ परमप्रभु उनी भएकहााँ तल पवणतमावर् बादलमा
आउनु भयो अवन मोशाको अवि उवभनु भयो । मोशाले परमप्रभुको
नाउाँको उच्चारर् गरे । परमप्रभु मोशाको अवि जानु भयो अवन
भन्नुभयो, “म यहोवा अवन म परमप्रभु हुाँ । म करूर्ापूर्ण अवन
दयालु हुाँ । म ररसाउनुमा ढीलो, म प्रेमले पररपूर्ण अवन ववश्वास
योग्य र्ु ।
याद गनुहण ोस्, परमेश्वरले मोशालाई के देखाउनुभयो । उहााँले आफ्नो
चररत्रको बारेमा भन्नुभयो । यो परमेश्वरको बारेमा सब भन्दा गौरवशाली
कुरा हो - उहााँको चररत्र । उहााँ दयालु, अनुग्रही, धीरजी, भलाइ र
सत्यताको सार् ओतप्रोत हुनुहुन्र् । हामी बााँवचरहेको संसारमा, यी
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गुर्हरू धेरै ववरलै मात्र पाईर्न्, तर जब हामीले अन्यमा यी गुर्हरूको
अनुभव गर्ौं, हामी मध्ये धेरै जना कृतज्ञ हुन्र्ौं । प्रेररत यूहन्नाले
परमेश्वरको चररत्रको सारांशमा यसो भने:
१ यूहन्ना ४:८ मावनस जसले प्रेम गदैन उसले परमेश्वरलाई
वचन्दैन, वकनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्र् ।
परमेश्वर एक प्रेवमलो वपता हुनुहुन्र् जसले आफ्नो सबै सृविको गवहरो
वचन्ता गनुहुण न्र् । त्यसोभए उहााँको सृवि कवत्तको ववस्तृत र्? बाइबलले
बताउाँर् वक उहााँ सारा स्वगण र पृर्थवीका वपता हुनुहुन्र् ।
एवफसी ३:१४, १५ यसर्ण वपता अवि प्रार्णनामा म झुक्दर्ु ।
स्वगणको र पृर्थवीको प्रत्येक पररवारले उहााँबाटनै यसको नाम
वलंदर्न् ।
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड हाम्रो स्वगणमा हुनुहुने वपताको हो, र यो ब्रह्माण्डमा सबैजना
उहााँको पररवारका सदस्य हुन् । धेरै मावनसहरू ववचार गर्न्, परमेश्वरले
हामी सबैको बारेमा सोच्न र केवह वबवसणनेर्, भनेर परीवक्षत हुन सक्र्,
तर येशूले यसबारे के भन्नुभयो ध्यान रदएर सुन्नुहोस् ।
लक
ू ा १२: ६, ७ “पााँचवटा ससान चरचुरूङ्गीहरूको दाम दुइ पैसा

मात्र पर्ण । तर परमेश्वरले ती मध्ये एउटा पवन भुल्नु हुाँदैन ।
हो, वतमीहरूको वशरमा कवत केश र्न् त्यो पवन परमेश्वरलाई
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र्ाहा र् । यसकारर् नडराऊ । ती चराचुरूङ्गीहरू भन्दा वतमीहरू
धेरै मूल्यवान् र्ौ ।
परमेश्वरले कसैलाई पवन वबसणनुहुन्न । उहााँ हाम्रो बारेमा सबै कुरा
जान्नुहुन्र् र हाम्रो जीवनमा गहन चासो राख्नुहुन्र् हामी के गरररहेका
र्ौं र हामी के सोवचरहेका र्ौं । वास्तवमा उहााँ हाम्रो बारेमा सोचेर
कवहल्यै र्ाक्कनु हुन्न ।
भजनसंग्रह ४०: ५ हे

परमप्रभु, हाम्रा

परमेश्वर, तपाईंले

आश्चयणजनक कामहरू गनुणभएको र्! तपाईंसगाँ हाम्रो लावग अद्भूत
प्रकारका योजनाहरू र्न् । कसैले पवन त्यस्तो सूची बनाउन
सकेनन्! म िरर-िरर ती कुराहरू भन्र्ु जुन कुराहरू अनगन्ती
र्न् ।
हाम्रो लावग उहााँसाँग ववशेष योजनाहरू र्न् र हामी के बन्न सक्दर्ौं भन्ने
सपनाहरू पवन र्न् ।
यवमणया २९:११ म यसो भन्र्ु वकनभने वतमीहरूका वनम्म्त मैले
बनाएका योजनाहरू म जान्दर्ु ।” यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश
हो, “मसाँग वतमीहरूको लावग राम्रो योजनाहरू र् । म
वतमीहरूलाई चोट पुयाणउने योजना बनाउाँरदन । मैले वतमीहरूलाई
आशा र असल भववष्य रदने योजना गरेको र्ु ।
हामीसाँग भएका सबै राम्रा चीजहरू उहााँबाटै आएका हुन् ।
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याकूब १:१७ सबै असल कुरा परमेश्वरबाट आउाँर् । अवन हरेक
पक्का उपहार परमेश्वरबाट आएको हो । यी सब असल उपहारहरू
उहााँ वपताबाट आउाँर्न् जसले स्वगणका सम्पूर्ण ज्योवतहरू वनमाणर्
गनुण भयो । तर र्ााँया ती ज्योवतहरूबाट बम्ललए जस्तो परमेश्वर
कवहल्यै पररवत्तणन हुनुहुाँदैन । उहााँ सदैव समान रहनुहुन्र् ।
परमेश्वरले हामीप्रवत कस्तो महसुस गनुणहुन्र् भन्ने कुराको सब भन्दा
अचम्मको प्रदशणन त्यो हो जुन उहााँले आफ्नो एकमात्र पुत्र - येशूको
बविस्मामा भन्नुभएको वर्यो । उहााँले यो भन्नुभएको वर्यो:
मती ३:१७ तब स्वगणबाट यो वार्ी आएको सुवनयो । वावर्ले
यसो भन्यो, “वयनी मेरो प्यारो पुत्र हुन् र म वयनीसाँग अत्यन्त
प्रसन्न र्ु ।”
परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई मानव जावतको रूपमा प्रेम गनुणभयो । परमेश्वर
उहााँसाँग अत्यन्तै खुसी हनुभयो । यसको ठूलो पक्ष यो हो वक येशू
परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्र् भनेर स्वीकार गदाण हामी पवन यही स्वीकृवत
पाउन सक्दर्ौं ।
एवफसी १:६ उहााँको यही आश्र्चयणजनक अनुग्रहको कारर् उहााँ
प्रशंसनीय हुनुहुन्र् । आफ्ना प्यारा पुत्र जसलाई उनले माया
गनुहुण न्र् परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो अनुग्रह प्रशस्त रदनुभयो ।
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हामी येशूको भूवमका र उहााँ वकन पृर्थवीमा आउनुभयो र हामी उहााँद्वारा
वकन स्वीकायण हुन आवश्यक र् भन्ने बारेमा अझ धेरै खोजी गनेर्ौं ।
तर यहााँ हामीले जोड गनुणपने मुख्य बुाँदा भनेको परमेश्वर एक प्रेवमलो
र कोमल बुबा हुनुहुन्र् जसले हाम्रो गवहरो चासो राख्नुहुन्र् र हाम्रो
जीवनको हरेक पक्षमा चासो राख्नुहुन्र् ।
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२. सबैको साववभौम
अविल्लो अध्यायमा हामीले यो अध्ययन गर्यौं वक परमेश्वर एक प्रेवमलो
वपता हुनुहुन्र् जसले हाम्रो बारेमा वनरन्तर सोच्नुहुन्र् र हाम्रो भववष्यको
लावग योजना र सपनाहरू राख्नुहुन्र् । हामीले यो पवन बुझ्यौं वक उहााँ
सारा ब्रह्माण्डका वपता हुनुहुन्र् । यस खण्डमा हामी यो कुरा बुझ्न
चान्र्ौं वक कुन गुर्ले परमेश्वरलाई यस स्र्ानमा रहन रदन्र् र उहााँले
के गनुणहुन्र् ।
बाइबलले हामीलाई बताएको पवहलो कुरा भनेको परमेश्वर सबै र्ोकका
मावलक हुनुहुन्र् ।
१ कोरन्र्ी ८:६ तर हाम्रा वनम्म्त त एउटै परमेश्वर हुनुहुन्र् ।
उहााँ हाम्रा वपता हुनु हुन्र् । अवन उहााँ बाटनै प्रत्येक चीज आयो
र हामी उहााँका वनम्म्त र्ौं । अवन प्रभु पवन एउटै हुनु हुन्र् ।
उहााँ येशू ख्रीि हुनु हुन्र्। येशूको तफफबाटै प्रत्येक कुरा हुनआए
अवन हामीमा जीवन उहााँबाटै र् ।
१ वतमोर्ी १:१७ जसले सदा-सवणदा शासन गर्णन्, सम्मान अवन
मवहमा उनै राजा प्रवत होस् । उहााँको अम्स्तत्व मेटाउन सवकिंदैन
अवन देख्न सवकिंदैन । एकमात्र परमेश्वर प्रवत सदा सवणदा सम्मान
अवन मवहमा रहोस्। आवमन ।
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व्यवस्था ६: ४ “हे इस्राएली, सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै
परमप्रभु हुनुहुन्र् ।
वपता एक परमेश्वर हुनुहुन्र् जसबाट सबै कुरा आउाँदर् । परमेश्वरले
अरू कसैबाट आफ्नो शवक्त, बुवि वा ज्ञान प्राि गनुणभएको र्ैन । हामीले
देखेका सबै कुरा उहााँबाट आएका हुन् ।
यशैया ४०: १०-१५ परमप्रभु मेरा मावलक पराक्रमसार् आइरहनु
भएकोर् । उहााँ सबै मावनसहरूमावर् शासन गनण बल प्रयोग
गनुहुण नेर् । परमप्रभुले आफ्ना मावनसहरूको राम्रो कमणकोलावग,
पुरस्कार ल्याउनु हुनेर् । असल गोठालेले झैं परमप्रभुले आफ्ना
मावनसहरूको हेरचाहा गनुणहुन्र् । साना पाठो आफ्नो पाखुरामा
च्यापे झैं उहााँले आफ्ना भेंडाा़हरू एकवत्रत पानुणहुनेर् । वतनीहरूका
आमाहरू उहााँको पर्ावड वहंड्नेर्न् । कसले आफ्नो हातको
हत्केलामा भरेर समुद्र नाप्यो कसले आफ्नो हात प्रयोग गरेर
आकाशलाई नाप्यो कसले डालो चलाए पृर्थवीका सारा कर्हरू
नाप्नलाई पवणतहरू र पहाडहरू नाप्नलाई कसले नाप्ने यन्त्र
चलायो यी सबै नाप्ने परमप्रभुमावर् वर्ए। कसैले पवन परमप्रभुको
आत्मालाई उसले के गनुण पने, बताएनन् । कसैले पवन उहााँले
गरेको कायण कसरी गनुण पर्ण बताएनन् । के परमप्रभुले कसैबाट
सहयोग माग्नु भयो के कसैले परमप्रभुलाई वनष्पक्ष हुनु वसकाए के
कसैले परमप्रभुलाई ज्ञान वसकायो के कसैले परमप्रभुलाई समझको
मागण देखायो होइन! पवहल्यैबाट परमप्रभुलाई ती कुराहरूको ज्ञान
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वर्यो। हेर, यस संसारमा सारा जावतहरू गाग्रीमा रहेको एक र्ोपा
पानी सरह र्न् । यरद परमेश्वरले टाढा-टाढाका सबै जावतहरूलाई
एकसार् आफ्नो जोख्ने तराजुमा राख्नुभयो भने, पवन वतनीहरू
मवसना धूलोका कर्हरू जस्तै हुनेर्न् ।
भजनसंग्रह ३६:७-९ तपाईंको वप्रय अनुग्रह भन्दा कुनै चीज पवन
बहुमूल्य र्ैन । मावनस जावत र स्वगणदूतहरू तपाईंकहााँ सुरक्षाको
वनम्म्त आउाँर्न् । परमप्रभु! वतनीहरू तपाईंको िरमा राम्रो
चीजहरूबाट नयााँ शवक्त पाउाँर्न् । तपाईंको आश्चयणपूर्ण नदीबाट
वतनीहरूलाई वपउन रदनु हुन्र् । हे परमप्रभु! जीवनको स्रोत
तपाईंबाट बहन्र्! तपाईंकै ज्योवतबाट हामी ज्योवत पाउाँर्ौं ।
परमेश्वर सवणशवक्तमान हुनुहुन्र्, यसको मतलब उहााँको शवक्त असीवमत
र्; यसको अन्त र्ैन । परमाणुवनवहत खरबौं देखी खरबौं शवक्त उहााँबाट

आउाँदर् । त्यो शवक्त बुझ्न हाम्रो समझशवक्त को बाहर र् । उहााँलाई
वसकाउन पवन असम्भव र् वकनभने उहााँको ज्ञान असीवमत र्, हामी
यसलाई सवणज्ञता भन्र्ौं । सबै ज्ञान र बुवि उहााँबाट आउाँदर् ।
यो शवक्त र बुवि हामीलाई उहाको पववत्र आत्माबाट प्रवावहत हुन्र् जुन
नदी जस्तो हुनुहुन्र् ।
प्रकाश २२:१ तब त्यो स्वगणदूतले मलाई जीवन-जलको नदी
देखाए । नदी स्फरटक जस्तो चम्म्कलो वर्यो । त्यो नदी परमेश्वर
अवन भेंडाा़को पाठाको वसंहासनबाट बवगरेहको वर्यो ।
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भजनसंग्रह ४६:४,५ त्यहााँ एउटा नदी र् जसको धाराले सवोच्च
परमेश्वरको पववत्र शहरमा आनन्द ल्याउाँर् । परमेश्वर त्यस
शहरमा हुनुहुन्र् यसैले यो कवहल्यै नाश हुने र्ैन । िाम उदाउनु
अविनै परमेश्वर सार् रदन त्यहााँ हुनुहुन्र् ।
उहााँको आत्माको माध्यमबाट परमेश्वर एकै पटकमा सबै ठाउाँमा उपम्स्र्त
हुन सक्नुहुन्र् । हामी यो क्षमतालाई सवणव्यापी भन्र्ौं । फेरर, यो पवन
त्यस्तो चीज हो जुन बुझ्न गाह्रो र्, तर ध्यान रदनुहोस् बाइबलले यस
वबसयमा के भन्र्:
भजनसंग्रह १३९:७-१० म जता-जता जान्र्ु तपाईंको आत्मा
त्यता-त्यतै हुन्र् । हे परमप्रभु, म तपाईंको सम्मुखबाट फुम्त्कन
सम्क्दनाँ । हे परमप्रभु, यरद म स्वगण वतर गए तपाईं त्यतै हुनुहुन्र्
। यरद म पातालतफफ झरे तपाईं त्यतै हुनुहुन्र् । परमप्रभु, जहााँ
िाम उदाउाँर् त्यतै पूवणवतर गएाँ भने, तपाईं त्यतै वतर हुनुहुन्र् ।
यरद म पम्श्चम समुद्रवतर गएाँ तपाईं त्यतै वतर हुनुहुन्र्। त्यहााँ
पवन तपाईंको दावहने हातले मलाई पक्रन्र् अवन मलाई त्यही
हातले डोयाणउनु हुन्र् ।
यो नदी जीवनको नदी हो, जीवनकालावग सबै सामग्रीहरू आत्माबाट
आउाँर्न् र यो उहााँले हामीलाई जीवन रदने आत्मा हुनुहुन्र् जसले
हामीलाई जीववत पानुहुण न्र् र हाम्रो हृदयहरूलाई जीववत धड़काऊर् ।
प्रेरित १७:२४-२८ “उहााँ त्यही परमेश्वर हुनुहुन्र् जसले सारा
संसार बनाउनु भयो र संसारका सबै र्ोक बनाउनु भयो। उहााँ
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धती र स्वगणका परमप्रभु हुनुहुन्र् । उहााँ मावनसहरूले बनाएका
मम्न्दरहरूमा बस्नु हुन्न! उहााँ नै जीवन, प्रार् र प्रत्येक चीज
मावनसहरूलाई रदनुहुन्र् । उहााँलाई मावनसहरूको कुनै सहयोगको
खााँचो र्ैन । उहााँलाई चाहेका सबै कुराहरू उहााँसाँग र्न्
। परमेश्वरले प्राम्भमा एकजना पुरुष बनाउनु भयो अवन त्यही
मावनसबाट वववभन्न मानव जावत बनाउनु भयो । परमेश्वरले
वतनीहरूलाई संसारको प्रत्येक ठाउाँमा पवन बस्न रदनुभयो ।
परमेश्वरले वतनीहरूलाई कवत समय सम्म र कुन अञ्चलमा बस्ने
पक्का गरररदनु भयो । “परमेश्वरले उहााँलाई मावनसहरूले खोजेको
चाहनु हुन्र्थयो । हुन सक्र् वतनीहरूले वररपरर उहााँलाई अाँध्यारोमा
खोज्लान् अवन पाउलान् । तर वास्तवमा उहााँ हामी प्रत्येकबाट
टाढो हुनुहुन्न । ‘हामी उहााँसाँगै बााँच्र्ौं । हामी उहााँसाँगै वहंड्र्ौं ।
हामी उहााँसाँगै र्ौं ।’ जस्तो तपाईंहरूका कववहरूले पवन भनेेः
‘हामी उहााँकै बालकहरू मात्र हौं ।’
यसैले सारांशमा हामीले यो हेदणर्ौं वक त्यहााँ एक परमेश्वर हुनुहुन्र् जो
सवण-शवक्तशाली, सवछज्ञानी र सवण-ब्यापी हुनुहुन्र् । सबै अवधकार र शवक्त
उहााँसाँग र जसलाई उहाले यो रदनु उसंग सम्बम्न्धत र् ।
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३. परमेश्वरको ज्ञान
यो आश्चयणजनक कुरा हो वक सवण शवक्तशाली र ज्ञानी भएको अवस्र्ामा
पवन उहाले केही गनण सक्नुहुन्न । यो यवत महत्त्वपूर्ण कुरा हो वक यो
वबना, परमेश्वर वपताले आफ्नो राज्य स्र्ापना गनण सक्नुहुन्न ।
जब हामीले तर्थयपूर्ण जीवनको गवहरो प्रभावलाई हेदणर्ौं, तब हामी बुझ्दर्ौं
वक शवक्त र

बुवि केवल परमेश्वरवाट आऊँर् । परमेश्वरसामु समपणर्

गने क्षमता, उहााँमावर् भरोसा राख्ने र उहाको अनुसार काम गने तररकाको
क्षमताचावहाँ परमेश्वरको वसंहासनबाट बग्ने नदीको भाग हुनुपर्ण ।
समस्या यो हो वक परमेश्वर कसैको अधीनमा बस्नुहुन्न, न त उहााँ
कसैको आज्ञा पालन गनुण वा कसैको काम गने तररकालाई अनुसरर्
गनण आवश्यक र्, त्यसैले उहााँले यी चीजहरू प्रदान गनुहुण न्न । महान्
बुविमतमा, परमेश्वरले आफैंबाट एउटा पुत्र अगाड़ी पेस गनुभ
ण यो, जो
उहााँकै वास्तववक र्ववमा बनाइएको वर्यो, उहााँले आफूसगाँ भएका सबै
र्ोक पुत्रलाई रदनुभयो र त्यसपवर् उहााँद्वारा सबै कुरा सृवि गनुभ
ण यो ।
याद गनुहण ोस:
वहब्रु १:१-५ अवि-अवि

परमेश्वर

हाम्रा

वपता-पुखाणहरूवसत

अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुहुन्र्थयो । परमेश्वर धेरै पटक वववभन्न
प्रकारले बोल्नुभयो । अवन अब यी अम्न्तम रदनहरूमा परमेश्वर
हामीसाँग आफ्ना पुत्रद्वारा बोल्नुभएकोर् । उहााँले आफ्ना पुत्रद्वारा
यो समस्त ववश्व बनाउनु भयो अवन उहााँले आफ्ना पुत्रलाई सबै
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कुराको आफ्ना उत्तरावधकारी बनाउनुभयो । पुत्रले परमेश्वरको
मवहमा प्रवतवबम्म्बत गनुहुण न्र् । उहााँ परमेश्वरको स्वभावको पूर्ण
प्रवतरूप हुनुहुन्र् । उहााँले हरेक कुरालाई आफ्नो शवक्तशाली
आदेशको अधीनमा राख्नुहुन्र् । उहााँले मावनसहलाई उनीहरूको
पापहरूदेम्ख शुि तुल्याउनु भयो र स्वगणमा परमेश्वरको दावहने
हातपवि बस्नुभयो । परमेश्वरले उहााँलाई एउटा नाउाँ रदनुभयो
जुन कुनै पवन स्वगणदूतहरूको नाउाँ भन्दा उच्च र् । त्यसैले उहााँ
स्वगणदूतहरू भन्दा महान् हुनुहुन्र् । परमेश्वरले यी कुरा कुनै पवन
स्वगणदूतहरूलाई भन्नुभएको वर्एन: “वतमी मेरा पुत्र हौ, आज म
वतम्रो वपता बनेको र्ु।” उहााँले कुनै स्वगणदूतलाई यो कुरो भन्नु
भएन, “म वतनका वपता बन्नेर्ु र वतनी मेरा पुत्र बन्नेर्न् ।”
यूहन्ना ५: २६ जीवन वपताबाट आउाँदर् र पुत्रलाई पवन उहााँले
जीवन-दान रदने अवधकार प्रदान गनुभ
ण एको र् ।
यूहन्ना ५: १९ तर येशूले भन्नुभयो, “म वतमीहरूलाई सााँच्चो भन्र्ु
। पुत्रले एक्लै केही गनण सक्तैन । वपताले गरेको कामहरू देखे
पवर् मात्र पुत्रले त्यसै गदणर् । वपताले जे गदणर् पुत्रले त्यही
गदणर् ।
यूहन्ना ८:२९ परमेश्वर जसले मलाई पठाउनु भयो उहााँ मसाँग
हुनुहुन्र् । म सधैाँ त्यही कुरा गदणर्ु जसले उहााँलाई खुशी रदाँदर्
। यसैले उहााँले मात्र मलाई एकलै र्ोडनु भएन ।”
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यूहन्ना ८:४२ येशूले ती यहूदीहरूलाई भन्नुभयो, “यरद परमेश्वर
सााँच्चै वतमीहरूका वपता भएको भए वतमीहरूले मलाई प्रेम गने
वर्यौ । म परमेश्वरबाटै आएको हुाँ, र म यहााँ र्ु । म आफ्नै
अवधकारबाट आएको होइन । परमेश्वरले मलाई पठाउनु भयो ।
कलस्सी २:८-१० सतणक बन तावक कसैले झूठो र व्यर्णका
ववचारले वतमीहरूलाई धोका नदेओस् । त्यस्ता ववचारहरू
मावनसबाट आउाँर्न्, अवन ख्रीिबाट होइन । त्यस्ता ववचारहरू
संसारका

मावनसहरूको

अयोग्य

ववचार

हुन् । परमेश्वरको

सम्पूर्णता ख्रीिमा शारररीक रूपमा र् । अवन ख्रीिमा वतमीहरू
पूर्ण र्ौ । जो सबै शासक र शवक्तहरूका वशर हुनुहुन्र् ।
अब ब्रह्माण्डको लावग चावहने सबै कुरा उहााँको पुत्रमा वनवहत रहयोशवक्त, बुवि, जीवन र सार्-सार्ै ववश्वास, आज्ञाकाररता, वपताको
अवधकारको मान्यता, वपताको प्रेम र स्वीकृवत को भावना । परमेश्वरको
पुत्र आफैंमा पूर्ण परमेश्वर र परमेश्वरको राज्यको पूर्ण आधार हुनुहुन्र्
।
वफवलप्पी २:९-११ ख्रीिले परमेश्वरको आज्ञा पालनन गनुण भयो,
यसर्ण परमेश्वरले उहााँलाई उच्च स्र्ानमा पुयाणउनु भयो। परमेश्वरले
ख्रीिको नाउाँलाई अरू सबै नाउाँहरू भन्दा महान बनाउनु भयो
। उहााँले यसो गनुणभयो, ता वक स्वगणमा, पृर्थवीमा औ पातालमा
भएका हरेकले येशूको नाउाँमा िुाँडा टेकुन् । “येशू ख्रीि प्रभु
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हुनुहुन्र्,” भनी प्रत्येक वजब्रोले स्वीकार गरून् । जब यसले वपता
परमेश्वरको मवहमा ल्याउाँर् ।
त्यसैले वपताले आफ्नो पुत्रलाई उच्च पानुणभयो र उहााँलाई ब्रह्माण्डको
लावग ईश्वरीय शवक्त र उदाहरर् बनाउनुभयो । परमेश्वरले मावनसहरूलाई
जीवन रदन, आशीषको भावना, अधीनताको ववश्वास र आज्ञाकाररताको
ज्ञान प्रदान गनण आफ्नो पुत्रको आत्माद्वारा सबै सृविहरूको जीवनमा
सानुणहुनेर् । ख्रीिको आत्मावबना परमेश्वरलाई कसरी बुझ्ने, ववश्वास गने
र उहााँको आज्ञा पालन गने भनेर जान्न असम्भव र् । बाइबल के भन्र्
याद गनुहण ोस् ।
प्रकाश २२:१ तब त्यो स्वगणदूतले मलाई जीवन-जलको नदी
देखाए । नदी स्फरटक जस्तो चम्म्कलो वर्यो । त्यो नदी परमेश्वर
अवन भेंडाा़को पाठाको वसंहासनबाट बवगरेहको वर्यो ।
यूहन्ना १५:२६ “म वतमीहरूलाई वपताबाट सहायक पठाइरदनेर्ु ।
सहायक सत्यको आत्मा हो जो वपताबाट आउाँदर् । जब उनी
आउाँर्न्, उसले मेरो ववषयमा बताउनेर्न् ।
रोमी ८:९,१० वतम्रो लावग, यरद परमेश्वरको आत्मा वतमीमा बस्र्
। वतमी आफ्ना पापपूर्ण स्वभावबाट वनयवन्त्रत र्ैनौ, तर
आत्माबाट र्ौ । तर यरद कसैमा ख्रीिको आत्मा र्ैन भने ऊ
ख्रीिवसत हुाँदैन । वकनभने वतमीहरूको शरीर पापले गदाण मरेको
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र् । तर यरद वतमीमा ख्रीि हुनुहुन्र् भने, तब आत्माले जीवन
रदंदर् जस्तो ख्रीिले वतमीहरूलाई परमेश्वरवसत धमी तुल्याउनु
भयो ।
यसैले येशू परमेश्वरको बुवि र शवक्त कहलाइनुभयो । ख्रीिको व्यवक्तत्व
ईश्वरीय आत्मा र ब्रह्माण्ड माफफत सबै सृविमा साररएको र् । यो ख्रीिको
बुवि हो जुन हाम्रो हृदयमा आउाँदर् जसले हामीलाई वपतालाई कसरी
प्रेम गने र कसरी आज्ञा मान्ने भनेर वसकाउाँदर् यो ख्रीिको जीवन हो
जसले हाम्रो अम्स्तत्वको हरेक स्नायु र तन्तुलाई जीवन्त पार्ण र
हामीलाई जीववत राख्र् ।
१ कोरन्र्ी १:२४ तर जो परमेश्वरले र्ानेका यहूदी र गैरयहूदीहरूका वनम्म्त ख्रीि उनै परमेश्वरको शवक्त र ज्ञान हुनुहुन्र्
।
१ कोरन्र्ी १:३० परमेश्वरले वतमीहरूलाई ख्रीि येशूको एक अंश
बनाउनु भएको र् । परमेश्वरबाट ख्रीि हाम्रा लावग ज्ञान बन्नु
भएको र् । ख्रीिको कारर्ले नै हामी परमेश्वर प्रवत धावमणक र्ौं
अवन हामी पापरवहत र्ौं । अवन ख्रीिकै कारर्ले हामी पववत्र
र्ौं ।
तसर्ण, यो एक व्यवक्तमा ख्रीिको आत्मा भएर, जसले वतनीहरूलाई
कामकुरा गनण धावमणकता र राम्रो बन्नको लावग बुवि रदन्र् । सोलोमनले
यसबारे र यो ब्रह्माण्डमा कसरी बुविले काम गर्ण भनेर कुरा गरे ।
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हहतोपदेश ८:१२-२१ “म ज्ञान हुाँ । अवन म वबवेकसाँग बस्र्ु ।
वतमीले मलाई ववद्या अवन राम्रो योजनासाँग पाउनाँ
सक्र्ौ। परमप्रभुको डर मान्नु नै दुितालाई िृर्ा गनुण हो ।
अवभमान, अहंकार, कुरटल व्यवहार अवन र्लपूर्ण बोलीलाई म
िृर्ा गर्ुण । मसाँग राम्रो सल्लाह अवन स्वास्र्थय ज्ञान र् । मसाँग
समझशवक्त अवन सामर्थयण र्न् । मेरै सहायतामा राजाहरूले राज
गर्णन्, अवन शासकहरूले उवचत कानून बनाउाँर्न् जुन सही र
न्यायपूर्ण हुन्र् । राजकुमारहरू, राजकीय मावनसहरू, वनष्पक्ष न्याय
िोषर्ा

गनेहरूले

आफ्नो

काम

मद्वारा

गर्णन् । म

ती

मावनसहरूलाई प्रेम गर्ुण, ज-जसले मलाई प्रेम गर्णन् अवन यरद
मावनसहरूले मलाई चेिा गरेर खोज्र्न् भने वतनीहरूले मलाई
भेट्ने र्न् । धन दौलत र आदर मवसत रहन्र्, म अनन्त धन
अवन सााँचो सफलता प्रदान गर्ुण । मैले रदएका भेटीहरू शुि
चााँदी भन्दा असल र्न् औ म जुन चीज रदन्र्ु वतनीहरू अकबरी
सुनभन्दा असल हुन्र्न् । म मावनसहरूलाई सही मागणमा डोयाणउाँर्ु,
म वतनीहरूलाई सही न्यायले चल्ने पर्मा डोयाणउर्
ाँ ु । मलाई मन
पराउनेहरूलाई सम्पवत्त रदन्र्ु, हो, म वतनीहरूको िर नै सम्पवत्तले
भरररदन्र्ु ।
यसपश्चात परमेश्वरले कसरी आफ्नो पुत्रलाई ल्यानुभयो र स्र्ापना
गनुणभयो भन्ने बारे शोलोमोनले वर्णन गनण र्ाल्र्न ।
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हहतोपदेश ८:२२-३१ “परमप्रभुले उहााँको प्राचीन कायणहरू भन्दा
पवहला सृविको प्रारम्भमा नै मलाई बनाउनु भयो । यो संसार
सृजना गररनु भन्दा पवहला अस्मरर्ीय आनन्द कालमा मेरो
सृजना भयो । जब त्यहााँ भूमध्यसागर वर्एन, म जम्न्मएको वर्एाँ
। पानीले भररएको महा-सागरहरू भन्दा पवहला म जम्न्मएको वर्ए
। पवणतहरूलाई वतनीहरूको ठाउाँमा राख्नु भन्दा अवि, पहाडहरू
हुनु भन्दा अवि म जम्न्मएको वर्एाँ । परमप्रभुले पृर्थवी रच्नु भन्दा
पवहल्यै, खेत सृजना गनुण भन्दा पवहल्यै, पृर्थवीमा पवहलो धूलो
बनाउाँनु भन्दा अवि नै, म त्यहााँ वर्एाँ । जब परमप्रभुले आकाश
सृवि गनुण भयो, म त्यहााँ वर्एाँ । जब परमप्रभुले वक्षवतजहरूको
वचत्रसागरको प्रवतवबम्ब मावर् कोनुण भन्दा पवहला म त्यहााँ वर्एाँ
। जब उहााँले आकाशमा बादल राखेर महा-सागर सृवि गनुण भन्दा
पवहला म जन्मेको वर्एाँ। उहााँले समुद्रको वसमाना तोक्दा उहााँको
आज्ञा नािी पानी बावहर नजाओस् भनी उहााँले पृर्थवीको जग
बसाउाँनु हुाँदा । म उहााँको र्ेउमा एउटा वप्रय बालक झैं वर्एाँ ।
म रदन प्रवतरदन उहााँको खुशीयावलमा वर्एाँ । हर समय उहााँको
उपम्स्र्मा वनरन्तर आनन्द मनाउाँर्ें । म उहााँले सृवि गनुण भएको
संसारमा आनन्द वलन्र्ु, म मानव जावतमा खुशी वलन्र्ु ।
पुत्रका लावग वपतालाई धन्यवाद रदनुहोस्, उहााँ वबना ब्रह्माण्डले काम गनण
सक्दैन, केवहले पवन राम्रोसाँग चल्न सक्दैन । त्यसैले अब हामी देख्र्ौं
वक परमेश्वरको (वपता र पुत्र) पूर्णता साँगसाँगै र् । वपता एक सत्य
परमेश्वर हुनुहुन्र् जो सबै कुराको स्रोत हुनुहुन्र् । उहााँले एउटा पुत्र
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ल्याउनुभयो जसलाई उहााँले सबै र्ोक रदनुभयो । पुत्रबाट ब्रह्माण्ड
सञ्चालन गनण आवश्यक सबै सामग्रीहरू प्रवाहहत हुन्र् । पुत्रमा शवक्त र
बुविको सार् भरोसा र आज्ञाकाररताको सार् र् । पुत्रको व्यवक्तत्व
परमेश्वरको सवणव्यापी आत्माको माध्यमबाट ब्रह्माण्डमा प्रवावहत हुन्र् ।
यो एक उत्कृि प्रर्ाली हो र परमेश्वर यसलाई वसजणना गनण अत्यन्त
बुविमान् हुनुहुन्र् ।
पावलले यस आश्चयणकमणको सारांस गदै भन्र्न्:
१ कोरन्र्ी ८:६ तर हाम्रा वनम्म्त त एउटै परमेश्वर हुनुहुन्र् ।
उहााँ हाम्रा वपता हुनु हुन्र् । अवन उहााँ बाटनै प्रत्येक चीज आयो
र हामी उहााँका वनम्म्त र्ौं। अवन प्रभु पवन एउटै हुनु हुन्र् ।
उहााँ येशू ख्रीि हुनु हुन्र्। येशूको तफफबाटै प्रत्येक कुरा हुनआए
अवन हामीमा जीवन उहााँबाटै र् ।
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४. समानता
अविल्लो अध्यायमा हामीले ब्रह्माण्डको जग बसाल्ने परमेश्वरको अद्भुत
बुविको अध्ययन गर्यौं । इश्वोररय सबै गुर्का सार् सम्पन्नशाली पुत्रको
अग्रसारताले परमेश्वरको पूर्णतालाई परमेश्वरको आत्माको माध्यमबाट
सबै सृविको हृदयमा सानण सहयोग भयो । सृविमा परदय भूवमका

जे-

जस्तोसुकै भए पवन, परमेश्वरले सबै नैवतक प्रार्ीहरूको लावग समानताको
आवश्यकताको पररभाषा रदनुभयो ।
वपताले आफ्नो पुत्रलाई आफैं बराबर हुने अवधकार रदनुभयो । ध्यान
रदनुहोस् वक पुत्रको समानता उहााँबाट प्राि शवक्तले आएको होईन, तर
वपताको अवधकार र आवशषको माध्यमबाट आएको हो । यरद पुत्रलाई
केवल आफ्ना वपतासाँग बराबर ठावनन्र्थयो वकनवक उहााँसाँग शवक्त र्, तब
समानताको पररभाषा शवक्तको समानतामा आधाररत हुन्र् । यो पररभाषा
पुत्रलाई आफ्नो शवक्त प्रदशणन द्वारा आफ्नो समानता प्रमावर्त गने
सम्भाववत म्स्र्वतमा राख्नेर् । आफ्नो वपतासाँग उहााँको सम्बन्ध प्रमावर्त
र शवक्त प्रदशणन गनण शैतानले उजाडस्र्ानमा येशूलाई भनेको त्यस्तै वर्यो
। बुविमतका सार् पुत्रले वपताको वचनमा भर पनुणहुन्र् । पुत्रले केवल
आफ्ना वपतामावर् भरोसा राख्नुहुन्र् र कसैलाई प्रमावर्त गनण केही
आवश्यक ठान्नु भएन । वपता र पुत्रको सम्बन्ध ब्रह्माण्डको पररभावषत
सम्बन्ध भयो । व्यवक्तहरूको आदेश बीच सबै सम्बन्धहरू उनीहरूको
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सम्बन्धमा ढााँचामा हुनेर् । वपताले आफ्नो पुत्रलाई आफैंसगाँ बराबर
बनाउनुभयो ।
वफवलप्पी २:५,६ आफ्नो जीवनमा ख्रीि येशूले जस्तै सोच र गर
। ख्रीि आफैं हरेक कुरामा परमेश्वर जस्तै हुनुहुन्र्थयो । उनी
परमेश्वर बराबरी हुनु हुन्र्थयो । तर उहााँले परमेश्ववसत रहेको
बराबरीलाई आफ्नो वनम्म्त राम्खनु पने सम्पवत्त झैं मान्नु भएन ।
यूहन्ना ५:२२-२३ “अवन वपताले कसैको न्याय गनुण हुन्न । न्याय
गने सम्पूर्ण अवधकार वपताले पुत्रलाई सुम्पनु भएको र् ।
परमेश्वरले यसो गनुण भएको र्, तावक सबै मावनसहरूले पुत्रलाई
आदर गनेर्न् जसरी वपतालाई आदार गरेकार्न् । यरद कसैले
पुत्रलाई आदर गदैन उसले वपतालाई पवन आदर गदैन जसले
उहााँलाई पठाउनु भयो ।
यो कदमले बुविमानीपूवक
ण यो सुवनम्श्चत गररयो वक समानताको पररभाषा
दायरामा सापेवक्षक हुनेर् । यसको अर्ण हाम्रो यो हो वक वपताले
पररभावषत गरेको सम्बन्ध हो जुन उनीहरूलाई समान बनाउाँर् । पुत्रले
वपताबाट वंशानुगत शवक्त प्राि गरेका सबै अवधकारहरू, र त्यसैले
उहााँहरूमा समानताको पररभाषाको भाग हुाँदैनन् । उहाहरू समीकरर्मा
मूल्यको हुन रोवकन्र्न् । आफूले सृवि गरेका प्रार्ीहरूले उहााँहरूले
पाएको प्रवतभा र क्षमताहरूसाँग तुलना नगने, उनीहरूले एक अकाणलाई
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वचन्ने र बुझ्ने क्षमताको माध्यमबाट तुलना नगने वनम्श्चत गनण परमेश्वरले
यो काम गनुभ
ण यो ।
पुत्रलाई वपताको समानताको प्रकृवत सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लावग त्यस्तो
वनर्ाणयक पररभाषा हो । यरद हामीले यो सम्बन्धलाई गलत अर्ण लगाउाँर्ौं
भने हामी परमेश्वरको राज्यको सारलाई गलत अर्ण लगाउाँदर्ौं ।
परमेश्वरको पुत्रको सब भन्दा अचम्मको कुरा यो हो वक उहााँ वपताको
बारेमा सबै कुरा जान्नुहुन्र् । उहााँ जस्तो कोही र्ैन वक सारा ब्रह्माण्डमा
परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्र् भनेर बुझाउन सक्षम र् । ध्यान रदनुहोस् वक
येशूले वपतासाँगको समानतालाई सम्बन्धको वहसाबले कसरी वर्णन
गनुहुण न्र् ।
यूहन्ना १०:१५ “म त्यो गोठालो हुाँ जसले भेंडाा़लाई सााँच्चो मनले
रक्षा गर्ण । म मेरा भेंडाा़हरू वचन्दर्ु जसरी वपताले मलाई
वचन्नुहुन्र् । अवन भेंडाा़ले पवन मलाई वचन्दर् जसरी म वपतालाई
वचन्दर्ु । म ती भडाहरूका लावग जीवन अपणर् गर्ुण ।
त्यसकारर् येशल
ू े वनश्चय रुपमा भन्न सक्नुहुन्र्थयो:
यूहन्ना १४:९ येशूले जवाफ रदनु भयो, “वफवलप धेरै समयदेम्ख म
वतमीहरूसाँगै र्ु र पवन मलाई वचम्न्दन भन्र्ौ जसले मलाई
देखेकोर् उसले मेरो वपतालाई पवन देखेकोर्। यसर्ण वतमी कसरी
भन्र्ौ, ‘हामीलाई वपता देखाउनु होस्’
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यो कुनै रहस्यमय कर्न होइन यो भनाइ यो हो वक येशू आफ्ना वपताको
बारेमा सबै कुरा जान्नुहुन्र् र उहााँको चररत्र र व्यवक्तत्वले भररपूर्ण हुनुहुन्र्
। ब्रह्माण्डमा कोही र्ैन जो वपताको सोचलाई राम्ररी जान्दर् तर उहााँले
सबैको सोच जान्नुहुन्र् - पुत्र मात्र एक हो । उहााँहरूको सम्बन्धले यो
सुवनम्श्चत गदणर् वक हामीले आराधना गने कुरा उहााँहरू बीचको शवक्त
भन्दा उहााँहरूमाझ एक मायालु सम्बन्ध हो ।
भववष्यवक्ता यवमणयाले परमेश्वरको राज्यको मवहमा प्रकट गदै यो कुरा
उल्लेख गदणर्न:
यवमणया ९:२३,२४ परमप्रभु भन्नुहुन्र्, “ज्ञानीले आफ्ना ज्ञान बारे
शेखी गनुण हुाँदैन् । बलवानले आफ्ना शवक्त बारे िमण्ड गनुण हुाँदैन्
। धनीले आफ्ना धन बारे अहम् गनुण हुाँदैन् । तर यरद कसैले गवण
गर्ण भने, उसले यस ववषयमा गवण गरोस् । म परमप्रभुलाई वचन्र्ु
र जान्दर्ु र उहााँ नै परमप्रभु हुनुहुन्र्, जसले पृर्थवीमा न्याय,
दया र धणवमकताको व्यवहार गनुणहुन्र् । वकनभने म यी कुराहरूमा
नै आनन्द वलन्र्ु ।”
यसरी हामी समानताको पररभाषा पाउाँर्ौं जसले परमेश्वरको राज्यको
सम्पूर्ण आधार वपता र पुत्रको पवहचानमा वनमाणर् गदणर् र ती कसरी
एक अकाणसगाँ सम्बम्न्धत र् । पुत्रले वपतासाँग शवक्त बााँडफााँड गनुण भनेको
उहााँ आफैले शवक्त र ओहदाका आधारमा ल्याउन सक्ने कुनै पवन कुराले
वनधाणरर् गदैन, तर केवल वपताको इच्र्ा र खुशीमा हो ।
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वफवलप्पी २:९ ख्रीिले परमेश्वरको आज्ञा पालन गनुण भयो, यसर्ण
परमेश्वरले उहााँलाई उच्च स्र्ानमा पुयाणउनु भयो । परमेश्वरले
ख्रीिको नाउाँलाई अरू सबै नाउाँहरू भन्दा महान बनाउनु भयो
।
हीब्रू १:६ अवन जब परमेश्वरले आफ्नो पवहलो पुत्रलाई यस
संसारमा वचनाउनुहुन्र्, उहााँ भन्नुहुन्र्,“परमेश्वरका सारा
स्वगणदूतहरूले उहााँलाई आराधना गरून् ।”
लूका ९:३५ बादलबाट एउटा आवाज यसो भन्दै आयो । “यी
मेरो पुत्र हुन् मैले उनलाई र्ानेको र्ु । उनको आज्ञा पालन
गर ।”
समानता वपताको अवधकारमा आधाररत र्, उहााँको पुत्रको ववशेषताहरूमा
होइन । यस पररभाषा वभत्र वपता र पुत्रले आ-आफ्नो व्यवक्तगत पवहचान
कायम राख्दर्न्, यधपी समान र्न् ।
यसको प्रभाव सुरुमा स्पि नदेम्खन सक्र्, तर मानव पररवारमा यसको
प्रभाव ववशाल र्, ववशेष गरी जब हामी पुरुष र मवहला बीचको
समानताको कुरा गर्ौं र यसले के पररभावषत गर्ण ।
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५. इच्छा
अब हामी हेर्ौं वक परमेश्वरको पुत्रको आत्मा सारा जगतमा फैवलएको
र् र सबैको हृदय र रदमागमा बास गनुणहुन्र् । परमेश्वरको ब्रह्माण्ड
सााँवच्चकै सम्बन्धको लावग, उहााँले सृवि गरेका प्रार्ीहरूसाँग पुत्रको आत्मा
रदने यस जीवनलाई स्वीकाने वा अस्वीकार गने र्नौट गने क्षमता
हुनुपदणर् । यो शवक्त र्नौट वबना, सम्पूर्ण वसजणना पूर्ण स्वचावलत र
रोबोट हुनेर् । परमेश्वरले सृवि गररएका प्रत्येक नैवतक अम्स्तत्वलाई
र्नौट गने शवक्तसवहत एक इच्र्ा रदनुभएको र् । यो र्नौट गने अवधकार
स्वयं ब्यवक्तको र्नौटमा सीवमत र्: परमेश्वरलाई प्रेम गनुण र उहााँलाई
र उहााँको जीवनलाई उहााँको पुत्रमाफफत आत्मा प्रदान गनण वा उहााँको
जीवनलाई अस्वीकार गनण र आफैंमा मृत्यु ल्याउन ।
यहोशु २४:१५ “तर हुन सक्र्, वतमीहरू परमप्रभुको सेवा गनण

चाहाँदैनौ । कसलाई सेवा गर्ौ त्यो वतमीहरूले वनर्णय वलनु पर्ण

। के वतमीहरू, वतमीहरूका अगुवाहरूले यूफ्रेरटस नदीको पाररपवि
बस्दा पूजेका झूटा देवताहरूको सेवा गर्ौ अर्वा, यो भूवममा
बस्ने एमोरी मावनसहरूका देवताको सेवा गर्ौ वतमीहरू आफैंले
चुन्नु पर्ण । तर म अवन मेरो िरनाले भने परमप्रभुकै सेवा गने
र्ौं ।”
वहतोपदेश ३:५,६ वतम्रो सम्पूर्ण हृदयले परमप्रभुमा भरोसा गर ।
वतम्रो आफ्नै बुविमा मात्र भर नपर । वतम्रा सम्पूर्ण मागणहरूमा
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परमप्रभुलाई सम्झ । उहााँले नै वतम्रा सबै मागणहरू सोझो पारररदनु
हुनेर् ।
र्नौट गने शवक्त भनेको प्रत्येक व्यवक्तले जीवनमा परमेश्वरको पुत्रको
ववशेषताहरू रदने स्वावमत्व वलन्र् । वपताको लावग पुत्रको प्रेम हाम्रो प्रेम
हुन्र् परमेश्वरको पुत्रको अधीनता र ववश्वास हाम्रो अधीनता र ववश्वास
हुन्र् । उहााँको धावमणकता समपणर् गनण को लागी वनरन्तर र्नौट गरेर
हाम्रो बन्र् । मूल रूपमा पेश गनण र र्नौट गनण सक्ने क्षमता नदीको
माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपमा आएको वर्यो, तर हामी पवर् हेनेर्ौं, ब्रह्माण्डमा
एउटा अभाव आयो जसले परमेश्वरको पररवारलाई बाधा रदई सबैलाई
ठूलो पीडा रदयो ।
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६. एउटा संकटको पवकास
जब सबै र्ोक ठीक वर्यो, परमेश्वरको पुत्रलाई ब्रह्माण्डको वनमाणर् गने
वजम्मेवारी रदइयो । आफ्नो वपताको शवक्तमाफफत, उहााँले सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड,
ग्रहहरू र सबै जीववत चीजहरू सृवि गनुणभयो । उहाले स्वगणदूतहरूको
ठूलो भीड वसजणना गरे, जसमध्ये पवहलोलाई लुवसफर भवनन्र्थयो - प्रकाश
बोक्ने ।
यूहन्ना १:१-३ संसार सृवि हुन पवहल्यै त्यहााँ वचन वर्यो। त्यो
वचन परमेश्वरसाँग वर्यो, अवन वचननै परमेश्वर हुनुहुन्र्थयो
। उहााँको

वचन

शुरूमा

परमेश्वसाँग

हुनुहुन्र्थयो। र

उहााँकै

माध्यमबाट ववश्व सृजना हुन सक्यो । उहााँ वबना केही सृजना
हुन सकेन ।
एवफसी ३:९ अवन परमेश्वरले मलाई उहााँको गुि सत्यताको
योजना बारे सबै मावनसलाई भवन रदने काम रदनुभयो, त्यो सत्यता
आरद कालदेम्ख नै उहााँमा लुकेको वर्यो । उहााँनै परमेश्वर
हुनुहुन्र् जसले सब कुरा सृवि गनुण भयो ।
हीब्रू १:१,२ अवि-अवि

परमेश्वर

हाम्रा

वपता-पुखाणहरूवसत

अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुहुन्र्थयो । परमेश्वर धेरै पटक वववभन्न
प्रकारले बोल्नुभयो । अवन अब यी अम्न्तम रदनहरूमा परमेश्वर
हामीसाँग आफ्ना पुत्रद्वारा बोल्नुभएकोर् । उहााँले आफ्ना पुत्रद्वारा
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यो समस्त ववश्व बनाउनु भयो अवन उहााँले आफ्ना पुत्रलाई सबै
कुराको आफ्ना उत्तरावधकारी बनाउनुभयो ।
लुवसफरलाई

परमेश्वरको

पुत्रको

स्र्ान

र्ाहा

वर्यो

र

पुत्रले

उत्तरावधकारको रूपमा इश्वररय पूर्णता पाईसक्नु भएको वर्यो । उसले
आफ्नो नजि पिमेश्विको पुत्रमा हनहहत पिमेश्विको बुद्धी बाट पि हटाउन
थाल्यो । इच्र्ा-शवक्तको वरदानको माध्यमबाट उसले प्रश्न गनण र्ाल्यो
वक कुन आधारमा परमेश्वरको पुत्र परमेश्वरसाँग बराबर हुनुपदणर्,
लूवसफ़रले पुत्रको ओहदाको चाहना गनण र्ाल्यो र तकफ गयो वक यरद
पुत्रले यो स्र्ान प्राि गनण सक्दर् भने ऊ वकन यो प्राि गनण सक्दैन?
वकन परमेश्वर (वपता र पुत्र) जस्तो तेस्रो हभत्री प्रार्ी हुन सक्दैन?
लुवसफरले पुत्र र उहााँको अधीनताको आत्माको महत्त्वपूर्ण भूवमकालाई
बुझ्न सकेन जसले सारा ब्रह्माण्ड एकसार् समावहत गयो कलस्सी
२:९,१० ।
परमेश्वर र उहााँको पुत्रको वचनारी र चररत्रको कदर गनुणको सिा उसले
परमेश्वरको शवक्त र ओहदाको चाहना गनण र्ाल्यो । उसले तकफ गने
एउटा पक्ष यो वर्यो वक यरद पुत्र परमेश्वरको पुत्र हो भने उहााँ बराबरी
हुन सक्दैन । उसले सोच्यो वक वकन उसले त्यस्तो प्रार्ीको (पुत्र)
पूजा गनुण पर्ण जुन स्वाभाववक रूपमा शवक्तशाली वर्एन र आफ्नो
अम्स्तत्व अरुसाँग सम्बन्धित र् । उ यस्तो वनष्कषणमा पुग्यो वक त
उसलाई पुत्रको जस्तै ओहदा उपभोग गनण पाउनुपयो वा पुत्रलाई परमेश्वर
बराबर ठान्न उसले आफूलाई लुट्ने कुरा ठान्यो ।
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वफवलप्पी २:५,६ आफ्नो जीवनमा ख्रीि येशूले जस्तै सोच र गर
। ख्रीि आफैं हरेक कुरामा परमेश्वर जस्तै हुनुहुन्र्थयो । उनी
परमेश्वर बराबरी हुनु हुन्र्थयो । तर उहााँले परमेश्ववसत रहेको
बराबरीलाई आफ्नो वनम्म्त राम्खनु पने सम्पवत्त झैं मान्नु भएन ।
यशैया १४:१२-१४ वतमी वबहानको तारा जस्तो वर्यौ, तर वतमी
आकाशबाट खस्यौ। पवहले सारा पृर्थवी नै वतमी समक्ष नतमस्तक
हुन्र्थयो । तर अवहले वतमी कारटएर ढल्यौ । वतमीले सधैाँ आफैंले
आफूलाई भन्ने गदणर्थयौ, “म सवोच्च परमेश्वर जस्तो उच्च हुनेर्,ु म
आकाशमावर्

जानेर्ु

।

म मेरो वसंहासन परमेश्वरको ताराहरूमावर् राख्नेर्।ु म पववत्र
पवणत सापोनको टापुमा बस्नेर्,ु म धेरै देवताहरूलाई त्यस
पवणतमावर् भेट्नेर्ु । म बादलहरूको बेदी सम्म जानेर्,ु म आफू
सवोच्च परमेश्वर जस्तै हुनेर्ु ।”
इजवकएल २८:१४,१५ वतमी चुवनएका करूब स्वगणदूत वर्यौं ।
वतम्रो पखेंटा मेरो वसंहासन सम्म फैवलएको वर्यो अवन मैले
वतमीलाई परमेश्वरको पववत्र पवणतमा राखें । वतमी त्यो रत्नको
बीचमा वहाँड्यौ जुन आगो जस्तै दम्न्करहेको वर्यो । वतमी असल
अवन ईमान्दार वर्यौं जब मैले वतमीलाई बनाएाँ । तर त्यसपवर्
वतमीमा दुि कुरो पाइयो ।
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लुवसफरले आफ्नो हृदयमा यो भन्यो वक उसले आफ्नो वसंहासन तारा
वा परमेश्वरको दूतहरूमावर् स्र्ावपत गनेर् । ऊ सवोच्चको स्र्ानमा
उक्लनेर् । उसको सम्पूर्ण ध्यान शवक्त र ओहदाको अवधग्रहर् वर्यो ।
परमेश्वरको चररत्रको लावग कुनै चाहना वर्एन, केवल उहााँको ओहदा र
शवक्तको लावग मात्र वर्यो ।
यो रहस्य हो वक कसरी लुवसफरले यस तरीकाले सोच्न शुरू गयो ।
बाइबलले हामीलाई बताउाँदैन, तर वकनभने परमेश्वरले सबै मावनसहरूलाई
र्नौट गने शवक्त रदनुभयो, लुवसफरले आफ्नो शवक्तलाई परमेश्वरको
अधीनता, योजना र बुविबाट टाढा हुनको लावग यस शवक्त प्रयोग गर्यो
।
परमेश्वरले आफूले वलनु भएको योजनाको बारेमा लुवसफरसाँग तकफ गने
प्रयास गनुभ
ण यो । परमेश्वरको पुत्रले परमेश्वर वपता सरह ग्रहर् गरेको
ओहदाको कारर् पवन उसलाई बुझाइयो । तर लुवसफरले सुन्न इन्कार
गयो र शैतान बन्यो - जसको अर्ण आरोप लगाउने वा आरोपकताण हो
। उसले परमेश्वरलाई दोषपूर्ण राज्य स्र्ापना गरेकोमा आरोप लगायो
र परमेश्वरको पुत्रको उपासना गनण इन्कार गयो । बरु उसले यो वनधाणरर्
गने र्नौट गर्यो वक यरद ऊ परमेश्वरसाँग बराबरी हुन सकेन भने,
उसले केवल त्यस्तो ईश्वरलाई स्वीकानेर् जसको आफ्नै अन्तवनणवहत
शवक्त र् र अरू कसैबाट पवन ग्रहर् गरेको र्ैन ।
यस बुदामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वबसय लूकेको र् । परमेश्वर मात्र
जीवनको स्रोत हुनुहुन्र् । परमेश्वरसाँग असहमत हुन र उहााँमावर् ववश्वास
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गनण र उहााँको आज्ञा पालन गनण अस्वीकार गनण तपाईंलाई जीवनबाट
ववच्र्ेद हुनु हो । जीवन केवल परमेश्वरको अधीनमा रहनाले प्राि हुन्र्
र अधीनता केवल पुत्रको आत्माको माध्यमबाट आउाँदर् । वपता र पुत्र
दुबै वकन यवत महत्वपूर्ण हुनुहुन्र् भन्ने धेरैको यही मुख्य कारर् हो ।
समणपर् हुन अस्वीकार गदै, लुवसफरले पुत्रको अधीनमा रहेको आत्माको
प्रवतरोध गरररहेको वर्यो । प्रवतरोधसाँगको नवजकको कायण भनेको िृर्ा
र हत्याको कायण हो । त्यसैले शारीररक रदमागले परमेश्वरसाँग दुश्मनी
गदणर् रोमी ८:७ । जब शैतानले परमेश्वरको प्रवतरोध गर्यो, परमेश्वरले
तुरून्त वनर्णय गनुपण र्यो - त्यो वनर्णय जसको लावग उहााँ तयार हुनुहुंर्थयो,
तर अब लागू गनुपण ने वर्यो । परमेश्वरको ववरोधमा, लुवसफरले ख्रीिको
आत्मालाई होईन भवनरहेको वर्यो, उसले परमेश्वरको पुत्रको हत्या गदै
वर्यो । उसले भवनरहेको वर्यो म वतम्रो शवक्त चाहन्र्ु, तर वतम्रो र्ोरा
होइन । या त परमेश्वरले जीवनको स्रोत र्ोड्न लूवसफरलाई तुरुन्तै
मानुणपर्र्थयो वा लुवसफरले वास्तवमा उसको रदमागमा गरररहेको कामको
अनुरूप परमेश्वरले आफ्नो र्ोरालाई मनण अनुमवत रदनु पर्थयो । ख्रीिको
मृत्यु भनेको ठीक न्यायको लावग परमेश्वरबाट न्यावयक न्यायको कायण
होइन, यो ब्रह्माण्डको प्राकृवतक वनयमको प्रदशणन हो वक जीवन केवल
परमेश्वर र उहााँको पुत्रबाट आउाँदर् । लुवसफरले यस मृत्युबाट कुनै
फाइदा पाउने वर्एन वकनभने उसले कवहल्यै पवन परमेश्वरको पुत्रको
पवहचान स्वीकाने र्नौट गरेन, तर ख्रीिको मृत्युले शैतान र त्यसका
दूतहरूको सम्पूर्ण अवभयानको लावग योगदान गदणर्, तावक ब्रह्माण्डले
शैतानको रदमागमा के वर्यो भनेर देख्न सकोस् । शुरुमा पुत्रले वनर्णय
वलनुको सिा यरद लुवसफरको मृत्यु भएको भए, परमेश्वर प्रेम गनुणको
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सिा डरको परमेश्वर हुनुहुन्र् भवन डराउनु पने हुंर्थयो । परमेश्वरको
पुत्रलाई परमेश्वरको इच्र्ाको प्रवतरोध गने मालवाहक रेलमा समावहत
गररयो । या त परमेश्वरले रेललाई पर्ावड पानुण पर्थयो वा उहााँको पुत्रलाई
मनुणपर्थयो, वक क्रूसको मृत्यु वास्तवमै यही हो - परमेश्वरको राज्यमा
उसको वास्तववक वचनारीलाई जान्ने यूहन्ना १७:३ ।
शैतानले आफ्ना ववचारहरू अन्य स्वगणदूतहरूमा पवन पुर्याउन र्ाल्यो र
अन्तमा एक वतहाइ स्वगणदूतहरूले लुवसफरलाई ठीक ठाने । वकन
उनीहरुले यो पुत्रलाई सुम्पनु पने जसले वपताबाट सबै र्ोक प्राि गयो,
उहााँबारे के ववशेष वर्यो? वतनीहरूले परमेश्वरको इच्र्ाको अधीनमा
बस्न अस्वीकार गरे । दुेःखको कुरा, स्वगणमा शब्दहरूको] (polemos)
यद
ु शुरू भयो र शैतान र त्यसका अनुयायीहरूलाई बावहर वनकावलयो
।

प्रकाश १२:७-९ त्यसपवर् स्वगणमा एक युि भयो । माइकल अवन
वतनका दूतहरू त्यस ववशाल सपणका ववरोधमा लडे । त्यो सपण
अवन त्यसका दूतहरू प्रवतकारमा लडे । तर त्यो ववशाल सपण
त्यवत शवक्तशाली वर्एन । त्यो ववशाल सपण अवन त्यसका
दूतहरूले स्वगणमा आफ्ना स्र्ान गुमाए । त्यो ववशाल सपण त्यसका
दूतहरू सवहत पृर्थवीमा फावलयो । त्यो ववशाल सपण त्यही पुरानो
सपण हो जसलाई शैतान भवनन्र्, त्यसले सम्पूर्ण संसारलाई नै
कुमागणमा डोयाणउाँर् । उसका दूतहरू पवन उसाँगै पृर्थवी तल
फावलयो ।
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परमेश्वरले शैतानलाई मानण सक्नुहुन्र्थयो तर उसको खतरनाक सोचाइको
पूर्ण बीजहरू प्रकट हुन रदनु आवश्यक वर्यो । शैतानले परमेश्वरको
पुत्रमाफफत प्राि भएको एकमात्र उपलब्ध जीवनलाई अस्वीकार गररसकेको
हुनाले उसलाई नाश गनण सवकन्र्थयो, तर स्वगणदूतहरू र बााँकी सारा
ब्रह्माण्डले यो सोच्न र्ाल्र्थयो वक परमेश्वर वास्तवमै जबरजस्ती नाश
गनुहुण ने, झूट बोल्ने, र वहंस्रक प्रकृवतको परमेश्वर हुनुहुन्र् भनेर वचन्र्े ।
सबैले आफै बुझनुपदणर् वक वकन पुत्रद्वारा सृवि गनण सम्भव र् । ब्रह्माण्ड
मा सबैलाई को ठीक हो भनेर वनर्णय गने मौका हुनेर्; परमेश्वर वा
शैतान ।
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७. िरमेश्वरको प्रपतरुिमा सृपि गररएको
शैतान र एक वतहाइ स्वगणदूतहरूले पुत्रको स्र्ान र वपतासाँगको उहाको
सम्बन्धमावर् प्रश्न गरेका वर्ए । वपता र पुत्रको सम्बन्धको उत्पवत्त
प्रमावर्त गनण त्यहााँ कोही वर्एनन, त्यसैले उनीहरूले वपतालाई ववश्वास
गनुपण दणर् वक उहााँ सबैका लावग कुन कुरा असल र् भवन जान्नुहुन्र् ।
एक समय यस्तो आउाँर् वक वपताको पुत्रसाँगको सम्बन्धमा प्रश्न उठ्नेर्
भन्ने कुरा जानेर, परमेश्वरले आफ्नो पुत्रसाँग सम्वन्ध राख्नुभएको ववशेष
सम्बन्धको अझ पूर्ण रूपले व्याख्या गने योजना बनाउनु भएको वर्यो
। वपता-पुत्र सम्बन्धमा वशरत्व र अधीनताको महत्त्वपूर्ण गवतशीलतालाई
अवधक नवजकबाट हेनण ... ब्रह्माण्डको लावग उदाहरर् प्रदान गदणर्...
यो वास्तवमा वपता र पुत्रले पृर्थवीको योजना बनाउाँदै गदाण लुवसफरको
वनराशा वास्तवमा बढ्यो । लुवसफर यस संसारको राजकुमार बन्न
चाहााँन्र्थयो तर उसको यो अनुरोध अस्वीकार गररयो । ख्रीि यस संसारको
शासक हुनु पने वर्यो वकनभने यो संसार वपता र उहााँको पुत्रको
स्वरूपमा बनाइएको वर्यो । लुवसफरले परमेश्वरको पुत्रको डाह गर्यो ।
यरद केवल लुवसफरले ववश्वास गरेको भए यो योजनाले उसलाई वपता
र पुत्रको बीचको ववशेष सम्बन्ध बुझ्न र पुत्रको भूवमका परमेश्वरको
राज्यको लावग वकन यवत्तको महत्त्वपूर्ण हो भनेर बुझ्न मद्दत गलर्थयो ।
दुेःखको कुरा, यो हुन सकेन ।
परमेश्वर र उहााँको पुत्र, पृर्थवी सृवि गने र ब्रह्माण्डमा उहााँहरूको
सम्बन्धको एक ववशेष र्वव प्रकट गने योजनाको सार् अवि बढ्नुभयो
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। र परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई भन्नुभयो, “"हामी मावनसलाई आफ्नै
स्वरूपमा बनाऔं ।" उत्पवत १:२६
त्यस सृविको हिामा सृजनात्मकताको वर्णन कसले गनण सक्र् र !
रदनहुाँ, जब परमेश्वरको सृजनात्मक शवक्त उहााँको पुत्रबाट बावहर
वनम्स्करहेर्थयो, पृर्थवीले एक रूप वलयो । जवमन, िााँस र फूलहरू, रूखहरू,
सूयण र चन्द्रमा, जनावरहरू र त्यसपवर्को चरर् सृविको सबैभंदा महत्वपूर्ण
सृवि वर्यो - पुरुष र मवहलाको सृवि ।
सृविको प्रवक्रया एकदम महत्त्वपूर्ण र् र यसले परमेश्वर र उहााँको पुत्रको
बारेमा महत्त्वपूर्ण वववरर् बताउाँर्
उत्पवत १:२७ यसर्ण परमेश्वरले आफ्नै प्रवतरूपमा मावनसलाई
सृवि गनुभ
ण यो । परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा मावनसलाई सृवि गनुण
भयो। उहााँले पुरुष र स्त्री सृवि गनुणभयो ।
यो प्रवक्रया यसरी सम्पन्न भयो ।
उत्पवत २:७ तब त्यसपवर् परमप्रभु परमेश्वरले भूाँईबाट माटो
उठाउनु भयो अवन मावनस सृवि गनुण भयो । परमप्रभुले मावनसको
नाकबाट सास हावलरदनु भयो र यसलाई वजउाँदो बनाउनु भयो
।
उत्पवत २:१८-२५ तब फेरर परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो,
“मावनसको लावग एक्लो बस्नु राम्रो होइन । म उसको लावग
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एकजना सहयोगी बनाउनेर्ु जो ऊ जस्तै नै हुनेर्े ।” यसर्ण
परमप्रभु परमेश्वरले जमीनका सबै पशुहरू र आकाशमा चराचुरूङ्गीहरू सृवि गरी वतनीहरूको के-के नाउाँ राख्दा रहेर्न् भनी
मावनसकहााँ पठाउनु भयो । अवन मावनसले वतनीहरूलाई जे भने
वतनीहरूको त्यही नाउाँ रह्यो । अवन मावनसले पाल्तू गाई-वस्तु,
आकाशमा उड्ने चरा-चुरुङ्गीहरू र जङ्गली जनावरहरूको नाउाँ
राख्यो । तर मावनसको वनम्म्त कुनै सहयोगी सार्ी पाएन
। त्यसपवर् परमप्रभु परमेश्वरले मावनसलाई गवहरो वनंद्रामा
सुताउनु भयो । जब त्यो मावनस गवहरो वनंद्रामा पयो उहााँले
एउटा करङ्ग त्यस मावनसबाट वनकाल्नु भयो तब परमेश्वरले करङ्ग
वनकालेको ठाउाँमा मासुले पुरररदनुभयो । त्यस मावनसबाट
वनकावलएको करङ्गबाट उहााँले एउटी स्त्री मावनस सृवि गरी
वतनलाई त्यस मावनस कहााँ ल्याउनु भयो । तब त्यस मावनसले
भने, “आम्खरमा म जस्तै अको एउटा व्यवक्त उसको हड्डी मेरो
हड्डी बाट आयो, अवन उसको शरीर मेरो शरीरबाट आयो ।
वकनभने वतनी एउटा मावनसबाट वनकावलएकी हुनाले म वतनलाई
‘स्त्री मावनस’ भन्नेर्।ु ” यसकारर्, एकजना मावनसले आफ्नो आमाबाबुलाई र्ोडेर आफ्नी पत्नीवसत सम्बन्ध राख्र् । यसरी दुइजना
मावनसहरू एउटै बवनन्र्न् । त्यो मावनस र वतनकी पत्नी नाङ्गै
भएता पवन वतनीहरू लाज मान्दैन वर्ए ।
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परमेश्वरले आफ्नो पुत्रमाफफत आदमलाई पृर्थवीको माटोबाट बनाउनुभयो,
र त्यसपवर् जीवनको नदी बग्यो अर्ाणत उहााँमा सास आयो । परमेश्वरको
पुत्रको बहुमूल्य गुर्हरू, अर्ाणत् वपताको आशीवाणदको भावना र पुत्रको
मायालु ववश्वास र आज्ञाकाररता, आदमको इच्र्ा माफफत खुशीसार् पाररत
भए र उनको वहस्सा भए । आदम स्वाभाववक रूपमा परमेश्वरको सेवा
गनण र उहााँलाई प्रसन्न तुल्याउन चाहन्र्े, वकनवक उनले आत्माका
माध्यमबाट परमेश्वरका पुत्रबाट यी चाहनाहरू प्राि गरररहेक वर्ए ।
१ कोिधथी २: १६ “परमप्रभुको मनलाई कसले जान्न सक्र्
परमप्रभुलाई कसले अह्राउन सक्र्” तर हामीसाँगत त ख्रीिको
मन र् ।
परमेश्वरले आदमलाई त्यस्तो पररम्स्र्वतमा राख्नुभयो जहााँ उसले केही
कुरा हराइरहेको र्ु भनेर जान्न र्ाल्नेर् । परमेश्वरले आदमलाई मात्र
वकन केही कुराको कमी भएको प्रवक्रयामा डोयाणउनलाई सृवि गनुभ
ण यो?
यसले हामीलाई परमेश्वर र उहााँको राज्यको बारेमा चाखलाग्दो पाठ
वसकाउाँदर्: केवह चीजहरू केवल अनुभवको माध्यमबाट वसक्न सवकन्र्,
र आदमका लावग केवह अभाव महसुस भएको कारर् यसको लावग
उहााँको चाहना र परमेश्वरले प्रदान गनुहुण ाँदा कदरको भावना बढाउाँदर् ।
आदमसाँग त्यस्तो सार्ी कोही वर्एन जसले उनको रदमाग र सोच
बुझलर्थयो; कोही मावनस जसले आफ्नो खुशीलाई बुझ्न सक्र् र उसको
अनुभवलाई बुझ्न सक्र् । आदमले जनावरहरूको नाम रददााँ उनले
महसुस गनण र्ाले वक ऊ जस्तो कोही मावनस वर्एन, उनलाई वचन्ने
कोही र्ैन । यस अनुभवले आदममा र्ाप लगाएको कुराको चाहना जुन
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परमेश्वरको राज्यको लावग केवन्द्रवबन्दु वर्यो: आत्मीय सम्बन्ध । यसलाई
बुझ्ने एक मात्र तररका भनेको यसलाई अनुभव गनुण हो । परमेश्वरले
आदमलाई सम्बन्धको महत्त्व बताउन सक्नुहुन्र्थयो र यो कवत्तको राम्रो
हो भनेर वर्णन गनण सक्नुहुन्र्थयो, तर आदमलाई जनावरहरूको नाम
बताउने काम गदाण यो आदमको रदमागमा मात्र नभई उनको मुटुमा पवन
स्पि भयो, जून महत्त्वपूर्ण वर्यो ।
वकन परमेश्वरले आदमलाई वनद्रामा राख्नु भयो र त्यसको र्ाती खोलेर
एउटा जीववत करंग वलनुभयो र त्यसलाई एउटी मवहलामा पररर्त
गनुणभयो? के यो प्रवक्रया गनणलाई धेरै जरटल तरीकाको जस्तो देम्खदैन?
यो प्रवक्रया उच्च वशक्षामूलक र् । हव्वाको उत्पवत आदमबाट हुन आयो,
जुन उसको आफ्नै शरीरबाट बनेको वर्यो र उसको मुटुको र्ेउर्ाउबाट
बावहर वनस्कीएको वर्यो, जो प्रत्यक्ष रूपमा वपता र उहााँको पुत्रको
उदयको कर्ाको बारेमा बोल्दर् । वकन परमेश्वरले आदमको मम्स्तष्कको
अंश वलनुभएन, वकन त्यो मुटुको पवि वर्यो? बाइबलले यो वकन हो
भनेर बताउाँदैन, तर यसले उसाँग पीडाको समाधानको कुरा गदणर् जुन
आदमको मुटुमा भएको सार्ीको अभावले उसलाई बुझायो र उसले
बोकेको बीउको लावग उसले आफ्नो अधीनमा पाने पोषर्कताणको रूपमा
काम गनण सक्र्थयो ।
यूहन्ना १:१८ कसैले पवन कवहल्यै परमेश्वरलाई देखेका र्ैनन् ।
तर एकमात्र पुत्र जो परमेश्वर हुनुहुन्र् अवन जो वपताको अवत
नवजकमा हुनुहुन्र् र उहााँले हामीलाई परमेश्वर वचनाउनु भएकोर्
।
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यूहन्ना ८:४२ येशूले ती यहूदीहरूलाई भन्नुभयो, “यरद परमेश्वर
सााँच्चै वतमीहरूका वपता भएको भए वतमीहरूले मलाई प्रेम गने
वर्यौ। म परमेश्वरबाटै आएको हुाँ, र म यहााँ र्ु। म आफ्नै
अवधकारबाट आएको होइन। परमेश्वरले मलाई पठाउनु भयो ।
वहतोपदेश ८:२३-२५ यो संसार सृजना गररनु भन्दा पवहला
अस्मरर्ीय आनन्द कालमा मेरो सृजना भयो । जब त्यहााँ
भूमध्यसागर वर्एन, म जम्न्मएको वर्एाँ । पानीले भररएको महासागरहरू भन्दा पवहला म जम्न्मएको वर्ए। पवणतहरूलाई
वतनीहरूको ठाउाँमा राख्नु भन्दा अवि, पहाडहरू हुनु भन्दा अवि
म जम्न्मएको वर्एाँ ।
रोमी १:१९,२० परमेश्वरले आफ्नो क्रोध देखाउनुभयो, वकनभने
उहााँको बारेमा जान्नुपने प्रत्येक कुरो परमेश्वरले स्पिवसत
देखाइरदनु भएकोर् । हो, उहााँले आफ्नो बारेमा सबै कुराहरू
स्पि बताई रदइसक्नु भएकोर् । परमेश्वरको ववषयमा धेरै
कुराहरू र्न् जुन मावनसहरूले देख्न सक्तैनन् उहााँकै अनन्तको
शवक्त र अन्य र्ोकहरू जसले उहााँलाई परमेश्वर भवन वचनाउाँर्
। तर संसारको शुरूदेम्ख नै ती सबै चीजहरू बुझ्न मावनसहरूलाई
सवजलो र् । ती र्ोकहरू स्पि र्न् जुन परमेश्वरले बनाउनु
भएको वर्यो । यसैले ती सबै मावनसहरू आफूले गरेको खराब
कामहरूबाट परमेश्वरदेम्ख उम्कन पाउाँदैनन् ।

| 42

हामीले भखणरै सूचीबि गरेका पदहरूमा हामी परमेश्वरको पुत्र उहााँको
काखबाट वनम्स्करहेको स्पि प्रमार् पाउाँर्ौं । यो शब्द अगावड बढ्नु र
आऊनुको अर्ण "बावहर वनम्स्कनु" हो, जुन हहतोपदेश ८:२५ ले प्रत्यक्ष
रूपमा स्पष्ट पादछर् । यसमा रटप्पर्ी गदै प्रेररत पावल यो भन्र्न् वक
सृविले हामीलाई परमेश्वरको (वपता र पुत्र) सीधा वचत्रर् गदणर् तावक
हामी कुनै बहाना गनण सक्दैनौं ।
पवहलो चोरट हव्वालाई देखेपवर् आदमले के सोच्यो होला भनेर कसले
कल्पना गनण सक्दर्, जब उनीहरूको आाँखा जूध्यो र यो महसुस भयो
वक यहााँ त्यस्तो व्यवक्त र् जसलाई आदमले वास्तवमै बुझ्न र प्रशंसा
गनण सक्र्न । ऊ कोही हो, जुन उसको तत्त्वको हो र जसले आफ्नो
बीउ बोक्न सक्र्, त्यसलाई हुकाणउन सक्र् र अत्यावश्यक समवपणत
प्रवतवनवध हुन सक्र्, र उसले आफ्ना सन्तानहरु र नावतनावतनाहरुलाई
अधीनमा रहन र आज्ञाकारी रहनु पने बारे महत्व देखाउन आवश्यक
र् । जसरी परमेश्वरलाई यी आज्ञाकारी गुर्हरू प्रदान गनण आफ्नो
र्ोराको आवश्यकता पर्यो, परमेश्वरले पावर्णव राज्य स्र्ापना गनुभ
ण यो
तावक पवतले आफ्नी पत्नीववना राज्य वनमाणर् गनण सक्दैनन् । उनका
सन्तानहरूलाई आमाको रूपमा जीववत सास उदाहरर् वबना कसरी पेश
गने भनेर र्ाहा हुने वर्एन ।
श्रीमान् र श्रीमतीको बीचमा एक गवहरो पववत्र सम्बन्ध रहेको र् । यो
सम्बन्ध सही तरीकाले बुझ्ने हो भने वपता र पुत्र वबचको सम्बन्धको
बारेमा बोल्र् र परमेश्वरको पुत्र ववरुि शैतानले लगाएको झूटो आरोपको
एक वनरन्तर सम्झना हो ।

| 43

१ कोरन्र्ी ११:१० र त्यसैकारर्ले अधीनताको वचन्ह स्वरूप
स्त्रीले आफ्नो वशर केही चीजले र्ोपेकी हुनुपर्ण । स्वगणदूतहरूको
कारर्ले उसले यसो गनुण पदणर् ।
वपता र पुत्रको सम्बन्धबारे स्वगणदूतहरूलाई वनदेशन रदन परमेश्वरले पवत
र पत्नीको सम्बन्ध वनमाणर्

गनुणभयो । यस उद्देश्यका लावग कस्तो

सुनौलो अवसर वसजणना गनुणभएको र् ।
यस सत्यलाई र्ाहा पाउाँदा हामी यो पाऊन सक्दर्ौं वक वववाहको
उदेश्य नै परमेश्वरको आत्माले आफूलाई वपता र पुत्रको सम्बन्धको
नवजक हुन आकवषणत गनुण हो । पवतले आवशसको स्रोतको रूपमा काम
गरररहेका र्न् र श्रीमतीले माया, ववश्वास, र समपणर्ताको जीववत
प्रदशणनको रूपमा काम गरररहेका र्न् ।
आदम र हवालाई एक उच्च र खुशीको बोलावट वर्यो । यरद वतनीहरू
वपता र पुत्रको र्ववमा बसेका भए कवत्त दु: ख रोवकने वर्यो ।
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८. झूटको पिता
हामीलाई याद र् वक शैतानले यस्तो वनर्णय गररसकेको वर्यो वक यरद
परमेश्वरले उसलाई परमेश्वरको पुत्रको शवक्त र सुववधाहरूमा पहुाँच गनण
रदनुभएन भने उसले त्यो वनष्कषणमा पुग्नेर् वक ऊ केवल अन्तवनवहणत
ईश्वरको मात्र पूजा गनेर् । परमेश्वरले शैतानका “सुधारहरू” स्वीकानण
इन्कार गररसकेपवर् शैतानले परमेश्वरको पुत्रको महत्त्वपूर्ण ओहदालाई
नस्वीकाने भए पवन वपतासामु आफ्नो जीवन बााँकी र् भनेर स्वीकानुपण र्यो
।
यरद उसले वनरन्तर रूपमा सबै शवक्तहरू परमेश्वरबाट आएको हो भनेर
स्वीकानुण पर्यो भने शैतानले आफ्नै वसिान्तको आधारमा राज्य स्र्ापना
गनण कुनै उपाय वर्एन । त्यसोभएर ऊ एउटा ठूलो झुट वलयर आयो
- सबैको आफैंमा जीवन र् । यस तरीकाले ववश्वास गनणका लावग त्यहााँ
धेरै ववकल्पहरू वर्ए । तपाईं ववश्वास गनण सक्नुहुन्र् वक तपाईं केवल
अमर हुनुहुन्र् र अमरत्व हरेक प्रार्ीको एक प्राकृवतक गुर् हो । तपाईं
ववश्वास गनण सक्नुहुनेर् वक जीवन केवल एक शवक्तको रूपमा अवम्स्र्त
र् र सबैजना त्यससाँग जवडत र्न् र यसलाई उनीहरूले चाहे अनुसार
प्रयोग गनण सक्दर्न् । वा तपाईंले ईश्वरमा ववश्वास गनण सक्नुहुन्र्
जसले तपाईंको क्षमताको उत्तम प्रयोग गनणको लावग तपाईंलाई अमरत्वको
उपहार रदनुभयो । तपाईले रोज्नु भएको जुनसुकै ववकल्पले फरक पादैन,
जबसम्म तपाई ववश्वास गनुहुण न्र् तपाईसाँग आफ्नो जीवनको स्रोत र् ।
यो ब्रह्माण्डको सब भन्दा ठूलो झूट हो । येशूले भन्नुभएझैं
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यूहन्ना ८:४४ वतमीहरूका वपता शैतान हो । वतमीहरू उसका
सन्तान हौ । उसले जे चाहन्र् वतमीहरू त्यही गदणर्ौ । शैतान
आरदकालदेम्ख नै हत्यारा वर्यो । उ सधैाँ सत्यको ववरुिमा र्
अवन उवभत्र सत्य र्ैन । जब ऊ झूटो बोल्र् तब उसले त्यो
झूटो स्वभाववक रूपले बोल्र् । हो शैतान असत्यवादी अवन
असत्यको वपता हो ।
परमेश्वरले त्यस झूटलाई तुरुन्तै अन्त्य गनण सक्नुहुने वर्यो जसले
उहााँको पुत्रलाई अस्वीकार गरेका वर्ए, तर पुत्रले उनीहरूलाई जीवन
प्रदान गरररहनुभयो यद्यवप यो उहााँको वनम्म्त किदायी वर्यो । ब्रह्माण्डले
झूटको प्रभाव देख्नको लावग, पुत्रले पवतत स्वगणदूतहरूलाई समर्णन गनुण
परेको वर्यो र उनीहरूलाई जीवन रदनुपर्थयो जबवक उनीहरूले उहााँलाई
मानण खोजेका वर्ए । शैतान र उसका दूतहरूले येशूलाई अस्वीकार
गरेपवर् उनीहरूले येशप्र
ू वतको अधीनता, भरोसा, र आज्ञाकाररताको
आत्मा पाएनन् जुन उहााँबाट मात्र आउाँदर्न् । उनीहरूले आफूलाई
परमेश्वरको पुत्रलाई उसको चररत्र र आत्मा क्रूसमा टााँगे तरैपवन
परमेश्वरले उनीहरूलाई जीवनको शवक्त प्रदान गरररहनुभयो तावक
शैतानले आफ्नो योजना प्रदशणन गने समय पायो । यस संसारले कसलाई
जीवनको उत्तम मागण र्ाहा र् भनेर वनर्णय गनण परमेश्वरले त्यसो गनुणभयो
। हामीले मावर् उल्लेख गरेझैं शैतानले परमेश्वरको प्रवतरोध गने अनुमवत
रदनको लावग एक मूल्य चुकाऊँनु पयो - एक प्रार्ीले त्यो मूल्य चूकाउनु
पयो, जसको जीवनलाई अस्वीकार गररएको वर्यो र उहााँ परमेश्वरको
पुत्र हुनुहुन्र् । शैतान शुरुदेम्ख नै एक हत्यारा वर्यो; उसले परमेश्वरको
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ववरोधमा ख्रीिको मृत्यु गरायो । यो मृत्युको खेल शैतानको रदमागमा
चवलरहेको वर्यो, र सबैले के भइरहेको र् भनेर हेनण ब्रह्माण्डमा यो प्रकट
गनुण आवश्यक वर्यो । यो प्रकट पृर्थवीमा भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न
वर्यो, तर दुेःखको कुरा यो त्यवह हो जहााँ यो हुनेर् ।
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९. मानवतालाई बहकाइयो
अविल्लो अध्यायमा हामीले ईच्र्ाको महत्त्वपूर्ण अंशमा हेरेका वर्यौं ।
पुरुष र मवहलालाई रदईएको यो वरदानले उनीहरूलाई परमेश्वरसामु
आज्ञाकारी हुन र्नौट गने अनुमवत रदन्र् । आज्ञाकारी बन्न र र्नौट
गनण सक्ने क्षमता वबना त्यहााँ कुनै सााँचो आवशष् वा वपतालाई खुशी
पाने भावना हुाँदैन । परमेश्वर वपतालाई खुशी पाने भावनाले मात्र आवशष्
प्राि हुन्र् । येशू के भन्नुहुन्र् ध्यान रदनुहोस्:
यूहन्ना ८:२९ परमेश्वर जसले मलाई पठाउनु भयो उहााँ मसाँग
हुनुहुन्र् । म सधैाँ त्यही कुरा गदणर्ु जसले उहााँलाई खुशी रदाँदर्
। यसैले उहााँले मात्र मलाई एकलै र्ोडनु भएन ।
परमेश्वर वपताको वनरन्तर इच्र्ाको अधीनतामा रहदााँ येशूले वनरन्तर
आवशषको अनुभूवत गनुभ
ण यो । इच्र्ाको वरदानले यसबाहेक अन्य धेरै
आवशष्हरू उत्पादन गदणर्, तर त्यो यस अध्ययनको दायरा भन्दा बावहर
र् । जब परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृवि गनुणभयो, उनीहरूलाई
वतनीहरूको इच्र्ाको प्रयोगको वनम्म्त साधन प्रदान गनुणपर्यो । उहाले
वतनीहरूको लावग र्नौटको अवधकार रदनुपयो । परमेश्वरलाई अप्रसन्न
तुल्याउने र्नौट गने क्षमताववना, उहााँलाई खुशी पाने वरदान पाउने
क्षमता पवन र्ैन ।

| 48

असल र दुिको ज्ञानको रूखको फल खाएर उहााँलाई प्रवतरोध गने
ववकल्प प्रदान गरेर परमेश्वरले आफैलाई खुशी पाने विकल्प वसजणना
गनुणभयो ।
उत्पवत २:१६,१७ परमप्रभु परमेश्वरले त्यस मावनसलाई आज्ञा
रदनु भयो । परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, “वतमीले कुनै वचन्ता
वबना यस बगैंचाको कुनै पवन रुखबाट फलहरू खान सक्र्ौ ।
तर वतमीले त्यस रुखको कुनै फल खानु हुाँदैन जसले असल र
खराबको ज्ञान रदन्र्, वकनभने जुन रदन वतमी त्यस रुखको फल
खान्र्ौ वनश्चयनै त्यस रदन वतमी आफैं मनेर्ौ ।”
यो ववशेष रूखबाट नखान प्रत्येक रदनको र्नौटमा आदम र हव्वाले
आज्ञाकारीताको ववशेष आवशष् पाए । परमेश्वर वतनीहरूसाँग प्रसन्न
हुनुहुंर्थयो । यो रूख त्यहााँ नभएको भए , वतनीहरूले यो आशीवाणद प्राि
गने वर्एनन् ।
शैतानलाई स्वगणबाट हटाइएको भए तापवन, जहााँ परमेश्वरलाई अप्रसन्न
तुल्याउने ववकल्पलाई सवक्रय पानण सवकने हेतुले उसलाई एक ठाउाँमाफफत
हाम्रो संसारमा प्रवेश रदइयो । असल र दुिको ज्ञानको रूखमा उन्नीएको
यसैले शैतानलाई हामीले सपणको रूपमा ग्रहर् गरयु । हामीलाई र्ाहा र्
वक सपण प्रकाशको पुस्तक अनुसार शैतान हो ।
प्रकाश १२:९ त्यो ववशाल सपण त्यसका दूतहरू सवहत पृर्थवीमा
फावलयो । त्यो ववशाल सपण त्यही पुरानो सपण हो जसलाई
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शैतान भवनन्र्, त्यसले सम्पूर्ण संसारलाई नै कुमागणमा डोयाणउाँर्
। उसका दूतहरू पवन उसाँगै पृर्थवीमा तल फावलयो ।
शैतानको जीवनको दृविकोर्बाट हामीले वसकेका कुरा, आदम र हव्वालाई
उसको राज्यमा वजत्न खोज्ने क्रममा ऊ उनीहरूसामु हामी कसरी जीवन
पाउाँर्ौं र त्यसले परमेश्वरमा वनभणर हुनुपने आवश्यकतालाई हटायो भन्ने
दृविकोर् प्रस्तुत गलर्ण । सैतानले के भन्र् याद गनुणहोस्:
उत्पवत ३:१-५ परमप्रभु परमेश्वरले सृवि गनुण भएको सबै जन्तुहरू
मध्ये सपण अत्यन्त धूतण वर्यो । सपणले उसलाई सोध्यो, “ए नारी!
के परमेश्वरले बगैंचामा कुनै पवन रुखबाट फल खानु हुाँदन
ै भनी
मनाही गनुण भएको र्” त्यस स्त्रीले सपणलाई उत्तर रदईन्, “होइन!
परमेश्वरले त्यसो भन्नु भएन। हामीले बगैंचामा भएका रुखहरूको
फल खान सक्र्ौं ।” तर परमेश्वरले भन्नुभयो, “वतमीहरूले
बगैंचाको बीचमा भएको रुखको फल खानु हुाँदैन, वतमीहरूले र्ुनु
पवन हुाँदैन, नत्र वतमीहरू मनेर्ौ ।” तर सपणले स्त्रीलाई भने,
“वतमीहरू वनश्चय मने र्ैनौ । परमेश्वरले पवन जान्नु हुन्र् जब
वतमीहरूले त्यस रुखको फल खान्र्ौ वतमीहरूको ज्ञान खोवलन्र्
अवन वतमीहरू कुन असल कुन खराब जान्ने ज्ञानी भई परमेश्वर
जस्तै हुनेर्ौ ।”
शैतानले यस्तो सल्लाह रदयो वक उसको आज्ञालाई इन्कार गरेर
परमेश्वरलाई अप्रसन्न तुल्याउनु श्राप होइन तर आवशष् हुनेर्; वतनीहरूका
आाँखा महान ज्ञान र बुविका लावग खोवलएको वर्यो र वतनीहरू आफै
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इश्वर हुनेर्न् । उनीहरूले मनेर्ैनन् भनेर उसले भनेको वर्यो, यसको
मतलब शैतानले उनीहरूलाई यो वसकाउाँदै वर्यो वक उनीहरू परमेश्वरमा
वबस्वास वा भरोसा नगरी बााँच्न सक्दर्न् । वतनीहरू आफैले र आफ्नै
वनर्णयमा भरोसा गनण सक्दर्न् भनेर शैतानले वबस्वास रदलायो ।
हव्वाले सपणको सल्लाह वलईन र कवत्त दु: खको ववसय हो वक उवन
आदमकहााँ गईन र उनलाई परमेश्वरमावर् अववश्वास गनण र सपणको ठूलो
झूटलाई ववश्वास गनण मंजूर गराईन । जब उनीहरूले त्यो फल खाए र
त्यस झूटलाई ववश्वास गरे, तब वतनीहरूले परमेश्वर प्रतीको सम्पूर्ण
धारर्ा र ब्रह्माण्ड कसरी संचावलत भयो भन्ने कुराको पूर्ण पररवतणन भयो
।
झूटलाई स्वीकारेर आदम र हव्वा त्यस्तो ववश्वासबाट टाढा गए जुन
सबै कुरा वपताबाट सम्भव हुन आएको वर्यो । उनीहरूले यो खुशीलाई
अस्वीकार गरे वक उनीहरूको खुशी परमेश्वरमा भरोसा राख्नु र उहााँमा
समवपणत गनुणमा वनभणर र् । परमेश्वरको आज्ञालाई अस्वीकार गरेर
उनीहरूले परमेश्वरको पुत्रको सबैभन्दा सुन्दर गुर्हरू - आज्ञाकाररता
र समपणर्को प्रभावी रूपमा मृत्युदण्ड रदए । परमेश्वरले आदम र
हव्वालाई देखाउाँनु वर्यो वक परमेश्वरमा समपणर् गनण र्ोड्नु वास्तवमा
उहााँको पुत्र र उहााँकै पक्षमा भएको प्रत्यक्ष आक्रमर् वर्यो । समपणर्ताको
आत्माको ववरुधमा गएर, जुन परमेश्वरको पुत्रको आत्मा वर्यो, आदम र
हव्वाले उनीहरूको सोचमा परमेश्वरको पुत्रको हत्या गरेका वर्ए । यो
बुझ्नु धेरै महत्त्वपूर्ण वबसय हो । परमेश्वरको प्रवतरोधको गनुण भनेको
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उहााँको पुत्रको आत्मालाई मानुण हो, जुन अधीनताको सार हो । यही
कारर्ले गदाण येशूले शुरूदेम्ख नै लुवसफरलाई एक हत्याराको रूपमा
दशाणउाँनु हुन्र् ।
यूहन्ना ८:४४ वतमीहरूका वपता शैतान हो । वतमीहरू उसका
सन्तान हौ । उसले जे चाहन्र् वतमीहरू त्यही गदणर्ौ । शैतान
आरदकालदेम्ख नै हत्यारा वर्यो । उ सधैाँ सत्यको ववरुिमा र्
अवन उवभत्र सत्य र्ैन । जब ऊ झूटो बोल्र् तब उसले त्यो
झूटो स्वभाववक रूपले बोल्र् । हो शैतान असत्यवादी अवन
असत्यको वपता हो ।
ती सबै स्वगणदूतहरूले जसले परमेश्वरको पुत्रलाई अस्वीकार गरे र
उहााँलाई िृर्ा गरे र ऊनीहरूको मनमा उहााँलाई हत्या गरे । बाइबलले
िृर्ालाई हत्यासाँग स्पि रुपमा जोड रदएको र् ।
१ यूहन्ना ३:१५ हरेक मावनस जसले आफ्ना भाइलाई िृर्ा गर्ण
ऊ हत्यारा हो । अवन वतमी जान्दर्ौ वक कुनै पवन हत्याराको
उसमा अनन्त जीवन हुाँदन
ै ।
यस पृर्थवीको सृवि हुनुभन्दा अवि नै परमेश्वरको पुत्रको बवलदानको
पूवणवचत्रर् गररएको वर्यो । ववद्रोही स्वगणदूतहरूको रदमागमा के वर्यो
भनेर बुझ्न ब्रह्माण्डको एकमात्र तरीका भनेकै यो प्रकट हुनु वर्यो ।
याद गनुहण ोस:
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१ पत्रुस १:१९,२० तर वतमीहरू ख्रीिको बहुमूल्य रगतले वकवनयौ,
जो दोषरवहत भेंड़ाको पाठो हुनुहुन्र् । ववश्व वनमाणर् अवि नै
ख्रीि चुवननु भएको वर्यो। तर वतमीहरूको लावग यो अम्न्तम
समयमा उहााँलाई संसारमा वचनाइयो ।
शैतानको ववद्रोहबाट परमेश्वर अनजान हुनुभएन, उहााँ त्यसको लावग
तयार हुनुहुन्र्थयो; वपता र पुत्रले सल्लाह गरेर उिारको योजना वनमाणर्
गनुणभयो र शैतानको ववद्रोहले यो योजना कायाणन्वयन गनुण आवश्यक
वर्यो । जब शैतानले "म स्वगणमा मावर् उक्लनेर्ु र सवोच्चमा जस्तै
हुनेर्ु" भनेर करायो, तब यस योजनामा परमेश्वरको पुत्रको लावग कुनै
ठाउाँ वर्एन । उहााँलाई हटाइनुपने र नाश गनुण पने वर्यो ।
शैतानले आफ्नो ववद्रोहको बीउलाई मानव जावतमा सायो र पुत्र अब
वतनीहरूको लावग मनण प्रवतबि हनुपयो । ख्रीिले शारीररक संसारमा
प्रकट गनुहुण नेर् वक मानवताले उनीहरूको सोचमा परमेश्वरको अधीनतामा
रहेको पुत्रलाई मारेको र् । सबैले बुझ्नको लावग यो पदाणफास हुनु पर्थयो
। ख्रीिलाई क्रूसमा बवलदान गदाण हामीले सपणको काम उजागर भएको
देख्र्ौं । त्यसकारर् आंवशक रूपमा यो हो वक मोशालाई खम्बामा सपण
राख्न आज्ञा गररएको वर्यो; क्रूसीकरर्को कायण शैतानको हत्याको
पररकल्पनाको पदाणफास वर्यो । अब शैतान ख्रीिप्रवत उसको सााँचो
मनसाय लुकाउन सकेन ।
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त्यसकारर् जब आदम र हव्वाले पाप गरे र ख्रीिको अधीनतामा रहेको
आत्मालाई अस्वीकार गरे तब वतनीहरू पवन शैतानको सार्सार्ै हत्याको
दोषी वर्ए । आदम र हव्वाको सोचमा ख्रीिको हत्या गररयो ।
प्रकाश १३:८ समस्त मावनसहरू जो पृर्थवीमा बस्र्न्, त्यो पशुको
पूजा गनेर्न्, अर्ाणत् वतनीहरूले, जसको नाउाँ संसारको सृविदेम्ख
नै माररनुभएका र्ुमाका जीवनको पुस्तकमा लेम्खएको र्ैन ।
हीब्रू ६:६ मावनसहरूले ख्रीिलाई र्ोवडरदए पवर्, वतनीहरूका
जीवनको बाटो फेरर बदल्न सवकएला सत्य वसक्नेहरू बारे म
भन्दैर्ु । वतनीहरूले परमेश्वरबाट उपहार वलएका र्न् र पववत्र
आत्माको भागीदार बनेका र्न्। वतनीहरूले परमेश्वरले भन्नुभएको
वचन सुनेका र्न्, र परमेश्वरको नयााँ संसारको महाशवक्त देखेका
र्न् । अवन ती कुराहरू खुबै राम्रा वर्ए भनेर वतनीहरूले बुझेका
र्न्। तर त्यसपवर् वतनीहरूले ख्रीिलाई र्ोडे । अब वतनीहरूलाई
फकाणएर फेरर ख्रीिमै ल्याउन असंभव र् । वकनवक वतनीहरूले
ख्रीिलाई फेरर क्रूसमा टााँगरे कााँटी ठोक्दैर्न् । वतनीहरूले
मावनसहरूको सामू ख्रीिलाई लवित तुल्याउाँदै र्न् ।
परमेश्वरको पुत्रको हत्या गने यो कायण आदम र हव्वाको वनम्न प्रतीकको
रूपमा रदइएको र् ।
उत्पवत ३:२१ परमप्रभु परमेश्वरले पशुको र्ालाको लुगा बनाउनु
भयो र त्यो मावनस र उसकी पत्नीलाई लगाउन रदनु भयो ।
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र्ालाको कोट जनावरहरूबाट आउाँर्थयो । यी पशुहरूलाई आदम र
हव्वालाई लुगा बनाउन बवल चढाउनुपर्थयो । आदम र हव्वालाई पाप
नगरुञ्जेल कपडाको आवश्यकता परेन । वतनीहरूले परमेश्वरको मवहमाको
पोशाक पवहररएका वर्ए, तर जब वतनीहरूले उहााँलाई अस्वीकार गरे, तब
वतनीहरूले त्यो मवहमा गुमाए । उनीहरूले उनीहरूको सोचमा
परमेश्वरप्रवत के गरेका वर्ए भनेर देखाउन भेडालाई मानुण परमेश्वरको
पुत्रलाई पठाउने प्रवतज्ञाको प्रतीक वर्यो । परमेश्वरको प्रवतरोध र
अधीनतालाई अस्वीकार गनाणले कस्तो डरलाग्दो श्राप आउर् भन्ने कुरा
आदम र हव्वालाई प्रकट गनुण वर्यो । यसले परमेश्वरको पुत्रलाई आिात
पुयाणउर् - जुन अधीनताको सार हो ।
उत्पवत ३:१५ म ताँ र त्यस स्त्रीमाझ शत्रुता सृवि गनेर्ु । तेरो
सन्तान र त्यस स्त्रीका सन्तानमाझ पवन शत्रुता सृवि गनेर्ु जसले
गदाण त्यसका सन्तानहरूले तेरो टाउको वकच्याउने र्न् अवन तेरा
सन्तानहरूले पवन वतनीहरूको कुकुफच्चामा डस्ने र्न् ।”
यूहन्ना १:२९ अको रदन येशूलाई आफूवतर आइरहनु भएको
यूहन्नाले देखरे भने, “हेर, परमेश्वरका र्ुमा जसले संसारको
पापहरू उठाई लाने र् ।
परमेश्वरको पुत्रले कवत्त अचम्मको कुरा गनण मान्नुभयो । उहाले सारा
संसारलाई यो देखाउनु वर्यो वक आज्ञाकारीताको प्रवतरोध गनाणले के
हुन्र्, यसले वपताले माया गने सबैभन्दा बहुमूल्य व्यवक्तको आत्मालाई
मार्ण - उहााँको र्ोरा । परमेश्वरको पुत्रले प्रवतरोधको यो त्रासलाई
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परमेश्वरको इच्र्ामा समवपणत भएर

जवाफ

रदनुभयो

र

यसप्रवत

अववश्वसनीय प्रस्तुवत देखाउनुभयो । एक प्रदशणन यवत शवक्तशाली हुनेर्
वक ब्रह्माण्ड फेरर कवहल्यै पवहल्यै कै जस्तै हुनेर्ैन । यसले सारा
जगतलाई यो देखाउाँदर् वक परमेश्वरको पुत्र कती अनमोल हुनुहुन्र् र
हामी वपता र उहााँका आज्ञाहरूको अधीनमा बस्नाले हामीले आत्माको
कदर गदणर्ौं ।
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१0. साराांश
हामीले बाइबलबाट राम्ररी पत्ता लगाइसकेका र्ौं वक परमेश्वरले शुरुमा
आफैंको बारेमा के प्रकट गनुणहुन्र् । हामीले यो वसकेका र्ौं:
• वपता एकमात्र सााँचो परमेश्वर हुनुहुन्र् (यूहन्ना १७:३; १ कोरन्र्ी
८:६; १ वतमोर्ी १:१७) ।
• उहााँ सबै जीवन र आवशषको स्रोत हुनुहुन्र् (याकूब १:१७) ।
• उहााँले आफ्नै स्वरूपमा पुत्रलाई ल्याउनु र उहााँलाई सबै शवक्त
प्रदान गनुभ
ण यो र आफैंजस्तै समान बनाउनुभयो (हीब्रू १:१-५;
वहतोपदेश ८:१२-३०; वफवलप्पी २:६; यूहन्ना ५:२६; ८:४२;
कलस्सी २:९) ।
• परमेश्वरको पुत्र परमेश्वरको राज्यको चाबी हुनुहुन्र् । उहााँसगाँ
आज्ञाकारीता, अधीनता र आवशष्को भरोसाका महत्त्वपूर्ण तत्वहरू
र्न् (मती ३:१७; भजनसंग्रह ४०:८; यूहन्ना ८:२९) ।
• पुत्रको आत्मा सारा ब्रह्माण्डमा प्रवावहत हुन्र् र सबैका हृदयमा
बास गदणर् जसले वपताको आज्ञाहरूलाई स्वीकार गनण र्नौट
गदणर् (प्रकाश २२:१,२; यूहन्ना ७:३७; रोमी ८: ९,१०) ।
• पवहलो सृवि गररएको लुवसफरले परमेश्वरको पुत्रको वचनारीलाई
अस्वीकार गयो र उहााँको आज्ञाहरूलाई पालन गनण इन्कार गयो
(यूहन्ना ५:२२; वफवलप्पी २:६; प्रकाश १२:७-९; हीब्रू १:६) ।
• लुवसफर शैतान बन्यो र उसको सार्मा एक वतहाइ
स्वगणदूतहरुलाई नयााँ ववश्वासमा लग्यो, वक परमेश्वरमा समपणर्

| 57

गनुण आवश्यक र्ैन वकनवक हामीवभत्र हाम्रो जीवन र् भवन
बहकायो (प्रकाश १२:४; उत्पवत ३:४,५) ।
• परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई प्रवतरोध गनुण भनेको उहााँको पुत्रको
हत्या गनुण बराबर हो - अधीनता, ववश्वास र आज्ञाकाररताको सार
(यूहन्ना ८:४४; प्रकाश १३:८; १ यूहन्ना ३:१५) ।
• पुत्र परमेश्वरको योजनामा समावहत हुनुभयो र सारा ब्रह्माण्डलाई
यो देखाउनको लावग वक वपतालाई प्रवतरोध गरेवापत पुत्रलाई
हाम्रो वनम्म्त मनुण पठाउनु भयो (उत्पवत ३:१५; हीब्रू ६:६) ।
हामीले परमेश्वर, उहााँको पुत्र र आत्मा, र ती कसरी संचालन हुन्र्न्
भनेर स्पि बाइबलीय तस्वीर रदएका र्ौं । जीवन कहााँबाट आउाँर् र
त्यसको प्रवतरोध गने मनोभावबारे शैतानको झूटको पवन हामीलाई पररचय
गराइएको र् । अब हामी पृर्थवीमा ववकास भएका दुई प्रर्ालीहरूको
शुरुवाती चरर्हरू पत्ता लगाऔं ।
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११. दुई िथहरू
अविल्लो अध्यायहरूमा, हामीले परमेश्वर र शैतान वबचको एउटा महत्त्वपूर्ण
वभन्नतालाई जााँच्यौं ।
• परमेश्वरको राज्य सम्बन्धको पववत्रतालाई उजगार गनण स्र्ावपत
गररएको र् भने शैतानको राज्य को अवधग्रहर् र शवक्त को
कब्जा मा केवन्द्रत र् ।
• परमेश्वरको राज्यले अधीनता, भरोसा र आज्ञाकाररताद्वारा
आवशषको माध्यमबाट काम गदणर्; शैतानको राज्य प्रवतरोध र
ईश्वरीय अम्ख्तयार देम्ख स्वतन्त्रता द्वारा "आशीवाणद" को माध्यम
ले संचावलत र् ।
• परमेश्वरको राज्यले अकोलाई वचन्ने क्षमताले समानतालाई
पररभावषत गदणर्, शैतानको साम्राज्यले अन्तवनवहणत सामर्थयण, पद र
उपलम्ब्ध माफफत समानताको पररभावषत गदणर् ।
• परमेश्वरको राज्य पाररवाररक संरचना माफफत शासन गररन्र् र
राज्यका सदस्यहरू प्रेमको शुत्रले बवधएका हुन्र्न्; शैतानको
राज्य शवक्तमा आधाररत संरचना को वववभन्न रूपहरु मा शावसत
र्न र राज्यका सदस्यहरु वनरंकुशता द्वारा बावधएका हुन्र्न् ।
• परमेश्वरको राज्यले चररत्र र सम्बन्धलाई मूल्यबाट पररभावषत
गदणर्; शैतानको राज्यले शवक्त द्वारा मूल्य पररभावषत गदणर् ।
यी वभन्नताहरूको सारांश वनम्न बाइबल खण्डमा हेनण सवकन्र्:
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यवमणया ९:२३,२४ परमप्रभु भन्नुहुन्र्, “ज्ञानीले आफ्ना ज्ञान बारे
शेखी गनुण हुाँदन
ै ् । बलवानले आफ्ना शवक्त बारे िमण्ड गनुण हुाँदैन्
। धनीले आफ्ना धन बारे अहम् गनुण हुाँदैन् । तर यरद कसैले गवण
गर्ण भने, उसले यस ववषयमा गवण गरोस् । म परमप्रभुलाई वचन्र्ु
र जान्दर्ु र उहााँ नै परमप्रभु हुनुहुन्र्, जसले पृर्थवीमा न्याय,
दया र धणवमकताको व्यवहार गनुणहुन्र् । वकनभने म यी कुराहरूमा
नै आनन्द वलन्र्ु ।”
जब हामी ईवतहासलाई हेदणर्ौं, हामी अवलोकन गनेर्ौं वक परमेश्वरप्रवतको
मावनसहरूको ववचारहरू यी हरफहरूमा ववभावजत र्न् । कवहलेकााँही यो
बुझ्नको लावग गाह्रो हुन सक्र् वक कुन प्रमुख संचावलत वसिान्त हो,
वकनभने शैतानको राज्यले शवक्त प्राि गने उद्देश्यका लावग सम्बन्धहरू
प्रयोग गदणर् र यसैले भाषा पवन धेरै सापेवक्षक सुन्नेला, तर अझै पवन
ध्यान केवन्द्रत शवक्त आजणन मै आधाररत र् ।
शैतानले हव्वालाई भनेको जस्तै, हामी आफैंमा जीवन र् भन्ने कुरालाई
स्वीकादाण हामी आफैलाई देवताहरूको रूपमा देख्न सक्र्ौं । यो अनुभूवत
संग, परमेश्वरप्रवतको अवधकांस मानव अवधारर्ा वास्तव मा मानव गुर्हरु
र क्षमताहरु को अनुमान हो । यसलाई ग्रीसको पौरावर्क कर्ा र
जेउसको वर्णनमा स्पिै देम्खन्र् - देवताहरूको राजा; एफ्रोडाइट - प्रेम
र सौन्दयणको देवता; अपोलो - संगीत, वचवकत्सा, स्वास्र्थय को देवता;
एररज - युिको देवता । यी देवताहरू केवल मानवीय गुर्हरूको ववख्यात
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आधाररत र्न् र वयनीहरूको स्वभाववक स्व:उपासना र आत्म-देवत्व
हुन्र्, जुन शैतानले बगैंचामा हव्वालाई रदएको प्रवतज्ञा वर्यो ।
म हाम्रो इवतहासको शुरुवात गनण चाहन्र्ु दुई, बाइबल पात्रहरूको बीचमा
जसले दुई प्रर्ालीहरूको स्पि उदाहरर् प्रदान गदणर्: अब्राहम र वनम्रोद
।
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१२. बेपबलोनको जगहरू
हामी अब्राहम र वनम्रोदका कर्ाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गनुण
अवि हामी त्यस समय सम्मको इवतहासलाई र्ोटकरीमा समीक्षा गनेर्ौं
।
शैतानको झूटलाई अाँगाल्ने पवहलो फल भनेको डर वर्यो । याद गनुहण ोस:
उत्पवत ३:९,१० परमप्रभु परमेश्वरले त्यस पुरुष मावनसलाई
बोलाउनु भयो अवन सोध्नु भयो, “वतमी कहााँ र्ौ” तब त्यस पुरुष
मावनसले उत्तर रदयो, “तपाईको आवाज मैले बगैंचा वभत्र चाल
पाएाँ र म नाङ्गैं रहेको हुाँदा डराएाँ र म लुकें ।”
आदमले झूटलाई अाँगालेको कारर्ले उनले आफैमा जीवन र् भन्ने
ववश्वास गर्े । समस्या यो वर्यो वक अब उनले महसुस गरे वक
परमेश्वर आफू भन्दा ठूलो र शवक्तशाली जीवनको स्रोत हुनुहुन्र् ।
यसले डर पैदा गराईरदयो । जब आदमलाई आफैंमा जीवनको कुनै
ववश्वास वर्एन, र खुसीसार् परमेश्वरमावर् ववश्वास गर्े, वक परमेश्वर
एक कृपालु वपता हुनुहुन्र् जसले उसलाई सबै कुरा प्रदान गनुणहुन्र् त्यस्तो डर परमेश्वरमा हुदैन । त्यसकारर् झुटको पवहलो फल डर हो ।
झूटले उत्पन्न गरेको अको कुरा िमण्ड वर्यो । जब आदमलाई उनको
कामको बारेमा सोवधयो, उनले आफू गलत र्ु भनेर स्वीकार गरेनन ।
वकनकी उनको िमण्डले उनलाई त्यसो गनण रदएन ।
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उत्पवत ३:११,१२ तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, “वतमी नाङ्गैं
र्ौ भनी कसले भन्यो? के वतमीले मैले जुन रुखबाट फल नखानु
भनी आज्ञा रदएको वर्एाँ त्यसैको फल त खाएनौ?” त्यस
मावनसले भने, “स्त्री जो तपाईंले मवसत बस्न रदनु भयो, उसैले
मलाई रुखको फल रदईन् अवन मैले खाएाँ ।”
आदमले आफ्नी पत्नीलाई दोष रदए । उसले यो याद राख्नुपदणर् वक
ईश्वरको प्रर्ालीमा ऊ आफ्नो िरको वशर हो, अन्ततेः उसको पररवारमा
के हुन्र् भनेर सबै वजम्मेवारीहरू उसंगै हुन्र् । आफ्नी पत्नीलाई
दोषारोपर् गदै उनले यो झूटलाई सार् रदए वक उनकी श्रीमतीले उनको
व्यवहारलाई असर गने सक्ने शवक्त रहेको वर्यो भवन ववस्वास गरे, र
यसैले उनले हव्वा लाई दोष रदए र कुनै वजम्मेवारी वलन चाहेनन । यो
सत्य हो वक हव्वाले आदमलाई लोभ्यायीन, तर उनले आफैले वनर्णय
वलएका वर्ए, र त्यसको वजम्मेवार ऊनी स्वयं वर्ए । तर आदमले त्यो
स्वीकारेनन । यो झूटको दोस्रो फल हो - घमण्ड
यी दुई फलहरूले बेवबलोनको उदयका लावग बीउ बने ।
अझ खराब फल आउनेवाला वर्यो । आदम र हव्वाले आफ्नो गल्ती
स्वीकारे, तर ववद्रोहको बीऊहरू वतनीहरूसाँगै अझै रहेको वर्यो र
उनीहरूका र्ोराहरू कवयन र हावबललाई त्यो सयो । हावबलले ख्रीिको
अधीनमा बस्ने मनोभावको कदर गरे र येशुलाई फेरर पूर्ण रूपमा अाँगाल्न
र मानव जावतलाई पुनस्र्ाणवपत गनण परमेश्वरले राख्नुभएको योजना नम्र
भई पालन गरे । कवयनले परमेश्वरलाई वचने तर परमेश्वरको योजना

| 63

अनुसरर् गनण इन्कार गरे । यहााँ तेस्रो फल र् - प्रहतिोि । उनले
आफैंलाई आराधना गने तरीका पररवतणन गरे र र्ुमाको बवललाई बेवास्ता
गरे । हावबलले आफ्नो भाइवसत वबन्ती गयो वक जस्तो बवलदान गनण
आज्ञा गररएको र् त्यस्तै गनणको लावग उनीहरूलाई देखाइएको वर्यो ।
तर कवयनले सुन्न इन्कार गरे । कवयनले प्रवतकार गरररहयो र अन्ततेः
शैतानले उनलाई ररसले चूर भई आफ्नो भाइको हत्या गनण लगायो ।
यहााँ अन्य धेरै फलहरू पवन र्न्: ररस, घण
ृ ा र हत्या । हावबलको हत्या
शैतानले ख्रीिप्रवत व्यक्त गरेको अवभव्यवक्त वर्यो । शैतानको ह्रदयमा
लुकेका र ख्रीिप्रवत भएका वहंस्रक भावनाहरूको पवहलो प्रमार्को रूपमा
कवयनले नम्र हाववललाई शैतानको प्रेररतमा हत्या गयो ।
हामीले मावर् उल्लेख गरेझैं प्रवतरोधको मनोभावले हामीबाट परमेश्वरको
आवशष् र अनुमोदनको भावलाई हटाउाँर् । परमेश्वरको आवशष् वबना
हामी असुरवक्षत र बेकम्मा महसुस गदणर्ौं । कवयनले आफ्ना बाबुआमाको
पुनरावेदनलाई ववरोध गरेको वर्यो, आफ्नो भाइको वबन्तीलाई पवन
प्रवतरोध गयो र अंतत उसले परमेश्वरको अपीलको समेत ववरोध गर्यो
। जवत कवयनको प्रवतरोध बढ्दै गयो, त्यवत असुरवक्षत

र बेकम्मापन

भयो । जब परमेश्वरले कवयनलाई सरापको िोषर्ा गनुणभयो, यो उमावर्
लगाइएको कुरा वर्एन, बरु यो प्रवतरोधको स्वाभाववक पररर्ाम वर्यो;
डर, असुरक्षा र मूल्यवहनता । श्राप कवयनको आफ्नै कायणहरूको प्राकृवतक
पररर्ाम वर्यो - परमेश्वरले मात्र यसलाई अवभव्यक्त गरररहनु भएको
वर्यो ।
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उत्पवत ४:११,१२ तैंले तेरो भाइको हत्या गररस् र तेरो हातबाट
रगत वपउनलाई भूवमले मुख बाही रहेकोर् । यसकारर् अब म
त्यस भूवममा नराम्रो कुराहरू हुने बनाइरदनेर्ु । जब तैंले त्यो
भूवममा केही रोप्र्स् तेरो वनम्म्त त्यस भूवमले केही फसल रदने
र्ैन । पृर्थवीमा तेरो एउटा िर पवन हुने र्ैन, ताँ एक ठाउाँदेम्ख
अको ठाउाँ िुवमवहाँड्ने र्स् ।”
भगुवा र भग्नाव शब्दहरूले भटकने, डगमगाउने र अम्स्र्रताको भाव रदन्र्
। यी र्प फलहरू हुन्: असुरक्षा, अम्स्र्रता र योग्यववहीनता ।
आदम र हव्वाले हावबल गुमाएपवर् परमेश्वरले उनीहरूलाई अको र्ोरा
सेत रदनुभयो । उनले आदम र हावबलको जस्तै नम्र मनोभाव देखाए ।
त्यसकारर् आदमको पररवारबाट दुईवटा गोत्र आयो; आफ्नो आज्ञा पालन
गरेर वपताको आशीवाणदको भावनाले भररएको सेठको गोत्र, ववद्रोह र
बेकम्माको फलले भररएको मावनसका र्ोराहरूको रूपमा वचवनन र्ाल्यो
।
शैतानलाई र्ाहा वर्यो वक परमेश्वरले पररवारलाई मानव सम्बन्धहरूको
संरचनामा स्र्ापना गनुणभएको हुनाले, बालबावलकाहरू आफ्ना बाबुआमामा
पूर्ण वनभणर भएर संसारमा जन्मेका हुन्र्न । यस्तो पररम्स्र्वतले
बालबावलकाहरूलाई परमेश्वरमा वनभणरता हुन मद्दत पुर्याउाँर् ।
केटाकेटीलाई आज्ञाकारीताको वबसय बुझाउनको लावग पररवारको प्रमुख
व्यवक्त आमाको बहुमूल्य र ववशेष भूवमका हुन्र् । शैतानले परमेश्वरका
र्ोराहरूवसत मावनसका र्ोरीहरूलाई वबहे गनण खोज्न लोभ्यायो ।
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कवयनका र्ोरीहरू आफ्ना बुबाहरूको आत्माले भररएका वर्ए: डर,
िमण्ड, ववद्रोह, क्रोध र िृर्ा । यी सबै दुि फलहरू मवहलाहरूको हृदयमा
लुकेका वर्ए जसले आफ्नो बावहरी उपम्स्र्वतलाई सुन्दर बनाउन
वसकेका वर्ए । परमेश्वरका र्ोराहरूले वतनीहरूका चररत्रहरू बुझ्न
सकेनन् र यी स्त्रीहरूलाई वववाह गरे । यी वैवावहक सम्बन्धहरूले
सबैभन्दा दुि वनरंकश
ु नेतृत्वलाई

जन्मायो । बाइबलले उनीहरूलाई

राक्षस भन्यो; यसको अर्ण अवधक ववशाल इगोसाँग वमल्दोजुल्दो र्, र
शवक्त प्राि गनणमा केवन्द्रत हुनेर् ।
उत्पवत ६:१-५ पृर्थवीमा जब मावनसहरूको संख्या बढ्दै गयो,
वतनीहरूले कन्याहरूलाई जन्म रदए । परमेश्वरका र्ोराहरूले ती
मानव

कन्याहरूलाई

मन

पराए ।

यसकारर्

परमेश्वरका

र्ोराहरूले आफूले रोजेका केही कन्याहरूलाई वववाह गरे । तब
परमेश्वरले भन्नुभयो, “वतनीहरू मरर्शील भएकाले मानव रुपमा
लामो समयसम्म बााँच्ने र्ैनन् । वतनीहरूको आयु केवल १२०
बषणसम्म मात्र हुने र् ।” यस पृर्थवीमा नपील मावनसहरू त्यस
समय र त्यसपवर् पवन वर्ए । परमेश्वरका र्ोराहरूले जब मनुष्य
कन्याहरूवसत शारीररक सम्बन्ध राखे वतनीहरूले परमेश्वरका
र्ोराहरूका नानीहरू जन्माए । वतनीहरू प्राचीन समयबाट नै
प्रवसि लडाकुहरू वर्ए । परमप्रभुले देख्नु भयो पृर्थवीका
मावनसहरूमा दुिता अत्यन्तै धेरै वर्यो अवन वतनीहरूले मनमा
जे वचताउाँद वर्ए सधैाँ ववचारहरू नै दुिपूर्ण हुन्र्थयो ।

| 66

चााँडै नै अन्तमा, येशूका कृपालु अधीनताका आत्माहरू परमेश्वरका
र्ोराहरूका हृदयबाट मेटाइयो र प्रायेः सबैका ववचारहरू सधै खराब
वर्ए । परमेश्वरले आफ्नो आत्मा वफताण वलनुभयो र बाढीलाई दुिता,
ववनाश र वहंसा रोक्न रदनुभयो । परमेश्वरले तेस्रो र चौर्ो पुस्तासम्म
यी सन्तानहरूको बुबाको पापलाई वनहालेर हेरीरहनु भयो । परमेश्वरले
फेरर नूह र उनको पररवारको सार् शुरू गनुणभयो तर चााँडै नै शैतानले
हामबाट बेवबलोनको राज्यको जग बसाल्न शुरू गयो । पुरानो संसारका
दुि मावनसहरूले हामलाई प्रभावमा पारेका वर्ए । एक रदन जब उसले
आफ्नो बुबालाई आफ्नो पालमा नग्न र मातेको भेिायो, तब उसले
नूहालाई हस्तक्षेप गयो र अत्यन्तै खराब काम गयो वक बेकम्मा, असुरक्षा
र ववद्रोहको फलले उसको वंशलाई अवधपत्य, वनयन्त्रर् र खराबको नयााँ
उचाइमा पुरायो । यो उनीहरूको असुरक्षा र डरको कारर्ले भएको हो
।
वनम्रोद हामका नावत वर्ए । बाइबलले उनीबारे यही भन्र् ।
उत्पवत १०:८-१० वनम्रोद कूशको र्ोरा वर्यो । वनम्रोद ज्यादै
शवक्तशाली योिा बवनने पवहले मावनस वर्ए । परमप्रभुको महान
योिा वशकारीहरू मध्ये एकजना वर्ए । त्यसकारर् मावनसहरू
वनम्रोदवसत तुलना गर्णन् अवन भन्दर्न्, “यो मावनस परमप्रभुको
दृविमा वनम्रोद जस्तै राम्रो वशकारी हो ।” शुरूमा वतनको राज्य
वशनारको बाबेल, एरेक, अक्कद र कल्ने वर्यो ।
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शब्दावली अनुसार एक शवक्तशाली शब्दको अर्ण अत्याचारी हो । त्यहााँ
वनम्रोदको असलपन केही वर्एन । उनी बाइबलमा पवहलो मावनस हुन्
जसले राजाको पदवी ग्रहर् गरे र स्वगणका परमेश्वरलाई मान्यता नरदई
आफ्नै राज्य बनाउने भनेर ऊनी बारे वर्णन गररएको र् । उसको
राज्यको पवहलो शहर बाबेल वा बेवबलोन वर्यो । अब जब हामीले
वनम्रोदको चररत्रको जग बसाल्यौं, अब हामी उद्वारा स्र्ावपत धमणको
तत्त्वहरू जााँच गनण सक्र्ौं ।
यी मुद्दाहरूको गहन ववश्लेषर्का लावग life matters, पुस्तक
maranathamedia.com/book/view/life-matters डाउनलोड
गनुणहोस्
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१३. बेपबलोनको सार
जब हामी वनम्रोदको जरटल चररत्रका सबै पक्षहरूलाई ववचार गदणर्ौं, तब
हामी प्रकारको आराधना प्रर्ालीको ववकास गर्ण भनेर हावमले अनुमान
लगाउन सक्र्ौं । प्रवतरोधको भावनामा, बाइबलले परमेश्वरबारे बताउने
भन्दा वबलकुलै ववपररत कुरा हुनेर् र वनम्रोदले पवन यस्तै प्रकारको
आराधनाको ववकास गयो । वनम्रोदको दशणनको आधार के हो भनेर
इवतहासकार जोसेफसले यहााँ एक उिरर् गरेका र्न ।
"अब वनम्रोदले नै उनीहरूलाई यस्तो िृर्ा र ईश्वरको अपमान
गनण उत्सावहत तुल्यायो । उनी हामका नावत, जो नोहाका र्ोरा
वर्ए, र ऊनी एक साहसी मावनस र महान शवक्त भएका ब्यवक्त
वर्ए । उनले उनीहरूलाई यो कुरा प्रमावर्त नगनण राजी गरे
[शवक्त] परमेश्वरलाई, मानौं वक यो उसकै माध्यमबाट वतनीहरू
खुशी वर्ए, तर उनीहरूको आफ्नै साहसद्वारा ऊनीहरूले त्यो
खुशी प्राि गरे । वनम्रोदले वबस्तारै राज्यलाई वनरंगकुशतातफफ
पररवतणन गयो, मावनसहरूलाई परमेश्वरको डरबाट हटाउने अको
कुनै उपाय देखन
े , बरु उनीहरूलाई उसको शवक्तमा वनरन्तर वनभणर
रहन वसकायो..." जोसेफस Antiquities Book 1 Chapter
4 Para. 2
सपणको झूटलाई र्नौट गरेर वनम्रोदले परमेश्वरको आवशषलाई दृढतासार्
इन्कार गयो । उसले चररत्रको सिा सत्तामा ध्यान केवन्द्रत गने र्नौट
गयो । शैतानले आदम र हव्वालाई वसकाए जस्तै उसले मावनसहरूलाई
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पवन आफैंमा ध्यान रदन वसकायो । यो दशणन पाररवाररक संरचना मा
एक नाटकीय प्रभाव हुनेर् । एक जना इवतहासकारले के भन्र् ध्यान
रदनुहोस्:

| 70

पूवण शासकहरूको अम्ख्तयारले नातेदारको भावनामा ववश्राम
वलएको वर्यो र प्रमुखको र्बी शासनकावलन अवभभावकीय
वनयन्त्रर्को जस्तो वर्यो । यसको ववपररत र व्यवक्तगत
सम्बन्धको बाबजुद, मावनसहरूको जहााँसम्म वतनीहरू बसोबास
गर्े, वनम्रोद क्षेत्रको सावणभौम वर्यो । अवहलेसम्म

त्यहााँ

आरदवासीहरू वर्ए — ववस्ताररत पररवारहरू — समाज; अब त्यहााँ
एउटा रािर, एउटा राजनीवतक समुदाय बनेको वर्यो - the state,
A. T Jones. Empires of the Bible, 1904 Page 51
पवहलेको वपतृसत्तात्मक व्यवस्र्ाले बुबाको नेतृत्वमा र आमाले
पालनपोषर् गरेको पररवारमा आज्ञाकारी भएर आवशष्का वसिान्तहरूलाई
अझ सुदृढ पार्थयो । वनम्रोदले यो सबै पररवतणन गर्यो र फसल, जवमन
र भवनहरू जस्ता सम्पवत्त भएको क्षेत्रको नेतामा केंवद्रत हुन सृजना गयो
। पररवारहरू िुमन्ते वर्ए र नातेदारको भावनाले शासन गर्े । अवधकार
सम्बन्धको सम्मान मा आधाररत वर्यो । वनम्रोदले शवक्तको डरले आज्ञा
रदयो र मावनसहरूलाई क्रूरतासार् उसको सेवा गनण लगायो ।
श्रीमान् र श्रीमतीको सम्बन्ध जुन परमेश्वरको प्रवतरुपमा वर्यो त्यसलाई
पूर्ण रूपमा तहसनहस पानण वनम्रोदले अको कदम वलयो । वनम्रोदले

आफ्नी आमावसत वववाह गयो । यस पात्रको वैवावहक सम्बन्ध वपता र
पुत्रको सम्बन्धबाट धेरै टाढाको वबसय वर्यो ।
जब वनम्रोदको मृत्यु भयो, उनकी श्रीमती/आमा सेवमरावमसले यो बताईन
वक वनम्रोद अब सूयणमा मूतणरूप भएको र् र उ उनीहरूका संरक्षक र
प्रदायक वर्यो । सेमीरावमस अब शारीररक र आध्याम्त्मक संसारको
बीचको प्रमुख कड़ी भईन । यसरी उनले "स्वगणकी रानी" भन्ने उपावध
प्राि गररन (यवमणया ७:१८) । उनको सार् र सम्बन्ध वनम्रोदको सुरक्षा
र शवक्त प्राविको लावग प्रवेशद्वार वर्यो । यो उपासना प्रर्ाली फस्टायो
र सूयण उपासना प्रर्ालीले त्यवतबेलाको ववश्वका धेरै भागहरूमा फैवलयो
। ववश्राम रदनको समयमा आउने परमेश्वरको पुत्रको ववशेष आवशषको
(उत्पवत २:२) ववपररत सूयण रदन उपासनाको लावग - आइतबार हिाको
पवबत्र रदन बन्न पुग्यो । सेमीरावमसको एक र्ोरो वर्यो ताम्मुज । उनको
म्स्र्वत बचाउन, उनले दावा गर्यो वक उनी सूयणको वकरर्हरु अर्ाणत
वनम्रोदसाँग प्रत्यक्ष सम्पकफको माध्यमबाट गभणधारर् गरेको भनेर दावा
गरीन् । वनम्रोद अब ताम्मुजकोरुपमा पुनजणन्म भएको वर्यो । यो
पुनजणन्मको प्रवक्रया वसन्त र प्रकृवत पूजाको पुन: वनमाणर्साँग सम्बम्न्धत
हुन पुग्यो । ताम्मुजको लावग रुनी चाडको उत्सव ववकवसत भयो जब
वसन्त र ग्रीष्म रितुको हररयोपना समाि भएको वर्यो । यो पूजालाई
(आमा) मॅडोनाले आफ्नो बच्चालाई समातेर राख्ने मूवतणको प्रतीक हो ।
इजवकएल ८:१४ तब परमेश्वरले मलाई परमप्रभुको मम्न्दरको
प्रवेश द्वारमा वलएर जानुभयो । यो द्वार उत्तरपवि वर्यो । त्यहााँ
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मैले स्त्रीहरू बसेर रूाँदै गरेको देखे । वतनीहरू झूटा देवता
तम्मूजको ववषयमा शोक मनाइरहेका वर्ए ।
सेमीरावमसको माध्यमबाट आत्माको अमरत्वको वशक्षा ग्रहर् भयो, वनम्रोद
सम्बम्न्ध मानवताको ववष्ठापन, शवक्तको पूजा; वषाण र उवणरता ल्याउन
वववभन्न रीवतररवाजको अभ्यास सबै बेवबलोन रहस्यका अंश भए ।
सेवमरावमस वनम्रोदको शवक्त प्राविका लावग प्रवेश द्वार भएदेम्ख यस
वववधको पहुाँच गनण स्त्रीसाँग यौन सम्पकफ राख्ने पुरुषको रीवतवर्वत
ववकवसत भयो । फलस्वरूप यस प्रकारका मम्न्दरमा वेश्याहरूको अभ्यास
शुरु भयो, र सूयणको उपासनामा यौन सेवाहरूको पूजा गने वववधको भाग
बन्यो । यो दृढ पाररवाररक प्रवतबिता वबना, यो उपासना प्रर्ालीले
शारीररक हृदय को लावग धेरै आकषणक बन्न सक्र् ।
हामीले बुझ्नुपने मुख्य बुाँदा यो हो वक जब शवक्तको चाहना हाम्रो
सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य हुन्र्, तब हामीले त्यसलाई खोज्ने व्यवक्तको
वास्तववक पवहचान महत्त्वपूर्ण हुाँदैन । एक व्यवक्तको पवहचान एक सम्बन्ध
प्रर्ालीमा मात्र महत्त्वपूर्ण हुन्र्, जहााँ सम्बन्ध केवन्द्रत र् । बेवबलोनको
उपासना प्रर्ाली वतनजना व्यवक्तको अवधारर्ाको वररपरर िूमेको र्, जुन
रहस्यमय रूपमा जोवडएको र् । वकनवक वनम्रोद सेवमरामीसका र्ोरा
वर्ए, तर उनका पवत पवन वर्ए र त्यसपवर् ताम्मुजमा पुनजणन्म भएकाले
ती व्यवक्तको वास्तववक पवहचान तीन व्यवक्तमा एक रहस्यमय ईश्वरमा
धवमलो बन्र् । हामीले भखणरै भनेझैं व्यवक्त ववशेषको वास्तववक वचनारीको
के मतलब, जब तपाईको आराधनाको केन्द्रवबन्दु शवक्त हुन्र् । स्वगणको
परमेश्वरको उपासनाको ठीक वबपररत यो वशक्षा र् । परमेश्वरको (वपता
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र पुत्र) सम्बन्धको आनन्द र आवशषको लावग वपता र पुत्रको पवहचान
र्ाहा पाउनु महत्वपूर्ण र् । परमेश्वरको पवहचान कवहले पवन भ्रवमत,
वमश्रर् वा रहस्यमय बनाउनु हुाँदन
ै । जहााँसुकै यो प्रवक्रया आउाँर् हामी
पक्का हुन सक्र्ौं वक यो शैतानले सृवि गरेको शवक्त ईश्वर हो जुन
बाइबलमा उल्लेम्खत वपता र पुत्रको होइन ।
मेरो आफ्नै अनुभव र ती जसलाई मैले इसाई सन्दभणमा व्यवहार गरेको
वर्एाँ, मैले बाइबलका केही पदहरूमा वास्तवमा कसलाई सम्बोधन
गरररहेको र् र प्रार्णनामा कोसाँग कुरा गरररहेका र्ौं भन्ने बारे मैले ठूलो
भ्रम पाएको र्ु । मैले सुनेको र्ु वक व्यवक्तहरू वास्तवमा कसलाई
प्रार्णना गरररहेका र्न् भन्ने बारेमा धेरै चोरट दु: ख व्यक्त गदणर्न्, र
कसैलाई बावहर र्ोड़ी अपमान गनण चाहाँदैनन् । यो भ्रम सीधा त्यो
बेवबलोनी प्रर्ालीबाट आउाँदर् र वपता र पुत्र र वतनीहरूको चररत्र
खोज्नुको सिा शवक्त खोजीको पर्ाड़ी लागेर ववश्वासिात गदणर्न । यो
पूर्ण रूपमा अन्जानमै साधकको पक्षमा गररन्र्, तर जे वसकाइएको र्
त्यसले उनीहरूलाई यस रहस्यमय भ्रममा पादणर् । यधपी बेवबलोनको
प्रर्ाली परमेश्वरलाई सम्मान र प्रेम गनण दाबी गर्ण; जबवक वास्तवमा यो
प्रर्ालीले उहााँलाई भुल्नु र आफ्नो ठाउाँमा मान्र्े राख्नुको एक माध्यम
हो ।
जबहक त्यहााँ िेिै इहतहासहरू र्न् जसले बेहबलोनको सूयछ पूजाको बािेमा
उल्लेख गिेका र्न, ति हामीले खोज्ने मुख्य बुाँदा भनेको बाइबलले
पिमेश्विबािे के प्रकट गरिएको कुिाको सम्बधिमा हो जुन दाशछहनक
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आिािहशलता हो । वनम्रोद, सेवमरामीस, ताम्मुजको पूजा प्रर्ाली वनम्न
वबसयमा केवन्द्रत र्
• वनवहत अमरत्वमा ववश्वास
• शवक्त र वल आफै वभत्रबाट आउाँर्
• वपता परमेश्वरको इश्वरीयता/आशीवाणद प्रर्ालीलाई अस्वीकृवत र
आमा/र्ोराको सम्बन्ध - हनिंकश
ु / तानाशाहको पक्षमा
• ववकृत पाररवाररक सम्बन्ध
• शहर वनमाणर्कताणहरू; जग्गा र सम्पत्तीहरूको अवधग्रहर्मा ध्यान
केवन्द्रत गनुण
मावनस राम्रा र नराम्रो जान्ने परमेश्वर जस्तो हुनलाई यो प्रर्ाली शैतानको
प्रवतज्ञाको पूवतण हो । यी गुर्हरू मध्ये कुनै एक गुर् पवन कुनै उपासना
प्रर्ालीमा समावेश गररएको र् भने त्यो शैतानको राज्य द्वारा प्रभाववत
र् । हामीले यो याद राखौं वक यस प्रकारको उपासना डर, िमण्ड,
ववद्रोह र यौन ववकृवतबाट प्रत्यक्ष ववकवसत भएको र्, जुन बाइबलमा
उल्लेम्खत परमेश्वरको ज्ञान ववपररत र् ।
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१४. वांशजको रेखा
वनम्रोद र वतनका सहयोगीहरूले परमेश्वरप्रवत आफ्नो दृविकोर् बनाउाँदा
पाइने कदमहरू याद गनुण मदतकारी हुनेर् । प्रेररत पावलले यस अववध
र मानवतालाई यसको प्रभावको बारे संवक्षि ववश्लेषर् प्रदान गदणर्न ।
हामीले यसलाई र्लफलको रूपरेखाको रूपमा प्रयोग गनेर्ौं ।
शुरुमा परमेश्वरले मावनसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनुभयो । हामीले
यस वबसयलाई ‘आफ्नो प्रवतरुपमा बनाईएको’ भन्ने अध्यायमा अध्यन
गि्यौं । आफूले मावनसलाई यो तरीकाले बनाउनुभयको एउटा कारर् यो
वर्यो वक ब्रह्माण्डलाई आफु र आफ्नो पुत्रको वबचको सम्बन्धको बारेमा
बढी कुरा वसकाउनु वर्यो । पावलको भनाइलाई ध्यान रदनुहोस्:
रोमी १:१९,२० परमेश्वरले आफ्नो क्रोध देखाउनुभयो, वकनभने
उहााँको बारेमा जान्नुपने प्रत्येक कुरो परमेश्वरले स्पिवसत
देखाइरदनु भएकोर् । हो, उहााँले आफ्नो बारेमा सबै कुराहरू
स्पि बताई रदइसक्नु भएकोर्। परमेश्वरको ववषयमा धेरै कुराहरू
र्न् जुन मावनसहरूले देख्न सक्तैनन् उहााँकै अनन्तको शवक्त र
अन्य र्ोकहरू जसले उहााँलाई परमेश्वर भवन वचनाउाँर् । तर
संसारको शुरूदेम्ख नै ती सबै चीजहरू बुझ्न मावनसहरूलाई
सवजलो र्। ती र्ोकहरू स्पि र्न् जुन परमेश्वरले बनाउनु
भएको वर्यो । यसैले ती सबै मावनसहरू आफूले गरेको खराब
कामहरूबाट परमेश्वरदेम्ख उम्कन पाउाँदैनन् ।
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यो पूर्ण जानकार हुन्र् वक शैतानले सोझै पवत/पत्नीको यो सम्बन्धलाई
परमेश्वर उपयुक्त ज्ञानलाई बुझ्नबाट रोक्नको लावग आक्रमर् गदणर् ।
पावलले वनम्रोदको इवतहासलाई र्ोटकरीमा पत्ता लगाउाँर्न्, हामी यसलाई
क्रमश अनुसरर् गनेर्ौं ।
रोमी १:२१-२५ मावनसहरूले परमेश्वरलाई वचने । तर वतनीहरूले
उहााँलाई परमेश्वरको रूपमा मवहमा गरेनन् र धन्यवाद पवन प्रकट
गरेनन् । मावनसहरूका ववचारहरू बेकामका भए अवन अन्धकारले
वतनीहरूको मुखण बुविलाई ढाकी रदयो । मावनसहरूले आफूलाई
ज्ञानी भनेर ठाने अवन वतनीहरू मूखण बने । वतनीहरूले परमेश्वरको
मवहमा गनण र्ोवडरदए जो अनन्त हुनुहुन्र् । तर परमेश्वरको
मवहमालाई संसाररक वस्तु जस्ता देम्खने मूवतण-पूजासाँग साटे ।
मावनसहरूले परमेश्वरको मवहमालाई चरा-चुरूङ्गी, पशुहरू र
सपणहरू जस्ता देम्खने बनाइएका मूवतण-पूजासाँग साटे । मावनसहरू
पापले भररएका वर्ए, वतनीहरू दुि कामहरू गनण चाहन्र्े । यसैले
परमेश्वरले वतनीहरूलाई पापपूर्ण जीवनमै जीउन् भनेर र्ोवडरदनु
भयो । त्यसैले वतनीहरूले एका-अकाणमा आफ्ना शरररहरूको
अनादर गदै यौन-पापहरू गरे । ती मावनसहरूले परमेश्वरको
सत्यलाई झूटमा पररवतणन गरे । आफैंद्वारा बनाइएका ती
र्ोकहरूलाई पुज्न र सेवा गनण र्ाले । तर परमेश्वरले बनाउनु
भएको कुराहरूको उनीहरूले न त पूजा गरे न सेवा गरे ।
परमेश्वरको प्रशंसा सधैाँ हुनपर्ण । आवमन ।
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हामको नावत र्ाँदा वनम्रोदलाई स्वगणका परमेश्वरबारे राम्ररी जानकारी
वर्यो । तर जब वनम्रोदले यो झूट अाँगाले वक त्यो शवक्त परमेश्वरबाट
नभई आफ्नो स्वयं वभत्रबाट आऊर्, तब उनले परमेश्वरको मवहमा गनण
र्ोडे वा परमेश्वरको आवशष प्रवत कृतज्ञ हुन र्ोडे । यसले वनम्रोद र
उनका सार्ीहरूलाई उनीहरू को हुन् भन्ने गलत वा व्यर्ण अर्णमा
पुर्यायो । परमेश्वरले मेहनतका सार् स्र्ावपत गनुणभएको पुरुष र
मवहलाको भूवमकालाई पूर्ण रूपमा ववकृत पारेर िुमाएको वर्यो र स्वगणबाट
प्राि हुने आवशस लाई रोक्यो । परमेश्वरको पुत्रको आत्माको मीठो
अधीनतालाई वतनीहरूको िरवभत्र पस्नबाट रोकेर वतनीहरूको रदमागलाई
अाँध्यारो बनाईयो । मवहलाहरूको कवर्त स्वतन्त्रता र नयााँ यौन
स्वतन्त्रतालाई प्रगवतशील र बुविमानको रूपमा हेररएको वर्यो, तर यसले
उनीहरूलाई मूखण बनायो ।
हामीले यो पत्ता लगायौं वक वनम्रोदको मृत्यु पवर् सेमीरावमसले दावी
गररन वक वनम्रोद अब सूयणमा मूवतणदेव भएका वर्ए । ईश्वरको यो
अवधारर्ा अब भ्रि मावनसमा पररवतणन भएको वर्यो । मावनसको आफ्नो
जीवन कसरी उत्पवत भयो र पुरुष/मवहलाको सम्बन्ध जुन ईश्वरीय
मोडेलम आधाररत वर्यो, यो बुझाईमा भ्रिता उत्पन्न भयो । वनम्रोदको
शवक्तमा पुग्न स्त्रीको झूट पूजा, ताम्मुजमा वनम्रोदको पुनजणन्म र यसका
पररर्ामस्वरूप प्रकृवतका पूजा गने पक्षीहरू, चार खिे जानवरहरू र िस्रने
चीजहरू सबैले मावनसमा परमेश्वरको र्ववलाई वबगानण र परमेश्वरप्रवतको
सत्यतालाई झूटमा पररवतणन गनण प्रयोग गरे
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बेवबलोनका देवता अवनवायण रूपमा शवक्तको पूजा र खोजीमा वर्ए ।
हामीले मावर् भनेझ,ैं शवक्तको खोजीले पूजा गने प्रार्ीहरूको पवहचानको
लावग र्ोरै मात्र वास्ता गदणर्, वतनीहरूको शवक्त भन्दा वतनीहरूको चररत्र
कम महत्त्वपूर्ण हुन्र् । वनम्रोड, सेवमरावमस र ताम्मुजको पवहचानको
रहस्यमय वमश्रर्ले पुरुष र मवहलाको पवहचान र एक अकाणसगाँ सम्बम्न्धत
उनीहरूको तररकालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो । कामुकता कायण को मा
लागी पवहचान भन्दा बढी महत्वपूर्ण भयो, र यसको प्रतीकात्मकताले एक
वबल्कुल वभन्न अर्ण वलयो ।
रोमी १:२६-२८ मावनसहरूले त्यस्तो कायणहरू गरेकाले परमेश्वरले
वतनीहरूलाई लाजमदो काम गनणलाई र्ोवडरदनु भयो जुन वतनीहरू
गनण चाहन्र्े। पत्नी मावनसहरूले पुरुषहरूसाँग प्राकृवतक यौन
सम्पणक र्डेर स्त्रीसाँग नै अप्राकृवतक यौन सम्पणक गनण र्ाले
। त्यस्तै प्रकारले लोग्ने-मावनसहरूले पवन स्त्रीसाँगको प्राकृवतक
यौन र्ोडेर अन्य लोग्ने-मावनसहरूसाँग अप्राकृवतक सम्बन्ध राख्न
र्ाले । वतनीहरूले आपसमा लाजमदो कामहरू गरे । अवन
वतनीहरूले गल्ती काम गरेकोले वतनीहरूका शरीरले कि पाए ।
परमेश्वरको सत्य ज्ञान राख्नु पर्ण भन्ने कुरालाई मावनसहरूले
महत्व रदएनन् । त मावनसहरूले नगनुण पने काम गरे । यसैले
व्यर्णकै कामहरू गरोस् भनेर परमेश्वरले र्ावडरदनु भयो ।
समलैंवगकता बेवबलोनको उपासना प्रर्ालीको लावग एक प्राकृवतक
ववकासक्रम हो । द्वारपाल सेमीरावमसले भनेझैं सेक्स कायणसंग संलग्न हुने

| 78

मावनसहरू शवक्त प्राि गने साधन बने । ईशरत्व र समणपर्ताको
अवधारर्ाहरु अब प्रासंवगक बनेन् । पुरुष र स्त्रीको बाइबलीय ज्ञान अब
आत्म-पूजा र शवक्तको खोजीमा हराए । त्यसपवर् पावलले अम्न्तम
पररर्ामको वारेमा वर्णन गदणर्न:
रोमी १:२९-३२ वतनीहरूको मन हरेक प्रकारको पाप, दुष्याइाँ,
स्वार्णपन र िृर्ाले भररयो । ती मावनसहरू आफैंमा डाह, हत्याको
भावना, झैझगडा झूटा र एक-अकाणमा दुववणचारले भररए । वतनीहरू
आपसमा दुष्याईाँ पूर्ण कुराहरू गर्णन् । वतनीहरू परमेश्वरलाई
िृर्ा गर्णन् । वतनीहरू रूखो, अहंकार अवभमानी, र ढीट र्न् ।
वतनीहरूले नराम्रा कामहरू गने नयााँ बाटोहरू खोवज वहाँड्र्न् ।
वतनीहरूले आफ्ना माता-वपतालाई पवन टेदैनन् । वतनीहरू मूखण
र्न् र वतनीहरूले आफ्नो भाकलहरू पूरा गदैनन् । वतनीहरूमा
अरूहरू प्रवत प्राकृवतक ममता हुाँदैन अवन कसैलाई पवन दया
देखाउाँदैनन् । वतनीहरूले परमेश्वरको धावमणक ववधान जान्दर्न् ।
त्यस्ता मावनसहरू मनै पर्ण भन्ने परमेश्वरको वनयम वतनीहरू
जान्दर्न् । तर्ावप वतनीहरूले ती गल्ती कामहरू गरी मात्र
रहेनन् तर अरूले त्यसो गरेको पवन ठीकै ठाने ।
वकन संसारमा यवत धेरै वहंसा, िृर्ा र अनैवतकता र् भनेर मावनसहरू
आश्चयण गर्छन्! रोमीहरूले यो कसरी काम गदणर् र वकन यो यसरी कायण
गदणर् भन्ने बारे स्पि रूपमा देखाउाँदर् । यसैले सारांशमा तल उल्लेख
गररएको र्:
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• सबै जीवन र आशीवाणद वपता र उहााँको पुत्रबाट आयो भनेर
वबसणनु
• मावनसमा अन्तवनणवहत जीवनको स्रोत र् भवन ववश्वास गनुण
• पाररवाररक एकाईको ववनाश, जसले ईशोरीए शवक्त र समणपर्ता
सम्बम्न्ध आशीवाणद वसिान्तहरूलाई सुरवक्षत गदणर्
• यौवनकता को ववकृवत ।
• आशीसको अभावले गदाण बेकम्मापन, डर, िमण्ड, क्रोध, िृर्ा र
हत्याको जस्ता भावनाहरूको एक तीव्रता
• परमेश्वर र मानव सम्बन्धक एउटा भ्रि अनुमान: पवहचानको एक
धवमलोपना र चररत्रलाई र्ोडेर शवक्तको पूजा ।
यो बेवबलोन कब्जाको प्रवक्रया हो । बेवबलोन सम्बम्न्ध बाइबलीय धारर्ा
शारीररक साम्राज्य भन्दा धेरै अवधक र् । यो मानव ह्रदयमा अवहलेसम्म
कल्पनामा आएको सबैभन्दा आक्रामक र वहंसात्मक स्वरूपको
प्रवतवनवधत्व गदणर् । रदमागलाई दास बनाउने यसको शवक्त खतरनाक
र् । यो जुनसाँग चल्र् त्यो डिलाग्दो र् । यसको संचालनको मोडहरू
र रूपहरू धेरै गुर्ा र्न् । एक पटक कैदमा परेकाले यसको बन्धनबाट
उमकन असम्भव र् - बाहेक ...
बाहेक हामी अब्राहामको कर्ाबाट वसक्र्ौं । बेवबलोनबाट उम्कन
अब्राहमको कर्ाले अत्यावश्यक वववरर् प्रदान गदणर् । अब्राहाम बाबेलको
भूवमबाट आएका वर्ए, उनक पररवारका सदस्यहरू बेवबलोवनयन पूजामा
संलग्न वर्ए, तर अब्राहाम यो उपासना बाट भागे । सुसमाचारको पुस्तकमा
रोमी साम्राज्यमा परमेश्वरको शवक्तको बारेमा बोल्दै उनले रोमीको पत्रमा
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अब्राहमको जीवन सम्बम्न्ध प्रवक्रयालाई ववस्तृत रूपमा वर्णन गरेको कुरा
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र् ।
रोमी १: १६-१८ म सुसमाचारसाँग शमाणउाँनरदन तर गौरव गर्ुण।
सुसमाचार त्यस्तो शवक्त हो जुन परमेश्वरले प्रयोग गनुणहुन्र् ।
जसले उहााँमावर् ववश्वास गर्ण पवहले यहूदी र गैर-यहूदीहरूलाई
रक्षा गनणलाई प्रयोग गनुहुण न्र् । सुसमाचारले मावनसहरूलाई
उहााँसाँग धावमणक बन्ने कुरो प्रकट गरेको र् । परमश्वरको बाटोले
मावनसहरूलाई शुरूदेम्ख अन्तसम्म ववश्वासद्वारा धावमणकता वतर
डोयाणउाँदर् । जस्तो धमणशास्त्रमा भवनएको र्, “जुन मावनस
परमेश्वरको ववश्वासमा ठीक रहाँदर् ऊ अनन्त सम्म बााँच्नेर् ।”
परमेश्वरको क्रोध स्वगणबाट प्रकट भयो । वकनवक मावनसहरूले
उहााँको ववरूिमा दुि र नराम्रा कामहरू गरे। वतनीहरूसाँग सत्य
र्, तर त्यो सत्य उनीहरूका दुि-कायणले लुकाई रदएको र् ।
रोमी ४ :१६-२१ यसकारर् परमेश्वरको ववश्वास प्रवतज्ञाको फल
हो । त्यसैले परमेश्वरको प्रवतज्ञा वसत्तैको उपहार जस्तै पाउन
सवकन्र् । अवन यरद प्रवतज्ञा वसत्तैको उपहार भए, अब्राहामका
ववश्वास हुने सबै मावनसहरूले त्यो वचन पाउन सक्र्न् । यो
प्रवतज्ञा ती मावनसहरूका लावग मात्र होइन जो मोशाको
व्यवस्र्ाको अधीनमा र्न् । प्रवतज्ञा सबैको वनम्म्त हो जो
अब्राहाम जस्तै ववश्वासी वर्ए । अब्राहाम हामी सबैका वपता हुन्
। धमणशास्त्रमा यस्तो लेम्खएको र्, “मैले वतमीलाई सबै जावतका
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वपता बनाएाँ” यो परमेश्वर समक्ष सत्य र् । अब्राहामले परमेश्वरमा
ववश्वास गरे जसले मृतहरूलाई जीवन रदनुहुन्र् र जुन कुराहरू
अवहलेसम्म भएको र्ैन त्यसको वनर्णय रदनुहुन्र् । अब्राहामको
सन्तान हुनेर् भन्ने आशा वर्एन । तर अब्राहामले परमेश्वरमा
ववश्वास गरे र आशा जीववत राखे । त्यही कारर्ले अब्राहाम
धेरै जावतका वपता भए । परमेश्वरले जस्तो उनलाई भन्नुभयो,
“वतमीसाँग धेरै सन्तानहरू हुनेर्न् ।” अब्राहाम प्रायेः एकसय वषण
उमेर पुवगसकेका वर्ए, यसैले उनको शरीरबाट सन्तानहरू हुन
उमेर वबवतसकेको वर्यो । सारहबाट पवन कुनै र्ोरा-र्ोरी भएन
। अब्राहामले यसको ववषयमा सोचेका वर्ए । तर परमेश्वरप्रवत
उनको ववश्वास कमजोर भएन । परमेश्वरले प्रवतज्ञा गनुण भएको
कुरा गनुहुण नेर् भन्ने कुरामा अब्राहामले वकवहल्यै शंका गरेनन् ।
अब्राहमले आफ्नो ववश्वास गुमाएनन् । बरू, उनको ववश्वास अझ
दृढ भयो अवन उनले परमेश्वरको प्रशंसा गरे। आफूले रदनुभएको
प्रवतज्ञा पूर्ण गनणमा परमेश्वर सामर्ी हुनुहुन्र् भन्ने कुरामा अब्राहाम
पूर्णरूपले वनम्श्चन्त वर्ए ।
अब्राहमको बेवबलोनबाट भाग्ने कर्ा, ख्रीि सुसमाचारको केंद्रवबंदु नै हो;
यस कर्ाको आधारमा रही हामी र्ैठौं वंशको चिणको प्रहियामा जान्र्ौं,
जहााँ बेवबलोनको सांग्लाहरू र वचच्याईलाई तोड़नेन्र्ौं
पतन हुन्र्!"

"बेवबलोनको
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१५. बेपबलोनवाट वुलावट
बेवबलोनको रहस्यमय मूवतणपूजक आराधना लगभग ववश्वव्यापी बन्यो ।
बाइबल भन्र्:
यमीया ५१:७ बाबेल परमेश्वरको हातमा एक सुनको कचौरा वर्यो
। बाबेलले सारा पृर्थवीलाई मतायो । सारा जावत-जावतहरूले
बाबेलको मिपान गरे । यसकारर् वतनीहरू पागल भए ।
बेवबलोनको दाखमद्य परमेश्वरबारे रहस्यमय वशक्षाहरू हुन् जसले
रदमागलाई व्यर्णमा राखेको जस्तो भ्रममा पादणर् । यी वशक्षाहरूले
पररवारहरूलाई नि गदणर्, स्वगीय वपताको आवशषलाई कटौती गर्ण र
शवक्तहीनताको आवश्यकता सवहत बेकार, क्रोध, असुरक्षाको गवहरो भावना
वसजणना गदणर् ।
बेवबलोनको प्रभावले िुमन्ते पररवारमा आधाररत समुहलाई सेनामा
आधाररत क्षेत्रीय आधारभूत राज्यहरूमा पररर्त गयो । स-साना गाउाँहरू
सजीलो रक्षाको लावग ठूला पखाणल सवहत शहरहरूमा पररर्त भए ।
सेनालाई खाना र हवतयार प्रदान गनण कर प्रर्ालीको ववकास गनुणपर्यो
। कर उठाइएको सुवनम्श्चतता गनण वनरंकुश शाही सरकारको माग भयो
। रक्तपातको वनरन्तर प्रदशणनले पुरुषहरू कठोर बने र उनीहरूको
पररवारबाट टाढा बस्नु परेको हुदा अनैवतक पूजा गने प्रचलन र
वेश्यावृवत्तमा तीव्र वृवि भयो, जसले पाररवाररक एकाइलाई भताभुंग
तुल्यायो र मवहलाहरूलाई गाईवस्तुसरह व्यवहार गररयो, जबसम्म
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वतनीहरू मम्न्दरका वेश्याहरू वर्ए तबसम्म उनीहरूको राम्रो हेरचाह
गररयो ।
यो प्रवक्रया शैतानले परमेश्वरको र्ववलाई मावनसमा वबगाने हेतुले योजना
गिेको हथयो, मावनसको मयाणदा हटाउने र परमेश्वरको ववरुिको युिमा
आफ्नै उद्देश्यको लावग उसलाई दास बनाउने योजनाको सम्पूर्ण योजना
यही हो । परमेश्वरले कृपालु र प्रेमको सार् प्रवतवक्रया व्यक्त गनुभ
ण यो र
एक व्यवक्तलाई वपताको कतणव्यको आधारमा एक पाररवाररक राज्यको
पुनवनणमाणर् गनण बोलाउनुभयो र त्यो बहुमूल्य चररत्रको पुनेः प्राविका लावग
- एक पालनपोषर् गने आज्ञाकारी पत्नीले आउाँदो पुस्तालाई कसरी
स्वगीय वपता र उहााँको पुत्रको अधीनमा बस्न सवकन्र् भनेर
वसकाउनलाई । अब्राहम वा अब्राम जो उनी शुरुदेम्ख नै वचवनन्र्े,
वनम्रोदको समय पवर् केही समय बााँवचरहेका वर्ए तर केही प्रमार्ले
उनीहरूको जीवन खपरटएको देखाउाँर्थयो, जब बेवबलोनी धमणले पृर्थवीको
प्रायेः भागमा प्रभुत्व जमाइरहेको वर्यो ।
उत्पवत १२:१-३ परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, “वतम्रो देश र
वतम्रा मावनसहरूलाई र्ोड, र मैले देखाएको देशमा जाऊ । म
वतमीलाई आशीवाणद रदनेर्ु, वतमीबाट महान् रािर बनाएर प्रवसि
बनाउनेर्।ु तब मावनसहरूले अरूलाई आशीवाणद रददााँ वतम्रो नाउाँ
वलनेर्न् । म वतमीलाई आशीवाणद रदने मावनसहरूलाई आशीवाणद
रदनेर्,ु अवन वतमीलाई सराप रदनेहरूलाई सराप रदनेर्ु । पृर्थवीमा
सबै मावनसहरूलाई आशीवाणद रदनका लावग म वतम्रो नाउाँ प्रयोग
गनेर्ु ।”
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अब्रामले र्ोड्नु परेको ठाउाँ वनम्रोदको साम्राज्यको मुटु वर्यो, कल्दीहरू
उत्पवत ११:२६-२८ तेरहको उमेर सत्तरी बषण पुग्दा वतनका
अब्राम, नाहोर र हारान नाउाँका र्ोराहरू जन्मे । तेरह पररवारको
इवतहास यही हो । तेरह अब्राम, नाहोर र हारानका बुबा वर्ए ।
हारान लूतका बुबा वर्ए । हारान बाबेलको ऊरमा मरे अवन त्यस
समय वतनका बुबा तेरह जीववत नै वर्ए ।
जुन संगवत र आराधना गने प्रचलनहरुलाई भंग गनण परमेश्वरले
अब्रामलाई बाल्यकालको िरबाट टाढा लैजानुभएको वर्यो । परमेश्वरले
अब्रामलाई वपता र पुत्रको सम्बन्धमा पाररवाररक राज्यको ज्ञानको सार्
आवशस रदनुहुनेर् । जबसम्म उनीहरू दुवैले यी वसिान्तहरू राम्ररी
बुझेका वर्एनन् परमेश्वरले साराको सन्तान हुने क्षमतामा रढलाइ गनुभ
ण यो
।
अब्रामले पररवार कसरी संचालन गनुणपर्ण भन्ने नमुनाको रूपमा स्र्ावपत
गरेर परमेश्वरले अब्रामलाई आवशष् रदनुभयो । अब्राम र साराईको
पाररवाररक वसिान्तहरू अपनाउने सबैलाई स्वगणमा हुनुहुने वपताको
आवशषलाई उनीहरूको हृदयमा ग्रहर् गनेर्न, र उनीहरूलाई कुनै शवक्त
र सम्पवतको आधारम नभई उनीहरू जो र्न त्यसको आधारमा रही
उवनहरूलाई प्रेम गररनेर्न । अब्रामलाई रदईने महान राज्य स्पि
पाररवाररक संरचनाको सतणमा वर्यो ।
उत्पवत १८:१८,१९ अब्राहाम एउटा महान र शवक्तशाली जावत
बवननेर्न् अवन पृर्थवीका सबै मावनसहरू वतनको कारर्ले आवशष
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पाउनेर्न् । म अब्राहामवसत राम्रो सम्बन्ध राख्न आएको र्ु
जसले गदाण ऊ आफ्ना नानीहरू अवन सन्तानहरूलाई सही र
स्वच्र् के हो त्यो गनण वसकाउन सक्र् तावक वतनीलाई जे
प्रवतज्ञा गरेको र् त्यो हुन रदन्र्ु ।”
“म अब्राहामवसत राम्रो सम्बन्ध राख्न आएको र्ु” भन्ने वाक्यांशले
परमेश्वर र अब्राहमको बीचमा िवनि सम्बन्धको अनुभूवत रदलाउदर्,
वकनवक परमेश्वर अब्राहामलाई आफ्नी पत्नी र सन्तानहरूको कसरी
हेरचाह गने भनेर वसकाउनुहुन्र्थयो । परमेशवरले अब्राहामलाई यो व्याख्या
गनुणभयो वक स्वगणमा हुनुहुने वपताको अनुयायीहरूसाँग आवशस प्राविको
लावग र सहजकताण हुनको लावग शुरुदेम्ख नै एक वपता र श्रीमानको
लावग यो पररकल्पना गररएको वर्यो । केवल एक पहत ि बुबा आफ्नी
पत्नीले बच्चा जधमाउनलाई पालन पोषण गनछ शािीरिक बीउ मात्र लगाउने
गदैनथे, तर आफ्नी पत्नीलाई मूल्यांकन र प्रेमको भावना रदन र आफ्ना
सन्तानहरूलाई उद्देश्य र महत्त्व रदनको लावग आध्याम्त्मक बीउ पवन
रदइयो । वहतोपदेशको पुस्तकमा यस बारेमा के भन्र् ध्यान रदनुहोस्:
वहतोपदेश १७:६ नावत-नावतनीहरू बृिमावनसको वनम्म्त मुकुट हुन्,
अवन आमा-बाबुहरू आफ्ना र्ोरा-र्ोरीका गौरव हुन् ।
आफ्नी पत्नी र सन्तानहरूलाई आवशष् रदने अब्राहमको क्षमता साराको
आज्ञापालनमा बस्ने आत्मामा धेरै वनभणर वर्यो । अब्राहमको अम्ख्तयार
तब मात्र महान हुाँर्थयो जब साराले यो अवधकार उनलाई रदम्न्र्न ।
जती साराले आफ्नो पवतको नेतृत्वको लावग प्रार्णना गवर्णन त्यती
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ववश्वासयोग्य परमेश्वरले उनलाई सही शब्दहरू र वनर्णय वलने आवशष
रदनुहुाँर्थयो र साराले उनको पवतको वचनमा भरोसा राम्ख्र्न् र उनको
सन्तानहरूले उनको कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र् भनेर देख्नेर्न् । आफ्ना
बुबाको वचन कवत्तको महत्त्वपूर्ण र शवक्तशाली र् भनेर वनधाणरर् गनण
उनीहरूका सन्तानहरूले आफ्नी आमालाई हेर्न
ण ् । साराले कसरी आफ्ना
पवतलाई ध्यान रदन सकीन भनेर प्रेररत पत्रुसले बताउाँर्न् ।
१ पत्रुस ३: ५,६ यस प्रकारले ती पववत्र स्त्रीहरू जो धेरै अवि
जीववत वर्ए अवन परमेश्वरमावर् आशा गरेकाले वतनीहरू आफैं
सुन्दर बवनएका वर्ए । वतनीहरूले आफैंलाई आफ्ना पवतहरूमा
सुम्पेका वर्ए । म “सारा” जस्ती स्त्रीहरूको ववषयमा बात गरररहेर्ु
। वतनले आफ्ना पवत अब्राहामको आज्ञा पालन गररन् । अवन
वतनलाई आफ्ना मावलक मावनन् । अवन वतमी स्त्रीहरू ‘सारा’
का सााँच्चो सन्तानहरू हौ, यरद वतमीहरूले सुकमण गरेकी र्ौ अवन
भयभीत भएकी र्ैनौ भने ।
अब्राहाम र सारा बेवबलोनबाट आएका हुनाले उनीहरूले धेरै कुरा
वसक्नुपरेको वर्यो । ती दुबैले जीवनको गोरेटोमा र्ुप्रई गल्तीहरू गरे
जसले गदाण साराद्वारा इसहाकको जन्ममा वनकै रढलाइ भयो । धेरै परीक्षा
र पाठहरू पवर्, परमेश्वरले अब्राहम र साराको र्ोरा इसहाकलाई उहााँको
पुत्रको आत्माले यवत धेरै आवशष रदनु भयो वक येशू क्रूसमा इच्र्ुक
भएजस्तै इसहाक पवन मृत्युको अधीनमा रहन तयार भए । असम्भव
जस्तो देम्खएता पवन परमेश्वरमा भरोसा राख्ने संकल्प गरेर अब्राहामले
परमेश्वर अधीनताको मनोभावको मोल वतनण वसकेका वर्ए ।
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उत्पवत २२:१,२,१०-१२ ती कुराहरू भइसकेपवर् परमेश्वरले
अब्राहामको जााँच वलने वनर्णय वलनु भयो । परमेश्वरले वतनलाई
भन्नुभयो, “अब्राहाम!” अवन अब्राहामले भने, “हजुर!” तब परमेश्वरले
भन्नुभयो, “मोरीयाह भूवममा वतम्रो र्ोरोलाई लैजाऊ । मोरीयामा
मेरो वनम्म्त बवलदान स्वरूप वतम्रो र्ोरो बवल देऊ । वतम्रो र्ोरो
चााँवह इसहाक हुनु पर्ण वतम्रो एउटा र्ोरा जुन र्ोरालाई वतमी
बढी माया गर्ौ । त्यहााँको कुनै एउटा पवणतमा वतम्रो र्ोरोलाई
होमबवल चढाऊ । कुन चााँवह पवणतमा बवलदान चढाउनु पर्ण त्यो
म बताउनेर्ु ।” तब वतनले काट्ने हवतयार वलएर इसहाकलाई
मानण तत्पर भए । तर अब्राहामलाई परमप्रभुका स्वगणदूतले बाधा
रदए । स्वणगबाट स्वगणदूतले बोलाए अवन भने, “अब्राहाम, अब्राहाम!”
अब्राहामले उत्तर रदए, “हजूर।” स्वगणदूतले भने, “वतम्रो र्ोरोलाई
नमार । उसलाई कुनै प्रकारको चोट पवन नलागोस् । मैले सााँच्चै
नै र्ाहा पाएाँ वतमीले परमेश्वरलाई सम्मान गर्ौ अवन उहााँको
आज्ञा पालन गर्ौ । वतमीले आफ्नो एक मात्र र्ोरोलाई मेरो
वनम्म्त मानण तयार भएको पवन मैले देखें ।”
यो आश्चयणजनक कुरा हो वक एक व्यवक्तको जीवनकालमा परमेश्वरले
बाबेलको दासत्वको रहस्यमय उपासनाको प्रर्ालीलाई उसको रदमागबाट
हटाउन सक्नुभयो, र स्वगणको सााँचो परमेश्वरको आराधना गनणलाई पुनेः
प्राि गनुणभयो । आज बेवबलोनबाट अब्राहामको यात्रा हाम्रो आफ्नै यात्राको
लावग आधारभूत ज्ञान लूकेको र् । स्वगणका सााँचो परमेश्वर र उहााँको
पुत्रले हामीलाई यस संसारका झूटा देवव-देवताहरूबाट उहााँको पाररवाररक
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सम्बन्धको राज्यमा बोलाउनुहुन्र् जहााँ हाम्रो मूल्य हाम्रो पाररवाररक
सम्बन्धबाट आउाँदर्, हामीले हावसल गरेका चीजहरूबाट होइन ।
यस पुम्स्तकामा वसिान्तहरुलाई fatheroflove.info. बाट life matters
नामक पुस्तकमा ववस्तृत रुपमा वर्णन गररएको र् । कृपया पाररवाररक
आवशष् प्रर्ालीको ववस्तृत वववरर्को लावग यस पुस्तकको एक प्रवत
प्राि गनुणहोस् जुन परमेश्वर र उहााँको पुत्रको सही ज्ञानको माध्यमबाट
शैतानको राज्यलाई हराउाँदर् ।
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जससाँग पिमेश्वि पुत्र हुनुहुधर् उसाँग जीवन हुधर् । हकन यस्तो
भएको होला? हकनहक पिमेश्विको पुत्रमा पिमेश्वि हपता प्रहत
आज्ञाकािीताको शुद्ध हृदय र् । उहााँले सिैं हपतालाई खुशी पाने
कामहरू गनुहुछ धर् । उहााँसाँग हपताको आहशष ि गहहिो स्नेह र् ।
पुत्रको हृदय पूणछ रूपमा आफ्नो हपताको प्रेममा आिारित र् ।
आफ्ना हप्रय पुत्रको आत्मालाई सम्पूणछ ब्रह्माण्डमा बााँड्नु हपताको
बुहद्धमत्ता हो; एक असल, कोमल ि आज्ञाकािी आत्मा जसले
आफ्ना हपताका आज्ञाहरूलाई प्रेम गदछर् । ख्रीष्ट पिमेश्विको बुहद्ध
ि मायालु सम्बधिको िाज्यको सुिक्षा हुनुहुधर् ।
यो कोमल आत्मा जीवनको रूखको माध्यमबाट पिमेश्विको
हसंहासनबाट बाहहि हनस्कधर् । शैतानले पिमेश्विको पुत्र ि उहााँको
कोमल आत्मालाई इधकाि गयो । शैतानको हवद्रोही आत्माले
पिमेश्विको पुत्र ि उहााँको कोमल आत्मालाई इधकाि गयो । यो
हवद्रोहको भावना शैतानले मानव जाहतमा सायो । ख्रीष्टको
बहलदानमा हामीलाई फेरि यो कोमल आत्मा प्राप्त भयो । यो आत्मा
हुनुको िहस्य भनेको हपता ि पुत्र को हुन् भनेि हचन्नु हो - यो
हपता ि उहााँको पुत्रलाई हचन्नु अनधत जीवन हो, ि यो पिमेश्वि ि
थुमाको हसंहासनबाट बग्ने जीहवत पानीको मूलको लाहग हपउाँर् ।
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