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उपसहंारउपसहंारउपसहंारउपसहंार    
जहाँबाट मैले आर� भ गरेको िथएँ � यही ँ अ� त गन�छु। योसँग भएको भ� दा रा#ो कुराह$ संसारलाई 

चािह� छ। यो ले(खदै गदा* अ+,काका र एिशयाका करोड़ौ ँमािनसह$ गरीबी र भोकले सताइएका छन्। लाखौ ँ
मािनसह$ देशमा लडाइँको कारण देश छोडेर शरणाथ4 िशिवरमा बिसरहेका छन्। धनी रा7 8का मािनसह$ 
शरी9रक क7 टको साटो आि� मक: क7 टबाट सताइएका छन्। पारीवारीक एकता तोिडएको छ र धेरै मािनसह$ 
मानिसक िच� तबाट <सीत छन्। मानव जाितसँग आ=नो आव>यकता पूरा गन* पिहलेको भ�दा बढी Aोत र साधन 
भएको समयमा यBता कुराह$ भइरहेका छन्। 

हामीले हरेेको यो अवB था िव> वC यािप $पमा मािनसले सहनु परेको क7 ट हो। पावलले यस अवB थाको 

बण*न रोमी ८:१९-२३ मा गरेका छन्। परमे> वरको छोराह$, जो अिहले तैयार पाDरदैछन्, उनीह$को 
Fकटीकरणको लािग सारा सृि7 टले Fसव बेदनामा सुB केरा हाH दै पIखरहकेो छ। मJभूिममा मोशाको तयारीको 
समायमा इKाएलीह$ पिन आ= नो पीड़ामा यB तै +किसमले सुB केरा हाH दै िथए। परमे> वरLारा िनिMत समयमा 
मोशा आएर उनीह$लाई िमAदेशबाट बािहर िनकालेर B वत�N ग9र+दए। 

मानवीय C यवB था, Fजात�N होस् वा अिधनायकवाद, किहले पिन संसारको समB या समाधान गन* सOैन। 

ईB वरीय राP य C यवB थाले माN � याय, शाि� त र समृिQ H याउन सR दछ। अिहले परमे> वरले तयार ग9ररहनुभएका 
आ= ना छोराह$Lारा उहाँले शासन गनु*Sनेछ। येशू उनीह$को नमूना र िशर SनुS� छ। उहाँको शरीरको $पमा 
उनीह$ देखा पन� समय नजीक आइरहेको छ। 

पुN� वको बाटो िहTने F� यकेको लािग तयारीको समय हो। यो सिजलो छैन। यो बाटो लामो छ, साँघुरो छ 

र शरीरको लािग कठीन छ। आदमको स� तानलाई परमे> वरको छोराको $पमा $पा� तर Sन महान् सज*नले 
गिहरो र द:ुखदायी चीरफाड़ गनु* पन� S� छ। तर हामीले धीरजपूव*क सँगै सX यौ ँभने पाइने पुरB कार अित ठूलो छ। 
उहाँको अगािड़ रािखएको आन� दको खाितर येशूले शम* नमानी Yूसको मृ� युलाई सहनुभयो। िमAको स� पिZभ� दा 
येशूको शासनालाई मोशाले बSमूH य ठाने। पुN� वको बाटोमा (हTदा हामीले पिन वZ*मानको क7 टभ� दा पिन 
हा#ो अगािड रािखएको मिहमालाई हरेौ।ँ 
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उ�रािधकारउ�रािधकारउ�रािधकारउ�रािधकार    
पुरानो िनयमको इितहासमा Yिमकता छैन। परमे> वरले छा[ुभएका महान् \िOह$ जB तै: अ]ाहाम, 

यूसुफ र दाउदसँग सँगै आिशष् आएको तर यी \िOह$को अ� तसँग सँगै आिशष् पिन स+कएको देिख� छ। मृ� यसुँगै 
यीनका कामको पिन अ� त S� _ यो। म` डलीको इितहास पिन यB तै छ। 

मोशा र एिलया २ मुa य अपवाद छन्। मोशाले पिहले ७० Fाचीनह$को िशरमा हात राखे र परमे> वरको 
आ� मा उनीह$मािथ ओल4 आउनुभयो। पिछ उनले यहोशूको िशरमा हात राखे। यहोशूले मोशाको उZरािधकारी 
भएर � यो कामलाई पूरा गरे। 

यB तै, अिc नमय रथमा एिलया B वग* जाँदा एिलशामािथ उनको खा7 टो झe यो। एिलयाको आ� मा 
एिलशामािथ आएको सबैले थाहा पाए +कनभने एिलयाले गरेका आ> चय*कम*ह$को दोf बर आ> चय*कम*ह$ 
एिलशाले गरे। 

यB तो Sदँा Sदँै पिन मोशाले भनेका अि� तम शf दह$ उ� साह जनक िथएनन्। “मेरो मृ� युपिछ ितमीह$ 
अव> य g7 ट बनेर मैले आदेश गरेको माग*बाट तक� र जानेछौ। ितमीह$ले परमFभुको दिृ7 टमा द7ु ट काम गरेर 

उहाँलाई Yोिधत तुH याएको Sनाले पिछ ितमीह$मािथ िवपिZ आइपन�छ” (C यवB था ३१: २९)। 

यसको िवपरीत येशूले भ[ुभयो “म जानु नै ितमीह$को िनि� त फाइदा छ। +कनभने म गइनँ भने, 

शाि� तदाता ितमीह$कहाँ आउनुSनेछैन ...” (यूह[ा १६: ७)। 

पुन: उ� पादन गन� jमता बीउमा S� छ र बीउ पुJषमा S� छ। जब परमे> वरका छोराह$ आ� माको 

सामथ*मा जीउँछन, अ$ह$लाई दयनीय अवB थामा रही आफूमा िनभ*र रहन िसकाउँदैनन्। तर येशूजB तै आ= ना 
उZरािधकारीह$लाई आ= नो आ� मा +दएर आफू िबदा िलनेछन। 

मोशाको मृ युमोशाको मृ युमोशाको मृ युमोशाको मृ य ु   
येशूजB तै मोशाको पिन ज� म र मृ� यु दवुै िवशेष +किसमले भए। C यवB थाको पुB तकको अि� तम अk यायमा 

लेिखएको छ मोआबको देशमा बेतपोरको सामने एउटा बlसीमा परमे> वरले मोशालाई गाTनुभयो। तर कसैलाई 
आजस� म उनको िचहान थाह छैन। यmदाको पNमा लेिखएको छ Fधान दतू माइकलले मोशाको लाशको िवषयमा 
शैतानसँग िववाद गरेका िथए र हमेnन डाँड़ामािथ हामी मोशालाई पुनJ�थानको नयाँ शरीरमा येशूसँग कुरा 
गरीरहकेो देa दछौ।ँ 

मोशाको मृ� यु Sनुभ� दा अिघ ऊ एकसय बीस वष*को उमेर Sदँा पिन उसको शरीरको बल र आँखाको 
P योित jीण भएको िथएन। सqघष* गरेर ऊसलाई आ=नो गाँस बनाउनु अथवा �यसै छोिड+दनु, यी दबुै काम 

मृ�युको लािग पिन अित कठीन िथयो । 

मृ� यु � यो अि� तम शNु हो जो न7 ट ग9र� छ। हनोक र एिलया दवुै जनाल े मृ� यलुाई परािजत गरी सोझै 

परमे> वरको उपिB थितमा पुगेका िथए। परमे> वरले हा#ो लािग के राa नुभएको छ? िज� नेह$ले के िज� नेछन्? 

मलाई थाहा छैन तर मैले बाइबलमा यो पढ़ेको छु, “यो नाशमानले अिवनाशी र यो मरणशीलले जीवन धारण 

गन�छ। मृ� यु िवजयमा िनिल� छ”। आमीन। 
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भ[ुभयो, “जुन कचौरा म िपउँछु, � यो ितमीह$ िपउनेछौ र जुन बिr तB म मैले िलएको छु, � यो बिr तB म ितमीह$ 

िलनेछौ, तर मेरो दािहनेप9s र मेरो दे]ेप9s बB न+दनुचा(ह मैले +दने होइन, यो ता जस जसका िनि� त तयार 

भइराखेको छ, ितनीह$कै िनि� त हो।” 

िमरीयम र हाJनजB तै याकूब र यूह[ाले पिन ठूलो पदको इt छा गरेका िथए। दईु महuवपूण* कुराह$ 
ितनीह$ले बुv न सकेनन्। 

पिहलो कुरा, Fभु येशूसँगै राP य गनु* चाहनेह$ले पिहले उहाँसँगै शासना पिन भोc नुपछ*। Fकाशको १४ 

अk यायमा, िसयोन डाँड़ामा थुमासँग उिभएका १,४४,००० ती Sन् जो थुमालाई पwाएका छन्। उनका शासना 
र हलेामा सहभागी नभएस� म उनको xसहासनमा भाग िलन स� भव छैन। 

येशूको शासनाको बारेमा िवचार गदा* B वाभिवक $पमा हामी उनको जीवनको अि� तम घड़ीलाई िवचार 
गछौ।ँ जब हामी उहाँसँग सँगै द:ुख उठाउने कुरा िवचार गछy तब हामी सा� यवादी तथा अ$ देशह$मा Fभु 
येशूको कारण जेलखानामा परेका र सतावट सही रहकेो िव> वासी दाP यू भाइ अथवा +ददी बिहनीह$लाई 
स�झ� छौ।ँ हामी यस Fकारले िवचार गदा* ठीकै गछy र धम*शाB Nमा लेिखएको पिन छ, “परमFभुको दिृ7 टमा 

उहाँका भOह$को मृ� य ुअनमोल छ” (भजन ११६: १५)। 

तर उहाँले भोc नु परेको शासनाको गिहरो पj पिन छ। शारी9रक यातना, हामीले बुझेस� म, उहाँको 

जीवनको अि� तम २४ घ` टास� म माN सीिमत िथयो। आि� मक शासना यस पृ_ वीमा उहाँले िबताउनुभएको ३३ 

वष* स� मनै उहाँले सहीराa नु परेको िथयो। “उहाँ आ= नैकहाँ आउनुभयो र आ= नैह$ले उहाँलाई <हण गरेनन्” 

(यूह[ा १:११)। “पापीह$बाट उहाँको िवJQमा भएको यितका िववादह$ सहनुSनेलाई िवचार गर ..” (िह]ू 

१२:३)। मोशाले पिन, अ� यजाितबाट होइन तर परमे> वरका जनह$बाट आएको िवरोधLारा यB तै शासना 

सहकेा िथए। पुN� वकोलािग बोलावट पाएका F� येक \िOले यही बाटो िहTनु पछ*। 

दोAो कुरो, परमे> वरLारा छािनएकाह$ले माN येशूसँग राP य गन�छन। येशूले F7 ट गरी भ[ुभयो, “मेरो 

दािहनेप9s र मेरो दे]ेप9s बB न+दनुचा(ह मैले +दने होइन, यो ता जस जसका िनि� त तैयार भइराखेको छ, 

ितनीह$कै िनि� त हो।” मािनसले B वाभािवक $पमा बढी उ� पादन गन� िवचार गद*छ। मेिसनLारा एकै +किसमका 
सैकड़ौ ँर हजारौ ँवB Nह$ उ� पादन S� छन्। तर परमे> वरले िविभ[ $पमा सृि7 ट गनु*S� छ। यहाँस� म +क िहउँका 
दईु टुYाह$ पिन एकजB तो Sदँैनन्। 

धम*शाB Nले यही िशjा +द� छ, +क िविभ[ \िOह$को िभ� दा-िभ� दै बोलावट छन्। समानता खोP ने 

मानवीय B वभावले यो स� यतालाई सिजलै B वीकार गन* सOैन। मािलक र दास, B Nी र पुJष, आमाबाबु र 

छोराछोरी, सबै समान Sनुपछ*। तर माटोको +ढकाबाट आ= नो इt छा अनुसारको भाड़ो बनाउने साम_ य* भएको 

कुमालेजB तै परमे> वर SनुS� छ। उहाँले ठहराउनुभएको बोलावटमा न#तासाथ (हTनु हा#ो उZरदािय� व हो। 

पुरानो करार अ� तग*त परमे> वरले काम गन� िवशेष त9रका िथयो। पृ_ वीमा भएका अनिग� ती Fाणीह$बाट 
उहाँले एउटा िवशेष जाितलाई छा[ुभयो। � यस इKाएल जाितबाट लेवी भ[े गोNलाई उहाँले िवशेष उदे> यको 
लािग रोP नुभयो। तीमk ये उहाँले कितलाई पुजाहारी र एक जनालाई मुa य पुजाहारी Sनलाई िनयुO गनु*भयो। 

परमे> वरको नयाँ \वB थामा समानताको िनयम छैन तर ठूलो Sनेले सबैको सेवा गनु* पन�छ। 
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प�रप�रप�रप�रचयचयचयचय    
पुरानो िनयममा भएका \िOह$मk ये मोशाको िवशेष महuव छ। मोशाभ� दा अिघ र मोशा भ� दा पिछ 

धेरै महान् \िOह$ आए, तर एक हजार वष*स� म \वB थाको पुB तकमा लेिखएका अि� तम शf दह$ ठीक 

ठह9रए, “� यस समयदेिख इKाएलीह$मा मोशाजB तो कोही अगमवOा खड़ा भएको छैन, उनलाई परमFभुले 

घिन7 ठिसत जा� नुS� _ यो ...” � यसपिछ उनको आ= नै अगमवाणी पुरा भयो, “परमFभु ितमीह$का परमे> वरले 

ितमीह$मk येबाट मजB तै एउटा अगमवOा खड़ा गनु*Sनेछ। ितमीह$ले ितनको कुरा सु� नू” (\व १८:१५)। 

उनको महानताको रहB य के िथयो? येशूसँग उनको समानता। पुरानो िनयममा भएका C यिOह$मk य े

मोशाबाहके अ$ कोही पिन येशूजB तो भएनन्। 

संसारमा मोशा र येशूजB तो C यिOह$को आव> यकता छ। यहाँ राजनीितzह$, धाIमक नेताह$ अथवा 

वैzािनकह$को अभाव छैन। यी धेरै छन्, तर ितनीह$ले यहाँको समB याह$ समाधान गन* सR दैनन्। परमे> वरका 

पुNह$ बाहके अ$ कसैबाट यो Sन सR तैन। रोमी ८:१८-२३ स� ममा पावलले यो स� यतालाई यस Fकारले C यO 

गद*छन्: “सृि7 टको उ� कट आशाले परमे> वरका छोराह$ Fकट Sनआउँने बाटो हदे*छ ... सारा सृि7 ट पिन साथसाथै 

पीड़ाले सुB केरा हाH दै Fसव वेदनामा अिहलेस� म परेको छ।” पावलले पN लेa दा त संसारको अवB था यB तो िथयो 

भने, अिहले झन िबि<दै गएको छ। 

येशू परमे> वरको जेठो पुN SनुS� _ यो। उहाँको जीवनले संसारमा परमे> वरलाई पूण* $पमा Fकट गराएको 
िथयो। उहाँको नाममाN सुनेकाह$ पिन उहाँको तीन वष*को छोटो सेवकाइ, उहाँको जीवन, मृ� य ु र 

पुनJ� थानबाट आज पिन Fभािवत S� छन्। तर उहाँको जीवन एक पटकको लािग माN, किहले नदोहो9रने, एR लो 

घटना होस् भ� ने परमे> वरको इt छा िथएन। यसको िवकरीत, परमे> वरको लािग उहाँ पिहलो फलह$मा Fथम 
SनुS� _ यो। उहाँको पिछ आउनेह$ को लािग उहाँ +दशा िनद�शन गन� िच� ह SनुS� _ यो। सारा संसारको पापको 
लािग परमे> वरको पापरिहत थुमाको $पमा भएको उहाँको मृ� यु िनB चय नै पूण* र एकमाN उपाय िथयो। तर 
पिवN आ� माको साम_ य*मा C यतीत ग9रएको उहाँको जीवनको उ{े> य एकािधकार नभै उहाँजB तै धेरै Sन सकून् 
भ[े िथयो। 

� यो जीवनको नमूना हामी मोशाको जीवनमा हछेy। पुरानो िनयममा भएका C यिOह$मk य े मोशाको 
जीवन र Fभ ुयेशूको जीवनमा बढ़ी समानता िथयो। जसै हामी परमे> वरको छोराह$ Fकट Sने िवशेष समयितर 
अ<सर Sदँैछौ,ँ य+द हामी पुN� वको बाटो (हTदैछौ ँभने, मोशाको जीवनमा हा#ो आ= नै अनुभवसँग िमH दो धेरै 

कुराह$ भेsाउन सR छौ।ँ 

यो अk ययनमा मैले मोशाको जीवनका केही घटनाह$ िलएर Fभ ुयेशूको जीवनमा घटेका � यB तै वा अ� य 

घटनाह$को तुलना गरेको छु। जसरी हामी � यो बाटोमा अिघ ब}दै जा� छौ,ँ � यसरी नै ती कुराह$को अथ* बुझेर, 

परमे> वरले हा#ो जीवनमा गन* लाc नुभएका कामह$को पिन महuव B प7 ट गरी थाहा पाउनेछौ।ँ 
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मोशाको मोशाको मोशाको मोशाको ज� मज� मज� मज� म    
धम*शाB Nमा धेरै अलौ+कक ज� मह$को उH लेख ग9रएको छ। Fभ ुयेशूको ज� मजB तै इसहाक, िश� सोन र 

बिr तB मा +दने यूह[ा, सबैको ज� म B वग*दतूह$Lारा घोषणा ग9रएको िथयो। तर मोशाको ज� म र Fभु येशूको 
ज� ममा अक~  समानता िथयो। दवुै जनाको ज� ममा एक हजार पाँच सय वष*को अ� तराल भए पिन घटेका द:ुखद 
घटनाले दवुैको ज� मलाई एक अका*सँग आवQ गरेका छन्। दवुै समयमा द7ु ट राजाह$ले आ-आ= नो राज xसहासन 
जोगाउन असqa य बt चाह$को ह� या गन* आदेश +दएका िथए। F� येक नवजात् िह]ू बालक मा9रयोस् भनी 
+फरौनले आzा गरेका िथए भने दईु वष* मुिनका F� येक बालक मा9रउन् भनी हरेोदले Sकुम गरेका िथए। 

Fकाशको पुB तकको १२:४ मा यB तै अकn घटनाको बण*न ग9रएको छ। “� यो ठूलो रातो अिजqगरजB तो 

पशु सु� केरी Sन लागेक: B Nी को अिघ उिभए र ज� माए पिछ � यसको छोरोलाई िनH नलाई पIखरहकेो छ।” 
इKाएलको इितहासमा यB तै दईु अ� य घटना भएको हामी हछेy। लाल समु� पार गरी देशको Fादभुा*व भएको 
केही +दन िभNै परमे> वरले रjा नगनु* भएको भए असqa य अमालेक:ह$ले खतम पान� िथए। तीन हजार पाँच 
सय वष*पिछ इKाएल देशको पुनज*� म भएपिछ पिन पुन: संयुO अरब सेनाले आYमण गरे र पुन: आ> चय*जनक 
$पमा यो देश जोिगयो। 

यी पाँचै ज� मह$ जB तै: मोशाको ज� म, येशूको ज� म, Fकाशमा उH लेिखत बालकको ज� म, र इKाएलको 

ज� म, र पुनज*� म - यी सबैले हामीलाई एउटै पाठ िसकाउँछन्। ज� म - िवशेष गरी एउटा छोराको ज� म - लाई 

शैतानले िवरोध गद*छ। हरेक पटक उसको Yोध र घृणा देखा पछ*; हरेक पटक परमे> वरले हB तjेप गनु*S� छ र 

बालकलाई सुरिjत B थानमा लिग� छ। 

यो बालक को हो? मोशा यसको अिघ (हTने र येशू यसको िशर Sनु� छ। परमे> वर का स� तान, जसका ज� म 

भैसकेका छन् तर अझ Fकट ग9रएका छैनन्, जो येशूसँगै xसहासनमा भाग िलन बोलाइएका छन् र जाित-जाित 

मािथ फलामको ड� डाले शासन गन�छन्; ियनीह$ नै यस बालकको शरीर Sन्। 

परमे> वरको छोरीह$ को िवषयमा के भ� ने? यो बालकिभN B Nीह$ पिन पद*छन्? हामी यो सोk न पिन 

सR छौ ँ- के म` डलीिभN, जो �ी7 टको दलुही हो, पुJष पिन सि�मिलत छन्? के “बे> याह$क: आमा, बेB या, � यो 

महान् बेिबलोन” िभN पुJषह$ पिन छन्? यी सबै FB न को उZरमा म “हो नै हो” भ� छु। धम*शाB Nमा पुJषले 

“आ� मा” लाई र B Nीले “शरीर” लाई देखाउँछ। आ� माको भरमा (हTने B Nी वा पुJष, दवुै आि� मक $पमा पुJष नै 

Sन्। शरीरअनुसार िजउने B Nी वा पुJष, दवुै आि� मक $पमा B Nी नै Sन्। यसकारण B वाभािवक $पमा B Nी वा 

पुJष जे भए पिन आि� मक $पमा जीउने \िOह$ नै परमे> वरका छोराह$ Sन्। 

यी छोराह$को ज� मलाई शNुले िवरोध गन�छ तर ियनीह$ बाँt ने नै छन् +कनभने परमे> वरबाट ज� मेको 
जेसुकैले पिन संसारलाई िज� ने छ। 
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िवशषे बोलावटिवशषे बोलावटिवशषे बोलावटिवशषे बोलावट    
मोशाको जीवनमा घटेको एउटा चाखलाc दो र िशjाFद घटना ग� तीको पुB तकको १२ अk यायमा 

लेिखएको छ। िमरीयम र हाJनले यB तो भ� दै मोशाFित आ= नो आYोस देखाए “के परमे> वरले मोशाLारा माN 

बोH नुभएको छ र? के उहाँले हामीLारा बोH नुभएको छैन र?” उनीह$को भनाइ ठीकै िथयो। दवुै जना 
परमे> वरको सेवामा धेरै समयदेिख लागेका िथए। +फरौनको दरबारमा उ(भदा ह$न मोशाको FवOा भै बोलेका 
िथए र पिछ मुa य पूजाहारीमा िनयुO भएका िथए। B Nीह$सँग गाउँदै र नाt दै ितनीह$को अिघ-अिघ लागेक: 
कारण िमरीयमलाई अगमबा+दनी भिनएको छ (FB थान १५:२०)। उनीह$ले भनेको कुरा स� य हो। परमे> वरले 
ितनीह$Lारा बोH नुभएको हो। तर � यसकारणले माN उनीह$ मोशाको बराबरी गन* सOैनथे। 

यसै अk यायको ३ पदमा लेिखएको छ, “मोशाचा(ह पृ_ वीभ9रमा सबैभ� दा िबन# \िO िथए।” मोशाको 

जीवनमा घटेको कितपय घटनाह$ले उनलाई िबन# बनाएका िथए। ४० वष*को उमेरमा उनमा घम` ड भए पिन 
८० वष*को उमेरस� म पुc दा उनी अक~  \िO भए। िमरीयम र हाJनले पिन आ-आ= नो जीवनमा पिवN आ� माको 

काम अनुभव गरेका िथए होलान्। तर उनीह$को C यवहारले देखाएअनुसार उनीह$को जीवनमा परमे> वरको 
गािहरो काम भएको दे(खदैन। 

� यसपिछ परमे> वरले तीनै जनालाई भेट Sने पालमा बोलाउनुभयो र ितनीह$लाई भ[ुभयो “अब मेरो 

कुरा सुन्, ितमीह$को बीचमा कुनै अगमवOा छ भने, म � यससँग दश*नमा आफैलाई Fकट गन�छु। अथवा � यससँग 

सपनामा कुरा गन�छु। तर मेरो दास मोशािसत त म � यB तो ग�दनँ। उ ता मेरो सबै घरानामा िव> वासी छ। 

� यससँग म गुr त रीितले होइन तर आमने सामने Fकट बात गछु*, र मेरो B व$प � यसले हछे*।” 

यहाँ हामी हाJन र िमरीयमजB ता अगमवOाह$ र मोशाजB ता परमे> वरका मािनस बीच B प7 ट िभ[ता 
देa दछौ।ँ 

परमे> वरको वचन वा परमे> वरको बाटोको अH पzान भएकाह$को लािग अगमबाणी बोH ने वा अ� य 
आि� मक वरदान उपयोग गन� \िOह$ आि� मक वीर पुJष Sन सR छन्। तर यो स� य होइन। यो थाह पाउनका 
लािग हामीलाई धम*शाB Nको ठूलो zान वा िव> वासी जीवनको लामो अनुभवको आव> यOा पद~न। राजा 
शाऊलले आरि� भक जीवनमा अगमवOाह$का साथ अगमबाणी गरेका िथए। पिछ उनी अनाzाकारी भए र 
� यािगए। � यसपिछ द7ु टा� माले उनलाई सतायो। चqगाइ र अ� य आ> चय*कम*को सेवकाइमा पिहले परमे> वरबाट 
उपयोग भएका \िOह$ पिछ ठूलो ठूलो पापमा पन* सR दछन्। 

मोशाले परमे> वरलाई जुन +कसीमले िचनेका िथए, िमरीयम, हाJन र अ� य अगमवOाह$ले िच[ सकेका 
िथएनन्। कुनै \िOले Sलाकबाट एउटा िच�ी पाएजB तै यी \िOह$ल े परमे> वरको वचन वा दश*न पाउन 
स�भव िथयो। परमे> वरले िन> चय नै यी \िOह$Lारा बोH नुभएको िथयो तर मोशासँग परमे> वरले सोझै, 

“आमने सामने कुरा गनु*S� _ यो जसरी कुनै \िOले आ= नो िमNिसत कुरा गद*छन्” (FB थान ३३:११)। 

नयाँ िनयममा उH लेिखत यB तै एउटा घटना हरेौ।ँ मकू* सको सुसमाचारको १०:३७ - ४० मा याकूब र 

यूह[ाले येशूलाई भने “गुJP यू, तपा�को मिहमामा हामीमा एकजना तपा�को दािहनेप9s र अकn दे]ेप9s बB न 

पाउने हामीलाई म� जुरी +दनुहोस्”। तर येशूले ितनीह$लाई भ[ुभयो, “ितमीह$ के माc दछ�, � यो ितमीह$ 

जा� दैनौ। के जुन कचौरा म िपउँछु, � यो ितमीह$ िपउनसR छौ? अथवा जुन बिr तB मा िलएको छु, के � यो 

बिr तB माले ितमीह$ बिr तB मा िलनसR छौ?” अिन ितनीह$ले उहाँलाई भने, “हामी सR छौ।ँ” येशूले ितनीह$लाई 
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उनको कामले सध� उनको पिछ लाc नेह$लाई आ> चय* च+कत पाद*_ यो। उहाँले अब के गनु*S� छ वा के भनुS� छ, 

चेलाह$ले बुv न सकेनन्। उहाँ पूण*$पमा सृजनशील SनुS� _ यो। 

उहाँले मािनसह$लाई मोशाको C यवB थाितर फका*उनुभएन। उहाँल ेबोH नुभएको वचनल ेमोशाले बसालेको 
जग नै न7 ट गन�जB तो लाc द_ यो। तैपिन उहाँ न7 ट गन*लाई होइन तर पूरा गन*लाई आउँनुभएको िथयो। काश ! म 
२००० वष* अिघको समयमा फक� र इ.सं.३० मा एउटा यmदीको $पमा धम*शाB Nको पूण* zान भएको मािनस र 
म`डलीको स� पूण* रीितिथितदेिख अ� जान भएको मािनस S� थेँ। � यस अवाB थामा यशेूले +दनुभएको िशjाको मेरो 
लािग के अथ* S� _ यो? म कसरी आ= नो Fित+Yया \O गन� िथए?ँ 

Fभु येशूको सेवकाइको Fभावको मुH याqकन गद~ यूह[ाले आ= नो सुसमाचारको अ� तमा यB तो िन7 कष*मा 
पुगेको छन्, “येशूले गनु*भएका अ$ पिन धेरै काम छन्, जुन एक-एक गरी लेिखएको भए, म स� झ� छु, ती 

लेिखएका पुB तकह$ संसारै भरी पिन अटाउनेिथएन।” 

पिवN आ� माको अगुवाइ थाह नपाउनेह$ले सधै ँअ$को न�ल गरी (हTछन्। अ$ले गरेका कामह$ हरेेर 
यी \िOह$ � यB तै गन� Fयास गद*छन्। मािनसह$बाट िसकेका कुराह$माN यी \िOह$ले अ$लाई िसकाउन 
सR छन्। रोमी ८:१४ मा पावलले लेखेका छन्, “परमे> वरको आ� माले डोe याएकाह$माN परमे> वरका छोराह$ 

Sन्।” परमे> वर सृजनशील SनुS� छ, यसकारण पिवN आ� मा पिन सृजनशील SनुS� छ। परमे> वरका आ� माले 

डोe याइएकाह$ पिन सृजनशील Sनेछन्। उनीह$को सृजनशीलता B वाभािवक गुणमा आधा9रत नभएर 
परमे> वरको Fेरणामा आधा9रत S� छ। Fाकृितक $पमा सृजनशीलता मानव कH पनामा आधा9रत S� छ। तर 
पुN� वको सृजनशीलता B वयम् परमे> वरको सृजनशीलता Sनेछ। 

छुटकारा �दने सवेकाइछुटकारा �दने सवेकाइछुटकारा �दने सवेकाइछुटकारा �दने सवेकाइ    
मोशा, येशू र परमे> वरको छोराह$मा रहकेो एउटा अकn समानताको बारेमा पिन हामी िवचार गन�छौ।ँ 

सबै छुटकारा +दनको लािग पठाइएका छन्। मोशाले दास�वमा रहकेो इKाएलीह$लाई छुटकारा +दए। 

लूकाको सुसमाचार लेिखएअनुसार येशूले यशैया अगमवOाको पुB तकबाट एउटा भाग पढ़ेर आ= नो 
सेवकाइ आर� भ गनु*भयो, जहाँ उहाँको कामको बण*न ग9रएको छ। � यहाँ लेिखएको छ, “कैदीह$लाई छुटकाराको 

घोषणा” र “अ� याचारमा परेकाह$लाई अमलेख गराउनाको िनि� त।” यूह[ा को सुसमाचारको ८:३२ मा उहाँले 

भ[ुभयो, “ितमीह$ले स� य के हो, सो जा[ेछौ र स� यले ितमीह$लाई B वत� N तुH याउने छ।” र ४ पदपिछ “पुNले 

ितमीह$लाई B वत� N गरायो भने ितमीह$ िन> चय B वत� N Sनेछौ।” गलाती ५ मा पावलले लेखेका छन् 

“B वत� Nतासाथ �ी7 टले हामीलाई िनब*� ध तुH याउनुभयो। यसकारण द�ो भएर खड़ा होओ, र फे9र ब� धनको 

जुवामा नअH मिलऔ।” 

रोमीह$को पNको ८ अk यायमा पुN� वको िवषयमा कुरा गदा* २१ पदमा यB तो लेिखएको पाउँछौ,ँ 

“परमे> वरको स� तानको मिहमाको B वत� Nतामा सृि7 ट आफैले पिन िवनाशको ब� धनबाट छुटकारा पाउनेछ।” 

B वत� Nता पुN� वको सार हो। 

परमे> वरको आ� माको छुटकारा +दने सामथ*ले हा#ो आ= नो जीवनमा काम गरेर हामीलाई B वत� Nता 
भएको हामीले हने* र अनुभव गन* अपेjा गनु*पछ*। जसे उहाँले हामीलाई आउनलागेको सारा सृि7 टको ठूलो 

छुटकाराको लािग तयार गरी रहनुभएको छ, जान अ� जान सबै +किसमका साqला र ब� धनह$ टु�ने र न7 ट 

Sनेछन्। 
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उनको नाउँउनको नाउँउनको नाउँउनको नाउँ    
अब हामी “मोशा” नाउँको अथ* िवचार गन�छौ।ँ “मैले उनलाई पानीबाट िनकालेँ” भनेर राजकुमारीले उनको 

यो नाउँ रािखन् (FB थान २:१०)। मोशा शf दको अथ* हो “िनकाH ने”। यसमा हामी दईु कुराह$ हदे*छौ।ँ पिहलो 
कुरा उनी आफै िमA देशको पानीबाट िनकािलए। िमAको पानीले संसा9रक र शारी9रक कुराह$ जनाउछ। 
मोशालाई परमे> वरले िनकालेर B वग4य B थानमा राa नुभयो। � यसपिछ मोशा आफैले अ$लाई िनकाH न सR ने 
भए। ठूलो क7 ट र िवरोधको सामना गद~ मोशाले इKाएलीह$लाई िमA देशबाट बािहर िनकालेका िथए। 

यहाँ पिन हामी मोशालाई उनको महान् उZरािधकारी येशूजB तै र पिन उनको िवपरीत भेsाउँछौ।ँ येश ू
मािथ बाटको SनुS� _ यो। मोशा, हामीजB तै, तल बाटका (यस संसारको) िथए। हामी शरीरीक पानी 

(अिभलाषाह$) बाट बािहर िनकािलनु आव> यक छ। येशूको लािग यसको आव> यकता िथएन। उहाँ अ$ह$लाई 
बािहर िनकालेर मािथ लैजानको लािग मािथबाट आउनु भएको हो। 

� यो बालक जसको िवषयमा हामीले अिघ नै ह9ेरसकेका छौ,ँ � यसलाई पिन मािथ परमे> वर र उहाँको 

xसहासनमा लिग� छ। 

न	तान	तान	तान	ता    
मोशा राजदरबारमा आराम र िवलासपूण* जीवन िबताइरहकेो बेला परमे> वरका लोगह$ िमAी 

अिधकारीह$को अधीनमा बड़ो क7 ट पाइरहकेो िथए। मोशा चालीस वष*को Sदँा उनको मनमा यी मािनसह$को 
लािग केही असल गरौ ँ भ� ने िवचार आउन लाc यो। िबगतमा यूसुफ भ� ने राि7 8य FिसQी भएको \िOले 
जेलखानाबाट िनB केर आ= ना लोगह$को साथै स� पूण* िमA देशलाई अिनकालबाट बचाएका िथए। मोशालाई 
उनको स�झना भयो। मोशाको िशjा र राजदरबारमा रहकेो B थानले गदा* यी \िOह$को सहायता यूसुफभ� दा 
रा#री गन*सR दथे। 

परमे> वरको समय अझ आएको िथएन। येशूजB तै यूसुफ पिन ३० वष*को उमेरमा +फरौनको दरबारमा 
आएर आ= नो सेवकाइ आर� भ गरे। तर मोशा १० वष* जेठो भए पिन � यस अवB थामा आउन अकn ४० वष* 
लागेको िथयो। आ= नो जाितलाई सहायता गन* उनको Fयास पूण* िबफल भयो। राजदरबारमा रहरे उनले केही 
पिन गन* सकेनन्। अिधकारको आरि� भक Aोत उनले थाहा पाउनु परेको िथयो। 

यो अवB थामा मोशाले दईु +किसमको अिधकार पाएका िथए। एक - B थानको अिधकार, दोAो - zानको 

अिधकार। उनी राजकुमार िथए र “िमAीह$को सबै zानमा िनपुण” िथए। धेरै \िOले आज पिन मानवीय 

अिधकारको आधारमा परमे> वरको सेवा गन* चाह� छन्। समाजमा Fित7 ठा, उt च अk ययन तथा धम*शाB Nको zान 

पाएर परमे> वरको वचन Fचार गन*भ� दा रा#ो के Sन सR छ र? नाम र Fित7 ठा पाएका \िOह$Fित जन 
साधारण सिजलै आकIषत Sन सR दछन्। 

मोशाको लािग स� पूण* मानवीय अिधकार खोिसएर येशूजB तै न#ताको बाटो िहTनु पन� आव> यक िथयो। 

+फलीr पी २ मा हामी यी असल शf दह$ पाउँछौ:ँ “ितमीह$मा यो मन होस्, जो �ी7 टमा पिन िथयो। 

उहाँले परमे> वरको B व$पमा भएर परमे> वरिसतै बराबरको Sनालाई, जोगाइराa ने धनजB तो स� झनुभएन, तर 

आफुलाई 9र� याइकन कमाराको $प िलएर मािनसह$को समानतामा Sनुभयो। औ $पमा मािनसजB तो भएर 

मृ� युस� मै आzाकारी Sनुभयो, Yूसको मृ� युस� मै आफूलाई होt याउनुभयो।” 
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हा#ो सीिमत zानले यस ओरालोको गिहराइ सिजलै बुv न सOैन। परमे> वरको लािग मािनस $प िलएर 
मानव शरीरमा थुिननु सिजलो िथएन। येशूले आफुलाई अझ बढ़ी होt याउनुभयो। िवशाल रोममा उनको ज� म 

भएन, य$शलेममा पिन न भएर B यानो बेतलेहमेमा भएको हो ; राजदरबार अथवा भ\ भवनमा नभएर एउटा 
गोठमा भएको हो। एथे� सजB तो िशjाको महान् के� �मा उनको पालनपोषण भएन तर नासरथजB तो सानो 
शहरमा उहाँ Sक* नुभयो। उहाँले िवशेष िशjा वा महuवपूण* काम पाउँनु भएन। तीन वष*को सानो समय घुम� ते 
Fचारकको काम गनु*भ� दा अिघ उहाँले आ= नो Fौढ़ावB थाको तीन चौथाइ समय िसकम4को काम गरी िबताउनु 
भयो। उनका चेलाह$ य$शलेमका युवा िशिjत समुदायका नभै गलीलका साधारण मािनसह$ िथए। संसारको 
दिृ7 टकोणमा अपराधीको $पमा उनको मृ� यु भएको र उनी असफल भए। परमे> वरको पुNको लािग यो कB तो 
बाटो ! 

पुरानो िनयममा अ$ सबैभ� दा मोशाले माN यB तो बाटो (हडेका छन्। क7 टमा परेको आ= ना दाP य ूभाइको 
लािग उनले राजदरबारको सबै सुखलाई � यागे। एउटा िमAीले एक जना िह]ूलाई िपटेको देखेर मोशाले � यो 
िमAीको ह� या गरे। अिधकांश \िOले � यB तै +किसमले शरीरको साम_य*मा परमे> वरको सेवा गन� Fयास गद*छन्। 
यसको फल रा#ो भएन। मोशाले िम�ान देशमा भागेर जानु परेको िथयो। � यहाँ उनले गोठालोको काममाN 
पाउन सके जो उनले बाH यकालदेिख पाएको िशjाअनुसार ‘सानो काम’ िथयो। उ� पिZ ४६:३४ अनुसार 

“िमAीह$ सबै गोठालाह$लाई तुt छ ठा�दथे।” 

हा#ो मनमा गोठालाह$को रा#ो िचNण S� छ। यो येशूको एउटा नाम पिन हो। हा#ो कH पनामा साना-

साना पाठाह$ घाममा ह9रयो चौरमा उ+,रहकेा S�छन्। िचNह$मा Fाय: यB तै देखाइएको S� छ। तर धेरै 

देशह$मा अिहले भएजB तै िमAीह$को लािग गोठालो भनेको फोहोर, संB कारहीन, अिशjीत र घुम� ते मािनस 

हो। मोशा गोठालो भएका िथए। 

कुनै पिन पेशा तुt छ Sदँैन तर भारतमा कितपय जाितह$ यB ता छन् जो अछुत मािन� छन् साथै नेपालमा 

दमाई, पोड़ेजB ता जाितह$ छन् जो सबभ� दा तल गिन� छन्। बाSन सबभ� दा मािथH लो जाितमा आउँछ। मोशाले 

आ= नो मािथH लो अवB थालाई � यागेर अछुत अवB थालाई B वीकारेका िथए। 

� यितमाN होइन। हामी प}छौ,ँ  “मोशाले आ= नो ससुरा ियNो को भड़ेा बा�ा चराउँथे।” उनको आ= नो 

होइन, अ= नो बाबुका भेड़ा बा�ा पिन होइन तर उनक: प� नीको बुबाको ! अिन ियनी िमAका राजकुमार िथए !! 

अ= नो छोरोको नाउँ गेशnम - ‘िवदेशमा Fवासी’ राa दा उनले आ= नो मनको बेदना \O गरेका िथए। 
यूसुफले पिन Fवासमा बB दा साहस पूव*क आ= नो जेठो छोरोको नाउँ मन> श ेराखेका िथए जसको अथ* हो ‘िबस*न 

लगाउनु’। उनले भने “परमे> वरले मेरा सबै क7 ट र मेरो घरानालाई िबस*न लगाउनु भएको छ।” � यBतै दोAो 

छोरोको नाउँ एFैम - ‘फलव� त’ - राa दा उनले भने “मेरो क7 टको देशमा परमे> वरले मलाई फलव� त 

बनाउनुभएको छ।” 

यूसुफले आ= नो Fवासमा कH पनातीत उ[ित गरेका िथए। यसको िवपरीत कमसेकम वत*मानमा मोशाको 
लािग ओरालो माN िथयो। भिव7 यमा मोशा यूसुफभ� दा पिन मािथH लो B थानमा पुc नु पन� िथयो। तर पिहले उनले 
येशूजB तै क7 टको बाटो िहTनु पन� आव> यक िथयो र गेशnम - ‘Fबासी’ - Sनु जJरी िथयो। 

४० वष* स� म, जबस� म ठूलो मािनस ब[े सबै आशा वा इt छा न7 ट भएन, मोशाले न#ताको जीवन 

िबताउनु पयn। यो बाटो क7 टFद भए पिन फलरिहत िथएन। पिछ हामी प}छौ,ँ “संसारमा भएका सबै 

मािनसह$मा मोशाजB तो न# अ$ कोही भएन” (ग� ती १२: ३)। युवावB थामा मोशा न# िथएनन्। B वाभािवक 
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$पमा कोही पिन न# Sदँैन, खासगरी राजदरबारमा पालन पोषण भएका \िOह$मा त झन् न#ता Sदँैन। 
गरीबह$ Fाय: न# S� छन्। परमे> वरले मोशाको जीवनबाट B वािभमान हटाउनु भयो र उनको �दयमा येशूको 
जB तो असल च9रNको िनमा*ण गनु*भयो। 

अिधकांश \िO पुN� वको अिधकार र लाभFित आकIषत S� छन् तर पिहले न#ताको बाटो िहTनु पछ* � यो 
थाहा पाउँदैनन्। य+द हामीले येशूसँग सँगै शासनामा स�भागी भयौ ँभनेमाN अ� तमा उहाँसँग सँगै राP य पिन 
गन�छौ।ँ पुN� व आ= नो अहम् पूरा गन� बाटो होइन। यसको िवपरीत यो अहम् को मृ� यु हो। पिहले पुरानो मनु7 य� व 
(B वभाव) �ी7 टसँग सँगै Yूसमा मरिसकेको Sनुपछ*। 

सजृनशील सवेकाइसजृनशील सवेकाइसजृनशील सवेकाइसजृनशील सवेकाइ    
हामीले मोशाको तयारीको बारेमा िवचार गe यौ।ँ अब हामी उनको सेवकाइको बारेमा िवचार गन�छौ।ँ 

मोशा आि� मक अ<णी अगुवा िथए। अ$ले बसालेको जगमािथ मोशाले बनाउनुभएन। परमे> वरले 
मोशालाई +दनुभएको काम अ$ले किहH य ैगरेका िथएनन्। यो एकदम नयाँ काम िथयो र अित ठूलो काम िथयो। 

येशूको बारेमा “परमे> वर र सबै मािनसह$का सामने काम र वचनमा शिOमान् अगमवOा SनुS� _ यो” 
भनेर लेिखएको छ (लूका २४: १९)। मोशा पिन यB तै मािनस िथए। िमAमा उनले लौरो तेसा*उँदा आइपरेका 
िवपिZह$ सबै मािनसको आँखा अगािड F� यj िथयो। ती िवपिZह$ Fभावकारी भए र स� पूण* िमAवासीह$ 
मोशाले गरेका काम हरेी भयभीत भएका िथए। 

उनले बोलेका कुराह$ तुJ� तै Fभाव पान� नभएर पिन भिव7 यका लािग अित Fभावकारी िथए। पिहले 
परमे> वरले यस संसारमा आ= नो बारेमा Fकाश +दन छा[ुभएको जाित अथा*त् इKाएल जाितको लािग मोशाले 
जग बसाले। � यसपिछ परमे> वरले मोशाLारा बोH नुभएका वचनह$ आजस� म संसारका पचास Fितसत 
मािनसका लािग बुिनयादी नैितक िनयम बनेका छन्। 

मोशाको जीवन र सेवकाइ को महuव र Fभाव पूण*तया बुv न हा#ो लािग धेरै कठीन छ। अिघ उH लेख 

ग9रएझ� C यवB थाको पुB तकमा लेिखएको छ, “� यस समयदेिख इKाएलीह$मा मोशाजB तो कोही अगमवOा खड़ा 

भएको छैन, उनलाई परमFभुले घिन7 टिसत जा� नुS� _ यो।” मोशाले आफै पिन भनेको छन् “परमFभु ितमीह$का 

परमे> वरले ितमीह$ मk येबाट मजB तै एउटा अगमवOा खड़ा गनु*Sनेछ। ितमीह$ले ितनको कुरा सु� नू।” 

(C यवB था १८:१५)। येशूभ� दा अिघ आएका अगमवOाह$ मk ये कसैसँग पिन मोशाको तुलना गन* स�कदैन। 

पुरानो िनयममा मोशापिछ आएका स� तह$ मोशाका पिछलाc नेह$माN िथए। एिलयाको जीवनमा हामी 
यो F7 ट हदे*छौ।ँ एिलया परमे> वरको महान् सेवक भए पिन Fाथिमक $पमा उनी एक पुनBथा*पक िथए। उनको 
सेवकाइको ल� य मािनसह$लाई पुन: मोशाको C यवB थामा फका*उनु िथयो। मािनसह$ मोशाले +दएका िनयमह$ 
भंग गरी अ� य देवी-देवता को पूजाितर लागेका िथए। एिलयाले ती मािनसह$लाई ितनीह$का परमे> वर 

यहवेितर फक* न चुनौती +दएका िथए। बाल देवताका अगमवOाह$लाई मृ� युद` ड �ददा एिलयाले मोशाको 
C यवB थामा उH लेख भएका आzा पालन गरेको Sन्। 

वाB तवमा मोशाको C यB था पालन गन� F� येक \िOले यB तै गनु* पन� िथयो। यशैयादेिख मलाक:स� म सबै 
अगमवOाह$ले इKाएलीह$लाई मोशाको C यवB था पालन गन* अIत +दएका Sन्। मलाक:को पुB तकको अ� तमा 

लेिखएको छ, “मेरो दास मोशाको C यवB थाको स�झना गर ...।” 

Fभु येशूले +दनुभएका िशjा र गनु*भएका आ> चय* कम*ह$ पिन नयाँ र Yि� तकारी िथए। उहाँलाई 

िगर=तार गन* गएकाह$ले भने, “यी \िOजB तो िशjा कसैले पिन किहH यै +दएनन्।” उनले बोलेको वचन र 


