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भगवानले सबै थोक बनाउनुभयो! 
जब परमे�रले पिहलो मािनस आदमलाई 
बनाउनुभयो, उहाँ आफ्नी प�ी हव्वासँग अदनको 
बग�चामा ब�ुभयो। ितनीह� पूणर्तया खुसी िथए 

परमे�रको आज्ञा पालन गनर् 
र एक �दन सम्म उहाँको 
उपिस्थितको आनन्द उठाए।



"के भगवानले 
ितमीलाई हरेक �खको 
फल नखान भ�ुभएको 
छ?" सपर्ले हव्वालाई सोध्यो। 
"हामी एउटा बाहके सबै फल खान सक्छ�," उनले 
जवाफ �दइन्। "य�द हामीले त्यो फल खाय� वा 
छोय� भने, हामी मन�छ�।" "ितमी मन� छैनौ," 
सपर्ले हाँस्यो। "ितमी भगवान 
जस्तै ब�ेछौ।" हव्वालाई त्यो 
�खको फल चािहयो। उनले 
सपर्को कुरा सुने र फल खाइन्।



इभले परमे�रको अनाज्ञाकारी भएपिछ 
आदमलाई पिन फल खान लगाइन्। 
आदमले भ�ुपथ्य�, "होइन! म 
परमे�रको वचनको अवज्ञा गन�छैन।"



जब आदम र हव्वाले पाप गरे, ितनीह� 
दवुैलाई थाहा िथयो �क ितनीह� नाङ्गै िथए। नेभाराका 
पातह� ए�नमा िसलाएर, ितनीह�ले आफूलाई ढाके र 
परमे�रको उपिस्थितबाट झाडीमा लुके।



साँझको शीतलतामा भगवान बगैचँामा आउनुभयो। आदम 
र हव्वाले के गरेका िथए भनेर उसलाई थाहा िथयो। 
आदमले हव्वालाई दोष �दए। हव्वाले सपर्लाई दोष 
लगाए। भगवानले भ�ुभयो, "सपर् �ािपत छ।
ब�ाह� जन्मँदा �ीलाई पीडा �नेछ।"
"आदम, ितमीले पाप गरेको कारणले, 
पृथ्वी काँडा र काँडाह�ले �ािपत भएको
छ। ितमीले आफ्नो दिैनक भोजन 

पाउनको लािग प�र�म 
र पिसना बगाउनेछौ।"



परमे�रले आदम र हव्वालाई 
अद्भुत बग�चाबाट बािहर 
िनकाल्नुभयो। �कनभने ितनीह�ले 
पाप गरे, ितनीह� जीवन �दने
परमे�रबाट अलग भए!



ितनीह�लाई बािहर रा�को लािग 
परमे�रले एउटा ज्वालामुखी तरवार 
बनाउनुभयो। परमे�रले आदम र
हव्वाको लािग छालाको कोट
बनाउनुभयो। भगवानले छाला 
कहाँबाट िलनुभयो?



समयको दौडान, आदम र हव्वाको प�रवार जिन्मयो। ितनीह�को 
पिहलो छोरा, कियन, एक माली िथयो। ितनीह�को दो�ो छोरा, 
हािबल, गोठालो िथयो। एक �दन कियनले भगवानलाई उपहारको 
�पमा केही तरकारीह� ल्याए। हािबलले आफ्ना 
धेरै रा�ा भेडाह� परमे�रलाई उपहारको 

�पमा ल्याए। हािबलको 
उपहारबाट 
परमे�र 
�स� 
�नुभयो।



कियनको उपहारबाट परमे�र �स� 
�नुभएन। कियन सा� ै�रसाए। तर 
परमे�रले भ�ुभयो, "य�द ितमीले 
जे ठीक छ त्यही गय� भने, के
ितमीलाई �हण ग�रने छैन?"



कियनको �रस हटेन। केही समय पिछ 
मैदानमा उसले हािबललाई आ�मण 
गय� - र उसलाई मारे!



परमे�रले कियनसगँ कुरा गनुर्भयो। "ित�ो भाइ, हािबल कहाँ छ?" 
"मलाई थाहा छैन," केनले झूट बोल्यो। "के म मेरो भाइको रक्षक �?ँ" 
परमे�रले कियनलाई उसको खेती गन� क्षमता खोसेर उसलाई 
घुम�फर गरेर दण्ड �दनुभयो।



कियन परम�भुको उपिस्थितबाट बािहर गए। उनले आदम 
र हव्वाक� छोरीसँग िववाह गरेका िथए। उनीह�ले 
प�रवार �कार्ए। चाँड,ै केनका नाितनाितनाह� र 
नाितनाितनाह�ले उसले स्थापना 
गरेको सहर भ�रयो।



यसैबीच, आदम र हव्वाको प�रवार िछ�ै 
बढ्द ैगयो। त्यितबेला मािनसह� आजको 
तुलनामा धेरै बाँचेका िथए।



जब उनको छोरा सेठको जन्म भयो, हव्वाले भिनन्, 
"भगवानले मलाई सेठलाई हािबलको स�ा �दनुभयो।" 
सेठ 912 वषर् बाँचे र धेरै छोराछोरी िथए।



संसारमा, एक पुस्ताले अक� पुस्ता प�ाउँद ैमािनसह� झन्झन् धेरै 
द�ु �दँ ैगए। अन्तमा, परमे�रले मािनसजाितलाई न� गन� 
िनणर्य गनुर्भयो र सबै जनावर र चराह�। परमे�रले 
मािनसलाई बनाउनु भएकोमा पछुताउनु भयो। तर 
एक जना मािनसले भगवानलाई खुसी तुल्यायो ...



यो मािनस नूह िथयो। सेठको वंशज, नूह धम� र िनद�ष िथए। 
उहाँ परमे�रसँग �हडँ्नुभयो। उहाँले आफ्ना तीन छोराह�लाई 
पिन परमे�रको आज्ञा पालन गनर् िसकाउनुभयो। 
अब परमे�रले नूहलाई धेरै अनौठो र िवशेष 

त�रकामा �योग गन� योजना 
बनाउनुभयो!



मािनसको दःुखको सु�वात

परमे�रको वचन, बाइबलबाट एउटा कथा,

मा पाइन्छ

उत्पि� ३-६

"तपा�को वचनको �वेश�ारले �काश �दन्छ।." 
भजनसं�ह 119:130



समा�



यो बाइबल कथाले हामीलाई हा�ो अद्भुत परम�ेरको बारेमा
बताउँछ जसले हामीलाई बनाउनुभयो र उहाँलाई तपा�ले िच� चाहनु�न्छ।

हामीले नरा�ो काम गरेका छ� भनेर परमे�रलाई थाहा छ, जसलाई उहाँले पाप 
भ�ु�न्छ। पापको सजाय मृत्यु हो, तर परमे�रले तपा�लाई यित धेरै माया गनुर्�न्छ 

�क उहाँले आफ्नो एकमा� पु�, येशूलाई �ुसमा मनर् र तपा�को पापको सजाय 
पाउन पठाउनुभयो। त्यसपिछ येश ूफे�र जीिवत �नुभयो र स्वगर्मा घर जानुभयो! 
य�द तपा�ले येशूमा िव�ास गनुर्भयो र उहाँलाई आफ्ना पापह� क्षमा ग�र�दनु 

भयो भने, उहाँले यो गनुर्�नेछ! उहाँ आउनु�नेछ र अिहले तपा�मा 
ब�ु�नेछ, र तपा� उहाँसँग सध�भ�र बाँच्नु�नेछ।

य�द तपाइँ यो सत्य हो भ�े िव�ास गनुर्�न्छ भने, भगवानलाई यो भन:
ि�य येशू, म िव�ास गछुर् �क तपा� परमे�र �नु�न्छ, र मेरो पापह�को लािग मन� 

मािनस ब�ुभयो, र अब तपा� फे�र जीिवत �नु�न्छ। कृपया मेरो जीवनमा 
आउनुहोस् र मेरो पापह� क्षमा गनुर्होस्, ता�क म अब नयाँ जीवन पाउन सकँू, र 
एक �दन सध�भ�र तपा�सँग �न जानुहोस्। मलाई तपा�को आज्ञा पालन गनर् र 

तपा�को ब�ाको �पमा तपा�को लािग बाँच्न म�त गनुर्होस्। आमेन।

बाइबल पढ्नुहोस् र हरेक �दन परमे�रसँग कुरा गनुर्होस्! यूह�ा ३:१६
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