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ःमरण गनुपर् न पद :“तर सबैभन्दा उच्च रहेको ये शलेम त ःवतन्ऽ छ। उनी
् ) "गलाती ४:२६
हाॆो आमा हुन।

पान्तिरत(

वा औिचत्यको अन्त्य भयो। सीनै

पहाडमा िदएको व्यवःथा र सुसमाचारको

कितपय इसाईह ले पुरानो करारको गिरमा वा मह वलाई ःवीकार
गनर् चाहाँदैनन्। उनीह ले भन्छन् येशूको मृत्युपिछ पुरानो करारको अिधकार

बीचमा तालमेल छै न भनेर ितनीह ले ूायजसो दावी गदर्छन्। जुन करार
सीनैको पहाडमा िदइयो त्यो केवल व्यवःथाको पालना गनर्लाई माऽ िदइएको
हो भनेर ितनीह को िनणार्यक धारणालाई ूचिलत गराउँदछन्। त्यसबेला

मािनसह ले

व्यवःथाको

आवँयकताह

पूरा

गनर्

असफल

भए

भनेर

ितनीह ले दावी गदर्छन्। त्यसकारण परमेँवरले नयाँ करार ल्याउनुभयो भनेर

ितनीह

करारह

भन्दछन्। यसको फलःव प कितपय इसाईह को िदमागमा दुई

यसरी िभ ै छन् भनेर सोच्दछन् :पुरानो करार व्यवःथामा आधािरत
र नयाँ चािहँ अनुमहमा अथार्त ् व्यवःथासँग सरोकार छै न।
यो लोकिूय धारणा भएपिन गलत छ। मुिक्त भनेको किहल्यै पिन

व्यवःथालाई पालन गरे र पाइएको िथएन न त पाउने नै छन्। बाइबलको

मुतािवक यहू दी धमर् जिहले पिन अनुमहमा नै आधािरत िथयो। िलगािलजम वा
व्यवःथाको िरितिथित पालन गरे र मुिक्त पाउँछ भनेर गलातीका

िवँवासीह लाई यहू दी×इसाईह ले जुन िसकाइरहे का िथए त्यो न त सत
इसाई धमर् नै िथयो न त पुरानो करारको। इसाई िशक्षादीक्षासँग माऽ होइन,

पुरानो करारको िशक्षादीक्षालाई उल्टो िसकाइरहे का गलातीका किथत इसाई
धमर्ग ु ह सँग पावलले सामना गिररहे का िथए। दुवै करारह समयको होइन

तर मानव मनिःथितको ूितिबम्ब गरे का िथए। दुबै करारले दुई िकिसमबाट
परमेँवरसँग कसरी सम्वन्ध राख्ने भनेर िसकाएका िथए। आफ्नै ूयासबाट
परमेँवरलाई खुशी पानर् सक्छ भ े धारणा गलत छ भनेर पुरानो करारले
दे खाउँदछ ,जसरी केनले गनर् खोजेका िथए। र नयाँ करारमाचािहँ अबेलले
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जःतै ,परमेँवरले गनुभ
र् एको ूित ा वा कबूललाई कायार्न्वयन गनर् उहाँकै
अनुमहमा पूणर् पमा भर पनुप
र् छर् भनेर दे खाउँदछ।
१॰ करारका मौिलक आधारह

गलाती ४:२१×३१मा इॐायलको इितहासलाई औल्ँ याएर पावलले

वाख्या गनर् खोजेका पदह उनका सम्पूणर् पऽह मा ती बुझ्न अत्यन्त किठन
पदह हुन ् भनेर धे रैले सोच्दछन्। ती पदह बुझ्न पुरानो करारमा भएका
व्यिक्तह

र घट्नाह को

ान हुन ज री छ नऽभने ती पदह लाई िलएर

कसै सँग तकर् गनर् सिजलो हुँदैन। पावलले ूःतुत गरे को तकर् कि को
मह वपूणर् छ भनेर बुझ्न पुरानो करारको मोटामोटी मौिलक ान हुन ु नै
पिहलो कदम हो। उनको मूल तकर् भनेको करारको अवधारणा हो।
िहॄू शब्दबाट अनुवाद गिरएको “कभनेन्ट (covenant)" अथार्त ् करारचािहँ

बेिरट berit हो। यो शब्द किम्तमा तीनसय पल्ट पुरानो करार वा ओल्ड

टे ःटामेन्टमा उल्लेख गिरएकोछ। यसको अथर् ,कानूनी सम्झौता वा म रु नामा ,
ु ह मा
एक आपसमा गिरएको सम्झौता अथवा सहमित हो। एिशयाका मुलक
हजार वषर्सम्म मािनस र दे शह को बीचमा आपसी सम्झौता गरे र शािन्तसँग

जीवन

िनवार्ह गन ूिबयाले मह वपूणर् भूिमका खेलेको िथयो। ती
सम्झौताह लाई ूायजसो पशुलाई मारे र कायार्न्वयन गिरन्थ्यो। यिद दुई

समूहको

बीचमा

भएको

सम्झौतालाई

र

गिरयो

वा

त्यसमा

बाँिधएका
वचनह लाई तोिडयो भने के हुनेछ भनेर पशुलाई गरे को बिलबाट इँिगत
गिरन्थ्यो वा दे खाइन्थ्यो।
“आदमदे िख येशूसम्म नै परमेँवरले मािनसह सँग ौृङ्खलाव

तिरकाले िबिभ

करार वा सम्झौता गनुभ
र् एको िथयो। त्यो सम्झौताको
ु न्ु थ्यो जुन दाउदसँग गिरएको करारमा
केन्ििवन्दु आउनेवाला उ ारकतार् हुनह
िनणार्यक

िबन्दुमा

७:१२×१७

,यशैया

पुर्याइएको
११

िथयो

बेिबलोनमा

उत्पि

१२:२,३

दासत्वको

जीवन

,२

सामुयल

िबताइरहे का

इॐायलीह लाई परमेँवरले अझ ूभावकारी नयाँ करारको ूित ा गनुभ
र् एको

िथयो (यिमर्या ३१:३१×३४)। त्यस ूित ामा पिन दाउदकै घरानाबाट मसीह
अथार्त ् उ ारकतार्को आगमन हुनेछ भिनएको िथयो )इजिकयल ३६:२६×२८ ,

३७:२२×२८।"× हान्स के लारोन्डेल ,आवर िबयटर रीिडमर )बेिरयन
िःू स् मीिशगन :आन्ि ु युिनभिसर्टी ूेस ,२००५(, पृ॰ ४बाट पान्तिरत।
ँ
अदनको बगचामा पापको ूवेश गनुर् भन्दा अिघ परमेँवरले आदमसग

करार बाँध्नुभएको िथयो। त्यो ूथम करारको आधार के िथयो ?हेनह
र्ु ोस् :
उत्पि १:२८ “परमेँवरले आिशष् िदँदै यसो भन्नुभयो, "ितॆा धेरै छोरा-
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छोरीह

होऊन् र ितॆा सन्तानले सारा पृथ्वी भ न् र त्यसमािथ अिधकार
ग न्। माछा, चरा-च ु ी र सबै ज लका पशुह म ितॆा हातमा िदँदै छु ।",
्
उत्पि
२:१-३ “1 यसरी आकाश, पृथवी
र त्यहाँ भएका सबै कुराह
बिनसिकए।
2र सात िदनसम्ममा परमेँवरले आफूले गरे का सबै काम
िसध्याउनुभयो र त्यो िदन िवौाम िलनुभयो।

3उहाँले सात िदनलाई आिशष्

िदनुभयो र त्यसलाई एउटा िवशेष िदन गरी अलग छु ट्
िदनसम्ममा उहाँले आफूले गरे का सृिंटका काम
गनुभ
र् एको िथयो। "र उत्पि

मािनसलाई

अदनको

बगचामा

ाउनुभयो िकनभने त्यस

िसध्याउनुभएर िवौाम
२:१५-१७ “15 तब परमूभ ु परमेँवरले

त्यसको

गोड-गाड

र

हेरचाह

गरोस् भनी

राख्नुभयो। 16- 17उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, "असल र खराबको ान िदने
खको फल छोडेर बगचाका अ सबै खका फल ितमी खान सक्छौ। त्यस
खको फल भने ितमीले नखानू, खायौ भने त्यही िदन ितमी मनछौ।"
सृि मा गिरएको करारका

ूमुख भागह मा िबवाह ,शारीिरक पिरौम

र साबथ समावेश भएका िथए। तर करारमा समावेश भएक सबभन्दा ूमुख

िनदशनमा िनषेध गिरएको वा नखानु भनेको फल नखानु िथयो। करारको
मौिलक ःवभाव नै “अनुशासनमा वस "वा

“आ ालाई िशरोपर गर र िदघार्य ु

होऊ "िथयो। परमेँवरको समन्वय वा तालमेलमा सृि गिरएको ूकृितमा
मािनसह बाट कुनै असम्भव कुराह
गनर् परमेँवरले अपेक्षा गनुभ
र् एको
िथएन। मािनसह ले ःवभािवक

पमा परमेँवरको आ ालाई पालन गनर्

सिकन्थ्यो। तर आदम र हवाले अःवभािवक कदम चाले। ितनीह ले गरे को
सृि मा गिरएको परमेँवरसँगको सम्झौता तोिडिदयो। सु मा
मानवजाितमा पापको िवषले िबषाक्त नभएको कारण परमेँवरसँग गिरएको
काममा

सम्झौतालाई पालन गनुर् असम्भव भएको िथएन। अिन जब आदम र हव्वाले
परमेँवरको करारलाई भ गरे ,उहाँ त्यि क्कै हात बाँधेर बःनुभएन। आदम

र हव्वाको कारण िबिमएको सम्वन्धलाई पुन:ःथापना गनर् उहाँ फेिर अमसर
ु यो। यो उहाँले अनुमहको करारबाट गनुभ
हुनभ
र् यो जसले मुिक्तदाताको
ँ
आगमनलाई औल्याएको
िथयो। यो नै मािनससँग िनरन्तर पमा सम्वन्ध

ःथापना गन परमेँवरको चाहनाको सु वात िथयो )उत्पि

३:१५(।

बाइबलमा िदइएको सुसमाचारको ूित ा उत्पि
३:१४-१५मा
ू
ु
ु
पाइन्छ। येशमा हुने आशा ती पदको कन कनामा लुकेको तपाँईले पाउनुभएको
छ ?हेनह
र्ु ोस्" :14 तब परमूभ ु परमेँवरले साँपलाई भन्नुभयो, "यसको लािग
तले दण्ड पाउनेछस् र सबै पशुह मध्ये तले माऽ यो सराप पाउनेछस्।
अबदे िख उसो पेटको बलले घॐे र तँ िहँड्नेछस् र जीवनभिर माटो खानेछस्।
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ँ ाई र ःऽीलाई आपसमा घृणा गनर् लाउनेछु, तेरो सन्तान र ःऽीको
15म तल
सन्तानको बीचमा म दुँमनी हािलिदनेछु र त्यसको सन्तानले तेरो टाउको
कुच्च्याउनेछ र तले त्यसको सन्तानको कुकर्ु च्चा डःनेछस्।"
ँ गनुभ
२॰ परमेँवरले अॄाहमसग
र् एको करार वा सम्झौता
ँ कःतो खालका करारह
परमेँवरले अॄाहमसग

बाँध्नुभएको िथयो ?

त्यसको ूत्यु रमा अॄाहमले के भने ?हेनह
र्ु ोस् :उत्पि
१२:१×५ "१
परमूभ ुले अॄामलाई भन्नुभयो, “ितॆो दे श र ितॆा कुटुम्ब तथा ितॆा िपताका
घरबाट िनःकेर जुन दे श म ितमीलाई दे खाउँछु त्यहाँ जाऊ। २ “म ितमीबाट
एउटा ठू लो जाित खड़ा गनछु , र ितमीलाई आिशष्िदनेछु। म ितॆो नाउँ ूिस

गराउनेछु, र ितमी आिशष्को मूल हुनछ
े ौ। ३
आिशष्िदनेछु, र ितमीलाई सराप िदनेह लाई
पृथ्वीका सबै कुलले आिशष्पाउनेछन्।” ४
ँ
बमोिजम अॄाम गइहाले, र लोत पिन ितनीसग

ितमीलाई आिशष्िदनेह लाई म
सराप िदनेछु। ितमी ारा नै
यसैकारण परमूभ ुले भन्नुभए
गए। हारानबाट िनःकेर जाँदा

अॄाम पचह र वषर्का िथए। ५ अॄाम, ितनकी पत्नी साराई र ितनका भितजा
लोत र ितनीह ले जम्मा गरे का सबै धन-सम्पि

र हारानमा ूाप्त गरे का

मािनसह लाई िलएर कनान दे शमा जानलाई िनःके, अिन त्यहाँ पुग।
े "
पुरानो

करार

बाइबलमा उल्लेख गिरएका परमेँवरका धेरै
ूित ाह मा उहाँले अॄाहमसँग गनुभ
र् एको ूथम् कबुलह
पिन अत्यन्त
मह वपूणर् तथा उल्लेखनीय भएको पाउँछ । उत्पि
१२:१×५का सबै
पदह ले परमेँवरको अनुमहको बारे मा बताउँदछ। अॄामसँग िमऽताको हात

बढाउने पिहलो कदम परमेँवरले चाल्नुभएको िथयो ,तर अॄामले अथक त्याग

तपःया गरे र परमेँवरलाई खुशी पारे र उनको अमसरताबाट परमेँवरले ूित ा

वा वाचाह

उनलाई िदन वाध्य भएको होइन। परमेँवरको िनगाहा पाउन

अॄामले केिह गरे को िथएन ,न त पापी मािनस भएको है िसयतले परमेँवरको
महान् ि को योग्य नै िथयो। परमेँवर र अॄामको बीचमा आपसी सहमित
भएर उक्त ूथम् सम्झौता कायम भएको िथयो भनेर किहँपिन उल्लेख गिरएको
छै न। सबै कबूल वा वाचा वा ूित ाह

ूथमत :परमेँवर आफैले गनुभ
र् एको

िथयो। अिन परमेँवरले गनुभ
र् एको बाचामा अॄाम ारा िवँवास गनर् आ ान
गिरएको िथयो। त्यो कुनै कमजोर अन्ध िवँवासका धारणाले ूेिरत भएर
िवँवास गरे को होइन। पचह र वषर्को वृ ाअवःथामा आफ्ना िपताको घर ,

जायजेथा र आफन्तलाई छोडे र किहल्यै पिन नदे खेको तर परमेँवरले ूित ा
गनुभ
र् एको दे शमा जाने िवँवास चानच ुने िवँवास िथएन। )तर परमेँवरको
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िनदशनमा आफ्ना गुिठयारह लाई छोडे र आफ्ना ौीमती र आफूसँग भएका
सामानह लाई पोको पुन्तरो बाँधी चटक्क िहँडेका िथए(।
“परमूभ ुले अॄामलाई भ ुभयो ,“ितॆो दे श र ितॆो कुटु म्व तथा

ितॆा बाबुको घरबाट िनःकेर जाऊ। मैले दे खाएको दे शमा ितमी जाऊ।
ितमीबाट मैले एक ठू लो जाित खडा गनछु र ितमीलाई आिशष िदनेछु। मैले
ितॆो नाउँ ूिश
गराउनेछु। )सबैको िनिम्त (ितमी नै आिशषको ौोत
हुनेछ । जसले ितमीलाई आिशष िदन्छ त्यसलाई म आिशष िदनेछु। जसले
ितमीलाई सराप्छ त्यसलाई मैले पिन सराप्नेछु। पृथ्वीका सारा जाित वा कुलले

ितमी ारा नै आिशष पाउनेछ।" त्यस ूित ामा सृि कतार्ले मानव जाितलाई
उ ार गन लआयको पुननिवकरण गिरएको िथयो। उहाँले आदम र हव्वालाई

अदनको बगचामा आिशस िदनुभएको िथयो (उत्पि

१:२८,५:२) र उहाँले

जलूलयपिछ नोहा र उनका छोराह लाई आिशष िदनुभएको िथयो) उत्पि

९:१)। यस ूिबयामा उ ारकतार् पठाउने अिघको ूित ालाई परमेँवरले
ःप

पानुर् भएको िथयो। त्यस ूित ामा परमेँवरले मानव जाितलाई उ ार

गनुह
र् न
र् न
ु ेछ, पापको नाश गनुह
ु ेछ र गुिमएको रमणीय ःवगर्को पुनःथार्पना

गनुह
र् न
ु ेछ भनेर उल्लेख गिरएको छ (उत्पि

३:१५)। जगत व्यापी पमा
सारा मािनसह लाई आिशष िदने ूित ालाई अॄाहमसँगको सम्झौतामा समावेश

भएको िथयो।"

पान्तिरत।

हान्स के॰ लारन्डेल, आवर िबयटर िरिडमर ,पृ॰ २२ ,२३बाट

(परमेँवरको

बाचामा

भर

परे र

अॄाम

आफ्ना

िपता

तथा

कुटु म्वह को घरबाट िनःकेर गइहाले। र उनको साथमा उनको भितजा लोत
पिन गएको िथयो। हारानमा बःदा उनले आजर्न गरे का ौीसम्पि ,उनका
आफ्ना मािनसह

िलएर उनी िनःकेका िथए। उनको ौीमती सारा पिन
उनको साथमा िनःकेकी िथइन् (उत्पि १२:१×५ पान्तिरत)

परमेँवरले अॄामलाई पुऽ िदन्छु भनेर कबुल गनुभ
र् एको िथयो। उनले दश

वषर्सम्म पख। यी वषर्ह मा परमेँवरको ूित ाूित अॄामले के ूश्नह
मनमा उव्जाएका िथए ?हेनह
र्ु ोस् :उत्पि १५:१×६ " १ त्यसपिछ दशर्नमा
अॄामकहाँ परमूभ ुको यो वचन आयो, “अॄाम, ितमी नडराऊ। ितॆो ढाल म नै
हुँ, र ितॆो इनाम अत्यन्त ठू लो हुनछ
े ।” २ तर अॄामले भने, “हे परमूभ ु

परमेँवर, तपाईंले मलाई के िदनुहन्ु छ र? िकनभने म सन्तानिवहीन नै छु , मेरो
घरको उ रािधकारी दमःकसको एलीएजर हुनछ
े ।” ३ फेिर अॄामले भने,
“हेनह
र्ु ोस्, तपाईंले मलाई सन्तान िदनुभएन, र मेरो घरमा जन्मेको दास नै मेरो
उ रािधकारी हुनछ
े ।” ४ तब परमूभ ुको यो वचन फेिर ितनीकहाँ आयो, “यो
मािनसचािहँ ितॆो उ रािधकारी हुनछ
े ै न, तर जो ितॆो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै
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ितॆो उ रािधकारी हुनछ
े ।” ५ अिन उहाँले ितनलाई बािहर लगेर भन्नुभयो,

“आकाशितर हेरेर तारा गन्न सक्छौ िक सक्दै नौ, गिनहेर।” उहाँले ितनलाई
भन्नुभयो, “ितॆा सन्तानह पिन त्यःतै हुनछ
े न्।” ६ अिन ितनले परमूभ ुमािथ

िवँवास गरे , र यो ितनको िनिम्त धािमर्कता गिनयो।"

इसाईह को सोचमा अॄाम िव ासको धरोहर भनेर िचिनन्छ। हामी
सोच्छ उनले परमेँवरमा किहल्यै पिन श ा गरे नन् न त उहाँसँग उहाँको

ूित ाको बारे मा केिह सोधे। तर यथाथर्मा बाइबलले उनको िचऽण िभ ै
ूकारले गरे को पाउँछ । परमेँवरको वचनमा अॄामले िवँवास त गरे तर
कितपयसमयमा उहाँसँग सोधपुछ पिन गरे का िथए। उनको िवँवास ूगितशील
िवँवास िथयो। जसरी येशूको कायर्कालमा एक जना बाबुले उहाँसँग अनुरोध

गरे को िथयो ,“म िवँवास गछु र् !मेरो अिवँवासूित िवजय ूाप्त गनर् मलाई
सहायता गनुह
र् ोस्।) "मकूर्स ९:२४ (त्यसरी नै केिह हदमा उत्पि १५:७मा
अॄामले परमेँवरसँग अनुरोध गरे का िथए। तर शब्दह को ूयोगचािहँ केिह

फरक िथयो। अॄामको िज ासालाई मेट्दै परमेँवरले मायालुपूवक
र् भ ुभएको
िथयो िक उहाँको ूित ा िन य िथयो। औपचािरक
पमा परमेँवरले
अॄामसँग करार बाँधेर आफ्नो ूितव ता दे खाउनु भएको िथयो )उत्पि

१५:७×१८(। आफ्नो ूित ालाई मािनसको सामु ूःतुत गनर् परमेँवर आफै
ु एको िथयो भनेर ती पदह ले अचम्म
उसको ःतरमा आउन राजी हुनभ
तिरकाले दे खाएको छ। अॄामको समयमा कुनै पिन िविोही सेवकह को

ःतरमा ओल्हर मध्यपूवक
र् ा शासकह ले नीितगत सम्झौता वा ूित ा गरे को
पाइँदैन। तर परमेँवरले आफ्नो वचनव तालाई साकार ूदान गनर्
पशुह लाई मारे र टु बा टु बा गराउन लगाएर त्यसलाई ूतीकको

पमा ूयोग

गनुभ
र् एको िथयो। उहाँले आफ्नो ूित ालाई पूरा गनर् आफ्नै ज्यानलाई
जोिखममा पानुभ
र् एको िथयो। येशूलाई आफ्नो जीवन बुसमा टाँग्न लगाएर
परमेँवरको ूित ाको यथाथर्तताको ूदशर्न गनुभ
र् एको िथयो।
तपाईँ

पिन

परमेँवरको

ूित ाूित

सं घषर् गिररहनुभएको

होला।

तपाईँको जीवनमा कितपय समयमा असम्भव कुराह लाई िवँवास ारा सम्हाल्नु

परे को होला। त्यो समयको याद के तपाईँलाई आउँछ ?जे भएतापिन वा
जुनसुकै पिरिःथितको सामना गनुप
र् रे तापिन परमेँवरको वचनमा अिडग भएर बःन
तपाँईले कसरी िसक्नुहन्ु छ ?

३॰ अॄाम ,सारा ,र दासी हगार
उत्पि

१६मा उल्लेिखत हगारको बृतान्तमा पावलको धारणा फरक

छ भनेर िकन गलाती ४:२१-३१मा उल्लेख गिरएको छ
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?पुरानो करारको

कथालाई ूयोग गरे र मुिक्तको िवषयमा कुन मह वपूणर् िबषयलाई पावलले
ँ
औल्याइरहे
को पाइन्छ? हेनहर्ु ोस् दुवै अंश: उत्पि १६ "१ आफ्नी पत्नी
साराईबाट अॄामको कोही सन्तान भएको िथएन। तर हागार नाउँ भएकी
ितनकी एक िमौी कमारी िथई। २ साराईले अॄामलाई भिनन्, “हेनह
र्ु ोस्,

परमूभ ुले मेरो कोख बन्द गिरिदनुभएको छ। यसकारण मेरी कमारीकहाँ

जानुहोस्। शायद त्यसबाट मेरो िनिम्त सन्तान हुन सक्छ।”

अॄामले साराईको कुरा माने। ३ अॄाम कनानमा बसेका दश वषर्पिछ

ितनकी पत्नी साराईले आफ्नी कमारी िमौी हागारलाई आफ्ना पित अॄामलाई

ितनकी पत्नी हुनलाई िदइन्। ४ अिन ितनी हागारकहाँ गए, र त्यो गभर्वती
भई। जब त्यसले “म गभर्वती भएछु ” भनी थाहा पाई, तब त्यसले आफ्नी

मािलक्नीलाई तुच्छ

िंटले

हेन र् लागी। ५ साराईले

अॄामलाई भिनन्,

“ममािथको अन्याय तपाईंकै िशरमािथ परोस्। मैले आफ्नी कमारी तपाईंकै
काखमा िदए,ँ र त्यो गभर्वती हुने िबि कै मलाई तुच्छ ि ले हेन र् लागी।
परमूभ ुले तपाईं र मेरो बीचमा इन्साफ गिरिदऊन्।” ६ तर अॄामले
साराईलाई भने, “हेर, ितॆी कमारी ितॆै हातमा छे । त्यसलाई जे गनर् मन लाग्छ

त्यही गर।” तब साराईले त्यसिसत कठोर व्यवहार गनर् लािगन्, र त्यो ितनको
सामुन्नेबाट भागेर गई। ७ परमूभ ुका दूतले त्यसलाई उजाड़-ःथानमा शूरितर

जाने बाटोकै पानीको मूलनेर भे ाए। ८ र ितनले सोधे, “ए साराईकी दासी

हागार, कहाँबाट आयौ र कता जाँदैछौ?” त्यसले भनी, “मेरी मािलक्नी साराईको
सामुन्नेबाट भाग्दै छु।” ९ परमूभ ुका दूतले त्यसलाई भने, “ितॆी मािलक्नीकहाँ

फकर जाऊ, र ितनकै अधीनमा बस्।” १० परमूभ ुका दूतले फेिर त्यसलाई
भने, “म ितॆो वंशलाई यित औधी बढ़ाउनेछु िक त्यो धेरै भएकोले गन्न
सिकनेछैन।” ११ परमूभ ुका दूतले त्यसलाई भने, “ितमी गभर्वती छौ, र
ितमीले एउटा छोरो जन्माउनेछौ। ितमीले त्यसको नाउँ इँमाएल राख्नू,

िकनभने परमूभ ुले ितॆो दु:ख हेनभ
र्ु एको छ। १२ मािनसह मा त्यो ज ली

गधाजःतै हुनछ
े । त्यसको हात सबैका िव
त्यसको िव

मा उ नेछ,

र सबैका हात

मा उ नेछन्। आफ्ना सबै नातेदारह कै शऽुतामा त्यो बसोबास
गनछ।” १३ हागारले आफूिसत कुरा गनुह
र् न
ु े परमूभ ुलाई यःतो नाउँ िदई,
“मलाई दे ख्नुहन
ु े परमेँवर तपाईं हुनहु न्ु छ।” िकनभने त्यसले भनी, “मैले साँच्ची

नै परमेँवरलाई दे खेकी छु , र उहाँलाई दे खेर पिन म जीिवतै छु ।” १४
ँ ेरोको नाउँ बेअर-लहै -रोइ रािखयो। कादे श र बेरेदको
यसकारण त्यस पध

बीचमा त्यो पछर्। १५ अिन हागारले अॄामको एउटा छोरो जन्माई। हागारले
जन्माएको आफ्नो छोराको नाउँ अॄामले इँमाएल राखे। १६ हागारले
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अॄामको िनिम्त इँमाएल जन्माउँदा अॄाम छयासी वषर् पुगक
े ा िथए।" र

गलाती ४:२१-३१ "२१ ितमीह

व्यवःथाको अधीनमा रहन चाहनेह ले

मलाई भन, व्यवस्थाले के भन्छ के ितमीह लाई थाहा छै न? २२ िकनभने
लेिखएको छ, अॄाहामका दुई छोराह
िथए, कमारीतफर्बाट एक, अक चािहँ
ःवतन्ऽ ःऽीबाट। २३ कमारीको छोरोचािहँ शरीरअनुसार जन्मेको िथयो, तर
ःवतन्ऽ ःऽीबाट जन्मेको छोरो ूित ा ारा। २४ यो कुरालाई
पमा िलन सिकन्छ। ती ःऽीह

दुई िकिसमका करारह

पक ंटान्तको
् एउटीचािहँ
हुन।

सीनै पवर्तबाट दासत्वको लािग सन्तान जन्माउने हागार हो। २५ हागार अरब
ँ त्यसको तुलना गनर् सिकन्छ।
दे शको सीनै पवर्त हो, र वतर्मान य शलेमसग

िकनिक त्यो आफ्ना बालकह का साथ दासत्वमा छ। २६ तर मािथको
् २७ िकनभने लेिखएको छ, “हे
य शलेम ःवतन्ऽ छ, जो हाॆी आमा हुन।
नजन्माउने बाँझी, आनन्द गर, हे ूसवपीडा थाहा नपाउने, मन खोलेर कराऊ,

िकनभने पित भएकी ःऽीभन्दा त्यािगएकी ःऽीका छोरा-छोरी धेरै छन्।” २८

अब हे भाइ हो, इसहाकजस्तै हामी पिन ूित ाका सन्तान ह । २९ तर त्यस
बेला जसरी शरीरअनुसार जन्मेकोले आत्माअनुसार जन्मेकोलाई सताउँदथ्यो,
अिहले पिन त्यःतै छ। ३० तर धमर्शाःऽले के भन्दछ? “कमारी र त्यसको
ँ उ रािधकारी
छोरालाई िनकािलदे ऊ, िकनभने दासी-पुऽ ःवतन्ऽ ःऽीको छोरासग

हुनछ
े ै न।” ३१ यसकारण भाइ हो, हामी कमारीका होइन , तर ःवतन्ऽ ःऽीका
सन्तान ह ।"

परमेँवरले गनुभ
र् एको ूित ाूित अॄामले असफल िवँवास जनाएका
िथए भ े ूमाण उत्पि मा उल्लेिखत हगारको बृतान्तले दे खाउँदछ। )यस
उपकथामा परमेँवरले सरासर हःतक्षेप नगरे को कारणले मािनसलाई उहाँूित

शङ्का गन अिधकार िदइएको छ भ े िबचार यस अनुवादकको छ(। फारो

राजाले सारालाई आफ्नो बनाउन चाहने बममा अॄामलाई धेरै उपहारह

िदएका िथए। ती उपहारमा इिजप्टको हगार पिन साराको बदिलमा दासीको
पमा उनलाई सहयोग गनर् िदइएको हुनपु दर्छ। आफ्नो ज्यान जोगाउन
आफ्नी ौीमती सारालाई बिहनी भ लगाएर झुट त िथएन ,िकनभने सारा
अॄामको सानीमाकी छोरी िथइन् (आफू बच्न खोजेका िथए। यो नै अॄामलाई

रक्षा गछु र् र साराकै कोखबाट सन्तान हुनेछ भ े परमेँवरको ूित ाूित

शसि त भएको ूथम उदाहरण िथयो )उत्पि

१२:११×१६(।

कबुल गिरएको बालक जन्मला भनेर अॄाम र साराले दश वषर्सम्म
कुरे का िथए। तर सारा बाँझी नै भइरिह। साराले भन्ठानी परमेँवरलाई

उनीह को सहयोग चािहन्छ। त्यसकारण त्यस ताकाका ूचिलत चलन

अनुसार हगारलाई साराले अॄामको रखौटी हुन उनलाई सुम्पे। अिहलेको
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चलनमा ूायजसो यो चलन अनौठो हुनसक्छ। तर बाइबलको समयमा मिहला

दासी आफ्नी बाँझी मािलक्नीको िनिम्त बच्चा जन्माएर उनैलाई सुम्पने चलन
िथयो। बालक नहुकर्ु नसम्म वैकिल्पक आमाको भूिमका दासीले खेल्थी।

ुब बेबी वा कसै को िनिम्त कुनै मिहलाले पु षको
बीऊलाई वै ािनक ूिवधीबाट कोखमा रोप्न लगाउन िदएर बच्चा जन्माउँिछन्

(आजको समयमा पिन टे ः

र त्यो बालकलाई जन्माएको आमा केवल वैकिल्पक आमा (वा सोरगेट मदर
–surrogate mother) हुन पुगेको समाचारमा पाइन्छ ×अनुवादकको िटप्पण)।
यसरी आफ्नी दासीको कोखबाट जन्मेको आफ्नो पित अॄामको कुनै पिन

बालकलाई साराले आफ्नै भनेर दावी गन कानूनी अिधकारलाई उनले ूयोग
गरे की िथइन्। साराको योजना अनुसार हगारले अॄामबाट छोरो त पाइन्।
तर परमेँवरको योजना अनुसार त्यो बालक ूित ा गिरएको बालक िथएन।

अॄाम जःतो परमेँवरको महान् व्यिक्त पिन िवँवासमा कठोर

पिरिःथितमा कसरी धलमिलन सक्छ भ े ूभावकारी उदाहरण सारा र
हागारको कथाको ूकरणले खुला पमा बताउँदछ। अॄामले परमेँवरसँग

हगारबाट पाएको छोरो इँमायललाई नै त्यस ूित ाको छोरो बनाउनुहोस्
भनेर िविन्त गरे का िथए ।उत्पि

१७:१८,१९। तर अॄाम र हगारको

योजना मुतािवक जिन्मएको छोरोलाई कबुल गिरएको सन्तान भनेर परमेँवरले
महण गनर् अःवीकार गनुभ
र् यो। यसमा केवल एउटै अचम्मको कुरो त यो भयो ,

इँमायललाई जन्माउन साराले आफ्नो ौीमानलाई अकीर् ीलाई सुताउन िदन
राजी भइन्
!ूचिलत चलन अनुसार यो कुनै असाधारण ूिबया िथएन।
आिखरमा त्यो बालक इँमायल पिन अॄामकै शरीरको एक अ

िथयो। तर

यिद अॄामले परमेँवरमािथ पूरो भरोसा राखेर उहाँले कोनुभ
र् एको नक्सामा
आफूलाई समावेस गरे र चलेको भए वैकिल्पक आमाबाट पाएको वैकिल्पक
बालक जिन्मने िथएन। यिद परमेँवरकै चाहाना अनुसार चलेको भए अॄाम र

साराको घरमा गृहयु
िनम्त्याइएको िथयो।

हुने िथएन। दुवैको सम्वन्धमा त्यस घट्नाले िपडा

इँमायलको जन्म भन्दा इसाहाकको जन्म फरक तिरकाले भएको िथयो।
दे हायका पदह मा अॄाहम र साराको िवँवास आफूले अपेक्षा नगरे को
पिरिःथितमा पिन बिलयो हुनपु छर् भनेर कसरी दे खाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: उत्पि

१७:१५×१९ "१५ फेिर परमेँवरले अॄाहामलाई भन्नुभयो, “ितॆो पत्नी
साराईलाई चािहँ अबदे िख साराई नाउँले नबोलाउनू, तर त्यसको नाउँ सारा
हुनछ
े । १६ म त्यसलाई आिशष्िदनेछु, र िनँचय नै त्यसबाट म ितमीलाई
एउटा छोरो िदनेछु। म त्यसलाई आिशष्िदनेछु, र त्यो धेरै जाितह की आमा

हुनछ
े े । जाित-जाितह का राजाह

त्यसबाट उत्पन्न हुनछ
े न्।” १७ तब
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अॄाहाम घोप्टो परी मनमनै हाँसेर भने, “के सय वषर् पुिगसकेकोलाई सन्तान
होला? नब्बे वषर् पुगक
े ी साराले बालक जन्माउिलन्र?” १८ अिन अॄाहामले
परमेँवरलाई भने, “इश्माएल नै तपाईंको आिशष्मा बाँिचरहे त हुन्छ।” १९

तब परमेँवरले भन्नुभयो, “हो, तर ितॆो पत्नी साराले नै ितॆो लािग एउटा छोरा
जन्माउनेछे, र ितमीले त्यसको नाउँ इसहाक राख्नेछौ। म त्यसिसत र त्यसपिछ

हुने त्यसका सन्तानिसत आफ्नो करार ःथािपत गनछु ।", उत्पि १८:१०×१५
"१० तब परमूभ ुले भन्नुभयो, “आउँदो साल यही समयमा म िनँचय नै
ितमीकहाँ फिकर्आउनेछु, र हेर,् ितॆी पत्नी साराले एउटा छोरो जन्माएकी
हुन्छे ।” साराले चािहँ यो कुरो पालको ढोकाबाट उहाँको पिछिल्तर सुिनरहेकी
िथइन्। ११ अॄाहाम र सारा वृ

िथए र ितनीह को उमेर धेरै ढिल्कसकेको

िथयो। साराको रजःवला पिन बन्द भइसकेको िथयो। १२ यसकारण सारा
मनमनै यसो भन्दै हाँिसन्, “म वृ
भइसकेकी छु , र मेरा पित पिन वृ
भइसक्नुभएको छ, र के मलाई यो सुख हुन्छ र?” १३ तब परमूभ ुले

अॄाहामलाई भन्नुभयो, “ ‘बूढ़ी भएर पिन मैले छोराछोरी पाउने’ भनेर सारा िकन
हाँसी? १४ परमूभ ुको िनिम्त कुनै कुरो किठन छ र? आउँदो साल तोिकएकै
समयमा म ितमीकहाँ फिकर्आउनेछु, र साराको एउटा छोरा हुनछ
े ।” १५ तर
ँ ” िकनभने ितनी डराइन्। तर
साराले यसो भन्दै इन्कार गिरन्, “म हाँःदै हाँिसन।
उहाँले भन्नुभयो, “ितमी हाँसेकै हौ।” र िहॄू ११:११,१२ "११ िवँवासै ारा
साराले पिन आफ्नो उमेर ढिल्कसकेपिछ गभर्धारण गन शिक्त ूाप्त गिरन्।

िकनभने ूित ा गनुह
र् न
े ाई ितनले िवँवासयोग्य ठानेकी िथइन्। १२ यसैकारण
ु ल
मरे तल्ु य शरीर भइसकेको एउटै मािनसबाट आकाशका तारा जि कै असं ख्य र
समुिका िकनारका अनिगन्ती बालुवाका कण जि कै सन्तान उत्पन्न भए।
परमेँवरमािथ िवँवासको कमीले गदार् तपाईँ पिन के केिह िपडामा
पनुभ
र् एको िथयो ?जे भएतापिन ती भ ुलह ले गदार् परमेँवरको ूित ालाई
आत्मसात् गनुप
र् छर्

भ े

पाठ

के तपाईँले िसक्नुभएको छ ?परमेँवरका
ूित ाह मा िवँवास गनर् ,त्यसको भरोसामा रिहरन र त्यसबाट बल पाउन
तपाईँको सामु कःता िवकल्पह

खडा भइरहेको पाउनुभएकोछ?

४॰ हागार र सीनैको पहाड (गलाती ४:२१×३१)

दे हायका पदह पढ्नुहोस् र सोच्नुहोस् परमेँवरले सीनै पहाडमा आफ्ना
ँ कःतो खालको करार बाँधी उनीह सग
ँ सम्वन्ध राख्न चाहनुभएको
जनह सग
ँ गनुभ
ँ त्यो कसरी मेल खान्छ?
िथयो ?परमेँवरले अॄाहमसग
र् एको ूित ासग

ूःथान ६:२×८ "२ अिन परमेँवरले मोशालाई भन्नुभयो, “म परमूभ ु हुँ। ३
अॄाहाम, इसहाक र याकूबकहाँ म सवर्शिक्तमान्परमेँवरको पमा दे खा पर, तर
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ँ ४ ितनीह ूवास
“परमूभ ु” भन्ने मेरो नाउँले त ितनीह कहाँ ूकट भइन।
्
गरे को दे श, अथार्तकनान
दे श ितनीह लाई िदने मेरो करार मैले ितनीह िसत
बाँधेको छु । ५ यसबाहेक िमौीह ले दासत्वमा राखेका इॐाएलीह का कंटको

सुःकेरा मैले सुनक
े ो छु , र मलाई मेरो करारको सम्झना भएको छ। ६
“यसकारण इॐाएलीह लाई भन्, ‘म परमूभ ु हुँ। म ितमीह लाई िमौीह का
बोझामुिनबाट िनकाल्नेछु, र ितनीह को दासत्वबाट छु टकारा िदनेछु। आफ्नो

हात उठाएर ितनीह लाई भारी दण्ड िदएर म ितमीह को उ ार गनछु । ७ म
ितमीह लाई मेरै ूजा हुनलाई महण गनछु , र म ितमीह का परमेँवर हुनछ
े ु।
ँ
अिन म ितमीह का परमूभ ु परमेँवर हु, जसले ितमीह लाई िमौीह को
कुरा ितमीह ले जान्नेछौ। ८ अिन म
ितमीह लाई त्यस दे शमा ल्याउनेछु जो अॄाहाम, इसहाक र याकूबलाई िदने
ँ म त्यो ितमीह को अिधकारमा िदनेछु।
मैले शपथ खाएर ूित ा गरे को िथए।
दासत्वबाट

िनकाल्नुभयो

भन्ने

म परमूभ ु हुँ।” ूःथान १९:३-६ "३ तब मोशा परमेँवरकहाँ गए र
परमूभ ुले ितनलाई पवर्तबाट भन्नुभयो, “याकूबका घराना र इॐाएलीह लाई

ितमीले यसो भन्नू: ४ ‘मैले िमौीह लाई के गर, र ितमीह लाई कसरी
ग डका पखेटामा झ बोकेर मकहाँ ल्याए,ँ सो ितमीह ले दे खेका छौ। ५ अब
यिद ितमीह ले मेरा कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने, समस्त
जाितह मध्ये ितमीह चािहँ मेरो बहुमूल्य िनज धन हुनछ
े ौ। सारा पृथ्वी मेरै भए

तापिन ६ ितमीह

मेरो िनिम्त पूजाहारीह को एक राज्य र एक पिवऽ जाित
्
हुनछ
र व्यवःथा
े ौ’। इॐाएलीह लाई ितमीले भन्नुपन कुरा यी नै हुन।”

३२:१०-१२ "१० उहाँले ितनलाई िनजर्न ःथानमा भे ाउनुभयो, गजर्ने आवाजले
भिरएको उजाड़ ठाउँमा। उहाँले ितनलाई जोगाउनुभयो र ितनको वाःता
ँ ाको नानीझ रक्षा गनुभ
ँ लाई
गनुभ
र् यो, उहाँले ितनलाई आफ्नो आख
र् यो– ११ गुड़

हल्लाएर आफ्ना बचेराह मािथ हावामा उिड़रहने, पखेटा फैलाई बचेराह लाई
थाम्ने, र आफ्ना प्वाँखमािथ ती बोक्ने ग डले झ। १२ परमूभ ु एक्लैले
ँ
ितनलाई अगुवाइ गनुभ
र् यो, उहाँसग
िवदे शी दे वता िथएन।"
ँ बाँधी उनीसग
ँ सम्वन्ध जारी राख्न परमेँवरले
जुन करार अॄाहमसग
ँ पिन राख्न
चाहनुभएको िथयो त्यिह खालको सम्वन्ध उहाँले इॐायलीह सग

चाहनुभएको िथयो। साँच्चै भन

भने जुन शब्दह

उत्पि

१२:१×३मा

परमेँवरले अॄाहमको िनिम्त ूयोग गनुभ
र् एको िथयो ,झण्डै त्यिह शब्दह
ँ उहाँले ूयोग गनुभ
ूःथान १९मा मोशासग
र् एको िथयो। दुवै घट्नामा आफ्ना

जनको िनिम्त उहाँले के गनुह
र् न
भनेर परमेँवरले दे खाउनुभएको िथयो।
े
ु छ
उहाँको आिशषको उपभोग गनर् इॐायलीह बाट कुनै ूित ाको माग गनुभ
र् एको
िथएन। ब

परमेँवरले ितनीह लाई िदनुभएको आिशषको ूत्यु रमा केवल
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उहाँका कुराह

सुनरे पालन गनुम
र् ाऽ िथयो। िहॄू भाषाको अनुवादमा ूःथान
१९:५मा भिनएको “आ ा पालन गनुर् "वा “आ ालाई िशरोपर गरे र िहँड्नु "भ े

शब्दको अथर् “सु ु "हो )जसरी नेपाली अनुवादमा छ(। मािनसह को धमर्कमर्
वा कामबाट धमीर् ठहिरन्छ भनेर त्यस पदले भ
ूित ा

गदार्

जुन

िवँवास

अॄाहमले

खोजेको छै न। परमेँवरले

त्यिह िवँवास
इॐायलीह बाट पिन उहाँले अपेक्षा गनुभ
र् एको िथयो )किहलेकािहँ उनी च ुकेपिन
परमेँवरको ूित ाूित सजग हुन उनी पिछ परे का िथएनन्(।
यिद परमेँवरले इॐायलीह सँग बाँध्नुभएको करार अॄाहमसँग
बाँिधएको करारसँग िमल्दोजुल्दो छ भने पावलले त्यस सीनै पहाडको

अनुभवलाई हागारसँग िकन नकारात्मक
ूःथान १९:१-२५ "१ इॐाएलीह
त्यही िदनमा ितनीह

दे खाएका

िथए

पमा ूःतुत गदर्छन्? हे नह
र्ु ोस्:

िमौबाट िनक्लेका तीन मिहना भएपिछ–

सीनैको उजाड़-ःथानमा आइपुगे। २ जब ितनीह

रपीदीमबाट िहड़े र सीनैको उजाड़-ःथानमा आए, त्यही पवर्तकै सामुन्ने

ु े
इॐाएलीह ले छाउनी बनाए। ३ तब मोशा परमेँवरकहाँ गए र परमूभल
ितनलाई पवर्तबाट भन्नुभयो, “याकूबका घराना र इॐाएलीह लाई ितमीले यसो

भन्नू: ४ ‘मैले िमौीह लाई के गर, र ितमीह लाई कसरी ग डका पखेटामा
झ बोकेर मकहाँ ल्याए,ँ सो ितमीह ले दे खेका छौ। ५ अब यिद ितमीह ले
मेरा कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने, समस्त जाितह मध्ये
ितमीह चािहँ मेरो बहुमूल्य िनज धन हुनेछौ। सारा पृथ्वी मेरै भए तापिन ६
ितमीह

मेरो िनिम्त पूजाहारीह को एक राज्य र एक पिवऽ जाित हुनेछौ’।
्
इॐाएलीह लाई ितमीले भन्नुपन कुरा यी नै हुन।”
७ अिन मोशा तल आए, र
मािनसह का धमर्-गु ह लाई बोलाउन पठाए, र परमूभ ुले ितनलाई बोल्नू
भनी आ ा गनुभ
र् एका यी सबै कुराह

ितनीह का सामु रािखिदए। ८ सारा
मािनसह ले एकसाथ यसो भने, “परमूभ ुले भन्नुभएका सबै कुराह
हामी
पालन गनछ ।” तब मोशाले मािनसह को जवाफ परमूभ ुलाई सुनाइिदए। ९
ु े मोशालाई भन्नुभयो, “हे र,् म ितमीिसत कुरा गदार् मािनसह ले सुनूनर्
परमूभल

ितमीलाई सध िवँवास पिन ग न्भनेर म ितमीकहाँ बाक्लो बादलमा
आउनेछु।” तब मोशाले मािनसह ले भनेका कुरा परमूभ ुलाई सुनाए। १०
ु े मोशालाई भन्नुभयो, “मािनसह कहाँ गएर ितनीह लाई आज र
अिन परमूभल
् ितनीह ले आफ्नाआफ्ना लुगा धोऊन्, ११ र तेॐो िदनको
भोिल शु गर।
िनिम्त ितनीह तयार रहू न,् िकनिक तेॐो िदन सीनै पवर्तमा सबै मािनसह का
ँ ाकै सामुन्ने परमूभ ु आउनुहन
आख
े । १२ ितमीले चािहँ मािनसह का िनिम्त
ु छ
चारै ितर यसो भनेर बार लगाउनू, ‘होिशयार बस, ितमीह

पवर्तमािथ नजानू, र

त्यसका िसमाना पिन नछु नू। जसले पवर्त छु न्छ त्यो िनँचय नै मािरनेछ।
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१३ कसै ले पिन त्यसलाई नछु नू, तर ढु ाले वा काँड़ले हानेर त्यसलाई मानू।
र्
पशु होस्अथवा मािनस, त्यो जीिवत रहनेछैन’। तुरही लामो गरी बज्दा

ितनीह

पवर्तसम्म आऊन्।” १४ मोशा पवर्तबाट तल मािनसह कहाँ उऽेर

आएपिछ, ितनले मािनसह लाई शु

गरे , र ितनीह ले आफ्ना-आफ्ना लुगा

धोए। १५ तब ितनले मािनसह लाई भने, “तेॐो िदनको िनिम्त तयार होओ।
यौनिबया नगर।” १६ तेॐो िदन जब िबहान भयो तब पवर्तमा गऔयाङगुडु ङ

भयो र िबजुली चम्क्यो र बाक्लो बादल पवर्तमा उ

ो र तुरहीको अित चक

आवाज सुिनयो। छाउनीमा भएका सबै जनह
थरथर कामे। १७ तब
ँ
मोशाले मािनसह लाई छाउनीबाट परमेँवरसग भेट गनर् ल्याए। ितनीह चािहँ
पवर्तको फेदीमा खड़ा भए। १८ परमूभ ु आगोमा ओलर त्यहाँ आउनुभएको

कारणले सीनै पवर्त िबलकुलै धू वधू वाँले भिरयो। पवर्तबाट धू वाँ भ ीबाट झ

िनःक्यो र सारा पवर्त जोरिसत काँप्न लाग्यो, १९ र तुरहीको आवाज अझ

चक गरी बज्न लाग्यो। तब मोशा बोल्न लागे, र परमेँवरले मेघ गजर्नमा
ितनलाई जवाफ िदनुभयो। २० अिन परमूभ ु सीनै पवर्तको टाकुरामा ओलर
ु े मोशालाई पवर्तको टाकुरामा बोलाउनुभयो, र मोशा
आउनुभयो, र परमूभल
ु े मोशालाई भन्नुभयो, “तल गएर
मािथ उक्लेर गए। २१ तब परमूभल
मािनसह लाई सावधान गर,् नऽता ितनीह

ु ाई हे न र् बार नाघेर मािथ
परमूभल
आउलान्र ितनीह मध्ये धेरै नंट होलान्। २२ परमूभ ुको निजक आउन
पूजाहारीले पिन आफैलाई शु ग न्, नऽता परमूभ ुले ितनीह लाई तत्कालै
ु ाई भने, “मािनसह
नाश गनुह
र् न्ु छ।” २३ मोशाले परमूभल
सीनै पवर्तमा

उक्लेर आउन सक्दै नन्, िकनिक तपाईंले हामीलाई ‘पवर्तको विरपिर बार

लगाएर पिवऽ भनी अलग गर,’ भनी आ ा िदनुभएको िथयो।” २४ अिन
ु े ितनलाई भन्नुभयो, “जा, ितमी आफै तल जाऊ, र हा नको साथमा
परमूभल
ु हाँ बार
मािथ उक्लेर आइऊ। तर पूजाहारीह र मािनसह चािहँ परमूभक
नाघेर उक्ली नआऊन्, नऽता उहाँले ितनीह लाई तत्कालै नाश गनुह
र् न
ु ेछ।”
२५ यसै ले मोशा तल मािनसह कहाँ ओलर गए, र ितनीह लाई यी कुरा

बताइिदए।" र िहॄू ८:१-१३ "मैले बाँधेको करारजःतै यो हुनेछैन, जब मैले
ँ परमूभ ु
ितनीह लाई हातमा समातेर िमौदे शबाट डोर्याएर ल्याएको िथए।

भन्नुहन्ु छ, ितनीह
मेरो करारमा िःथर भई बसेनन्, यसै ले मैले ितनीह को
ँ परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, ती िदनपिछ म इॐाएलको घरानासँग यो
वाःता गिरन।
करार बाँध्नेछु, ितनीह का मनमा मेरो व्यवःथा रािखिदनेछु, र ितनीह का
दयमा त्यो लेिखिदनेछु, र म ितनीह का परमेँवर हुनेछु, अिन ितनीह मेरा
ूजा हुनछ
े न्। ‘परमूभ ुलाई िचन’ भनेर अब उसो कुनै मािनसले आफ्नो

िछमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई िसकाउनेछैन। िकनिक सानादे िख िलएर
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ठू लासम्म ितनीह

सबैले मलाई िचन्नेछन्। िकनिक ितनीह का अपराधह म
ँ ” यस करारलाई
क्षमा गनछु , र ितनीह का पाप फेिर किहल्यै सम्झनेछैन।
“नयाँ” भन्नुभएकोले नै पिहलालाई उहाँले पुरानो तुल्याउनुभयो। र जुनचािहँ
पुरानो भएर थोऽो हुँदैजान्छ, त्यो लोप भएर जानेछ।"
मानव जातको पाप र परमेँवरको ूसःत अनुमहबाट त्यस पाप
ँ
हटाउने कुरालाई सीनैको पहाडमा गिरएको करारले औल्याएको
िथयो। पिवऽ

वासःथानमा गिरएको सेवाकामह ले

परमेँवरको त्यस अनुमहलाई दे खाइएको

िथयो। सीनै पहाडमा परमेँवरले बाँध्नुभएको बाचाको समःया उहाँबाट आएको

िथएन। तर मािनसह ले म ुर गरे का ऽुिटपूणर् ूित ाह मा समःया िथयो

)िहॄू ८:६(। िवँवासमा नॆ भएर परमेँवरले गनुभ
र् एको कबुलह लाई
ःवीकार गनुक
र् ो स ा इॐायलीह ले आत्मभरोसा राखेर ूत्यु र िदए ,—
परमेँवरले भ ुभएको सबै कुराह को पालना हामी गनछ ।‘)ूःथान १९:८
पान्तिरत(। चारसय वषर् भन्दा बेसी मीौ दे शमा दासत्वको जीवन िबताएका

इॐाएलीह ले परमेँवरको शिक्त र ितनीह को पाप कितको भय र िथयो
भनेर राॆोसँग बुझेका िथएनन्। जसरी अॄाहम र साराले परमेँवरको
ूित ालाई पूरा गराउन उहाँलाई सहायता गनर् खोजेका िथए ,त्यसरी नै
परमेँवरको अनुमहको करारलाई काम अथार्त ् धमर्कमर् ारा ती इॐायलीह ले
पूरा गराउन खोजेका िथए। दुबै हागार र सीनैमा मािनसह ले गरे को ूित ाले

आफ्नै कामिबया वा धमर्कमर् ारा मुिक्तलाई कमाउन मािनसह ले गरे को
ूयासलाई दे खाउँदछ।
जुन व्यवःथा सीनै पहाडमा िदइयो त्यो व्यवःथा खराब वा हटाइयो

भनेर पावलले दावी गिररहे को छै न। गलातीह ले व्यवःथाको बारे मा गलत
वाख्या गरे कोमा पावलको िचन्ता िथयो। येशू भी िबना व्यवःथा पालन गनर्
असम्भव छ भनेर ितनीह ले थाहा पाओस् भनेर पावलले चाहे का िथए।

“आफ्नै अथक ूयास, धमर्कमर् र आफ्नै ॐोत ारा परमेँवरलाई खुशी पानर्
मािनसह
किःसएका िथए। त्यस ूिबया ारा परमेँवरलाई सं त ु
पानर्
असम्भव छ भनेर ितनीह ले थाहा पाउनुपथ्य । त्यसकारण अनुमहलाई

ँ
औल्याइ
त्यसले भी ितर लै जाने लआय बोकेको व्यवःथाले यहू दीह लाई छु न
सकेन। अनुमहमा केिन्िभूत व्यवःथाको लआयलाई वेवाःता गदार् यहू दीह
भी को निजक हुनबाट बिँ चत भए।"×ओ॰ पालमर रबटर्सन ,द बाइःट अभ

द कभनेन्टस्) िफिलपःवगर् ,न्यु जसीर् :ूेसबटे िरयन एण्ड रीफोमर्ड पिब्लिश
कम्पनी ,१९८०(, पृ॰ १८१बाट

पान्तिरत।
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५॰ आजको सन्दभर्मा इँमायल र इसाहाक

आफ्ना िवरोधीह को तकर्लाई ूितवाद गनर् पावलले केिह हरफह मा
इॐायलको इितहास ूःतुत गरे का िथए। इसाई नै भएतापिन यहू दी भएका
कारणले उनका बैरीह ले आफूमाऽ अॄाहमका सत्य सन्तान ह भनेर दावी
गरे का िथए। यहू दी इसाईको केन्ि ये शलेम र व्वःथा उनीह को आमा हो
भनेर ितनीह ले दावी गरे का िथए। गैर×यहू दी तथा अन्य जाितह अॄाहमको

सत्य सन्तान हुन सक्दै न, ितनीह अवैध तिरकाले िभत्र्याइएका सन्तानह वा
कुजात हुन ् भनेर ती इसाई भनाउँदा यहू दीह ले ितनीह लाई ठाडो अःवीकार
गरे का िथए। यिद गैर×यहू दीह
येशूको पक्का अनुयायी हुनचाहे पिहला
ितनीह

अॄाहमका छोरा हुनपु दर्छ र त्यो हुन खतनाको िबिधलाई पालन

गनुप
र् छर् भनेर ितनीह ले जोड िदएका िथए।

यो गलत हो भनेर पावलले दावी गदर्छन्। िवँवासलाई भन्दा पिन

िरितिरवाज वा संःकारलाई ूाथिमकता िदने मािनसह

अॄाहमका पक्का
होइनन् ब
इँमायल जःता अवैध छोरा हुन ् भनेर पावलले
ितनीह लाई च ुनौित िदन्छन् । खतनामा िवँवास राख्दा ितनीह “शारीिरक "

सन्तान

तत्वमा भर परे को ितनीह ले दे खाएका िथए। जुन

पले साराले हागारको

छोरामािथ भरोसा राखेका िथए त्यसरी नै सीनै पहाडमा िदएको परमेँवरको

व्यवःथालाई आफ्नै खुबीले पालन गदार्माऽ मुिक्त पाइन्छ भनेर

इॐायलीह ले

िवँवास गरे का िथए। तर सत्य त यो हो ,गैर×यहू दी वा अन्यजाित इसाईह
पो अॄाहमका सन्तान हुन ् ,तर शारीिरक जन्मबाट होइन तर परमेँवरको
्
आश्चयर् वा अलौिकक ूिबया ारा जन्मेको छोरा इसाहक जःता हुन।
“अॄाहमलाई िदइएको ूित ा जसरी इसाहक ारा पूरा गरे त्यसरी नै गैर×यहू दी

इसाईह

ूित ाका छोराछोरी हुन पुगेका छन्। इसाहक जःतै ,परमेँवरको
अनुमहको कारणले ितनीह पिन मुिक्तमा जन्म िलने अवसर पाएका िथए।

इसाहक जःतै ितनीह
पिन ूित ाको करारको पिङ्क्तमा उिभने अिधकार
पाउँदछन्।"×डी॰ जी॰ डुन ,द इिपःटलस् टु द गलेिशयनस् )लण्डन :हेिन्सकसन

पिव्लशरस् ,१९९३ पृ॰ २५६बाट

पान्तिरत।

अॄाहमका सच्चा सन्तान को हुन ् त भनेर दे हायका पदह ले कसरी
बताउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: गलाती ४:२८×३१ "२८ अब हे भाइ हो, इसहाकजस्तै

हामी पिन ूित ाका सन्तान ह । २९ तर त्यस बेला जसरी शरीरअनुसार
जन्मेकोले आत्माअनुसार जन्मेकोलाई सताउँदथ्यो, अिहले पिन त्यःतै छ। ३०
तर धमर्शाःऽले के भन्दछ? “कमारी र त्यसको छोरालाई िनकािलदे ऊ, िकनभने
ँ उ रािधकारी हुनछ
दासी-पुऽ ःवतन्ऽ ःऽीको छोरासग
े ै न।” ३१ यसकारण भाइ
हो, हामी कमारीका होइन , तर ःवतन्ऽ ःऽीका सन्तान ह ।"
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र उत्पि

२१:८×१२ "८ बालक ब दै गयो, र त्यसले दूध खान छोऔयो। र इसहाकले

दूध खान छोड़े को िदन अॄाहामले एउटा ठू लो भोज िदए। ९ तर िमौी हागारले

अॄाहामबाट जन्माएको छोरालाई ठ ा गिररहेको साराले दे िखन्। १० यसैकारण
ँ ै िनकािलिदनुहोस्,
ितनले अॄाहामलाई भिनन्, “यस कमारीलाई त्यसको छोरासग

ँ
इसहाकसग
उ रािधकारी हुन
पाउनेछैन।” ११ आफ्नै छोरो भएकोले यो कुरा अॄाहामलाई सा॑ै नराॆो
िकनिक

यस

कमारीको

छोरो

मेरा

छोरा

लाग्यो। १२ तर परमेँवरले अॄाहामलाई भन्नुभयो, “त्यो बालक र ितॆी

कमारीको िनिम्त ितमीले िचन्ता नगरी साराले ितमीलाई जसो भन्छे सोहीबमोिजम
गर,् िकनिक इसहाकबाट नै ितॆो वंशको नाउँ रहनेछ।"
परमेँवरले कबुल गनुभ
र् एको इसाहक आिशिषत बालक िथयो। तर उसले

िवरोध र सतावटको सामना गनुप
र् रे को िथयो। उत्पि

२१:८×१०मा उल्लेिखत

समारोहको बारे मा पावलले भिनरहे का िथए। त्यहाँ इसाहकलाई सम्मान िदएको

िथयो ,तर इःमायलले उसको हाँसो उडाएको जःतो दे िखएको िथयो। उत्पि

२१:९मा उल्लेिखत िहॄू शब्द “हाँसे "भनेको छ। तर साराको ूितिबयाले यो
दे खाउँछ िक इःमायलले इसाहकको ठ ा वा बेइज्जत गद िथयो। इँमायलले
जुन ् व्यवहार गरे ,आजको सन्दभर्मा त्यो मामुली हुनसक्दछ। तर त्यस समय
पिरवारको जेठा हकदार को हुने भ े कुरोको पिरिःथित सृजना भएकोले त्यहाँ
पिरवािरक कलह गिहरो
पमा गािडएको रहे छ भनेर त्यसले दे खाउँदछ।
बाइबलको कालमा धे रै राजाह ले आफ्नो ग ीलाई सुरिक्षत पानर् ितनीह को

िवरोधी वा ूितःपधार् गन जो कोिह वा पिरवारका सदःय वा आफ्नै
दाजुभाइलाई पिन मारी िदन्थे )उत्पि

९:१×६(। इसाहकले उसूित गरे को

िबरोधको सामना गनुप
र् रे को िथयो। तर बाबुको हकदार भएको नाताले सबै

सम्मान र माया ,सुरक्षा र उनको पक्षमा हुने गितिविधलाई उनले उपभोग गनर्
पाएका िथए।
हामी

इसाहकको

आित्मक

सन्तान

भएकोले

हामीमािथ गिरएको
आबमण, िवरोध वा दु:ख आइपदार् हामीले अचम्म मा ु हुँदैन। त्यो हमला

बािहरबाट नभएर चचर्कै पिरवारबाट पिन आउन सक्दछ।

तपाईँको िवँवासले गदार् के तपाईँले पिन कसैको आबमणलाई सहनु
परे को िथयो ?िवशेष गरे र तपाईँको निजकको मािनस वा िवँवासीले गरे को
हमलालाई तपाईँ के भ ह
ु न्ु छ ?वा यो पिन सोच्नुहोस् ,के अ को आःथा
तपाईँको भन्दा फरक भयो भन्दै मा तपाईँले पिन ितनीह को ठ ा गिररहनुभ

भएको छ वा ितनीह को िवँवासलाई तपाईँले आबमण गनुभ
र् एको छ ?यःतो
ु एको छ िक छै न ,सोच्नुहोस्।
दोषमा तपाईँ सहभागी हुनभ

१68

उपसं हार :

थप जानकारीको िनिम्त पढ्नुहोस्: एलेन जी

,पािशयाकर्

ाइट ारा िलिखत

एण्ड ूोफेटसको पृ॰ ३६३×३७३मा उल्लेिखत “द ल एण्ड कभनेन्टस् "
पढ्नुहोस्।

यिद परमेँवरले अॄाहमसँग गनुभ
र् एको करारमा माऽ मुिक्तको ूित ा

िथयो भने सीनै पहाडमा अक करार परमेँवरले िकन िदनुपरे को िथयो त ?सय

वषर्को दासत्व जीवन िबताएका इॐायलीह ले परमेँवरको बारे मा आत्म ान र

अॄाहमलाई गरे को करारको मूलभूत नीितह लाई िबसका िथए।॰॰॰॰

परमेँवरले इॐायलीह लाई सीनै पहाडको फेदीमा ल्याउनुभएको
िथयो। उहाँले आफ्नो मिहमा ितनीह लाई दे खाउनुभएको िथयो। उहाँले

ितनीह लाई उहाँको व्यवःथा िदनुभयो र यिद त्यसलाई पालन गरे ठू लो
आिशष पाउँछ भ े शतर् राख्नुभएको िथयोमेरो: " यिद ितमीह ले मेरो आ ा
् र मेरो करारलाई आत्मसात् गिरराख्यौ र त्यो शतर्
पूणर् पमा पालन गरयौ
अनुसार चल्यौ भने ितमीह

पिवऽ रा
दयह

मेरा पुजारीह का राज्य हुनेछौ। ितमीह

हुनेछौ।‘) ूःथान १९:५,६

मेरो

पान्तिरत(। तर मािनसह ले आफ्ना

कितको पापले भिरएको रहे छ भनेर महसुस गरे का िथएनन्। अथवा

भी को सहायतािबना परमेँवरको व्यवःथा पालन गनर् असम्भव िथयो भ े पिन
थाहा िथएन र )जोशको भरमा (ितनीह ले परमेँवरसँग करार बाँधे।॰॰॰अिन
केिह हप्ता िभऽै ितनीह ले आफूह ले परमेँवरसँग बाँधेको बाचा भ
हातले कँ ु दे को मूतीर् वा गाईलाई पूजा गनर् थाले। ितनीह ले भ

गरे र

गरे को

बाचाले गदार् परमेँवर ितनीह को पक्षमा उिभने ूिबया जारी नै रहन्छ भ े
कुराको आशा अब ितनीह मा भएन। ितनीह ले पाप गरय् भनेर महसुस गरे
र त्यसको क्षमाको आवँयकता भएको ितनीह ले थाहा पाए। अब अॄाहमसँग

गरे को करारमा दे खाएको मुिक्तदाताको आवँयता ितनीह ले पिन गरे । र

पिवऽ वासःथानमा गिरएका िविभ भोग बिलह ले आउनेवाला उ ारकतार्लाई
ँ
ँ थ्यो भनेर पिन ितनीह ले बुझे। ितनीह लाई पापको दासत्वबाट
औल्याउ
ु न्ु छ भनेर ःवीकार गद
छु टकारा िदन परमेँवर नै ितनीह को उ ारकतार् हुनह
िवँवास र ूेम ारा फेिर ितनीह
उहाँसँग सम्वन्ध जोडेका िथए। अब

ितनीह ले नयाँ करारको आिशषह लाई सराहना गनर् तयार भएका िथए।"×

एलेन जी

ाइट ,पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस , पृ॰ ३७१ ,३७२बाट
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पान्तिरत।

िचन्तनमनन :
क)

ख)

ँ को तपाईँको िहँडाइ पुरानो करार मुतािवक छ
परमेँवरसग

िक नयाँ करार मुतािवक? ती दुइमा के िभ ता तपाईँले
पाउनुभएको छ?

तपाईँको ःथानीय चचर्मा के के िवषयमा समःयाह खडा
भएको तपाईँले पाउनुभएको छ ?ितनीह लाई कसरी

सुल्झाउनुभएको छ ?के
केिह िवषयलाई िलएर तपाईँमािथ
आबमण भएको महसुस गनुभ
र् एको छ ?र साथै तपाईँ पिन
कसैूित आबमणमा सहभागी भएको छै न भनेर कसरी िनि त
हुने ?(हेनह
र्ु ोस्: म ी १८:१५×१७ "१५ “ितॆो भाइले ितॆो
ँ ा
िव मा अपराध गर्यो भने, गएर ितमीह दुई माऽ हुद

त्यसको दोष दे खाइदे ऊ। त्यसले ितॆो कुरा सुन्यो भने, ितॆो

भाइ आफ्नो भयो। १६ तर त्यसले सुनन
े भने आफ्नो साथ

अ

एक वा दुई जनालाई लैजाऊ र दुई अथवा तीन
साक्षी ारा ूत्येक कुरा पक्का होस्। १७ यिद त्यसले
ितनीह का कुरा पिन सुन्न इन्कार गर्यो भने, मण्डलीलाई
भन। त्यसले मण्डलीको कुरा पिन सुन्न इन्कार गर्यो भने,

ग)

त्यो ितॆो लािग िवधमीर् र कर उठाउनेसरह होस्।("।
ँ कितपटक
यसो गछु र् ,त्यसो गिदर्न भनेर तपाईँले परमेँवरसग

बाचा बाँध्नुभयो र त्यसलाई तोड्नुभयो ?यस िदग्दारीपूणर्
तथ्यले परमेँवरको अनुमहको कि को आवँयकता रहेछ

भनेर सोच्न र त्यसको अथर् के रहेछ भनेर बुझ्न के
तपाईँलाई सहायता िमलेको छ?
सारांश:

परमेँवरले गनुभ
र् एको ूित ामा भर नपिर आफ्नै चालमा चलेर धमर्कमर्

कमाउनु कि को मूखत
र् ापूणर् रहे छ भनेर हागार ,इँमायल र इॐायलीह को
बीचमा सीनैको पहाडको पिरसरमा घट्नाले दे खाउँदछ। आफूले गरे को
धमर्कमर्को आधारमा आफू कितको धमार्त्मा रहे छु भनेर दे खाउने ूिबयालाई
पुरानो करार भनेर िचिनन्छ। पाप पिछ आदम र हव्वासँग ःथापना भएको
अनन्तको अनुमहको करारलाई नयाँ करार भनेर िचिनन्छ। यो अॄाहममा
निवकरण गिरएको िथयो र त्यसपिछ अन्तमा भी मा पूरा भएको िथयो।
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कथा १०

िबहान आनन्द आउँछ भाग २
ु ा पाःटर र उनका पत्नी मेरीको घरमा उनलाई भेट्न
त्यस िदन बेलक
गए। मेरी घरमा िथइनन्। उनको पित सामी घर बािहर एक्लै बिसरहेको
िथयो। उसले पाःटर र उनको पत्नीलाई आफ्नो दु:ख पोखाउँदछ।

त्यस िदन

ँ पैसाको मािमलामा झगडा भएको र सबै जनाले आत्महत्या गन
उनी र मेरीसग
योजना बनाएको भनेर सबै कुरा ितनीह लाई भन्दछ।

पवर्ह को बेलामा चचर्मा गएतापिन परमेँवर ितनीह को साथमा

हुनहु न्ु छ भनेर ितनीह ले किहल्यै पिन महसुस नभएको सामीले खुलासा गछर्।

चचर्कोसको लािग रोमन क्याथोिलक चचर्ले मानेका सन्तह को मूितर्ह

आफूले

बनाएको र त्यसपिछ उसको काम केही नभएको उसले ितनीह लाई भन्यो।

पाःटर उनको ौीमतीले सामीको दु:खलाई ध्यानपूवक
र्
सुने र नॆपूवक
र्

सामीलाई हौशला िदँदै आत्महत्या जीवनको समाधान होइन भनेर उसलाई

सम्झाए। परमेँवरमािथ भरोसा राख्न र उहाँलाई अवसर िदन उहाँलाई समय

दे ऊ भनेर ितनीह ले सामीलाई भने। सामी िबचल्लीमा परे को हुनाले उसले अ

ँ कुन् आशाले
कुनै उपाय नै सोच्न सकेको िथएन। पाःटर र उनको ौीमतीसग
ितनीह

िजइरहेकाछन् भनेर सामीले सोधे। ितनीह ले तीन घन्टा कुराकानी

गरे । बाइबलबाट परमेँवरको ूेम सामीलाई ितनीह ले दे खाइिदए। परमेँवर
र उहाँको ूेमको बारे मा सामीका धेरै ूँनह

िथए। सामी र मेरीको िनिम्त

ँ माग्न
ूाथर्ना गनर् र िवशेष गरे र सामीले काम पाओस् भनेर परमेँवरसग

पाःटरले ूाथर्ना गरे । जब ती दम्पि

पाःटर दम्पती िबदाहुनलागे तब अक

ँ िबिन्त गरे ।
िदन पिन फकर आउन सामीले ितनीह सग
जब अक

ु ा पाःटर फकर आए तब मेरी आफ्ना
िदनको बेलक

ँ िथइन्। सामी त झन हँिसलो अनुहार लगाएर बसेको िथयो।
छोराछोरीह सग

त्यस िदन िबहान एक जना ठे कदारले सामीकहाँ आएर उसको िनिम्त काम गनर्
बोलाएको

िथयो

भ े

समाचार

पाःटरलाई

भ

अत्यन्त

ऊ

उत्सुक

मािनरहेकोिथयो। धेरै हप्ताह पिछ मेरी पिहलो पल्ट हँिसलो भएकी िथइ।
जीवन क्षतिबक्षत भएर बसेका ती मािनसह को जीवन अिघल्लो साबथमा भेटेको

भन्दा अत्यन्त फरक भएको ती पाःटरले दे खे।

१

अक पल्ट पाःटर जब ितनीह को घरमा फेिर भेट्न आए तब मेरीले

अत्यन्त खुशीभएर उनलाई भिनन्, "दािनएलको ज्वरो गयो! उसको खोकी
अिलअिलमाऽ बाँकी छ।" केही िदनपिछ त्यो बालक अ

जःतै हाँसीखुशी

ँ खान थालेको िथयो। मदे श, र पाःटर र
खेिलरहेको िथयो र खाना पिन राॆोसग

उनको पत्नी त्यस पिरवारलाई िनरन्तर पमा भेट्न गए। त्यस पिरवारको

जीवनमा आमूल पिरवतर्न भएको ितनीह ले दे खे। जुन पिरवार सध झगडामाऽ
गिररहन्थ्यो र मनर्को िनिम्त आ ुरी भएका िथए अब ितनीह

ँ सग
ँ ै बाइबल
सग

पढ्न र ूाथर्ना गनर् थािलरहेका िथए। जब पाःटर बाइबल अध्ययन गनर् बराबर
सामीको

घरमा

आउँथे

तब

उसले

िछमेकीह लाई

बोलाउँथ्यो। केही समयपिछ २५ जना मािनसह

पिन

सु को

िनिम्त

बाइबल अध्ययन गनर्

सामीको घरमा आउन थालेका िथए। ितन मिहनापिछ सामी र मेरीले बिप्तःमा
िलए। त्यसबेला ितनीह ले ितनीह को साथीह लाई पिन बोलाए र केही

मिहनापिछ अन्य छजनाले पिन बिप्तःमा िलए। परमेँवरलाई माया गन

एडभेिन्टःटह ले

दय खोलेर ूाथर्ना गरे को समयदे िख सामीको काम किहल्यै

पिन छु टे न। यो सामी र मेरीको िनिम्त ठू लो गवाही भएको िथयो। हरे क साबथ

त्यस दम्प ीले १००

पया दशांस र भेटीको िनिम्त खुशी साथ ल्याउँछन्।

(सामी जसको खास नाउँ अरक्यासामी र मेरी भारतको िटची गाउँमा चचर्को

सिबय सदःयह

हुन)् ।

२

