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प्रारि भक करार

यस अध्यायको मूल पदह : उत्पि

९:१५, यशैया ५४:९, उत्पि

१२:१-३,

गलाती ३:६-९, २९, ूःथान ६:१-८ र यिमर्या ३१:३४।

यस अध्यायको मूल सार पद: "५ अब यिद ितमीह ले मेरा कुरा वा वचन
साँच्चै नै सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने, समःत जाितह मध्ये
ितमीह चािहँ मेरो िविश
६ ितमीह

बहुमूल्य िनज धन हुनछ
े ौ। सारा पृथ्वी मेरै भए तापिन

मेरो िनिम्त पूजाहारीह को एक राज्य र एक पिवऽ जाित हुनछ
े ौ’।

्
इॐाएलीह लाई ितमीले भन्नुपन कुरा यी नै हुन।”
(ूःथान १९:५,६)।

अिघल्लो अध्यायमा हामीले हाॆा ूथम् पूखार् आदम र हव्वाको पापले
गदार् सारा मानव जाित पतन भएको भनेर हामीले चचार् गर्य । यस अध्यायमा
हामीले यसलाई पूरै अध्ययन पुःतकलाई सं िक्षप्तमा हे नछ । ूत्येक बुंदामा

हामीले सु का करारह को बारे मा हे नछ । ती सबैमा आआफ्नै तिरकाले सत्य
वा सक्कल करारको बतर्मान वा समयसापेिक्षत सत्यलाई ूकट गिरएको
िथयो। ितनीह

सक्कल करारको नक्कल िथए। येशूको रगतले कलभरीको

बुसमा असली, सक्कल सत्य करारलाई अनुमोदन गनुभ
र् एको िथयो। त्यही

सक्कल, असली, समयसापेिक्षत सत्य करारमा हामी येशूभक्तह

येशूको

साथमा पिॐएका हुन्छ ।
जलूलयअिघ मानव जाितको पापले गदार् यस सं सारको िबनाश

ु न्दा अिघ नोहा र उनका पिरवारलाई सु िक्षत राख्न परमेँवरले नोहासँग
हुनभ
करार बाँध्नुभएको िथयो। यस अध्यायको सु

यसै बाट हुनेछ। त्यसपिछ

परमेँवरले अॄाहमसँग बाँध्नुभएको करारितर बढ्दछ । त्यस करार हाॆो
सबैको िनिम्त सानदार, बहुमूल्य र ूित ाह ले भिरएको िथयो। अिन िसनै

पहाडमा बाँिधएको करारमा अिघ बढ्नेछ , त्यहाँ घोषणा गिरएको करारको
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उल्लेखनीयता र सान्दिभर्कताको बारे मा हामी हे नछ । अन्तमा आएर हामीले

ँ
नयाँ करारलाई िनयाल्नेछ जसलाई सबै करारह ले औल्याएका
िथए। बाँिक

सबै

अध्यायह मा ती करारका िवषयबःतुह लाई अझ गिहरो तिरकाले

हे नछ । यस अध्यायमा हामी केवल छ्वाःसमाऽ िनयाल्नेछ ।

यस अध्यायको झलक: करार वा परमेँवर र मािनसह को बीचमा

बाँिधएको सम्झौता, समझदारी वा िमलापऽ भनेको के हो? के के तत्वह

ँ
िमलेर करार बिनन्छ? परमेँवरले नोहासग
के करार बाँध्नुभएको िथयो?
ँ गिरएको करारमा के आशा पाइएको छ? िवँवास वा आःथा र
अॄाहमसग

मािनसको सिबयताले मानव पक्षको करारले के भूिमका खेल्दछ? के करार

भनेको केवल औपचािरक पमा कारोबार गरे र थन्क्याउनेमाऽ हो िक वा यसमा

सिबय सम्बधात्मक पक्ष पिन छ वा मािनस र परमेँवर बीचको सम्बन्धलाई

िबयाशील पिन बनाउँछ? नयाँ करारको मूल सारतत्व के हो?
१. करारको आधारभूत पक्षह

"१ जब अॄाम उनान्सय वषर्का भए तब परमूभ ु अॄामकहाँ दे खा

पनुभ
र् यो, र ितनलाई भन्नुभयो, “म सवर्शिक्तमान् परमेँवर हुँ। मेरो सामु िहँ , र
िनद ष भएर बस्। २ मेरो र ितॆो बीचमा म आफ्नो करार पक्का गनछु , र म
ितॆो अत्यन्तै वृि
(यो

गराउनेछु।” (उत्पि

१७:१,२)।

"िहॄू भाषाको करार वा सम्झौताको शब्दलाई बेिरथ berith भन्दछ

शब्द पुरानो करारको पुःतकमा २८७पल्ट दे खा परे को पाइन्छ)।

यसलाई िविभ

शब्दह

ूयोग गरे र अनुवाद गनर् सिकन्छ जःतै इच्छापऽ,

िवधान, सम्झौता, समझदारीपऽ, तमसुक आिद। यो शब्दको सु
त्यो ःप

कसरी भयो

छै न। तर दुई समूहको बीचमा एक हुने सहमती हो। यस सहमितले

एक आपसमा नैितक पमा बाँध्दछ। िविभ

ूकारका सम्बन्धलाई बाँध्न यो

शब्द ूयोग गिरएको छ। मािनस र मािनसको बीचमा र मािनस र परमेँवरको
बीचमा भएको सम्झौता वा िमलापऽलाई जनाउन पिन यही शब्द ूयोग
गिरएको हुन्छ। करार भ े शब्द िवशेष गरे र दुई मािनसह को समूहमा ूयोग
गिरएको छ। त्यो शब्द धािमर्क ूयोजनको िनिम्त बाइबलमा ूयोग गिरएको

छ, िवशेष गरे र परमेँवर र मािनसको बीचमा भएको सहमितलाई जनाउँछ।

तर धािमर्क ूयोजनमा साधारणतया मािनसह लाई बुझाउन यो शब्द केवल

ूितकको

पमामाऽै ूयोग गिरन्छ िकनभने यसको अथर् धेरै गिहरो छ।"-जे.
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अथर्र थम्पसन, "कभनान्ट (ओटी)," द इन्टरनेशनल ःटान्डडर् बाइबल
इन्साइक्लोिपिडया, िरभाइज्द इिडशन (मान्ड रािपडस, िमिशगन, िविलयम,
१९७९), ठे ली १, पृ. ७९०बाट

पान्तिरत।

जसरी िबवाहमा ौीमान र ौीमतीको बीचमा करार, मन्जुरी वा
सहमितमा हःताक्षर गिरन्छ त्यसरी नै बाइबलमा करारलाई सम्बन्ध बाँिधने
सहमित भनेर पिरभािषत गरे को छ। सहमित, सम्झौता वा बाइबलमा भएको

करारमा यी तीन आधारभूत तत्वह

भएको पाइन्छ:

१. ूित ाका करारह लाई परमेँवर आफैले सपथ वा बाचा बाँधेर
अनुमोदन गनुभ
र् एको िथयो (गलाती ३:१६, िहॄू ६:१३,१७)।

२. परमेँवरसँग करार बाँध्दा उहाँको इच्छालाई मा े वा िशरोपर गन
िजम्मेवारी वा मन्जुरी िदएको हुन्छ। उहाँको त्यो इच्छालाई दश
आ ाह मा व्यक्त गिरएको छ ("उहाँले आफ्नो करार, आफ्ना दश
आ ा ितमीह ले पालन गनर् भनी िदनुभयो, र उहाँले दुई वटा िशलापाटीमा ती लेिखिदनुभयो"

व्यवःथा ४:१३)।

३. परमेँवरको करारको िजम्मेवारी वा अिभभारा अन्तमा आएर येशू
भी

र मुिक्तको योजनामाफर्त पूरा भएको िथयो (यशैया ४२:१-६ "

१ मेरो च ुिनएका जन, जसमा म ूसन्न हुन्छु । ितनमा म मेरो आत्मा

रािखिदनेछु। ितनले जाित-जाितह मा न्याय ल्याउनेछन्। २ ितनी
िचच्च्याउनेछैनन्, वा कराउनेछैनन् अथवा ितनले आफ्नो सोर सड़कमा

सुनाउनेछैनन्। ३ फुटे को िनगालो ितनले भाँच्नेछैनन्, र िधपिधप

भइरहे को सलेदो ितनले िनभाउनेछैनन्। ितनले िवँवःततामा न्याय

गनछन्। ४ जबसम्म ितनले पृथ्वीमा इन्साफ ःथािपत गिरसक्दै नन्
तबसम्म न त ितनी दुबल
र् हुनेछन्, न िन त्सािहत हुनेछन्। ितनको

व्यवःथामा टापूह ले आफ्नो आशा राख्नेछन्।” ५ परमेँवर परमूभ ु
यसो भन्नुहन्ु छ– आकाश सृिंट गरे र त्यो फैलाउनुहन
ु े, अिन पृथ्वी र
त्यसबाट

उत्पन्न

हुने

फैलाउनुहन
ु े, र

सबैलाई

त्यसमा

भएका

मािनसह लाई सास अिन त्यसमा िहँ डुल गनह लाई आत्मा िदनुहन
ु े:

ु े ितमीलाई मेरो धािमर्कताअनुसार बोलाएको छु । म
६ “म, परमूभल

ितॆो हात समात्नेछु, र ितॆो रक्षा गनछु । ितमीलाई नै म जाितजाितह का

बनाउनेछु")।

िनिम्त

करार

र

अन्यजाितह का
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िनिम्त

ज्योित

मािथका

तीन

हेनह
र्ु ोस्:

तत्वह

परमेँवरका

ूित ाह ,

हाॆो

आ ाकािरता वा उहाँको वचन पालन गन ूितव ता र मुिक्तको
योजना।

तपाईँको

आफ्नै

जीवनमा

जब

ँ
परमेँवरसग

तपाईँ

िहँिडरहनुहन्ु छ तब ती तत्वह ले काम गिररहेको कसरी महसुस

र् ोस्।
गनुभ
र् एको छ? यस बारे ध्यान गनुह
पौरािणक इॐाएलीह लाई िविभ

िकिसमको पशु बिलका िविधह

िदइएको िथयो। ती सबै िविधह

मुिक्तको योजनाको ूितक वा

नक्कल िथयो। जब अॄाहम, याकूब, इसहाक आिद पूखार्ह

इॐाएलीह ले ूितकको

पमा िदइएका पशु बिलह

र

िदए तब

र् न िसकेका िथए।
ितनीह ले आउनेवाला मुिक्तदातामािथ िवँवास गनुप
ती िविधह

ारा पापले दु:िखत भएका मािनसह ले पापको क्षमा र

दोषबाट मुक्त भएको महसुस गनर् सक्थ्यो। ती िविधह
आिशष

मािनसह मा

जीवनमा

कायम

परमेँवरको

भइरहनुसक्थ्यो।

ःव पलाई

पुनःथार्पना

मािनसह ले पापले गदार् आफ्नो तफर्बाट िस
ती

िविधह लाई

आत्मसात्

गरे र

ारा करारको
िवँवासीह को
गनर्

सक्थ्यो।

हुन असफल भएतापिन

परमेँवरसँगको

सम्बन्ध

िनरन्तर पमा उचाली राख्न सक्थ्यो।
करार, सम्झौता, मञ्जुरनामा, सहमित आिद मािनस र मािनसको
बीचमा भएतापिन िहॄू बाइबलमा उल्लेख गिरएको बेिरथ berith भ े
शब्द

िवशेष

गरे र

परमेँवर

र

मानव

जातको

बीचमा

गिरने

कारोबारलाई जनाउँछ। परमेँवर को हुनहु न्ु छ र उहाँको दाँजोमा

ँ
हामी को हौ भ े कुरालाई मध्यनजर राखेर परमेँवरसग
गिरने
करारले सम्बन्धको बारे मा कःतो िचऽण गदर्छ?

ँ परमेँवरले गनुभ
ु न्दा अिघ नोहासग
२. जल ूलय हुनभ
र् एको करार

ँ चािहँ म आफ्नो करार ःथािपत गनछु । ितमी ितॆा
"तर ितमीसग

छोराह , ितॆी पत्नी र ितॆा बुहारीह समेत जहाजमा आउनेछौ"
६:१८

(उत्पि

पान्तिरत)।

करार वा परमेँवर र मािनसको बीचमा गिरएको सम्झौता भ े शब्द

सबभन्दा पिहलो पल्ट मािथको पदले दे खाउँछ। यो करार त्यस सन्दभर्मा
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परमेँवरले नोहासँग गनुभ
र् एको िथयो

जब िक यस पृथ्वीमा भएका दु

र पाप

फैलाउने सबै मानव ूाणीलाई नाश गन िनणर्य उहाँले गनुभ
र् एको िथयो। यस

िबनाशले िवँवव्यापी जलूलय त हुनेछ तर आफूले सृि
उहाँले त्याग्नु नभएको ू

गरे को पृथ्वीलाई

पािरएको छ। मािनसको पिहलो पतन भएपिछ

परमेँवरले बाँध्नुभएको करारको सम्बन्धलाई िनरन्तरता िदन नोहासँग यो

करार बाँध्नुभएको िथयो। नोहाको सुरक्षाको िनिम्त नै इँवरीय "म" आफैले

कदम चालेर उनीसँग करार बाँध्नुभएको िथयो। आफ्नो वाचा वा करारलाई
पालन गनुह
र् न
ु े परमेँवरले ती पािरवािरक सदःयह लाई सुरक्षा िदन उहाँले
ूित ा िदनुभएको िथयो जसले उहाँसँग सम्बन्ध राख्न आफूह लाई समपर्ण

गदर्छन् जसको फलःव प ितनीह

परमेँवरको आ ा मा े हुन जान्छन्।

ँ गिरएको करार केवल एक पिक्षयमाऽ िथयो र? करार भ े
के नोहासग

ँ गिरने सम्झौतालाई दे खाउने कुरोलाई
शब्दले नै एक जना भन्दा बिढसग
सिम्झनुहोस्। परमेँवरले बाँध्नुभएको करारमा त्यसलाई थािम राख्न के नोहाको

िजम्मेवारी िथयो त? ती ूँनह को जवाफबाट हामीले के पाठ िसक्न सक्छ ?

यस पृथ्वीमा जलूलय हुनेछ र पूरै पृथ्वी ध्वःत हुनेछ भनेर परमेँवरले

नोहालाई भ ुभएको िथयो। तर परमेँवरले नोहासँग कारोबार गनर् चाहनुहन्ु छ
अथार्त ् त्यस जलूलयमा नोहालाई सामेल गनर् चाहनुहन्ु छ। त्यस कारोबारमा

परमेँवरले नोहा र उनका पिरवारलाई बचाउने वा सुरक्षािदने वचन िदनुहन्ु छ।

त्यस करारको कायार्न्वयनमा उच्च जोिखमता िथयो िकनभने परमेँवरले

आफ्नोतफर्बाट करारलाई थाम्नुभएनभने नोहाले जे गरे तापिन यस पृथ्वीको
िबनाशसँग उनी पिन िबनाश हुनेिथयो।

नोहासँग करार बाँध्नेछु भनेर परमेँवरले भ ुभएको िथयो। त्यो शब्द

आफैले दे खाउँछ िक परमेँवरको िनयतलाई उहाँले भ ुभएकै अनुसार नै

र् न
सम्मान गनुह
र् न
ु ेछ। यो
ु ेछ। अथार्त ् उहाँले जे भ ुभएको िथयो सो उहाँले गनुह
कुनै हावादारी वा अचानक सिन्कभएर िदएको वचन िथएन। शब्द आफैमा

ूितव ताले भिरएको छ। मान परमेँवरले नोहालाई यसो भ ेभयो रे , "नोहा,

मैले त यस पृथ्वीलाई नराॆोसँग पानी पठाएर नाश गनछु । ितमीलाई मैले
बचाउन पिन सक्छु नबचाउन पिन सक्छु ।

ितमीले यो गर त्यो गर, अिन के

हुन्छ हे र । मैले ितमीलाई उ ार गछु र् नै भ े ग्यारे न्टी वा वचन िदन

सिक्दँन।"

यःता

खालका

ममर्ह

करारमा

आँवासन र ूित ा करार शब्दमा नै पाइन्छ।

२०

आउँदैन

जहाँ

परमेँवरको

नोहाको जलूलय िवँवव्यापी होइन केवल ःथानीय ःतरमामाऽ हो भनेर

् यिद यो हो भने दे हायको वचनलाई के भ ?
कितले वादिववाद गछर्न।
े "११
म ितमीह िसत मेरो यो करार ःथािपत गदर्छु, िक सबै ूाणी फेिर किहल्यै
ूलयको पानीले नंट हुनछ
े ै नन्,अिन पृथ्वीलाई सवर्नाश गनर् फेिर किहल्यै

जलूलय हुनछ
े ै न।”

ितमीह

१२ अिन परमेँवरले भन्नुभयो, “जुन करार मेरो र

र ितमीह का साथमा भएको हरे क जीिवत ूाणीको बीचमा सबै

पुःत सम्मको िनिम्त म ठहराउँदैछु, त्यसको िचन्ह यही हुन्छ। १३ म बादलमा
मेरो इन्िे नी राख्तछु , र मेरो र पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको िचन्ह

हुनछ
े । १४ जिहले-जिहले म पृथ्वीमा बादल िफँजाउँछु र बादलमा इन्िे नी दे खा

पछर्, १५ मेरो र ितमीह

अिन हरे क िकिसमको जीिवत ूाणीको बीचमा रहेको

मेरो करार म सम्झनेछु। पानीले फेिर किहल्यै सबै ूाणीलाई नाश गन ूलय

ल्याउनेछैन। १६ जुन बेला बादलमा इन्िे नी दे खा पछर्, म त्यो हेरेर यो सधको

ँ बाँिधएको
करारलाई सम्झनेछु, जो परमेँवर र पृथ्वीका सबै जीिवत-जीवातसग

छ।” यस वचनलाई अगमवक्ता यशैयाको पुःतकमा पिन यसरी लेिखएको छ,
"“यो त मेरो िनिम्त नोआको पालोका िदनह जःतै छ, िकनिक जसरी मैले
नोआको समयमा शपथ खाएको िथए,ँ िक म जलूलयको पानीले पृथ्वीलाई फेिर

डुबाउनेछैन,ँ त्यसरी नै अबदे िख ितमीमािथ म िरस गनछै न,ँ म ितमीलाई किहल्यै

हप्काउनेछैनँ भनी मैले शपथ खाएको छु " (यशैया ५४:९)। ूत्येक पल्ट
बािढपिहरो जान्छ जुन ् िनरन्तर पमा भइरहेको पाउँछ

त्यसबेला परमेँवरले

बाँध्नुभएको करारलाई हामीले कसरी हेन यिद िवँवब्यापी जलूलय पिछ
परमेँवरले बाँध्नुभएको करारलाई केवल ःथानीय जलूलयमाऽ हो भनेर

िवँवास गिरयो भने? परमेँवरको करार भ
यस सं सारमा िविभ

भइएन त? तर त्यसको िबपिरत

ठाउँह मा वषनी बाढी आउँदा केवल ःथानीय ःतरमामाऽ

िसिमत भएको र िवँवव्यापी नभएकोले परमेँवरले बाँध्नुभएको करार कितको

पक्का रहेछ भनेर दे खाउँदै न र? सं िक्षप्तमा भ े हो भने त्यसले परमेँवरका

ूित ाह मािथ हामी भरोसा राख्न सक्छ भनेर त्यसले कसरी दे खाउँछ?

२१

ँ गिरएको सम्झौता
३. अॄामसग

"र जसले ितमीलाई आिशष िदन्छ त्यसलाई मैले आिशष िदनेछु, र

जसले ितमीलाई ौाप्छ म त्यसलाई ौाप िदनेछु: र ितमीबाट नै यस पृथ्वीका
सारा पिरवारह ले आिशष पाउनेछन्" (उत्पि
परमेँवरले िवशेष ूित ाह

१२:३

पान्तिरत)।

अॄामलाई िदनुभएको उत्पि

१२:१-३मा

पढ्नुहोस्, "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 आिशष् िदनेछु। म
ितॆो नाउँ ूिस

गराउनेछु, र ितमी आिशष्को मूल वा ॐोत हुनछ
े ौ। ३

ितमीलाई आिशष् िदनेह लाई म आिशष् िदनेछु, र ितमीलाई सराप्नेह लाई म

सराप्नेछु। ितमी ारा नै पृथ्वीका सबै पिरवार वा कुलले आिशष् पाउनेछन्।”

"पृथ्वीका सबै पिरवार वा मािनसह लाई ितमीबाट आिशष पाउनेछन्"
(उत्पि

१२:३)

भनेर

परमेँवरले

अॄामलाई

िकटान

गरे र

िदएका

र्ु ोस्। त्यसको अथर् के हो? अॄामबाट पृथ्वीका
ूित ाह लाई ध्यान िदएर हेनह

सारा मानव ूाणी वा मानव पिरवारले आिशष पाउने भनेको के हो? हेनह
र्ु ोस्,

गलाती ३:६-९ "६ अॄाहामलाई नै हेर, “उनले परमेँवरमा िवँवास गरे थे, र

यो उनको िनिम्त धािमर्कता गिनएको िथयो।” ७ यसकारण ितमीह ले यो जान,
िक जस-जसले िवँवास गछर्न,् ितनीह

्
नै अॄाहामका सन्तान हुन।
८

परमेँवरले अन्यजाितह लाई िवँवास ारा धमीर् ठहराउनुहन्ु छ भन्ने धमर्शाःऽले

पिहलेदेिख नै दे खेर अॄाहामलाई “ितमीमा नै सबै जाितले आिशष् पाउनेछन्”
भन्ने सुसमाचार अिघबाटै सुनायो। ९ यसकारण िवँवास गन मािनसह ले

ँ ै आिशष् पाएका छन्।"
िवँवासी अॄाहामसग

ँ
येशू मसीहको बारे मा गिरएको अगािडको ूित ालाई अॄाहमसग

गिरएको ूित ा कसरी साकार भएको छ? हेनह
र्ु ोस्, गलाती ३:२९ "यिद
ितमीह

भींटका हौ भनेता ितमीह

उ रािधकारीह

हौ।"

अॄाहामका सन्तान हौ, र ूित ाबमोिजम

ु एको लेखा उत्पि
अॄामसँग परमेँवर ूकट हुनभ

१२:१-३ पिहलो

िथयो। यसमा परमेँवरले अॄामलाई आफूसँग निजक हुन र लामो समयसम्म

सम्बन्ध ूित ा गनुभ
र् एको िथयो। करारको कुनै भाषा ूयोग गनुभ
र् न्दा अिघ
परमेँवरले अॄामसँग बोल्नुभएको िथयो। परमेँवरसँग बाँिधने करारको बारे मा

पिछमाऽ उल्लेख गिरएका िथयो (उत्पि

१५:४-२१, उत्पि

२२

१७:१-१४)।

परमेँवरले ूदान गनुभ
र् एको आफू र मािनससँग सम्बन्धको बारे मा िदएका
वचनह

त्यस क्षण अत्यन्तै मह वपूणर् िथयो। " म गनछु " भनेर परमेँवरले

उत्पि

१२:१-३मा

िदनुभएको

ूित ा

अत्यन्तै

गिहरो

िथयो

र

यसले

परमेँवरले आफ्नो महानतालाई उपलब्ध गराउँदै ूित ा िदनुभएको िथयो।

परमेँवरले िदनुभएको ूित ाको ूत्यु रमा "िनःकेर जाऊ वा आऊ"

भ े केवल एउटामाऽ आदे श िथयो जुन ् अॄामको िनिम्त िवँवासको जाँच

िथयो। उनले िवँवास ारा (िहॄू ११:८) त्यस आ ालाई पालन गरे । तर

उनलाई गिरएका आिशषका ूित ाह

तत्कालै उपलब्ध हुनको िनिम्त उनले

आ ा मानेका िथएनन्। उनले पालन गरे का आदे श परमेँवरसँग उनको
ूेमाभाव सम्बन्धको ूत्य रमा िथयो। उनी िवँवास ारा चलेका िथए।

िवँवास वा आःथा ारा परमेँवरसँगको सम्बन्ध ःथापना होस् भ े उहाँको

चाहना िथयो। अक शब्दह मा भ े हो भने अॄामले परमेँवरमािथ पिहले नै
िवँवास

गिरसकेका

िथए,

उनले

आफ्नो

जीवनको

भरोसा

उहाँमािथ

नै

रािखसकेका िथए र परमेँवरका ूित ाह मा उनको िवँवास पिहला नै
जमाइसकेका िथए। यिद ती तत्वह

उनमा नभएको भए उनी आफ्नो

नाताकुटु म्ब र पूख ली घर किहल्यै त्याग्ने िथएनन्। त्यो पिन आफूले थाहा
नपाएका, नदे खेका दे शमा जानको लािग! उनले पालन गरे का आ ाले गदार् यो
दे खाएको िथयो िक दुवै मािनस र ःवगर्दूतह मािथ उनको िवँवास िथयो।

त्यसै बेला अॄामले आःथा वा िवँवास र कामको बीचमा घिन

सम्बन्ध भएको दे खाएका िथए। हो, हामी िवँवास ारा मुिक्त पाउँछ र त्यस
िवँवासको ूितफल नै परमेँवरका वचनह

दे खाउँछ।

आ ा

पालन

वा

परमेँवरको

पालन गरे को िबयाकलापले
वचन

पालन

िबना

करारको

उपादे यीताको उपभोग गनर् सक्दै न। जब हामी परमेँवरको वचन सिबय पमा

पालन गरे र दे खाउँछ तब परमेँवरले हाॆो िनिम्त परमेँवरले के गनुभ
र् यो

भनेर िवँवास ारा हामीले ःवीकार गरे का हुन्छ । हाॆा असल कामह
परमेँवरका वचनह

पालन गन कदमह ले हाॆो आःथा र

वा

िवँवास

परमेँवरमािथ भएको दे खाउँदछ। यस खालको आःथा वा िवँवासले १ यूह ा

४:१९मा िदएको नीितलाई िचऽण गदर्छ "हामीले उहाँलाई (परमेँवर) ूेम
गछ िकनभने उहाँले हामीलाई पिहले ूेम गनुभ
र् यो।"
उत्पि

१५:५,६ पढ्नुहोस्। ती पदह ले सबै करारका ूित ाह का

आधार कसरी दे खाउँछन्? यो आिशष िकन अ

२३

आिशषह मा अत्यन्तै मूल्यवान

छ? हेनह
र्ु ोस् "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।"
ँ बाँिधएको करार
४. मोशासग

ूःथान ६:१-८ पढे र दे हायका ूँनह को

जवाफ िदनुहोस्: "१ तब

परमूभ ुले मोशालाई भन्नुभयो, “म फारोलाई के गनछु , अब ितमीले दे ख्नेछौ।
त्यसले मेरो शिक्तशाली हातको कारणले ितनीह लाई जान िदनेछ। मेरो बिलयो

हातको कारणले ितनीह लाई आफ्नो दे शबाट त्यसले धपाउनेछ।” २ अिन

परमेँवरले मोशालाई भन्नुभयो, “म परमूभ ु हुँ। ३ अॄाहाम, इसहाक र
याकूबकहाँ म सवर्शिक्तमान् परमेँवरको

पमा दे खा पर, तर “परमूभ ु” भन्ने

ँ ४ ितनीह
मेरो नाउँले त ितनीह कहाँ ूकट भइन।

ूवास गरे को दे श, अथार्त ्

कनान 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 हुँ, जसले ितमीह लाई िमौीह को दासत्वबाट

िनकाल्नुभयो भन्ने कुरा ितमीह ले जान्नेछौ। ८ अिन म ितमीह लाई त्यस
दे शमा ल्याउनेछु जो अॄाहाम, इसहाक र याकूबलाई िदने मैले शपथ खाएर

ँ म त्यो ितमीह को अिधकारमा िदनेछु। म परमूभ ु हुँ।”
ूित ा गरे को िथए।
अ.

परमेँवरले कुन करारको बारे मा चचार् गिररहनुभएको िथयो? हेनह
र्ु ोस्,

उत्पि

१२:१-३ "१ परमूभ ुले अॄामलाई भन्नुभयो, “ितॆो दे श र

ितॆो कुटुम्ब तथा ितॆो िपताका घरबाट िनःकेर जुन दे श म ितमीलाई

दे खाउँछु त्यहाँ जाऊ। २ “म ितमीबाट एउटा ठू लो जाित खड़ा गनछु ,
र ितमीलाई आिशष् िदनेछु। म ितॆो नाउँ ूिस

गराउनेछु, र ितमी

आिशष्को मूल हुनछ
े ौ। ३ ितमीलाई आिशष् िदनेह लाई म आिशष्
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िदनेछु, र ितमीलाई सराप िदनेह लाई सराप िदनेछु। ितमी ारा नै

पृथ्वीका सबै कुलले आिशष् पाउनेछन्।”
आ.
इ.

इॐाएलीह

इिजप्टबाट ूःथानले परमेँवरको तफर्बाट त्यो करार पूरा

भएको कसरी दे खाउँछ?
जलूलयभन्दा

अिघ

ँ
नोहासग

परमेँवरले

गनुभ
र् एको

इॐाएलीह लाई उहाँले गनुभ
र् एको ूित ामा के समानता छ?

ूित ा

र

इिजप्टबाट िनिःकएपिछ इॐाएलीह ले िसनैको पहाडमा करार पाएका िथए।
त्यो करारमा ितनीह को बन्धनबाट मुक्त गिरने ूित ा िथयो (ूःथान
२०:२)। पापको क्षमा र पापको ूायिँचतको िनिम्त पशु बिलूथाको ूावधान
पिन त्यस करारमा िथयो। अ
पिन

अनुमहको

करार

सबै परमेँवरका करारह

िथयो।

परमेँवरको

अनुमह

जःतै त्यो करार
उहाँका

जनह मा

फैलाइएको िथयो।

अॄाहमसँग गिरएको करारको िवषयबःतु इॐाएलीह सँग गिरएको

करारमा धेरैजसो मूख्य जोड दोहोर्याइएको पाइन्छ:

क.

परमेँवर र उहाँका जनह सँग हुने िवशेष सम्बन्ध (उत्पि

१७:७ "७

ितमी र ितमीपिछका ितॆा सन्तानका परमेँवर हुनलाई मेरो करार मेरो

र ितॆो र ितमीपिछका ितॆा सन्तानह का बीचमा युग-युगसम्म ःथािपत
गनछु ।८ ितमीले ूवास गरे को यो दे श, अथार्त ् सारा कनान दे श ितमी र

ितॆा

भावी

सन्तानलाई

अनन्त

अिधकारको

िदनेछु, र

िनिम्त

म

ितनीह का परमेँवर हुनेछु।” यस पदह सँग तुलना, ूःथान १९:५,
"५ याकूबका सन्तानमा जम्मा स री जना िथए। योसेफचािहँ अिघबाटै

िमौमा िथए। ६ योसेफ र ितनका सबै दाजुभाइह

र त्यस पुःताका

सबै जना मरे । ७ तर इॐाएलका सन्तान फल्दै -फुल्दै र सं ख्यामा अित

ख.

धेरै हुँदैगए, यहाँसम्म िक सारा दे श ितनीह

ितनीह

महान् रा

वा जाित हुनेछ (उत्पि

ारा भिरयो।"
१२:२ "२ “म ितमीबाट

एउटा ठू लो जाित खड़ा गनछु , र ितमीलाई आिशष् िदनेछु। म ितॆो

नाउँ ूिस

गराउनेछु, र ितमी आिशष्को मूल हुनेछौ।" सँग ूःथान

१९:६ तुलना "ितमीह

मेरो िनिम्त पूजाहारीह को एक राज्य र एक

पिवऽ जाित हुनेछौ’। इॐाएलीह लाई ितमीले भन्नुपन कुरा यी नै
्
हुन।”
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ग.

परमेँवरले गनुभ
र् एको करारमा सहभागी हुन उहाँूित आ ाकारी हुन ु
ज रत

(उत्पि

१७:९-१४

"९

अिन

परमेँवरले

अॄाहामलाई

भन्नुभयो, “ितमीले चािहँ मेरो करार पालन गनुप
र् छर्– ितमी र ितमीपिछका
ितॆा सन्तानह ले ितनका पुःत सम्म। १० मेरो र ितॆो, र ितमीपिछका

ितॆा सन्तानह का बीचमा भएको ितमीह ले पालन गनुप
र् न मेरो करार

यही हो: ितमीह मध्येको हरे क पु ष-जाितको खतना हुनपु छर्। ११
ितमीह को आफ्नो खलड़ीको खतना हुनपु छर्। मेरो र ितमीह का
बीचमा भएको करारको िचन्ह यही हुनेछ। १२ ितमीह का पुःत सम्म

ितमीह मा हरे क पु ष आठ िदनको हुने िबि कै त्यसको खतना

गिरओस्, र साथै ितनीह को पिन, जो ितमीह का सन्तान होइनन्, चाहे

घरमा जन्मेको होस् अथवा कुनै िवदे शीबाट दाम हालेर िकनेको होस्।

१३ चाहे ितॆो घरमा जन्मेको होस् वा दाम हालेर िकनेको होस् जसको
खलड़ीको खतना भएको छै न, त्यसको खतना हुनैपछर्। यसरी मेरो करार
ितमीह को शरीरमा पिछ परन्तुसम्म हुनेछ। १४ खतना नगिरएको

जुनसुकै पु ष-जाित जसको खलड़ीको खतना भएको छै न, त्यो मािनस
आफ्नो जाितबाट बिहंकार गिरनेछ। त्यसले मेरो करार भ

उत्पि

गछर्।”,

२२:१६-१८ "१६ “परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, ‘मैले आफ्नै नाउँमा

शपथ खाएको छु , िक ितमीले यो काम गरे कोले र ितॆो छोरो, अथार्त ्
ितॆो एउटै छोरालाई पिन मबाट नरोकेकोले म िनँचय नै ितमीलाई
आिशष् िदनेछु। १७ ितॆा सन्तानको वृि

गरे र आकाशका तारा र

समुि िकनारका बालुवासरह म तुल्याउनेछु। ितॆा सन्तानले आफ्ना

शऽुह का सहरह
सबै जाितह

कब्जा गनछन्। १८ ितॆै सन्तान ारा पृथ्वीका

आशीवार्दी हुनेछन्, िकनिक ितमीले मेरो वचन पालन

गर्यौ।” सँग तुलना ूःथान १९:५ "अब यिद ितमीह ले मेरा कुरा
साँच्चै नै सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने, समःत जाितह मध्ये
ितमीह चािहँ मेरो बहुमूल्य िनज धन हुनेछौ।..."

र् न्ु छ
"यो पिन याद गनुह
र् ोस्, परमेँवरले पिहले इॐाएलीह लाई उ ार गनुह
अिनमाऽ

उहाँले

ितनीह लाई

उहाँको

व्यवःथा

िदनुहन्ु छ।

यही

बम

सुसमाचारमा पिन जािर छ। येशू भी ले हामीलाई हाॆो पापबाट मुिक्त

िदनुहन्ु छ अथार्त ् उ ार गनुह
र् न्ु छ (हे नह
र्ु ोस् यूह ा १:२९, १ कोरन्थी १५:३,

गलाती १:४), अिन उहाँको व्यवःथामा हामीमा हुन्छ र त्यसै अनुसार हामी
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चल्छ (गलाती २:२०, रोमी ४:२५, ८:१-३, १ पऽुस २:२४)।"-द एसिडए

बाइबल कमेन्टरी, ठे ली १, पृ. ६०२बाट

पान्तिरत।

ूःथान ६:७ पढ्नुहोस्, "म ितमीह लाई मेरै ूजा हुनलाई महण

गनछु , र म ितमीह का परमेँवर हुनछ
े ु । अिन म ितमीह का परमूभ ु परमेँवर

हुँ, जसले

ितमीह लाई

िमौीह को

दासत्वबाट

िनकाल्नुभयो

भन्ने

कुरा

ितमीह ले जान्नेछौ।" यस पदको ूथम् भागमा के छ जसमा परमेँवरले
जनह लाई उहाँका जनह

हुने र उहाँ ितनीह को परमेँवर हुने कुरा

उल्लेिखत छ? यहाँ कुन गित परमेँवर र उहाँका जनह को बीचमा चलेको

दे िखन्छ? ितनीह

परमेँवरको िनिम्त िवशेष थोक हुने र उहाँ ितनीह को

ँ िवशेष सम्बन्धमाऽ राख्न
िनिम्त केही थोक हुन।
े परमेँवरले आफ्ना जनह सग

ँ िवशेष सम्बन्ध रािखनुपन
चाहनुभएको छै न, उहाँका जनह बाट पिन उहाँसग

अपेक्षा उहाँले गनुभ
र् एको छ। यो खास गरे र आदनूदानको मािमला हो। के
अिहले पिन त्यही बम ूभ ुले हामीबाट खोज्नुभएको छै न र? के ूःथान ६:७को

ँ तपाईँको सम्बन्धले त्यही ूितिबम्ब
पिहलो भागमा दे खाइएको अनुसार उहाँसग

गदर्छ र? वा तपाईँको त्यस खालको िवँवासी हुनहु न्ु छ जो सिबय त छै न तर

तपाईँको नाउँ चचर्को पुःतकमा लेिखएकोमाऽ छ? तपाईँको जवाफले ूःथान्
ँ िमल्छ भने त्यसको कारण भ ह
६:७को पिहलो भागसग
ु ोस्।

५. नयाँ करार (यिमर्या ३१:३१-३३)
"३१

परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, “ती

िदन

आउनेछन्, जब

इॐाएलको

ँ र यहू दाको घरानासग
ँ म एउटा नयाँ करार ःथापना गनछु । ३२
घरानासग
ितनीह का

ँ
पुखार्ह सग

मैले

बाँधेको

करारजःतै

यो

हुनछ
े ै न, जब

मैले

ँ ” परमूभ ु
ितनीह लाई हातमा समातेर िमौदे शबाट डोर्याएर ल्याएको िथए।
भन्नुहन्ु छ, “ितनीह ले मेरो करार भ

ँ ”
गरे , य िप म ितनीह का िपता िथए।

ँ यो करार
३३ परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, “ती िदनपिछ म इॐाएलको घरानासग

बाँध्नेछु, ितनीह का मनमा मेरो व्यवःथा रािखिदनेछु, र ितनीह का
लेिखिदनेछु, र म ितनीह का परमेँवर हुनछ
े ु,

(यिमर्या ३१:३१-३३)।

र ितनीह

दयमा त्यो

मेरा ूजा हुनछ
े न्"

मािथका पदह ले पुरानो करार धमर्शा मा पिहलो पल्ट "नयाँ

करार" भ े शब्द सम्बोधन गिरएको दे खाउँदछ। यो इॐाएलीह
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िनवार्सनबाट

फिकर्ने सन्दभर्मा िदएको िथयो। त्यसबेला ितनीह ले परमेँवरबाट पाउने
आिशषह को बारे मा चचार् गिरएको पाइन्छ।

फेिर हामीले यसमा के पाउँछ भने परमेँवरले नै करारको िनिम्त पिहलो

कदम चाल्नुभएको िथयो। उहाँको अनुमह ारा नै त्यो करार पूरा हुने वाचा
उहाँले नै गनुभ
र् एको िथयो।

यहाँ लेिखएको भाषा पिन हे नह
र्ु ोस्। परमेँवर आफूलाई ितनीह को

पित भनेर सम्बोधन गिरएको छ। उहाँको व्यवःथा ितनीह को

दयमा लेिखने

उल्लेख गिरएको छ। अॄाहमलाई नै बोल्नुभएको करारको वचन जःतै उहाँ

ु न
ितनीह को परमेँवर हुनह
ु ेछ र ितनीह

उहाँका जनह

हुनेछन् भनेर उहाँले

िजिकर गनुभ
र् एको पाइन्छ। यसरी पिहले भनेको जःतै करार वा परमेँवर र

मािनसको बीचमा भएको सम्झौता कुनै कानुनी िमलापऽमाऽ होइन जुन

आजभोिल अदालतमा गिरन्छ। परमेँवर र उहाँका जनह सँग भएको करार

त्यो भन्दा अपार छ।

ँ
यिमर्या ३१:३३ ूःथान ६:७सग
तुलना गरे र पढ्नुहोस् जसमा

ँ गिरएको करारको िवःतृत उल्लेख गिरएको छ। यहाँ पिन के मूख्य
इॐाएलसग
तत्व बुिनएको छ? उहाँका जनह बाट परमेँवरले के अपेक्षा गनुभ
र् एको छ?

ँ तुलना गनुह
यिमर्या ३१:३४ पढ्नुहोस् र यूह ा १७:३सग
र् ोस् जसमा

लेिखएको छ "३ अब अनन्त जीवन यही हो, िक ितनीह ले तपाईं, एकमाऽ सत्य
्
परमेँवरलाई िचनून,् र तपाईंले पठाउनुभएको येशू भींटलाई िचनून।"
परमेँवर

र मािनसको बीचमा िनमार्ण हुने सम्बन्धको आधारभूत तत्व के हो?

यिमर्या ३१:३१-३४मा अनुमह र आ ापालन तत्वह

भएको पाइन्छ। ती तत्व वा नीितह
परमेँवरले ितनीह का पापह

समावेश

पिहलाका करारह मा पिन पाइन्छ।

क्षमा गनुह
र् न
ु ेछ, ितनीह सँगको सम्बन्धमा

परमेँवर पॐनुहन
ु ेछ र ितनीह को जीवनमा उहाँको अनुमह छाइिदनुहन
ु ेछ।
त्यसको फलःव प मािनसह

मािनसह

खुशी भएर उहाँका वचनह

औपचािरक पूरा गनर् वा परम्परा मा

्
पालन गछर्न।

वा धमर्को नाउँमा होइन तर

उहाँलाई व्यिक्तगत पमा िचनेको र उहाँलाई ूेम गरे कोले उहाँका वचनह
िशरोपर गदर्छन्, िकनभने ितनीह ले उहाँको सेवा गनर् चाहन्छन्। यही नै
आफ्ना जनह सँग परमेँवरले

अपेक्षा गनुभ
र् एको वा खोज्नुभएको करार

सम्बन्धको मूल िवषयबःतुलाई ूकट गदर्छ।

२८

हाॆो

दयमा परमेँवरको व्यवःथा लेिखनु भनेको के हो? त्यसको

अथर् हाॆो जीवनमा परमेँवरको व्यवःथाको ःवािमत्वलाई महण गन र त्यसलाई
व्यिक्तगत बनाउने र हामीह को व्यिक्त
कुनै छ? यिद छ भने के?
उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी

दयमा त्यसलाई सजाइ राख्ने िक अ

ाइट ारा िलिखत पािशयाकर् एण्ड ूोफेटसको पृ.

१३२-१३८को "अॄाहरम इन कनान" र ूोफेटस एण्ड िक सको पृ. ५६९-

५७१को "द ूोफेटस अभ गड हेिल्प

दे म।"

"परमेँवरको सेवाको िनिम्त बोक्ने जुआ उहाँको व्यवःथा अथार्त ् दश
्
हुन।
ूेमको महान् व्यवःथा अदनको बगचामा ूकट गिरएको

आ ाह

िथयो। परमेँवरको त्यही व्यवःथा िसनै पहाडमा घोषणा गिरएको िथयो र
मािनसको

दयमा कोिरने नयाँ करार पिन त्यही व्यवःथा िथयो। परमेँवरको

इच्छा पालन गन मानव कायर्कतार्लाई त्यही व्यवःथा अनुसार चल्न खटाइएको
छ। यिद हामीह को आफ्नै िनयत, चाहना वा चेतना अनुसार चिलय र जहाँ
भने हामी शैतानको पासोमा पछ र
मनलाग्यो त्यही ँ जाने चालमा हामी िहँ
उसको ःवभावह लाई हामीले िबिम्बत गराउने हुन्छ । त्यसकारण परमेँवरले
हामीलाई उहाँको चाहनामा राख्न चाहनुहन्ु छ, जुन उच्च, आदशर् छन् र
हामीलाई उत्थान गदर्छ। हामीले सेवाको भावनाको कतर्व्यलाई धै यत
र् ा र

बुि मानीसाथ अ ाल भ े उहाँको चाहना हो। सेवाको जुआ मानव ूाणीको

िनिम्त येशू भी

आफैले बोक्नुभएको िथयो। उहाँले भ ुभयो, 'हे मेरो

परमेँवर, तपाईँको इच्छा पालन गनर् म अत्यन्तै खुशी छु । तपाईँको व्यवःथा
मेरो

दयमा छ।' भजन ४०:८

पान्तिरत। 'म ःवगर्बाट ओल। मेरो आफ्नै

ँ ' यूह ा
इच्छा पालन गनर् होइन तर मलाई पठाउनेको इच्छा पालन गनर् आए।

६:३८

पान्तिरत। परमेँवरूितको ूेम उहाँको मिहमाको जोश र पितत

ु यो, दु:खक
मानव ूाणीको िनिम्त येशू यस सं सारमा ओलर्नभ

पाउनुभयो र

मनुभ
र् यो। यही उ ेँयले नै उहाँको िजवन पिरचािलत भएको िथयो। यही नीित

हामीमा पिन लागु हुनपु छर् भनेर उहाँ चाहनुहन्ु छ।"-एलेन जी

अभ एजेज, पृ. ३२९,३३०बाट

पान्तिरत।

२९

ाइट द िडजाएर

िचन्तनमनन:
अ.

ँ बाँध्नुभएको करार
के परमेँवरले नोहा, अॄाम, मोशा र हामीसग

कुनै हो? तुलना गरे र

आदमदे िख नै िनरन्तरता पाएको हो िक अ

हेनह
र्ु ोस्, उत्प
आ.

३:१५, उत्पि

२२:१८ र गलाती ३:८,१६।

करारमा व्यिक्तगत र सम्बन्ध पक्ष िकन मह वपूणर् छ? अक शब्दमा
ँ कुनै व्यिक्तगत वा घिन
भ े हो भने कसैसग

सम्बन्ध वा अन्तिबर्या

नराखी कानुनी पमा करार बाँिधन सक्छ। त्यःतो खालको कानुनी
ूिबया

पूरा

गन

करार

सम्बन्ध

परमेँवरले

आफ्ना

ँ
जनह सग

गनुभ
र् एको छै न र चाहना पिन छै न। िकन त? सोच्नुहोस्।
इ.

वैवािहक सम्बन्धले करारको वाःतिवक तथ्यलाई कसरी बुझाउँछ?

ँ करार सम्बन्धलाई वैवािहक
य िप परमेँवर र उहाँका जनह सग

करारको व्याख्याले पूरै ू

पाछर् भ े िकन छै न?

सारांश: हामीह को ूथम पूखार् ारा परमेँवरले सु का पिरवारसँग राख्न
चाहनुभएको

सम्बन्ध

पापको

ूवेशले

िछयािछया

पारे को

िथयो।

अिहले

परमेँवरले करार ारा त्यही खालको ूेिमलो सम्बन्ध मािनससँग फेिर राख्न

परमेँवर चाहनुहन्ु छ। यो करारमा वैवािहक सम्बन्धमा जःतो परमेँवर र

हामीमा पिन एक आपसमा समिपर्त सम्बन्धको आवँयकतालाई दे खाउँछ।
परमेँवरले

तजुम
र् ा

गनुभ
र् एको

करारले

हामीलाई

उ ार

गन

र

हाॆा

सृि कतार्सँग तालमेल गरे र चल्ने ूावधान छ। परमेँवर आफै हामीूित

ु एको िथयो। करारको ूथम कदम
उहाँको महान् ूेमले पिरचािलत हुनभ
ु न्ु छ। उहाँका अनुमही ूित ा र उहाँका अनुमहले
चाल्नुहन
ु े उहाँ नै हुनह

भिरएको कामह

ारा उहाँसँग हामी एक हुन उहाँले बोलाइरहनुभएको छ।

३०

कथा २
कारबाट बन्दुक पड्कन्दै
चनेल ःपुनर, ३१, शीिनडा८ र टोबागो
चनेल पोटर् अभ ःपेन राजधानी िशिनडाड र टोबागोमा िशक्षक तािलम

िलइरहे की िथइन्। उनी ३१ वषर्की िथइन्। एक िदन िशक्षक तािलमको

िसलिसलामा बािहर ठू लो राट-टाट-टाट आवाज आएको उनले सुिनन्। त्यहाँ
िसिम-अटोमािटक बन्दुकले कसै लाई हान्दै िथयो।
िशक्षकह

हतपत जर्याक जु क उठे र तेॐो तलाको झ्यालबाट हे रे।

बािहर सडकमा एक जना मािनस एउटा सेतो कारबाट भाग्दै िथयो। कारबाट
बन्दुक हान्दै िथयो। केही िशक्षकह

डरले भयिभत हुँदै िचच्याए र सबै जना

भ ुईँमा घोप्टो परे । त्यो कार ःकूल भएर जान्दै िथयो। दुई िमनेटको लामो

समयसम्म ितनीह

पख। आिखरमा बन्दुक पड्केको आवाज साम्य भयो।

डरले भयिभत भएका ःकूलका केटाकेटीह

िचच्याउँदै गरे को उनले दे िखन्।

उनी रोइन्। सात मिहनाको दौरानमा यो दोॐो पल्ट बन्दुक पड्केको उनले

सुनेकी िथइन्।

डरले थुर थुर कामीरहे का िव ाथीर्ह लाई सान्त्वना िदन िशक्षकह

तल गए। त्यसबेला िशक्षक तािलममा सहयोग गन चनेल ःकूलबाट बािहर
िनिःकन्। बािहर पुिलसह

िथए। साइभरह लाई पाकर् गिररहे का कारह लाई

हटाउन पुिलसले अनुरोध गरे । चनेल पिन आफ्नो कार िलन आफ्नो कारितर
जाँदै िथइन्। तर पुिलसले उनलाई रोक्यो। "के मेरो कार हे न र् सक्छु ?" उनले

सोिधन्। पुिलस अिफसरले उनलाई उनको कालो कारितर लगे। त्यो कारमा
बन्दुकका गोलीह ले प्वाल प्वाल पारे को िथयो। चनेल ःतब्ध भइन्। त्यो
कार उनले दुई वषर् अिघमाऽ िकनेकी िथइन्। दुई जना मािनस र एउटा सानो

केटो बन्दुकको आवाज सुनेर भ ुईँमा लोटे का िथए। तर कसै लाई चोटपटक
लागेन। भाग्यवस धेरै िव ाथीर्ह

त्यस अपरान्ह घरमा पठाएका िथए तािक

िशक्षकह ले आफ्नो तािलम कायर्बम चलाउन सिकयोस्। चेनेलको कार

नराॆोसँग िबिमएको िथयो िकनभने बन्दुधधारीले िहकार्एको मािनस भागेर

उनको कारको पछािड लुकेका िथयो। त्यस रात आफ्नो जीवनलाई सुरिक्षत

गनुभ
र् एकोले चनेलले परमेँवरलाई धन्यवाद िदइन्। "ूभ ु तपाईँलाई धन्यवाद
छ।

िकनभने

तपाईँले

मलाई

बचाउनुभयो

र

३०-१

बन्दुकको

निजक

भएका

मािनसह

सबैलाई तपाईँले सुरिक्षत गनुभ
र् यो। मेरो जीवनमा िनरन्तर पले

तपाईँले सुरक्षा िदनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ" उनले ूाथर्ना

गिरन्।

जब उनले त्यो आबमणको बारे मा सोिचन्, तब एक िदन अगािड

कुराकानी भएको उनले सिम्झन्। कारमा तेल भिररहेको बेलामा तेल राख्ने

मािनस र उनको छलफल भएको उनले सिम्झन्। त्यसबेला मािनसह ले
आफ्नो कारलाई परमेँवरभन्दा अिघ नै राखेर त्यसमािथ मोह गरे को त्यस

छलफलमा व्यक्त गिरएको िथयो। सात मिहना अिघ राजमागर्मा एउटा

कारबाट कसै ले बन्दुक हानेको सुनेको कुरा त्यस मािनसलाई भनेकी िथइन्।

त्यसबेला नै त्यो बन्दुधधारीको कार उनको कारको बायाँ िहकार्एको िथयो र

त्यसलाई िबगारे र गएको िथयो। त्यस दुघट्
र् ना पिछ उनको कारभन्दा येशू
भी

बिढ मह व भएको उनले िनणर्य गरे की िथइन्। "भोिलनै मेरो कार म

गुमाउन सक्छु तर जबसम्म भी ले मेरो जीवनलाई सुरक्षा गनुह
र् न्ु छ तबसम्म

म उहाँको सेवा गद गछु र्," चेनलले त्यस पेशोल पम्पको मािनसलाई भनेकी
िथइन्।

भोिलपल्ट

नै

जुन

१२,

२०१९मा

ःकूलको

पिरसरमा

बन्दुक

पढ्केको िथयो। ःकूलमा भएको बन्दुकको घट्ना पिछ उनका धेरै साथीह ले

त्यस कारलाई बेच भनेर सल्लाह िदए। एक जनाले भन्यो, "यो कारलाई
बेच्नुहोस्। यसमा दु

आत्माको उपिःथित छ।"

"हो, हो, यसलाई

नराख्नुहोस्" अक ले भन्यो। "यस कारमा केही समःया छ।" तर चेनेलले त्यो
कारलाई बेच्ने कुनै कारण दे िखन। "कारको समःया होइन," चनेलले भिनन्।

ँ ा भौितक कुराह मा लगाउनुहँद
ँ ा परमेँवरमा
"हाॆो आख
ु ै न। हाॆो आख
ु न्ु छ भनेर त्यस कारले दे खाउँछ भ े
राख्नुपछर्।" परमेँवर कःतो भलो हुनह

कुरामा उनले िवँवास गरे की िथइन्। "खासै भ े हो भने परमेँवरले हामीलाई

र् छर्। किठन समयमा िवँवास ारा
सुरक्ष गनुह
र् न
ु े मािमलामा हामी िवँवास गनुप
हामीले उहाँको नाउँ िलनुपदर्छ" उनले भिनन्।

-आन्द्र्यु मेचेःनी

३०-२

