६

अब्राहमको स तान

यस अध्यायका मूल पदह : इजिकएल १६:८, व्यवःथा २८:१,१५, यिमर्या
११:८, उत्पि

६:५, यूह ा १०:२७,२८, गलाती ३:२६-२९ र रोमी
४:१६,१७।

यस अध्यायको मूल सार पद: "तर ितमीह

त च ुिनएका वंश, राजकीय

पूजाहारीिगरी, पिवऽ जाित, परमेँवरका िनजी िविष

ितमीह लाई
ितमीह

अन्धकारदे िख

उहाँका

उदे कको

जनह

ज्योितमा

हौ। उहाँले

ल्याउनुभयो, तािक

ू र् कायर्ह को घोषणा गनर् सकोस्" (१ पऽुस २:९
उहाँका आँचयर्पण

पान्तिरत)।

"एउटा सानो गाउँमा एक जना सुनचाँदी बेच्ने ब्यापारी िथयो।

उसको पसलको झ्यालमा एउटा घडी िथयो। एक िदन त्यो घडी पौने नौबजे

बन्द भयो। त्यस गाउँका धेरै मािनसह सँग घडी नभएकोले ितनीह ले त्यही

पसलको झ्यालमा रहे को घडीमािथ समयको थाहा पाउन भरपदर्थ्यो। त्यस िदन

त्यस घडीलाई हे द बेचिबखन गन पु ष र मिहलाह ले त्यो घडी हे रे र त्यसले

पौने नौ बजेकोमाऽ दे खाएको दे खे। ःकूल जाने केटाकेटीह

पिन त्यस घडी

हे रेर ःकूल जान खोज्दा समय बाँकी भएकोले खेल्दै ःकूल जान सिकनेरहे छ

भन्ठाने। त्यस िदन धेरै मािनसह

आफूह

जहाँ जहाँ जानुपथ्य त्यहाँ त्यहाँ

अबेर पुगेको िथयो, िकनभने सुन चाँदी बेच्ने पसलको घडीले काम गनर् छोडेको
ितनीह लाई

थाहा

िथएन।"-सी.एल.

पा क,

टे नःसी, साउथरन, १९६५), पृ. २४४बाट
पौरािणक इॐाएलीह

गड्स

पान्तिरत।

िमनेटस्,

(नाशिभल,

कसरी असफल भए भनेर मािथको कथाले

राॆोसँग िचऽण गदर्छ। परमेँवरले इॐाएललाई "जाित वा रा ह को बीचमा
राख्नुभएको िथयो" (इजिकएल ५:५)। इॐाएल दे शलाई सामिरक मह व तीन
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महादे शह

ितनीह

(अिृका, युरोप र एिशया)को केन्ििबन्दुमा रािखएको िथयो।

सारा सं सारको िनिम्त आित्मक "घडी" हुनपु थ्य ।

तर सुनचाँदी बेच्ने पसलमा भएको घडीले काम गनर् छोडेको जःतै

इॐाएलीह को आित्मक घडीले काम गनर् छोडेको िथयो। तै पिन पूरै इॐाएल

दे श असफल भयो भ

िमल्दै न। आज जःतै त्यस दे शमा पिन परमेँवरका

ु ेका केही जनह
बफादारी थोरै वा बचेखच

िथए। हाॆो जःतै ूत्येक युगमा

भएको परमेँवरका सत्य इॐाएलको पिरचय र उसको भूिमका यस अध्यायमा
हामी िनयाल्नेछ ।

यस अध्यायको झलक: परमेँवरले इॐाएलसँग के करारका ूित ा वा

कबुलह

बाँध्नुभएको िथयो? ती करारका ूित ाह सँग के सतर्ह

िथए? त्यस रा ले परमेँवरका ूित ाह

जोिडएका

बमोिजम कितको राॆो गरे र चले

त? जब ितनीह ले परमेँवरका आदे श वा आ ाह लाई पन्छाएर चले तब
ितनीह लाई के भयो?

१. "पृथ्वीका सबै जाितह भन्दा मािथ. . ."
जाित

"िकनिक परमूभ ु ितमीह का परमेँवरको िनिम्त ितमीह
हौ।

परमूभ ु

ितमीह का

परमेँवरले

मािनसह मध्येबाट आफ्नो िनिम्त एक िवशेष
सम्पि

बनाउन ितमीह लाई छान्नुभएको छ"

पृथ्वीमा

वा िविश

एक पिवऽ

भएका

सबै

जाित, एक अमूल्य

(व्यवःथा ७:६

पान्तिरत)।

यो कुरामा ूँन उठाउनु आवँयक दे िखँदैन: परमेँवरले िहॄू वा

यहू दी जाितलाई उहाँले िबशेष गरे र च ु ुभएको िथयो। सारा पृथ्वीमा ितनीह

परमेँवरको िवशेष ूितिनिध हुन अलग गिरएको िथयो। "िवशेष" वा "िनजी"

ु ाह segullah हो। यसको
भनेर अनुवाद गिरएको िहॄू भाषाको शब्द सेगल

अथर्लाई "िबशेष अमूल्यको सम्पि " वा "िवशेष, असाधारण खजाना" भनेर

अनुवाद गनर् सिकन्छ। एउटा िनणार्यक कुरो हामीले के सम्झनुपछर् भने
इॐाएललाई नै िबशेष गरे र पूरै च ु े काम परमेँवर आफैबाट थालनी भएको

िथयो। यो परमेँवरको अनुमहलाई व्यक्त गिरएको काम िथयो। त्यस

अनुमहमा समेिटन ती मािनसह ले कुनै योग्य वा उिचत काम वा धमर्कमर् गरे र

नै दे खाएका िथएनन्। त्यो हुन सक्दै नथ्यो िकनिक अनुमह भनेको त्यो पाउन
अयोग्य वा लायक नभएकाले पाउने हो।

इजिकएल १६:१-१४ िवशेष गरे र ८ पद पढ्नुहोस्। परमेँवरले

इॐाएलीह लाई िकन च ु भ
ु यो भनेर त्यस पदले व्याख्या गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्, "१
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परमूभ ुको यो वचन मकहाँ आयो: २ “हे मािनसको छोरो, य शलेमलाई

त्यसका िघनलाग्दा व्यवहारह

जनाइदे , ३ र त्यसलाई भन्, ‘य शलेमलाई

परमूभ ु परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: तेरो पुख्य ली र तेरो जन्म कनानीह को

दे शमा भएको हो। तेरो बाबु एक एमोरी िथयो, र तेरी आमाचािहँ िह ीनी िथई।
ँ ा कसैले पिन तेरो नािभ काटे न, न त तल
ँ ाई सफा गनर्लाई पानीले
४ जन्मद

ँ ाई लुगाले बे॑ेन। ५
नुहाइिदयो। कसैले तेरो शरीर नूनले दलेन। कसैले तल

ँ ािथ िट
यी सबै काम गनर् कसैले तम

ाएर दया दे खाएन। ब

ँ ा घृिणत
तँ जन्मद

वःतुझ तँ बािहर मैदानमा फािलइस्। ६ “ ‘तब म तेरो छे उबाट भएर जाँदा

ँ ाई तेरो रगतमा ल पिटरहेको दे ख, र रगतमा ल पिटएकै अवःथामा
मैले तल

ँ ाई भन, “तँ बाँच।”
ँ ाई ब न लगाए।
ँ
् ७ “मैदानको बोटजःतै मैले तल
मैले तल
अिन तँ बढ़े र ठू लो भइस्, र सबैभन्दा सुन्दर रत्न भएर तँ त णी भइस्। तेरा

ःतन पिन बिनए, र तेरो कपाल लामो भयो, त,ँ जो अिघ ना ै र वःऽिवहीन

ँ ाई ूेम गन
िथइस्। ८ “ ‘त्यसपिछ म तेरो छे उबाट भएर जाँदा मैले तल

ँ ािथ ओढ़ाएर तेरो
अवःथामा पुगक
े ी दे ख। तब मैले मेरो वःऽको छे उ तम
ँ मैले तिँ सत बाचा बाँध र करार पिन गर, र तँ मेरो भइस्,
नग्नता ढािकिदए।
परमूभु परमेँवर भन्नुहन्ु छ।

ँ ाई पानीले नुहाएर तेरो रगत
९ “ ‘मैले तल

ँ ाई मलहम लगाइिदए।
ँ १० त्यसपिछ तल
ँ ाई बु ादार वःऽ
धोइिदए,ँ र तल

ँ मैले तल
ँ ाई मलमलको
पिहराइिदए,ँ र तेरो खु ामा छालाका जु ा लगाइिदए।

ँ ाई ढाक। ११ मैले तल
ँ ाई
कपड़ा पिहराइिदए,ँ र दामी-दामी लुगाले तल

गरगहनाले आभूिषत गर, तेरा हातमा च ुरा लगाइिदए,ँ तेरो गलामा िसबी
ँ १२ मैले तेरो नाकमा नत्थ लगाइिदए ँ र कानमा लुकार् लगाइिदए,ँ
पिहराइिदए।

ँ १३ यसरी तँ सुन र चाँदीले आभूिषत
तेरो िशरमा सुन्दर िशरपेच लगाइिदए।
भइस्, अिन तेरा वःऽ मलमलको कपड़ा, र दामी बु ादार कपड़ाका भए। तेरो

खानेकुरो मिसनो पीठो, मह र भिाक्षको तेल िथए। तँ अत्यन्तै सुन्दरी भएर
बिढ़स्, र रानी हुने योग्यकी तँ भइस्। १४ तेरो सौन्दयर्ले गदार् तेरो ख्याित

ँ ाई िदएको गौरवको कारण
जाित-जाितह का बीचमा फैिलयो, िकनभने मैले तल

तेरो सौन्दयर् कल रिहत िथयो, परमूभ ु परमेँवर भन्नुहन्ु छ।"

"य े ले इॐाएललाई िकन च ु ुभयो त? खासमा त्यो रहःयात्मक नै

छ। इॐाएल सानो जातको समूह िथयो त्यसको

कुनै महान् सभ्यता वा

सं ःकार िथएन न त कुनै ूित ा। उनमा कुनै यःतो िविश

िथएन

जसले

गदार्

उनी

च ुिनन

आकिषर्त

होउन्।

व्यिक्तगत गुणह

उनलाई

चु े

काम

परमेँवरको एकल काम िथयो।...उनलाई िकन च ुिनयो भ े मौिलक कारण
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परमेँवरकै ूेममा लुिकएको छ। तर परमेँवरले इॐाएललाई ूेम गनुभ
र् यो र
उनलाई च ु ुभयो र उनका पूखार्ह सँग उहाँले गनुभ
र् एको ूित ालाई सम्मान

गनुभ
र् यो भ े तथ्य जािर िथयो।...य े ले उहाँको आफ्नै ूेमको गुणले उनलाई

च ुिनएको िथयो। य े ले आफ्नो शिक्त दे खाउनुभएर उनलाई इिजप्ट वा िमौ

दे शबाट ःवतन्ऽ पानुभ
र् एको िथयो। यिद उनले यस महान् तथ्यह लाई

राॆोसँग बुझ्न सकेको भए उिन परमेँवरको पिवऽ र िवशेष सम्पि

हुने

अवसर भएको महसुस गनिछन्। उनको त्यःतो आदशर्मय ःतरलाई तल झारे र

कुनै पिन िवकृतमा झानुर् भनेको उनको िनन्दिनय कदमको पराका ालाई
दे खाउनु हो।"-जे.ए. थम्पसन, िडिटरोनोमी (लण्डन: इन्टरभिसर्टी, १९७४),

पृ. १३०,१३१बाट

पान्तिरत।

परमेँवरको ईँवरीय योजना अनुसार इॐाएलीह

दुवै शाही र

पुजाहारी जाित हुनपु थ्य । आजको ॅ , दु

र पापी सं सारमा ितनीह

जमाउनुपथ्य ।

ूाथर्ना,

र

आित्मक

राजा

महाराजा

पूजाहारी

भएर

वा

शासक

ितनीह

भएर

पापको

ःतुित

क्षेऽमािथ

परमेँवरको निजक आउनुपथ्य । परमेँवर र आफूले नै सृि
भनेर पूजा गन मािनसह को मध्यःथता भएर ितनीह

र

त्याग

नैितक

ूभ ुत्व

गरे र

गरे र भगवान

िशक्षक, ूचारक,

अगमवक्ता भएर सेवाकायर् गनुप
र् थ्य । ःवगर्को सत्य धमर्को व्याख्याकार वा

पिरभाषा िदनसक्ने भएर ितनीह

पिवऽ, आदशर् र गिरमामय उदाहरणह

दे खाउने सौभाग्य ितनीह लाई िमलेको िथयो।

भएर

"यस सं सारका सबै जाितह भन्दा मािथ" भ े परमेँवरको ममर्लाई

ँ
ध्यानपूवक
र् हेनह
र्ु ोस्। बाइबलमा जतातनै औल्याएको
नॆताको गुण र अह ारको

खतरालाई ध्यानमा राखेर त्यस ममर्को अथर् के हो भनेर तपाईँले कसरी
बुझ्नुहन्ु छ? के कुरामा ितनीह

सबै मािनसह भन्दा मािथ हुनपु थ्य ? के हामी

चचर् भएको है िशयतले त्यो हामीलाई पिन लागु हुन्छ र? यिद हुन्छ भने कसरी?

२. जग्गा जिमनको मािमला (उत्पि

३५:१२)

परमेँवरका जनह , इॐाएललाई, कनान भूिम उपलब्ध गराउने ूित ा

सबभन्दा पिहले अॄाहमलाई िदइएको िथयो र त्यसपिछ इसहाक र याकूबलाई

दोहोर्याइएको िथयो। जब युशूफ मनर् लागेका िथए तब त्यसबेला पिन त्यो
ूित ा दोहोर्याइएको िथयो (उत्पि
भूिम

४००

वषर्पिछमाऽ

जनाउनुभएको िथयो (उत्पि

हात

५०:५४)। अॄाहमका सन्तानले त्यो

पानछ

भनेर

परमेँवरले

अॄाहमलाई

१५:१३,१६)। मोशा र यहोशू का िदनह दे िख

७५

त्यो ूित ा पूरा हुन गइरहे का िथए। मोशाले परमेँवरको आदे श यसरी

दोहोर्याएका िथए: "'हे र, ितॆो अिघ भूिम रािखरहे को छ। जाऊ र त्यसलाई

कब्जा गर'" (व्यवःथा १:८

पान्तिरत)।

व्यवःथा २८:१-१५ पढ्नुहोस्, िवशेष गरे र १,१५ हेनह
र्ु ोस्। यहाँ

व्यक्त गरे का शब्दह ले के भ

खोिजरहेको छ? छोट्करीमा भ े हो भने त्यो

भूिम इॐाएलीह लाई िदने कबूल करारको कबूलको भाग िथयो। त्यस करारमा

अिभभारा वा िजम्मेवारी पिन गाँिसएको हुन्छ। इॐाएलीह को िजम्मेवारी के

िथयो? हेनह
र्ु ोस्, "१ आज मैले ितमीह लाई आदे श िदएबमोिजम ितमीह ले
होिशयारीसाथ परमूभ ु आफ्ना परमेँवरका सबै आ ाह

मानेर उहाँको वचन

पालन गर्यौ भने, उहाँले ितमीह लाई पृथ्वीका सबै जाितह मध्ये ौे ंठ

तुल्याउनुहन
े । २ परमूभ ु आफ्ना परमेँवरको वचन पालन गर्यौ भने यी सबै
ु छ

आिशष् ितमीह लाई लाग्नेछन्, र ितमीह साथ रिहरहनेछन्: ३ ितमीह ले

सहरमा आिशष् पाउनेछौ, र गाउँ-बःतीमा आिशष् पाउनेछौ। ४ ितमीह का

सन्तानमािथ आिशष् पनछ, साथै खेतका उब्जनीमािथ, गाईबःतुका बाछा-

बाछीमािथ, भेड़ाबाभाका पाठापाठीमािथ। ५ ितमीह को डालो र ितमीह को
पीठो मु ने आरीमा आिशष् पनछ। ६ िभऽ आउँदा र बािहर जाँदा ितमीह ले

मा आउने शऽुह लाई परमूभ ुले

आिशष् पाउनेछौ। ७ ितमीह का िव

ितमीह कै सामु पराःत गनुह
र् न
े । उनीह
ु छ

ितमीबाट

सात

बाटा

भाग्नेछन्।

८

ितमीमािथ एक बाटो आउनेछन्, तर

परमूभ ुले

ितमीह को

ढु कुटीमा

र

ितमीह का सबै काममा आिशष् िदनुहन
े । परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले
ु छ

िदनुहन
े । ९ परमूभ ु ितमीह का
ु े दे शमा उहाँले ितमीह लाई आिशष् िदनुहन
ु छ
परमेँवरका आ ाह

मानेर उहाँका मागर्मा िहँऔयौ भने, उहाँले ितमीह लाई

शपथ खाएर ूित ा गनुभ
र् एझ ितमीह लाई आफ्नो लािग एक पिवऽ जाित
बनाएर ःथािपत गनुह
र् न
े । १० तब पृथ्वीका समःत मािनसह ले ितमीह
ु छ
परमूभ ुका

नाउँले

कहिलएका

हौ

भनी

थाहा

पाउनेछन् र

ँ
ितमीह सग

डराउनेछन्। ११ ितमीह लाई िदन्छु भनी ितमीह का पुखार्ह लाई ूित ा
गनुभ
र् एको दे शमा ितमीह का सन्तान, गाईबःतु र भूिमको उब्जनीमािथ परमूभ ुले

ूशःत उन्नित िदनुहन
े । १२ परमूभ ुले आकाश, आफ्नो ूशःतताको भण्डार
ु छ
उघारे र ितमीह को भूिममा ठीक ऋतुमा झरी पठाउनुहन
े , र ितमीह का
ु छ

हातका सबै मेहनतमा आिशष् िदनुहन
े । ितमीह ले धेरै जाितलाई ऋण िदनेछौ,
ु छ

तर कसैबाट ऋण िलनेछैनौ। १३ मैले आज ितमीह लाई िदएका परमूभ ु

ितमीह का परमेँवरका आ ाह मा ध्यान िदएर ती होिशयारीसाथ पालन गर्यौ

७६

भने, परमूभ ुले ितमीह लाई पुच्छर होइन तर िशर तुल्याउनुहन
े । ितमीह
ु छ

सध टुप्पामा हुनछ
े ौ, किहल्यै फेदमा पनछै नौ। १४ मैले आज ितमीह लाई

िदएका आदे शह मध्ये कुनैबाट दािहने र दे ॄेितर लागेर अन्य दे वताह का पिछ

लागी ितनीह को सेवा नगर। १५ तर आज मैले ितमीह लाई िदएका परमूभ ु

ितमीह का परमेँवरका सबै आ ा र िविधह

होिशयारीसाथ मानेर उहाँको

वचन पालन गरे नौ भने, यी सबै ौाप ितमीह मािथ पनछन् र ितमीह लाई

उिछन्नेछन्।"

परमेँवरका चाहना र आ ा अनुसार इॐाएलीह

कःता आिशषह

पाउनेछन् भ े

चले ितनीह

परे खा व्यवःथा २८:१-१५मा उल्लेख

गिरएको छ। यिद परमेँवरको चाहना अनुसार चलेन भने ितनीह ले कःता
ौापह

पाउनेछन् भनेर त्यही अध्यायको अक

ौापह

परमेँवर

आफैले

खन्याउनेमाऽ

भागमा लेिखएको छ। ती

नभएर

"ूायजसो

ितनीह ले

ःवइच्छाले आफूह लाई पापको दायरामा पादार् त्यसको नितजा ितनीह ले

भोग्ने िथए।...'जसले आफ्नो पापमय ःवभावको िनिम्त रोप्तछ, त्यसले आफ्नो

पापमय ःवभावबाट नै सवर्नाशको कटनी गनछ। तर जसले आत्माको िनिम्त

रोप्तछ, त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गनछ।' (गलाती

६:८)। जसरी आफ्नो सतहमा पानी आउँदैन तबसम्म त्यो पानी बिगरहन्छ,

जबसम्म घडीको ब्याटरी सिकन्दै न तबसम्म त्यो घडी

आफ्नो फल नफलेसम्म

चिलरहन्छ, जसरी

ख बढ्न रोिकन्दै न, त्यसरी नै पाप आफ्नो सतह

खोज्दछ, घडी जःतै चिलरहन्छ, आफ्नो फल नपाकुञ्जेल फलाउँछ र 'त्यसको

सबै

अन्त्य

मृत्यु हो'

(रोमी

६:२१)।"-पुलिपट

कमेन्टरी: िडिटरोनोमी,

एच.डी.एम. ःपेन्स र जोसेफ एस. एक्सेल, सम्पा. (िपबडी, माःयाच ुसेट,
हे िन्सकसन्, १८९५), ठे ली ३, पृ. ४३९बाट

ूित ाह

पान्तिरत।

परमेँवरले इॐाएलीह लाई उपलब्ध गराउने भूिमको बारे मा जितसुकै
गनुभ
र् एतापिन ती ूित ाह मा सतर् गाँिसएका िथए। ती सतर्ह

करारको भागमा आएका िथए। आफ्नो तफर्बाट इॐाएलीह को पिन अिभभारा
पूरा गनुप
र् रे को िथयो नऽ भने सबै ूित ाह
मािमलामा परमेँवरले आफ्नो ःप

िनकम्मा भएर जाने िथयो। यस

धारणा एक पल्टमाऽ होइन धेरै पल्ट

राख्नुभएको िथयो। यिद ितनीह ले परमेँवरका आ ाह

पालन नगरे ितनीह

उहाँलाई पन्छाएर आफूखुशी िहँडे ितनीह ले पाएका भूिम ितनीह बाट खोिसने

छ भनेर ितनीह लाई चेतवनी िदइएको िथयो। हे नह
र्ु ोस् लेबी २६:१४-३५

"१४ “ ‘तर यिद ितमीह ले मेरा कुरा सुनेनौ, र यी सबै आ ा पालन गरे नौ,

७७

१५ र मेरा िविधह लाई घृणा गरे र इन्कार गर्यौ भने, अिन मेरा सम्पूणर् आ ा

नमानेर मेरो करार भ

गर्यौ भने, १६ म ितमीह का बीचमा आत

ँ ालाई िवनाश गन र ूाणलाई िशिथल
फैलाउनेछु, अिन शरीर नंट पादजाने, आख
गराउँदैलाने भय र रोगह

जानेछन्, िकनिक

ितमीह का

पठाउनेछु। ितमीह ले रोपेका बीउह
शऽुह ले

ितमीह को िवरोध गनछु , र ितमीह

फसल

खाइिदनेछन्।

१७

खेर

म

शऽुका हातबाट पराःत हुनेछौ।

ितमीह लाई हे ला गनह ले ितमीह मािथ ूभ ुत्व गनछन्, र कसै ले नखेदे पिन

ितमीह

भाग्नेछौ। १८ “ ‘ितमीह ले अझै पिन मलाई टे रेनौ भने ितमीह का

पापको सात गुणा बढ़ी सजाय म ितमीह लाई िदनेछु। १९ म ितमीह को

अिभमान र िज ी चूर गनछु । ितमीह मािथको आकाश फलामजःतै र

ितमीह मुिनको जिमन काँसोझ म तुल्याउनेछु। २० ितमीह को शिक्त खेर
जानेछ, िकनिक ितमीह को जिमनले उब्जनी िदनेछैन, र दे शका

खह ले फल

फेिर ितमीह का पाप सुहाउँदो सात गुणा बढ़ी िवपि ह

ितमीह मािथ

िदनेछैनन्। २१ “ ‘ितमीह

मेरो िव

मा िहँड़ेर मलाई अझै टे रेनौ भने म

ल्याउनेछु। २२ म ितमीह का बीचमा ज ली जनावरह

पठाइिदनेछु, जसले

ितमीह का नानीह लाई खाइिदनेछन्, र ितमीह का गाईबःतुह लाई नाश

गनछन्, अिन ितमीह को सं ख्या यित थोरै बनाउनेछन् िक ितमीह का बाटो
सूनसान हुनेछन्। २३ “ ‘यी सब भएर पिन ितमीह

िव

मा िहँिड़र ौ भने, २४ म पिन ितमीह का िव

मतफर् फकनौ र मेरो

मा हुनेछु, र ितमीह का

पापका लािग म सात गुणा ितमीह लाई ूहार गनछु । २५ म ितमीह मािथ
यु ह

ल्याउनेछु, र मेरो करार भ

गरे को बदला म च ुकाउनेछु। ितमीह

आफ्नो-आफ्नो सहरमा जम्मा हुनेछौ, म त्यहाँ पिन ितमीह का बीचमा
पठाउनेछु, अिन

ितमीह

आफ्ना

शऽुह का

हातमा

पनछौ।

२६

ढ़ी

म

ितमीह को अन्न यित सा॑ो घटाइिदनेछु िक एउटै घरको च ुलोमा दश घरका

आइमाईह ले पकाउनेछन्, अिन पकाएर भाग लगाउँदा यित थोरै हुनेछ िक

कसै लाई पिन पुग्नेछैन। २७ “ ‘यी सब भएर पिन ितमीह ले मेरा कुरा सुनेनौ

र मेरो िव

मा िहँिड़र ौ भने, २८ मेरो बोधमा म ितमीह का िव

जानेछु,

र ितमीह का पापको लािग म ितमीह लाई सात गुणा दण्ड िदनेछु। २९
ितमीह ले आफ्नै छोराछोरीह को मासु खानुपनछ। ३० म ितमीह का

डाँड़ाका थानह

ितमीह का लाशह

नाश गनछु , म ितमीह का धू पका वेदीह

भत्काउनेछु, र

आफ्ना मृत मूितर्ह मािथ फािलिदनेछु, र म ितमीह लाई

ितरःकार गनछु । ३१ म ितमीह का सहरह

७८

उजाड़ पानछु , र ितमीह का

धमर्-ःथलह

शू न्य पािरिदनेछु, अिन म ितमीह का भेटीका मीठो बाःना महण

ँ ३२ म दे शलाई नंट पानछु । यी सब दे खेर त्यहाँ बःने ितमीह का
गनछै न।

अवाक् हुनेछन्। ३३ मचािहँ ितमीह लाई जाित-जाितह का बीचमा

शऽुह

िततरिबतर

पािरिदनेछु, र

ना ो

तरवार

ितमीह को दे श सूनसान र ितमीह का सहरह

ँ ा दे शले आफ्ना शबाथह
हुद

िलएर

ितमीह लाई

खे नेछु।

उजाड़ हुनेछन्। ३४ सूनसान

भोग गनर् पाउनेछ र ितमीह चािहँ आफ्ना

शऽुह का दे शमा हुनछ
े ौ, तब त्यसै समय दे शले िवौाम िलएर आफ्ना

शबाथह

पाउनेछ।

पाउनेछ।"
ःप

अ

मनाउनेछ। ३५ जित िदन त्यो सूनसान रहन्छ भूिमले िवौाम
ितमीह

त्यहाँ

रहँदा

शबाथह मा

नपाएको

िवौाम

इॐाएलीह लाई िदएका ती आिशष र ौामका वचनह
के होला?

त्यसले

त्यो भन्दा

येशूभक्त भनेर हामी दावी गनह ले ःवगर् र नयाँ पृथ्वीमा परमेँवरले

िदनुहन
ु े भूिमको कबुलितर हामी आशाका साथ हेिररहेका छ । जसरी सं सािरक
भूिम िहॄू वा इॐाएलीह लाई िदने ूित ा गिरएको िथयो ती ःवगर् र नयाँ

पृथ्वीको भूिम पिन हामीलाई िदन ूित ा गिरएको छ। फरक यितमाऽै हो िक
जब हामी त्यहाँ पुग्छ तब त्यो हामीबाट गुिमनेछैन। हेनह
र्ु ोस् "१३ “राती मैले

मेरो दशर्नमा हेर, र त्यहाँ मेरो सामु आकाशका बादलका साथ आइरहनुभएको

एक जना मािनसको पुऽजःतै हुनहु न्ु थ्यो। उहाँ ती अित ूाचीनकहाँ आउनुभयो, र

उहाँकै

सामु उपिःथत

गराइनुभयो।

१४

उहाँलाई

अिधकार, मिहमा

सावर्भौिमक शिक्त िदइयो, र हरे क भाषा बोल्ने सबै मािनसह

र

र जाितह ले

उहाँको आराधना गरे । उहाँको ूभ ुत्व अनन्तसम्म रहने ूभ ुत्व छ, जुनचािहँ

किहल्यै टल्नेछैन, र उहाँको राज्य त्यो हो जुन किहल्यै नंट हुनछ
े ै न।

१५

“म, दािनएल, आत्मामा बेचैन भए,ँ र मैले पाएका दशर्नह ले मलाई िवचिलत

तुल्याए। १६ त्यहाँ उिभएकाह मध्ये एक जनाकहाँ म गए ँ र यी सबै कुराको

सत्य अथर् बताउन अनुरोध गर। “यसकारण उनले मलाई यी कुराको अथर्

बताइिदए: १७ ‘चार ठू ला पशुह चािहँ पृथ्वीमा खड़ा हुने चार राज्यह

्
हुन।

१८ तर सव च्चका पिवऽ जनह ले यो राज्य पाउनेछन् र सदासवर्दाको लािग

अिधकार गनछन्– हो, सदासवर्दाको लािग’" (दािनएल ७:१३-१८)। फेिर त्यहाँ
पुग्न हामीलाई पिन सतर्ह

रािखएको छ। िवशेष गरे र मुिक्त भनेको िवँवास वा

परमेँवरमािथको आःथालेमाऽ पाउने भ े सन्दभर्मा ती सतर्ह

बुझ्नुभएको छ?

७९

तपाईँले कसरी

३. इॐाएल र करार

"तर ितनीह ले ध्यानिसत सुनन
े न्, अथवा मेरा कुरामा कान थापेनन्।

त्यसको स ा ितनीह

आफ्ना-आफ्नै दुंट

दयको कल्पना वा हठीपनामा

पालन गनू र् भनी मैले आ ा गरे को िथए,ँ तर

लािगरहे। करारका सबै भागह

ितनीह ले सो पालन गनर् इन्कार गरे । त्यसैले करारका सबै ौापह

ितनीह मािथ ल्याए’ँ ” (यिमर्या ११:८

पान्तिरत)।

मैले

मािथको पद हेनह
र्ु ोस्। "यस करारका सबै वचनह " ितनीह मािथ

परमेँवरले ल्याउनेछु भनेर उहाँले भ ुभएको िथयो। तर ती वचनह

असल

िथएनन् तर खराब िथए! करार भनेको केवल असलमाऽ हामीलाई ूदान गिरने

भनेर हामी सोच्दछ

तर त्यसको अक

पाटा पिन छ। यो नीित नोहाको

मािमलामा हामी दे ख्दछ । परमेँवरले नोहालाई सत्यानाशबाट सुरिक्षत राख्ने

गजबको ूित ा िदनुभएको िथयो। तर परमेँवरको अनुमहको पूरा उपभोग गनर्
नोहाले उहाँको वचन पालन गनुप
र् रे को िथयो। यिद उनले पालन नगरे को भए
करारको अक पाटा उनले व्यहोनुप
र् दर्थ्यो।
ँ उत्पि
मािथको पदसग

६:५ हेनह
र्ु ोस्। जलूलयभन्दा अिघको सं सार

कःतो िथयो? मािथको पद र त्यसबेलाको समयको बीचमा के समानता छ?

हाॆो सोचिबचार िबयाकलापलाई हामीले िनयन्ऽण गनुप
र् न मािमलामा ती
पदह ले के भन्दछन्? हेनह
र्ु ोस् उत्पि

बढ़ी भएको र ितनीह का

६:५ "पृथ्वीमा मािनसह को दुंटता

दयका िवचारको जुनसुकै पिन भावना िनरन्तर खराबै

माऽ भएको परमूभ ुले दे ख्नुभयो।"

दुभार्ग्यवस, इॐाएल रा को इितहास ूायजो धमर्ॅ

वा परमेँवरको

िबरोधमा जाने ःवभावमा लािगरहे को हुँदा परमेँवरले ितनीह मािथ उहाँको
न्याय खन्याउनुभएको िथयो। किहलेकाही ँ ितनीह ले पँचाताप गरे र

परमेँवरितर फेिर फकका िथए। राजा दाउद र राजा सोलोमनको समयमाऽ

केही हदसम्म ूित ा गिरएको क्षेऽ पूणर् पमा इॐाएलले िनयन्ऽणमा िलएको
िथयो।

परमेँवरलाई िवँवास गनुब
र् ाट इॐाएल कःतो ॅ

भयो वा धमर्ॅ

भयो सो यिमर्याका लेखेका पदह मा हेनह
र्ु ोस्, "१ “यिद कुनै मािनसले आफ्नी

पत्नीलाई त्याग्छ र त्यो ःऽी उदे िख छु ि एर अक मािनसकी पत्नी भई भने, के

त्यो मािनसले फेिर त्यसकहाँ फकर जानुपन? के त्यो दे श िबलकुलै िबटु लो

हुनेिथएन र? तर तँचािहँ एउटी वेँयाझ धेरैकहाँ गएकी छस्– र के तँ मकहाँ
ँ ा उठाएर ना ा
्
फकर आउँछेस?”
परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। २ “आफ्ना आख
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् ितनीह मध्ये कुनचािहँमा तले कुकमर् गरे की छै नस् र? एउटा
डाँड़ाह मा हे र।

अरबी म भूिममा बसेझ तँ आफ्ना ूेमीह को ूतीक्षामा बाटो हुँदो बिसस्।

तले दे शलाई आफ्नो व्यिभचार र दुंट कमर्ले िबटु लो पारे की छस्। ३

यसै कारण झरी थािमएको छ, र बसन्तको वषार् परे को छै न। तापिन तेरो

प

िनलर्ज्ज वेँयाजःतै छ। तँ लाजले रातो हुन इन्कार गछस्। ४ के भखर्रै माऽ

तले मलाई यसरी पुकािरनस्, ‘हे मेरा िपता, युवावःथादे िख मेरा िमऽ, ५ के

तपाईं सध िरसाइरहनुहन्ु छ र? के तपाईंको बोध सधसम्म रिहरहन्छ?’ तले त
यसरी कुरा गछस्, तर तले सकेसम्म खराबी गछस्।” ६ योिशयाह राजाका

ु े मलाई भन्नुभयो, “अिवँवासी इॐाएलले के गर्यो, के
राजकालमा परमूभल

ितमीले दे खेको छौ? त्यो गएर हरे क डाँड़ामा र हरे क झ्याम्म परे को

खमुिन

त्यसले व्यिभचार गरे की छ। ७ त्यसले यी सबै काम गरे पिछ मकहाँ फकर्न्छे

होला भनी मैले िवचार गरे को िथए,ँ र तर त्यो फिकर्न, र त्यसकी िवँवासघाती
बिहनीले त्यो दे खी। ८ त्यस अिवँवासी इॐाएलका सबै व्यिभचारको कारण

मैले

त्यसलाई

त्यागपऽ

िदएर

ँ
िनकािलिदए।

तापिन

मैले

हे र, त्यसकी

िवँवासघाती बिहनी यहू दा डराइन, तर गएर त्यसले पिन वेँयावृि

वेँयावृि

गरी। ९

इॐाएलको िनिम्त यित सिजलो कुरा भयो, िक त्यसले ढु ा र

खिसत व्यिभचार गरे र दे शलाई िबटु लो पारी। १० यी सबै भए तापिन

त्यसकी िवँवासघाती बिहनी यहू दा, पूणर्

दयले त होइन, तर बािहरी

पले

माऽ मितर फकीर्,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। ११ परमूभ ुले मलाई भन्नुभयो,

“अिवँवासी इॐाएल िवँवासघाती यहू दाभन्दा अझ धमीर् ठहरी। १२ जाऊ,

उ रमा गएर यो सन्दे श ूचार गर:् “ ‘हे अिवँवासी इॐाएल, ितमी फकर्,’

ँ ा तरे र म अब ितमीलाई हे नछै न,ँ िकनभने म कृपालु
परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, ‘आख

ँ १३ केवल, ितमी, परमूभ ु
छु ,’ परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, ‘म सध रीस गिररहनेछैन।

आफ्ना परमेँवरको िव

मा बागी भयौ, र हरे क झ्याम्म परे को

खमुिन पराई

दे वताह लाई ितॆो िनगाह दे खायौ, र ितमीले मेरो आ ापालन गिरनौ भनी
् परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।
आफ्नो दोष ःवीकार गर’,”

१४ “फकर्, अिवँवासी ूजा हो,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, “िकनभने म

ितमीह को पित हुँ। म सहरबाट एक जनालाई र वंशबाट दुई जनालाई
छान्नेछु र ितमीह लाई िसयोनमा ल्याउनेछु। १५ अिन मेरो

गोठालाह

म ितमीह लाई िदनेछु, जसले ितमीह लाई

डोर्याउनेछन्। १६ ती िदनमा जब ितमीह

दयले

चाएका

ान र बुि िसत

दे शमा खू ब बढ़े र फैिलनेछौ, तब

मािनसह ले फेिर किहल्यै ‘परमूभ ुका करारको सन्दूक’ भनी भन्नेछैनन्,”
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परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। “त्यसको िवचार ितनीह का मनमा आउनेछैन, त्यसको

सम्झना नै हुनछ
े ै न, त्यसको अनुपिःथितको केही ख्याल रहनेछैन। त्योजःतै
अक

ु ो
फेिर किहल्यै बनाइनेछैन। १७ त्यस बेला य शलेम ‘परमूभक

िसं हासन’ भिननेछ, र

सबै

जाितह

ु ो
परमूभक

नाउँलाई

मिहमा

िदन

य शलेममा भेला हुनेछन्। हठी भएर आफ्ना मनका दुंट कुराह मा ितनीह

फेिर किहल्यै लाग्नेछैनन्। १८ ती िदनमा यहू दाका घराना इॐाएलका

घरानािसत िमल्नेछ, र मैले ितमीह का िपता-पुखार्ह लाई उ रािधकार ःव प

िदएको दे शमा ितनीह

उ रको दे शदे िख एकैसाथ आउनेछन्। १९ “म

आफैले भन, ‘कित खुशीिसत आफ्ना छोराह जःतै ितमीह सँग व्यवहार

गनिथए ँ र एउटा सुन्दर दे श, जाितह मा सबैभन्दा मनपद

ृ -सम्पि
पैतक

ँ अिन मैले िवचार गरे को िथए,ँ िक ितमीह ले मलाई
ितमीह लाई िदनेिथए।

‘िपता’ भनी पुकानछौ र मलाई प

ाउनदे िख फकर जानेछैनौ। २० तर जसरी

एक िवँवासघाती पत्नीले आफ्नो लोग्नेलाई त्याग्छे , त्यसरी नै ितमीह

पिन

मूित िवँवासघाती भएका छौ, हे इॐाएलका घराना हो,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ"

(यिमर्या ३:१-२०

पान्तिरत)।

मािथका पदह ले पिहला नै हामीले के भनेका िथय त्यसलाई याद

िदलाउँछ: परमेँवरले हामीसँग गनुभ
र् एको करार कुनै कानुनी समहमतमाऽ
होइन जसमा आफूह को िहतको िनिम्त दे खावटी पमा भएपिन मञ्जुर गदर्छ।

परमेँवरको

करारको

मािमलामा

उहाँसँग

सिबय

सम्बन्ध

रािखरहन

समपर्णताको आवँयक छ जुन गिम्भर र पिवऽ वैवािहक सम्बन्ध जःतै हो।

त्यसै कारण परमेँवरले आफूलाई इॐाएलीह को पित भनेर बारम्बार िचऽण
गनुभ
र् एको हामी पाउँछ ।

बाइबलमा के भ

खोिजएको छ भने इॐाएलीह

परमेँवरबाट ॅ

हुने कुराको जग उहाँको आ ा नमा ेमा रहे को नभएर उहाँसँगको व्यिक्तगत

सम्बन्धलाई टु टाउनु हो। त्यसै ले गदार् ितनीह

परमेँवरको आ ा अनुसार

चल्न रािज भएनन् र जसको फलःव प ितनीह मािथ आफैले दण्ड थुपारे को

िथयो।

ँ को
जो पिन "म इसाई हुँ" भनेर दावी गछर्न ् उसले परमेँवरसग

व्यिक्तगत सम्बन्ध भइरहनु िकन िनणार्यक तत्व हो? यिद हाॆो सम्बन्ध
ँ ठीक भएन भने पाप र अना ाकािरतामा हामी फःन िकन सिजलो
परमेँवरसग

हुन जान्छ? फेिर त्यसै वखत तपाईँलाई कसैले यो ूँन सोध्यो भने कसरी
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ँ गिहरो र ूेिमलो सम्बन्धको िबकास मैले कसरी
जवाफ िदनुहन्ु छ: "परमेँवरसग

गन?"

ु ेका जनह
४. बाँिक सन्तान वा बचेखच

परमेँवरूितको आःथामा ॅ

भइरहने, परमेँवरले ितनीह को न्याय

वा दण्ड िदइरहने र पँचातापको घट्नाचब घुिमरहनेभएतापिन ितनीह को

बीचमा आशाको िकरण चटक्कै छोडेको छै न भनेर दे हायका पदह ले कसरी

बताउँदछ? हेनह
र्ु ोस्:

यशैया ४:२-६ "२ त्यो िदन परमूभ ुको हाँगा फलदायक र मिहिमत

हुनछ
े , र इॐाएलका बाँचेकाह का िनिम्त जिमनको फल गवर् र गौरवको हुनछ
े ।
३ िसयोनमा छोिड़एका र य शलेममा बाँकी रहेकाह , अथार्त ् य शलेममा

बःनेह

भनी दतार् भएकाह

पिवऽ कहलाइनेछन्। ४ परमूभ ुले िसयोनका

ःऽीह को मैला धुनहु न
े , र उहाँले इन्साफको आत्मा र आगोको आत्मा ारा
ु छ
य शलेमबाट रगतका दाग शु

गनुह
र् न
े । ५ अिन परमूभ ुले िसयोन पवर्तमािथ
ु छ

र त्यहाँ भेला हुनह
े मािथ िदउँसो धू वाँको बादल र राती ूज्विलत आगोको

चमक सृिंट गनुह
र् न
े । सबैमािथ मिहमा एउटा छऽ हुनछ
े । ६ िदनको गमीर्बाट
ु छ
ँ ीबेहरी र वषार्बाट जोगाउने एउटा आौय र
जोगाउने शरण र छाया तथा आध

लुक्ने ठाउँ त्यो हुनछ
र् न्ु छ, “त्यस िदन
े ।"मीका ४:६,७ "६ परमूभ ु घोषणा गनुह
म ल ड़ाह लाई जम्मा गनछु , अिन िनवार्िसतह लाई र जसलाई मैले शोकमा

पारे को िथए,ँ ितनीह लाई म भेला गनछु । ७ ल ड़ाह लाई एउटा बाँकी भाग र
टाढ़ा खेिदएकाह लाई एउटा सामथीर् जाित बनाउनेछु। परमूभ ुले ितनीह मािथ
िसयोन पवर्तमा त्यस िदनदे िख उसो सदासवर्दै राज्य गनुह
र् न
े ।"सपन्याह
ु छ

३:१२,१३ "१२ तर तेरो बीचमा म दीन र नॆह लाई छोिड़राख्नेछु, जसले
् १३ इॐाएलका बाँकी रहेकाह ले कुनै गल्ती
परमूभ ुको नाउँमा भरोसा गछर्न।

गनछै नन्। ितनीह ले झूट बोल्नेछैनन्, न ितनीह का मुखमा छल पाइनेछ।

ितनीह

खानेछन्

तुल्याउनेछैन।”

र

पल्टे र

बःनेछन्, र

पौरािणक इॐाएलका मािनसह ले

कसैले

ितनीह लाई

परमेँवरका आ ाह

भयभीत
नमानेर

उहाँको योजना िबिमन गएतापिन त्यो पूरै असफल हुने नै छ भ े िथएन।
झारपातह को बीचमा पिन केही फूलह

उॆेको हामी दे ख्छ । पुरानो

करारका धेरै अगमवक्ताह ले परमेँवरमा आःथा रािखरहने थोरै माऽ भएतापिन

८३

ु ेका जनह
बाँिक वा बचेखच

हुनेछन् जसलाई परमेँवरले फूलको मनमोहक

गुच्छा बनाउन जम्मा गनुह
र् न
ु ेछ।

ु ेका वा अवशेष
परमेँवरका आःथावान र िन ावान बाँिक, बचेखच

जनह को सृजना भइरहने लआय सारा इॐाएललाई च ुिनएको कारण जःतै

हुनेछ। रा

रा मा वा जाित जाितमा परमेँवरको मिहमाको घोषणा (यशैया

६६:१९) गनर् ितनीह लाई परमेँवरले नै िनयुक्त गनुभ
र् एको िथयो र ितनीह

नै उहाँको साधन भएर उहाँलाई ूयोग गनर् िदनु िथयो। त्यसको अथर्
परमेँवरका ती िबँवािसलो, िन ावान जनह सँग अ ह

िमलेर परमूभ ु

्
ु ो आराधना गन योजना िथयो (जकिरया
परमेशवर
राजा र सारा जगतको ूभक
१४:१६

िगद

पान्तिरत)। त्यसकारण इॐाएलको पिरिःथित जितसुकै नाजुक वा

अवःथा भएतापिन परमेँवरका केही िन ावान जनह

परमेँवरको

ूितव ता

छ।

च ुिनएका

परमेँवरका

दािवगिरएकाह मा जितपिन िवँवास तथा आःथामा ॅ

बीचमा

कोही

न

कोही

बाँिक

रहनेछन्

जो

सध भइरहने

जनह

भनेर

भएतापिन ितनीह को

आफूह लाई

परमेँवरले

बोलाउनुभएको र च ु ुभएको भनेर िनिँचत भएर बःनेछन् (२ पऽुस १:१०)।
त्यसको अथर् सारा रा
जनह

नै असफल िकन नहोस् ितनीह को बीचमा केही

हुनेछन् जसले परमेँवरसँग कबुल गिरएको करारमा एकव

भएर

ु े भन्नुभयो, “पवर्तमा गएर
बःनेछन्। उदाहरणमा हे नह
र्ु ोस् "११ परमूभल

ु ो उपिःथितमा खड़ा हो, िकनिक परमूभ ु त्यहाँबाट जान लाग्नुभएको
परमूभक

छ।”

ु ो अिगअिग एउटा ठू लो र ूचण्ड बतास पहाड़ह
तब परमूभक

फुटाउँदै र च ानह

ु न्ु नथ्यो। बतासपिछ
िचदआयो, तर बतासमा परमूभ ु हुनह

ु न्ु नथ्यो। १२ भचालोपिछ एउटा
भचालो आयो, तर भचालोमा परमूभ ु हुनह
ु न्ु निथयो। अिन आगोपिछ एउटा मधुरो
आगो आयो, तर आगोमा परमूभ ु हुनह

ु ी आयो। १३ जब एिलयाले त्यो सुने तब ितनले आफ्नो खाःटोले मुख
कानेखस

छोपे, र बािहर गएर ओड़ारको मुखमा उिभए। तब एउटा आवाजले ितनलाई

भन्यो, “एिलया, ितमी यहाँ के गदछौ?” १४ ितनले जवाफ िदए, “सवर्शिक्तमान्
परमूभ ु परमेँवरको िनिम्त म सा॑ै जोिशलो भएको छु । इॐाएलीह ले
तपाईंको करारलाई त्यागेका छन्, तपाईंका वेदीह

भत्काइिदएका छन्, र

तपाईंका अगमवक्ताह लाई तरवारले मारे का छन्। केवल म माऽ बाँकी

रहे को छु , र अब ितनीह

मलाई पिन मानर् खोज्दै छन्।”

ु े
१५ परमूभल

ितनलाई भन्नुभयो, “ितमी जुन बाटो आएका छौ, त्यही बाटो फिकर्गएर
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दमःकसको म भूिममा जाऊ। जब ितमी त्यहाँ पुग्छौ तब हजाएललाई

्
अरामको राजा अिभषेक गर।
१६ तब िनम्शीको छोरो येहूलाई पिन
इॐाएलको राजा, र हािबलमहोलाको शाफातको छोरो एलीशालाई ितमीपिछ

् १७ हजाएलको तरवारबाट उम्कनेलाई येहूले
आउने अगमवक्ता अिभषेक गर।

मानछ, र येहूको तरवारबाट उम्कनेलाई एलीशाले मानछ। १८ तापिन सात

हजार जनालाई म इॐाएलमा बचाइराख्छु – ती सबै जसले बालको सामुन्ने

ँ ा टे केका छै नन् र जसका ओठले त्यसलाई च ुम्बन गरे का छै नन्”
आफ्ना घुड़
(१ राजाह

ितनीह

१९:११-१८

परमेँवरका

पिन क

पान्तिरत)।

बफादार

अवशेष

िवँवासीह

ितनीह को

दे शसँगै

भोग्नु परे तापिन (जःतै इॐाएलबाट िनवार्सन हुनपु न दािनएल

जःता परमेँवरको भक्तह ) करारको कबुलको अिन्तम र मौिलक वा चरम
नै हुनेछन् अथार्त ् ितनीह ले अनन्त जीवन पाउनेछन्।

उपभोग गन ितनीह

यूह ा १०:२७,२८ पढ्नुहोस्। यहाँ येशूले के भिनरहनुभएको छ?

उहाँको वचन र त्यहाँ उल्लेख गिरएका ूित ाह लाई पौरािणक इॐाएलको ॅ

धािमर्क जीवनलाई ूयोग गनुह
र् ोस्। ती वचनह ले परमेँवरूित िन ावान र
आःथावान हुनह
े

थोरै भएपिन बाँिक रहनेछन् भनेर ितनीह को अिःतत्वलाई

कसरी येशूले व्याख्या गनर् खोज्नुभएको छ? हेनह
र्ु ोस् "२७ “मेरा भेड़ाह ले मेरो

सोर सुन्छन्, र ितनीह लाई म िचन्छु , र ितनीह
ितनीह लाई म अनन्त जीवन िदन्छु , र ितनीह

मेरो पिछ आउँछन्। २८

किहल्यै नंट हुनछ
े ै नन्, र कसैले

ितनीह लाई मेरो हातबाट खोसी लैजानेछैन" (यूहन्ना १०:२७-२८)।
पथॅ

आफ्नो ःथानीय चचर्का अगुवा तथा िवँवासीह को बीचमा पाप,

र पाखण्डीपना दे खेर िनराश भएर एक जना युवतीले आफ्नो िवँवास नै

केही वषर् अिघ गुमाएकी िथइन्। "ितनीह
ितनीह

इसाई ह भनेर दावी गरे तापिन

खास गरे र इसाई िथएनन्" उनले भिनन्। आफ्नो िवँवास तथा

परमेँवरको आःथामा िहँड्छु भनेर बिप्तःमाको बेलामा शपथ िलएकी त्यस

युवतीले त्यसलाई त्याग्ने बहाना अ ह को आःथालाई हे रेकी िथइन्। यस

ँ ामा अध्ययन गरे को आधारमा उनको त्यो बहाना िकन औिचत्यिहन भएको
बुद
तपाईँले दे ख्न सक्नुहन्ु छ?

५. आित्मक इॐाएल

पौरािणक इॐाएलका जनह ले जितसुकै गल्ती गरे तापिन वा असफल

भएतापिन आफूलाई सेवा गनर् केही

िन ावान, बफादार र आःथावान जनह
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सृजना गन योजनालाई परमेँवरले रोक्नुभएको िथएन। अझ भ े हो भने
पुरानो करारले त्यस समयको अपेक्षा गिररहे को

िथयो जब परमेँवरले

आित्मक इॐाएलको सृजना गनुह
र् न
ु ेछ। त्यस आित्मक इॐाएलमा दुवै यहू दी र

अयहू दीह

हुनेछ्न्

जो

परमेँवरका

बफादार,

आःथावान

र

िन ावान

िवँवासीह को समूह हो। ितनीह ले नै िवँवमा सुसमाचार फैलाउने काम

गिरनेभएको िथयो। त्यो हो सु को चचर्।

गलाती ३:२६-२९ पढ्नुहोस् "२६ िकनिक िवँवास ारा ितमीह

सबै

भींट येशूमा परमेँवरका सन्तान हौ। २७ िकनिक ितमीह मध्ये जितको
भींटमा बिप्तःमा भयो, ितमीह

सबैले भींटलाई धारण गरे का छौ। २८ अब

न त यहू दी छ न मीक, न कमारा छ न फुक्का, न त पु ष न ःऽी छ, िकनभने

भींट येशूमा ितमीह

ितमीह

सबै एउटै हौ। २९ यिद ितमीह

भींटका हौ भनेता

अॄाहामका सन्तान हौ, र ूित ाबमोिजम उ रािधकारीह

हौ।"

क. पद ९मा पावलले के ूित ाको बारे मा चचार् गिररहेका िथए?

ख. कोही व्यिक्त ती ूित ाह का हकदार हुन के मूल तत्वको आवँयकता
छ? पद २६।

ग. िल , जाितयता वा राि यता र सामािजक ःतरलाई पावलले िकन
ँ
ँ छन्?
औल्याउ

घ. येशू भी मा एक हुन ु भनेको के हो?

ङ. रोमी ४:१६,१७ पढ्नुहोस्। पावलले गलाती ३:२६-२९मा व्यक्त
गिरएका वचनह लाई रोमीका ती पदह ले हामीलाई बुझाउन कसरी

म त गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्, "१६ त्यसैले यो ूित ा िवँवासमािथ िनभर्र
ु े िक ूित ा अनुमहमािथ भर परे र अॄाहामका सबै
गदर्छ, यस हेतल

वंशह का िनिम्त पक्का होस्। यो ूित ा व्यवःथा पालन गनह का

िनिम्त माऽ नभएर अॄाहामको जःतो िवँवासमा हुनह
े का िनिम्त पिन
् १७ जसो लेिखएको छ,
हो, िकनिक अॄाहाम हामी सबैका िपता हुन।

“मैले ितमीलाई धेरै जाितह का िपता बनाएको छु ।” जुन परमेँवरमािथ

अॄाहामले िवँवास गरे , उहाँको

्
िंटमा उनी हामी सबैका िपता हुन।

उहाँले मरे काह लाई पिन जीवन िदनुहन्ु छ, र अिःतत्वमा नभएका
थोकह लाई बोलाई अिःतत्वमा ल्याउनुहन्ु छ।"
अॄाहमको सन्तान भएको है िशयतले येशू भी

करारका ूित ाह को

ु एको िवशेष अथर्मा िलन सिकन्छ। जब हामी बिप्तःमा िलन्छ
हकदार हुनभ
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तब हामी येशू भी मा नातेदार हुन पुग्छ र अॄाहमलाई िदएका ूित ाह मा
सहभािग हुने अिधकार हामी ूाप्त गछ । तसथर्, अॄाहमलाई परमेँवरले

गनुभ
र् एको ूित ा येशू भी मा पाइन्छ र उनलाई गरे का ूित ाह

हाॆो हुन

जान्छ। तर हाॆो राि यता, जाितयता वा िल को कारणले होइन तर

अनुमह ारा जुन हामीलाई हाॆो िवँवास ारा परमेँवरले खनाउनुहन्ु छ।
"अॄाहम

र

उनका

सन्तानलाई

िदने

उपहार

केवल

कनानको

भूिममाऽ होइन तर सारा पृथ्वी नै समावेश भएको छ। पावल ूेिरतले यही
भन्दछन्, "सं सारको उ रािधकारी हुनलाई अॄाहाम र उनको वंशलाई िदइएको

ूित ा व्यवःथा ारा आएको होइन, तर िवँवासको धािमर्कता ारा आएको हो"
(रोमी ४:१३)। जुन ूित ा अॄाहमलाई िदइएको िथयो त्यो येशू भी
पूरा

भयो भनेर बाइबलले

ःप

पमा

िसकाउँदछ।...ःवगर्मा

ारा

ितमीह का

(येशूमािथ िवँवास राख्नेह को िनिम्त) साँिचराखेको उ रािधकार अिवनाशी,

िवशु

र नओइलने िकिसमका छन्" (१ पऽुस १:४)।– र त्यो त्यःतो

िकिसमको पृथ्वी हो जुन पापको ौापबाट ःवतन्ऽ हुन्छ।"-एलेन जी

पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. १७०बाट
हुनेछ जब सन्तह

(दािनएल ७:२७)।

ाइट,

पान्तिरत। यो ूित ा त्यसबेला पूरा

नयाँ पृथ्वीमा सदा सदाको िनिम्त येशूसँग रहनेछन्

उपसं हार:

थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत ूोफेटस एण्ड िक सको पृ. १५-

२२को "द िभिनयाडर् अभ द लडर्, पृ. ३६७-३७८को "होप फर द िहथन" र
पृ. ७०३-७२१को "द हाउस अभ इॐाएल।"

"राि यता, जाित, जात जःता मािनस मािनसको बीचमा िवभाजन

ल्याउने तत्वह लाई परमेँवरले मान्यता गनुह
र् ु । उहाँ समःत मानव ूाणीको

ु न्ु छ। परमेँवरकै हातबाट सृि
सृजनहार हुनह

भएको है िशयतले सबै मािनसह

् येशूले मुिक्त िदनुभएकोले ितनीह
एकै पिरवार हुन।
मािनस

मािनसको

बीचमा

िबभाजन

ल्याउने

एक हुन पुिगएको छ।

ूत्येक

पखार्ललाई

उहाँले

भत्काउनुभएको छ। पिवऽ मिन्दरको पिरसरमा रहे का यहू दी र अयहू दीलाई

छु

ाउने ूत्येक खण्डलाई उहाँले फ्याँिक िदनुभएको छ। उहाँ चाहनुहन्ु छ

ूत्येक

मािनस

परमेँवरकहाँ

ःवतन्ऽ पमा

खुलािदलले

आउन

सकोस्।

उहाँको ूेम यःतो फरािकलो, गिहरो र पूरा छ िक त्यो सबैितर छे ड्दछ।
सै तानको

धोखा,

चालबाजी

र

छलको

ूभावबाट

८७

अलमिलरहे का

ूत्येक

ूाणीलाई येशूको ूेमले उचाल्दछ। ितनीह लाई परमेँवरको िसहाँसनको

पहुँचसम्म उहाँले रािखिदनुहन्ु छ, जुन िसहाँसन ूित ाको इन्िे नीले घेिररहे को

छ। येशू भी मा न त यहू दी न त मीक वा अन्य जाित न त दास न त
मािलक-सबै जना समान छन्।"-एलेन जी
३६९,३७०बाट

पान्तिरत।

ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स, पृ.

पऽुसले चचर्लाई चारवटा नाउँह ले सम्बोधन गदर्छन्। हे नह
र्ु ोस्, १

पऽुस २:९,१० "९ तर ितमीह

त च ुिनएका वंश, राजकीय पूजाहारीिगरी,

पिवऽ जाित, परमेँवरका िनजी ूजा हौ। उहाँले ितमीह लाई अन्धकारदे िख

उहाँका आँचयर्पूणर्

उहाँका उदे कको ज्योितमा ल्याउनुभयो, तािक ितमीह

कायर्ह को घोषणा गनर् सक। १० एक पल्ट ितमीह
ितमीह

ूजा िथएनौ, तर अब

परमेँवरका ूजा भएका छौ। एक पल्ट ितमीह ले कृपा पाएका

िथएनौ, तर अब ितमीह ले कृपा पाएका छौ।" ूायजसो ती नाउँह

पुरानो

करारको इॐाएललाई सम्बोधन गिरएको ूितिबिम्बत गदर्छ: ूःथान १९:६

"ितमीह

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

्
इॐाएलीह लाई ितमीले भन्नुपन कुरा यी नै हुन।”
र यशैया ४३:२०,२१

"२० ज ली जनावरह , ःयालह

र लाटोकोसेराह ले मेरो इज्जत गछर्न,्

पानी अिन

िदन्छु , २१ त्यस जाितलाई, जसलाई मेरो

िकनभने म मेरा मािनसह , मेरा च ुिनएकाह लाई िपउनका िनिम्त म भूिममा
खो जिमनमा खोलाह

ँ " परमेँवर र चचर्सँगको
ूशं साको घोषणा ग न् भनेर मेरो िनिम्त मैले बनाए।

सम्बन्धमा ती नाउँह ले कसरी पिरभािषत गरे को छ? (उदाहरणमा "च ुिनएका

जाित वा रा " भ ाले परमेँवरले चचर्लाई च ु ुभएको छ र त्यसको िवशेष
लआय छ)।

िचन्तनमनन:
अ.

पौरािणक इॐाएलमा पुजाहारीले पशु बिलह
ँ
औल्याइएको
िथयो। चचर्का सदःयह

िदन्थे जसले मसीहलाई

परमेँवरका शाही पुजारीह

भएको है िशयतले के "बिलह " िदनुपछर्? हेनह
र्ु ोस् १ पऽुस २:५

"ितमीह

पिन येशू भींट ारा परमेँवरको

िंटमा महणयोग्य

आित्मक बिलदान चढ़ाउने पिवऽ पूजाहारीिगरीको िनिम्त जीिवत

आ.

पत्थरह झ आित्मक घर बन्दै जाओ।"

परमेँवरका छु ै िचनािर बोकेका पिवऽ जाित वा रा होस भनेर

इॐाएलीह लाई

सं सारबाट

अलग

८८

गनुभ
र् एको

िथयो।

ितनीह ले

सं सारमा मुिक्तको योजनाका सत्यह

फैलाउनुपथ्य । आजको चचर्को

उ ँ
े य पिन त्यही हो। सं सारबाट अलग हुने फेिर त्यसै बखत

सं सारमा सुसमाचार फैलाउने काम कसरी सम्बभ हुन सक्छ?
इॐाएलीह को अनुभव र येशूको उदाहरणले हामीलाई त्यस ूँनको

इ.

जवाफ िदन सहयोग गदर्छ?

पौरािणक इॐाएलमा राजा होस्, शासक होस्, पुजारी होस् वा
सबर्साधारण जनता होस् ॅ
पिन

कोही

मािनसह

न

कोही

सं ःकारमा लागेतापिन परमेँवरले जिहले

उहाँूित

िन ावान,

आःथावान,

बफादारी

साँिच राख्नुभएको पाउँछ । उदाहरणमा एिलया र उनको

ु ेका जनह को बारे मा सोच्नुहोस् (१ राजा १९ िवशेष
समयमा बचेखच

गरे र पद १८)।

चचर्लाई धोखा िदने, िवँवासीह

एक आपसमा

ँ भन्दा
ग ारी गन, चचर्देिख िवरक्त भएर बःने चचर्को पिरवारसग

सांसािरक मािनसह को बीचमा परमेँवरूित बफादार हुन िकन

सिजलो छ?

सारांश: चाहे बुसको अिघ होस् वा पिछ होस् परमेँवरको सत्य इॐाएल

भनेको परमेँवरमािथ िवँवास, आःथा र िन ामा रहे र उहाँसँग आित्मक र

् यःता िवँवासीह
करारको सम्बन्धमा रिहरहने हुन।

काम गदर्छन्। सं सारको सामु ितनीह

फैलाउन तिम्सएका हुन्छन्।

उहाँका ूितिनिध भएर

अनुमह ारा मुिक्त पाउने सुसमाचारलाई

८९

कथा ६
िबिच्छको मरसा

टोकाइ

काल स िरयज, ३९, र लुज मुिरलो, ३४, कोलोिम्बया
ु ा ७ बजेको िथयो। पाःटर काल स् र उनकी ौीमती लुज सुत्न
बेलक

ु ा सुत्नु धेरै िछटो हो। तर
तरखरमा लाग्दै िथए। कितले भन्ला ७बजे बेलक
पाःटर काल स र उनकी ौीमती कोलिम्बया दे शको दुगम
र् पहाडह को एउटा

गाउँमा सुसमाचार ूचार गनर् रहे का िथए। त्यहाँका जनजाितह लाई एम्बेरा

भिनन्छ। त्यहाँका पहाडह मा बसेका मािनसह

सबै जना िछ ै सुत्दछन्।

अचानक कसै ले कोलाहल गरे को ःवरले त्यो रात डगमिगयो। कसै ले

पाःटरको ढोकामा घचघच्याउँदै बोलाइरहे को िथयो। "पाःटर! पाःटर! बािहर

आउनुहोस्! बािहर आउनुहोस्!" एक जना मिहला कराउँदै िथइन्। लुजले ढोक

खोिलन्। बािहर उनको चचर्को एक जना सदःय कािन्डडा उिभरहे की िथइन्।

"एउटा बच्चालाई िबच्छीले टोक्यो!" कािन्डडा डरले छटपटीएकी िथइन् भनेर
ँ ाले दे खाएको िथयो। पाःटर काल स र लुज िछटोिछटो लुगा
उनको आख
लगाए। पाःटर काल सले टचर्लाइट हातमा िलए, लुज जो नसर् िथइन् हतप

भान्सामा गएर ताजा लसुन िलइन्, एक िससी पानी र केही झोल राखेर िपउने

सानो िससी िलइन्। क्यािन्डडाले पाःटर र उनकी ौीमतीलाई बच्चाको घरितर
हतार हतारमा लागे। तीनै जना अन्धकारमा ितनीह

िहँडे। सपर् र िबच्छीह

घाँसमा घुिमरहे को हुनसक्थ्यो। जब बच्चाको घरमा ितनीह

आइपुगे तब

त्यहाँ आमा र एक वषर्को बच्चामाऽै घरमा िथए। बाबुचािहँ धामी बोलाउन
गएका िथए। आमाले बच्चालाई काखमा बिसरहे को िथयो। बच्चाको शरीर

बैजनी र ले छोिपरहे को िथयो र एकदम पीडाले कामीरहे को िथयो। "मैले

ँ त्यसमा िबच्छी िथयो भनेर मलाई
झोलु ोमा सुत्न बच्चालाई राखेको िथए।
थाहा िथएन," आमाले

ँदै भिनन्। " अिन बच्चा िचच्यायो। मैले उसलाई

उठाउँदा त त्यहाँ मैले िबिच्छ दे ख।" उनले भ ुईँमा मिररहे को िबच्छीलाई
दे खाइन्। उनले त्यसलाई जु ाले मारे की िथइन्। लुजले आमाको काखबाट

बच्चा िलइन् र टोकेको घाऊ हे िरन्। उनको आफ्नो िनधारलाई खुम्च्याइन्।

त्यो बालक मद िथयो। "ूाथर्ना गर ," भनेर उनले भिनन्। रातो भएको

ँ ा टे िकन्। पाःटर काल स, लुज र
बच्चालाई हातमा िलएर आमाले पिन घुड
कािन्डडा आमासँगै हात समातेर ूाथर्ना गरे । "ूभ ु, तपाईँको शिक्त छ,
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तपाईँलेमाऽ यस बच्चालाई िनको पानर् सक्नुहन्ु छ," पाःटर काल सले ूाथर्ना

गरे । लुजले बच्चाको घाऊ धोइन् र लसुनलाई िपधर बच्चाको घाऊमा लगाइ

िदइन्। अिन लेदो पारे को लसुनसँग खाने पानी िमसाइन् र सानो िससीमा राखेर
बच्चाको मुखमा रािखन्। त्यसपिछ काल सले फेिर ूाथर्ना गरे । उनी र लुजले

घाऊलाई पखाल्दै लसुनको लेप लगाउँदै एक घन्टासम्म ूाथर्ना पिन गद
बच्चाको ःयाहार गरे ।

िबःतारै बच्चाको कम्पन कम हुन थाल्यो र उसको

रातो छाला ःवःथ गुलाफी र मा पिरणत हुन थाल्यो। "तपाईँले बच्चालाई
ःयाहार गनर् सक्नुहन्ु छ अिहले" बच्चालाई आमाको काखमा राख्दै लुजले

भिनन्।

बच्चालाई

आमाले

काखमा

िलइन्

र

दुध

च ुसाउन

थािलन्।

पिरवारलाई धामीको आवँयकता भएन। जगतको परमेँवर धेरै शिक्तशाली

भएको दे खाउनुभएको िथयो। पाःटर काल सले अिन्तम पटक ूाथर्ना गरे ।

त्यो ूाथर्ना आनन्दसाथ धन्यवादको ूाथर्ना िथयो। "ूभ ु हाॆो ूाथर्नाको
जवाफ िदनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ। यस पिरवारको

दयमा तपाईँ

ु न्ु छ भन र
छु नुहोस् भिन हामी ूाथर्ना गछ तािक तपाईँ सत्य परमेँवर हुनह

् "
ितनीह ले जानुन।
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