७

िसनैमा करार

यस अध्यायका मूल पदह : व्यवःथा १:२९-३१, होशे ११:१, ूकाश ५:९,
व्यवःथा २९:१०-१३, ूःथान १९:५,६, रोमी ६:१,२, ूकाश १४:१२ र
रोमी १०:३।

यस अध्यायको मूल सार पद: "मैले िमौ अथार्त ् इिजप्टका मािनसह लाई के

गर सो ितमीले दे खेका छौ। ितमीह लाई मैले िचलको पखेटामा बोकेको जःतै

बोकेर ल्याएको िथए ँ र ितमीह लाई मकहाँ ल्याएको िथए'ँ " (ूःथान १९:४
पान्तिरत)।

एउटा घरमा सात जना केटाकेटीह

िथए। एक िदन एक जना केटो

दुघट्
र् नामा पर्यो र उसलाई अःपतालमा पुर्याइयो। उसको घरमा भरपेट खाना
पुग्दै नथ्यो। उसको घरमा उसले किहल्यै पिन ग्लासभिर दुध िपउन पाएको
िथएन। यिद ग्लासभिर दुध िथयो भने अ

दुई जनाले बाँडेर िपउनुपथ्य ।

त्यसले गदार् यो दुघट्
र् नामा परे को केटोले पिन जिहले पिन आधा िगलासमाऽ
दुध िपउन पाउँथ्यो। जसले दुध पिहलो दुध िपयो उसले होिशयार हुनपु थ्य ।
उसले सबै िपउनुहँद
ु ै नथ्यो। जब त्यो केटो अःपतालको ओ

ानमा आरामसँग

लिडरहे को बेलामा नसर्ले एउटा ठू लो िगलासभिर दुध ल्याइन्। उसले त्यो

िगलासभिर दुध लोिभएर हे र्यो अिन घरको याद आएर उसले सोध्छ, "कित
गिहरोसम्म म यो दुध िपउन सक्छु ?' के भन के भन भएर त्यस नसर्ले भिनन्,

"बाबु सबै िपऊ!'"-एच.एम.एस, िरचडर्स,् िृ मेस", भ्वाइस अभ ूोफेसी न्युज,

जुन १९५०, पृ. ४बाट

पान्तिरत।

त्यस बालकले जःतो पौरािणक इॐाएल होस् वा हाॆो होस् मुिक्तको
इनारबाट जित गिहरो सक्यो त्यित गिहरो िपउन सक्छ । शताब्दीय सम्म
दासत्व र शोषणमा रहे का इॐाएलीह लाई छु ट्कारा गरे र ल्याउँदा त्यसले

९०

परमेँवरको अचम्मको अनुमहको ूदशर्न गरे को िथयो। त्यसरी नै हामीलाई
पापको दासत्व र शोषणबाट छु ट्कारा गनर् परमेँवरको अनुमह सं लग्न भएको
छ।

यस अध्यायको झलक: इॐाएलीह सँग परमेँवरको सम्बन्धलाई दे खाउन

कसरी िचऽण गिरएको छ? ूःथान र िसनैको पहाडको अनुभवले हाॆो
व्यिक्तगत

मुिक्तसँग

कसिर

व्यवःथाको के भूिमका छ?

समानता

१. चीलका पखेटाह मा
सय

वषर्सम्म इॐाएलीह

दे िखन्छ?

िसनैमा

गरे को

करारमा

इिजप्टका धमर्कमर् सं ःकारमा डुवेको

हुनाले ितनीह मा ितनीह को परमेँवरको

ान, उहाँको इच्छा र उहाँको

भलाईलाई ओझेलोमा ओझेलोमा पारे को िथयो।

त्यःतो पिरिःथितमा परमेँवरले ितनीह लाई आफूितर ता

हुने?

त्यो

काम

सु

गनर्

परमेँवरले

इॐाएलूित

कसरी सफल
आफ्नो

सक्कल

दे खाउनुपथ्य । त्यसको लािग उहाँले ितनीह लाई शिक्तशाली िबयाकलाप ारा
िमौदे शबाट छु टाएर ल्याउनु परे को िथयो। उहाँले आफ्नो करारलाई ूःताव

राख्नुभएर त्यस रा बाट ूेम पाउन उहाँले घचघच्याउनुभएको िथयो। िसनै

पवर्तमा त्यस रा को पक्षमा आफू छु भनेर सम्झाउन उहाँले अनुमहको कदम
चाल्नुभएको िथयो।

इॐाएलीह लाई

इिजप्टबाट

परमेँवरले के दुई खालका िचऽणह

िसनैमा

ल्याउनु

भएको

वणर्न

गनर्

गरे र ितनीह लाई सम्झाउनु भएको

र्ु ोस् ूःथान १९:४ "‘मैले िमौीह लाई के गर, र ितमीह लाई
िथयो? हेनह
कसरी ग डका पखेटामा झ बोकेर मकहाँ ल्याए,ँ सो ितमीह ले दे खेका छौ।"
र व्यवःथा ३२:१०-१२ "१० उहाँले ितनलाई िनजर्न ःथानमा भे ाउनुभयो,

गजर्ने आवाजले भिरएको उजाड़ ठाउँमा। उहाँले ितनलाई जोगाउनुभयो र

ँ ाको नानीझ रक्षा गनुभ
ितनको वाःता गनुभ
र् यो, उहाँले ितनलाई आफ्नो आख
र् यो–

ँ लाई हल्लाएर आफ्ना बचेराह मािथ हावामा उिड़रहने, पखेटा फैलाई
११ गुड़

बचेराह लाई थाम्ने, र आफ्ना प्वाँखमािथ ती बोक्ने ग डले झ। १२ परमूभ ु

ँ िवदे शी दे वता िथएन।"
एक्लैले ितनलाई अगुवाइ गनुभ
र् यो, उहाँसग

९१

व्यवःथा १:२९-३१ "२९ तब मैले ितमीह लाई भन, “भयभीत नहोओ।

ँ
उनीह सग

नडराओ।

३०

ँ ाका
आख

ितमीह का

सामु

जसरी

िमौमा

लिड़िदनुभएको िथयो त्यसरी नै ितमीह का अिग जानुहन
ु े परमूभ ु ितमीह का
परमेँवर नै ितमीह का िनिम्त ल नुहन
े । ३१ उजाड़-ःथानमा ितमीह
ु छ

िहँड़ेका सारा बाटोभिर बाबुले आफ्नो नानीलाई बोकेझ परमूभ ु ितमीह का

यहाँ आई नपुगञ्ु जेलसम्म कसरी ितमीह लाई बोकेर

परमेँवरले ितमीह

ल्याउनुभएको िथयो, सो ितमीह ले त्यहाँ दे खेका िथयौ।” र होशे ११:१ "

आफ्नो ूेम दे खाउने तर इॐाएलीह बाट जबरजःती ूेम असुल

नगनुह
र् न
ु े

िसकाउँछ?

परमेँवरको

मनिःथितलाई

मािथका

हामी कितको िनिरह वा असहाय छ
गनुह
र् न्ु छ

भनेर

१०३:१३,१४
िट

मािथका
पढ्नुहोस्,

दे खाउँछ।

िचऽणह ले
"१३

िचऽणह ले

जसरी

बाबुले

हामीलाई

के

भनेर परमेँवरले महसुस
त्यही
आफ्ना

सन्दभर्मा

भजन

छोराछोरीह लाई

ाउँछन्, त्यसरी नै उहाँका भय मान्नेह लाई परमूभ ुले िट

ाउनुहन्ु छ।

१४ िकनभने उहाँ जा ह
ु न्ु छ, हाॆो सृिंट कसरी भएको हो, हामी धू लो माऽ ह
भनी उहाँ सम्झनुहन्ु छ।"

चील वा ग ड चरा र बाबुआमाले आफ्नो बच्चालाई कोकेको

िचऽणले परमेँवर हामीूित कितको ःनेह राख्नुहन्ु छ र हाॆो िहत खोज्नुहन्ु छ
भनेर दे खाउँदछ। उहाँ कोमल

ु एको, सहयोग गनुह
दय हुनभ
र् न
ु े, सम्हाल्नु हुने,

टे वा िदनुहन
ु े, सहारा िदनुहन
ु े, सुरिक्षत राख्नुहन
ु े, उत्सािहत बनाउनुहन
ु े, ूोत्साहन

िदनु हुने जःता गुणह ले भिरएको परमेँवरले हामी पूरा पिरपक्वतामा
ु ् भ े उहाँको चाहना हो।
आइपुगन
"आफ्ना

बचेराह लाई

सम्हाल्न

असाधारण

मातृःनेहले

समिपर्त

गुणभएको चील वा ग ड चराको िचऽण हो। यो चरा पहाडका टु प्पाह मा
रहन्छन्। आफ्ना बचेराह लाई आमाले आफ्नो िप

ुँमा बोकेर पहाडबाट

उड्दै िसनैको गिहरो जिमनमा मािथ आकाशबाट खसाल्दिछन्। यिद त्यो बचेरा

धेरै सानो र उड्न छटपिटन्छ भने बाबु िचल हुि एर त्यसको तल आएर

ँ मा
उसको पछािडबाट च ुच्चोले समात्दछ र उडेर पहाडको टु प्पोमा रहे को गुड

राख्दछ। अिन त्यसरी नै परमेँवरले आफ्नो मािमर्क भावना व्यक्त गद
ँ '"-जजर् ए.एफ. नाइट,
भ ुहन्ु छ "ितमीह लाई मैले इिजप्टबाट मकहाँ ल्याए।

९२

िथयोलोजी अभ नारे शन, (माण्ड रािपड, िमिशगन: िविलयम बी., १९७६), पृ.
१२८बाट

पान्तिरत।

हामीूित परमेँवरको चासो र अ ूित हामीले गन चासोमा के िबपिरत

िभ ता छ? परमेँवरले हामीूित दे खाउनुभएको चासोलाई ध्यान गदार् हामीले
पिन अ लाई दे खाउने चासोलाई कसरी ूभाव पानर् सक्नुपछर्?

तपाईँको आफ्नै व्यिक्तगत अनुभवलाई मूल्या न गदार् हामीूित परमेँवरको

िनँवाथीर् चासोको वणर्न गनर् कुन कुन िचऽणह

ारा व्याख्या गनर् सक्नुहन्ु छ?

तपाईँ जुनसुकै भौगोिलक वा सं ःकारमा रहनुभएतापिन त्यहाँकै वातावरणबाट

िचऽण िनकाल्दै तपाईँले आफ्नै तिरकाले परमेँवरको ःनेह, मायालाई िचऽण गनर्
खोज्नुहोस्।
२. मुिक्तको ढाँचा

"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

जान्नेछौ।"

मािथका पदह

दासत्वबाट

िनकाल्नुभयो

भन्ने

कुरा

ितमीह ले

र्ु ोस्: करारको सम्बन्धमा मानवताूित परमेँवरको
हेनह

नीित कःतो िथयो भनेर हामी के दे ख्छ ? धेरै पल्ट ती पदह मा "म" भ े शब्द
दे खा परे कोमा तपाईँ के बुझ्न सक्नुहन्ु छ?
मुिक्तको

बारे मा

मोशाले

लेखेका

उल्लेखनीय

घट्नाह मा

इॐाएलीह लाई इिजप्टको दासत्वबाट ःवतन्ऽ पानुर् र नोहा र उनका
पिरवारलाई जलूलयबाट गनुछ
र् न्। ती दुवैमा मुिक्तको िव ानको भेदलाई

दे खाइएको छ। तर मुिक्तको आधारभूत ढाँचा ूःथानमा उल्लेख गिरएको
िववरणमा पाइन्छ।

जब मोशाबाट इॐाएललाई "म उ ार गनछु " (ूःथान ६:६)
भ ुभयो त्यसको वाःतिवक अथर्चाही ँ "म ितॆो िनिम्त ितमीह कै आफ्नो

पिरवारको जःतो उ ारकतार् हुनेछु" भ

खोज्नुभएको िथयो।

९३

"ूःथान ६:६मा परमेँवरले इॐाएलीह लाई मोशाल ारा उ ार

भ े शब्दले पिरवारको कुनै सदःयले बन्धक बनाइराखेको पिरवारको अक

सदःयलाई पैसा ितरे र छु टाउनु भ े जनाउँछ।

यस खालको आफन्तलाई

गोएल go’el ऋण ितनुर् नसक्दा कमैया वा दास हुनपु रे को वा हुनै लागेकोलाई
ऋण ितिरिदएर छु टाउने व्यिक्त भ े बुझाउँछ। इॐाएलको आफ्नो कुनै

सांसािरक आफन्त िथएन जसले दासत्वबाट ऋण ितरे र छु टकारा गराउँछ तर

यसमा परमेँवर आफै इॐाएलको आफन्त हुन पुग्नुहन्ु छ। दासत्वबाट ःवतन्ऽ

ु एको छ।" "बनार्डर् एल. राम, िहज वे
गरे र परमेँवर इॐाएलको आफन्त हुनभ

आउट (िग्लनडेल, क्यािलफोिनर्या, िरगल, १९७४), पृ. ५०बाट

पान्तिरत।

दासत्वमा रहेका उहाँका जनह लाई परमेँवरले िफरौती ितरे र वा पैसा

ितरे र फकार्उनु भ े धारणा तपाईँले कसरी बुझ्नुहन्ु छ? के िफरौती वा मुिक्तधन
ितनुप
र् रे को िथयो? त्यसले हामी कितको मूल्यवान रहेछ भनेर दे खाउँदछ?
हेनह
र्ु ोस्, मकूर्स १०:४५ "मािनसको पुऽ सेवा पाउन होइन, तर सेवा गनर् र

धेरैका छु टकाराको मोलको िनिम्त आफ्नो ूाण िदन आएको हो।” , १ ितमोथी

२:६ "उहाँले सबैका छु टकाराका मोलको िनिम्त आफैलाई सुिम्पिदनुभयो, जुन

कुराको गवाही ठीक समयमा िदइयो।" र ूकाश ५:९,१० "९ ितनीह ले यसो
भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए: “तपाईं यो चमर्पऽको मु ो िलने र त्यसका

मोहोरह

तो ने योग्यका हुनहु न्ु छ, तपाईं मािरनुभयो र आफ्नो रगत ारा तपाईंले

परमेँवरको िनिम्त हरे क कुल, भाषा, मािनस र जाितबाट मािनसह लाई छु टकारा

िदनुभयो, १० र ितनीह लाई राज्य र हाॆा परमेँवरका पूजाहारी बनाउनुभएको
छ, र ितनीह ले पृथ्वीमा राज्य गनछन्।”

इॐाएलीह लाई उ ार गनर् वा छु टकारा िदन "तल ओलर आए"ँ

भनेर परमेँवरले ूःथान ३:८मा भ ुभएको छ। मानव ूाणीसँग अन्तिबर्या

गनर् यो शब्द िहॄू भाषाको सरल वा चलनचल्तीको िबयापद हो। परमेँवर

ु न्ु छ र हामी यहाँ धतीर्मा छ । परमेँवर "ओलर आउनुभयो"
ःवगर्मा हुनह

भनेमाऽ उहाँले हामीलाई उ ार गनर् सक्नुहन्ु छ। वाःतिवक पमा भ े हो भने

जब येशू यस सं सारमा तल ओलर आउनुभयो, िजउनुभयो, दु:ख पाउनुभयो,

ु यो तबमाऽ हामीलाई उ ार गनर् सक्ने
मनुभ
र् यो र हाॆो िनिम्त पुन त्थान हुनभ
ु एको छ। "र वचन दे हधारी हुनभ
ु यो र हाॆो बीचमा रहनुभयो" (यूह ा
हुनभ

१:१४
ःप

पान्तिरत) भ ु नै परमेँवर हामीलाई उ ार गनर् आउनुभयो भ े

मा भ

खोजेको हो।

९४

३. िसनै पहाडमा करार
ूःथानको

पुःतकले

पाठकह लाई

ध्यानाकषर्ण गदर्छ। तीनवटा पहाडह

तीनवटा

मूख्य

घट्नाह ितर

जःतै ूःथानको पुःतक आफै एक

पहाड हो, अिन करारको ःथापना र खास केही नहुने पहाडको फेदीमा
परमेँवरको

पिवऽ

मिन्दरको

ःथापना।

रािखएको करारको तीन वटा वणर्नह
२४सम्म

१९दे िख

२४मा

लेखा

सगरमाथा जःतै छ। ूःथान १९दे िख

घट्नाह सँग

िविभ

ूःथान

जोिडएका

कुराह

ौृ लाब मा पमा उल्लेिखत गिरएकोछ।

सं क्षेप्त पले
तपाईँले हे न र् फुसर्द

तल उल्लेख सूचीमा उल्लेख गिरएका सबै पदह

नभएतापिन तल िदइएका घट्नाह का ौृ लाह लाई ध्यान िदनुहोस्:

१. इिजप्टबाट परमेँवरको उ ारबाट िनःकेर आएपिछ इॐाएलीह
िसनैमा

आइपुग्छन्

र

त्यहाँ

िसिबर

गछर्न ्

खडा

(ूःथान

१९:१,२)।

२. इॐाएलसँग आफ्नो करारको ूःताव (ूःथान १९:३-६)।
३. परमेँवरले

ूःताव

(ूःथान १९:७,८)।

गनुभ
र् एको

करारूित

४. औपचािरक पमा करार पाउन तयारीह

िःवकृित

इॐाएलको

(ूःथान १९:९-२५)।

५. दश आ ाह को घोषणा (ूःथान २०:१-१७)।
६. परमेँवर र इॐाएलीह को बीचमा करारको ःथापनामा मध्यःथता
गनर् मोशालाई खटाइएको (ूःथान २०:१८-२१)।
७. करारका नीितका िववरणह

िदइएको (ूःथान २०:२२ दे िख

२३:२२)।
८. करारको अनुमोदन (ूःथान २४:१-१८)।
मािथ

उल्लेख

मह वपूणर्

गिरएको

भूिमका

करारह मा यो चौथ

करार

खेल्दछ।

मुिक्तको

योजनामा

अत्यन्तै

उल्लेख

गिरएका

बाइबलमा

हो (आदम, नोहा र अॄाहमसँग करार

बाँिधएको िथयो)। यसमा परमेँवर आफूलाई अझ पूणर् पमा

पिहलेको भन्दा बेिस ूकट गनुभ
र् एको िथयो। त्यो ूकट पिवऽ
ःथानमा

गिरने

योजनालाई

पूरै

पिवऽ

िविधूथाले
ःथानको

दे खाउँदछ।

माध्यमबाट

यसरी

मुिक्तको

दे खाइएको

छ।

इॐाएलीह बाट त्यो योजना सारा सं सारलाई ूकट गिरनुपदर्थ्यो।
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परमेँवरले

इॐाएलीह लाई

इिजप्टको

बन्धनबाट

छु टकारा

गनुभ
र् एतापिन त्यो छु टकारा वा उ ार केवल शारीिरक र राजनैितक बन्धनभन्दा
पिन महान् छ भ े कुरा इॐाएलीह ले बुझोस् भ े परमेँवरको चाहना िथयो।

यथाथर्मा उहाँले ितनीह लाई पापबाट ःवतन्ऽता िदन चाहनुभएको िथयो।
आिखरमा सारा मानव जगत पापको दासत्वमा छ। त्यो ःवतन्ऽता मसीहको

बिलदानलेमाऽ हुनसक्ने भएको िथयो। त्यो बिलदान पिवऽ मिन्दरमा हुने
िविभ

िविधह को श ेत र ूितकह

ारा िसकाइएको िथयो। त्यसकारण

इॐाएलीह लाई बन्धनबाट छु ट्कारा िदएको छोटो समयिभऽै दश आ ा र
िविधिवधानह

िदनुभएको िथयो र पिवऽ मिन्दरको िनमार्ण गनर् िनदशन

िदइएको िथयो जहाँ िविभ

िविधह

ूयोग गिरएका िथए। ितनै थोकह बाट

परमेँवरले ितनीह लाई मुिक्तको योजना ूकट गिरएको िथयो। त्यो नै
करारको उ ेँयको सत्य अथर् िथयो। यिद पितत मािनसह लाई मुिक्तको करार

उपलब्ध गराउनुभएन भने कुनै पिन करार अथर्िहन हुन्छ। त्यसै कारण त्यो
करार अदनको बगचामा िथयो र िसनैको पहाडमा पिन िदइएको िथयो।

परमेँवर र इॐाएलीह को बीचमा करार िकन आवँयकता िथयो?

हेनह
र्ु ोस् व्यवःथा २९:९-२१। करारमा सम्बन्धको पक्षलाई िनयाल्नुहोस् "९
यसकारण यस करारका वचन होिशयारीसाथ पालन गर, तािक जे ितमीह

गछ

ती सबैमा सफल होओ। १० आज ितमीह

सबै परमूभ ु ितमीह का

परमेँवरको अिग खड़ा छौ– ितमीह का नायकह

र मुख्यह , धमर्-गु ह

अिधकारीह , र अ

र

सारा इॐाएलीह , ११ ितमीह का बालबच्चा र पत्नीह

र ितमीह का छाउनीमा भएका ूवासी दाउरे र पनेनीर्समेत। १२ परमूभ ु
ँ एउटा करारमा बाँिधनलाई ितमीह
ितमीह का परमेँवरसग

यहाँ उिभएका छौ,

ँ
जुन करार परमूभ ुले ितमीह सग
आज बाँध्दै हन
ु हु न्ु छ र शपथ ारा

ढ़

र् यो र ितमीह का
गदहुनहु न्ु छ। १३ जसरी उहाँले ितमीह लाई ूित ा गनुभ
ँ शपथ खानुभएको िथयो, त्यसरी नै उहाँ
पुखार् अॄाहाम, इसहाक र याकूबसग

ितमीह का परमेँवर बन्नलाई र ितमीह लाई चािहँ उहाँको आफ्नै ूजा

हुनलाई परमूभ ुले पक्का गदहुनहु न्ु छ। १४ म यो शपथसिहतको करार
ितमीह

ँ खड़ा हुनस
ँ माऽ
आज परमूभ ु हाॆा परमेँवरको सामु हामीसग
े ग

ँ यहाँ नहुनह
बाँिध्दन,ँ १५ तर आज अब हामीसग
े िसत पिन म बाँध्दछु । १६
हामी कसरी िमौदे शमा बःय , र यहाँ आइपुग्न हामी अ

कसरी पार गर्य

सो ितमीह

दे शह बाट भएर

जान्दछौ। १७ उनीह का बीचमा भएका

९६

उनीह का घृिणत काठ, ढु ा, चाँदी र सुनका मूितर्ह

ितमीह ले दे ख्यौ। १८

होिशयार! ितमीह मध्येका कोही पु ष वा ःऽी, अथवा वंश वा कुलको

दय ती

जाितका दे वताह को पूजा गनर् आज परमूभ ु हाॆा परमेँवरदे िख बरािलएर
नजाओस्। होश गर, ितमीह का बीचमा यःतो तीतो िवष उत्पन्न गन कुनै जरो

नहोस्। १९ जब त्यःतो मािनसले यस शपथका वचनह

सुन्छ, तब त्यसले

आफैलाई आिशष् िदन्छ र सोच्छ, “म आफ्नै बाटो िहँिड़रहे पिन म सुरिक्षत
ँ ेको जिमनसाथै सुक्खा जिमनमािथ पिन िवपि
रहनेछु।” यसले पानीले िसच

ल्याउँछ। २० त्यसलाई क्षमा गनर्लाई परमूभ ुले किहल्यै मन गनुह
र् न
े ै न, तर
ु छ

उहाँको रीस र डाहको ज्वाला त्यस मािनसमािथ पनछ। यस पुःतकमा
लेिखएका

सबै

त्यसमािथ ओइिरनेछन्, र परमूभ ुले

सराप

त्यसको

नाउँ

आकाशमुिनबाट मे नुहन
े । २१ व्यवःथाको यस पुःतकमा लेिखएको करारका
ु छ

सबै ौापअनुसार परमूभ ुले त्यसलाई इॐाएलीह का सबै कुलबाट िवनाशको
िनिम्त छु ट्

ाउनुहन
े ।"
ु छ

४. परमेँवर र इॐाएल

"५ अब यिद ितमीह ले मेरा कुरा वा आवाज साँच्चै नै सुन्यौ र मेरो

करार पालन गर्यौ भने, समःत जाितह मध्ये ितमीह चािहँ मेरो िविश
िनजी धन हुनछ
े ौ। सारा पृथ्वी मेरै भए तापिन ६ ितमीह

बहुमूल्य

मेरो िनम्ित

पूजाहारीह को एक राज्य र एक पिवऽ जाित हुनछ
े ौ’। इॐाएलीह लाई ितमीले

्
भन्नुपन कुरा यी नै हुन।”
(ूःथान १९:५-६
परमेँवरको

करार

इॐाएलका

पान्तिरत)।

सन्तानह लाई

ूःताब

गनुभ
र् एको

मािथका पदह बाट दे खाउँछ। हो, परमेँवरले ितनीह लाई बोलाउनुभयो,
ितनीह लाई च ु ुभयो तर उहाँले ती गनुभ
र् यो भन्दै मा ितनीह को आत्मिनणर्य
िबना त्यो बोलाहत ःव:त लािदएको हुँदैन। परमेँवरको आ ानमा ितनीह

सिम्मिलत भएर उहाँसँग सहकायर् गनुर् आवँयक छ। ितनीह लाई इिजप्टबाट

उ ार िदन ितनीह को सहयोग वा उहाँको िनदशन पालन गरे र चल्न
आवँयक भएको िथयो। परमेँवरले भ ुभएको अनुसार ितनीह

चलेन भने

ितनीह को उ ार हुने िथएन। उदाहरणमा, उहाँले ूत्येक घरको ढोकाको

चौकोसमा रगत हाल्नु भ ुभएको िथयो। यिद ितनीह ले रगत हालेन वा

परमेँवरको वचन पालन गरे न भने ितनीह लाई उ ार गिरने िथएन। यो
एकदम सरल कदम िथयो।
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यहाँ पिन परमेँवरलले यो भ ुभएको िथएन "ितमीह ले मन पराओस्
वा मन नपराओस्, ितमीह
रा

मेरो िबिश

बहुमूल्य भन हुनेछौ र पुजाहारीह का

हुनेछौ।" परमेँवरको नीितमा त्यःतोले काम गदन। मािथका पदह ले

त्यसो भनेको पिन छै न।

मािथ िदएका पदह

फेिर पढ्नुहोस्। िवँवास ारा मुिक्त पाउने

अवधारणामा ती पदह लाई तपाईँले कसरी बुझ्नुहन्ु छ? के परमेँवर को आ ा
मान्यो भन्दै मा अनुमह ारा मुिक्त पाउँछ भ े धारणा िनलम्बन भयो त? दे हायका

पदह ले ती ूँनह को जवाफ िदन कसरी सिजलो

पादर्छ? हेनह
र्ु ोस्: रोमी

३:१९-२६ "१९ अब हामी जान्दछ , जे-जित व्यवःथाले भन्छ, व्यवःथामुिन
हुनह
े लाई नै भन्छ, िक हरे क मुख चूप रहोस्, र सारा सं सार परमेँवरको अिग
जवाफदे ही होस्। २० यसैकारण व्यवःथाको कमर्ले कोही ूाणी उहाँको

िंटमा

धमीर् ठहिरनेछैन, िकनिक व्यवःथा ारा नै पापको चेतना हुन्छ। २१ तर अब त

व्यवःथािवनै परमेँवरबाट आउने धािमर्कता ूकट भएको छ। त्यसैको गवाही

व्यवःथा र अगमवक्ताह ले िदएका छन्। २२ येशू भींटमा िवँवास गन
सबैमािथ परमेँवरको धािमर्कता िवँवास ारा ूकट भएको छ। िकनभने केही

भेद छै न, २३ िकनिक सबैले पाप गरे का छन्, र परमेँवरको मिहमासम्म

पुग्नबाट च ुकेका छन्। २४ परमेँवरका अनुमहको वरदानले भींट येशूमा
भएको उ ारबाट ितनीह

िस मा धमीर् ठहिरएका छन्। २५ परमेँवरले

र् यो, जुन
भींटलाई उहाँको रगत ारा ूायिँचतको बिलदान ःव प ूःतुत गनुभ
ूायिँचत िवँवास ारा महण गनुप
र् दर्छ। यो काम परमेँवरले आफ्नो धािमर्कता
दे खाउनलाई गनुभ
र् यो, िकनभने उहाँको ईँवरीय धैयम
र् ा अगािडका पापह लाई

र् एको िथएन। २६ परमेँवर आफै धमीर् हुनहु न्ु छ र येशूमा
उहाँले वाःता गनुभ

िवँवास राख्नेह लाई उहाँले धमीर् ठहराउनुहन्ु छ भन्ने कुरा ूमाण गनर्लाई
उहाँले वतर्मान समयमा यो गनुभ
र् यो।", रोमी ६:१-४ "१ अब हामी के भन ?

के अनुमह ूशःत माऽामा होस् भनेर हामी पापमा लािगरह त? २ त्यसो नहोस्!

हामी जो पापको लेिख मर्य , त कसरी हामी अझै त्यसैमा िजउनु? ३ के
ितमीह

जान्दै नौ हामी सबै, जितले भींट येशूमा बिप्तःमा िलय , उहाँकै मृत्युमा

ँ ै
बिप्तःमा िलएका िथय ? ४ यसकारण बिप्तःमा ारा हामी मृत्युमा उहाँसग
गािडय , तािक जसरी िपताको मिहमा ारा भींट मरे काह बाट जीिवत पािरनुभयो,
त्यसरी हामी पिन नयाँ जीवनको मागर्मा िहँड़ ।", रोमी ७:७-२५ "७ हामीले

के भन्ने त? व्यवःथा पाप हो? कदािप होइन! यिद व्यवःथा नभए मैले पाप थाहा

९८

पाउनेिथइन,ँ िकनिक “तले लोभ नगर”् भनी व्यवःथाले नभनेको भए लोभ गनुर् के
ँ
हो सो थाहा पाउनेिथइन।
८ तर पापले आ ामा मौका पाएर ममा सबै

िकिसमका लोभ उत्पन्न गरायो। व्यवःथािवना त पाप मुदार्तल्ु य हो। ९
व्यवःथािवना रहँदा एक पल्ट म जीिवत िथए,ँ तर आ ा आएपिछ पाप

जािगउ

ो, र मचािहँ मर। १० जीवनको ूित ा िदने त्यही आ ाले मेरो िनिम्त

मृत्यु ल्यायो। ११ िकनिक पापले आ ा ारा मौका पाएर मलाई छल्यो, र

त्यसै ारा मलाई मार्यो। १२ व्यवःथा पिवऽ छ, र आ ा पिवऽ, न्यायस त र
असल छ।

१३ त के जो असल छ, त्यसले मेरो िनिम्त मृत्यु ल्यायो त?

कदािप होइन! तर पापचािहँ पापैको

पमा दे िखओस् भनेर असल कुरा ारा पापले

ममा मृत्यु उत्पन्न गराइरहेछ, तािक आ ा ारा पाप सम्पूणर्

पले पापमय

बनोस्। १४ िकनिक हामी जान्दछ िक व्यवःथा आित्मक हो, तर मचािहँ
ँ िकनिक म
शारीिरक छु , र पापैमा बेिचएको छु । १५ म के गदर्छु, त्यो बुिझ्दन।

ँ तर त्यही गदर्छु, जो म घृणा गदर्छु। १६ गनर् नचाहेको
जे चाहन्छु , त्यो गिदर्न।

म गदर्छु भने, व्यवःथा असल छ भनी म सहमत हुन्छु । १७ यसैले अब त्यो

गन म होइन,ँ तर ममा वास गन पाप हो। १८ िकनिक मलाई थाहा छ, िक

ममा, अथार्त ् मेरो पापमय ःवभावमा केही असल कुराले वास गदन। जे असल
ँ १९ िकनभने असल
छ, त्यो गन इच्छा ममा छ, तर म त्यो पूरा गनर् सिक्दन।

काम जो म गनर् चाहन्छु , त्यो म गिदर्न,ँ तर दुंट काम, जो म गनर् चाहन्न,ँ त्यही

म गन गछु र्। २० अब म जो इच्छा गिदर्न,ँ त्यही गछु र् भने त्यो गन म होइन,ँ

तर मिभऽ वास गन पाप हो। २१ यसरी एउटा िनयमले काम गरे को म

पाउँछु। जब म भलो गनर् चाहन्छु , तब दुंटतालाई मेरो निजकै उपिःथत
पाउँछु। २२ िकनिक म मेरो अन्तःकरणमा परमेँवरको व्यवःथामा आनिन्दत
ँ यु
हुन्छु , २३ तर मेरा अ ह मा अक िनयमले मेरो मनमा रहेको िनयमसग

गदर्छु, र मेरा अ ह मा वास गन पापको िनयमले मलाई बन्धनमा पादर्छ। २४

हाय, म कःतो दु:खी मािनस! यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छु टाउला?

२५ येशू भींट हाॆा ूभ ु ारा नै– परमेँवरलाई धन्यवाद होस्। त्यसैले म
ःवयम् आफ्नो मनले त परमेँवरका व्यवःथाको सेवा गदर्छु, तर मेरो पापमय

ःवभाव ारा चािहँ म पापका व्यवःथाको सेवा गदर्छु। " (याद गनुह
र् ोस्, पावलको

ँ होइन तर आफूमा भएको पापसग
ँ हो) र ूकाश
सं घषर् दश आ ाह सग
१४:१२ "परमेँवरका आ ाह

पालन गन र येशूमािथ िवँवास राख्ने

सन्तह को धैय र् धारण यसैमा छ।"

९९

पालन गिरयो भन्दै मा हामी मुिक्त पाउँदैन ,

"परमेँवरको आ ाह

िकनभने मुिक्त त परमेँवरले िदनुभएको िस ै उपहार हो जुन हामीले उहाँमािथ

ु े यो
िवँवास राख्दा वा आःथा राख्दा पाउँछौ। परमेँवरको आ ाकारी हुनल
दे खाउँदछ िक हामीमा िवँवासको फल फिलरहे को छ।"-एलेन जी

ःटे प्स टु बाइ , पृ. ६१बाट
परमेँवरले

सोच्नुहोस्:

उहाँले

ःवतन्ऽतामाऽ
चाहनुभएको

इॐाएल

पान्तिरत।
रा बाट

ितनीह लाई

होइन

िथयो।

उहाँले

के

इिजप्टबाट

पुजारीह को

चाहनुभएको

राजनैितक

आफ्नै

ितनीह लाई

ितनीह

गनर्

रा

िनिज

अथार्त ्

र

ाइट,

िथयो

त्यो

दासत्वबाट

सम्पि

बनाउन

अ को

िनिम्त

परमेँवरसँग मध्यःथता गन होस् भ े उहाँ चाहनुभएको िथयो। दुवै इिजप्टको

दासत्वबाट ितनीह लाई छु टकारा िदएर र अनन्तसम्मको उहाँले िदनुहन
ु े मुिक्त
ितनीह

परमेँवरसँगको सम्बन्धमा भरपरे को िथयो। यो खालको मुिक्त

अःथाइ नभएर अनन्तको िथयो जसमा परमेँवरले ितनीह को आित्मक,
वौि क र नैितक ःतर यःतरी मािथ उचािलयोस िक ितनीह

पौरािणक

सं सारको िनिम्त अचम्म वा चिकत पान भएको उहाँको चाहना िथयो। ती सबै

लआय सारा रा ह मा सुसमाचार फैलाउन ितनीह लाई ूयोग गनुर् िथयो।

ितनीह ले त्यसको जवाफमा केवल उहाँको वचनमाऽ पालन गनुप
र् दर्थ्यो।
कुन तिरकाह

ँ छ
ारा हाॆो सम्बन्ध व्यिक्तगत पमा परमेँवरसग

ँ
भनेर दे खाउन सक्षम हुनसक्छ ? मािथ उल्लेख गिरएको नीितले परमेँवरसग
साथासाथै िहँिडरहेका छ भनेर हाॆो जीवनमा कसरी ूितिबिम्बत पानर् सक्छ ?

५. ूित ाह , ूित ाह ....(ूःथान १९:८)
सु मा हे दार् सबै राॆै र ठीकै दे िखएको िथयो। परमेँवरले उहाँका

जनह लाई उ ार गनुह
र् न्ु छ, ितनीह लाई करार िदनुभएर ूित ाह

उपलब्ध

गराउनुहन्ु छ, ितनीह ले सहमत जनाउँछन् िक परमेँवरले जे भ ुभयो सो

ितनीह ले पालन गनछन्। यो त "ःवगर्मै बनाइएको" कारोबार िथयो, होइन
त?

परमेँवरले ूःताब गनुभ
र् एको करारको जवाफ इॐाएलीह ले कसरी

िदएका िथए? हेनह
र्ु ोस् दे हायका पदह ले त्यसबारे कसरी बुझाउँछ?

रोमी ९:३१-३३ " ३० अब हामी के भन ? धािमर्कताको पिछ नलाग्ने

अन्यजाितह ले

धािमर्कता

ूाप्त

गरे का

छन्, अथार्त ्

१००

िवँवास ारा

पाइने

धािमर्कता। ३१ तर व्यवःथामािथ आधािरत भएको धािमर्कताको पिछ लाग्ने
त्यस इॐाएलले त्यो व्यवःथा पूरा गनर् सकेन। ३२ िकन सकेन? िकनिक
धािमर्कता कमर्ह मािथ आधािरत छ भन्ठानेर ितनीह ले िवँवास ारा धािमर्कता
खोजेनन्। ितनीह

ठे स लाग्ने ढु ामा ठक्कर खाएर लड़े का छन्। ३३ जःतो

लेिखएको छ, “हेर, म िसयोनमा एउटा ढु ा राख्तछु , जसमा मािनसह लाई ठे स
लाग्छ,

एउटा च ान, जसले ितनीह लाई लड़ाउँछ, तर उहाँमा भरोसा राख्ने

कोही शमर्मा पािरनेछैन।” , रोमी १०:३ "िकनभने परमेँवरबाट आउने

धािमर्कताको िवषयमा नजानेर ितनीह को आफ्नै धािमर्कता ःथािपत गनर् खोज्दा
ितनीह

परमेँवरका धािमर्कताको अधीनमा रहेनन्।" र िहॄू ४:१,२ " १

यसकारण परमेँवरको िवौाममा ूवेश पाउने ूित ा छँदाछँदै हामी होिशयार

रह र ितमीह मध्ये कोही पिन त्यस ूित ादे िख विञ्चत नहोस्। २ िकनिक
हामीलाई पिन ितनीह लाई झ सुसमाचार ूचार गिरएको हो। तर सुनक
े ो

र्
वचनले ितनीह लाई केही फाइदा भएन, िकनिक सुन्नेह ले िवँवासपूवक

ियनलाई महण गरे नन्।"

परमेँवरले हामीलाई जे गनर् अर्हाउनुभएतापिन हाॆो सम्बन्ध उहाँसँग

हाॆो िवँवास तथा आःथाको आधारमा हुनपु छर्। िवँवासकै आधारमा हामी

चल्ने भएको कारणले हामी जे गछ

वा जे काम गछ

त्यसले हामीसँग

िवँवास छ भनेर दे खाउँछ। काम आफैमा वा आफैमामाऽ जित इमान्दािरता

वा सच्चा

दयबाट उब्जनी भएतापिन, जित धेरै भएतापिन त्यसलेमाऽ पिवऽ

परमेँवरको सामु हामी महण योग्य हुँदैन

(वा त्यसले मुिक्तको अनुभव

िदलाउँदैन)। इॐाएलको समयमा त्यसले परमेँवरलाई खुशी पानर् सक्नुभएको

िथएन न त हाॆो समयमा। (पावलले व्यवःथा अनुसार धमीर् ठहिरन खोज्यो

भ ुको अथर् पुरानो इॐाएलीह ले िबिभ
सं ःकारह

मानेर धमार्त्मा ब

िविधिवधान, पशुबिलूथा वा यहू दी

खोजेका िथए वा मुिक्त पाउने उपाय त्यही िथए

भनेर सोचेका िथए-अनुवादकको थप मन्तब्य)।

फेिर अचम्म के छ भने बाइबलले बराबर काम गनुप
र् न वा सिबय

हुनपु नमा जोड िदन्छन्, तर कामैमाऽ गरे परमेँवरको नजरमा हामी िकन महण
योग्य हुन सक्दै न ? हेनह
र्ु ोस्, यशैया ५३:६ "हामी सबै भेड़ाझ बरािलएका छ ।

हामी हरे क आफ्नै बाटोितर लागेका छ , र परमूभ ुले उसमािथ हामी सबैको
अधमर् हािलिदनुभएको छ।", यशैया ६४:६,७ " ६ हामी सबै अशु

मािनसझ

भएका छ , र हाॆा सबै धािमर्क काम फोहोर झुऽाझ छन्। हामी सबै पातझ

१०१

ओइलाइहाल्छ , र हाॆा पापले हामीलाई बतासले झ उड़ाइलैजान्छन्। ७

तपाईंको नाउँ िलने कोही पिन छै न, तपाईंलाई समात्न कसैले ूयत्न गदन,

िकनिक तपाईंले आफ्नो मुख हामीदे िख लुकाउनुभएको छ, र हाॆा पापले गदार्
बेकम्मा पानुभ
र् एको छ।" र रोमी ३:२३ "िकनिक सबैले पाप गरे का छन्, र

परमेँवरको मिहमासम्म पुग्नबाट च ुकेका छन्।"

दुभार्ग्यवस, यहू दीह ले यो सोचेकी ितनीह ले िविधिवधान, आ ा

पालन, धमर्कमर् आिद भनेको मुिक्त पाउनको हो भनेर िवँवास गरे का िथए तर
ती

सबै

मुिक्त

पाएकोले

हो

भ ेितर

ध्यान

िदन

सकेनन्।

ितनीह ले

व्यवःथालाई पालन गरे र आफ्नै पाराको धमार्त्मा हुन खोजे तर ितनीह ले

ँ ा गएन।
िवँवासबाट परमेँवरको धािमर्कताितर आख

िविभ

िनदशनह

र

व्यवःथा वा िविधिवधानह को िवःतृत िववरणसिहत िसनैको करार आएको
िथयो। ती त्यो

करार पिन अिघका करारह

िस मा उपलब्ध गराएको अनुमहको
मािनसको

जःतै अनुमहकै करार िथयो।

उपभोग यिद कसै ले गनर् सकेमा

दय पिरवतर्न हुन्थ्यो र त्यसले परमेँवरको आ ा पालन गनर् सहॐ

राजी गराउँथ्यो। तर समःया त के िथयो भने ितनीह

नगरे को

आ ा पालन गनर् ूयास

त होइन िकनिक करारमा ितनीह ले आ ा पालन गनर् माग गिरएको

िथयो। तर ितनीह को "आ ा पालन गन वा मा े" तिरका यथाथर्मा
र् एको अनुसार िथएन। त्यो औपचािरक र दे खावटी हुन
परमेँवरले अपेक्षा गनुभ
थािलएको िथयो, जुन इॐाएलको पिछको इितहासले जनाउँदछ।

ँ सोचेर पढ्नुहोस्, िवशेष गरे र पिछल्लो अंश।
रोमी १०:३ राॆोसग

पावलले के भ

खोिजरहेका िथए? आफ्नै तिरकाले मािनसह ले धमार्त्मा ब

खोज्दा के हुन थाल्यो? आफ्नै तिरकाले धमीर् हुन ूयास गनर् खोज्दा त्यसले

पाप, अधमर् र िविोह िकन उब्जाउन सक्छ? हामीह को आफ्नै जीवनलाई
हेर । के हामीले पिन त्यही गनर् खतरामा छै न

त? हेनह
र्ु ोस् " िकनभने

परमेँवरबाट आउने धािमर्कताको िवषयमा नजानेर ितनीह को आफ्नै धािमर्कता
ःथािपत गनर् खोज्दा ितनीह

उपसं हार:

परमेँवरका धािमर्कताको अधीनमा रहेनन्।"

थप जानकारको िनिम्त: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत पािशयाकर् एण्ड

ूोफेटसको पृ. २८१-२९०को "द एक्सोडर", पृ. २९१-३०२को "ृम द रे ड

सी टु साइनाई" र पृ. ३०३-३१४को "द ल िगभन टु इॐाएल।"

१०२

"जब हामी औपचािरकता पूरा गनर् र िबिध पालन गरे को भनेर त्यसै
अनुसार िजएर धािमर्क िबयालाप गदर्छन् तब तब हामीमा दासत्वको भावनाले
पिबन थाल्छ। त्यस मािनसले आफ्नै बल ारा व्यवःथा वा िविधिवधानको
दावीलाई पूरा गनर् मिरमेटेर खट्छ। यिद हामी अॄाहमसँग बाँिधएको करारको

अन्तगर्त रहन सक्य भनेमाऽ हामीमा अथर्मूलक आशा हुन्छ। त्यो हो येशू

भी लाई िवँवास गरे र अनुमहको करारमा रहन चाहना गनु।
र् जुन सुसमाचार

अॄाहमलाई

सुनाइएको िथयो त्यसमा उनको आशा िथयो। त्यही सुसमाचार

आज पिन हामीलाई सुनाइएको छ जसमा हामी आशा राख्दछ । अॄाहमले
येशूलाई हे रेका िथए जो हाॆो िवँवासको लेखक वा सु

एलेन जी

१०७७बाट

ाइट, कमेन्टस्: द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ६, पृ.
पान्तिरत।

"जब इॐाएलीह

इिजप्टमा दासत्वको बन्धनमा िथए तब त्यसबेला

ूायजसो ितनीह ले परमेँवरको व्यवःथाको
ितनीह

ु न्ु छ।"र अन्त हुनह

ान गुमाउन पुगेका िथए िकनभने

ःथानीय धािमर्क िविधिवधान अथार्त ् मूतीर्पूजा गन र िविभ

परम्परा र

सं ःकारह मा घुलिमल भएका िथए। परमेँवरले ितनीह लाई िसनैको पहाडमा

ल्याउनुभयो र उहाँ आफ्नै आवाजले ितनीह लाई उहाँको व्यवःथा वा दश

आ ाह लाई घोषणा गनुभ
र् एको िथयो।"-एलेन जी
ूोफेटे स, पृ. ३३४ बाट

ाइट, पािशयाकर् एण्ड

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

ँ गिरएको करारको ढाँचामा इॐाएलीह लाई शारीिरक र
परमेँवरसग
आित्मक ःवतन्ऽतालाई जारी राख्न ूावधान िथयो। ती ःवतन्ऽता

जारी राख्न ितनीह ले के गनुप
र् थ्य ? हेनह
र्ु ोस्, "३ “ ‘मेरा िनयमअनुसार
चलेर मेरा आ ाह

ितमीह ले पालन गर्यौ भने ४ म ठीक-ठीक

समयमा झरी पठाउनेछु, र जिमनले उब्जनी िदनेछ, र खेतबारीका
खह मा फलफूल लाग्नेछन्। ५ दाख बटुल्ने समयसम्मै ितमीह ले

दाइँ गनछौ, र रोपाइँको समयसम्मै दाख बटुल्नेछौ। ितमीह लाई
खानु-िपउनुमा दु:ख हुनछ
े ै न, र दे शमा ितमीह
‘म दे शमा शािन्त िदनेछु। ितमीह

िनधर्क्क हुनछ
े ौ। ६ “

ढल्केर िनदाउनेछौ, र ितमीह लाई

कसैले तसार्उनेछैन। म दे शबाट िहं सक पशुह लाई हटाइिदनेछु, अिन

ितमीह को दे शमा लड़ाइँ हुनछ
े ै न। ७ ितमीह ले आफ्ना शऽुह लाई

१०३

खेदेर तरवारले सोतर पानछौ। ८ ितमीह का पाँच जनाले सय
जनालाई र सय जनाले दश हजार जनालाई खे नेछन्। ितमीह का
शऽुह

ितमीह का तरवारले सोतर हुनछ
े न्। ९ “ ‘म ितमीह मािथ

िनगाह राख्नेछु, र ितमीह लाई फल्दो-फुल्दो बनाएर ितमीह को वृि

गनछु , र मेरो करार ितमीह िसत िःथर गनछु । १० ितमीह ले

सञ्चय गरे र राखेको पुरानै फसलको अन्न खाँदाखाँदै पिन नयाँ

फसलको लािग ठाउँ िमलाउन पुरानो अन्नचािहँ हटाउनुपनछ। ११

ितमीह लाई घृणा नगरी म ितमीह कै बीचमा वास गनछु । १२ म

ितमीह का बीचमा िहँड़डुल गनछु , र म ितमीह का परमेँवर हुनछ
े ु,

अिन ितमीह चािहँ मेरा ूजा हुनछ
े ौ। १३ म परमूभ ु ितमीह का

परमेँवर

हुँ।

ितमीह

िमौीह का

कमारा

नहोओ

भनेर

मैले

ँ मैले ितमीह का जुवाका काठ
ितमीह लाई िमौबाट िनकाली ल्याए।
भाँचेर ितमीह लाई िशर ठाड़ो गरी िहँ ने तुल्याएको छु ।" (लेवीह

ँ तुलना गनुह
२६:३-१३), व्यवःथा २८:१-१५सग
र् ोस् "१ आज मैले

ितमीह लाई आदे श िदएबमोिजम ितमीह ले होिशयारीसाथ परमूभ ु

आफ्ना परमेँवरका सबै आ ाह
भने,

उहाँले

भने

यी

ितमीह लाई

मानेर उहाँको वचन पालन गर्यौ

पृथ्वीका

सबै

जाितह मध्ये

ौे ंठ

तुल्याउनुहन
े । २ परमूभ ु आफ्ना परमेँवरको वचन पालन गर्यौ
ु छ
सबै

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

आिशष् पाउनेछौ।

७

ितमीह का

िव

मा

आउने

र् न
परमूभ ुले ितमीह कै सामु पराःत गनुह
े । उनीह
ु छ

शऽुह लाई

ितमीमािथ एक

बाटो आउनेछन्, तर ितमीबाट सात बाटा भाग्नेछन्। ८ परमूभ ुले

ितमीह को ढु कुटीमा र ितमीह का सबै काममा आिशष् िदनुहन
े ।
ु छ
परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले िदनुहन
ु े दे शमा उहाँले ितमीह लाई

आिशष् िदनुहन
े । ९ परमूभ ु ितमीह का परमेँवरका आ ाह
ु छ

मानेर उहाँका मागर्मा िहँऔयौ भने, उहाँले ितमीह लाई शपथ खाएर

१०४

ूि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
ु छ

आकाश, आफ्नो ूशःतताको भण्डार उघारे र ितमीह को भूिममा ठीक

ऋतुमा झरी पठाउनुहन
े , र ितमीह का हातका सबै मेहनतमा आिशष्
ु छ

िदनुहन
े । ितमीह ले धेरै जाितलाई ऋण िदनेछौ, तर कसैबाट ऋण
ु छ
िलनेछैनौ। १३ मैले आज ितमीह लाई िदएका परमूभ ु ितमीह का
परमेँवरका आ ाह मा ध्यान िदएर ती होिशयारीसाथ पालन गर्यौ

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

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।"
आ.

ूःथान १९:५,६ फेिर पढ्नुहोस्। "सारा पृथ्वी मेरै हो" भ भ
ु एको

ँ
वचनलाई सोच्नुहोस्। िवशेग गरे र इॐाएलीह सग
करार बाँध्ने
सन्दभर्मा उहाँले त्यो वचन िकन िदनुभएको होला? हामीले बुझक
े ो

इ.

साबथ र त्यसको अथर् के हो भनेर यसमा कसरी िमल्दछ?

हामीलाई थाहा छ िक परमेँवरको अनुमह ारामाऽ हाॆा पापह

क्षमा

हुन्छ। आःथा वा िवँवासको जीवन िबताउन र परमेँवरका आ ाह

पालन गनर् परमेँवरको अनुमहले सक्षम बनाउँछ भ े कुरालाई हामीले
कसरी बुझ्ने?

सारांश: िसनैको पहाडमा परमेँवरले रच्नुभएको करार अनुमहको करार िथयो।

िविभ

धेरै ूमाणह

ारा परमेँवरले ितनीह लाई उहाँको सदासयी ूेम र

हे रचाह दे खाउनुभएको िथयो। उहाँले ितनीह लाई असाधारण तिरकाह

ारा

इिजप्टको बन्धनबाट मुक्त गनुभ
र् एको िथयव। त्यस पिरूेआयमा परमेँवरले

१०५

ितनीह लाई

उहाँसँग

करारको

सम्बन्धमा

रिहरहोस्

तािक

ितनीह ले

ःवतन्ऽताह लाई थामी राखेर ितनीह को उत्थान गिररहोस् भनेर ितनीह लाई
िनम्त्याउनुभएको िथयो। इॐाएलीह ले जोशको भरमा करारलाई समथर्न
गरे तापिन समय िबत्दै जाँदा ितनीह मा ूेम ारा सं चािलत सच्चा आःथा वा
िवँवास कमी भएको ितनीह ले दे खाएका िथए। ितनीह ले करारको सच्चा
ःवभावलाई बुझ्न असफल भए भनेर ूायजसो ितनीह को पिछल्लो इितहासले
बताउँछ। त्यितमाऽ नभएर ितनीह

आफ्नो धमर्कमर्, िविधिवधान र धमर्लाई

नै सव पिर मानेर अनुमहबाट होइन आफ्नो ूयास ारा मुिक्त पाइन्छ भ े
िशक्षादीक्षामा लाग्दा अनुमहबाट पाइने मुिक्तको अवधारणालाई ॅ

बनाएको

िथयो।

छै न

हामी

इॐाएलीह को

असफल

बाटोमा

िहँड्नु

ज री

र

पापीह लाई परमेँवरले खुला िदलले फैलाउनुभएको अचम्मको अनुमहलाई
वेवाःता गनर् ज री छै न।
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कथा ७
चामल र िचनी उधारो िदनु
मिरया टोडिचला, ३५, कोलिम्बया
िवँविव ालयमा

पढ्ने

िब ाथीर्ह मा

कितपयलाई

सहयोगको

आवँयकता भएको दे िखन्छ। दुई बालकह को आमा िबयािशस एक ज्वलन्त
् उनको घरपितनी मिरयालाई एक िदन उनले भिनन्, "मलाई
उदाहरण हुन।

केही चामल उधारो िदनुहोस् न।" मिरया पिन िव ाथीर् नै िथइन्। उनले
कोलिम्बयाको मनेिशयामा रहे को आफ्नो ठू लो घरका कोठाह
बहालमा
िदएकी

िथइन्।

उनले

िबयािशसलाई

चामल

िदइन्।

केही िदनपिछ
केही चाहे को िथए। "मलाई अलकित िचनी सापट

िबयािशसलाई फेिर अ
िदनुहोस् न" उनले मिरयालाई अनुरोध गिरन्। मिरयाले उनलाई अिलकित
िचनी िदइन्। िबयािशसलाई अझै केही केरा, चामल र िचनी चाहे को िथयो।
मिरयाले उनलाई सहयोग गनर् झक मािननन्। ूत्येक पल्ट उनले उधारो िदँदा
् आफू भी लाई राॆैसँग प ाइरहे को होस् भनेर ूाथर्ना
उनी ूाथर्ना गिथर्न।
् उनले एलेन जी ाइटको पुःतक "िमिन ी अभ िहिल " पृ॰ १४३मा
गिथर्न।

भी को तिरका पढे की िथइन् "केवल भी को तिरकालेमाऽ मािनसह कहाँ
पुग्न राॆो सफल हुनसक्छ। मुिक्तदाताले मािनसह सँग घुलिमल गनुभ
र् एको

िथयो। ितनीह को भलो उहाले चाहनुभएको िथयो। उहाँले ितनीह लाई
सहानुभिू त ूकट गनुभ
र् यो, ितनीह को आवँयकताको सेवा गनुभ
र् यो र
ितनीह को िवँवासलाई िजत्नुभयव। अिन उहाले आ ान गनुभ
र् यो, "मलाई
प ाऊ।" जब मिरयाले सहानुभिू त दे खाएर िबयािशसको आवँकतालाई सेवा

गिरन् तब दुई मिहलाह को बीचमा िमऽता कायम भयो। जब मिरयाको चचर्ले

सुसमाचारीय

िबयािशसलाई

कायर्बमको
पिन

आउन

पराइन्। अिन दुवै मिहलाह

आयोजना

गर्यो

तब

उनले

त्यस

कायर्बममा

िनम्तो िदइन्। िबयािशसले कायर्बमह
मन
सँगसँगै बाइबल पढ्न थािलन्। केही समयपिछ

िबयािशसले बिप्तःमा िलइन्। ूाथर्ना र बाइबल अध्ययन िनरन्तर पमा

चिलर ो। पिछ िबयािशसको १२ वषर्को छोरा र ८ वषर्की छोरीले पिन
बिप्तःमा िलइन्। मिरयाको घरमा बहाल बसेका अ

िव ाथीर्ह

साप्तािहक बाइबल अध्ययनमा भाग िलन थाले। ३० जनाले मािनसह

बाइबल अध्ययन गन समूह बिनयो।

पिन

िमलेर

केही समयपिछ िवँविव ालयको अक िव ाथीर् मिरयासँग सहयोगको
िनिम्त आयो। िवँविव ालयको अध्यक्षकहाँ गइिदएर उसको िनिम्त नैितक
समथर्न गनर् त्यस िव ाथीर्ले अनुरोध गर्यो। जब ितनीह
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िवँविव ालयमा

आइपुगे र अध्यक्षको अिफसमा गए। अध्यक्षले मिरया िकन आइन् भनेर
ु न्ु छ?" उनले युवक िव ाथीर्लाई सोिधन्।
उनले बुिझनन्। "उहाँ को हुनह
"उहाँले मेरो बाइबल अध्ययन समूहको अगुवाइ गनुह
र् न्ु छ" उसले जवाफ

िदयो। अचम्म मानेर अध्यक्षले अ

जानकारी मािगन्। िवँविव ालयका

िव ाथीर्ह को एक समूह उनको घरमा हप्तै िपच्छे बाइबल अध्ययन हुन्छ र

ितनीह को बीचमा एक आपसको सहयोगी भावना भइरहे को हुन्छ भनेर

मिरयाले सुनाइन्। "यो त अचम्मको छ," अध्यक्षले भिनन्। "आजभोिल धेरै
त्यःता मािनसह

छै न जसले िनःवाथीर् तिरकाले अ को सहायता गदर्छ।"

बाइबल अध्ययन िवँविव ालयकयको क्याम्पसमा सनर् उनले मिरयालाई

अनुरोध गिरन्। "बाइबल अध्ययनका सहभागीह िवँविव ालयकै िव ाथीर्ह
नै हुन ् त" उनले भिनन्। िवँविव ालयमा िव ाथीर्ह भेटघाट गन ठाउँमा
बाइबल अध्ययन समूहलाई रािखयो। त्यो ठाउँ खुला ठाउँ िथयो। छाना र
मेचह माऽै त्यहा िथए। त्यहाँ ढोका र पखार्लह

िथएन। अ िव ाथीर्ह ले
त्यहाँ बाइबल अध्ययन गिररहे को दे खे। कितपयले ितनीह सँग सहभागी हुन ्

अनुरोध गन। बाइबल अध्ययन समूह ४० जना भए जःमा िवँविव ालयका
तीन जना िशक्षकह पिन िथए। ितनीह मा रोजा पिन िथइन् जो मिरयासँग
एउटै क्लासमा पिढ्थन्। सु मा उनी आउन मानेकी िथइनन्। मिरयाले

उनलाई कर गिरनन् तर उनको साथी भइरहे को उनले चाहे की िथइन्।
मिरयाले मोबाइलबाट आफ्नो घरमा खान बोलाइन्। येशूलाई िवँवास गरे पिछ
उनलाई राॆोसँग प ाउन नसक्ने हुनेभएकोले आफू बाइबल पढ्न
िहचिकचाएको रोजाले सुनाइन्। आिखरमा उनी पिन बाइबल अध्ययन समूहमा

भाग िलइन्। जब उनी बाइबल अध्ययन गिरन् र ूाथर्ना गिरन् तब उनको
ो। उनले येशूलाई िवँवास गनर् थािलन्। केही मिहनापिछ उनले
आफ्नो दय येशूलाई िदइन् र बिप्तःमा पिन िलइन्। रोजाले येशूलाई िवँवास

डर ह

गरे कोमा मिरया धेरै खुशी भइन्। बाइबल अध्ययन सु

गरे को तीन वषर्मा

रोजा दस िव ाथीर् िथइन् जसले बिप्तःमा िलएकी िथइन्। बाइबल अध्ययन
समूहको सफलताको कारण येशूको तिरकालाई अपनाएकोले नै हो भनेर
मिरयाले ठोकुवा गरे र यस लेखकलाई सुनाइन्। "मैले रोजासँग घुलिमल गरे र
ँ मेरो समूहको ूत्येक
उनलाई घरमा बोलाएर येशूको तिरका अपनाएको िथए।
युवा युवतीलाई मैले त्यिह तिरका अपनाउँछु।" उनले भिनन्।

-आन्सयु मेकचेःनी
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