८

करारको यव था

यस अध्यायका मूल पदह : ूःथान १९:६, यशैया ५६:७, िहॄू २:९, व्यवःथा
४:१३, व्यवःथा १०:१३, आमोस ३:३ र उत्पि

१८:१९।

यस अध्यायको मूल सार पद: "यसकारण याद राख, परमूभ ु ितमीह का

परमेँवर माऽ परमेँवर हुनहु न्ु छ, उहाँ िवँवासयोग्य परमेँवर। उहाँलाई ूेम
गन र उहाँका आ ा पालन गन हजार पुःतामािथ उहाँले आफ्नो ूेमको करार
र् न्ु छ, र दया दे खाउनुहन्ु छ" (व्यवःथा ७:९)।
पूरा गनुह

भजन २३ अध्यायमा धेरै मह वपूणर् वाक्यह

छन्। ितनीह मा

परमेँवरले हामीलाई कहाँ डोर्याउनु चाहनुहन्ु छ सो उल्लेख गिरएको एक हो।

र् न्ु छ।
राजा दाउदले घोषणा गदर्छन् "उहाँले मेरो ूाणलाई पुनजीर्िवत पानुह

उहाँले आफ्नो नाउँको खाितर मलाई धािमर्कताको मागर्मा डोर्याउनुहन्ु छ"

ु एकोले उहाँले आफ्नै
(भजनसं मह २३:३)। परमेँवर नैितकतामा सव च्च हुनभ

नैितकताको खाितर हामीलाई किहल्यै पिन बराल्न िदनुह ु । हामीह को
जीवनको आित्मक याऽामा उहाँले सुरिक्षत मागर्ह
धािमर्कताका सुरिक्षत मागर्ह

िदन अक

उपलब्ध गराउनुहन्ु छ।

के के हुन ् त? त्यस ूँनको जवाफ

भजनमा ूाथर्नाको अनुरोधसाथ यसरी लेिखएको छ, "तपाईंका

आ ाह को मागर्मा मलाई चलाउनुहोस्,

िकनिक त्यसै मा म हिषर्त हुन्छु "

(भजनसं मह ११९:३५)। "तपाईँका सबै आ ाह

धािमर्क छन्" (भजन

११९:१७२)। परमेँवरको व्यवःथा वा आ ाह

सुरिक्षत छन्। मानव

अिःतत्वको दलदल वा िवँवासघात नै िवँवासघातको िहलोमा याऽा गनर्
परमेँवरका दश आ ाह
छ।

सुरिक्षत डोरीह

्
हुन।

यो अध्याय परमेँवरको व्यवःथा र िसनैमा गिरएको करारमा केिन्ित
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यस अध्यायको झलक: इॐाएललाई च ुिनएको अथर् के हो? इॐाएललाई

च ुिनएको भ े धारणा हामीलाई पिन च ुिनएको धारणासँग कसरी िमल्दछ?

करारमा परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह

कितको मह वपूणर् िथयो? के

करार िबना सतर् आउँछ त? करारसँग सम्बन्ध राखेर चल्नुमा आ ाकारी हुन ु

करारको मूख्य भाग िकन हो?

१. इॐाएललाई च ुिननन्छ (व्यवःथा ७:७)
अ

रा ह ले परमेँवरको करारलाई पिहला अःवीकार गरे कोले नै

इॐाएलसँग करार बाँिधएको हो भनेर यहू दी परम्पराले िसकाउँदछ। यस

धारणामा बाइबलले समथर्न गिरएको नदे िखएतापिन वा जुनसुकै कारणले

िहॄूह लाई च ुनेको कारण ितनीह ले उच्च सम्मान पाएका र परमेँवरले

ितनीह लाई िवशेष अिधकार पाएर योग्य भएको कारणले त पक्कै होइन।
आफूमा केही यःता गुणह

ितनीह

योग्य भएको र उहाँका जनह
तत्कािलन

िवँव

जनसं ख्यामा

िथएन जसले गदार् परमेँवरको ूेमको

हुन ितनीह लाई च ुिनन पुिगएका िथए।

ितनीह

थोरै

िथए।

ितनीह

बन्धनमा परे को जाित िथए। राजनैितक र सै िनक मािमलामा ितनीह
िथए। धािमर्क र सांःकृितक पमा हे न हो भने ितनीह

दासत्वको
कमजोर

िमिसएका, कुनै

िवशेषता नभएका र खास कुनै ूभाव पान खालका जाित िथएन। परमेँवरको

ूेम र

अनुमहको

रहःयको आधारभूत

च ु ुभएको िथयो।

कारणले

नै

उहाँले इॐाएललाई

फेिर त्यसैसमयमा च ुिनएको भ े धारणालाई हामीले होिशयारपूवक
र्

हेनप
र्ु छर् िकनभने यसले धमर्को मािमलामा िविभ

गलत वा वादिववाद ल्याउन

सक्दछ। परमेँवरले इॐाएलीह लाई नै िक च ु भ
ु यो? के सबैलाई अःवीकार
गरे र र ितनीह

नाश होस् भनेर इॐाएलीह को माऽ उ ार होस् वा

ितनीह लेमाऽ मुिक्त पाउन् भनेर परमेँवरले ितनीह लाई च ु भ
ु एको हो त? वा
ितनीह

परमेँवरको

त्यःता

साधनह

होस् जुन

गराइएका उहाँको मुिक्तको योजना र आिशषह

ितनीह लाई

उपलब्ध

अ ह ले पिन उपभोग गनर्

सकोस् भनेर िसकाओस् भनेर ितनीह लाई च ुिनएको हो त? ती ूँनह को

र्ु ोस्: ूःथान १९:६
जवाफ िदन दे हायका पदह ले कसरी सघाउँछन्? हेनह

"ितमीह

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

्
इॐाएलीह लाई ितमीले भन्नुपन कुरा यी नै हुन।”
, यशैया ५६:६-८ "६
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“परमूभ ुको सेवा गनर्, परमूभ ुको नाउँलाई ूेम गनर् र उहाँको आराधना गनर्,

शबाथ-िदन िबटुलो नपारी मान्न र मेरो करार पालन गनर् परमूभ ुमा बाँिधएका
सबै िवदे शीह लाई ७ म मेरो पिवऽ पवर्तमा ल्याएर मेरो ूाथर्नाको घरमा
आनिन्दत तुल्याउनेछु। ितनीह का होमबिल र बिलदानह

मेरो वेदीमा

महणयोग्य हुनछ
े न्, िकनिक मेरो भवन सबै जाितह का िनिम्त ूाथर्नाको घर
भिननेछ।” ८

इॐाएलका

िनकािलएकाह लाई

र् न्ु छ, “भेला भइसकेकाह
परमेँवर यो घोषणा गनुह

भेला

गराउनुहन
ु –े परमूभ ु

बाहेक म ितनीह कहाँ अझै

अ लाई पिन भेला गनछु ।”

ू ाई देख्तछ । उहाँ अिल बेरको िनिम्त
िहॄू २:९ "तर हामी येशल

ःवगर्दूतह भन्दा केही तल होच्याइनुभयो, मृत्युको कंटको कारण मिहमा र

ु े िक परमेँवरको अनुमह ारा हरे क
आदरको मुकुट उहाँलाई पिहराइयो, यस हेतल

् सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको
मािनसको िनिम्त उहाँले मृत्युको ःवाद चाखू न।

है िशयतले हामी पिन आधुिनक इॐाएलको ूितिलिप ह भनेर दाबी गदर्छ ।

तीन ःवगर्दूतह का सन्दे शह को सन्दभर्मा हामीलाई पिन सारा सं सारमा
मुिक्तको

सन्दे श

सुनाउन

हामीलाई

च ुिनएको

हो

त्यसकारण

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटह माऽ मुिक्तको िनिम्त िबशेष र अलग भएर बःन होइन। (अथार्त ्

यहू दीह ले परमेँवर य े लाई ितनीह कोमाऽ पेवा भनेर थानेका िथए त्यस

धारणाले येशूले भत्काउनुभएको िथयो। ूभ ु येशू र हामीलाई उपलब्ध
गराइएका एडभेिन्टःट

ान हाॆोमाऽ पेवा हो भनेर नबःन हामी पिन सतकर्

हुनपु छर्-अनुवादकको थप मन्तब्य)। सं क्षेप्तमा भ े हो भने अ सँग नभएको

िबशेष सन्दे श छ जुन अ ले सुनाइरहे को छै न। यही आधारभूत समःया

पौरािणक इॐाएलको पिरिःथित िथयो। परमेँवरले इॐाएलीह लाई च ु ुको
कारण ितनीह

अ भन्दा छु ै िवशेष जाित, सं ःथा वा क्लब हुन र मुिक्तको

ूित ा ितनीह ले ितनीह को िनिम्तमाऽ लुकाएर राख्न होइन। तर त्यसको
िबपिरत यिद येशू भी

सारा मानव जगतको िनिम्त पनुभ
र् यो (िहॄू २:९) भनेर

हामी िवँवास गदर्छ भने जुन मुिक्त परमेँवरले इॐाएललाई िदनुभएको िथयो
त्यो सारा सं सारको लािग पिन हो भनेर हामीले िजिकर गनुप
र् दर्छ। यो मुिक्तको

सन्दे श थाहा िदन इॐाएल साधन हुनपु थ्य । हाॆो चचर्लाई पिन सारा सं सारमा
मुिक्तको

ान ूवाह गनर् बोलाइएको हो।

चचर्मा तपाईँको आफ्नै भूिमका के छ हेनह
र्ु ोस्। हामीलाई जे कामको

िनिम्त बोलाइएको िथयो त्यसको उत्थानको िनिम्त तपाईँले कसरी म त गनर्
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सक्नुहन्ु छ? यिद तपाईँ सिबय पमा सहयोग गिररहनुभएको छै न भने केही
हदसम्म तपाईँ बाधा भइरहेको हुनसक्छ।

२. बाँिधने बन्धनह
"उहाँले आफ्नो करार, आफ्ना दश आ ा ितमीह ले पालन गनर् भनी

िदनुभयो, र उहाँले दुई वटा िशला-पाटीमा ती लेिखिदनुभयो।" (व्यवःथा ४:१३)

परमेँवरबाट आएको करार अनुमहको करार हो, जुन उहाँसँग मुिक्त

पाउनको िनिम्त उहाँसँग सम्बन्ध राख्नेह लाई िस मा वा कुनै योग्य वा असल

काम गरे कोले खुशी भएर उहाँले िनगाहा दे खाएर उपलब्ध गराएको िथयो
भनेतापिन अनुमह पायो भन्दै मा उहाँको आ ालाई अव ा वा वेवाःता गरे र

जथाभावी चल्न लाइसेन्स वा इजाजत िदइन्दै न। त्यसको िबपिरत करार र
व्यवःथा वा परमेँवरका दश आ ाह

एक आपसमा रिहरन्छ। यथाथर्मा भ े

हो भने ितनीह लाई अलग गनर् सिकँदै न।
घिन

मािथ िदइएको पद फेिर हेनह
र्ु ोस्। करार र व्यवःथाको बीचमा कःतो

ँ को सम्बन्धमा
सम्बन्ध छ भनेर त्यसले कसरी दे खाउँदछ? करारसग

व्यवःथाको भूिमका कःतो आधारभूत छ भनेर त्यसले कसरी दे खाउँछ?

जब हामीले करार भनेको के हो त्यो सोिचन्दा व्यवःथा वा आ ा

पालन त्यसको समम भाग हो भनेर बुिझनु मनािसव दे िखन्छ। अथार्त ् करार र

व्यवःथा एक आपससँग बाँिधएको छ। करारसँग आउने िविभ

कुराह मा

सम्बन्ध पिन जोिडएको हुनाले त्यस सम्बन्धलाई बाँिधराख्न कुनै न कुनै
खालका िनितह

र िसमाना तोक्नु पनुर् आवँयक छ। यिद कुनै नीित वा

िसमानािभऽ रहे र वैवािहक सम्बन्ध वा िमऽताको सम्बन्ध वा व्यापािरक
सहकायर् भएन भने त्यो िववाह, िमऽता र व्यापािरक सहकायर् कितञ्जेल फाप्छ
र? जब ती सम्बन्धह मा हामी सहमत हुन्छ त्यसलाई कायम गिरराख्न िक
त िलिखत वा समझदारीमा रिहरन आवँयक छ। िववाह गिरसक्यो अ सँग

लागे पिन केही फरक पदन भनेर ौीमान वा ौीमती लाग्यो भने वा साथी
भइहाल्यो उसको पैसा चोदमा केही फरक पदन भनेर िहँिडयो भने व्यापािरक

सहकायर्मा एक आपससँग सल्लाह नगिर अक लाई सहभागी गरायो भने के

हुन्छ

होला?

मूल्यमान्यतालाई

यिद

त्यसरी

उल्ल न

चल्यो

गरे को

भने

ठहिरन्छ।

नीितिनयम,कानुन
यःतो

खालको

र

नैितक

अवैध

वा

व्यवःथािविहन वा नीितिविहन सम्बन्ध कितसम्म रिहरहन्छ र? त्यसै कारण ती
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सम्बन्धह लाई गाँिसराख्न िसमाना तोिकनु आवँयक छ, कहाँसम्म जान
सिकन्छ वा कःतो नीितिनयममा चल्नुभन्छ भ े ूावधान ःथापना गनुप
र् छर्।
यदी ती नीितिनयमह , नैितकता वा िसमानाह मा बिसरहन सक्यो भनेमाऽ

कुनै पिन सम्बन्ध टे की रहन सक्छ।

यथाथर्मा करारसँग निजकै अथर् लाग्ने वा समान्तर शब्द वा करारै हो

भनेर कमसेकम बुझाउन बाइबलमा त्यसलाई िविभ

शब्द ूयोग गरे र

दे खाउन खोिजएको पाइन्छ। जःतै व्यवःथा (भजन ७८:१०), िविधिवधानह
(भजन ५०:१६), गवाहीह

(भजन २५:१०), आ ाह

(भजन १०३:१८)

् "करारका यी शब्दह "
र परमेँवरको वचन (व्यवःथा ३३:९) आिद हुन।

(यिमर्या ११:३,६,८) नै परमेँवरको व्यवःथा, िविधिवधान, गवाहीह
आ ाह

हुन ् भ मा केही फरक दे िखन्दै न।

उहाँका जनह
िनदशनह

छन्

र

इॐाएलसँग बाँध्नुभएको परमेँवरको करारमा िविभ

जसलाई

पालन

गरे र

परमेँवरले

चाहनुभएको

आफ्ना

जनह सँगको सम्बन्ध कायम राख्न िनणार्यक भूिमका खेल्दछ। के आज पिन
हामी अनुमहले मुिक्त पाउँछ भनेर जथाभावी िहँड्न सक्दछ र?

ँ कसैको निजक सम्बन्ध छ, उसको बारे मा सोच्नुहोस्। तर
तपाईँसग

त्यस सम्बन्धलाई कायम गिरराख्न कुनै नैितक बन्धन, नीित वा मान्यताूाप्त

चलनमा नरही जथाभावी िहँड्न थाल्नुभयो भने त्यो सम्बन्ध कःतो हुने होला?

तपाईँले भ ु होला त्यस व्यिक्तलाई तपाईँले माया गनुह
र् न्ु छ तर तपाईँ कुनै

नीितमा चल्नुभएन भने त्यो ूेम कःतो हुन्छ होला? भावात्मक ूेमले माऽै
मािनस मािनसको बीचमा रिहरहनुपन सम्बन्धलाई िनणार्यक भूिमका खेिलन्दै न।
ँ ै गाँिसएको व्यवःथा (व्यवःथा १०:१२:१३)
३. करारसग
तपाईँको

व्यवःथा, ऐन, कानुन, िविध, िनयम, आ ा भ े शब्द सु िु वि क्कै
िदमागमा

के

आउँछ?

पुिलस,

शािफक

पुिलस,

न्यायिधस

र

झ्यालखाना? वा कुनै कडा िनयम, िनषेदआ ा, िनयन्ऽण, ऐनकानुनह ,

तानाशाही बाबुआमा वा दण्ड? वा व्यविःथत ढँगले चल्ने व्यवःथा, तालमेल,
िनयमव ता र ःथायीत्व? वा ...ूेम पिन हुनसक्छ?

िहॄू भाषामा टोराह torah भ े शब्दलाई बाइबलमा "व्यवःथा" भनेर

अनुवाद गिरएको छ। त्यसको अथर् "िशक्षादीक्षा", "िनदशन", "उपदे श",

"िशक्षा" वा "आदे श" भ े बुझाउँछ। परमेँवरका सबै िनदशन, आदे श वा
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िशक्षाह लाई त्यस शब्दले सम्बोधन गदर्छ। ितनीह

नैितक, नागिरक,

सामािजक, ःवःथ जीवनशैली, वा धािमर्क िविधिवधानह
उहाँका

जनह लाई

कृपालु,

सदासयी

र

अनुमही

पालन गरे र मािनसह

भएर

िदनुभएका

सबै

त्यसमा समावेस भएका छन्।

ानव र्क सरसल्लाह, उपदे श र िनदशनह
ितनीह

पदर्छन्। परमेँवरले

शारीिरक, मानिसक र आित्मक पमा ूसःत,

अथर्मूलक र साथर्क जीवनको उपभोग गनर् सकुन्। त्यसै कारणले भजनका
लेखकले यःता मािनसको गुण गाएको वा धन्य वा ँयावाश भनेकोमा अचम्म
मा पदन जो "१ धन्य हो त्यो मािनस, जो दुंटह को सल्लाहमा िहँ दै न, जो

पापीह को मागर्मा खड़ा हुँदैन, अिन िगल्ला गनह को स तमा बःदै न। २ तर

ु ो व्यवःथामा नै त्यो खुशी रहन्छ, र त्यसले िदनरात उहाँकै
परमूभक
व्यवःथामा ध्यान वा मनन गछर्" (भभजनसं मह १:१-२)।

मोशाका पुःतकह मा लेखा रािखएका व्यवःथा वा टोराह जुन ्

िशक्षािदक्षा, नीितिनदशन, अितर्उपदे श र आदे शह

हुन ् इॐाएलसँग बाँिधएको

्
करारका भाग हुन।
जब हामी ितनीह को िवःतृत िववरण वा फरािकलो
दायरा ओगटे को िशक्षा वा िनदशनलाई हे छ

त्यसूित हामी ूभािवत हुने

ःवभािवकै छ। परमेँवरले मोशामाफर्त िदनुभएको िविधिवधानले इॐाएलको

ूत्येक जीवनशैलीलाई ूभाव पारे को िथयो। ितनीह मा कृषी वा खेतीपातीको

मािमलामा होस् वा नागिरक वा सरकारी सम्बन्धमा होस् वा सामािजक होस् वा
व्यिक्तगत होस् वा परमेँवरलाई गिरने आराधनामा होस्-ती सबैमा परमेँवरको
नीितले काम गिररहे को िथयो

वा हुनपु दर्थ्यो।

इॐाएलीह लाई धेरै नीितिनदशनह

कुन िहसाबले ितनीह

परमेँवरले िकन िदनुभयो होला?

र्ु ोस्,
"असल" छन् वा हुनसक्छन्? उदाहरणमा हेनह

व्यवःथा १०:१२-१३ "१२ यसैकारण अब हे इॐाएली हो, परमूभ ु ितमीह का

परमेँवरले ितमीह बाट चाहनुभएका कुरा यी नै हुन:् ितमीह ले आफ्ना

ँ , उहाँलाई ूेम गर, आफ्नो
परमूभ ु परमेँवरको डर मान, उहाँका सबै मागर्मा िहड़
सारा

दय र ूाणले परमूभ ु ितमीह का परमेँवरको सेवा गर, १३ र

ितमीह का िहतको लािग मैले आज ितमीह लाई आदे श गरे का परमूभ ुका
आ ा र िविधह

मान।"

करारिभऽका "िविधिवधान वा व्यवःथा"ले परमेँवर र मािनसको
बीचमा भएको करारको नयाँ जीवनमा सहभागी हुन

मागर्िनदशन उपलब्ध

गराइएको छ। परमेँवरको इच्छामा रहन िदइएको करारको सदःय हुनेलाई
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व्यवःथाको पिरिचत गिरिदएको छ वा सुनाइएको छ। त्यो मािनस पूणत
र् वरले
िवँवास ारा परमेँवरको आ ा पालन गरे र उहाँका आ ाह मा र उहाँले

व्यक्त गनुभ
र् एका उहाँका इच्छाह मा सिम्मिलत हुन अवसर िदइएको छ।

करारको सम्बन्धमा रहे र वाःतिवक जीवनशैली अपनाउन करारमा
रहे को व्यवःथा वा नीितह को िनदशनले इॐाएलीह

जःतै चल्न नसक्ने भनेर दे खाएको िथयो। ितनीह
चाहना वा महत्वाकाँक्षाह

अ

रा

वा जाितह

मानवीय आवँयकता,

र राजनैितक, सामािजक र आिथर्क आवँयकताह

ूाकृितक िनयम वा आफ्नै मानव ःवभाव अनुसार चल्न त्यस करार र
करारिभऽको व्यवःथाले छु ट िदँदैन। ितनीह

परमेँवरको पिवऽ जाित वा

रा , पुजाहारीको राज्य र उहाँको िबशेष सम्पि

भएर बःन ितनीह

कसै सँग वा अन्य जाितको सं ःकारसँग सम्झौता गरे र बःनुह ु

कायर्न्वयन गन परमेँवरले

र् एको िनयमह
ूकट गनुभ

ब

अ
करार

जीवनको सबै

पक्षह मा ितनीह ले पालन गनुर् आवँयकता छ।
पौरािणक

इॐाएललाई

जःतै,

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटह लाई

पिन

आधुिनक अगमवक्ता ारा ूकट गिरएको भिवंयवाणीको बरदान िदइएको छ
जसले इसाई जीवन कसरी चल्नुपछर् भनेर सबै पक्षह
क्षेऽह को िनिम्त नीितिनदशन, सरसल्लाह र
ती नीितिनदशन वा सरसल्लाहह

ानह

समेिटएर िविभ

उपलब्ध गराइएको छ।

परमेँवरबाट आएको हो तर कुनै ःवतन्ऽ

सोच र िबयाकलापमालाई हानी गनर् होइन भनेर हामीले सोच्नु िकन आवँयक
छ। फेिर त्यसैवखत इॐाएलीह ले जःतै ितनीह

औपचािरक पमा िविध

पुर्याउने र परम्परा मा े खालको हुने खतराबाट हामी कसरी जोिगने?

४. परमेँवरको व्यवःथाको ःथायीत्व
परमेँवरले थालिन गनुभ
र् एको करारको सम्झौतामा दुई समूहको बीचमा
गाँिसने सम्बन्धलाई जोड िदइएको छ। त्यस सम्बन्धलाई कायम राख्न
परमेँवरले नीित वा व्यवःथा मािनसलाई िदनुभएको छ। त्यस िनित वा
व्यवःथामा सत्य परमेँवरको बारे मा जानकारी िदइएको छ। त्यस व्यवःथाले
माग गरे को सम्बन्धमा परमेँवरको के उल्लेखनीय ःवभावको बारे मा हामीलाई

ँ यसैले
िसकाउँछ? हेनह
र्ु ोस्, मलाकी ३:६ “म परमूभ ु किहल्यै पिरवितर्त हुँिदन।

हे याकूबका सन्तान हो, ितमीह

नंट भएका छै नौ।" र याकूब १:१७ "हरे क
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असल दान र हरे क िस

वरदान ःवगर्बाट हो, यो वरदान ज्योितका िपताबाट

आउँछ। बदली रहने छायाजःतो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन।"

परमेँवरको व्यवःथा चाहे मौिखक होस् वा चाहे िलिखत होस् त्यो

परमेँवरको चाहना वा इच्छालाई व्यक्त गराउँछ। यस सन्दभर्मा भजन
४०:८मा यसरी व्यक्त गिरएको छ, "हे मेरा परमेँवर, तपाईंको इच्छाबमोिजम

गनर् म चाहन्छु , तपाईंको व्यवःथा मेरो
परमेँवरको

दयिभऽ छ।” परमेँवरको दश आ ा

चिरऽको ूितिलिप हो। त्यसले गदार् करारमामा यसको अविःथत

हुन ु भनेको उहाँको ःथायीत्व र उहाँमािथ भरपनर् सक्ने भनेर हामीलाई िवँवःत

तुल्याएको छ। परमेँवरका कामह

हाॆो माझमा कसरी गिररहनुभएको छ

भनेर हामीले सध बुझ्न नसकेतापिन हामीलाई थाहा छ उहाँमािथ हामी भरोसा

राख्न सक्छ । उहाँको जगत नै उहाँको अचल र अपिरवतर्नशील नैितक र

भौितक व्ययवःथाको मुिन छ। यही वाःतिवक तथ्यले गदार् हामीले सत्य
ःवतन्ऽता र सुरक्षा ूदान गदर्छ।

ु न्ु छ भनेर दे खाउने सत्यताले
"परमेँवर व्यवःथाको परमेँवर हुनह

उहाँ भरपद

र िवँवसिनय छ भनेर हामीलाई आँवासन िदन्छ। उहाँको

व्यवःथा वा दश आ ा र उहाँको चाहना एउटै हो। परमेँवरले नै ठीकलाई
ठीक भ ुहन्ु छ िकनभने त्यसले सबभन्दा उ म सम्बन्धको सं भाव्यताको वणर्न

ु एकोले उहाँको व्यवःथा जथाभावी
गदर्छ। उहाँ व्यविःथत परमेँवर हुनभ
लाड्ने वा सन्की र त्यसै कल्पना गिरएको किहल्यै पिन हु । यस जगतमा

परमेँवरको व्यवःथा सबभन्दा ःथायी, अटल वा अचल छ।"-वाल्टर आर.

बीच, डाइमेनसन्स इन ःयालभेशन (वािश टन डी.सी.:िरभ्यु, १९६३), पृ.
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पान्तिरत।

यिद परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाले मािनसलाई उसको पापबाट
मुिक्त िदन सक्दै न भने त्यसलाई करारको भागमा िकन रािखएको िथयो त?

आमोस ३:३ले यस ूँनको जवाफको आभास् िदन्छ। हेनह
र्ु ोस् "के दुई जना
ँ सग
ँ ै िहँ छन् र? "
आपसमा सहमत नभएसम्म सग

कसै सँग सम्बन्ध गाँिसएर बःन सहमत र तालमेल हुन ु ज री छ।

परमेँवर केवल सं सारको सृि कतार्माऽ नभएर उहाँ नैितक ूशासक पिन
ु न्ु छ। उहाँको अन्तगर्त तालमेल वा मेलिमलाप गरे र बःन उहाँले सृि
हुनह

गनुभ
र् एका वौि क, बुि मानी र मगजदार जीवह को सुखमय र सं त ु ी
िजवनको िनिम्त व्यवःथा अत्यन्तै मह वपूणर् छ। उहाँको व्यवःथाले उहाँको

११४

चाहनालाई ूकट गन भएकोले यो उहाँको राज्यूणालीको

सं िवधान हो।

त्यसै ले करारको व्यवःथापनमा र परमेँवरसँग सम्बन्ध जोडेर चल्न िजम्मेवारी

वहन गनर् व्यवःथा ःव:त आदशर् नीित वा आचारसं िहता हुन आउँछ। यसको
काम मािनसलाई मुिक्त िदने होइन तर हाॆो कतर्व्य परमेँवरूित के हो (१-४

आ ाह ) र हाॆा मानव ूाणीूित हाॆो कतर्व्य वा िजम्मेवारी हो भनेर
व्याख्या

(५-१०

आ ाह )

गनुर् हो।

अक

शब्दह मा

परमेँवरको व्यवःथाले उहाँको करारमा रहे का सन्तानह

भ े

हो

भने

कसरी िजउनुपछर्

भ े ढाँचा अिघ सारे को भनेर मािनिलनुपदर्छ। त्यो ितनीह को सु:ख, शािन्त,
समृि

र आदशर्मय जीवन िबताउनको िनिम्त हो। इॐाएलका विरपिर रहे का

िविभ

दशर्न, िशक्षादीक्षा वा धमर्संःकारह बाट सुरिक्षत राख्न त्यो व्यवःथा

िदइएको िथयो। परमेँवरको आमूल पिरवतर्न गनर् सक्ने अनुमह ारा उहाँको
इच्छा वा चाहना र चिरऽसँग िवँवासीलाई तालमेल गराउन करारको
सम्बन्धको लआय िथयो र छ पिन।

तपाईँको विरपिर हेनह
र्ु ोस् वा समाचार हेनह
र्ु ोस्। मािनसह

कानुन र िविधको शासनमा नचल्दा भइरहेको िवध्वंसकारी र भताभ ु

तपाईँले दे िखरहनुभएको छ? परमेँवरको

व्यवःथालाई भ

नीित,
असर के

गरे र चल्दा तपाईँकै

जीवनमा कःतो नोक्सान भएको के अनुभव गनुभ
र् एको छ? ती वाःतिवकताले

परमेँवरको व्यवःथाको आवँकता र हाॆो िहतको िनिम्त चािहने भनेर तपाईँ

ँ जारी राख्न
कसरी ूितव ता दे खाउन सक्नुहन्ु छ? हाॆो सम्बन्ध परमेँवरसग

उहाँको व्यवःथा वा दश आ ाले िकन िनणार्यक भूिमका खेल्दछ?
५. यिद...
तल िदइएका पदह

हेनह
र्ु ोस्। ती सबै पदह मा एउटा साझा धारणा

के छ? त्यसले करारको ःवभावको बारे मा हामीलाई के िसकाउँछ? उत्पि

१८:१९ "त्यसले (अॄाहमले) आफ्ना छोराछोरीह

र घरानालाई धमर् र न्याय

गरे र परमूभ ुको मागर् पालन गनर्लाई आ ा िदओस् भनेर मैले त्यसलाई छानेको

छु । यसैले नै परमूभ ुले अॄाहामिसत गनुभ
र् एको ूित ा पूरा गिरिदनुहन
े ।”,
ु छ
उत्पि

२६:१-६ "१ अॄाहामको समयमा परे को अिनकालबाहेक त्यस दे शमा

अक अिनकाल पिन पर्यो। तब इसहाक पिलँतीह का राजा अबीमेलेककहाँ

गरार दे शमा गए। २ परमूभ ुले ितनीकहाँ दे खा परे र ितनलाई भन्नुभयो,

“िमौमा नजा, तर मैले ितमीलाई भनेकै ठाउँमा बःनु। ३ त्यही ठाउँमा
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ँ रहनेछु, र ितमीलाई आिशष् िदनेछु, िकनिक मैले
बसोबास गनु,र् र म ितमीसग

ँ शपथ हालेर िदएको ूित ा म पूरा गरे र ितमीलाई र
ितॆो बाबु अॄाहामसग
िदनेछु। ४ ितॆा सन्तानलाई आकाशका

ितॆा सन्तानलाई यी नै दे शह

ताराह झ बढ़ाउनेछु, र ितनीह लाई यी सबै दे श िदनेछु। ितॆै सन्तानह

ारा

सं सारका सबै जाितह ले आिशष् पाउनेछन्, ५ िकनभने अॄाहामले मेरो वचन
र मेरा

पालन गर्यो, र मैले िदएका आदे शह , मेरा आ ाह , मेरा िनयमह

िविधिवधानह को ूितपालन गर्यो।” ६ यसैकारण इसहाक गरारमा नै बसे।",

ूःथान १९:३-६ "३ तब मोशा परमेँवरकहाँ गए र परमूभ ुले ितनलाई

पवर्तबाट भन्नुभयो, “याकूबका घराना र इॐाएलीह लाई ितमीले यसो भन्नू: ४
‘मैले िमौीह लाई के गर, र ितमीह लाई कसरी ग डका पखेटामा झ बोकेर

मकहाँ ल्याए,ँ सो ितमीह ले दे खेका छौ। ५ अब यिद ितमीह ले मेरा कुरा
साँच्चै नै सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने, समःत जाितह मध्ये

ितमीह चािहँ मेरो बहुमूल्य िनज धन हुनछ
े ौ। सारा पृथ्वी मेरै भए तापिन ६
ितमीह

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

्
र लेबी २६:३,४ "३ “
इॐाएलीह लाई ितमीले भन्नुपन कुरा यी नै हुन।”

‘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।"
अॄाहमले
व्यवःथाह
परमेँवरले

(उत्पि

परमेँवरका

आ ाह ,

उहाँका

िविधिवधानह

२६:५)

िवँवासपूवक
र्

पालना

गरे का

िथए

र
भनेर

खुला पमा सरहाना गनुभ
र् एको िथयो। त्यसको अथर् उहाँको

करारमा सहभागी हुने कुनै पिन मानव ूाणी त्यस खालको जीवनशैली

अपनाएको परमेँवरले अपेक्षा गनुह
र् न्ु छ भनेर हामीले ःवीकार गनुप
र् दर्छ।
िसनैको पहाडमा पूरै िवःतृत पमा िदइएको करारका िववरणले आ ा पालन
गन

सतर्

करारका

िविभ

पक्षह को

ूसःतमाऽामा ूमाण दे खाइएको छ।

एक

आधारभूत

ूःथान १९:५मा परमेँवरले यसरी ःप

पक्ष

हो

भनेर

धारणा राख्नुभएको छ,

"यिद ितमीह ले मान्यौ भने...." करारमा आएको सतर्को यस पक्षलाई

अःवीकार गनर् सिकँदै न। यो अनुमह ारा उपलब्ध गराइएको भएतापिन,
ितनीह को धमर्कमर् वा सदाचारले आजर्न नगरे को भएतापिन, ितनीह लाई

उपहार िदएको भएतापिन करारसँग आएका ूित ा वा कबुलह
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िबनासतर्

आएका िथएनन्। उपहार वा िनमन्ऽणालाई मािनसह ले अःवीकार गनर्
सिकन्छ, अनुमहलाई वेवाःता गनर् सिकन्छ र ूित ा वा कबुलह बाट िप

ुँ

फकार्उन सिकन्छ। मुिक्त जःतै करार पिन मािनसको ःवतन्ऽ इच्छा वा

ःविववेक वा आत्मिनणर्यलाई मेटाउँदैन। परमेँवरको मुिक्त िदने आफूसँग हुने

सम्बन्धमा

उहाँले

जबरजःती

मािनसह लाई

मािनसह को आत्मिनणर्य िबना कर गरे र मा

लाड्नुह ु ।

उहाँको

करार

लगाउनुह ु । उहाँले ूत्येक

मानव ूाणीलाई िसँ ैमा उपलब्ध गराउनुभएको छ। ूत्येक मािनसलाई त्यो
ःवीकार गनर् आमन्ऽण वा आ ान गिरएको छ। जब कसै ले त्यो ःवीकार गछर्

भने उसले िजम्मेवारीह

पिन ःवीकानुप
र् दर्छ। ती िजम्मेवारी पूरा गनुभ
र् नेको

करारको आिशष आजर्न गनर् होइन तर करारको आिशष पाएको छु भनेर
वािहरी िबयाकलाप वा जीवनशैलीबाट आफसे आफ दे खाउँछ।

कबुलह

ूित ा वा

पूरा गरे र परमेँवरको िनगाह आजर्न गर ् इॐाएलले मा ुपन भएको

िथएन तर उनमा ती ूित ाह

पूरा हुन्छ भनेर दे खाउन मा ुपदर्थ्यो।

परमेँवरको आिशष पाएर बाँच्नु भनेको के हो भनेर ितनीह को आ ा पालनले

व्यक्त गनुप
र् दर्थ्यो। आ ा पालन गरे र आिशष आजर्न वा कमाउने होइन त्यसो
गर्यो भने परमेँवरले ितनीह लाई आिशष िदन वाध्य हुनपु दर्थ्यो। ब

आ ा

पालन ारा यःतो वातावरणको सृजना हुन्छ िक जसमा िवँवास आिशष ूकट
गनर् सहज हुन्छ।

"३२ यसकारण परमूभ ु ितमीह का परमेँवरको आ ा मान्न याद

राख। ितमीह

दे ॄे-दािहने कतै नलाग। ३३ परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले

ितमीह लाई िहँ न भनी आ ा गनुभ
र् एका सबै मागर्मा िहँड़, तािक ितमीह ले
अिधकार गन दे शमा ितमीह

जीिवत रह, र ितमीह को कल्याण होस्, र

ितमीह को आयु लामो होस्।"

(व्यवःथा ५:३२-३३)। यिद इॐाएलले आ ा

पालन गरे ितनीह ले ती आिशषह
भिनरहनुभएको छ? के ती आिशषह

कमाउन सिकन्छ भनेर के परमेँवरले यहाँ

मािनसह ले धमर्कमर् गरे र पाउनुपन हो?

वा उहाँले के यो भिनरहनुभएको छ: यिद ितमीह ले मान्यौ भनेर ितमीह ले ती

आिशषह

पाउनेछौ

िकनभने

ितमीह को

आ ा

पालनले

ती

आिशषह

ितमीह लाई खन्याउन मलाई सिजलो पादर्छ वा बाटो खुला गदर्छ? ती दुई
धारणाह को बीचमा के िभ ता छ?
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उपसं हार:

ाइट ारा िलिखत द िडजाएर अभ एजेजको पृ.

थप जानकारी: एलेन जी

६०७,६०८को "कन्ऽोभसीर्" र पािशयाकर् एण्ड ूोफेटसको पृ. ३६३-३७३को

"द ल एण्ड द कभनान्टस्।"

म ी २२:३४-४०मा यी कुरा कसरी राॆोसँग बुझाउन खोिजएको छ

(१) करारिभऽ परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाको ःथान र त्यसको अथर् र

(२) करार भ े अवधारणा नै सम्बन्ध भ े बुझाउने पयार्यवाची वा अक अथर्
दे खाउँछ? हे नह
र्ु ोस्, "३४ उहाँले सदुकीह लाई चूप पानुभ
र् यो भन्ने सुनेर

फिरसीह

उहाँकहाँ भेला भए। ३५ ितनीह मध्ये एक जना व्यवःथाका

अध्यापकले

उहाँको परीक्षा गन िवचारले

उहाँलाई सोधे, ३६ “गु ज्यू,

व्यवःथामा महान् आ ा कुन हो?” ३७ उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “ितमीले

परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई आफ्नो सारा

दयले, र आफ्नो सारा ूाणले, र

आफ्नो सारा समझले ूेम गनू।
र् ३८ महान् र ूथम आ ा यही हो। ३९
दोॐो पिन त्यःतै छ, ितमीले आफ्नो िछमेकीलाई आफैलाई जःतै ूेम गनू।
र्
४० सारा व्यवःथा र अगमवक्ताह का िशक्षाको आधार नै यी दुई आ ाह

्
हुन।”

भी को अनुमह र

"परमेँवरको व्यवःथा दश आ ाका नीितह
शिक्तले पालन गनर् सु

गनुभ
र् न्दा पिहले मािनसको

दयमा पिहले त ूेम

हुनैपछर् ( हे नह
र्ु ोस्: "३ पापमय ःवभावले दुबल
र् पािरएको हुनाले व्यवःथाले जे

गनर् सकेन परमेँवरले गनुभ
र् यो, अथार्त ् उहाँले आफ्ना पुऽलाई पापमय शरीरको

स्व पमा पापबिलझ पठाउनुभयो। यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण्ड

ु े िक व्यवःथाको उिचत आवँयकता हामीमा पूणर् होस्,
िदनुभयो, ४ यस हे तल

हामी जो पापमय ःवभावअनुसार होइन, तर पिवऽ आत्माअनुसार चल्दछ " रोमी
८:३-४)। परमेँवरूित िभऽी

दयदे िखको ूेमिबना उहाँको आ ा पालन गनुर्

असम्भव छ र बेकारको पिन छ भने पिन हुन्छ। तर जब ूेमको उपिःथित

हुन्छ तब उसको जीवन ःव:त परमेँवरका आ ाह मा व्यक्त गिरएका उहाँको

चाहना अनुसार चल्न आफूलाई व्यविःथत गराउँछ।"-द एसिडए कमेन्टरी
ठे ली ४, ४८४बाट
"पिवऽ

दश

पान्तिरत।
आ ाका

नीितह मा

व्यविःथत ढँगले चलाउने भ े िश

परमेँवरले

जीवनलाई

कसरी

तथा पिरपक्व आचारसिहँता िदनुभएको

ँ ा वा अक्षर पिन पिरवतर्न
छ। युगको अन्तसम्म यस आ ाह का एक बुद
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नगिर मानव ूाणीमा लागु गराइराख्नुपछर् भनेर उहाँले घोषणा गनुभ
र् एको िथयो।

येशू भी

दश आ ाको मिहमा, गिरमालाई व्याख्या गद त्यसलाई उच्च

सम्माना गनुभ
र् एको िथयो। परमेँवरूित र मािनसूितको ूेमको िवःतृत जग
दश आ ा हो र यही नीितह
उहाँले ःप

पालन गनुर् सारा मािनसको कतर्व्य हो भनेर

पमा ूःतुत गनुभ
र् एको िथयो। उहाँले आफ्नै जीवनको अनुकरणीय

उदाहरण ारा परमेँवरको व्यवःथाको पालन कसरी गन भनेर दे खाउनुभएको
िथयो। दश आ ाले िनधार्रण गरे का नीितह

केवल औपचािरक, बािहरी पमा

वा धमार्त्मा छु भनेर दे खाउने ूवृि बाट बािहिरएर मािनसका सबै सोचिबचार र
दयका िनयतह मािथ पकड हुनपु छर् भनेर उहाँले आफ्नो डाँडामा िदनुभएको

उपदे शले दे खाउनुभएको िथयो।"-एलेन जी
पृ. ५०५बाट

ाइट, द आक्टस् अभ आपोःटल्स,

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

मािनसह लाई

डर

र

ऽासको

डोरीले

भन्दा

ूेमको

डोरीले

परमेँवरितर ता ु िकन बिलयो र जबर हुन्छ?
आ.

"ितॆो परमेँवरलाई सारा

दय र सारा ूाण र सारा िदमागले ूेम

गनु"र् ' (म ी २२:३७) िकन सबभन्दा पिहलो र ठू लो आ ा हो?
इ.

ृान्सकी दासर्िनक िसमोन िवयलले एक फेरा लेखेकी िथइन् "सबै

आवँयकताह भन्दा पिहलो आवँयकता भनेकै व्यविःथत ढँगले चल्नु
हो।'" (रसेल ककर्, द

टस् अभ अमेिरकन अडर्र, वािश टन,

डी,सी.: िरजेन्सी, १९९२बाट उ त
ृ पृ ३बाट

पान्तिरत)। यस

अध्यायमा छलफल गिरएको सन्दभर्मा उनका शब्दह लाई तपाईँले
कसरी बुझ्नुहन्ु छ? परमेँवरले िदनुभएको

व्यवःथाको पिरवेशमा

उनको भनाईलाई कसरी िलने?

सारांश: परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ा करारको अिभ
नसिकने अ

वा अलग गनर्

वा भाग िथयो। य िप, यो अनुमहको सत करार िथयो।

अनुमहले व्यवःथा वा आ ाको आवँयकतालाई किहल्यै पिन िनलम्बन गदन।
ब

त्यसको िबपिरत अनुमहलाई ूकट र ूमािणकरण गनर् अनुमहलाई

उपभोग गनह ले व्यवःथा वा आ ा पालन ारा दे खाउँदछ।
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कथा ८

के तपाईँ मनर् तयार हुनहु न्ु छ?
रोजर पेख, ५२, मेिक्सको

मेिक्सको दे शको िभलाहरमोसा सहरमा भएको िबरामीको िनम्ती
४०वटा ओ ानह भएको साउथइःट हिःपटलमा पाःटर रोजर िदनिदनै
िबरामीलाई भेट्न जान्छन्। एक िदन पाःटर रोजर नयाँ िबरामीलाई उनको
ओ ानमा गएर भेट्न गए। उनी ८० वषर्को होजे नाउँ गरे को िबरामी िथए।
उनलाई मधुमेह र उक्त रक्तचापले गदार् िबरामी भएकोले अःपतालमा भनार्
गिरएको िथयो। उनी एकदम कमजोरी िथए। पाःटर रोजरलाई होजेको बारे मा
केही न केही थाहा िथयो। आफ्नो एडभेिन्टःट छोरासँग त्यो बृ मािनस २०
वषर्सम्म रहे का िथए। अिहले उनको छोरो उनीसँग िथयो। िबरामीको नातीनी
् बेलाबेलामा उनले बाइबल अध्ययन गथ
त्यही अःपतालमा नसर् काम गिथर्न।
र सुसमाचारीय कायर्बममा भाग िलन्थे। उनलाई एडभेिन्टःट आःथाको बारे मा
थाहा िथयो तर येशूलाई महण गन िदल उनमा िथएन। पाःटर रोजरले मधुरो
ु न्ु छ?" उनले सोधे।
ःवरले िसधै उनीसँग बोले। "के तपाईँ मनर् तयार हुनह
"के तपाईँ क्षमा पाएको अनुभव गनुह
र् न्ु छ? के तपाईँ ःवगर्मा जान तयार
ु न्ु छ?" "मलाई थाहा छ म मदछु । तर ःवगर्मा जना म तयार छै न। मेरा
हुनह
पापह क्षमा भएको मलाई महसुस भएको छै न" त्यस बृ मािनसले बोले।
अिन आफ्नो छोरो र नाितनीलाई आफूलाई एडभेिन्टःट अःपतालमा ल्याएकोमा
उनले आभार व्यक्त गरे । उनको शारीिरक र आित्मक ःवाःथ्यको िनिम्त
उनले परमेँवरलाई धन्यवाद िदए।
"तपाईँको पिरवारले तपाईँलाई
ःयाहारे कोमा तपाईँ आभािरत हुन ु असल कुरो हो," पाःटर रोजरले भने। "यिद
ु न्ु छ र परमेँवरले तपाईँको हे रचाह
तपाईँ पिरवारूित आभािरत हुनह
गिररहनुभएको छ भनेर तपाईँले थाहा पाउँदा पाउँदै तपाईँले आफ्नो दय
येशूलाई िकन िदनुह ु ?" आफू अक चचर्को सम्ूदायको सदःय भएको होजेले
ँ
भने। "मेरी नाितनीसँग एडेिन्टःट सुसमाचारीय कायर्बमह मा सहभागी भए।

र् छर् भनेर ठानेको िथएन," उनले भने। पाःटर रोजरले
मैले अ केही बेसी गनुप
ँ ामा हे द भने, "यिद तपाईँ मनर् तयार हु र तपाईँको पापह
होजेको आख
क्षमा पाएको छै न भनेर महसुस गनुह
र् न्ु छ भने सुसमाचारीय कायर्बममा भाग
िलनुभन्दा अ अझै काम गनुप
र् न जःतो दे िखन्छ। तपाईँले येशूलाई तपाईँको
दयले महण गनुभ
र् एको छै न जःतो लाग्छ। तपाईँको जीवनमा येशूको कमी
छ।"
होजेले सोच्न थाले। केही समयपिछ उनले भने, "तपाईँले भ ुभएको
ठीक जःतो लाग्छ। मलाई येशूको कमी छ।" "परमेँवरको बारे मा बुबालाई
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थाहा छ," होजेको छोरो होजे जुिनयरले भन्यो। "उहाँले धेरै बाइबल अध्ययन
गनुभ
र् यो र धेरै सुसमाचारीय कायर्बममा भाग िलनुभयो। उहाँले केवल
िनणर्यमाऽ िलनु आवँयक छ।" "िनणर्य गन यो ठीक समय हो," पाःटर
रोजरले भने। "तपाईँलाई अक अवसर नहुन सक्छ। यिद तपाईँले िनणर्य
ु ा होजेले
गनुभ
र् यो भने म आफैले तपाईँलाई बिप्तःमा िदन्छु ।" त्यही िदन बेलक
ू
बिप्तःमा ारा आफ्नो जीवन येशलाई िदने िनणर्य गरे । पाःटर रोजरले
परमेँवरसँग उनको बिप्तःमाको िनिम्त शारीिरक शिक्त ूदान ग न् भनेर
ूाथर्ना गरे ।
भोिलपल्ट पाःटर रोजर होजेको कोठामा गए। उसको िजऊ हलुको
भएको िथयो र िछटै बिप्तःमा िलन चाहे को धारणा व्यक्त गरे । पाःटर रोजरले
उनको िनिम्त बिप्तःमाको फाराम भरे र होजेले आफ्नो वचनमा रिहरहनुहन्ु छ
िक भनेर सोधे। "हो, म आफ्नो वचनमा ूितव
छु ," होजेले भने।
अःपतालबाट छु टे को एक हप्तापिछ होजेको बिप्तःमा भएको िथयो।
बिप्तःमाको िदनमा होजे धेरै खुशी िथए। पाःटरको हात समातेर उनले भने,
"मैले मेरो वचन पालन गर।" बिप्तःमापिछ होजेले ूत्येक साबथ चचर्मा
सिरक भए। उनी सन २०१९ मा ८३ वषर्को उमेरमा मृत्यु भयो।
पाःटर रोजरले थाहा पाएको होजे अःपतालका धेरै िबरामीह मा एक
हुन ् जसको जीवन येशूको ूेमले पिरवतर्न भएको िथयो। ूायजसो पाःटर रोजर
िबरामीह सँग होजेलाई जःतै िसधै कुरा गनुह
र् ु । तर उनलाई थाहा िथयो िक
होजेलाई परमेँवरको बारे मा राॆो ान छ र उनीसँग िसधै कुरा गनर् आफू
ूभािवत भएको उनले महसुस गरे का िथए। मािनसह कहाँ पुग्ने येशूको
तिरका उनले अपनाउनुहन्ु छ जुन एलेन जी ाइटले आफ्नो पुःतक "िमिन ी
अभ िहिल " पृ॰ १४३मा लेख्नुभएको िथयो, "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।"
िबरामीह ले पाःटरह लाई घेिररहने ठाउँ अःपतालमाऽ होइन भनेर
पाःटर रोजरले भ ुभयो। सं सार पापको िबमारले म भएकाह ले भिरएको छ।
सबभन्दा पिहलो उ म कुरो त मािनसह को दु:खलाई सुनेर सहानुभिू त
दे खाउनुपछर्। "जब कुनै पिन िबरामी आफ्नो
दयमा बोिकरहे को बोझ
िबसाउन सक्यो भने ऊ सरसल्लाह िलन र सु तयार हुन्छ" उनले भने, "अिन
ऊसँग येशूको बारे मा कुरा गनर् सक्छ।"
-आन्ड्र्यु मेकचेःनी
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