१०

नयाँ करार

यस अध्यायको मुल सारपदह : यिमर्या ३१:३१-३४, म ी ५:१७-२८,

होिशया २:१८-२०, यशैया ५६:६,७, िहॄू ८:७,८, िहॄू १०:४ र म ी
२७:५१।

यस अध्यायको मूल सार पद: "परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, “ती िदन आउनेछन्, जब

ँ र यहू दाको घरानासग
ँ म एउटा नयाँ करार ःथापना
इॐाएलको घरानासग

गनछु " (यिमर्या ३१:३१)।

धेरै वषर् अिघ एउटा पिऽकामा काटुर्न छािपएको िथयो। त्यसमा एक

जना उ ोगपित अ

उ ोगपितह को समूहसँग उिभरहे का िथए। उनको

हातमा लुगा धुने सोडाको बाकस िथयो। उनले त्यहाँ भएको अ

पु ष र

मिहलाह लाई दे खाइरहे का िथए। उनले त्यस बाकसमा नयाँ भनेर लेिखएको
ँ
ठू लो र रातो अक्षर लेिखएको गौरबसाथ औल्याइरहे
का िथए। उनको हातमा

भएको बाकसमा लेिखएको अनुसार त्यो उत्पादन नयाँ भ े उनले जनाउन
खोजेका िथए। त्यस उ ोगपितले अिन भने, "यो 'नयाँ" भ े शब्द बाकसमा

लेिखएको कारण यो बाकस नयाँ हो।" अक

शब्दमा भ े हो भने त्यस

बाकसमा जे जित पिरवतर्न भयो त्यस बाकसमा थप लेिखएको नयाँमाऽै हो।

अ

सबै थोक सािवतै िथयो।

केही हदमा भ े हो भने नयाँ करार पिन त्यःतै हो। करारको

आधारभूत तत्व, यसले हामीलाई िदइने आधारभूत वा मौिलक आशा र
त्यसलाई उपभोग गन आधारभूत सतर्ह

पुरानो करारमै भएको अनुसार हो।

यो सध परमेँवरको अनुमह र दयाको करार िथयो, त्यो करार ूेममा आधािरत
िथयो जुन मानव जीवनको कमजोरी र असफलह बाट पार भएर बसेको
िथयो।
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यो अध्यायको सार: पुरानो र नयाँ करारको बीचमा के समानान्तर छ?

करारमा परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह ले कःतो भूिमका खेल्दछ?

ँ करार बाँिधएको छ? िहॄूको पुःतकले "उ म करार" (िहॄू ८:६)
कोसग
ँ र करारको सम्बन्ध के छ?
भ क
ु ो अथर् के हो? ःवगर्मा भएको पिवऽःथानसग
१. हेर, िदनह

आउँदैछन्....

यिमर्या ३१:३१-३४ पढ्नुहोस् र तलका ूँनह को जवाफ िदनुहोस्:

"३१ परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, “ती िदनह

ँ र
आउनेछन्, जब इॐाएलको घरानासग

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

ँ मैले बाँधेको करारजःतै यो हुनछ
पुखार्ह सग
े ै न, जब मैले ितनीह लाई हातमा

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

ँ ” ३३ परमूभ ु भन्नुहन्ु छ,
गरे , य िप म ितनीह का िपता िथए।

ँ यो करार बाँध्नेछु, ितनीह का मनमा
“ती िदनह पिछ म इॐाएलको घरानासग
मेरो व्यवःथा रािखिदनेछु, र ितनीह का
ितनीह का परमेँवर हुनछ
े ु , र ितनीह

दयमा त्यो लेिखिदनेछु, र म

मेरा ूजा हुनछ
े न्। ३४ ‘परमूभ ुलाई

िचन’ भनेर अब उसो कुनै मािनसले आफ्नो िछमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई

िसकाउनेछैन। िकनिक सानादे िख िलएर ठू लासम्म ितनीह
िचन्नेछन्,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। “िकनिक ितनीह का अपराधह

ँ ”
र म ितनीह का पाप फेिर किहल्यै सम्झनेछैन।
१. करार कसले सु

सबैले मलाई

म क्षमा गनछु ,

गदर्छ?

२. कसको आ ा वा व्यवःथाको बारे मा यहाँ चचार् गिररहेको छ? त्यो
व्यवःथा के हो?

ँ सम्बन्ध राख्ने चाहना कुन पदह मा जोड
३. परमेँवरले आफ्ना जनह सग
िदइएको छ?

४. उहाँका जनह को पक्षमा परमेँवरले के काम गनुह
र् न्ु छ जसले गदार्
करारको सम्बन्धको आधार ब

यो ःप

पुग्दछ?

छ: नयाँ करार िसनै पहाडमा इॐाएलीह लाई िदइएको भन्दा खास

केही फरक िथएन। साँच्चै भन भने िसनैमा िदएको करार वा दश आ ाह

कुनै पुरानो र चलनचल्ती वा ूयोगमा नआउने खालका िथएन। समःया के

िथयो भने मािनसह ले यसलाई टु बाइ िदयो वा भ

गरे (यिमर्या ३१:३२)।

मािथका ूँनह को सबै जवाफ ती चार पदह मै पाइन्छ। त्यसले

"पुरानो करार" भनेकै "नयाँ करारमै" कायम भएको हो भनेर ूमािणत गदर्छ।
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"नयाँ करार" भनेको "निवकरण गिरएको" करार हो। यो पिहलो करारलाई

िदइएको पूणत
र् ा र पूरा भएको हो।

यिमर्या ३१:३४को अिन्तम वाक्या हेनह
र्ु ोस् र त्यसमा ध्यान िदनुहोस्।
क्षमा िदनेछु भनेर कबुल

यसमा परमेँवरले उहाँका जनह को पाप र अधमर्ह
गनुभ
र् एको छ। परमेँवरे उहाँको व्यवःथाई हाॆो

दयमा लेिखिदनुहन
े र हाॆै
ु छ

दयमा रािखिदनुहन
भनेर ूभ ुले भ भ
ु एतापिन हाॆा पाप र अपराध तथा
े
ु छ

अधमर्ह

र् एको छ। हामीह को
उहाँले क्षमा िदनुहन
े भनेर जोड गनुभ
ु छ

नै लेिखएको व्यवःथालाई पाप र अधमर्ले भ

दयमा

गराउँछ। के ती दुई

धारणाह को बीचमा कुनै तनाव वा िवरोधावास दे ख्नुहन्ु छ? यिद छै न भने िकन
छै न? रोम २:१५मा लेिखएकै अनुसार व्यवःथा वा आ ा हाॆो

लेिखएको भ े अथर्ले के बुझाउँछ? हेनह
र्ु ोस्

येशूले

दश आ ालाई

लेख्नु भ क
ु ो अथर् कसरी बुझाउन खोज्नुभएको छ? मि

“व्यवःथा अथवा अगमवक्ताह लाई र

र

ँ
गनर् होइन, तर पूरा गनर् आए।

दयमा

दयमा

५:१७-२८ "१७

गनर् म आएको भन्ने नसम्झ। म ती

१८ िकनभने साँच्चै म ितमीह लाई

भन्दछु , जबसम्म ःवगर् र पृथ्वी टलेर जाँदैन तबसम्म सबै कुरा पूणर् नभई कुनै
िकिसमले व्यवःथाबाट एउटा माऽा वा एउटा िबन्दु टल्नेछैन।

१९ यसैकारण

जसले यी आ ाह मध्ये सबैभन्दा सानोलाई उल्ल न गलार्, र मािनसह लाई

त्यसै गनर् िसकाउला, ःवगर्को राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। तर
जसले ती आ ाह

कहलाइनेछ।

पालन गलार् र िसकाउला, ःवगर्को राज्यमा त्यो ठू लो

२० िकनभने म ितमीह लाई भन्दछु , ितमीह को धािमर्कता

शाःऽी र फिरसीह को भन्दा बढ़ी भएन भने ितमीह

राज्यमा

ूवेश गनछै नौ। २१ “ितमीह ले

सुनक
े ा

कुनै रीितले ःवगर्को

छौ, ूाचीन समयका

मािनसह लाई यसो भिनएको िथयो, ‘तले हत्या नगनू’र् , र जसले हत्या गछर् त्यो
दण्डको योग्य हुनछ
े ।’ २२ तर म ितमीह लाई भन्दछु , जो कोही आफ्नो

ँ बोध गदर्छ त्यो दण्डको योग्य हुनछ
भाइसग
े , र जसले आफ्नो भाइको अपमान

गदर्छ, त्यो महासभामा जवाफदे ही हुनछ
े । तर जसले आफ्नो भाइलाई ‘तँ मूख’र्
भन्छ, त्यो नरकको आगोमा पन जोिखममा हुनछ
े । २३ “यसकारण ितमीले

वेदीमा आफ्नो भेटी चढ़ाउँदा ितॆो भाइको

दयमा ितॆो िव

मा केही छ भन्ने

ितमीलाई याद भयो भने, २४ ितॆो भेटी त्यही वेदीको सामु छोड, र जाऊ।

ँ िमलाप गर, र त्यसपिछ आएर आफ्नो भेटी चढ़ाऊ।
पिहले आफ्नो भाइसग
ँ अदालतमा जाँदा बाटोमै िमलाप गिरहाल, नऽता वादीले
२५ “ितॆो वादीसग

ितमीलाई न्यायाधीशको हातमा सुिम्पदे ला र न्यायाधीशले अिफसरको हातमा

१३७

सुिम्पदे लान्, र ितमी झ्यालखानमा पनछौ।

२६ साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु ,

ितमीले एक-एक पैसा च ुक्ता नग ञ्जेल ितमी त्यहाँबाट उम्कनेछैनौ।

्
“ितमीह ले यसो भनेको सुनक
े ा छौ, ‘तले व्यिभचार नगर।’

२७

२८ तर म

ितमीह लाई भन्दछु , जसले कोही ःऽीलाई कामवासनाको इच्छाले हेदर्छ, त्यसले
अिघबाटै आफ्नो

ँ व्यिभचार गिरसकेको हुन्छ।"
दयमा त्यससग

ँ ामा िदएका पदह लाई हे दार् कितपय इसाईह ले दश आ ा
यस बुद

िवशेष गरे र साबथको औिचत्य समाप्त भयो भनेर तकर् गछर्न ् त्यसको जवाफ

तपाईँले कसरी िदनसक्नुहन्ु छ? के नयाँ करारमा साबथ समेत सबै आ ाह
िनकम्मा भए त? के मािथ िदएका कुनै यःता पदह

छन् जसले दश आ ाको

औिचत्य समाप्त भयो भनेर दे खाउँदछ? वा ती पदह लाई ूयोग गरे र

परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाको िनरन्तरतालाई कसरी ूमािणत गनर्
सिकन्छ?

२.

दयको काम

यहू दाको

दिक्षणी राज्यको अन्त्य हुनै लागेको िथयो र त्यहाँका

जनतालाई बेबेलोनका आबमणकारीह ले यु बन्दी बनाएर लान्दै िथयो, त्यस

समयमा परमेँवरले उहाँका अगमवक्ता यिमर्या ारा "नयाँ करारको" घोषणा

गनुभ
र् एको िथयो। बाइबलमा यो धारणा व्यक्त गिरएको पिहलो पटक हो।
य िप, जब इॐाएलको उ रको राज्यमा रहे को दश जातीह

नाश हुनै

लागेको िथयो (यिमर्याको समयभन्दा १५० वषर् अिघ), अक करारको धारणा
फेिर उल्लेख गिरएको िथयो। यसबेला अगमवक्ता होशेले गरे का िथए (होशे
२:१८-२०)।

होशे २:१८-२० पढ्नुहोस्। आफ्ना जनह लाई परमेँवरले यहाँ

भ भ
ु एको वचन यिमर्या ३१:३१-३४ जःतै िथयो। यहाँ कसरी िचऽण गिरएको

छ र फेिर करारको आधारभूत ःवभाव र अथर्को बारे मा होशेमा कसरी उल्लेख
गिरएको छ? हेनह
र्ु ोस्, "१८ त्यस िदन म ितनीह का िनिम्त वनका पशुह

आकाशका पन्क्षीह

र

र जिमनमा घॐने जन्तुह िसत करार बाँध्नेछु। म धनु,

तरवार र लड़ाइँ दे शबाट दूर गिरिदनेछु, िक सबै सुरक्षासाथ ले न सकून्। १९
म ितमीलाई सधको िनिम्त मेरी पत्नी तुल्याउनेछु। म धािमर्कता र न्यायमा

ढ़

ूेम र माया गरे र ितमीलाई पत्नी तुल्याउनेछु। २० म ितमीलाई ईमानदारीमा
मेरी पत्नी तुल्याउनेछु, र ितमीले परमूभ ुलाई िचन्नेछौ।”

योजनामा

िविोह र अिवँवासले गदार् आफ्ना करारका जनह सँग गिरएको
बाधा

आइरहे को

इितहासको

१३८

क्षणमा

उहाँले

आफ्ना

अगमवक्ताह माफर्त यो घोषणा गनर् पठाउनु हुन्छ िक उहाँको िवँवासमा रहने
जनह सँग गिरएको करारको इितहासको अन्त्य भएको छै न। मािनसह ले
परमेँवरूित जितसुकै िवँवासघात गिरएतापिन, जितसुकै ॅ

धािमर्क सं ःकार

वा धमर्मा लागेतापिन, जितसुकै उहाँको िखलाफमा िविोह गरे तापिन र

ितनीह को बीचमा उहाँका आ ा नमा े जितसुकै जनह

पँचाताप गछर्न,् उहाँका आ ाह

भएतापिन यिद कोही

पालन गछर्न ् र उहाँका ूित ाह

दावी

गछर्न ् भने परमेँवर अझै पिन ितनीह सँग करारको सम्बन्धमा पःन इच्छु क

ु एको घोषणा गनुह
र् न्छ।
हुनभ
दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। ितनीह मा नयाँ करारै भनेर िवशेष गरे र

उल्लेख नगिरएतापिन त्यहाँ के तत्वह

छन् जसले नयाँ करारको धारणाका

नीितह लाई ूितिबिम्बत गरे को पाइन्छ? हेनह
र्ु ोस्: इजिकएल ११:१७-२०
"१७ “यसकारण भन्, ‘परमूभ ु परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: जाित-

जाितह बाट म ितमीह लाई जम्मा गनछु । जहाँ-जहाँ ितमीह

िततरिबतर

भएका छौ, ती दे शह बाट म ितमीह लाई फकार्एर इॐाएलको दे श िदनेछु’।

१८ “ितनीह

त्यहाँ फिकर्आउनेछन् र ितनीह ले त्यहाँबाट त्यसका सबै घृिणत

ूितमाह

र िघनलाग्दा मूितर्ह

ढु ाको

दय िनकालेर मासुको

नहुने

हटाउनेछन्। १९ अिन म ितनीह लाई िवभक्त

दय िदनेछु, र ितनीह मा एउटा नयाँ आत्मा हािलिदनेछु। म ितनीह बाट
दय हािलिदनेछु। २० तब ितनीह

िविधह मा चल्नेछन्, र मेरा िनयमह

मेरा

पालन गनर् होिशयार हुनछ
े न्, र ितनीह

मेरा ूजा हुनछ
े न्, अिन म ितनीह का परमेँवर हुनछ
े ु ।", इजिकएल १८:३०३२ "३० “यसकारण हे इॐाएलका घराना, म ितमीह

हरे कको न्याय त्यसको

चालअनुसार गनछु , परमूभ ु परमेँवर भन्नुहन्ु छ। पँचा ाप गर, आफ्ना सबै

अपराधह दे िख फकर्! तब ितमीह को पाप आफ्नो पतनको कारण हुनछ
े ै न।

३१ ितमीह ले गरे का सबै अपराधह
लेओ। ितमीह

त्याग, र नयाँ

दय र नयाँ आत्मा

िकन मछ , हे इॐाएलका घराना? ३२ िकनभने कसैको मृत्युमा

म ूसन्न हुन्न, परमूभ ु परमेँवर भन्नुहन्ु छ। पँचा ाप गर, र बाँच।" र
इजिकएल ३६:२४-२८ "२४ “ ‘िकनिक म जाित-जाितह बाट ितमीह लाई

िनकाल्नेछु, र सबै दे शह बाट ितमीह लाई भेला गनछु , र ितमीह लाई
ितमीह को आफ्नै दे शमा ल्याउनेछु। २५ म ितमीह मािथ शु

छिकर्िदनेछु, र

ितमीह

शु

हुनछ
े ौ।

ितमीह का

ितमीह का सबै मूितर्ह दे िख म ितमीह लाई शु

ितमीह लाई

एउटा

नयाँ

दय

िदनेछु, र

१३९

सबै

पानी

अशु तादे िख

र

तुल्याउनेछु। २६ म

ितमीह िभऽ

म

नयाँ

आत्मा

हािलिदनेछु।

ितमीह बाट

ितमीह लाई मासुको

ढु ाको

दय

िनकालेर

म

त्यसको

स ामा

दय िदनेछु। २७ अिन म मेरा आत्मा ितमीह मा

हािलिदनेछु, र ितमीह लाई मेरा िविधह

पालन गन र मेरा िनयमह

होिशयारीसाथ मान्ने तुल्याउनेछु। २८ मैले ितमीह का िपता-पुखार्ह लाई

िदएको दे शमा ितमीह

परमेँवर हुनछ
े ु ।"

रहनेछौ। ितमीह

मेरा ूजा हुनछ
े ौ र म ितमीह का

्
"म परमेशवर
हुँ भनेर ितनीह ले थाहा पाउन्" (यिमर्या २४:७

पान्तिरत) भनेर उहाँले नयाँ

गनुभ
र् एको

िथयो,

"ितनीह को

िनकालेर कोमल माशुको
"नयाँ

दय उपलब्ध गराउनुहन
ु ेछ। उहाँले ूित ा

शरीरमा

भएको

पत्थरको

दय िदनेछु" (इजिकएल ११:१९

दय

िनकालेर

पान्तिरत)।

र् एको िथयो
दय वा मुटु" र "नयाँ आत्मा" पिन िदने कबुल उहाँले गनुभ

(इजिकएल ३६:२६

पान्तिरत)। उहाँले यो पिन बाचा गनुभ
र् एको छ िक

"ितमीिभऽ मेरो नयाँ आत्मा (वा जोश) हािलिदनेछु" (इजिकए ३६:२७
पान्तिरत)। यो परमेँवरको काम नै नयाँ करारको जग हो।

यिद कोही मािनस तपाईँकहाँ आएर भन्यो रे , "म नयाँ

परमेँवरको व्यवःथा मेरो
सो िच

मलाई

दय चाहन्छु ,

दयमा लेिखएको चाहन्छु , परमेँवरको को हुनहु न्ु छ

दय चािहएको छ-तर कसरी पाउने मलाई थाहा छै न," भनेर

सोध्यो भने तपाईँले उसलाई कसरी जवाफ िदनुहन्ु छ?

३. पुरानो र नयाँ करार

"र िवदे शी वा अयहू दी जाितह

जो आफूह

ँ िमल्दछन्,
परमेँवरसग

उहाँको सेवा गदर्छन्, उहाँको नाउँको ूेम गदर्छन्, र उहाँका सेवक वा भक्तह

हुन आफूह लाई सुम्पन्छन्, ूत्येक व्यिक्त जसले साबथलाई पालन गदर्छ र

यसलाई दुिषत पादन र मेरो करारलाई पिबराख्छ-यी मािनसह लाई मेरो पिवऽ

मिन्दरमा ल्याउनेछु र मेरो ूाथर्नाको घरमा ितनीह लाई आनिन्दत तुल्याउनेछु;
ितनीह ले मेरो बेदीमा ल्याएर भंम गिरने भेटीह

र ितनीह का बिलह लाई

भनेर सम्बोधन गिरनेछ।"'

पान्तिरत-अङ्मेजी िरभाइज्ड

मैले ःवीकानछु ; िकनभने मेरो घर सारा मानव जाितको िनिम्त ूाथर्नाको घर
(यशैया ५६:६,७

ःटान्डडर् अनुवाद अनुसार जुन नेपाली बाइबलमा भन्दा केही फरक तिरकाले
अनुवाद गिरएको-अनुवादक)।

नयाँ करार "इॐाएलका घरानासँग" (यिमर्या ३१:३३) गिरने भनेर

ँ वा
यिमर्याले आफ्नो भनाइ राख्दछन्। यसको अथर् के अॄाहमकै रगतको बश
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जन्म र रगतको नाताले यहू दी भएका जाितलेमाऽ करारको ूित ा पाउने हो

त?

अहँ! अझ भन भने यो पुरानो करारको समयमा पिन सत्य िथएन।
हो, सारा िहॄू रा लाई करारको ूित ा िदइएकोचाही ँ ठीक हो। तर अ

जाित, अन्य जाित वा िवदे शीह लाई अलग्याएर त होइन। त्यसको िवपिरत,

सबै, यहू दी वा अयहू दी अथार्त ् अन्य जाितह लाई ती ूित ाह मा सहभािग हुन

आमन्ऽण गिरएको िथयो। तर एउटै माऽ सतर् िथयो त्यो हो त्यस करारमा पःन
ितनीह

सहमत हुनपु न। त्यही

छै न। मािथ यशैयाले लेखेका पदह

सतर् आजपिन त्यस समयको

भन्दा फरक

फेिर पढ्नुहोस्। परमेँवरको

सेवा गनर्

मािनसह को सामु के सतर्ह

रािखएका िथए? त्यसबेलाका मािनसह लाई

हामीह को िनिम्त पिन ती सतर्ह

केही फरक छन् त? सोच्नुहोस्।

परमेँवरले ूःताब गनुभ
र् एको सतर्ह

र अिहले पिन बतर्मान जगतमा रहेका

ँ ामा हे नह
नयाँ करार "उ म" भनेर कहलाइएतापिन (अक बुद
र्ु ोस्)

नयाँ र पुरानो करारमा बिनएका आधारभूत तत्वह मा खासै गरे र केही िभ ता

ु न्ु छ जसले त्यही तिरकाबाट मुिक्त ूदान
छै न। त्यो त्यही परमेँवर हुनह

गनुभ
र् एको छ जुन अनुमहबाट (ूःथान ३४:६, रोमी ३:२४); त्यो उही

ु न्ु छ जो ती मािनसह
परमेँवर हुनह

क्षमाका ूित ाह

खोज्नुहन्ु छ जसले उहाँले िदनुभएका

िवँवासबाट दावी गदर्छन् (यिमर्या ३१:३४, िहॄू ८:१२);

ु न्ु छ जसले ती मािनसह को
परमेँवर हुनह

यो उही

दयमा उहाँको व्यवःथा

लेख्न चाहनुहन्ु छ जसले उहाँसँग िवँवास ारा सम्बन्ध राखेर उहाँलाई प

ाउन

चाहन्छ वा उहाँका भक्त हुन चाहन्छ (यिमर्या ३१:३३, िहॄू ८:१०), चाहे
ितनीह

्
यहू दी हुन ् वा िवदे शी वा अन्य जाित हुन।

अनुमह ारा छािनएका यहू दीह ले येशू भी

र उहाँको सुसमाचार

महण गरे को नयाँ करारमा पाइन्छ। केही समयत ितनीह
केन्ििवन्दु

अथार्त ्

च ुिनएका

"अनुमह ारा

बाँिक

सन्तान"

पान्तिरत) िथए। त्यसको िबपिरत त्यहाँ अिवँवासीह

कडा पारे का िथए (रोमी ११:७

अन्यजाितह

वा िवदे शीह

नै चचर्को मुटु वा
(रोमी

िथए जसका

११:५

दयह

पान्तिरत)। फेिर त्यसै समयमा त्यहाँ

िथए जो अॄाहमका रगतका सन्तान िथएनन् र

सृि कतार् सनातन परमेँवरलाई िवँवास गरे का िथएनन् ितनीह ले

सुसमाचारलाई महण गरे
गािभएका िथए। ितनीह

र परमेँवरको सत्य जनह मा ितनीह

जुनसुकै जाित, दे शका भएतापिन ितनीह

पिन

पिन

येशूलाई

िवँवास गन समूह हुन पुगेको िथयो (रोमी ११:१३-२४)। त्यसकारण ती
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अयहू दी वा अ

जाित वा दे शका मािनसह

इॐाएलको राज्यबाट िभ

जो "भी बाट अलिगएका िथए र

भएका िथए, र करारका ूित ाह मा अपिरिचत

भएका िथए वा जानेका िथएनन्" (एिफसी २:१२), ितनीह लाई पिन येशूको
रगतले परमेँवरको निजक ल्याएका िथए। येशू भी

"नयाँ करारको"

ु न्ु छ (िहॄू ९:१५) सबै िवँवासीह को िनिम्त। ितनीह को
मध्यःथकतार् हुनह
जात, राि यता आिदसँग येशू भी को मध्यःथतासँग सरोकार छै न।

(यस सन्दभर्मा पावलको भनाइ "२१ िबतेका समयमा दुंट काम

गरे र ितमीह

िबराना भई आफ्नो मनमा िवरोधी भएका िथयौ। २२ तर

आफ्नो सामुन्ने ितमीह लाई पिवऽ, िनंखोट र िनद ष ूःतुत गनर् भींटका
मासुको

शरीरमा

उहाँको

मृत्यु ारा

ितमीह लाई

ल्याउनुभएको छ– २३ यिद ितमीह

उहाँले

अब

िमलापमा

आफ्ना िवँवासमा अचल र िःथर

भइर ौ र ितमीह ले सुनक
े ा सुसमाचारको आशाबाट हटे नौ भने। यही नै त्यो

सुसमाचार हो, जो ःवगर्मिु न हरे क ूाणीलाई ूचार गिरएको छ, जसको म

पावल, धमर्-सेवक भए"ँ कलःसी १:२१-२३-अनुवादकको थप)।
४. "उ म करार" (िहॄू ८:६)

पुरानो र नयाँ करारह को आधारभूत तत्वह

ँ ामा हे र्य ।
अगािडको बुद

हाॆा पापह

एकै हुन ् भनेर हामीले

क्षमा िदनुहन
ु े परमेँवरले हामीलाई

िदनुहन
ु े िवँवास ारा मुिक्तको परम सत्य हामीले कुने योग्य वा असल काम

गरे र होइन तर उहाँको अनुमहलेमाऽै

पाइन्छ भनेर बुझ्नुपदर्छ। यस क्षमाको

नितजाले हामी हाॆा जीवनलाई िवँवास र आ ाकािरतामा उहाँलाई समिपर्त
गरे र उहाँसँग सम्बन्ध राख्ने ूिबयामा पःनु हो।
य िप, िहॄूको पुःतकले

नयाँ करारलाई "उ म करार" भनेर

सम्बोधन गदर्छ। यसको अथर् के हो? कसरी एक करार अक भन्दा असल

हुन्छ?

पुरानो करार असफल हुन कहाँ कमजोरी हुन पुग्यो? यस मािमलामा

िहॄूको लेखकले ठाडै यसरी लेख्दछन्, "७ िकनभने पिहलो करार खोटरिहत
भएको भए त दोॐोको आवँयकता पनिथएन। ८ िकनभने ती मािनसह को

दोष दे खाउँदै उहाँ भन्नुहन्ु छ, “परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, ती िदन आउनेछन्, जब
ँ र यहू दाको घरानासग
ँ म एउटा नयाँ करार ःथापना
इॐाएलको घरानासग

गनछु " (िहॄू ८:७-८)।
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पुरानो करारको असफलताको समःया करार आफैको कारणले होइन

तर परमेँवरकै जनह

भनेर दावी गनह ले िवँवास ारा त्यसलाई अ ाल्न

असफल भएको कारणले हो। जसरी िहॄू ४:२मा उल्लेख गिरएको छ,

"िकनिक हामीलाई पिन ितनीह लाई झ सुसमाचार ूचार गिरएको हो। तर
सुनेको

वचनले

ितनीह लाई

केही

फाइदा

भएन,

िवँवासपूवक
र्
ियनलाई महण गरे नन्।" अब नयाँ

सव च्चता येशू भी

िकनिक

सुन्नेह ले

करारको उ मता वा

ारा िनधार्रण हुन पुगेको िथयो। पुरानो करारमा केवल

पशुबिल ारामाऽै करार ूकट भएको ती यहू दीह ले बुझेका िथए तर अब
येशूको मृत्यु र उहाँको ूधान-पुजारीको सेवाकायर्को वाःतिवकताले नयाँ करार
उ म वा उच्च हुन गएको िथयो। अक अथर्मा भ े हो भने पुरानो करारमा

ूदान गिरएको मुिक्त त्यही हो जुन नयाँमा छ। य िप, नयाँ करारमा करारको

परमेँवरको ूेम िनक्कै महान् र अझ बेसी पूणत
र् ासाथ ूकट गिरएको िथयो

जुन पितत मानव जाितलाई ूकट भएको िथयो। यो नयाँ करार िकन उ म

हुन पुग्यो भने पुरानो करारमा िविभ

ूितक र िचन्हह

ारा िसकाइएका

मुिक्तको अवधारणा येशूमा पूरा भएको िथयो। उहाँको पापरिहत जीवन, उहाँको

मृत्यु, ूधान-पुजारीको सेवाकायर् पृथ्वीमा रहे को पिवऽ मिन्दरमा हुने िविभ

िविध तथा ूितकह ले दे खाइएको िथयो। िहॄूको लेखकले यसरी व्यक्त
गदर्छन, "६ अब यी कुराह को ूबन्ध गिरसकेपिछ पूजाहारीह

आफ्ना िविध

र कतर्व्य पालन गद िनरन्तर बािहरपि को पिवऽःथानिभऽ ूवेश गथ। ७ तर

िभऽपि को कोठामा भने ूधान पूजाहारी माऽै एकलै वषर्मा एक चोिट जान्छन्,

सो पिन रगत नलगी होइन। त्यो रगत उनले आफ्नो िनिम्त र मािनसह का

पापको िनिम्त चढ़ाउँछन्। ८ यसै बाट पिवऽ आत्मा दे खाउनुहन्ु छ, िक

जबसम्म बािहरपि को पिवऽःथान रिहरहन्छ, तबसम्म महापिवऽःथानिभऽ जाने
बाटो खुल्नेछैन। ९ यो त अिहले वतर्मान समयको िनिम्त एक

ंटान्त हो।

यसले यही दे खाउँछ, िक चढ़ाएका भेटी र बिलह ले आराधकको िववेकलाई

शु

तुल्याउन सक्दै नन्। १० ती केवल खाने, िपउने र िविभन्न िविधका

ःनानह

माऽ हुन,् अथार्त ् शारीिरक धमर्-िविधह

नआउञ्जेल ःथापना गिरएका िथए।

हुन,् जुनह

सुधारको समय

११ जब भींट अिघबाटै आइसकेका

असल कुराह का ूधान पूजाहारी भएर आउनुभयो, उहाँ अझ महान् र िस

पिवऽ वासःथान ारा जानुभयो, जो हातले बनेको होइन, अथार्त ् यस सृिंटको
अ

होइन। १२ बोका र बाछाह को रगतले होइन, तर आफ्नै रगत ारा

अनन्त उ ार ूाप्त गिरिदएर सधको िनिम्त एकै पल्ट महापिवऽ ःथानिभऽ
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उहाँ ूवेश गनुभ
र् यो। १३ बोका र साढ़े ह को रगत र कोरलीको खरानी

अशु

मािनसह मािथ छकर्दा ितनीह को शरीर शु

हुन्छ भने, १४ भींटको

रगतले त झन् कित बढ़ी गरी ितमीह का िववेकलाई मरे का कामह बाट शु

जीिवत परमेँवरको सेवा गनर् सक। िकनिक उहाँले

पानछ, तािक ितमीह

अनन्त आत्मा ारा आफैलाई िनंखोट बिलको
गनुभ
र् यो" (िहॄू ९:६-१४)।
अब

आएर

कुनै

ूितक,

िचन्ह

र

पमा परमेँवरलाई अपर्ण

उदहारणह

ारा

होइन

ूतआय पमा येशू आफै मािरएको थुमा भएर हाॆो पापको िनिम्त उहाँले आफ्नो

ु एर
रगत बगाउनुभयो (िहॄू ९:१२) र हाॆो िनिम्त ःवगर्मा ूधान पूजारी हुनभ
सेवाकायर् गिररहनुभएको

गराइएको िथयो त्यो
शाँवत र िस

छ

(िहॄू

७:२५)।

जुन पमा

मुिक्त

उपलब्ध

प त्यही भएतापिन येशूको कायर्ले उहाँको ूकट पूण,र्

पले ूकट भएको िथयो। नयाँ करारमा ूकट गिरएको

उहाँमा पाइने मुिक्तले गदार् नयाँ करार पुरानो भन्दा उच्च र उ म हुन गएको
िथयो।

िहॄू ८:५ र १०:१ पढ्नुहोस्। पुरानो करारको पिवऽ ःथानमा गिरने

िविधह लाई लेखकले कुन शब्दमा वणर्न गदर्छन्? त्यस शब्दले नयाँ करारको
उच्चतमता वा उ मतालाई बुझाउन कसरी सहयोग गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्, "ितनीह ले

ःवगीर्य पिवऽःथानको नकल र छायाको सेवा गदर्छन्, िकनिक मोशाले पिवऽ

वासःथान बनाउन लाग्दा परमेँवरको यःतो आदे श पाएका िथए, “पवर्तमा

ितमीलाई दे खाइिदएको नमूनाबमोिजम ितमीले सब थोक बनाउनू” (िहॄू ८:५) र

"िकनभने व्यवःथा अब आउने उ म कुराह को खास

प होइन, तर ितनको

छाया माऽ हो। यसकारण सािलन्दै िनत्य चढ़ाइने त्यही िकिसमका बिलह
निजक आउनेह लाई यसले िस

पानर् सक्दै न" (िहॄू १०:१)।

ारा

यो सोच्नुहोस्: येशू भी को जीवन, मृत्यु र हाॆो िनिम्त ूधान-

पुजारीको कायर् थाहा पाउँदा परमेँवरको बारे मा हाॆो
बुझ्न सक्छ

ँ कसरी
ान अझ राॆोसग

जुन नकल पमा रहेको पृथ्वीको पिवऽ मिन्दरमा गिरने पशु

बिलको िविधले बुझ्न त्यित सिजलो छै न?
५. नयाँ- करारको पुजारी

ःवगर्मा रहे को पिवऽ ःथानमा येशूले गिररहनुभएको ूधान पूजारीको

कामलाई िहॄूको पुःतकले उच्च मह व ःथानमा राखेको छ।

नयाँ करारमा नयाँ करारको ःप

अझ भन भने,

पमा गिरएको वाख्यामा येशूको ूधान

१4४

पूजारीको कायर्लाई बिढ जोड िदएको िहॄूको पुःतकमा दे खा पदर्छ। यो कुनै
सं योगको कुरो

होइन। ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा भइरहे को येशू भी को

सेवाकायर् नयाँ करारका ूित ाह सँग घिन

मा बुिनएको

पुरानो करारका पिवऽ मिन्दरमा हुने िविभ

करारका सत्यह

केिन्ित

भएको

छ।

िविधिवधानह

ारा पुरानो

िसकाइएको िथयो। पशुबिल र मध्यःथतामा त्यो िशक्षणिविध

िथयो।

पशुह लाई

मािरन्थ्यो

र

ितनीह को

रगत ारा

पूजारीह ले मध्यःथताको काम गरे को दे खाइन्थ्यो। तर ती सबै ूितकह

िथए जसले येशूमामाऽ मुिक्त पाइन्छ भनेर दे खाइएको िथयो। तर ती िविध,
बसािलएको धािमर्क परम्परा, पशुबिल वा पृथ्वीको पिवऽ मिन्दरमा हुने

पूजाआजा आफैमा मुिक्त पाइने िथएन।
िहॄू १०:४मा ःप

मा उल्लेख गिरएको छ, "िकनिक साढ़े (वा

राँगा?) र बोकाह को रगतले पाप हरण गनर् असम्भव छ।" ती पशुह को

मृत्यु वा बिलमा िकन मुिक्त पाइन्दै न? पशुको बिलले मुिक्त ल्याउन िकन पयार्प्त

छै न?

ती सबै धािमर्क ूथा वा बिलूथा र ितनीह सँग गाँिसएको पुजारीको

मध्यःथता येशू भी मा पूणत
र् ा पाएको िथयो। येशूको बिलको

रगतमा नै नयाँ

िथयो जसले गदार् िसनै पहाडमा गिरएको करार र बिलह

पुरानो र काम

करार आधािरत भएको िथयो। येशूको रगतले नयाँ करारको अनुमोदन भएको
नलाग्ने भएको िथयो। सत्य र सक्कल बिल एक पल्ट र सदाको िनिम्त

भएको िथयो। यसबारे िहॄू ९:२३-२६मा यसरी पुि
ःवगीर्य कुराह का नमूनालाई शु

कुराह लाई शु

पानर् यी िविधह

गिरएको छ, "२३ यिद

चािहए भने ःवगर्कै

पानुर् त अझ उ म बिलको आवँयकता पर्यो। २४ भींट

र् एन, जोचािहँ साँचो पिवऽःथानको
हातले बनाएको पिवऽःथानिभऽ ूवेश गनुभ
नकल माऽ हो, तर उहाँ ःवगर्िभऽै ूवेश गनुभ
र् यो, र उहाँ हाॆो पक्षमा

ु एको छ। २५ येशू आफैलाई बारम्बार बिल
परमेँवरको सामु उपिःथत हुनभ
चढ़ाउन ःवयम् पःनुभएको होइन, जसरी ूधान पूजाहारी सािलन्दा आफ्नै रगत

होइन, तर अकार्को रगत िलएर महापिवऽ ःथानिभऽ ूवेश गन गदर्छन्। २६

नऽता सं सारको उत्पि दे िख नै उहाँले बारम्बार दु:ख भोग्नुपनिथयो। तर यस

युगको अन्त्यमा आफ्नै बिल ारा पाप हटाउनलाई उहाँ सधको िनिम्त एकै

ु एको छ।" एक फेरा येशू मनुभ
पल्ट ूकट हुनभ
र् एपिछ अब कुनै पिन
पशुबिलको आवँयक भएन। पृथ्वीमा भएको पिवऽ मिन्दरमा हुने सेवाकायर्का
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येशूमा पूरा भइसकेको पिरूेआयमा त्यसको िबयाकलापको

सम्पूणर् िविधह

औिचत्य समाप्त भएको िथयो।

म ी २७:५१ पढ्नुहोस्, जसमा पृथ्वीमा रहेको पिवऽ मिन्दरको पदार्

येशूको मृत्युमा च्याितएको िथयो भनेर लेिखएको छ। यसले गदार् पृथ्वीमा रहेको

पिवऽ मिन्दरको औिचत्य र त्यसमा गिरने सम्पूणर् िविधह को समापन वा

समाप्त भयो

भनेर त्यस घट्नाले हामीलाई बुझाउन सहयोग गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्,

"त्यसै घड़ी मिन्दरको पदार् टुप्पादे िख फेदसम्म दुई भाग भएर च्याितयो, र जिमन
काँप्न लाग्यो, र च ानह
त्यसबेला

लेबी

फुटे ।"

कूलका

पुजारीह ले

पशुह लाई

बिल

िदएर

मािनसह को िनिम्त मध्यःथता गरे का िथए। मिन्दरको पदार् च्यािटएकोले अब
पशुबिलको

आवँयकता

नभएको

भनेर

िकटान

गिरएको

छ।

जब

बिलूथाह को अन्त्य भयो ितनीह को आवँयकता पिन अन्त्य भएको िथयो।

सबै थोक येशूमा पूरा भएको िथयो। उहाँ अिहले आफ्नै रगतको बािज राखेर

ु न्ु छ। हे नह
हाॆो िनिम्त ःवगर्मा भएको पिवऽ मिन्दरमा सेवाकायर् गद हुनह
र्ु ोस्,
िहॄू ८:१-६ "१ अब हामीले भन्न चाहेको कुराचािहँ यही हो: हाॆा यःता

ु न्ु छ, जो ःवगर्मा महान् परमेँवरका िसं हासनको दािहनेपि
ूधान पूजाहारी हुनह

ु न्ु छ। २ मािनसले होइन, तर परमूभ ुले खड़ा गनुभ
िवराजमान हुनह
र् एको
ु न्ु छ।
पिवऽःथान, साँचो पिवऽ वासःथानमा उहाँ सेवक हुनह

३ िकनिक हरे क

ूधान पूजाहारी भेटी र बिलदान चढ़ाउन िनयुक्त भएका हुन्छन्। यसकारण यी

ूधान पूजाहारीसँग पिन अपर्ण गन केही साममी हुन ु आवँयक छ। ४ उहाँ

यस

पृथ्वीमै

ु ँद
हुनह
ु ो

हो

त

उहाँ

पूजाहारी

व्यवःथाबमोिजम भेटी चढ़ाउने पूजाहारीह

ु न
हुनह
ु े

नै

िथएन,

िकनभने

त छँदैछन्। ५ ितनीह ले ःवगीर्य

पिवऽःथानको नकल र छायाको सेवा गदर्छन्, िकनिक मोशाले

पिवऽ

वासःथान बनाउन लाग्दा परमेँवरको यःतो आदे श पाएका िथए, “पवर्तमा
ितमीलाई दे खाइिदएको नमूनाबमोिजम ितमीले सब थोक बनाउनू।” ६ तर यसै

पिन भींटले ूाप्त गनुभ
र् एको सेवा त्यितकै बढ़ी ौे ंठ छ, जि को उहाँले
र् एको करार पुरानोभन्दा उ म छ। िकनभने यो करारको जग
मध्यःथता गनुभ

उ म ूित ाह मा बसािलएको छ। आफ्नै रगत िलएर येशू ःवगर्मा ूधान

ु न्ु छ भनेर िहॄूको
पुजारीको काम गनुर् भएर हाॆो िनिम्त मध्यःथता गद हुनह
पुःतकले यसरी िजिकर गदर्छ, "बोका र बाछाह को रगतले होइन, तर आफ्नै

रगत ारा अनन्त उ ार ूाप्त गिरिदएर सधको िनिम्त एकै पल्ट महापिवऽ
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ःथानिभऽ उहाँ ूवेश गनुभ
र् यो" (िहॄू ९:१२)। हामीलाई नयाँ करारमा भएको
आशा र ूित ाको यही हो।

तपाईँकै िनिम्त येशू अिहले पिन उहाँको रगतलाई बािज राखेर ःवगर्मा

सेवाकायर् गिररहनुभएको छ भ े आत्म ानले तपाईँलाई कःतो लाग्दछ?

मुिक्तको बारे मा तपाईँलाई त्यसले कितको िनँचयता र िवँवनीयता बनाउँछ?
उपसं हार:

ँ रोटी र रसमा भाग िलएपिछ, येशूले
तथ जानकारी: "आफ्ना चेलाह सग

ितनीह लाई आफू ितनीह को मुिक्तदाता हुँ भनेर ूितब ता जनाउनुभएको

िथयो। उहाँले ितनीह लाई नयाँ करार सुिम्पनुभएको िथयो। त्यसै करारको

आधारमा सबै जना जो उहाँलाई महण गछर् ितनीह

परमेँवरका सन्तानह

हुने

ँ सह उ रािधकारी पिन हुने बचन
हक पाउने अिधकार िदइएको िथयो र येशूसग

िदइएको िथयो। यस जीवन र आउने जीवनमा ःवगर्बाट उपलब्ध हुने ूत्येक

आिशष ितनीह ले पाउने कबूल त्यस करारबाट उपलब्ध हुनसक्ने भएको

िथयो। यो करारनामा येशूको रगतले अनुमोदन गिरनुपन िथयो। सारा पितत

मानव जाितको िनिम्त गिरएको अिसम बिललाई ूदशर्न गन त्यस िबिध

चेलाह ले हरदम अपनाउनुपथ्य । यसैबाट येशूको अपार बिल ूत्येक व्यिक्तको

िनिम्त हो भनेर आभास् िदइनुपन िथयो।"-एलेन जी
एजेज,् पृ॰ ६५९बाट

पान्तिरत।

ाइट, द िडजाएर अभ

नयाँ करारको उपादे यीता:

"यो अत्यन्तै आँचयर्जनक शािन्तको करारको (येशूले उपलब्ध गराउनुभएको

नयाँ करार) िवशेषताितर हाॆो ध्यान जानु धेरै मह वपूणर् छ। यसमा

पापीह को िनिम्त दयाशील क्षमाको अत्यन्त धेरै खजाना व्यक्त गिरएको छ।
तर त्यो खजान त्यसबेलामाऽ उपलब्ध हुन्छ जब पापीले पँचाताप गरे र

आफ्नो

गराइएको

ु ो कोमल दयाह ले मुिक्त ूदान
पापबाट फकर्न्छ। हाॆो ूभक
छ

भनेर

पिवऽ

आत्माले

व्याख्या

गदर्छन्।

'ितनीह को

अधिमर्कताको िनिम्त म दयावन्त हुनेछु' जो पँचाताप गछर् ितनीह लाई ूभ ुले
र् न्ु छ, 'र ितनीह का पापह
सम्बोधन गनुह

र दु ता वा अधिमर्कताह लाई म

किहल्यै पिन सिम्झने छै न' (िहॄू ८:१२ पान्तिरत)। तर पापीह लाई दया
दे खाउनेको नाउँमा परमेँवरले आफ्नो न्यायबाट पिछ हट्नुहन्ु छ र? अहँ;
आफ्नो

व्यवःथा

वा

दश

आ ाह को
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िबरोधमा

जानाजानी

गइरहने

मािनसह लाई त्यसको घातक पिरणामबाट छु ट्कारा िदएर ती आ ाह को
अपमान परमेँवरले गनर् सक्नुह ु । नयाँ करारको मुिन पिरपक्व वा िस

आ ा पालन नै जीवन पाउने सतर् हो। यिद पापीले पँचाताप गछर् र उसका
पापह लाई ःवीकार गछर् भने उसले क्षमा पाउनेछ। उसको पक्षमा भी ले

आफ्नो जीवन बिल िदनुभयो भने उसले पाउनुपन क्षमा सुरिक्षत छ। ूत्येक

पँचातापी र िवँवास गन पापीको िनिम्त दश आ ाको मागलाई भी ले सं त ु
पानुभ
र् एको

पान्तिरत।

छ।"-एलेन

जी

ाइट,

गड्स

अमेिज

मेस,

पृ॰

१३८बाट

िचन्तनमनन:
अ.

आ.

केवल ढु ाको पाटीमा लेिखएको व्यवःथा वा दश आ ाभन्दा

दयमा लेिखएको व्यवःथामा के फाइदा छ? कुन िबिसर्न सिजलो

छ, ढु ामा लेिखएको व्यवःथा िक
इितहासको

तिरकाह

िविभ

गितिविध

दयमा लेिखएको व्यवःथा?

वा

समयमा

सत्यलाई

िविभ

ारा ूकट भएतापिन मािनसको पतन भएदे िख मुिक्त भनेको

केवल येशूमामाऽ पाइएको िथयो। करारह को कायार्न्वयन पिन

इ.

त्यही होइन र?
एलेन जी

ाइटले करारको सम्बन्धको आवँयकता पूरा गनर्

पिरपक्व वा िस

आ ाकारी हुन ु भनेर सम्बोधन गिरएको अथर् के हो

जुन? केवल कोमाऽ िस

ु यो? त्यस
वा पिरपक्व आ ाकारी हुनभ

आ ाकारीताले हामीबाट व्यवःथाको मागलाई कसरी पूरा गिरएको
छ?

सारांश: मुिक्तको योजनामा नयाँ करार अत्यन्तै महान्, अझ पूरा र उ म पमा

ूकट भएको छ। यसमा हामी िवँवास वा परमेँवरमािथको आःथाबाट

सहभािग हुन्छ । हामीमा भएको िवँवासले परमेँवरको व्यवःथा वा दश

आ ाह

हाॆो

दयमा लेिखएको छ भनेर हाॆो दै िनक जीवनमा गिरने आ ा

पालनले ूकट गदर्छ।
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कथा १०
ौीमानको िनिम्त ूाथर्ना
एःथर गािसर्या, ३५, मेिक्सको
मेिक्सकोको

िभलाहे रमोसाको

आफ्नो

एःथरले ूत्येक रात िवशेष ूाथर्ना गनर् सु

सुत्ने

कोठामा

१२

वषर्मी

गरे की िथइन्। "मलाई असल

ौीमान पठाइ िदनुहोस्" भ े उनको ूाथर्ना िथयो। उनको बुबा रक्सीले त

भएर उनकी आमासँग सध कुटाकुट गथ। कितपय समयमा तर उनले एःथर
र उनकी आमाले चक्कुले मानर् धिम्क िदएका िथए। कितपय समयमा त

ितनीह लाई चक्कुले िहकार्उँथे पिन। तर ितनीह लाई किहल्यै लागेन।
एःथरलाई ूाथर्ना गनर् जानेको िथएन। तर परमेँवरले उनलाई सहायता
्
गनुह
र् न्ु छ भ े कुरामा उनी िवँवास गथीर्न।
परमेँवरसँग साथीलाई जःतै

् "हे परमेँवर िपता, मलाई असल ौीमान, सु:खी पिरवार
उनले कुरा गिथर्न।
र बच्चा िदनुहोस्," भिन उनले ूाथर्ना गिरन्।
जब उनी िवँविव ालयबाट माडयुएट भइन् तब उनले लुइसलाई

भेिटन् त्यसबेला उनी एउटा औषधी पसलमा काम गद िथइन्। लुइस त्यस

पसलको मािलक िथयो। दुवै जनाको िचनाजानी राॆो भयो। लुइसले उनलाई

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा भएको िवशेष साबथ कायर्बममा िनम्तो िदएको
िथयो। उनले चचर् तुरन्तै मन पराइन्। त्यहाँका मािनसह

पिहला

किहल्यै

पिन

अनुभव

नगरे को

शािन्तको

अनुभव

िमलनसार िथए।
उनले

ूचारकले दािनएलको बारे मा बोलेको उनले सुिनन्। अचानक उनको

गिरन्।
दयमा

उनले एउटा आवाज सुिनन्। "यही ठाउँ ितॆो लािग हो" त्यस आवाजले

ु न्ु छ?"
भन्यो। एःथरले लुइजलाई सोिधन्, "के तपाईँ मसँग कुरा गद हुनह

"ितमीिसत कुरा गिररहे को छै न। म त च ुपचाप बिसरहे को छु " लुइसले जवाफ
िदयो। आफू बहुला पो भयो िक भनेर एःथरले सोच्न थािलन्। जब चचर्को

कायर्बम सकेपिछ घर फिकर्न्दै िथइन् उनले फेिर त्यही आवाज सुिनन्, "यो

ठाउँ ितॆो हो। ितमी यहाँको हौ।" कसले बोिलरहे को िथयो एःथरलाई थाहा
भएन। तर उनको मनमा शािन्त भएको िथयो। अक

साबथ एःथरले

लुइसलाई बाइबल अध्ययन गनर् चाहे को बताइन्। अक िदन लुइसकी बिहनी
र उनको ौीमान एःथरको घरमा खुशीसाथ बाइबल िसकाउन आए। जब सृि
र दश आ ाह को बारे मा एःथरले सुिनन् तब उनलाई बाइबलबाट झन िसक्न
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उत्सुकता जाग्यो। उनले आफैले बाइबल पढ्न थािलन्। एक आइतबार

एःथरको बुबा रक्सीले ितल्ल भएर आएका िथए। त्यसबेला एःथर बाइबल
अध्ययनमा िथइन्। उनले एडभेिन्टःट दम्पि

भान्सा कोठामा गए। भान्सा कोठामा भाँडाकँ ु डाह

आफ्नो बैठकमा दे खे अिन
बजाएको एःथरले सुिनन्,

अिन बुबाले उनलाई भान्सा कोठामा बोलाए। बाबुले चक्कु उठाएर िरसले

उनलाई मानर् खोजेझ गरे । "ितॆो साथीह सँग ितमी अिहले नै घरबाट िनःकेर

जाऊ। यिद गएनौ भने म ितमीलाई माछु र्" जि एर बाबु उनमािथ उृे।
ँ ाह
एःथरका आख

ठू ला ठू ला भए। त्यो आवाज उनको बाबुको िथएन।

उनको अनुहारमा जुन िकिसमको भाव िथयो त्यःतो भाव उनले किहल्यै पिन

दे खेकी िथइनन्। उनी बेग्लै मािनस भएको दे खा परे को िथयो। बाबुसँग कुरा

ु ोस्," उनले भिनन्। "म लागुपदाथर् खािन्दन, र
गनर् थािलन्। "बुबा शान्त हुनह

जाँड रक्सी पिन खा । म बाइबल पढ्न खोिजरहे को छु । यो मेरो िनिम्त
असल हो।" तर बाबुले उनलाई सु

चाहे नन्। "म ितनीह लाई पिन माछु र् र

ितमीलाई पिन माछु र्" िरसले च ुरमुिरएर भन्यो। चचर्का साथीह लाई जान
अनुरोध गिरन्। ूाथर्ना गरे पिछ

ती दम्पि

बािहिरए। एःथर आफ्नो कोठामा

गएर धुरधुर रोइन्। "परमेँवर, मलाई तपाईँले सहायता गनुह
र् ोस्। म यःतो
जीवन िजउन चाह " उनले ूाथर्ना गिरन्। ूाथर्नापिछ उनको मन हलुको
भयो। आफ्नो कोठाबाट बािहर िनःके, उनको बुबा बैठकमा िथए। उनले

एःथरलाई दे खे र उनलाई दे खेर ठू लो ःवरले हाँःन थाले। आफ्नो बाबु
हाँसेको होइन भ े एःथरलाई महसुस भयो। उनी आफ्नो कोठामा फेिर डगुरेर
गइन् र फेिर

उनले

ूाथर्ना गनर् थािलन्। "ूभ ु, तपाईँले मलाई के गनर् चाहनुहन्ु छ"

सोिधन्।

ूाथर्ना

पिछ

उनलाई

जवाफ

आएको

महसुस

गिरन्।

एकिछनपिछ आफ्नो जीवन येशूलाई िदने िनणर्य गिरन् र बिप्तःमा िलने िनणर्य
गिरन्।
आज आठ वषर्पिछ एःथर चचर्को सिचब र युवाह को अध्यक्ष भएर

मेिक्सकोको

िभलाहे रमोसाको

आमािटटान

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटमा

सिबय

िछन्। उनले लुइससँग िबवाह गिरन्। ितनीह को बच्चा पाउँदैछन्। "मैले

असल ौीमानको िनिम्त ूाथर्ना गर र सुखी पिरवारको िनिम्त र बच्चाको
िनिम्त" उनले यस लेखकलाई सुनाइन् "परमेँवरले मेरो ूाथर्ना सु ुभयो।"

-आन्ड्र्यु मेकचेःनी
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