
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

    
यस अध्यायका मूल पदह : म ी ४:१-११, व्यवःथा ८:३, ूिेरत १०:३४, 

गलाती ३:१-१४, ूिेरत ७:३७ र िहॄू १०:२८-३१। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "'मािनस रोटीलेमाऽ होइन (अथार्त ्दालभात) तर 
परमेँ वरको मखुारबाट िनःकेको ूत्येक शब्द वा वचन ारा िजउनेछ' भनेर 
लेिखएको छ।" (म ी ४:४ पान्तिरत)। 
    नयाँ करार परुानो करारले भिरभराउ भएको छ। भनाइको अथर् यो हो 
िक, नयाँ करारका परमेँ वरबाट ूिेरत लेखकह ले परुानो करारका 
परमेँ वरबाट नै ूिेरत लेखकह का लेखह लाई आफ्ना लेखह लाई पिु  
गरेका िथए वा ितनीह को आिधकािरक ॐोत बनाएका िथए। येशू आफैले 
"यसरी लेिखएको छ" (म ी ४:४) भनेर सम्बोधन गनुर्भएको िथयो। त्यसको 
अथर् उहाँले बोल्नभुएको वचन परुानो करारमै उल्लेख गिरएको छ भनेर िजिकर 
गनुर्भएको िथयो। र उहाँले यो पिन भ ुभयो "धमर्शा  पूरा हनैुपछर्" (मकूर् स 
१४:४) अथार्त ्उहाँले उतानुर्भएका वचनह  अ  कुनै धमर्शा बाट होइन तर 
पिवऽ धमर्शा  बाइबलको पिहलो भाग अथार्त ् परुानो करारबाटै हो भनेर 
ठोकुवा गनुर्भएको िथयो। त्यसरी नै जब अलमलमा परेका दईु जना चेलाह  
इम्मायसुको बाटोमा येशूको बारेमा छलफल गिर िहँिडरहेको बेला उहाँले कुनै 
पिन चम्तकार नगिरकन ितनीह को साम ुछलफलमा भाग िलनभुएको िथयो। 
कमसेकम ९ िकलोिमटरको बाटोमा िहँड्दा िहँड्दै "मोशा र सबै 
अगमवक्ताह बाट सु  गरेर धमर्शाः ऽमा आफ् नो िवषयमा लेिखएका कुराह को 
अथर् उहाँले ितनीह लाई खोिलिदनभुयो" (लूका २४:२७ पान्तिरत)।  

१२ नयाँ करारको पुनयाँ करारको पु तकमा तकमा 
यव थाको पु तकयव थाको पु तक  
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   चाहे िसधै वाक्यह  उतारेर होस ् वा ितनीह बाट अूत्यक्ष पमा 
औलँ्याएर होस ् वा लेिखएका कथाह लाई याद िदलाउँदै होस ् वा 
भिवंयवाणीका अंशह लाई ूःततु गनर् होस ् नया ँ करारका लेखकह ले 
िनरन्तर पमा परुानो करारलाई ितनीह को भनाइलाई पिु  गनर्, दावीह लाई 
अनमुोदन गनर् र आफ्ना वचन ठीक हो भनेर ूमािणत गनर् परुानो करार नै 
ूयोग गरेका िथए। 
   परुानो करारका पःुतकह मा सबैभन्दा धेरै व्यवःथाको पःुतक 
उद् धृत गिरएको िथयो। भजन र यशैयाका पःुतकह बाट पिन ठोकुवा गरेर नै 
उतारेका िथए। म ीको पःुतक, मकूर् स, लूका, ूिेरत, यूह ा, रोमी, गलाती, १ 
र २ कोरन्थी, िहॄू, अ  उपदेशीय पऽह  र ूकाशका पःुतकह ले 
व्यवःथाको पःुतकलाई नै औल्याइएको िथयो। 
   यस अध्यायमा व्यवःथाको पःुतकबाट उतािरएको केही अंशह को 
उदाहरणलाई िनयाल्नेछ  र ितनीह बाट हामीले पाउने सत्य वा वतर्मान समय 
सापेिक्षत सत्यबाट के िसक्न सक्छ  भनेर सिमक्षा गनछ । 
 
१. "यःतो लेिखएको छ" 

म ी ४:१-११ पढ्नहुोस।् जब सैतानले येशूलाई फसाउन खोजेको 
िथयो तब त्यसबाट उिम्कन येशूले कःतो अ  ूयोग गनुर्भयो र उहाँको त्यो 
बानीबाट हामीले के मह वपूणर् पाठ िसक्नसक्छ  वा अनसुरण गनर् अिनवायर् 
ठा पुदर्छ? हेन ुर्होस,् "१ तब िदयाबलस ारा परीक्षा गिरनलाई पिवऽ आत् मा ारा 
येशू उजाड-ः थानमा लिगनभुयो। २ उहाँ चालीस िदन र चालीस रातसम् म 
उपवास बिससकेपिछ भोकाउनभुयो। ३ तब परीक्षा गनले उहाँकहाँ आएर भन् यो, 
“तपाईं परमेँ वरका पऽु हनुहुनु् छ भने यी ढु ाह लाई रोटी होऊन ् भनी आ ा 
िदनहुोस ्।”  ४ तर येशूले जवाफ िदनभुयो, “लेिखएको छ, Õमािनस रोटीले माऽ 
होइन, तर परमेँ वरको मखुबाट िनः केको हरेक वचनले जीिवत रहँदछ ।”    
  ५ तब िदयाबलसले उहाँलाई पिवऽ नगरमा लगेर मिन् दरको िशरमा 
खड़ा गरायो, ६ र उहाँलाई भन् यो, “तपाईं परमेँ वरका पऽु हनुहुनु् छ भने, 
यहाँबाट तल हामफाल् नहुोस ्, िकनभने यः तो लेिखएको छ, Õउहाँले आफ् ना 
दूतह को िजम् मामा ितमीलाई िदनहुनेुछ र ितनीह ले ितमीलाई आफ् ना हात-हातै 
थाम् नेछन ्, नऽता ितॆो खु ा ढु ामा ठोिकनेछ ।” ७ येशूले त् यसलाई भन् नभुयो, 
“लेिखएको छ, Õितमीले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरको परीक्षा नगनूर् ।”  ८ फेिर 
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िदयाबलसले उहाँलाई एउटा अल् गो पवर्तमा लगेर संसारका सबै राज् य र ितनको 
वैभव उहाँलाई देखायो, ९ र उहाँलाई भन् यो, “तपाईंले घोप् टेर मलाई दण् डवत ् 
गनुर्भयो भने, यी सबै थोक म तपाईंलाई िदनेछु।”  १० तब येशूले त् यसलाई 
भन् नभुयो, “शैतान, ितमी दूर होइजाऊ! िकनभने लेिखएको छ, Õितमीले परमूभ ु
आफ् ना परमेँ वरलाई दण् डवत ् गनूर्, र उहाँको माऽ सेवा गनूर् ।” ११ तब 
िदयाबलस उहाँलाई छोड़ेर गयो र ः वगर्दूतह ले आएर उहाँको सेवा-टहल 
गरे।" 

याद गनुर्होस,् येशूले सैतानसँग कुनै तकर्  वा वादिववाद गनुर्भएन। 
उहाँले केवल धमर्शा बाट वचनह  उतानुर्भयो। धमर्शा  बाइबल 
परमेँ वरको वचन भएकोले "यो जीिवत छ (अथार्त ्पढ्ने पढने मािनस िजउँदो 
भएको महससु गदर्छ-अनवुादक) र शिक्तशाली र कुनै पिन दईु धारे तरवार वा 
चक् कुभन्दा पिन ितखो छ" (िहॄू ४:१२ पान्तिरत)। येशूलाई ूलोभनमा 
फसाउन सैतानले तीन पल्ट ूयास गरेको िथयो। ती तीनै पल्ट येशूले 
व्यवःथाको पःुतकबाटै उतारेर उसँग मकुािबला गनुर् अ  ूयोग गनुर्भएको 
िथयो। यो पिन अचम्म लाग्दो छ िक आफू उजाडःथान वा म भिूममा हँदा 
म भिूम वा उजाडःथानमै िदइएको व्यवःथाको पःुतकबाट अंशह  िनकालेर 
सैतानको साम ुतेःयार्उनभुएको िथयो। 

पिहलो पिरक्षामा, येशूले व्यवःथा ८:३मा उद् धृत गनुर्भएको िथयो। 
पौरािणक इॐाएललाई परमेँ वरले के गनुर्भयो सो मोशाले इॐाएलीह लाई 
सम्झाउँदै िथए। चािलस वषर्सम्म म ा पठाउनभुएर र अ  िविभ  आँ चयर् 
कामह ारा परमेँ वरले ितनीह लाई आित्मक पाठह  िसकाउन 
खोिजरहनभुएको िथयो। उहासँँगको सम्बन्धमा ितनीह  पिरपक्व होउन ् भ े 
उहाँको चाहना िथयो। उहालेँ िसकाउन खोज्नभुएको पाठह मा यो पिन िथयो 
िक "मािनस रोटीलेमाऽ होइन तर ूभकुो मखुारबाट िनःकेको ूत्येक वचनबाट 
ितनीह  िजउन सकुन।्" परमेँ वरले ितमीह लाई भौितक खाना िदनभुयो तर 
उहाँले ितमीह लाई आित्मक खरुाक पिन िदनहुनु्छ। दोॐो वा आित्मक 
खरुाकिबना पिहलो वा भौितक खरुाकलेमाऽ ितमीह को जीवन जीिवत 
हनुसक्दैन अथार्त ् िजउन सक्दैन। व्यवःथाबाट नै दवैु आित्मक र भौितक 
खरुाक वा रोटीको बारेमा िचऽण गद येशूले सैतानलाई हप् काउन ुभएको िथयो 
िकनिक उहाँको िदमागमा आफूमािथ नै श ा गन िनयत रोप्न सैतानले चाहेको 
िथयो। 
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   दोॐो पिरक्षामा, येशू व्यवःथा ६:१६ मानिसक पमा पल्टाउनहुनु्छ। 
इॐाएलीह ले मःसामा िबरोध गरेको (ूःथान १७:१-७) मोशाले औलं्याएका 
िथए। उनले "मःसा" भनेर ठाउँको नाउँ सम्बोधन गरेका िथए। यसको अथर् 
"पिरक्षा गनुर्, ूलोभनमा फसाउन ु वा जाँच्न कोिसस गनुर् भ े अथर् लाग्छ। 
परमेँ वरले आफ्नो शिक्त बारम्बार देखाउनभुएर ितनीह लाई ितनीह को 
आवँयकतालाई पूरा गनर् गनुर्भएको िथयो। अब मःसामा आएपिछ ितनीह  
िचच्याएर कराउँदछन,् "के परमेँ वर हामीसँग हनुहुनु्छ िक हनुहुु ?" (ूःथान 
१७:७ पान्तिरत)। त्यसै कथाबाट येशूले परमेँ वरको वचनलाई उतारेर 
सैतानसँग मकुािबला गनुर्भएको िथयो। 
   तेॐो पिरक्षामा, आफूलाई ढोग्न र पूजा गनर् सैतानले येशूलाई 
उक्साउन खोज्छ। त्यसबेला सैतान को िथयो र उसले साँिच् चक् कै के चाहेको 
िथयो सो खलुा पमा उसले ूकट गरेको िथयो, साथै आफ्नो िनलर्ज्ज देखाउँदै 
वा लाज पचाएर आफ्नो साम ु येशूलाई िनहरुाउन उसले आटँ गरेको िथयो। 
सैतानसँग येशूले यहाँ पिन वादिववाद गनुर्भएन तर व्यवःथाको पःुतकबाट नै 
वाक्यलाई उतारेर उसँग मकुािबला गनुर्भएको िथयो। यस अंशमा, यिद 
ितनीह  पितत भएर अ  देवीदेवताह लाई पूजा गदार् ितनीह लाई के हनेुछ 
भनेर परमेँ वरले उहाँका जनह लाई चेतावनी िदइरहनुभएको िथयो। व्यवःथा 
६:१३मा यो आदेश ःप  लेिखएको छ "ितमीह ले ितॆो परमेँ वरकोमाऽ 
आराधना गनुर् वा डर मा ु र उहाँको सेवा गनुर्।" त्यसको अथर् यस जगतमा 
उहाँबाहेक अ  कसैलाई वा कुनै थोकलाई परमेँ वर वा ईँ वर भनेर नढोग्न ु
भ  खोिजएको छ। 
    ूभ ु येशूको चिरऽलाई हाॆो जीवनमा चिरताथर् गनर् वा उतानर् 
परमेँ वरको वचनलाई अध्ययन गरेर सैतानको अनेक  पिरक्षा वा ूलोभनह लाई 
मकुािबला गनर् अझ हामी कसरी शिक्त सम्प  हनेु? 
 
२. अनहुारह  उचाल्दै 
       व्यवःथाको पःुतकको १० अध्यायमा मोशाले फेिर इॐाएलको 
इितहासलाई दोहोर् याउँछन।् इितहासको पानाबाट ितनीह को जीवनलाई 
सम्झाउँदै आफ्ना जनह  परमेँ वरूित बफादार हनु उनले आमह तथा उपदेश 
िदन्छन।् यस अध्यायमा उनले िदएका उपदेशह मा केही कुरो पिन थप्छन।् 
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   व्यवःथा १०:१७-१९ पढ्नहुोस।् यसमा इॐाएली जनह लाई िदएको 
सन्देशमा के मह वपूणर् वा उल्लेखनीय िवषय छ र त्यही सन्देश आजको 
परमेँ वरको चचर्लाई पिन िकन मह वपूणर् भएको ठा पुदर्छ? हेन ुर्होस,् "िकनिक 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वर नै ईँ वरह का परमेँ वर र ूभहु का परमूभ,ु 
महान ् परमेँ वर, शिक्तशाली र भययोग् य हनुहुनु् छ। उहाँले कसैको पक्षपात 
गनुर्हनु् न, र उहाँले किहल् यै घूस िलनहुनु् न। उहाँले अनाथ र िवधवाह लाई 
समथर्न गनुर्हनु् छ, र ूवासीह लाई ूमे गनुर्हनु् छ र उनीह लाई भोजन र वः ऽ 
िदनहुनु् छ। यसैकारण ितमीह ले पिन ूवासीह लाई ूमे गनुर्पछर्, िकनिक 
िमौमा ितमीह  पिन ूवासी िथयौ।" 
   "उहाँले पक्षपात गनुर्हु " भ े वाक्यांश िहॄू भाषाको बोल्ने शैलीबाट 
अनवुाद गिरएको हो। यसको अक्षरस अथर् हो उहाँले "कसैको अनहुारलाई 
हेन ुर्हु ।" यो वाक्यांश खास गरेर काननुी पिरवेशबाट आएको हो। मु ा 
मािमलामा न्यायिधश वा राजाले दोषी मािनसको अनहुार हेदर्थे। त्यस मािनसको 
ःतर अनसुार उसको न्याय गिरन्थ्यो। यिद त्यो मािनस कुनै ूिति त, उच्च 
ओहोदाको वा ूभावकारी हो भने वा कोही निच े वा मह विहन व्यिक्त हो भने 
त्यसै अनसुार न्यायिधश वा राजाले उसको न्याय गिरन्थ्यो वा फैसला 
सनुाउँथ्यो। यहाँ व्यवःथाको पःुतकमा लेिखएको कुराले के बताउँदछ भने 
सांसािरक राजा वा न्यायिधशले व्यवहार गन जःतो व्यवहार वा न्याय 
परमेँ वरले गनुर्हु । परमेँ वर शिक्तशाली हनुहुनु्छ र उहाँको हातमा उच्च 
अिख् तयार भएतापिन उहाँले मािनसको अनहुार हेरेर न्याय गनुर्हु । उहाँले 
पक्षपात गनुर्हु । यसको यथाथर् िचऽण येशूले आफ्नो जीवनबाट ूकट 
गनुर्भएको िथयो। समाजका िपछिडएको, ितरःकृत भएको र िनच 
ठािनएकाह लाई उहाँले जनु तिरकाले व्यवहार गनुर्भयो त्यसले परमेँ वरको 
ःवभावको िचऽण िथयो। (समःया त के छ भने उहाँले हामीलाई गन न्यायमा 
हाॆो ःतर अनसुार गनुर् हु  वा उहाँले हाॆो अनहुार हेरेर गनुर्हु  तर हामीले 
उहाँको िक अ  कसैको अनहुार हेरेर िजइरहेकाछ  वा बफादारीमा 
रिहरहेकाछ  त्यस अनसुार उहाँको न्याय भरपन रहेछ-अनवुादक)। 
   देहायका पदह  पढ्नहुोस।् व्यवःथा १०:१७मा औलँ्याइएको 
परमेँ वरको व्यवहारलाई ती पदह ले कसरी व्यवहारमा ूकट भएको 
देखाइएको वा बझुाउन खोिजएको छ? ूिेरत १०:२७-२८, ३४-३५ "तब 
पऽसुले ितनीह लाई भने, “अ  जाितसँग स त गनुर्, अथवा ितनीह लाई 
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भेटघाट गनुर् एक यहूदीको लािग कित अनिुचत हो भन् ने कुरा तपाईंह लाई थाहै 
छ, तापिन परमेँ वरले मलाई कुनै मािनसलाई अपिवऽ अथवा अशु  नठान् नू 
भनी देखाउनभुएको छ।...तब पऽसुले बोल् न थाले, “साँच् ची नै म देख् तछु, िक 
परमेँ वरले पक्षपात गनुर्हनु् न, तर हरेक जाितमा जो उहासँग डराउँछ, र उिचत 
काम गछर्, त् यो उहाँको सामनु् ने महणयोग् य हनु् छ।", रोमी २:५-११ "५ तर 
परमेँ वरको धािमर्क इन् साफ ूकट हनेु त् यस बोधका िदनको लािग आफ् नो 
कठोर र अपँ चा ापी दयले गदार् ितमीले आफ् नो िनिम् त बोध थपुािररहेछौ। ६ 
िकनिक उहाँले हरेक मािनसलाई उसको कामअनसुार िदनहुनेुछ। ७ धैयर्सँग 
असल काम गरेर मिहमा, इज् जत र अमरत् व खोज् नेह लाई चािहँ उहाँले अनन् त 
जीवन िदनहुनेुछ। ८ तर झगड़ाल,ु सत् यको पालन नगन, र दुं  टतामा 
िहँ  नेह मािथ चािहँ बोध र रीस पनछ। ९ खराब काम गन हरेक मािनसमािथ 
स ं ट र आप   आइपनछ, पिहले यहूदीमािथ र अन् यजाितह मािथ पिन। १० 
तर असलकाम गन हरेकलाई पिहले यहूदीलाई अिन अन् यजाितलाई पिन गौरव, 
इज् जत र शािन् त ूाप् त हनेुछ। ११ िकनिक परमेँ वरले पक्षपात गनुर्हनु् न।", 
गलाती २:६ "ूितिं ठत देखा पन व् यिक्तह  जो िथएÑ र ितनीह  जः ता भए 
तापिन मलाई त केही फरक पदन, परमेँ वरले मािनसको पनपक्ष गनुर्हनु् नÑ 
ियनीह ले मेरो सन् देशमा केही थिपिदएनन ्।", एिफसी ६:८-९ "८ यो जानेर 
िक चाहे त् यो कमारा होस ्, चाहे फुक् का, जसले असल काम गदर्छ, त् यसले 
ूभबुाट सोहीबमोिजम पाउनेछ।  ९ मािलक हो, आफ् ना कमाराह सगँ त् यः तै 
व् यवहार गर, र धम् की िदन छोड, यो जानेर िक ितमीह  दवैुका मािलक 
ः वगर्मा हनुहुनु् छ, र उहाँमा पक्षपात छैन।", कलःसी ३:२२-२५ "२२ कमारा 
हो, ूत् येक कुरामा यस संसारका आफ् ना मािलकह लाई आखँाका अगािड खशुी 
तलु् याउन ेमाऽ होइन, तर साँचो दयले ूभकुो डर राखेर ितनीह का अधीनमा 
बस। २३ ितमीह  जे गछ  िदलोज् यानले गन गर, मािनसको होइन, तर ूभकुो 
सेवा गरेजः तै, २४ यो जानेर िक ितमीह  आफ् ना उ रािधकार इनामको पमा 
पाउनछेौ। ितमीह  ूभ ुभीं टको सेवा गिररहेका छौ। २५ िकनिक आफूले 
गरेका कुकमर्को फल कुकमीर्ले पाउनेछ, र यसमा पक्षपात हुँदैन।" र १ पऽसु 
१:१७ "पनपक्ष वा पक्षपात नगरी मािनसको कामअनसुार इन् साफ गनुर्हनेुलाई 
िपता भनी पकुारा गछ  भने, ितमीह का ूवासको सम् पूणर् समय डरसँग 
िबताओ।" 
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   मािथका पदह  जनुसकैु पिरवेशमा लेिखएतापिन ती सबै पदह  
व्यवःथाको पःुतकितर औलँ्याउँछ जसमा लेिखएको छ "परमेँ वरले कसैको 
अनहुार हेरेर न्याय गनुर्हु  वा पक्षपात गनुर्हु ।" (आफ्ना दासह लाई कसरी 
व्यवहार गन भनेर एिफसीमा पावलले लेख् दछ भनेर रोमीको पःुतकमा मिुक्त र 
दोषी ठहिरने कुराह मा यहूदी र अयहूदीह को बीचमा कुनै िभ ता हुँदैन-सबै 
मानव जाितलाई िबना पक्षपात परमेँ वरले न्याय गनुर्हनेुछ)। यिद परमेँ वर 
सारा देवीदेवताह को परमेँ वर, ूभहु का ूभ,ु महान ्परमेँ वर, शिक्तशाली र 
भय योग्य हनुहुनु्छ भने के उहाँले पक्षपात गिर कसैको न्याय गनुर्हनु्छ त? 
यिद हामी त्यही परमेँ वरको उपासक वा भक्त ह  भने हाॆो कदमपिन त्यही 
हनुपुछर् होइन त? 
   ससुमाचार कसरी ूकट गिरएको छ भनेर पावलले रोमीको पःुतकमा 
लेिखएको हामी आत्मसात ्गनुर्पदर्छ: परमेँ वरको साम ुहामी सबै एउटै ःतरमा 
छ । हामी को ह , हामी कुन जाितका ह , कुन बंशका ह , कुन रा का ह , 
हाॆो र  कःतो छ, हाॆो पद, मान, मयार्दा कःतो छ, सो परमेँ वरको साम ु
मतलब छैन। हामी सबै पितत ूाणी ह  र हामी सबैलाई परमेँ वरको मिुक्त 
िदने अनमुहको आवँयकता छ। हाॆो िनिम्त अत्यन्तै खशुीको खबर त यो छ 
िक हामी जोसकैु भएतापिन वा हाॆो सामािजक, आिथर्क मूल्यमान्यता जे 
भएतापिन वा नभएतापिन येशूको भी ारा हामीलाई मिुक्त उपलब्ध गराएको 
छ। 
   हाॆो दैिनक जीवनमा जानाजानी वा नजानी हामी कितपटक मािनसको 
मखु हेरेर न्याय गछ  वा मूल्याङ् कन गछ ? यःतो खालको मनिःथित कःतो 
पापमय छ भनेर बुसले हामीलाई कसरी देखाउँदछ? 
 
३.  खमािथ ौाप 
       गलाती ३:१-१४ पढ्नहुोस।् पावलले यहाँ के भिनरहेकाछन ्जनु हाॆो 
िनिम्त मह वपूणर् सन्देश छ? आफ्नो भनाइलाई पिु  गनर् उनले व्यवःथा 
२७:२६ र २१:२२,२३लाई कसरी ूयोग गदर्छन?् हेन ुर्होस,् "१ हे मूखर् 
गलाती हो, कसले ितमीह लाई मोहनी लाएर वशमा पार् यो? ितमीह का 
आखँाकै सामनु् ने येशू भीं ट बूसमा टाँिगनभुएको कुरा ः पं ट पले वणर्न 
गिरएको िथयो। २ यित माऽ म ितमीह लाई सोध् न चाहन् छु, ितमीह ले पिवऽ 
आत् मालाई व् यवः थाका कामह ारा पायौ, िक सनेुका वचनमा िवँ वास गरेर? 
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३ के ितमीह  यित मूखर् छौ, िक आत् मामा सु  गरेर शरीरमा शेष गदछौ? ४ 
के यितका द:ुख ितमीह ले व् यथर्मा भोग् यौ त?Ñ यिद यो साँच् चै व् यथर्मा भयो 
भनेता। ५ जसले ितमीह लाई पिवऽ आत् मा िदनहुनु् छ, र ितमीह का माझ 
आँ चयर्कमर्ह  गनुर्हनु् छ, के यो सबै उहाँले व् यवः थाका ितमीह का कामको 
कारणले गनुर्भएको हो, िक सनेुका वचनमा ितमीह ले िवँ वास गरेको कारणले 
हो?  ६ अॄाहामलाई नै हेर, “उनले परमेँ वरमा िवँ वास गरेथे, र यो उनको 
िनिम् त धािमर्कता गिनएको िथयो।” ७ यसकारण ितमीह ले यो जान, िक जस-
जसले िवँ वास गछर्न ्, ितनीह  नै अॄाहामका सन् तान हनु ्। ८ परमेँ वरले 
अन् यजाितह लाई िवँ वास ारा धमीर् ठहराउनहुनु् छ भन् ने धमर्शाः ऽले पिहलेदेिख 
नै देखेर अॄाहामलाई “ितमीमा नै सबै जाितले आिशष ् पाउनेछन ्” भन् ने 
ससुमाचार अिघबाटै सनुायो। ९ यसकारण िवँ वास गन मािनसह ले िवँ वासी 
अॄाहामसँगै आिशष ् पाएका छन ्। १० व् यवः थाका कामह मािथ भर पन सबै 
ौािपत छन ्, िकनिक धमर्शाः ऽमा यसो लेिखएको छ, “व् यवः थाको पःु तकमा 
लेिखएका सबै कुरामा नरहने र ती पालन नगन हरेक ौािपत हनु् छ (व्यवःथा 
२७:२६)।” ११ परमेँ वरको िं टमा व् यवः थाबाट कोही मािनस धमीर् ठहिरँदैन 
भन् ने कुरा ूत् यक्ष छ। िकनभने “धमीर्चािहँ िवँ वास ारा नै िजउनेछ।” १२ 
व् यवः थाचािहँ िवँ वासमािथ आधािरत छैन, ब  “जनु मािनसले यी काम गछर्, 
त् यो ितनै ारा िजउनेछ।” १३ हाॆा िनिम् त सराप बनेर भीं टले हामीलाई 
व् यवः थाको सरापबाट मोल ितरेर छुटाउनभुयो, िकनिक “काठमा झिुण् डने हरेक 
ौािपत हनु् छ” भन् ने लेिखएको छ (व्यवःथा २१:२३)। १४ उहाँले हामीलाई 
मोल ितरेर छुटाउनभुयो, तािक अॄाहामलाई िदइएको आिशष ् भीं ट येशू ारा 
अन् यजाितह मा आओस ्, र हामी िवँ वास ारा ूित ाका पिवऽ आत् मा ूाप् त गनर् 
सक ।   
   दभुार्ग्यवस यही पदह लाई उताद कितपय इसाईह  दश आ ाको 
व्यवःथालाई पालन गनुर्पदन भनेर िसकाउन उिचत ठान्दछन।् त्यही तकर् लाई 
अिघ सारेर चौथो आ ा वा साबथको आ ालाई पिन पालन गनुर्पदन भनेर 
अिधकांश इसाई भनाउँदाह ले नै िसकाउँदछन।् अ  आ ाह  पालन गरे 
िविधवाद भिनन्दैन तर साबथलाई पालन गदार् िविधवाद भनेर पावलले 
िसकाउँदछन ्भनेर ती इसाईह ले िसकाउँदछन।् 
   यथाथर्मा पावलले यहाँ दश आ ाको व्यवःथाको िखलाफमा 
बोिलरहेका िथएनन ्न त साबथको आ ालाई भ  गनुर् उिचत छ भनेर उनले 
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भिनरहेका िथए। पावलले व्यवःथा भन्दा उनको मनमा दश आ ा नभइ के 
रहेछ भ े कुरा जा  गलाती ३:१०लाई हेन ुर्पदर्छ। उनले लेख्दछन,् "जो 
व्यवःथा वा िविधिवधानह को काममािथ भर पछर् त्यो ौािपत हनु्छ" र उनले 
व्यवःथा २७:२६लाई उद् धृत गदर्छन,् जसमा लेिखएको छ, "“यस व् यवः थाका 
वचन पूरा गरी पालन नगन मािनस ौािपत होस ्। व्यवःथाको पालन गन 
िवषयलाई उनले सम्बोधन गरेका होइनन ्तर "व्यवःथामािथ भरपन"मा उनले 
जोड गरेका िथए। व्यवःथा वा धमर्कमर्का िविधह लाई पालन गरेर मिुक्त 
पाउन ुहामी जःता पितत मानव ूाणीको िनिम्त किठनमाऽ होइन असम्भव पिन 
छ। 
   हामी व्यवःथाको काम ारा मिुक्त पाउने होइन तर हाॆो िनिम्त 
भी ले बूसमा मनुर्भएकोले मिुक्त पाउँछ  भ े कुरामा पावलले िजिकर 
गिररहेका िथए। त्यो मिुक्त हाॆो धमर्कमर् आिद ारा होइन तर उहाँमािथ 
िवँ वास गरेमाऽ पाइन्छ। भी ले बूसमा हाॆो िनिम्त के गनुर्भयो त्यसमा 
उनको िजिकर िथयो। आफ्नो भनाइलाई पिु  गनर् पावलले व्यवःथा 
२१:२३ितर औल्याउँछन।् यसमा लेिखएको छ, "त् यसको लाश रातभिर 
खमा झणु् ाएर नराख् नू, तर त् यही िदन त् यसलाई गािड़हाल् नू, िकनभने जो 

झणु् ाइन् छ त् यो परमेँ वरबाट ौािपत हनु् छ। परमूभ ुितमीह का परमेँ वरले 
ितमीह को अिधकारमा िदनहुनेु देश अशु  नपार।" येशूले जःतै पावलले पिन 
"यसरी लेिखएको छ" भन्दै परुानो करारको आिधकािरकतालाई उनले मान्यता 
िदएका िथए। पावलले त्यस अंशबाट उद् धृत गदर्छन ् जसमा कसैले 
मतृ्यदुण्डको अपराध गर् यो र उसलाई खमा झणु् ाएर मािरयो भने त्यो 
मािरने व्यिक्त ौािपत हनेुछ भनेर लेिखएको छ अथार्त ्व्यवःथा २१:२२ "कुनै 
मािनसले ूाणदण् ड पाउने पाप गदार् ितमीह ले त् यसलाई मारेर त् यसको शरीर 
खमा झणु् ायौ भने...।" अ  मािनसह लाई चेतावनी िदन त्यो सजाय ँ

िदएको हनु्थ्यो। 
    हाॆो स ामा येशू मनुर्भएको कुरा खमा झणु् ाइएको व्यिक्तलाई 
ूितकको पमा पावलले िलन्दछन:् व्यवःथाको ौापलाई सामना गनर् येशू 
भी  हाॆो िनिम्त "ौािपत" हनुभुयो। व्यवःथाको ौाप भनेको मतृ्य ुहो जनु 
हामी सबै मानव ूाणीले सामना गनुर्पनछ िकनिक हामी सबैले परमेँ वरको 
व्यवःथालाई भ  गरेका छ । ससुमाचारले िदने खशुीको खबर यो हो िक 
हामीमा पन ौाप येशूमा पनर् गयो तािक हामी िवँ वास ारा पिवऽ आत्माको 
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ूित ाको उपभोग गनर् सक  (गलाती ३:१४)। वा एलेन जी ाइटले यसरी 
आफ्नो भावना व्यक्त गदर्िछन:् "भी  बाहेक कसैले पिन पितत मािनसलाई 
व्यवःथाको ौापबाट मकु्त गनर् सक्दैन र न त ःवगर्सँग फेिर तालमेल गनर् 
सिकन्छ। पापको लज्जा र दोषलाई भी  आफैले बोक्नभुयो। पिवऽ 
परमेँ वरको साम ुपाप कःतो आपि जनक र घणृालाग्दो िथयो िक यसले गदार् 
िपता र पऽुको बीचमा अलग हनु ुअिनवायर् भएको िथयो।" पािशयाकर्  एण्ड 
ूोफेटस,् प.ृ ६३बाट पान्तिरत।  
   तपाईँले आफ्नो पाप वा अपराध वा भलूको िनिम्त यथोिचत दण्ड भोग्न ु
पर् यो भने के हनु्छ सो सोच्नहुोस।् तर तपाईँको पाप र गलतह को िनिम्त 
भी ले दण्ड भोग्नभुएको कारणले तपाईँले भोग्नपुन दण्डको आवँयकता भएन। 
येशूको त्यस त्याग र बिलदाको ूत्यु रमा तपाईँको के जवाफ छ? 
 
४. ितमी जःतै अगमवक्ता 
     इॐाएलीह का विरपिर रहेका संसारका अ  रा ह को चालचलन, 
संःकार र आःथा अनसुार नचल्न परमेँ वरले ितनीह लाई बारम्बार खबरदारी 
गनुर्भएको िथयो। ब  त्यसको िबपिरत ितनीह  ती रा ह को साम ु
परमेँ वरको िनिम्त गवाही हनु उहाले आ ान गनुर्भएको िथयो। "परमेँ वरको 
िनिम्त घणृाःपद" (व्यवःथा १८:१२) िवशेष संःकारह को बारेमा मोशाले 
फेिर चेतावनी िदएका िथए। ती संःकार वा चालनचलनह लाई सम्बोधन गद 
मोशाले भन्दछन ् "आफ् नो छोरा वा छोरीलाई आगोमा बिल गन, 
शकूनअपशकून बताउने, जोखना हेन, जादूगरी गन, टुनामनुा गन वा तािन्ऽक 
िव ा, मतृसँग सल् लाह िलने िबजवुा वा झाँबी ितमीह का बीचमा कोही 
नहोस ्।यः तो काम गन व् यिक्त परमूभकुो अिग घिृणत हो। यी घिृणत 
रीितिथितह को कारणले परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले ती जाितह लाई 
ितमीह का सामबुाट िनकािलिदनहुनेुछ" (व्यवःथा १८:१०-१२)। अिन त्यस 
सन्दभर्मा मोशाले इॐाएलीह लाई यो आदेश िदन्छन ् "परमूभ ु ितमीह का 
परमेँ वरको सामनु् ने ितमीह  िनद ष हनुपुछर्" (व्यवःथा १८:१३)। 
   व्यवःथा १८:१५-१९ पढ्नहुोस।् यहाँ मोशाले इॐाएलीह लाई के 
भिनरहेका छन?् उनको भनाइसँग ूिेरत ३:२२ र ूिेरत ७:३७ तलुना गरेर 
हेन ुर्होस।् िःटफन र पऽसुले व्यवःथा १८:१८लाई कसरी ूयोग गरे?  "१५ 
परमूभ ुितमीह का परमेँ वरले ितमीह का आफ् नै दाजभुाइमध् येबाट मजः तै एक 
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जना अगमवक्ता ितमीह का िनिम् त खड़ा गनुर्हनेुछ। ितमीह ले ितनको कुरा 
सनु् नू। १६ िकनिक “अब उूान् त परमूभ ुहाॆा परमेँ वरको सोर सनु् न ुनपरोस ् 
र यो डरलाग् दो अिग् न किहल् यै हेन ुर् नपरोस ्, नऽता हामी मनछ ” भनी होरेब 
पवर्तमा सभाको िदन परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरसँग ितमीह ले यही िबन् ती 
गरेका िथयौ। १७ परमूभलेु मलाई भन् नभुयो, “ितनीह ले ठीकै भनेका छन ्। 
१८ ितनीह का िनिम् त ितनीह का दाजभुाइमध् येबाट ितमीजः तै म एक जना 
अगमवक्ता खड़ा गनछु। म मेरो वचन ितनको मखुमा हािलिदनेछु, र मैले आ ा 
गरेका सबै कुरा ितनले ितनीह लाई भन् नेछन ्। १९ ती अगमवक्ताले मेरो 
नाउँमा भनेका मेरा वचनह  नसनु् नेको लेखा म िलनेछु" (व्यवःथा १८:१५-
१९), "२१ परमेँ वरले ूाचीन कालदेिख आफ् ना पिवऽ अगमवक्ताह का 
मखुबाट बोल् नभुएका सबै थोकको पनुः थार्पना हनेु समय नआउञ् जेल भीं ट 
ः वगर्मा अवँ य रहनपुछर्। २२ मोशाले भनेका िथए, Õपरमूभ ुपरमेँ वरले मलाई 
खड़ा गनुर्भएजः तै ितमीह का दाजभुाइह का माझबाट एक जना अगमवक्ता 
ितमीह का िनिम् त खड़ा गनुर्हनेुछ। उहाँले ितमीह लाई जे-जे भन् नहुनेुछ ती सबै 
कुरा ितमीह ले सनु् नपुछर्" (ूिेरत ३:२१-२२) र "३५ “यही मोशा, जसलाई 
ितनीह ले Õकसले ितमीलाई हािकम र न् यायकतार् तलु् यायोÖ भनेर इन् कार गरेका 
िथए, ितनलाई परमेँ वरले झा  वा  पोाामा देखा पन ः वगर्दूत ारा हािकम र 
उ ारकतार् तलु् याएर पठाउनभुयो। ३६ ियनै मािनसले िमौदेशमा, लाल समिुमा 
र चालीस वषर्भिर उजाड-ः थानमा उदेकका काम र िचन् हह  गिरकन 
ितनीह लाई बािहर ल् याए। ३७ “ती ितनै मोशा हनु ्, जसले इॐाएलीह लाई 
भनेका िथए, Õपरमेँ वरले मलाई खड़ा गनुर्भएजः तै ितमीह का 
दाजभुाइह मध् येबाट ितमीह का िनिम् त एक जना अगमवक्ता खड़ा गनुर्हनेुछ" 
(ूिेरत ७:३५-३७)।  
    िसनै पहाडमा परमेँ वरले दश आ ा िदनहुुँदा (ूःथान २०:१८-२१) 
मोशालाई इॐाएलीह  र परमेँ वरको बीचमा मध्यःथा गनर् ती इॐाएलीह ले 
अनरुोध गरेको घट्ना पऽसु र िःटफनले आफ्ना ौोताह लाई याद िदलाएका 
िथए। त्यसैबेला मोशाले ितनीह लाई दइुपल्ट ूित ा गरेका िथए (व्यवःथा 
१८:१५,१८) िक ितनीह को साम ुआफू जःतै अगमवक्ता खडा गिरनेछ। 
यस अवधारणामा मोशाले गरेका अ  कामह मा उनले परमेँ वर र 
मािनसह को बीचमा मध्यःथताको काम गिरनेछ भनेर आभास ्िदएका िथए। 
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   पऽसु र िःटफनले त्यही व्यवःथाको पःुतकलाई उद् धृत गद त्यो 
अगमवक्ता वा मध्यःथकतार् येशू हनुहुनु्थ्यो भनेर िकटानी गरेका िथए। 
परमेँ वरका पिवऽ अगमवक्ताह ले भिवंयवाणी गरेको अनसुार (ूिेरत ३:२१) 
त्यसलाई पूरा गन येशू नै हनुहुनु्थ्यो भ े कुरामा पऽसु यिकन िथयो, आफ्नो 
कुरा सु े अगवुा वा धमर्गु ह ले येशूले भ ु भएको वचनको पालन गनुर् 
आवँयक छ भनेर उनले िजिकर गरेका िथए। यहूदीह लाई थाहा भएकै 
पदह लाई सम्झाउँदै पऽसुले येशूलाई औल्याएका िथए। त्यसको अथर् उनलाई 
सु े धािमर्क गु  र अगवुाह ले येशूलाई जनु पमा व्यवहार गरे त्यो पँ चाताप 
ितनीह ले गनुर् आवँयक छ भनेर पऽसुले आ ान गरेका िथए (ूिेरत 
३:१९)।  
   ूिेरत ७:३७मा िःटफनले पऽसुभन्दा अलगै सन्दभर्मा येशूको बारेमा 
चचार् गरेका िथए। उनले पिन सबैले जानेको ूित ालाई  औलँ्याएका िथए। 
त्यस ूित ाले येशूलाई नै औलँ्याउँछ भनेर उनले पिन घोषणा गरेका िथए। 
यहूदीह को इितहासमा ितनीह लाई अगवुाइ गनर् भिूमका खेल्नहुनेु मोशा नै 
येशूको पूवर्िचऽण वा ूितक हनु ्भनेर िःटफनले आफ्नो तकर्  ूःततु गरेका 
िथए। 
    येशू नै भिवंयवाणी पूरा गनर् आउनभुएको िथयो र ती धमर्गु  अथार्त ्
अगवुाह ले उहाँलाई सु ु ज री छ भनेर पऽसुले जःतै िःतफनसले पिन 
धमर्शा बाट देखाउन खोजेका िथए। िःतफनसको िव मा ितनीह ले यःतो 
आरोप लगाएका िथए,  “उनले मोशा र परमेँ वरको िव मा यसले 
िनन् दात् मक कुरा बोलेको हामीले सनु् य ” ( ूिेरत ६:११)। तर त्यसको 
िबपिरत िःतफनसले येशू नै मसीह हनुहुनु्छ र परमेँ वरले मोशा ारा ूित ा 
गनुर्भएको भिवंयवाणी उहाँले पूरा गनुर्भएको िथयो भनेर घोषणा गरेका िथए। 
  पूरै बाइबलको केन्ििवन्द ु येशू हनुहुनु्छ भनेर ती पदह ले हामीलाई कसरी 
देखाउँदछन ्र हामीले जे बझेुतापिन त्यसको केन्ििवन्द ुयेशू नै िकन हनुपुदर्छ? 
 
५. डरलाग्दो कुरो 
     िहॄूको पःुतक अत्यन्तै िविश  र गिहरो छ। त्यस पःुतकमा व्याख्या 
गन साममीह  धेरै भएतापिन येशूलाई िवँ वास गन यहूदी िवँ वासीह को 
िनिम्त महान ् ान र उपदेशह ले त्यस पःुतक भिरएको छ। त्यस पःुतकमा 
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भएका उपदेशह  वा िशक्षाह  पालन गनर् जोड िदँदै पावलले के 
औलँ्याउँछन?् "ूभकुो िन ामा अिडग भएर बःन!ु" 
   तर ूभ ुू ित िन ावान हनेु कुरो परमेँ वरूित हाॆो ूमेको उपज 
हनुपुदर्छ। बूसमा शिक्तशाली वा ूभावकारी पमा परमेँ वरले देखाउनभुएको 
उहाँको चिरऽ र हामीूित उहाँको भलो चाहनालाई बझेुर नै उहाँूित हामी 
आभािरत भएर उहाँको मोहमा फःनपुदर्छ। पापको दायरामा बःदा कःतो 
पितत जीवन हनेुरहेछ र त्यसको नितजा कःतो भय र हनेुरहेछ भनेर कितपय 
समयमा मानव ूाणीलाई सम्झाइरहनपुदर्छ। अथार्त ्हामीले यो सिम्झन ुज री 
छ िक यिद येशूले हाॆो पापको दण्ड भोग्नभुएर हाॆो िनिम्त के गनर्भयो सो 
अःवीकार गदार् त्यस पापको दण्ड हािमले नै भोग्नपुनछ। त्यसको अथर् अनन्त 
िबनाशमा हामी ँदै दार् हा िकट्दै (म ी २२:१३) आगोमा सदाको िनिम्त भंम 
हनुपुनछ। 
   िहॄू १०:२८-३१ पढ्नहुोस।् पावलले यहाँ के व्यक्त गिररहेका छन ्
र उनको कुरा हामीलाई पिन कसरी लाग ुहनु सक्छ? हेन ुर्होस,् "२८ मोशाको 
व् यवः थालाई उल् ल न गन मािनस दईु वा तीन साक्षीह का गवाहीमा दयािवना 
मनुर्पछर्। २९ ितमीह  आफै िवचार गर: परमेँ वरका पऽुलाई खु ामिुन 
कुल् चने, आफूलाई पिवऽ तलु् याएको करारको रगतलाई अपिवऽ बनाउने र 
अनमुहका आत् मालाई अपमान गनचािहँ झन ् कित बढ़ी कड़ा दण् डको योग् य 
ठहिरनेछ। ३० िकनिक “ूितशोध िलने काम मेरो हो, ूितफल म िदनेछु” 
भन् नहुनेुलाई हामी िचन् छ। यसो पिन भिनएको छ, “परमूभलेु आफ् ना 
मािनसह को इन् साफ गनुर्हनेुछ।” ३१ जीिवत परमेँ वरको हातमा पनुर् 
डरलाग् दो कुरो हो।" 
   परमेँ वरूित यहूदी िवँ वासीह  आःथावान र िन ावान भएर बःन 
अतीर् िदँदै पावलले व्यवःथाको पःुतकबाट उद् धृत गिरएको रोचक मा ुपदर्छ। 
पावलले व्यवःथा १७:६लाई उतारेको यःतो छ "मािरने व् यिक्तलाई दईु वा 
तीन साक्षीको गवाहीमा माऽै मानूर्। एउटै साक्षीको गवाहीमा कसैलाई 
नमानूर्।" अथार्त ् मािरने व्यिक्तको िव मा साक्षी िदन दईु जना हनुपुछर् 
अिनमाऽ त्यो व्यिक्त मनर् योग्य हनु्छ। 
   तर पावलले ःप  पानर् वा औलँ्याउन खोजेको कुरा बझु्न ुज री छ। 
यिद परुानो करारमा रहेका मािनसह ले िवँ वासघात गरे ितनीह ले मतृ्य ुदण्ड 
पाउँछन भने येशूलाई ितरःकार गनले कःतो झन कःतो दण्ड पाउने होला? 
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उनले कडा शब्दमा लेख्दछन:् "ितमीह  आफै िवचार गर: परमेँ वरका 
पऽुलाई खु ामिुन कुल् चने, आफूलाई पिवऽ तलु् याएको करारको रगतलाई 
अपिवऽ बनाउने र अनमुहका आत् मालाई अपमान गनचािहँ झन ् कित बढ़ी 
कड़ा दण् डको योग् य ठहिरनेछ" (िहॄू १०:२९)। उनले भ  खोजेको कुरो यो 
हो: "ितनीह भन्दा ितमीह मा अझ धेरै ानको ज्योित छ र बिढ सत्यको ान 
छ, र ितॆा पापह को िनिम्त येशूले बिलदान िदनभुएको ितमीह लाई थाहा 
छ। तर ितमीह  फेिर पिन पितत भयो र परमेँ वरको बाटोमा िहँड्न 
अःवीकार गर् यौ वा परमेँ वरको आत्माले बोिलरहेको िववेकलाई कुिल्चरअ यौ 
भने ितमीह को दोष ती पौरािणक यहूदीह भन्दा चक  हनेुछ। 
   अिन पावल तरुन्तै व्यवःथाको पःुतकितर ध्यान िदन्छन।् यसबेला 
आफ्नो भनाइलाई पिु  गनर् व्यवःथा ३२:३५लाई उद् धृत गदर्छन।् यसमा 
लेिखएको छ, "बदला िलने काम मेरो हो, म नै बदला िलनेछु। ठीक समयमा 
उनीह को खु ा िचप् लनेछ, उनीह को पतनको िदन निजक आएको छ। 
उनीह को सवर्नाश उनीह मािथ आइपदछ।”  अथार्त ्भी मा ितनीह लाई 
िदइएका थोकह  र ितनीह को िनिम्त साँिचराखेको महान ् कुराह को 
आत्म ानलाई जानाजानी लत्याउँदा िवँ वासघात र धमरॅ्  उिब्जने भएकोले 
बदला िलनहुनेु परमेँ वरले ितनीह  उहाँकै जनह  भनेर दावी गरेतापिन उहाँले 
ितनीह को न्याय गनुर्हनेुछ (िहॄू १०:३०)। नयाँ करारका सन्देशह मा 
परमेँ वरको ूमेको बारेमा अझ पयार्प् तमाऽामा ूकट गिरएको छ। बूसमा 
उहाँको ूमेको चरमिवन्द ु उहाँले देखाउनभुएको िथयो। त्यस ान नभएका 
ितनीह का पूखार्ह लाई त परमेँ वरले न्याय गनर्भएको िथयो। पावलले यहूदी 
इसाईह  र हामीलाई पिन मूल कुरो यही भिनरहेका िथए: चेतावनीूित 
संवेदनशील हनु।ु  
    "परमेँ वरले उहाँका जनह को न्याय गनुर्हनेुछ" (व्यवःथा ३२:३६)। 
त्यस न्यायमा हाॆो एकमाऽ आशा के हो? हेन ुर्होस,् रोमी ८:१ "यसकारण अब 
भीं ट येशूमा भएकाह लाई दण् डको आ ा छैन।" 
 
उपसंहार: 
परुानो करारका लेखकह ले एक आपसका वचनह लाई उद् धृत गरेका 
हनु्छन।् उदाहरणमा कितपय अगमवक्ताह ले मोशाका पाँचवटा पःुतकह बाट 
खलेुआम उद् धृत गरेका िथए। त्यसै गरेर नयाँ करारका लेखकह ले पिन 
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आफ्ना भनाइह लाई पिु  गनर् परुानो करारका वचनह लाई उद् धृत गरेका 
िथए, परुानो करारका सन्दभर्ह ितर सम्बोधन गरेका िथए वा औलँ्याएका िथए 
वा कुनै न कुनै पमा आफ्नो ानको आधारशीला वा ॐोत परमेँ वरमाऽ 
होइन परुानो करार पिन हो भनेर देखाएका िथए।  ितनीह ले धेरै जसो 
भजनसँमह, यशैया र व्यवःथाको पःुतकबाट उद् धृत गरेका िथए। नयाँ 
करारका लेखकह ले त्यसबेलाको परुानो करारको पःुतक जसलाई सेप्टुिजन्ट 
(LXX) भिनन्छ जनु ७० जना ईँ वरभक्त वा धमर्शा का िव ानह ले 
धमर्शा का पःुतकह लाई स लन गरेर एउटा धमर्शा  बनाएका िथए। 
किहलेकाही ँ त्यसलाई "मीक परुानो करार" पिन भिनन्छ। िहॄू बाइबलबाट 
मीक भाषामा अनवुाद गिरएको सबभन्दा परुानो बाइबल धमर्मन्थ यो नै िथयो। 
बाइबलका ूथम पःुतक वा टोराह वा पेन्टा ुक भिनन्छ वा मोशाका लेखह  
ई.पू. तेॐो शताव्दीितर अनवुाद गिरएको िथयो र बाकँी परुानो करार ई.पू. 
दोॐो शताब्दीितर अनवुाद गिरएको िथयो।  जसरी परमेँ वरबाट ूरेणा पाएका 
नयाँ करारका लेखकह ले परुानो करालाई उद् धृत गरेर परुानो करारलाई 
व्याख्या गरेका िथए, त्यही तिरका नै अपनाएर बाइबललाई कसरी व्याख्या गन 
भनेर हामी िसक्न सक्छ । हामीले सबभन्दा पिहलो ध्यान िदनपुन वा िजिकर 
गनुर्पन कुरो यो  छ िक नयाँ करारका लेखकह ले परुानो करारका 
पःुतकह को आिधकािरकता र िवँ वसनीयताूित किहल्यै पिन ूँ न 
उठाएनन।् परुानो करारमा उल्लेख गिरएका इितहासका बतृान्तह लाई नया ँ
करारका लेखकह ले किहल्यै पिन श ा गरेको पाइ । अदनको बगैचा, 
आदम र हव्वा, पापको ूवेश, मािनसको पतन, जलूलय, अॄाहमको बोलाहत, 
इॐाएल रा को इितहास आिदलाई नयाँ करारका लेखकह ले सरासर 
ःवीकारेका िथए। कितपय िव ान भनाउँदाह  जो इसाई भनेर नै दावी गनह  
िकन नहनु ् जब ितनीह ले बाइबलको इितहासलाई श ा गछर्न,् वादिववाद 
गछर्न ्वा त्यो मनगढन्ते आिद भनेर अनेक  तकर् ह  ूःततु गछर्न ्ितनीह लाई 
सच्चा ईँ वरभक्त भनेर मा  सिक  िकनिक ितनीह ले मानव अिवँ वासलाई 
अिघ सािररहेको हनु्छ। सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह को िदमाग र दयमा 
बाइबलूित श ा गन धारणाले किहल्यै पिन ठाउँ िदनहुु । 
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िचन्तनमनन: 
अ. हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह लाई िदएका सबै ानको ज्योितको 

सन्दभर्लाई सोच्दा हामीलाई िदएका सत्यह ूित िन ावान हनु कःतो 
महान ्िजम्मेवारी सिुम्पएको छ सो मनन गनुर् ज री छैन र? 

आ.  व्यवःथा १८:९-१४ फेिर पढ्नहुोस।् आज पिन परमेँ वरलाई घणृा 
हनेु वा उहाँको साम ु आप ीजनक िबयाकलापह को िविगिवग 
भइरहेको हामी कसरी पाउँछ  र ितनीह बाट हामी जोिगन पछर् भनेर 
कसरी सचेत हनेु? 

इ. बूसमा येशूको मतृ्यकुो िवँ वव्यापी ूभावलाई बझु्न सक्ने पिरूआेयमा 
संसारका सबै मािनसह भन्दा इसाईह  िकन किहल्यै पिन मािनसको 
अनहुार हेन ुर्हु  वा पक्षपात गनुर्हु ? यो िनयत हामीमा छैन भनेर 
ठीक् क नपार । हामी सबैमा कुनै न कुनै तिरकाले पक्षपात गन बानी 
हनु्छ वा मािनसका अनहुारह  हेरेर व्यवहार गदर्छ । यो नीित गलत 
छ वा यो एक मानिवय रोग हो भनेर हाॆो जीवनमा बूसलाई 
अगािडमाऽ िकन उपचार गनर् सिकन्छ? 
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कथा १२ 
गाउँको चचर् 

गाओ ज्य-ुय,ु ६८, ताइवान 
 

यो कथा उ री ताइवानको ६८ वषीर्य ज्य-ुयकुो हो। 
ताइवानको ःथानीय मािनसह को वाःतिवकताको बारेमा 
यस कथाले बझुाउँछ। तीन वषर् अिघ वा सन २०१७मा 
उठेको साबथ ःकूलको ऽैमािसक भेटीको केही भाग यस 
ःथानीय मािनसह लाई ससुमाचार फैलाउन सहयोग 

गिरएको िथयो।  अिहलेको ऽैमािसक भेटी ताइवानका सहरह मा तीन 
केन्िह  ःथापना गनर् सहयोग गनछ। ती केन्िह ले मािनसह को जीवन 
उचाल्न र परमेँ वरको ूमे व्यवहािरक पमा फैलाउनेछन।् ती केन्िह , 
ताइवानको ःथानीय बािसन्दा र अ ह लाई लिक्षत गनर् ःथापना गिरनेछ। 

मेरो कार छैन। मोटर साइकल वा बाइसाइकल चढ्न पिन मलाई 
आउँदैन। तर चचर् भने मेरो घरबाट धेरै टाढा छ। त्यसकारण, ूत्येक साबथ 
चचर्मा ाक्सीबाट जान्छु। तर जब म ूत्येक साबथ चचर्मा गए,ँ तब मेरो 
वैवािहक जीवनमा ठूलो भाँडभैलो हनु्थ्यो। जब म मेरो गाउँघरको चचर्मा 
आराधना गनर् िनिःकन्थ, तब मेरो ौीमानलाई घरमा एक्लै छोड्थ। हरेक 
साबथ उनलाई छोडेर म चचर् गएकोले उनी िरसाउँथे। उनी सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट िथएन। 
    हामी उ री ताइवानको ठूलो सहरमा रहन्थ्य । त्यहाँ कुनै 
एडभेिन्टःट चचर् िथएन। मेरो गाउँघर पहाडमा िथयो, जनु सहरबाट िनकै टाढा 
िथयो। त्यहाँ एडभेिन्टःट चचर् िथयो, त्यसकारण म त्यहाँ िनयिमत पले चचर् 
जान्थ। मेरो ौीमान सञ् चो िथएन, त्यसकारण उनी मसँग चचर्मा जान चाहेका 
िथएनन।् जब म चचर् जान्थ, तब एक्लै भएको उनले मन पराएको िथएन। 
एक साबथ जब म चचर्बाट फक र उहाँलाई थालमा खानेकुरा िदए,ँ तब उनी 
िरसले चरु भएर त्यस थाललाई भईुँमा फ्याके। "तँलाई तेरो चचर्कोमाऽ िचन्ता 
छ, म मरोस ्वा बाचोस,् तलाईँ मतलब छैन!" गिळन्दै मलाई आफ्नो िरस 
उनले पोखाए। हो, मलाई चचरू् ित मेरो वाःता छ, तर मेरो ौीमानूित पिन 
मेरो वाःता छ। के गन सो मलाई थाहा भएन। जब जब म परमेँ वरूित 
बफादारी हनु्छु, तब तब म शऽकुो आबमणमा परेको महससु गदर्थ। 
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    एक िदन, सरकारको आदेश अनसुार सेनामा सेवा गिररहेको मेरो 
छोरो दघुर्ट्नामा पर् यो। उसको ःयाहार गनर् म घरबाट ऊ भएको ठाउँमा 
गए।ँ त्यसैबेला अचानक मेरो ौीमानको मतृ्य ु भयो। उनको मतृ्य ु मेरो 
कारणले भएको हो भ े मेरो मनमा ढकढकाउन थालेको िथयो, िकनिक यिद 
म उनीसँग बसेर उनको ःयाहार गरेको भए सायद उनी मन िथएन। दोषी 
मनिःथित र सन्तापले ममािथ राज गनर् थाल्यो। एक मिहनासम्म त मैले 
बाइबल पढ्न सिकँन र ूाथर्ना पिन गनर् सिकँन। िबःतारै, िबःतारै, सबै थोक 
परमेँ वरको हातमा छ भनेर मैले महससु गर र मेरो िनिम्त उहाँको सनु्दर 
योजना पिन िथयो भनेर मैले मा  थाल। 
    मेरो गाउँको चचर्को िनिम्त परमेँ वरको ताजबुको योजना छ भनेर 
मैले देखेको िथए।ँ यस चचर्लाई ममर्त वा िजण ार गनुर् आवँयक िथयो। 
त्यसको लािग कमसेकम एक लाख टाइवानी डलरको आवँयक िथयो। त्यो 
रकम अमेिरकी डलरमा ३,५५० हो। यो रकम धेरै ठूलो िथयो। मेरा गाउँका 
बािसन्दाह लाई आ ाल भिनन्छ। ितनीह को आिथर्क अवःथा कमजोर छ। 
जब हामी त्यस चचर्लाई िबःतारै ममर्त गद िथय , तब हामीमा धेरै समःयाह  
आउन थाल्यो। एक िदन चचर् ममर्त गनर् सहयोग गन ःवयसेँिवका दघुर्ट्नामा 
पिरन ् र अःपतालमा दगरु् याए। चचर्लाई ःवइच्छाले सहयोग गन, उनी र 
उनको ौीमानलाई हामीले एकैिदनमा गमुाय । अिन, हामीले पैसा िदएर काम 
गनर् िदएको एक जना मािनस गमीर्ले गदार् ऊ मु ार् भयो। ऊ चचर्को सदःय 
िथएन। भाग्यवस, केही िमनेट पिछ ऊ उ ो र भन्यो, उसलाई िठकै छ। 
उसले फेिर काम गनर् थाल्यो। त्यसपिछ, मेरो दाज ु िनराश भए। चचर्को 
ममर्तमा हामीले िठक िहसाब गरेन  भनेर उनी िचिन्तत भए। यो चचर्को 
पनुिनमार्ण पूरा गनर् पैसा नै पगु्दैन," िनराश भएर उनले मलाई सनुाए। 
परमेँ वरमा भरोसा राखेर काम गद जाऔ ँभनेर मैले उनलाई उत्साह िदए।ँ 
 िनराशको बादलले हामीलाई ढािकरहेको बेलामा, एक िदन हाॆो गाउँको अक 
चचर्मा जाने व्यिक्त हामीकहाँ आए र ममर्त गनर् सहयोग गछुर् भनेर बताए। 
"जीवन धेरै छोटो छ। परमेँ वरको िनिम्त काम गन एक सम्ूदायका मािनस 
अक  सम्ूदायका मािनसूित कठोर हनु ुमनािसव छैन," उनले भने। त्यस रात 
उनले मलाई एउटा खाम िदए। "तपाईँको चचर्लाई म केही सहयोग गनर् 
चाहन्छु," उनले मलाई भने। जब मैले खाम खोल त्यसमा ६००० टाइवानी 
डलर अथार्त ्अमेिरकी डलर २१५ िथयो। त्यो देखेर म अचिम्भत भए।ँ 
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    जब हामीले ज्याला िदएर राखेको कामदारले त्यो कुरा सनेु, तब 
उसको मन छोयो, र भन्यो, "तपाईँको चचर्को ममर्तको िनिम्त म िस मा काम 
गछुर्। म ज्याला िल ।" 
    यी सबै कुरा देखेर मेरो दाज ुउत्सािहत भए। चचर् ममर्त गन हाॆो 
ूयासमा उनी उत्सािहत भए। परमेँ वरको जय होस।् 
   ६ वषर् भयो, त्यो चचर् ममर्त गनर् हामीले सु  गरेको तर अझै पूरा 
भएको छैन, तर मलाई िवँ वास छ िक परमेँ वरले उहाँको चचर् र उहाँका 
मािनसह को आवँयतालाई पूरा गिरिदनहुनु्छ। उहाँले गिरनै रहनभुएको छ। 
हाॆो िनिम्त िनरन्त पमा ूाथर्ना गिरिदनहुोला। 

-गाओ ज्य-ुय ु
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