
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  १२:१-३, रोमी ४:१-५, ूःथान २:२४, 
व्यवःथा ५:१-२१, व्यवःथा २६:१६-१९, व्यवःथा ८:५ र म ी २८:१०। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "ितमी र ितमीपिछका ितॆा सन् तानका परमेँ वर 
हनुलाई मेरो करार मेरो र ितॆो र ितमीपिछका ितॆा सन् तानह का बीचमा 
अनन्त वा यगु-यगुसम् म ः थािपत गनछु" (उत्पि  १७:७)। 
    "र मैले अक  ःवगर्दूत आकाशको बीचमा उिडरहेको देख। उनीसँग 
अनन्त वा यगु  यगुसम्मको ससुमाचार िथयो जनु यस संसारमा रहने ूत्येक 
रा , जाित, भाषा र मािनसलाई सनुाउनको लािग िथयो" (ूकाश १४:६ 
पान्तिरत)। अनन्त वा यगु  यगुको ससुमाचार भनेको तात्पयर् के हो? त्यो 

समाचारको अिःतत्व जिहले पिन िथयो। यगु  यगुसम्म िथयो। त्यो समाचार 
येशूमा हामीलाई िदने ूित ा गिरएको िथयो। यो समय सु  हनुभुन्दा अिघ नै 
येशूमा िथयो (िततस १:२)। 
   त्यसकारण, अ  समयह मा पिन "अनन्तको वा यगु  यगुको करार" 
(उत्पि  १७:७, यशैया २४:५, यशैया १६:६०, िहॄू १३:२०) बाइबलमा 
बारम्बार लेिखएकोमा हामी अचम्म मा ु हुँदैन। िकनभने, ससुमाचारको सार 
तत्व नै करार हो र करारको सार तत्व नै ससुमाचार हो। परमेँ वरले 
हामीलाई उहाँको अनमुह अनसुार मिुक्त उपलब्ध गराउनहुनु्छ जनुको िनिम्त 
हामी योग्य छैन  र हामीह को अनेक  धमर्कमर्, परोपकारी, दान आिद गरेर 
आजर्न गनर् सक्दैन । त्यसको ूत्यु रमा केवल हामीले उहाँलाई ूमे गनुर् 
िसवाय अ  छैन। कुन िःथितले उहाँलाई हामीले ूमे गन त? हामीह को 
सारा दय वा मनले, हामीह को सारा आत्मा वा ूाणले, हामीह को सारा 
िदमागले र हामीह को सारा बलशिक्तले उहाँलाई ूमे गनुर्पछर् (मकूर् स 
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अन तको करारअन तको करार  
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१२:३०) आिँशक पमा होइन। उहाँलाई त्यस मनिःथितमा ूमे गरेका छ  
भनेर ूकट कसरी गछ  त? उहाँको व्यवःथा वा दश आ ालाई िशरोपर गरेर: 
"िकनभने यो नै परमेँ वरको ूमे हो, िकनभने हामीले उहाँका आ ाह  पालन 
गछ " (१ यूह ा ५:३ पान्तिरत)। 
   व्यवःथाको पःुतकमा करारलाई कसरी व्यक्त गिरएको छ यस 
अध्यायमा हामी हेनछ । परमेँ वरका जनह को जीवनबाट करारका मागह  
कसरी ूकट गिरन्छ सो हामीले िनयाल्नेछ । 
 
१. करार र ससुमाचार 
     करार र ससुाचार बाइबलभिर नै सँगसँगै देखा परेको हामी पाउँछ । 
करार भ े अवधारणा इॐाएल रा को उत्पि  पिहले नै िथयो। उदाहरणमा 
नोहासँग परमेँ वरले गनुर्भएको करारलाई िलन सिकन्छ। करार भ े शब्दको 
अथर् नै सम्झौता हो अथार्त ् दईु समूहको बीचमा ल्याउने समीकरण गन वा 
साम्य बनाउने हो। परमेँ वरका जनह सँग उहाँको अन्तिबर् या वा संवाद ारा 
करार व्यिक्त गिरएको िथयो। त्यो इॐाएली जाित भनेर अिःतत्व हनु ुअिघ नै 
ितनीह को िपतापूखार्सँग गिरएको िथयो। 
   सु देिखनै करारले केिन्ित गिरएको सत्य नै ससुमाचार िथयो: 
परमेँ वरमािथको िबँ वास वा आःथाबाटमाऽ मिुक्त। 
  देहायका पदह  पढ्नहुोस।् अॄाम जो पिछ अॄाहम भएसँग गिरएको 
करारको ूित ा के िथयो र ससुमाचारमा त्यो करारको ूित ा कसरी ूकट 
गिरएको छ? हेन ुर्होस,् उत्पि  १२:१-३ "१ अॄाम, ितनकी पत् नी र ितनीसँग 
भएका सबै थोक र लोतलाई साथमा िलएर िमौबाट उक् लेर नेगेवमा आए। २ 
पािलने पश,ु सनु र चाँदी भएकाले अॄाम अित धना  िथए। ३ ितनी नेगेवबाट 
याऽा गरेर बेथेलको त् यस ठाउँमा आइपगेु जहाँ अिघ सु मा बेथेल र ऐको 
बीचमा ितनको पाल टाँिगएको िथयो, ४ र जहाँ ितनले पिहले वेदी बनाएका 
िथए। त् यहाँ अॄामले परमूभकुा नाउँको पकुारा गरे।", उत्पि  १५:५-१८ 
"५ अिन उहाँले ितनलाई बािहर लगेर भन् नभुयो, “आकाशितर हेरेर तारा गन् न 
सक् छौ  िक सक् दैनौ, गिनहेर।” उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “ितॆा सन् तानह  
पिन त् यः तै हनेुछन ्।” ६ अिन ितनले परमूभमुािथ िवँ वास गरे, र यो ितनको 
िनिम् त धािमर्कता गिनयो। ७ फेिर उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “यो देश ितॆो 
अिधकारमा िदनलाई कल् दीह को ऊरबाट ितमीलाई ल् याउने परमूभ ुम नै हुँ।”  
८ तर अॄामले भने, “हे परमूभ ुपरमेँ वर, मैले यसको अिधकार गनर् पाउँछु 
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भनेर म कसरी थाहा पाऊँ?”  ९ उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “मेरो िनिम् त तीन 
वषर्को एउटा कोरली, तीन वषर्को एउटा बाभा, तीन वषर्को एउटा भेड़ा, एउटा 
ढुकुर र एउटा परेवाको बच् चा ल्याऊ।”   
 १० ितनले ती सबै उहाँकहाँ ल् याए, र माझमा दईु-दईु फ् याक पारेर हरेक 
फ् याक आमनेसामने रािखिदए। तर पन्क्षीह चािहँ ितनले दईु-दईु फ् याक 
पारेनन ्। ११ अिन चील र िग ह  ती मरेका पशपुन्क्षीह मािथ झम् टँदा 
अॄामले ितनीह लाई धपाए।   
  १२ सूयर् अः ताउँदा अॄाम मः त िनिामा परे, अिन डरलाग् दो र घोर 
अन् धकारले ितनलाई छोप् यो। १३ तब परमूभलेु अॄामलाई भन् नभुयो, “यो 
िनँ चय जािनराख् , िक ितॆा सन् तानह  कुनै एउटा देशमा ूवासी भएर बः नेछन ्, 
जनु देश ितनीह को होइन, र त् यस देशका मािनसह का कमारा-कमारी 
हनेुछन ्, र चार सय वषर्सम् म ितनीह  िथचोिमचोमा पनछन ्। १४ तर ितनीह  
जनु जाितका दास बन् नेछन ्, उनीह को पिन म इन् साफ गनछु, र पिछबाट 
ितनीह  धेरै धन-सम् पि  िलएर िनस ्िकआउनेछन ्। १५ ितमीचािहँ आफ् ना 
िपतहृ कहाँ शािन् तिसत जानेछौ। ितॆो पूरो बढ़ेुसकालमा ितमीलाई गािड़नेछ। 
१६ चौथो पःु तामा ितॆा सन् तानह  ितनीह  फेिर यहाँ आउनेछन ्, िकनिक 
एमोरीह को अधमर् अिहलेसम् म पूरा भएको छैन।”  १७ सूयर् अः ताएपिछ जब 
अधँ् यारो भयो तब मासकुा टुबाह का बीचबाट धूवाँ आइरहेको आगोको एउटा 
मकल र बिलरहेको एउटा राँको िछिरगयो। १८ त् यसै िदन परमूभलेु 
अॄामिसत यसो भनेर करार बाँध् नभुयो, “ितॆा सन् तानह लाई िमौदेशको 
नदीदेिख महानदी यूृेिटससम् मको यो देश मैले िदएको छु।" र रोमी ४:१-५ 
"१ अब, शरीरअनसुारका हाॆा पखुार् अॄाहामको सम् बन् धमा हामी के भन  त? 
२ यिद अॄाहाम काम ारा धमीर् ठहिरएका भए उनलाई घमण् ड गन केही ठाउँ 
रहनेिथयो, तर परमेँ वरको अगािड त होइन। ३ िकनिक पिवऽ-शाः ऽले के 
भन् छ? “अॄाहामले परमेँ वरमािथ िवँ वास गरे, र त् यो उनको िनिम् त धािमर्कता 
गिनयो।” ४ अब काम गनले जनु ज् याला पाउँछ त् यो दान होइन, तर त् यो 
उसको पाउने हक हो। ५ जसले कमर्चािहँ गदन, तर भिक्तहीनलाई धमीर् 
ठहराउनहुनेु परमेँ वरमािथ भरोसा राख् तछ, त् यः तो मािनसको िवँ वास धािमर्कता 
गिनन् छ।"  
    अॄाहमले परमेँ वरलाई िवँ वास गरे। उनलाई परमेँ वरले गनुर्भएको 
ूित ालाई उनले िवँ वास गरे। उनको केवल यो िवँ वासले गदार् उनी 
धमार्त्मा वा परमेँ वरको साम ुधमीर् अथार्त ् िनद ष ठहिरएस। उनलाई घोषणा 
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गिरएको िनद ष वा धमीर्को करार सःतो वा हल्का पाराले आउने अनमुह 
िथएन: परमेँ वरको आ ालाई पालन गरेर र उचालेर करारलाई िनरन्तरता िदने 
ूितव ता अॄाहमले गरेका िथए। यसको ज्वलन्त उदाहरण हामीले उत्पि  
२२मा हेछ  जहाँ मोरायाहको पहाडमा उनको अनभुव भएको लेिखएको छ। 
उनले जे गरेतापिन उनको िबयाकलापले होइन तर उनको िवँ वासले गदार् 
उनी धमीर् ठहिरएको िथयो (रोमी ४:५)। त्यसैकारण शताब्दीय  पिछ पावलले 
अॄाहमको अनकुरणीय उदाहरणलाई िलएर परमेँ वरका जनह सँग गिरएका 
करारका ूित ाह  अनसुार िजउन ुभनेको के हो भनेर अथर् खलुाएका िथए। 
    यो िवषयबःत ु बाइबलभरी नै गिुञ् जएको छ। पावलले अक  पटक 
गलाती ३:६मा पिन उत्पि  १५:६लाई िलएर िवँ वास ारामाऽै अॄाहम कसरी 
धमीर् ठहिरयो भनेर बताउँदछ। उनको सन्तान ारा नै सारा रा का 
मािनसह ले आिशष पाउनेछन ्भनेर गरेको करार गलाती ३:८, ९मा पावलले 
उल्लेख गदर्छन।् ती करारका ूित ाह  सबै यहूदी र यहूदी नभएका ूत्येक 
मािनसलाई ूदान गिरएको छ, जो िवँ वासमा छन ्(गलाती ३:७)। यसरी कुनै 
धमर्कमर् वा दश आ ाह  पालन गरेर कोही धमीर् वा परमेँ वरको साम ुिनद ष 
ठहिरने होइन तर उहाँमािथको िवँ वास ारामाऽ ठहिरन्छ। त्यही धमीर् वा 
िनद ष वा परमेँ वरको साम ुसफा हनु गएकोले नै त्यसलाई िनरन्तरता िदन 
उहाँका जनह ले उहाँका आ ाह  िशरोपर गरेर चल्दछन।् 
   यिमर्याको पःुतकमा पिन व्यवःथाको सन्दभर्लाई िलएर नयाँ करारको 
बारेमा यसरी चचार् गछर्न:् "परमूभ ु भन् नहुनु् छ, “ती िदनपिछ म इॐाएलको 
घरानासँग यो करार बाँध् नेछु, ितनीह का मनमा मेरो व् यवः था रािखिदनेछु, र 
ितनीह का दयमा त् यो लेिखिदनेछु, र म ितनीह का परमेँ वर हनेुछु, र 
ितनीह  मेरा ूजा हनेुछन ्" (यिमर्या ३१:३३)। यही भाषा लेबीह को 
पःुतकमा व्यक्त गिरएको छ, "म ितमीह का बीचमा िहँड़डलु गनछु, र म 
ितमीह का परमेँ वर हनेुछु, अिन ितमीह चािहँ मेरा ूजा हनेुछौ" (लेवीह  
२६:१२)।  
    यगुको अन्तमा चेतावनीको लािग िदएका ूकाश १४मा उल्लेिखत तीन 
ःवगर्दूतह का सन्देशह सगँ करारको अवधारणा र ससुमाचारको सन्देश कसरी 
ाक् कै िमल्दछ? सोच्नहुोस।् 
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२. करार र इॐाएल जाित 
        "ितमीह को धािमर्कता वा ईमानदारीको कारणले उनीह को देश 
अिधकार गनर् ितमीह  ूवेश गनर् लागेका होइनौ। तर यी जाितको दुं  टताले 
गदार् ितमीह का पखुार् अॄाहाम, इसहाक र याकूबिसत गनुर्भएको ूित ा पूरा 
गनर्लाई परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले ियनीह लाई ितमीह का सामबुाट 
िनकाल् नहुनेुछ। ६ यसकारण याद राख, िक ितमीह को धािमर्कताको कारणले 
यो असल देश परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले ितमीह को अिधकारमा िदन 
लाग् नभुएको होइन। िकनभने ितमीह  त हठी मािनसह  हौ" (व्यवःथा 
९:५,६, "आफ् ना दासह  अॄाहाम, इसहाक र याकूबलाई सम् झनहुोस ्। यी 
मािनसह का हठ, दुं  टता र पापितर नहेनुर्होस ्" व्यवःथा ९:२७)। मािथको 
पदमा करारका ूित ाह को वाःतिवकतालाई कसरी ूकट गिरएको छ? 
  यहा ँ पिन अनमुहको करार देखापछर्: ती मािनसह ले िनरन्तर पमा भलु 
गिररहेतापिन वा हठी, िविोही भएर बसेतापिन परमेँ वरले ितनीह को िनिम्त 
अनमुह ारा काम गिररहनभुएको िथयो। (आज पिन त्यही िकिसमको 
ससुमाचारले काम गरेको हनुपुछर्)। पूखार्ह लाई गरेको ूित ाले गदार् नै 
परमेँ वरको अनमुह भिवंयका सन्तानह लाई पिन उपलब्ध गराइएको िथयो। 
    जब मोशाले आफ्ना जनह सँग करारको ूित ाह को मािमलामा चचार् 
गरे, तब उनले ूायजसो पूखार्ह लाई िदएका करारका ूित ाह लाई 
औलँ्याएका िथए। 
   हेन ुर्होस देहायका पदह । ती पदह मा के भिनएको छ जसले 
करारका ूित ाह ले कसरी काम गदर्छन ् भनेर हामीलाई देखाउन सहयोग 
गदर्छ? हेन ुर्होस ् "२३ धेरै िदन िबतेपिछ िमौका राजा मरे। इॐाएली जाितले 
दासत् वको कारण सःु केरा हालेर पकुारा गनर् लागे। दासत् वको बन् धनमा 
ितनीह ले गरेको पकुारा परमेँ वरकहाँ पगु् यो। २४ परमेँ वरले ितनीह को 
सःु केरा सनु् नभुयो, र अॄाहाम, इसहाक र याकूबिसत गनुर्भएको आफ् नो करार 
सम् झनभुयो। २५ यसैले परमेँ वरले इॐाएलीह मािथ नजर राख् नभुयो, र उहाँ 
ितनीह को अवः थामा िचिन् तत हनुभुयो" (ूःथान २:२३-२५), "६ “यसकारण 
इॐाएलीह लाई भन ्, Õम परमूभ ु हुँ। म ितमीह लाई िमौीह का 
बोझामिुनबाट िनकाल् नेछु, र ितनीह को दासत् वबाट छुटकारा िदनेछु। आफ् नो 
हात उठाएर ितनीह लाई भारी दण् ड िदएर म ितमीह को उ ार गनछु। ७ म 
ितमीह लाई मेरै ूजा हनुलाई महण गनछु, र म ितमीह का परमेँ वर हनेुछु। 
अिन म ितमीह का परमूभ ु परमेँ वर हुँ, जसले ितमीह लाई िमौीह को 
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दासत् वबाट िनकाल् नभुयो भन् ने कुरा ितमीह ले जान् नेछौ। ८ अिन म 
ितमीह लाई त् यस देशमा ल् याउनछुे जो अॄाहाम, इसहाक र याकूबलाई िदने 
मैले शपथ खाएर ूित ा गरेको िथए।ँ म त् यो ितमीह को अिधकारमा िदनेछु। 
म परमूभ ुहुँ” ( ूःथान ६:६-८) र "४० “ Õतर यिद ितनीह ले आफ् नै र 
आफ् ना िपता-पखुार्का पाप,र मेरो िव मा ितनीह ले िवँ वासघात गरेको अधमर् 
र मूित देखाएको शऽतुा ः वीकार गरे भनेÑ ४१ जसले गदार् म ितनीह को 
शऽ ु भए,ँ र मैले ितनीह लाई ितनीह का शऽहु को देशमा पठाएÑँ यिद 
आफ् ना दुं  ट दय नॆ तलु् याई आफ् ना पापका लािग सजाय भोगे भने, ४२ 
याकूब, इसहाक र अॄाहामसँग गरेको मेरो करारको साथै त् यो देशलाई पिन म 
सम् झनेछु। ४३ त् यो देश ितनीह ले त् याग् नेछन ्, र ितनीह िवना उजाड़ रहँदा 
देशले आफ् ना शबाथह  भोग गनछ। अिन ितनीह ले आफ् नो अधमर्को सजाय 
भोग् नेछन ्, जनु सजाय मेरो िवधान ल याउँदा र मेरा िविधलाई ितरः कार गदार् 
मैले ितनीह लाई िदएको िथए"ँ (लेवीह  २६:४०-४३)।  
    िमौदेशबाट इॐाएलीह लाई िनकालेर ल्याउननैु परमेँ वरको महान ्
अचम्मको मिुक्तिदने अनमुहको ूितक िथयो। करारको अनमुहको ूित ा 
ितनीह का पूखार्ह लाई गरेको आधारमा सो कायर् गिरएको िथयो। फेिर 
करारबाट पाइने फाइदाह  सु हनुहुुँदा पिहलेदेिख नै ितनीह को िनिम्त 
ूित ाह  रिचएका िथए। यसरी, ितनीह को आफ्नै योग्यताको कारणले वा 
असल कामले गदार् होइन तर ितनीह लाई उ ार गन ूित ाह  पूरा गनर् 
िविभ  अचम्म कामह  गनुर्हुँदै र िमौदेशबाट िनःकेर आएको बेलामा िविभ  
घट्नाह ारा परमेँ वरले ितनीह लाई उपलब्ध गराउनभुएको िथयो। 
  िमौदेशबाट िनःकेको समयमा नै परमेँ वरका सबै ूित ाह  पूरा भएका 
िथएनन।् िमौदेशबाट िसनैको पहाडमा आइपगेुको बेलामा करारको 
आिधकािरक ःथापना त्यस पहाडमा भएको िथयो (ूःथान २० हेन ुर्होस)्। त्यस 
करारको केन्ििवन्दमुा ससुमाचार र व्यवःथा, दश आ ाह  िथए जनु 
ितनीह लाई मा  वा पालन गनर् आ ान गिरएको िथयो। ितनीह लाई उ ार 
गिरसकेपिछ नै (ससुमाचार) परमेँ वरसँग मिुक्त िदने सम्बन्धमा लाग्न त्यस 
करारलाई ूकट गिरएको िथयो। व्यवःथा वा दश आ ाह ह लाई 
ितनीह को तफर् बाट पालन गरेर करारलाई िनरन्तरता िदन व्यवःथाको 
पःुतकमा बारम्बार दोहोर् याइएको हामी पाउँछ । त्यो करार िसनैको पहाडमा 
अनमुोदन गिरएको िथयो। 
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   आज पिन हाॆो जीवनमा परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह ले 
कःतो भिूमका खेल्नपुदर्छ? हामी पिन अनमुह ारा मिुक्त पाएका छौ। 
परमेँ वरसँग हाॆो सम्बन्धको अनभुव गनर् उहाँको व्यवःथा वा दश आ ाह  
िकन िनणार्यक छ? 
 
३. करारको पःुतक 
      करारलाई िहॄू भाषामा बेिरट berit भिनन्छ। यसको अवधारणाले 
परमेँ वरको सम्बन्ध उहाकँा जनह को बीचमा भएको देखाउँछ। यो 
अवधारणा बाइबलभिर छिरएतापिन यो करार शब्द व्यवःथाको पःुतकमा धेरै 
उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसैले गदार् व्यवःथाको पःुतकलाई ूायजसो 
"करारको पःुतक" भनेर पिन सम्बोधन गिरन्छ। 
   व्यवःथा ५:१-२१ पढ्नहुोस।् यहाँ के भइरहेको छ जसले गदार् 
व्यवःथाको पःुतकमा करारको अवधारणालाई केन्ििवन्द ु मािनएको हामीलाई 
बझुाउन खोज्दछ? हेन ुर्होस,् "१ मोशाले सबै इॐाएलीह लाई बोलाएर भने: हे 
इॐाएली हो, आज मैले ितमीह लाई िदएका िविध र िवधान सनु, र ती 
होिशयारीसाथ पालन गर। २ परमूभ ुहाॆा परमेँ वरले हामीिसत होरेबमा करार 
बाँध् नभुयो। ३ परमूभलेु यो करार हाॆा िपता-पखुार्सँग होइन, तर हामीसगँ, जो 
आजसम् म यहाँ जीिवत छ , यो बाँध् नभुएको हो। ४ परमूभलेु ितमीह सगँ 
पवर्तमा अिग् नबाट आमनेसामने कुरा गनुर्भयो। ५ (त् यस बेला म नै परमूभ ुर 
ितमीह का बीचमा भएर परमूभकुा वचन ितमीह लाई जनाउन खड़ा भए,ँ 
िकनिक ितमीह  अिग् नको कारण डराएका िथयौ, र पवर्तमा उक् लेनौ।) अिन 
उहाँले भन् नभुयो: ६ “म परमूभ ु ितमीह का परमेँ वर हुँ, जसले ितमीह लाई 
िमौदेश, अथार्त ् दासत् वको देशबाट िनकालेर ल् याए।ँ  ७ “मबाहेक अ  कुनै 
देवता-देवीह  नमान् नू।   
 ८ “आफ् ना िनिम् त खोपेर कुनै िकिसमको मूितर् नबनाउनू, मािथ आकाश अथवा 
तल पथृ् वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको ूितमूितर् नबनाउनू। 
९ ितनीह का साम ु निनहरुनू, ितनीह को पूजा नगनूर्, िकनिक म परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वर डाह गन परमेँ वर हुँ। मेरो अवहेलना गन िपता-पखुार्का 
अधमर्को दण् ड उनीह का सन् तानह लाई उनीह का तेॐो र चौथो पःु तासम् म 
िदनेछु,   
  १० तर मलाई ूमे गन र मेरा आ ाह  पालन गनह का हजार  
पःु तामािथ म कृपा गनछु।  ११ “परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरको नाउँ व् यथमा 
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निलनू, िकनिक उहाँको नाउँ व् यथमा िलनेलाई परमूभलेु िनरपराध 
ठहराउनहुनेुछैन। १२ “परमूभ ु आफ् ना परमेँ वरले आ ा गनुर्भएबमोिजम 
शबाथ-िदन पिवऽ राख् न याद राख् नू। १३ छ िदनसम् म पिरौम गरेर आफ् ना 
सबै काम गनूर्,  १४ तर सात चािहँ िदन परमूभ ुितमीह का परमेँ वरको िनिम् त 
शबाथ हो। त् यसमा ितमीह ले केही काम नगनूर्- आफ् ना छोराछोरी, कमारा-
कमारी, गो , गधा कुनै पशलेु सहरिभऽ भएको परदेशीले पिन केही काम 
नगरोस ्। आफ् ना कमारा र कमारीले ितमीह सगँ िवौाम ग न ्। १५ ितमीह  
िमौमा कमारा हुँदा कसरी परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले आफ् नो बाहबुल र 
फैिलएको पाखरुा ूयोग गरी ितमीह लाई िनकालेर ल् याउनभुयो, सो याद राख। 
यसैकारण परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले शबाथ मान् न ितमीह लाई आ ा 
गनुर्भएको हो। १६ परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरले आ ा िदनभुएझ आफ् ना बाब ुर 
आमालाई आदर गनूर्, र परमूभ ु आफ् ना परमेँ वरले िदनभुएको देशमा 
ितमीह को आय ुलामो होस ्, र त् यहाँ ितमीह को भलो होस ्। १७ “हत् या 
नगनूर्। १८ “व् यिभचार नगनूर्। १९ “चोरी नगनूर्। २० “आफ् नो िछमेकीको 
िव मा झूटो गवाही निदनू। २१ “आफ् नो िछमेकीका पत् नी, घर, खेतबारी, 
कमारा, कमारी, गो , गधा, अथवा त् यसको कुनै पिन वः तकुो लालच नगनूर्।”   
     िमौदेशबाट इॐाएलीह लाई छुटाएर ल्याएको केही समयिभऽै 
परमेँ वरले ितनीह सँग िसनै पहाडमा करारको ःथापना गनुर्भएको िथयो। 
ितनीह  ूित ा गिरएको देशमा पःनपुन समयको ठीक अिघ त्यो कायर् भएको 
िथयो। अब म भिूममा ४० वषर्को भ तािरएको समयपिछ ितनीह  ूित ा 
गिरएको देशमा फेिर जान ुअिघ परमेँ वरले मोशा ारा ूित ाको करार (उत्पि  
१२:७, ूःथान १२:२५) सनुाउनभुएको िथयो। त्यो करार िथयो दश 
आ ाह । दश आ ाह  फेिर दोहोर् याएर िदएका कारण ितनीह सँगको 
करारको सम्बन्धमा ती आ ाह  मा ुपन अिभभारा ितनीह मािथ िदएको िथयो 
भनेर  जोड गनर्लाई नै परमेँ वरले मोशा ारा सनुाउनभुएको िथयो।  
   हो, ितनीह लाई िदइएका करारका ूित ाह  परमेँ वरले पूरा 
गनुर्हनेुछ। अब यो करारको सम्बन्धलाई थािमराख् न वा उचािलराख् न 
ितनीह लाई सिुम्पएको दश आ ाह को पालन गन िजम्मेवारी ितनीह को 
िथयो: "उहाँले आफ् नो करार, आफ् ना दश आ ा ितमीह ले पालन गनर् भनी 
िदनभुयो, र उहाँले दईु वटा िशला-पाटीमा ती लेिखिदनभुयो" (व्यवःथा 
४:१३)। िसनै पहाडमा परमेँ वरले पिहले सबैको अगािड दश आ ाह  
मौिखक पमा सम्बोधन गनुर्भयो र िलिखत पमा पिन िदनभुयो, अब फेिर 

४४



ितनीह  ूित ा गिरएको देशमा जानभुन्दा ठीक अिघ फेिर िदनभुएको िथयो। 
शताब्दीय  पिहले ितनीह का पूखार्ह लाई िदइएको अनन्तको करार यसबेला 
पिन ूकट गिरएको िथयो। यो करार िकन अनन्तको भयो भने पथृ्वीको 
अिःतत्व हनुभुन्दा अिघदेिख नै दश आ ाह  परमेँ वरको राज्यको संिवधान 
िथयो (लिुशफर र उसका ःवगर्दूतह ले पिहलो आ ाको िब मा गएका 
िथए। परमेँ वरको राज्यको लोभ गनुर् नै उसको पतन हनु गएको िथयो। 
यसरी एकपिछ अक  आ ाह  उसले उल्लङ् घन गरेको िथयो-अनवुादक)। 
  "यिद मािनसलाई सैतानले आफ्नो कब्जामा िलयो भने उसबाट मकु्त गनर् 
परमेँ वर िपता र उहाँको पऽु एक भएर करार बाँधेका िथए। यो कायर् यस 
पथृ्वीलाई सिृ  गनुर्भन्दा अिघ नै भएको िथयो। मानव जाितको वचावको िनिम्त 
भी  आफै जमानी ब  ितनीह  हात िमलाएर गिम्भर बाचा बाँधेका िथए।"-
एलेन जी ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ८३४बाट पान्तिरत। 
    व्यवःथा ५:३ पढ्नहुोस।् यस पदलाई हामीले राॆोसगँ कसरी बझु्ने? 
हेन ुर्होस,् "परमूभलेु यो करार हाॆा िपता-पखुार्सँग होइन, तर हामीसगँ, जो 
आजसम् म यहाँ जीिवत छ , यो बाँध् नभुएको हो।"  
    मोशाले ितनीह लाई के भिनरहेका िथए? उनले सम्बोधन गरेका 
तत्कािलन इॐाएलीह का बाबआुमाह  िबितसकेका िथए। ितनीह का 
बाबआुमाह सँग ःथापना गरेको गिरमामय करार अब ितनीह सँग पिन गरेको 
छ भनेर उनले सनुाएका िथए। जसरी िवगतको पःुताले परमेँ वरको करार वा 
दश आ ाह लाई जथाभावी ूयोग गरे वा वेवाःता गरे त्यसरी नै ितनीह ले 
नगरोस ् भनेर मोशाले थाहा िदएका िथए। ूित ाह  र िजम्मेवारीह  अब 
ितनीह को हातमा रािखिदएको िथयो। 
 
४. परमेँ वरका िवशेष जनह  
    इॐाएलीह  म भिूभमा याऽा गिररेहको समयमा त्यसबेलाका 
पौरािणक संसार कःतो िथयो अिहले हामीले बझु्न गार् हो छ। त्यसबेलाको 
इॐाएलका विरपिर रहेका अनेक  राज्य र सभ्यताह  अिहले केवल 
भग्नावशेषमामाऽ पिुरएका छन।् त्यसले गदार् इॐाएलीह को अिःतत्व भएको 
बेलाका धेरै सानाितना मूितर्पूजक रा ह को बारेमा हामीलाई कसरी थाहा 
हनु्छ र? 
   धेरै त त्यसको बारेमा हामीलाई ान छैन। तर त्यसबेलाको मध्यपूवर् 
एिशया वा पूरै एिशया महादेश सवर्शिक्तमान सिृ कतार् परमेँ वरको आराधना 
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नगिर सिृ लाई नै भगवान हो भनेर पूजा गन, अनेक  देवीदेवता र ितनीह का 
मूितर्ह लाई पूजा गन बालकह लाई बिलिदने जःता अत्यन्तै घिटया धािमर्क र 
सामािजक चलनचल्तीह  ती देशह का मािनसह ले पालन गदर्थे। कुनै देवी 
वा देवताह को नाउँमा आफ्नै बालबच्चाह  बिलिदने जःतो दु  संःकृित, 
सभ्यता र धमर्को कल्पना पिन गदर् सक्दैन  (हनु त हाॆो एिशया महादेशका 
देशह को िनिम्त नरबिल चलन केवल कथा वा परुाणमामाऽ नभएको 
पाइन्छ। सन २०१५मा एक जना झाँिबको सल्लाह अनसुार नेपालको एउटा 
गाउँमा १० वषर्को बालकलाई बिल िदएको िथयो-िसएनएन न्यजु जलुाई २७, 
२०१५-अनवुादक)। 
    पौरािणक इॐाएलको इितहासभिर ितनीह का िछमेकी रा ह ले 
गरेका धमर् र संःकारह  पालन नगनर् परमेँ वरले बारम्बार चेतावनी िदनभुएमा 
हामी अचम्म मा ु हु । व्यवःथा १८:९-१२मा मोशाले यसरी सम्बोधन 
गरेका िथए "९ परमूभलेु ितमीह लाई िदनहुनेु देशमा ितमीह  आइपगेुपिछ 
त् यहा ँबः ने जाितह का घिृणत रीितिरवाजह  देखािसकी नगनूर्। १० आफ् नो 
छोरा वा छोरीलाई आगोमा बिल गन, शकूनअपशकून बताउने, जोखना हेन, 
जादूगरी गन, ११ टुनामनुा गन, मतृसँग सल् लाह िलने िबजवुा वा झाँबी 
ितमीह का बीचमा कोही नहोस ्। १२ 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।"  
   ती घिृणत संःकारले पोितएको रा ह को बीचबाट परमेँ वरले 
इॐाएलीह लाई छा ुभएर बेग्लै र िवशेष लआयको िनिम्त अलग राख् नभुएको 
िथयो। परमेँ वरसँगको करारमा पसेपिछ ितनीह  िवशेष जाित हनु गएको 
िथयो। ितनीह को िवशेष लआय िथयो, संसारको साम ु ःवगर् र पथृ्वी सिृ  
गनुर्हनेु केवल एकमाऽ सिृ कतार् परमेँ वरको िनिम्त गवाही ब ु। 
   व्यवःथा २६:१६-१९ पढ्नहुोस।् परमेँ वर र इॐाएलीह को बीचमा 
भएको करारको सम्बन्धलाई ती पदह ले सारांशको पमा कसरी ूःततु गरेको 
छ? करारूित ूितब ता कायम गिररहँदा ितनीह  कःतो खालका मािनसह  
हनु ्भनेर ितनीह ले कसरी देखाउने? त्यसबाट हामीले नै कःतो पाठ िसक्ने? 
हेन ुर्होस,् "१६ यी नै िविधिवधान पालन गनर् भनी परमूभ ु ितमीह का 
परमेँ वरले ितमीह लाई आज आ ा िदनहुनु् छ। ितमीह ले ती आफ् नो सारा 
दय र सारा ूाणले ध् यानिसत पालन गर। १७ “परमूभ ु हाॆा परमेँ वर 
हनुहुनु् छ, हामी उहाँका मागर्मा िहँ  नेछ  र उहाँका िविध, आ ा र िवधानह  
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मान् नेछ , र उहाँको वचन पालन गनछ ” भनी ितमीह ले आज िनँ चय गरेका 
छौ। १८ आज परमूभलेु ितमीह  उहाँको ूित ाअनसुार आफ् नै ूजा र 
उहाँको अमूल् य सम् पि  बनेका छौ र ितमीह ले उहाँका सबै आ ाह  पालन 
गनपछर् भनी घोषणा गनुर्भएको छ। १९ ितमीह लाई उहाँले बनाउनभुएका सबै 
जाितह लाई भन् दा बढ़ी ूशंसा, सम् मान र कीितर् िदनहुनेुछ, र उहाँको 
ूित ाअनसुार ितमीह  परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरको िनिम् त एक पिवऽ जाित 
हनेुछौ भनी उहाँले घोषणा गनुर्भएको छ।"   
   "यी नै", "आज", भ े जःता वतर्मान समयसापेिक्षत शब्दह  ूयोग 
गिर परमेँ वरले आदेश िदनभुएको िविधिबधानह  पालन गनर् मोशाले िदएका 
िनदशन अचम्मको मा ुपदर्छ। ४० वषर्सम्म उनले त्यही आदेशह  उनले 
इॐाएलीह लाई िसकाइरहेका िथए। ितनीह  परमेँ वरको िवँ वासी, पिवऽ 
जन र िवशेष जनह  हनु त्यसैबेला आफूह लाई समिपर्त गनर् मोशाले फेिर 
आ ान गरेका िथए (पद १७ मोशाले त्यही अवधारणा फेिर भन्दछन)्। 
ितनीह  करारको रा  हनेु ितनीह को पिहचाननै ितनीह ले परमेँ वरका 
आदेशह  पालन गरेर देखाउने िथयो। त्यही केिन्िय कारणले गदार् ितनीह  
िबशेष जाित भएर खडा भएको िथयो। सारा िवँ वमा ितनीह माऽ एक रा  
िथयो जसले सत्य परमेँ वरलाई िचनेको िथयो, उहाँको सत्यताको बारेमा 
ितनीह लाई ान िथयो र ितनीह  अथर्मूलक र िदघार्य ुभएर बाँचेको परमेँ वर 
चाहनहुनु्छ भ े आत्म ानले सम्प  भएको िथयो। ितनीह मा "वतर्मान वा 
समयसापेिक्षत सत्य" थाहा िथयोमाऽ होइन ितनीह  आफै पिन सत्यको खोल 
लगाएर बःनपुथ्य । जबसम्म येशू जो "सत्य" आफै हनुहुनु्छ, उहा ँ
नआउञ् जेल ितनीह  िवँ वको साम ु िवशेष सत्यवादी र सत्य परमेँ वरलाई 
िचनाउने रा  हनेु अवसर उहाँले िदनभुएको िथयो। 
  "आजकै िदन" परमेँ वरमा समिपर्त हनु ु भ  े धारणा र उहाँका 
करारसगँ सम्बिन्धत आवँयकता ितनीह ले पूरा गनुर्पन धारणा ितनीह लाईमाऽ 
होइन हामीलाई पिन िकन समयसापेिक्षत वा मह वपूणर् छ? 
 
५. अ  ूितकह  
     तत्कािलन रा रा ह को बीचमा गिरने करारको सम्झौता र 
परमेँ वरले इॐाएलीह सँग गनुर्भएको करारमा समानता भएको बाइबलका 
िव ानह ले महससु गरेकाछन।् यो समानताले हामीलाई छक् क पानुर्हुँदैन। 
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इॐाएलीह ले बझेुका वातावरण र पिरवेशमा परमेँ वर ितनीह सँग काम 
गिररहनभुएको िथयो। 
   फेिर त्यसैबखत करारको अवधारणा वा दईु समूहह को बीचमा हनेु 
िविभ  िनयमह  समावेश भएको काननुी सहमत औपचािरक र सिजलैसँग 
सेलाउन सक्ने हनुसक्छ। हो, परमेँ वरसँग गिरने करारमा काननुी ूावधानह  
हनुपुदर्छ िकनिक परमेँ वर आफै काननु वा व्यवःथाको परमेँ वर हनुहुनु्छ। 
तर परमेँ वरले आफ्ना जनह सँग ःथापना गनर् चाहनभुएको सम्बन्ध केवल 
औपचािरक र काननुी िहसाबले नहेिर अझ फरािकलो र गिहर् याइ िहसाबले 
हेन ुर्पछर् र अनभुव गनुर्पछर् भ े परमेँ वरको चाहना हो। त्यसकारण परमेँ वर 
र इॐाएलीह को बीचमा भएको करारको सम्बन्धलाई अझ राॆोसँग बझुाउन 
व्यवःथाको पःुतकमा करारको बारेमा अ  िचऽणह  गरेको छ। 
    देहायका पदह  हेन ुर्होस।् कःतो िकिसमको ूितक वा िचऽण गिरएको 
छ र यसले परमेँ वर र उहाँका जनह को बीचमा भएको सम्बन्धलाई अझ 
कसरी राॆोसगँ बझुाउन ूयास गदर्छ? हेन ुर्होस,् व्यवःथा ८:५ "ितमीह ले यो 
जान, िक मान् छेले आफ् नो छोरालाई अनशुासनमा राखेको झ परमूभ ुितमीह का 
परमेँ वरले ितमीह लाई अनशुासनमा राख् नहुनु्छ ( पान्तिरत)", व्यवःथा 
१४:१,२ "१ ितमीह  परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरका सन् तान हौ। मतृकह का 
लािग ितमीह ले आफ् नो शरीरमा घाउ नपानूर्, िशरको अगािड़को भाग नखौरनू। 
२ िकनिक ितमीह  त परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरको लािग एक पिवऽ जाित 
हौ। परमूभलेु पथृ् वीमा भएका समः त मािनसजाितबाट ितमीह लाई नै आफ् नो 
अमूल् य सम् पि  हनुलाई चनु् नभुएको छ।" र व्यवःथा ३२:६,१८-२० "६ के 
यसरी नै ितमीह ले परमूभलुाई कृत ता देखाउँछौ, हे मूखर् र बिु  नभएका 
मािनसह  ितमीह लाई सिृं ट गन र बनाउने उहाँ नै ितमीह का िपता, 
ितमीह का सिृं टकतार् हनुहुनु् न र?... १८ ितमीह लाई जन् माउने च ानलाई 
ितमीह ले त् याग् यौ, ितमीह लाई जन् म िदनहुनेु परमेँ वरलाई ितमीह ले िबः य । 
१९ त् यो देखेर परमूभलेु ितनीह लाई ितरः कार गनुर्भयो, िकनभने उहाँका 
छोराछोरीह को कारण उहाँलाई रीस उ ो। २० तब उहाँले भन् नभुयो, “म 
ितनीह बाट आफ् नो मखु लकुाउनेछु, अिन ितनीह को अन् त के हनेुछ, म 
हेनछु। िकनिक ितनीह  उल् टा पःु ताका हनु ्,  िवँ वासघाती सन् तानह  हनु ्।" 
   फेिर देहायका पदह  पढ्नहुोस।् यहाँ पिन िचऽण गिरएको ूितक के 
हो र यसले पिन आफ्ना जनह सँग परमेँ वरले कःतो सम्बन्ध राख् न 
चाहनभुएको देखाउँछ? हेन ुर्होस,् व्यवःथा ४:२० "ितमीह लाई चािहँ परमूभलेु 
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िलएर फलामको भ ीदेिख जः तै िमौदेिख, ितमीह  अिहले भएझ आफ् नो िनज 
उ रािधकारी बनाउन िनकाली ल् याउनभुयो।" र व्यवःथा ३२:९ "परमूभकुो 
िनज िहः सा उहाँका मािनसह  हनु ्,  
याकूब उहाँका अंशको भाग हनु ्।"   
   मािथ व्यक्त गिरएका अवधारणाह मा आदशर् पिरवारलाई 
औलँ्याउँछ। पिरवारको बीचमा घिन , बिलयो र ूिेमलो सम्बन्ध हनुपुदर्छ। 
आफ्ना जनह सँग त्यस खालको सम्बन्ध होस ्भनेर परमेँ वरको इच्छा सध 
हो। ितनीह ले येशूलाई लज्जाःपद पमा ितरःकार गरेर उहाँलाई बुसमा 
टाँगेतापिन पनु त्थानपिछ येशूले दवैु मेरीह लाई भ ुभयो, "जाऊ र मेरा 
भाइह लाई गािललमा जाऊ भन, र त्यहाँ ितनीह ले मलाई देख् नेछन"् (म ी 
२८:१० पान्तिरत)। पनु त्थान हनुभुएको येशूले नै उहाँका यहूदी  
चेलाह लाई मेरा भाइह  भनेर सम्बोधन गनुर्भयो। योग्य नठहिरएका 
मािनसह लाई पिन भी को ूमे र अनमुहको ूवाह भएको िथयो। परमेँ वर र 
मानव जगतसँगको सम्बन्धलाई उहाँले देखाउनभुएको मह वपूणर् तत्वह  नै 
उहाँको ूमे र अनमुह हो त्यो पिन ती तत्वह  पाउन योग्य नभएतापिन। 
   परमेँ वरसँग तपाईँको सम्बन्ध कःतो छ? उहाँको व्यवःथा पालन गनर् 
तपाईँले उहाँसँग करार बाँध्न ुभएको पिरूआेयमा तपाईँ उहाँसँगको ूमेमा अझ 
गिहर् याइमा जान र उहाँलाई ूमे गनर् िसक्नहुनु्छ? ती दईु धारणाह  िकन एक 
आपसमा बाँिझन्दैन ब  आदरणीय छ? 
 
उपसंहार 
थप जानकारी: "औपचािरक वा िविध पूरा गन धमर्लेमाऽै मािनसह  धमर्को 
बन्धनमा परेको महससु हनु्छ। हामीह कै शिक्त वा बलले परमेँ वरको 
व्यवःथालाई पालन गन दावीले िविधवाद जन्माउँछ। यिद हामी अॄाहमसँग 
गिरएको करारमा आउन सक्य  भनेमाऽ हामीलाई आशा छ। त्यो  करार हो 
येशू भी लाई िवँ वास गरेर अनमुहको करारमा पनुर्। जनु आशा िदएर 
अॄाहमलाई ससुमाचार सनुाइएको िथयो त्यही ससुमाचार अिहले हामीलाई 
ूचार गिरएको छ। यसैबाट हामीलाई आशा पाउँछ । अॄाहमले येशूलाई हेरे 
जो हाॆो िवँ वास वा आःथाको लेखक र अन्त्य हनुहुनु्छ"-एलेन जी ाइट 
कमेन्टस, द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठेली ६, प.ृ १०७७बाट पान्तिरत। 
   "यिद सैतानले मािनसलाई आफ्नो कब्जामा िलयो भने उसबाट मकु्त 
गनर् परमेँ वर िपता र उहाँको पऽु एक भएर करार बाँधेका िथए। यो कायर् 
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यस पथृ्वीलाई सिृ  गनुर्भन्दा अिघ नै भएको िथयो। मानव जाितको वचावको 
िनिम्त भी  आफै जमानी ब  ितनीह  हात िमलाएर गिम्भर बाचा बाँधेका 
िथए। यो बाचा येशूले पूरा गनुर्भएको िथयो, जब उहाँले बुसबाट "अब 
िसि यो" िचत्कार गरेर िपतालाई सम्बोधन गनुर्भएको िथयो। ितनीह को 
बीचमा भएको सम्झौता पूण तिरकाले कायर्न्वयन भएको िथयो। अब उहाँले 
िपतासमक्ष यो घोषणा गनुर्हनु्छ: अब िसि यो। हे मेरा ूभ,ु मैलै तपाईँको 
इच्छा पालन गर। मिुक्तको काम मैले सम्प  गर। यिद मैले गरेको काममा 
तपाईँ संत ु  हनुहुनु्छ भने, "तपाईँले मलाई िदनभुएकाह  पिन म जहाँ छु 
त्यही ँ ितनीह  पिन होस'् यूह ा १९:३०, १७:२४"-एलेन जी ाइट, द 
िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ८३४बाट पान्तिरत। 
 
िचन्तनमनन: 

अ.    संसारको ःथापना गनुर्भन्दा अिघ नै िपता र पऽु हामी पितत 
मानव जाितलाई उ ार गनर् हात िमलाउनभुएको िथयो। 
यसको बारेमा ध्यान िदनहुोस।् यसले हामीलाई िकन हौशला 
िदन्छ? उहाँको राज्यमा हामी पःन चाहेको परमेँ वरको 
चाहनाको बारेमा त्यसले के भन्छ? 

आ.  पौरािणक इॐाएलले पूरा गनुर् पन काम हामी सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट भएको हैिशयतले कसरी पूरा गनर् सक्छ ? 
ितनीह ले गरेका गल्तीह  हामीले पिन नगर  भनेर हामीले 
कसरी िसक्ने? 

इ.   ससुमाचार र ससुमाचारका ूित ाह को अवधारणा नयाँ 
करारको केन्ििवन्द ु िकन भएको छ? साधारणतया 
इसाईह ले नयाँ करारमा परमेँ वरको व्यवःथा खारेज भयो 
भनेर िसकाउँछन।् नयाँ करारमा के यःता पदह  छन ्जनु 
अ  इसाईह सगँ त्यस धारणामा हामी सहमत छैन  भनेर 
िसकाउँदछ? ससुमाचारले दश आ ाह  पालन गनुर्पदन भनेर 
धेरै इसाईह ले िकन िसकाउँछन ्होला? 
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कथा ३ 
ःवगर्सँग सम्पकर्  

क्यािथएलहाटर्मान, ५५ म ोिलया 
 

ूःतोता: म ोिलयामा कम्यिुनःट राज्यबाट सन 
१९९०को जनबान्तीपिछ बहदुिलय शासनको ःथापना 
भएको िथयो। सन १९९२मा नयाँ सिम्बधानमा धािमर्क 
ःवतन्ऽता ूदान गिरएको िथयो। त्यो भन्दा पिहले 
कम्यिुनःट शासनमा धािमर्क ःवतन्ऽतामा बन्देज िथयो। 

क्याथी र उनका ौीमान ॄाड कम्यिुनःट शासनपिछ पिहलो एडभेिन्टःट 
ूचारक भएर म ोिलयामा गएका िथए (अिहले उहाँको ौीमान ूभमुा 
सिुतसक्नभुएको छ)। उहाँह  सन १९९१मा एडभेिन्टःट ृिन्टयर िमसनसँग 
आएका िथए। यो िमसन सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट अिभयानलाई समथर्न गन संःथा 
हो। आज पिन क्याथीले म ोिलयामा परमेँ वरको िनिम्त सेवाकायर् गिररहेकी 
िछन।् क्याथी, हामीलाई भ ुहोस,् तपाईँ कसरी ूाथर्ना गनुर्हनु्छ? 
 

क्याथी: जब हामी सन १९९१मा म ोिलयामा आइपगु्य  तब परमेँ वरसँग 
यु ःतरमा ूाथर्ना गनुर्पछर् भनेर मेरो मनमा घचघचाइरहेको िथयो। तर मैले 
ूाथर्ना गर, "ूभ ुम सध ूाथर्ना गिरनै रहेको छु। म यु ःतरमा ूाथर्ना गन 
व्यिक्त होइन, हो र?" मैले परमेँ वरसँग वादिववाद गर। 
    मेरो ौीमान ॄाडको मतृ्यपुिछ मैले दोॐो िववाह गर। त्यसपिछ केही 
समयको लािग हामी एिशयाको अक देशमा सर् य । यु ःतरमा ूाथर्ना गनर् 
परमेँ वरले मलाई फेिर आ ान गिररहनभुएको मैले महससु गर। त्यसपिछ म 
आिजत भएर भनेर परमेँ वरलाई भन, "हनु्छ त, म िदनको तीनपटक ूाथर्ना 
गछुर् भनेर मेरो दैिनक तािलकामा राख्छु।" 
   जब मेरो ौीमान र ती छोरीह  िमलेर िदनको तीन पटक ूाथर्ना गनर् 
थाल्य , तब अचम्मको कामह  हनु थाल्यो। डेराको िनिम्त हामी मिहन सम्म 
खोिजरहेका िथय  र परमेँ वरले हामीलाई रहने घर उपलब्ध गराउनभुयो। मेरो 
ौीमान र मैले अङ्मजेी िसकाउने काम गथ्य , केही समयपिछ त्यो कामबाट 
हामीलाई छुटाइयो तर परमेँ वरले त्यो भन्दा झन असल नया ँिसक्षकको काम 
िदलाइिदनभुयो। 
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   परमेँ वरलाई िनरन्तर पमा ूाथर्ना गदार् हाॆो िनिम्त परमेँ वरले 
चाल्नभुएको त्यो कदम पिहलो िथयो। तब दोॐो कदममा नयाँ करारमा येशूले 
बारम्बार "जागा रहन ुर ूाथर्ना गर," भ ुभएको अथर् के हो भनेर मैले सोच्न 
थाल। त्यसको अथर् खास के िथयो मलाई थाहा िथएन। एलेन जी ाइटको 
पःुतकह बा जागा रहन ु र ूाथर्ना गनुर् भ े भनाइह  जम्मा गर, अिन मैले 
एउटै लेख बनाए।ँ "जागा रहन"ुको अथर् मैले यो बझु िक हामीह का 
भावनाह ूित हामी सतकर्  हनुपुदर्छ, हामीले के बोल्छ  त्यसमा पिन हामी 
होिसयार हनुपुछर् र अ ह ूित हाॆो हेन बानी राॆो छ िक नराॆो, सोूित 
पिन हामी चनाखो हनुपुछर्। 
   िकशोरी अवःथामा मेरी छोरीह  िविभ  कुराह सँग संघषर् गिररहेका 
िथए। अिन मैले ितनीह लाई बारम्बार सोध्थ, "के ितमीह  चनाखो भएर 
ूाथर्ना गर् य ?" ूायजसो, ितनीह ले गरेका छैन  भनेर जवाफ िदन्थे। हाॆो 
घरमा ूाथर्नाको िनिम्त एउटा कोठा छु ाय । त्यहाँ हामीले िदनको तीन 
पल्ट व्यिक्तगत पमा हाॆा पापह  ःवीकार गनर्, हाॆा कमजोरीह  
परमेँ वरलाई बताउन र ितनीह को स ा हामीमा ूिेमलो र नॆ आत्मा होस ्
भनेर ूाथर्ना गनर् थाल्य । त्यसले गदार् हाॆो पािरवािरक सम्बन्ध पिन समुधरु 
हनु थाल्यो। 
 

ूःतोता: तपाईँले बाइबल कसरी पढ्नहुनु्छ?  
क्याथी: एडभेिन्टःट चचर्को अमज िविलयम िमलरले कसरी बाइबल पढ्नहुनु्थ्यो 
सो मैले पढेको िथए।ँ उहाँले ध्यानपूवर्क बाइबलको पद एक एक गिर 
पढ्नहुनु्थ्यो र त्यसको अथर् खोतल्नहुनु्थ्यो। मैले पिन त्यसै गनर् िनणर्य गर। 
अझ िहॄू भाषा वा मीक भाषाका बाइबलका पदह सँग अङ्मजेी पदह  तलुना 
गरेर अध्ययन गिरयो भने झन मज्जा आउँदो रहेछ। 
    अिहले म म ोिलयन भाषामा लेखेको बाइबल पढेर म ोिलयन भाषा 
राॆरी िसक्न खोज्दैछु। कापीसँगै राखेर अङ्मजेी र म ोिलयन भाषाको 
बाइबलको एक एक पद केलाएर अध्ययन गदर्छु। यसरी पढ्दा धेरै समय 
लाग्छ, तर िदनको एउटा अध्याय पढ्न ूयास गदछु। 
    म ोिलयन भाषामा बाइबल पढ्दा मैले बाइबलको नयाँ अथर्ह  बझु्न 
सक िकनिक कितपय पदह  आफ्नै म ोिलयन भाषा सहुाउँदो गरेर अनवुाद 
गिरएको हनु्छ। एक िदन मैले व्यवःथा ३३:१ पद अङ्मजेीमा पढ, "मोशा, 

५०-२ 



परमेँ वरको मािनस।" तर म ोिलयन भाषामा अनवुाद गिरएको छ, 
"परमेँ वरको व्यिक्त मोशा (अझ पु ष भनेर सम्बोधन गिरएको छ-नेपाली 
सरल अनवुादमा मोशा परमेँ वरको जन भनेर अनवुाद गिरएको छ-
अनवुादक)।" यसबारेमा मैले सोच, "के क्याथी पिन परमेँ वरको व्यिक्त वा 
जन भ  सिकन्छ?" त्यो िदनको िनिम्त त्यो पद नै काफी िथयो। 
 

ूःतोता: तपाईँले येशूको बारेमा अ लाई कसरी सनुाउनहुनु्छ वा गवाही 
िदनहुनु्छ?    
 

क्याथी: कितपय देशह को काननुले गदार् येशूको बारेमा खलुमखलु्ला सनुाउन 
िबदेशीह लाई किठन छ। तर तपाईँले ूँ नह  सोध्ने अवसर मािनसह लाई 
िदन सक्नहुनु्छ, कितपय समयमा ितनीह का जवाफह  अत्यन्तै उपयकु्त 
हनु्छन।् 
    म अङ्मजेी भाषाको िशक्षक हुँ। जब म हािजर िलन्छु तब 
िव ाथीर्ह लाई कागजमा केही न केही लेख भनेर अर् हाउँछु। ितनीह ले 
लेख् नको िनिम्त म समय िदन्छु र त्यसको जवाफ पिन िदन्छु। कितपय 
िव ाथीर्ह ले आफ्ना मन खलुाएर लेख् दथे। 
  कितपय समयमा अ ह लाई साथी बनाउँछु, र मेरो घरमा भेटघाट गनर् वा 
खाना खान बोलाउँछु। जब मािनसह  केवल एक, एक जनामाऽै हनु्छन,् तब 
ितनीह  िदल खोलेर छलफल गदर्छन।् यसरीनै मैले म ोिलयन भाषा पिन 
िसक।  
    मेरो दैिनक ूाथर्नाले सावलका वचनह को ूितध्वनी गदर्छ। जब 
उनले येशूलाई डमःकसको बाटोमा देखे तब उनले उहाँसँग सोधे, "ूभ,ु 
तपाईँले मलाई के गरेको चाहनहुनु्छ?" जब हामी पिन "ूभ,ु तपाईँले हामीलाई 
के गरेको चाहनहुनु्छ?" त िदनिदनै उहाकँो चाहना पालन गनर् नया ँ नयाँ 
अवसरह  हामी पाउन सक्छ ।" 

  -लेखक आन्ड्र्य ुमेकचेःनी 
 

५०-३ 
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