
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

    
यस अध्यायका मूल सारा पदह : मकूर् स १२:२०-३१, व्यवःथा १०:१-१९, 
भजन १४६:५-१०, म ी ७:१२, व्यवःथा २७:१९ र याकूब १:२७-२:११। 
यस अध्यायको मूल सार पद:  "यसैकारण ितमीह ले पिन ूवासी वा 
िवदेशीह लाई ूमे गनुर्पछर्, िकनिक िमौमा ितमीह  पिन िवदेशी वा ूवासीह  
िथयौ" (व्यवःथा १०:१९-२०)।  
    एक जना पिण्डत आएर येशूलाई सबै आ ाह मा सबभन्दा ठूलो 
आ ा के हो भनेर सोधेको ूस  हामीले अगािडको अध्यायमा हेर् य  (मकूर् स 
१२:२८)। त्यसको जवाफमा परमेँ वर एक हनुहुनु्छ भनेर बाइबलको 
अडानलाई कायम गद येशूले भ ुभएको िथयो, "ितमीले ितॆा परमेँ वरलाई 
सारा दय वा िदमागले, सारा ूाण वा आत्माले र सारा शिक्त वा बाहबुलले 
ूमे गर।" यो नै पिहलो आ ा हो'" (मकूर् स १२:३० पान्तिरत)। 
    तर येशू त्यि क् कैमा रोक्नभुएन। पिण्डतको ूँ नको एक कदम 
अगािड गएर येशूले थप्नभुयो, "दोॐोचािहँ यो हो" (मकूर् स १२:३१ 
पािन्तिरत)। दोॐो मूख्य आ ा के हो भनेर उक्त पिण्डतले सोधेको िथएन। 

तैपिन त्यसको मह वपूणर् वा ज रीलाई ध्यान िदँदै येशूले भ ुभयो: "दोॐोचािहँ 
यो हो 'ितॆो िछमेकीलाई ितमी आफैलाई जःतो ूमे गनुर्।" यी भन्दा अ  
ठूलो आ ाह  अ  छैन'" (मकूर् स १२:३१ पान्तिरत)। 
   ती भन्दा अ  कुनै ठूलो आ ानै छैन रे? ठूलो आ ा भनेर दवैु 
आ ाह लाई एउटैमा गाँःन ुभएको िथयो। परमेँ वरूितको ूमे र िछमेकीमा 
एकआकार्लाई ूमे गनुर्लाई येशूले एउटै सूऽमा गाँःनभुएर त्यो सूऽ नै सबभन्दा 
महान ्आ ा भ ुभएको िथयो। अक  शब्दमा भ े हो भने ती दईु आ ाह  

५ अितिथअितिथ, , परदेशीपरदेशी, , अपिरिचत अपिरिचत 
जो तपाईकोजो तपाईको  घरदैलोमाघरदैलोमा  
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अथार्त परमेँ वरलाई ूमे गनुर् र मानव जाित एक आपसमा ूमे गनुर् नै सबै 
आ ा वा िविधह भन्दा महान ्हो भनेर उहाँले बझुाउन खोज्नभुएको िथयो।     
   तर येशूले कुनै नया ँकुरा िदनभुएको िथएन वा बाइबलमा थप्नभुएको 
िथएन जनु पिहले नै िथयो। उहाँको त्यो नीित यहूदीह ले पूःत  पःुत सम्म 
सनेुका िथए। ब  परमेँ वरलाई सव च्च पमा ूमे गनुर् र आफ्ना िछमेकी वा 
अ ह लाई ूमे गनुर् जनु परमेँ वरका आ ाह  िथए ती व्यवःथाको 
पःुतकबाटै येशूले िनकाल्नभुएको िथयो। 
 
१. दयह को खतना गर 
      परमेँ वरले इॐाएलीह सँग बाँध्नभुएको करारको ूितव तालाई 
मूख्यत: व्यवःथा १०मा उल्लेख गिरएको छ जनु व्यवःथा ९को िनरन्तरता 
हो। यस पःुतकमा भएका ूायजसो साममीह  परमेँ वरले बाँध्नभुएको करार 
वा इॐाएलीह सँग गनुर्भएको सम्झौताको निवकरण भएको पाइन्छ। त्यो पिन, 
होरेबमा गरेका ितनीह को भयानक पाप पिछ वा केही समय ितनीह बाट 
मोशा गायब भएको बेलामा ितनीह  मूितर्पूजाको च ुलमा परेका िथए। 
त्यसबेला पिन ितनीह ले परमेँ वरलाई त्यागेर गाई वा बाछ्छालाई "ितमी नै 
हाॆो परमेँ वर हो" भनेर ढोग्दै वा पूजा गद उहाँलाई त्यागेतापिछ पिन उहाँले 
ितनीह लाई त्याग्नभुएको िथएन। ितनीह बाट गिरने परमेँ वरको लआय पूरा 
भएको िथएन। 
    व्यवःथा १०:१-११ पढ्नहुोस।् इॐाएलीह ले गरेका घोर अपराध वा 
पाप गरेर परमेँ वरलाई नै गाई जःतो पशमुा झानर् खोजेतापिन उहाँले 
ितनीह लाई सदाशयता देखाएर क्षमा िदनभुएको िथयो। त्यितमाऽ नभएर 
ितनीह का पूखार्ह लाई बाँधेको करार ितनीह सगँ निवकरण गनुर्भएको िथयो। 
हेन ुर्होस,् "१ त् यस बेला परमूभलेु मलाई भन् नभुयो, “पिहलेका जः तै ढु ाका दईु 
वटा पाटी का  , र पवर्तमा उक् लेर मकहाँ आइज। अिन एउटा काठको सन् दूक 
पिन बना। २ ितमीले फुटाएका पिहलेका पाटीमा भएका वचनह  म यी पाटीमा 
लेिखिदनेछु, अिन ती ितमीले सन् दूकमा राख् नपुछर्।” ३ मैले बबलु काठको 
सन् दूक बनाए,ँ अिन पिहलेका जः तै दईु वटा िशला-पाटी काट, र आफ् ना हातमा 
ती दईु पाटी िलएर पवर्तमा उक् ल। ४ अिन परमूभलेु सभाको िदनमा पवर्तमा 
अिग् नको बीचबाट ितमीह लाई िदनभुएका दश आ ा पिहलेझ ती पाटीमा लेखेर 
परमूभलेु मलाई िदनभुयो। ५ त् यसपिछ म पवर्तबाट ओलर आए,ँ र परमूभलेु 
मलाई आ ा गनुर्भएझ मैले बनाएको यस सन् दूकमा ती पाटीह  राख, र ती 
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अिहले त् यसमा छन ्। ६ (इॐाएलीह  याकानीह का इनारह बाट िहँड़ेर 
मोसेरामा आए। त् यहाँ हा न मरे, र गािड़ए। अिन ितनका छोरा एलाजारले 
ितनको ः थानमा पूजाहारीको काम गनर् लागे। ७ त् यहाँबाट इॐाएलीह  
गदुगदुासम् म िहँड़े, अिन गदुगदुाबाट खोलाह  भएको योतबातामा आए। ८ 
आजसम् म चिलआएझ परमूभकुा करारको सन् दूक बोक् न, परमूभकुो साम ुखड़ा 
भएर उहाँको सेवा गनर् र उहाँको नाउँमा आिशष ् िदन त् यस बेला परमूभलेु 
लेवीको कुललाई अलग गनुर्भयो। ९ यसैकारण लेवीह लाई आफ् ना 
दाजभुाइह सगँ कुनै िहः सा िक उ रािधकार छैन। परमूभ ु ितमीह का 
परमेँ वरले ितनीह लाई भन् नभुएझ परमूभ ु नै ितनीह का िनज अिधकार 
हनुहुनु् छ।) १० पिहलेझ म पवर्तमा चालीस िदन र चालीस रात बस। यस 
पल् ट पिन परमूभलेु मेरो िबन् ती सनु् नभुयो। उहाँले ितमीह लाई नाश गनर् 
चाहनभुएन। ११ अिन परमूभलेु मलाई भन् नभुयो, “उ  , मािनसह लाई नेततृ् व 
गर ्, र मैले ितनीह का पखुार्ह िसत ूित ा गरेर िदन् छु भनेको देशमा पसी 
ितनीह ले त् यो अिधकार ग न ्।”  
       इॐाएलीह ले यित िछट् टै परमेँ वरसँग गिरएको करार तोडेकोमा 
(व्यवःथा ३२:१९) िरसले चरुभएको मोशाले आफ्नो  हातमा बोकेको दश 
आ ाको पाटी जिमनमा फ्याँकेर टुबा टुबा पारेका िथए (व्यवःथा ९:१७)। 
"ितनीह को अपराधूित घोर आप ी जनाउँदै मोशाले ढु ाका दईु पाटीह  
फ्याँिकिदएका िथए। सबै मािनसह को साम ु ती िशलापाटीह  टुबाटुबा 
भएका िथए। ितनीह ले परमेँ वरसँग गिरएको करार तोडेकोमा परमेँ वरले 
पिन ितनीह सँगको करार तोड्नभुएको िथयो भनेर मोशाले उक्त काम ारा 
देखाइएका िथए।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् ३२०बाट 
पान्तिरत। 

    तर, पिछ गएर मोशालाई पिहलेको जःतो पाटी बनाउ तािक उहाँले 
पिहला लेख् नभुएको आ ाह  फेिर लेिखिदने वचन परमेँ वरले िदनहुुँदा उहालेँ 
ितनीह लाई क्षमा िदनभुयो भनेर देखाउनभुएको िथयो। त्यःतो घणुाःपद काम 
ती इॐाएलीह ले गरेतापिन परमेँ वरले आफ्नो सदाशयता देखाउनहुुँदा 
ितनीह सँगको काम िसि एको छैन भनेर उहाँले देखाउनभुएको िथयो। 
   व्यवःथा १०:१४-१६ पढ्नहुोस।् परमेँ वरले ितनीह लाई के भन्दै 
हनुहनु्छ? त्यहा ँ उल्लेख गिरएक ूितकह  वा िचऽणह को अथर् के हो? 
हेन ुर्होस,् "१४ आकाशह , सव च् च आकाशमण् डलह , र पथृ् वी र त् यसमा 
भएका जे-जित छन ्, ती सबै परमूभ ुितमीह का परमेँ वरकै हनु ्। १५ तापिन 
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ितमीह का िपता-पखुार्मा नै आफ् नो प् यार खन् याई परमेँ वरले ितनीह लाई ूमे 
गनुर्भयो, र आज ितमीह ले देखेझ ितनीह का सन् तान ितमीह लाई नै सबै 
जाितह का माझबाट उहाँले चनु् नभुयो। १६ यसकारण अब आफ् ना दयको 
खतना गर, र अबदेिख उसो हठी नहोओ।" अङ्मजेी बाइबलमा यसरी लेिखएको 
छ "Behold, the heaven and the heaven of heavens is the LORD'S thy God, 
the earth also, with all that therein  is.   15 Only the LORD had a delight  in 
thy  fathers  to  love  them,  and  he  chose  their  seed  after  them,  even  you 
above all people, as  it  is this day.   16 Circumcise therefore the foreskin of 
your heart, and be no more stiff‐necked. "  
   पिछल्लो तीन शब्दह  फोिःकर् न, हटर् र िःटफनेकेड अथार्न ् िल को 
टुप्पो ढाक्ने छालाको पऽ, दय र गदर्न उल्लेख गिरएको छ। नेपाली 
अनवुादमा " दयको खतना गर, र अबदेिख उसो हठी" भनेर उल्लेख गिरएको 
छ। यहाँ भ  खोजेको तात्पयर् ःप  छ। खतना ारा परमेँ वरसँग करार 
बाँिधएको िथयो भनेर देखाएको िथयो। तर त्यो केवल बािहिर िचन्ह वा 
ूितकमाऽ िथयो। तर ितनीह का दयह मा वा ितनीह को िदमागमा, 
ितनीह को ःनेह वा मनोभावमा र ितनीह को ूमेमा खतना गनुर्पछर् भ े 
परमेँ वरको चाहना िथयो। िःटफनेकेद वा गदर्न थाडो भएको िचऽणले 
परमेँ वरको वचन अनसुार नचल्न ितनीह  हठी भएको देखाइएको िथयो। 
मूख्यत: यहाँ र अन्त पिन परमेँ वरले भन्दै हनुहुनु्छ िक ितनीह  दईु मन 
हनुबुाट रोक र परमेँ वरलाई ितनीह को सारा दय र आत्मा वा ूाणले सेवा 
गर। ितनीह को िवँ वासमा एकिच  होउन,् परमेँ वरलाई पिन मा े मूितर्पजुा 
पिन गन खालको मनिःथित परमेँ वरलाई मान्य नभएको त्यस मोशाको दश 
आ ाको पाटी तोडेको कामले देखाएको िथयो। 
    तपाईँले कितपल्ट पाप गनुर्भयो तर परमेँ वरले तपाईँलाई क्षमा 
िदनभुएको समयह  सोच्नहुोस।् परमेँ वरको अनमुह र सदाशयताको बारेमा 
तपाईँलाई के भन्छ? 
 
२. िवदेशी, पाहनुा वा अपिरिचतलाई ूमे गनुर्    
     िविभ  अितर्ह को बीचमा मोशाले यो घोषणा गदर्छन:् "आकाशह , 
सव च् च आकाशमण् डलह , र पथृ् वी र त् यसमा भएका जे-जित छन ्, ती सबै 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरकै हनु ्" (व्यवःथा १०:१४)। अितर्ह , 
आदेशह  र चेतावनीह  सनुाउँदै गरेको बीचमा मोशा भाविवभोर भएर 
परमेँ वरको महानता र साबर्भौमस ाको ूशंसा गद उपरोक्त भावना व्यक्त 

६६



गदर्छन।् यही धारणा बाइबलमा अन्त पिन व्यक्त गिरएको छ, जःतै भजन 
२४:१ "पथृ् वी र त् यसमा भएका जो-जित छन ् सबै परमूभकुा हनु ्,  
संसार र त् यसमा वास गनह  सबै उहाँकै हनु ्।"   
   व्यवःथा १०:१७-१९ पढ्नहुोस।् परमेँ वरको बारेमा मोशाले अ  के 
के कुराह को घोषणा गदर्छन?् अझ भ पुदार्, त्यस घोषणाको नितजाले आफ्ना 
जनह लाई परमेँ वरले के आदेश िदनहुनु्छ? "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।"  
    सारा जगत, ःवगर् र पथृ्वीको  अिधपित केवल य ेमाऽ हनुहुनु्छ। 
उहाँ "देवह का परमेँ वर र ूभ,ु ःवामी वा शासकह का परमूभ ुहनुहुनु्छ" 
(व्यवःथा १०:१७)। त्यसको अथर् अ  देवीदेवताह  छन ् वा सानोितनो 
भगवानह  छन ्भ  खोजेको होइन। (य िप, आदम र हव्वालाई ितमीह  
"भगवान वा देवताह  हनेुछौ" भनेर सपर्ले सनुाएको बमोिजम र िविभ  धमर् 
वा दशर्न अनसुार कितपय मािनसह लाई भगवान भनेर पूजा पिन गछर्न ्भने 
नेपालको नेवारी समाजमा आफूले आफैलाई भगवान भिन पूजा गन चलन 
म्हपूजा वा आफ्नै िजउलाई पूजा गन चलन छ। परमेँ वर देवह को पिन 
परमेँ वर भनेर सम्बोधन गदार् भगवान कहलाउने सबै मािनसह  पिन ूभ ुहो 
भनेर बझुाउन खोजेको मा ुपदर्छ-अनवुाद)।  इॐाएलीह का विरपिर रहेका 
रा मा मािनसह ले अनिगिन्तय  देवीदेवताह  मान्दथे। तर त्यस पदमा उहाँ 
केवल अ  देवताह भन्दा ठूलो भ  नखोजेको भइ उहाँमाऽ परमूभ ुपरमेँ वर 
हनुहुनु्छ भनेर उहाँको बारेमा चचार् गिरएको हो। व्यवःथा ३२:२९मा 
परमेँ वर आफैले यसरी घोषणा गनुर्हनु्छ, “अब हेर, म उही हुँ, मबाहेक अ  
कोही ईँ वर छैन। म नै मादर्छु, र म नै जीिवत पादर्छु। म नै चोट लाउँछु, 
र म नै िनको पाछुर्, र कसैले मेरो हातबाट छुटाउन सक् दैन।" चाहे वाःतिवक 
वा काल्पिनक होस ् वा चाहे ःवगर्मा होस ् वा पथृ्वीमा होस ् उहाँ सबै 
शिक्तह भन्दा सव च्च शिक्त र अिधकार भएको परमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर उहाँले 
अडान िलनहुनु्छ। 
    फेिर त्यस पदले यो पिन भन्दछ, "उहाँ महान ्परमेँ वर र भयोयोग्य 
हनुहुनु्छ, उहाँले कसैको पक्षपात गनुर्हनु् न, र उहाँले किहल् यै घूस िलनहुनु् न।" 
ती सबै परमेँ वरको बारेमा व्यक्त गिरएको उच्च िवचार वा सन्देशको भाग 
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हनु:् य े ितमीह को परमेँ वर हो, ितमीह  उहाँका जनह  भएको हैिशयतले 
ितमीह ले उहाँको आ ा पालन गनुर्पछर्। 
   परमेँ वर महान ्हनुभुएतापिन, मािनसह सँगको सम्बन्धमा उहाँ अ  
रा ले मािनआएका देवीदेवताह भन्दा फरक ःवभाव भएको भनेर यहाँ उल्लेख 
गिरएको छ। हो, य े देवताह को परमेँ वर र ूभहु का महाूभ,ु सव च्च 
शासक र सबै सिृ को सँभारकतार् (कल्लसी १:१६,१७) तर उहाँले टुहरुा, 
िवधवा र िवदेशी, परदेशी वा इॐाएली जनह भन्दा बािहरका जनह को पिन 
वाःता गनुर्हनु्छ। ितनीह को भौितक आवँयकताह  पूरा गरेर उहाँले सेवा 
गनुर्हनु्छ र ितनीह लाई वाःता गनुर्हनु्छ। जाबो चरा जिमनमा खःदा पिन उहाँ 
त्यसूित संवेदनशील हनुहुनु्छ (म ी १०:२९)। त्यस परमेँ वरलाई समाजको 
िपिछिडएको, गिरब, हेिपएका मािनसह ूित पिन उहाँ संवेदनशील हनुहुनु्छ वा 
ितनीह को बारेमा थाहा छ। अझ ःप पमा परमेँ वरले उहाँका जनह लाई 
यो भिनरहनभुएको हामीले आभास ्पाउन ुज री छ: हो, ितमीह  मेरा चिुनएका 
जनह  हौ, मेरो नजरमा ितमीह  िवशेष छौ, र म ितमीह लाई ूमे गछुर्, तर 
अ ह लाई पिन म ूमे गछुर्। ितनीह को बीचमा भएका िवदेशी, परदेशी वा 
ितमीह को जातभन्दा बािहरका, असहाय र गिरबह लाई पिन त्यि क् कै माया 
गछुर्। जसरी म ितनीह लाई माया गछुर् ितमीह ले पिन ितनीह लाई माया 
गनुर्पछर्। मसँग करार बाँिधएको िजम्मेवारीमा त्यो पिन एक हो र त्यसलाई 
पिन मह वपूणर् मा ु ज री छ। 
   भजन १४६:५-१० पढ्नहुोस।् परमेँ वरले के भिनरहनभुएको छ त्यस 
भजनले कसरी ूितिबिम्बत गरेको छ? फेिर हामी येशूभक्त ह  भनेर दावी 
गनह को िनिम्त त्यसको अथर् के छ? हेन ुर्होस,् "५ त् यो मािनस धन् यको हो, 
जसको सहायता याकूबका परमेँ वरमा छ, जसको आशा परमूभ ु त् यसका 
परमेँ वरमा हनु् छ। ६ उहाँ ः वगर् र पथृ् वी, समिु र त् यसमा भएका यावत ् 
थोकका सिृं टकतार् हनुहुनु् छ।  
परमूभ ु सदाकालको िनिम् त िवँ वासयोग् य रहनहुनु् छ। ७ उहाँले अत्याचारमा 
परेकाह का पक्षमा न् याय िदनहुनु् छ, र भोकाह लाई भोजन िदनहुनु् छ। 
परमूभलेु कैदीह लाई मकु्त गिरिदनहुनु् छ। ८ परमूभलेु अन् धाह का आखँा 
खोिलिदनहुनु् छ।परमूभलेु दिबएकाह लाई उठाउनहुनु् छ। परमूभलेु 
धमीर्जनलाई ूमे गनुर्हनु् छ। ९ िवदेशीह लाई परमूभलेु रक्षा गनुर्हनु् छ! अनाथ 
र िवधवालाई उहाँले सँभाल् नहुनु् छ, तर दुं  टह का यिुक्तह  उहाँले िवफल 
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पानुर्हनु् छ।  १० परमूभलेु सदासवर्दा राज् य गनुर्हनेुछ, ए िसयोन, ितॆा 
परमेँ वरले पःु त -पःु त सम् म राज् य गनुर्हनेुछ।  
हल् लेलूयाह!" 
 
३. ितमीह  िमौदेशमा परदेशीह  िथयौ 
    "त्यसकारण परदेशी, िवदेशी वा अन्यजाितलाई ूमे गर िकनभने 
ितमीह  पिन िमौ देशमा परदेशी िथयौ (व्यवःथा १०:१९ पान्तिरत)। 
पौरािणक इॐाएललाई परमेँ वरले के सन्देश िदनभुएको छ? त्यस पदबाट 
हामीले पिन के सन्देश िलन सक्छ ? 
   शताव्दीय  पिहले ूभलेु अॄामलाई भ ुभएको िथयो: "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 वषर्सम्म ितनीह  
िथचोिमचोमा पनछन ्" (उत्पि  १५:१३, यही सन्दभर्मा हेन ुर्होस:् उत्पि  
१७:८, ूिेरत १३:१७)। यो दासत्वको भिवंयवाणी िमौदेशमा इॐाएलीह  
हुँदा पूरा भएको िथयो। ूःथान १५:१३ १४:१३मा ितनीह लाई नाटिकय 
तिरकाले िमौदेशबाट उ ार गिरएको िववरण लेिखएको छ। त्यो घट्ना 
ऐितहािसक र वाःतिवक भएतापिन त्यो पिछ आउने घट्नाको िचन्ह, ूितक वा 
नक् कल िथयो जनु येशू भी ारा हामीले पाइने उ ार र मिुक्त सक् कलको 
पमा पूरा भएको िथयो। ितनीह  कहाँ िथए र ितनीह  को भएका िथए 

अथार्त ् िबरानो देशमा ितनीह  परदेशी, अन्य जाित वा िवदेशी र ूवाशी भएर 
बसेको ितनीह को इितहासलाई निबिसर्योस ्भ े परमेँ वरको चाहना िथयो। 
   अक  वा वाःतिवक सन्दभर्मा भ े हो भने: समाजमा तपाईँ जो 
भएतापिन जहा ँहनुभुएतापिन, जितसकैु िपछिडएतापिन, हेिपएतापिन, कुजात वा 
िवदेशीधमर् िलने भनेर लाञ् छना लगाएतापिन (मोबाइलचािहँ िवदेशी होइन रे!-
अनवुादकको ूितिबया), दास, नोकर, ज्यामी वा दैिनक ज्यालादारी काम गरेर 
खाने ौमवगर्, शोिषत, दवु्यर्वहारमा परेको वा तपाईँभन्दा ठूला र बिलया 
शासक, अगवुा आिदको िथचोिमचोमा परेतापिन तपाईँ परमेँ वरको नजरबाट 
टाढा हनुहुु । तपाईँको व्यिक्तगत पीडामा परमेँ वर तपाईँसँग हनुहुनु्छ जसरी 
येशू बुसमा टाँिगनहुुँदा िपता परमेँ वर उहाँसँग हनुहुनु्थ्यो। इॐाएलीह  
परमेँ वरले च ु ुभएका पूजाहारी जाित (ूःथान १९:६ केवल लेबीह माऽ 
होइन) भएतापिन र ितनीह  र िवशेष गरेर धािमर्क आःथामा ितनीह सँग 
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रहेका परदेशी वा अन्यजाितभन्दा फरक भएतापिन जब सक् कली मानव 
अिधकारको कुरा गन हो भने ितनीह ले सबैलाई समान व्यवहार गनर् 
परमेँ वरले अपेक्षा गनुर्हनु्छ। चाहे िबदेशी होस ्वा परदेशी होस,् चाहे ूवासी 
होस ्वा िछमेकी होस,् चाहे िवधवुा होस ्वा टुहरुा र गिरब वगर् होस,् ितनीह  
सबैलाई समान र न्यायोिचत व्यवहार गनुर्पदर्छ जसरी इॐाएलीह ले पिन 
आफूह लाई त्यःतै व्यवहार गिरयोस ्भ े परमेँ वरको चाहेका िथयो। 
    म ी ७:१२ पढ्नहुोस।् समःत पमा भ  ुपदार् इॐाएलीह को बीचमा 
रहेका कमजोर वगरू् ित कःतो व्यवहार गन भनेर ूभलेु पौरािणक इॐाएललाई 
भिनरहनभुएको िथयो र हामीलाई पिन? "मािनसह ले ितमीह सगँ जः तो 
व् यवहार ग न ् भन् ने ितमीह  चाहन् छौ, ितमीह ले पिन ितनीह सँग त् यः तै 
व् यवहार गर, िकनभने यही नै व् यवः था र अगमवक्ताका िशक्षाको सारांश हो।" 
    इॐाएल वा येशूभक्तह लाई िदइएको यो उपदेश वा निसहत 
पौरािणक संसारमा (र कितपय अवःथामा अिहलेको संसारमा पिन) चलनचल्ती 
वा ःवभािवक मनिःथित िथएन र अिहलेको कितपय समाजमा त्यो लाग ु
नभएको धेरैले अनभुव गरेका िथए र गिररहेको पिन छ। िकनभने कितपय 
गिरब, ौमजीवी, आफूभन्दा तल्लो ःतरको जात भनेर मािनसह लाई पन्छाउने 
र अझ पानी पिन नचल्ने भनेर हेप्ने ूविृ  भएका मािनसह लाई पशभुन्दा पिन 
िनच र दमन व्यवहार गिरएको िथयो र छ पिन। यो परमेँ वरको ूमेले 
नपोतेको सांसािरक मािनसह को ःवभाव हो।  
   तर पौरािणक इॐाएलीह  होस ् वा येशूलाई महण गरेर नयाँ 
इॐाएलीह  होस ् ितनीह  सांसािरक मािनसह भन्दा िभ  हनुपुन परमेँ वरको 
चाहना हो। ितनीह  सारा रा ह को िनिम्त उज्यालो ज्योित हनु बोलाइएको 
हो। अ ह भन्दा ितनीह  फरक छन ्भनेर यसरी देखाउन सक्छन ्र सकेका 
िथए: ितनीह ले कसको आराधना गिररहेका िथए र छन,् कसरी आराधना 
गरेका िथए र छन ् र ितनीह लाई िदइएको परमेँ वरको बारेमा सत्य 
ूणालीलाई ितनीह ले के गरेका िथए र गिररहेकाछन।् य िप समाजका 
िपछिडएका वगर्ह लाई ितनीह ले कसरी व्यवहार गरेका िथए र गछर्न ्यसले 
नै संसारको साम ु ितनीह को परमेँ वरको बारेमा ठूलो गवाही भएका िथए र 
छन ् पिन। ितनीह को अिःतत्व वा ितनीह  अ ह भन्दा अलग भएको 
देखाउनकुो लआय नै सारा संसारलाई ितनीह को परमेँ वरको बारेमा मखुलेमाऽ 
होइन जीवनशैलीबाट गवाही िदन ुहो। 
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४. िठक-िठक वा उिचत िनयतले न्याय गर 
     परमेँ वरका भक्त भएको हैिशयतले उहाँको चिरऽ वा ःवभावलाई 
ूितिबम्ब गनर् हामीलाई आ ान गिरएको छ। इसाई हुँ  भनेर मखुले दावी गन 
तर व्यवहारले नदेखाउने इसाईह ूित पावलले आफ्नो पीडा यसरी व्यक्त 
गदर्छन,् "मेरा साना बालकह  हो, भी को आकार ितमीह मा नबनेसम्म म 
त ूसब बेदनामा छु" (गलाती ४:१९ पान्तिरत)। सु मा हामीलाई 
परमेँ वरको ःव मा सिृ  गिरएको िथयो (उत्पि  १:२७) जनु ःव प पापले 
गदार् पिछ क्षतिवक्षत भएको िथयो। र हामीले यो पिन प  जब मोशाले 
परमेँ वरको  शिक्त र राजकीय मिहमाको बारेमा चचार् गदार् परमेँ वरले घसु 
िलनहुु  अथार्त ्पापीले पापमा नै रहेर धेरै धनसम्पि  धमर्को नाउँमा चचर्लाई 
िदएर चोखो हनेु िनयत र उहाँले कमजोर र समाजका िपछिडएको र कुजात 
भनेर बिहंकारको मारमा पनह ूित उहाँ संवेदनशील हनुहुनु्छ भनेर उहाँको 
वणर्न गरेका िथए। यिद परमेँ वरको चिरऽ त्यो छ भने त्यो चिरऽ हामीले 
पिन ूितिबिम्बत गनुर्पछर् भ े परमेश ् वरको माग हो। 
   व्यवःथाको पःुतकमा रहेका देहायका पदह  पढ्नहुोस।् ती सबैमा 
साझा िवषयबःत ुके छ? 
व्यवःथा १:१६  "त् यस बेला मैले ितमीह का न् यायकतार्ह लाई यसो भनेर 
आ ा गरेको िथए:ँ “ितमीह का भाइह का बीच भएका झगड़ा सनु र िठक-
िठक न् याय गर, चाहे त् यो झगड़ा इॐाएली भाइह को होस ् अथवा ितनीह मध् ये 
एक जना र एउटा िवदेशीको बीचमा होस ्।", व्यवःथा १६:१९,२० " १९ 
न् याय ॅं ट नगर, पक्षपात नगर। घूस नलेओ, िकनिक घूसखोरीले समझदारका 
आखँा बन् द गिरिदन् छ र धमीर् जनको वचन बङ् ग् याइिदन् छ। २० न् यायलाई 
प ाओ, न् यायलाई माऽ, तािक परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले िदनहुनेु देश 
अिधकार गरेर ितमीह  जीिवत रहन सक।", व्यवःथा २४:१७ "परदेशी र 
टुहरुा-टुहरुीको न् याय दमन नगर। कुनै िवधवाको ओ  ने िधतोमा नलेओ।" र 
व्यवःथा २७:१९ “परदेशी, टुहरुा-टुहरुी र िवधवाले पाउनपुन न् याय निदने 
मािनस ौािपत होस ्।” तब सबै जनाले भनून ्, “आमेन।”  
    मानवीय न्यायलयमा कमजोरी, गिरब, िपछिडएका, कुजात भनेर 
पन्छाइएका जःता मािनसह ले न्याय पाउन ु भनेको उखान जःतो हो। 
ूायजसो सबै मानवीय अदालतमा न्याय पाउन पैसा, शिक्त र पहुँच वा 
िचनजानको  चलखेल हनु्छ। यस मािमलामा देश, यगु, सभ्यता, समाज, 
संःकृितमा कोही पिन अलग छैन, अझ भ े हो भने जनुसकैु देशको संिवधान 
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वा मलुकुी ऐनमा न्याय र समानताका नीितह  कोिरएतापिन वाःतिवक िततो 
सत्य त कायमै छ: गिरब, कमजोरी, िपछिडएका, कुजात भनेर हेिपएका 
मािनसह ले पैसावाल वा शिक्तवाल वा पहुँचवालह ले जःतोले न्याय पाउँदैन। 
   त्यसैकारण पितत मािनसको भन्दा फरक ःवभाव भएको परमेँ वरले 
मािथका पदह मा के भिनएको छ सो उल्लेखनीय छ। अ  जहाँ जसले 
अन्याय, अत्याचार, घसुखोरी, भनसनुको ूभावमा न्याय गरेतापिन 
इॐाएलीह को बीचमा त्यो अनिुचत संःकार हनुहुुँदैन। यिद ितनीह  
परमेँ वरका जनह  ह  भनेर दाबी गछर्न ्भने ितनीह ले संसारमा परमेँ वरको 
चिरऽको ूितिनिधत्व गनपछर्। अिहलेको काननुमा कोिरएको कथन अनसुार 
जनु "काननुको साम ुसबै जनाले समान न्याय पाउँछ" भ े अवधारणा पौरािणक 
इॐाएलमा भएको परमेँ वरको चाहना िथयो। (कितपय इसाईह ले पिन यो त 
परुानो करारको नीित हो भनेर त्यसलाई पन्छाउँदैन भ  सिकन्दैन-अनवुादकको 
कटाक्ष)। परमेँ वरको यो सल्लाह होइन तर आदेश हो, "जसरी म 
ितमीह को परमेँ वर  पिवऽ छु त्यसरी ितमीह  पिन पिवऽ होऊ" (लेबी 
१९:२ पान्तिरत)। हो, ती इॐाएलीह लाई सत्य परमेँ वर को हो सो थाहा 
िथयो र ितनीह ले सत्य तिरकाले कसरी आराधना गन सो थाहा िथयो र 
ितनीह लाई भनेको अनसुार िठक भेटीह  ल्याएका िथए। ती सबै िठकै छ। 
तर यिद ितनीह ले कमजोर र गिरबह लाई दवु्यर्वहार गिरयो भने ती सबै 
धािमर्क िबयाकलापको औिचत्य के छ र? इॐाएलमै भइरहेको शोषण, गिरब 
र कमजोरह ूित गरेको अन्याय र आवँयकता पनह बाट आखँा िचिम्लने 
ःवभावूित परमेँ वरको आबोस अगमवक्ता तथा बाइबलका लेखकह ारा 
उहाँले बारम्बार व्यक्त गनुर्भएको िथयो। तपाईँ कसरी "पिवऽ" हनु सक्न ु
हनु्छ र त्यसैवखत अ ूित दवु्यर्वहार गनुर्हनु्छ? तपाईँले धमर्को नाउँमा 
जितसकैु क र भएर िनयमह  वा िविधह  पालन गनुर्भयो तर अ ह लाई 
कुनै कारोबारमा शोषण गनुर्भयो वा अन्याय गनुर्भयो तपाईँ पिवऽ नठिरएको 
बाइबलले िजिकर गदर्छ। 
    देहायका पदह  पढ्नहुोस।् पौरािणक इॐाएलमा परमेँ वरले 
िदनभुएको चेतावनीलाई ती अगमवक्ताह ले कसरी व्यक्त गरेका िथए? के त्यहाँ 
व्यक्त गरेका वचनह  परुानो करारको  भनेर पन्छाउन े िक हामी ती 
वचनह बाट हामीले िसक्ने अथार्त ् के ती वचनह  केवल पौरािणक 
इॐाएलह को िनिम्तमाऽै हो िक हामीलाई पिन? हेन ुर्होस,् आमोस २:६,७ " ६ 
परमूभ ुयसो भन् नहुनु् छ: “इॐाएलका तीन पापह  अथवा चारै वटा पापह का 
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कारण म मेरो बोध हटाउनेछैन।ँ ितनीह ले धमार्त् माह लाई चाँदीमा र 
दिरिह लाई एक जोर जु ामा बेच् छन ्। ७ ितनीह  गरीबह का टाउकामािथ 
भिूमको धूलोमा गरेझ कुल् चन् छन ्, र पीिडतह को न् यायलाई नामन् जूर गदर्छन ्। 
बाब ुर छोरो एउटै त णीकहाँ गएर मेरो पिवऽ नाउँ िबटुलो पाछर्न ्।", आमोस 
४:१-३ " १ हे सामिरया डाँड़ामा बः ने बाशानका गाई हो, ितमी ः ऽीह , जो 
गरीबह लाई िथचोिमचो गदर्छौ, र दिरिह लाई पेल् दछौ, र आफ् ना 
लोग् नेह लाई भन् दछौ, “हामीह लाई केही िपउनलाई ल् याइिदनहुोस ्।” ितमीह  
यो वचन सनु। २ परमूभ ु परमेँ वरले आफ् नो पिवऽता ारा यो शपथ 
खानभुएको छ, “हेर, समय िनँ चय नै आउनेछ, जब ितमीह लाई अंकुसेले र 
ितमीह का बाँकी रहेकाह लाई बल् छीले समातेर लिगनेछन ्। ३ ितमीह  हरेक 
जना पखार्लका धाँदाह का बीचबाट भएर सोझै जानेछौ, र ितमीह  हम नितर 
फ् याँिकनेछौ,” परमूभ ु भन् नहुनु् छ।", आमोस ५:११-१५ " ११ ितमीह  
क ालीलाई कुल् चन् छौ, र अन् न िदन ितनीह लाई करकाप गदर्छौ। यसैकारण 
ढु ाका ठूला-ठूला घरह  ितमीह ले बनाए तापिन ितमीह  ितनमा बः नेछैनौ। 
ितमीह ले लहलहाउँदो दाखबारी लगाए तापिन ितमीह ले ितनका दाखम  
िपउनेछैनौ। १२ िकनिक म जान् दछु, ितमीह का दोषह  कित धेरै छन ्, र 
ितमीह का पाप कित ठूला छन ्। ितमीह  धमार्त् माह लाई सताउँदछौ र घूस 
िलन् छौ। न् यायालयमा गरीबह लाई न् यायदेिख विञ् चत गछ । १३ यसैकारण 
बिु मान ् मािनस यः तो समयमा चपू लािगरहन् छ, िकनिक समय खराब छ। १४ 
भलाइको खोजी गर, खराबीको होइन, र ितमीह  बाँिचरहो। तब ितमीह ले 
भनेझ सवर्शिक्तमान ् परमूभ ुपरमेँ वर ितमीह सगँ रहनहुनेुछ। १५ खराबीलाई 
घणृा, भलाइलाई ूमे गर। न् यायालयमा न् याय कायम राख। शायद 
सवर्शिक्तमान ् परमूभ ुपरमेँ वरले योसेफका बाँचेकाह मािथ कृपा गनुर्हनेुछ।", 
यशैया ३:१३-१५ " १३ परमूभ ुन् यायालयमा आफ् नो ः थान िलनहुनु् छ, आफ् नो 
ूजाको इन् साफ गनर्लाई उहाँ उ  नहुनु् छ। १४ आफ् ना ूजाका धमर्-गु ह  र 
शासकह का िव मा परमूभलेु न् याय गनुर्हनु् छ। “मेरो दाखबारी नं ट पान 
ितमीह  नै हौ। गरीबह लाई लटेुका माल ितमीह कै घरमा छन ्। १५ 
ितमीह ले मेरा ूजालाई दबाएको र गरीबह का अनहुारलाई िपधेँको मतलब के 
हो?” ूभ,ु सवर्शिक्तमान ् परमूभ ुभन् नहुनु् छ।", यशैया १०:१-३ " १ िधक् कार 
ितनीह लाई, जसले अन् यायी व् यवः था बनाउँछन ्, ितनीह लाई जसले अत् याचारी 
िविध िनकाल् छन ्। २ गरीबह का हक खोः न र िथचोिमचोमा परेका मेरा 
ूजाह का न् याय नगनर्, िवधवाह लाई िशकार बनाउन र टुहरुा-टुहरुीह का धन 
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लु  नलाई ितनीह ले यसो गछर्न ्। ३ लेखा िदनपुन िदन र टाढ़ाबाट आउने 
आपि  आउँदा ितमीह  के गनछौ? ितमीह  सहायताको िनिम् त कसकहाँ 
जानेछौ? ितमीह  आफ् ना धनह  कहाँ छो  नेछौ? ४ कैदीह का साथसाथै 
खिुम् चन ु र मािरएकाह का माझमा लो  नबुाहेक अ  केही रहनेछैन। यितमा 
पिन उहाँको रीस मरेको छैन, र उहाँको हात अझै मािथ उठाइएकै छ।" र 
यिमर्या २:३४,३५ " ३४ तेरो वः ऽमा गरीब िनद षह को जीवन-रक्त 
पु षह ले भे ाउँछन ्, य िप तले ितनीह लाई घर फोरेर िभऽ पसेका 
भे ाइनस ्। ती सबै हुँदाहुँदै पिन ३५ तँ भन् छस ्, Õम त िनद ष छु। उहाँ मिसत 
िरसाउनहुनु् नÖ। तर, Õमैले पाप गरेकी छैनÖँ भनी तले भनेको कारण म तेरो 
न् याय गनछु।"  
 
५. परमेँ वरको साम ुचोखो, पिवऽ वा शु  धमर् 
     हामीह को मातहतमा रहेकाह लाई कःतो व्यवहार गन भ  े
मह वपूणर् नीितह  व्यवःथा २४:१०-१५मा कसरी कोिरएको छ? हेन ुर्होस ् " 
१० आफ् नो िछमेकीलाई कुनै िकिसमको ऋण िदँदा त् यसको धरौटी िलन 
ितमीह  घरिभऽ नपस। ११ ितमीह  बािहरै पखर्, र असामीले नै धरौटी 
ितमीह कहा ँ बािहर ल् याइिदओस ्। १२ त् यो मािनस गरीब छ भने त् यसको 
बन् धक राखेर ितमीह  नसतु। १३ सूयार्ः तसम् ममा ितमीह ले त् यो बन् धक 
फकार्इिदनू, र त् यो आफ् नो ओ  नेमा सतेुर त् यसले ितमीह लाई आशीवार्द 
िदओस ्। अिन परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको नजरमा यो ितमीह का िनिम् त 
धािमर्कता ठहिरनेछ। १४ ितमीह को इॐाएली भाइ होस ् वा ितमीह का 
सहरह मध् ये कुनै एकमा आई बसेको परदेशी होस ्, कुनै गरीब र दिरि 
ज् यालादारी नोकरबाट नाजायज फाइदा नउठाओ। १५ सूयार्ः तअिघ नै ूितिदन 
त् यसको ज् याला िदइहाल् नू, िकनिक त् यो एक गरीब हो र त् यो आफ् नो ज् यालामा नै 
भर परेको हनु् छ। नऽता त् यसले ितमीह का िव मा परमूभलुाई पकुार् यो भने, 
ितमीह लाई पाप लाग् नेछ।"  
    मानव इज्जत, सम्मान र मयार्दाको आधारभतू चासो परमेँ वरले 
िलनभुएको  मािथका पदह मा हामीले फेिर पाउँछ । कसैले तपाईँलाई केही 
िदनछु भने त्यो िलन ुिठकै छ। तर उसको मयार्दालाई त केही हदसम्म ख्याल 
गनुर्पछर् वा उसको इज्जतलाई पिन सम्मान गनुर्पछर्, पदन त? उसकहाँ गएर 
कचकच गरेर अिहले नै चकु्ता गिरदेऊ भनेर दवाव नदेऊ रे? ब  बािहर पखर 
बस र ऊ आफैले आएर ितमीलाई देओस।् कुनै गिरबले उसको ओढ्ने 
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तपाईँकहाँ िधतो राख्यो भने कमसेकम उसले त्यो राती ओढेर सतु् न िदनपुछर् 
भनेर व्यवःथा २४:१२,१३ले आभास ् िदन्छ। सिजलैसँग दवाउन सक्ने वा 
िथचोिमचो गनलाई होस ्वा कोही गिरब तपाईँको घरमा काम गनर् आयो भने 
उसलाई कःतो व्यवहार गनुर्पछर् भनेर अ  पदह  बताउँदछ। शोषण नगर, 
आफू हािकम छु वा सम्प  छु भन्दैमा उसलाई दवाएर, हेपेर, तल झारेर 
व्यवहार नगनुर् िकनभने परमेँ वरका आखँाह को साम ुत्यो पाप हो। कसैलाई 
मािनस नगिन व्यवहार गनुर् परमेँ वरको अगािड गिम्भर पाप हो। मूितर्पूजा, 
गलत बाटो र संःकारमा िहँिडरहेका, दु  र पापको ज्यादितमा होमीरहेका 
विरपिर िछमेकी देशका बािसन्दाह को अगािड इॐाएल पिवऽ जनह  हनु ्
भनेर गवाही िदनछु भने ितनीह ले कमजोर, समाजबाट ितरःकृत र 
िपिडतह लाई दया देखाउनै पछर्। नऽभने ितनीह को धमर् वा ितनीह को 
मखुले गरेको ूचार वा गवाही बेकारमा जानेछ। 
   याकूब १:२७-२:११ पढ्नहुोस।् व्यवःथाको पःुतकमा आफ्ना 
जनह लाई परमेँ वरले के भिनरहनभुएको िथयो त्यो याकूबले कसरी ूितिबिम्बत 
गदर्छन?् गिरबूित अन्याय गनुर् र दवु्यर्वहार गन मािमलामा याकूबले दश 
आ ाह सँग गाँःनकुो अथर् के छ? हेन ुर्होस,् " परमेँ वर र िपताको अगािड शु  
र पिवऽ धमर् यही हो: अनाथ र िवधवाह लाई ितनीह को कं टमा हेरचाह गनुर्, 
र आफूलाई संसारबाट िनं कल  राख् न.ु... १ मेरा भाइ हो, ूभ ु येशू भीं ट, 
मिहमाका ूभमुािथ ितमीह को िवँ वास भएको हनुाले ितमीह ले कुनै भेदभाव 
नदेखाओ। २ यिद कोही मािनस सनुका औठँीह  र राॆा-राॆा लगुा लगाएर 
ितमीह को सभामा आयो, र कुनै एक जना गरीब पिन झऽेु-झाॆ ेलगुा लगाएर 
आयो भने, ३ ितमीह ले त् यो राॆो लगुा लाउनेलाई आदर गरेर, “यहाँ राॆो 
ठाउँमा बः नहुोस ्” भन् छौ, र त् यस गरीबलाई चािहँ “तँ त् यही ँउिभ” अथवा “मेरा 
पाउनरे बस ्” भन् छौ भने, ४ के ितमीह ले आफ् नै बीचमा भेदभाव देखाएनौ, र 
कुिवचार भएका न् यायकतार् भएनौ र?  ५ मेरा िूयह , सनु, के परमेँ वरले 
संसारका गरीबह लाई िवँ वासमा धनी तलु् याएर त् यस राज् यका उ रािधकारी 
हनुलाई चनु् नभुएन र? यिह राज् य उहाँलाई ूमे गनह लाई उहाँले िदने ूित ा 
गनुर्भएको होइन र? ६ तर ितमीह ले त गरीब मािनसको अपमान गरेका छौ। 
के धनीह ले ितमीह लाई अत् याचार गदनन ् र? के ितनीह ले ितमीह लाई 
अदालतमा लाँदैनन ् र? ७ के ितनीह ले त् यही आदरणीय नाउँको अपवाद 
गदनन ् र, जनु नाउँ ारा ितमीह लाई बोलावट भएको छ?  ८ यिद “आफ् ना 
िछमेकीलाई आफूलाई झ ूमे गर” भन् ने पिवऽ-धमर्शाः ऽको राजकीय 
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व् यवः थालाई साँच् चै पूरा गदर्छौ भनेता असलै गदर्छौ। ९ यिद ितमीह ले 
भेदभाव देखायौ भनेता ितमीह  पाप गदर्छौ, र व् यवः था ारा अपराधी ठहिरन् छौ। 
१० िकनिक जसले सम् पूणर् व् यवः था पालन गछर् तर एउटै कुरामा चकु् छ भने, 
व् यवः थाका सबै कुरामा त् यो दोषी ठहिरएको हनु् छ। ११ िकनिक जसले 
“व् यिभचार नगर ्” भन् नभुयो, उहाँले “हत् या नगर ्” पिन भन् नभुयो। तसथर् यिद 
ितमीले व् यिभचार गदनौ तर हत् या गदर्छौ भने, ितमी व् यवः थाका अपराधी भएका 
छौ। १२ यसकारण ितमीह को बोली र व् यवहार ः वतन् ऽताको 
व् यवः थाबमोिजम न् याय पाउनेह का जः तै होस ्। १३ िकनिक जनु मािनसले 
कृपा गरेको छैन, त् यसको न् याय कृपािवना नै हनु् छ। कृपा न् यायमािथ िवजयी 
हनु् छ।" 
   दश आ ाह मा धनीलाई राॆो िमजासँग व्यवहार गन तर गिरबलाई 
पक्षपात गरेर हेप्ने नीित नलेिखएतापिन ती आ ाह  क र भएर िविधपूवर्क 
पालन गन तर गिरब वा आवँयकता भएकोलाईचािहँ हेप्ने वा दवु्यर्वहार गन 
बानीले परमेँ वरलाई िवँ वास गछुर् वा दश आ ा पालन गछुर् भ े दाबीको नै 
िखल्ली उडाइरहेको हनु्छ। िछमेकीलाई आफूजःतो ूमे गनुर् भनेको 
परमेँ वरको व्यवःथालाई उच्चःतरमा व्यक्त गनुर् हो। चाहे याकूबको समयमा 
होस ् वा मोशाको समयमा होस ् वा पिवऽ भिूम इॐाएलमा बसोबास गन 
इॐाएलीह को िनिम्त होस ् वा आज हामीलाई होस,् त्यो आदशर्नीित 
समयसापेिक्षत वा वतर्मान सत्य हो। 
    हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  दश आ ाको गिरमालाई पालन गछ  र 
गिम्भरतापूवर्क उचाल्छ , तर त्यसैवखत याकूबको पःुतकमा र व्यवःथाको 
पःुतकमा व्यक्त गरेका नीितह ूित हामी गिम्भर भएर कसरी चल्ने? याकूबको 
भनाइ अनसुार परमेँ वरको व्यवःथालाई पालन गदार् हामीह का विरपिर रहेका 
गिरब र आवँयकताह को सेवा गनर् त्यसले झन कसरी बल परु् याउँछ। 
 
उपसंहार:  
थप जानकारी: हामीलाई यो कल्पना गनर् गार् हो छ: दाउद र सोलोमन राजा 
भएको इॐाएल रा को ःवणर् यगुमा र परमेँ वरले आिशष िदनभुएको 
जनह को बीचमा गिरब, िपिडत, असहाय, अन्य जाित भनेर हेिपएका र 
िपछिडएका, कुजात पानी नचल्ने भनेर पन्छाएका र दिवएका मािनसह  िथए। 
  ई.पू. ७६०-७५५ अथार्त ् राजा जेरोबाम दोॐो र उज्जायाह राजाह को 
समयमा रहेका इॐाएलका जनह ले परमेँ वरको व्यवःथालाई तोड्दा र 

७६



मािनसह लाई िथचोिमचो गदार् उहाँको आबोश परमेँ वरले अगमवक्ता 
आमोस ारा यसरी व्यक्त गनुर्भएको िथयो: "७ न् यायलाई तीतो बनाउने र 
धमर्लाई माटोमा िमलाउने ितमीह  हौ। ८ (िकरिकटी र मगृिशरा तारा-
समूहलाई सजृनहुनेु, र घोर अन् धकारलाई ूभातकालको उज् यालोमा पिरवतर्न 
गनुर्हनेु, िदनलाई अधँ् यारो पारेर रात बनाउनहुनेु, जसले समिुको पानीलाई 
बोलाउनहुनु् छ र त् यसलाई जिमनमा खन् याउनहुनु् छÑ उहाँको नाउँ परमूभ ु नै 
हो। ९ उहाँले बिलयाको िव  एक् कािस सवर्नाश ल् याउनहुनु् छ, र 
िकल् लाबन् दी गिरएको सहर नाश गनुर्हनु् छ), १० न् यायालयमा बसेर 
हप् काउनेलाई ितमीह  घणृा गछ , र सत् य बोल् नेलाई पिन ितमीह  घणृा 
गछ । ११ ितमीह  क ालीलाई कुल् चन् छौ, र अन् न िदन ितनीह लाई 
करकाप गदर्छौ। यसैकारण ढु ाका ठूला-ठूला घरह  ितमीह ले बनाए तापिन 
ितमीह  ितनमा बः नेछैनौ। ितमीह ले लहलहाउँदो दाखबारी लगाए तापिन 
ितमीह ले ितनका दाखम  िपउनेछैनौ। १२ िकनिक म जान् दछु, ितमीह का 
दोषह  कित धेरै छन ्, र ितमीह का पाप कित ठूला छन ्। ितमीह  
धमार्त् माह लाई सताउँदछौ र घूस िलन् छौ। न् यायालयमा गरीबह लाई 
न् यायदेिख विञ् चत गछ । १३ यसैकारण बिु मान ् मािनस यः तो समयमा चपू 
लािगरहन् छ, िकनिक समय खराब छ" (आमोस ५:७-१३)। ई.पू. किरब 
आठ  शताब्दी परमेँ वरका ूखर अगमवक्ता यशैयाले पिन त्यःतै खालको 
आबोस इॐाएली अगवुा र धमर्गु ह ूित पोखेका िथए: "१३ परमूभ ु
न् यायालयमा आफ् नो ः थान िलनहुनु् छ, आफ् नो ूजाको इन् साफ गनर्लाई उहा ँ
उ  नहुनु् छ। १४ आफ् ना ूजाका धमर्-गु ह  र शासकह का िव मा 
परमूभलेु न् याय गनुर्हनु् छ। “मेरो दाखबारी नं ट पान ितमीह  नै हौ। 
गरीबह लाई लटेुका माल ितमीह कै घरमा छन ्। १५ ितमीह ले मेरा 
ूजालाई दबाएको र गरीबह का अनहुारलाई िपधेँको मतलब के हो?” ूभ,ु 
सवर्शिक्तमान ् परमूभ ुभन् नहुनु् छ" (यशैया ३:१३-१५)।  
 
िचन्तनमनन: 

अ.   िमौदेशमा आफूह  पिन परदेशी, ूवासी  र हेिपएका 
जनह  भएर बसेका िथए भनेर इॐाएलीह ले याद गिररहन ु
ज री िथयो। त्यो याद ितनीह ले समाजमा रहेका ितरःकृत, 
गिरब, तल्लो ःतरका मािनसह लाई गन व्यवहारबाट 
देखाइनपुरेको िथयो। ितनीह लाई िमौमा कःतो व्यवहार 
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ितनीह मािथ गरेको ितनीह ले चाहेका िथए त्यःतै व्यवहार 
समाजका ती िपछिडएका वगर्ह लाई व्यवहार गनुर्पदर्थ्यो। 
यो धारणासगँ ससुमाचारको सत्य सन्देशसँग कसरी िमल्दछ? 
हामी पिन येशूको रगतले पापको दासत्वबाट उिम्कएका छ  
जसरी इॐाएलीह  िमौ देशबाट उिम्कए। यो सत्यलाई 
आत्मसात गदार् वा येशूले हामीलाई के गनुर्भयो त्यस ानको 
ूभावले समाजका िवशेष गरेर असहाय वगर्लाई हामीले 
क णा, दया देखाउन ुिकन ज री छ?  

आ.   यो सोच्नहुोस।् हामीले िठक िदन वा साबथ िदनमा 
परमेँ वरको आराधना गछ , मतृ्य,ु नकर् , पशकुो छाप जःता 
सत्य िशक्षादीक्षा आिदलाई हामी बझु्छ । त्यो सबै ठीक त 
छ। तर हामीसँग रहेका अ ह लाई हेपेर, कमजोरीह लाई 
दमन गरेर वा ितनीह बाट फाइदा उठाएर, शोषण गरेर, 
आफू अगवुा हुँ भनेर फुतीर् देखाउँदै अ लाई िनच ठानेर 
व्यवहार गर् य  वा आवँयक भएको बेलामा न्यायोिचत ढँगले 
न्याय गरेन  भने ती सबै सत्यह को ान हामीमा हनुकुो के 
फाइदा छ र? अ को बारेमा सोच्दा हामी िवशेष ध्यान 
िदनपुदर्छ। धमर्को ान िलने वा भेष ओढ्ने तर अ लाई 
मािनस नग  े संसारका मािनसह को चालचलन वा 
मनिःथितको धरापबाट हामी कसरी जोिगने? 

इ.   "मानव अिधकार" भनेर सम्बोधन गन कदममा हाॆो भिूमका 
के हनुपुछर्? 
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कथा ५ 
ःवािदलो ससुमाचारीय सन्देश 
हेसगावा हा वहे, ६५, जापान 

  
जापानमा ःवःथ खानाको पिरकार बनाएर ख्वाउने रेःटुरा ँ
खोल्न मलाई असाध्यै मन लागेको िथयो। जापानीह  
ःवःथ भएको म हेनर् चाहन्थ। जब म अमेिरकाको अल्बामा 
राज्यमा शरीरलाई ःवःथ बनाउने एडभेिन्टःट संःथाको 
कायर्बममा भाग िलए,ँ तब म ःवःथ भएको िथए।ँ मेरो 

ौीमान क्यान्सरले पीिडत भएका िथए। अ  कुनै उपचारले काम नगरेपिछ 
उहाँको उपचारको िनिम्त हामी जापानबाट अल्बामामा गय । म सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट िथए।ँ अल्बामामा एडभेिन्टःट डाक्टरह ले ःवाःथ आौयमा 
िबरामीह लाई ःवःथ बनाउने काममा सिबय रहेको मैले सनेुको िथए।ँ यिद  
मेरो ौीमानलाई त्यहाँ लग र उपचार गरे उनलाई क्यान्सरबाट केही राहत 
होला िक भ े मेरो आशा िथयो। मेरो ौीमान येशूलाई िवँ वास गदनथे। 
   त्यस ठाउँमा हामीले दधु, दही, अन्डा र मासरुिहत शु  शाकाहारी 
खाना खान थाल्य , र हामीले िनयिमत पमा व्यायाम पिन गर् य । हाॆो 
शरीरमा िबःतारै पिरवतर्न आउन थाल्यो। मेरो मोटोपना पिन घ ो। मेरो 
ौीमानले चरुोट िपउन पिन छोडे। उनले बाइबल पिन पढ्न थाले, र त्यही 
संःथामा बिप् तःमा पिन िलए। तर बिप् तःमा िलएको एक हप् तापिछ मेरो 
ौीमानको देहान्त भयो। उहाँ केवल ५६ वषर्कोमाऽ हनुहुनु्थ्यो। मलाई धेरै 
द:ुख लागेको िथयो, तर हामी ःवगर्मा भेट्नेछ  भनेर िवँ वास गरेको कारणले 
म खशुी पिन िथए।ँ जब म जापान फक, र मैले कित पैसा जोगाएको छु भनेर 
लेखाजोखा गर। मेरो जीवन िनवार्ह गनर् मलाई पैसा पगु्छ भनेर मैले महससु 
गर। मसँग भएको पैसाले जापानमा ससुमाचार फैलाउन चाहेको िथए।ँ 
जापानमा केवल एक ूितशतमाऽ इसाई छ। त्यसकारण, मैले ूाथर्ना गनर् 
थाल,  "हे िूय ूभ,ु म अब के ग ँ?"  
   एक िदन, मेरो उपासनामा मैले यशैया ५५:१३ पढ। त्यस पदमा 
लेिखएको छ, "तब काँढ़ाको स ा सल् लो, िसउँड़ीको स ा असारे-फूलको ख 
उॆनेछ। त् यो परमूभकुा ख् याितको िनिम् त हनेुछ। त् यो किहल् यै नं ट नहनेु 
सदासवर्दाको िचन् हको िनिम् त हनेुछ।” 
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   त्यस क्षणमा, मैले रेःटुरेन्ट खोल्नपुछर् भ े चाहना भयो। म 
अल्बामामा  ःवःथ जीवन हािसल गरेको जःतै मेरा जापानी मािनसह  पिन 
ःवःथ र खशुी भएको म हेनर् चाहन्थ। ितनीह को मन िजतेर ितनीह लाई 
येशूितर औलँ्याउन सक्नेहनु्छु िक भ े कुरो मेरो मनमा जागेको िथयो। 
  त्यही िदन म घरबाट बािहर िनःकेर िहँडे। मेरो घर टोिकयो सहरको बािहर 
िथयो। त्यसबेला कसैले जिमन बेच्न त्यस जिमनमािथ िव ापन राखेको मैले 
देख। यो एकदम उपयकु्त ठाउँ िथयो। त्यस ठाउँको निजक तीनवटा 
एडभेिन्टःट चचर्ह  िथए। मैले त्यो जिमन रेःटुरेन्ट बनाउन िकन। 
   तर इमान्दारीपूवर्क भ े हो भने, मलाई रेःटुरेन्टको बारेमा केही पिन 
थाहा िथएन। शाकाहारी पिरकार बनाउने एडभेिन्टःट ःकूलमा भनार् भए,ँ र 
त्यसबाट मैले केही पिरकारह  िसक। अिन मैले आफ्नै तिरकाले रेःटुरेन्टको 
िनिम्त खाना पिरकारह  सजृना गर। 
   रेःटुरेन्ट उद् घाटन गन िदनमा धेरै मािनसह  जम्मा भए। तर 
िभऽचािहँ त्यःतो व्यविःथत िथएन, िकनिक रेःटुरेन्ट कसरी चलाउनपुछर् भ े 
ान मसँग िथएन। एक िदन बेलकुा खान आउने माहकले एक जना व्यिक्तको 
बारेमा मलाई सनुायो। त्यो माहक िबमा संःथानको भतूपूबर् कमर्चारी िथयो। 
निजकको रेःटुरेन्टको साहनुीसँग सल्लाह माग्न उसले सझुाव िदयो। माहको 
सल्लाह अनसुार म त्यस रेःटुरेन्टको साहनुीकहाँ गए ँ र उनको सरसल्लाह 
माग। उनले मलाई धेरै सहयोग गिरन।् 
   व्यापार राॆसँैग चलेको छ। टोिकयो क्षेऽमा केहीमाऽ शाकाहारी 
रेःटुरेन्टह  छन,् ितनीह मा मेरो मटर्ल रेःटुरेन्ट पिन एक हो। म िबहान 
बीमा कम्पनीमा काम गदर्छु। त्यसपिछ िबहान ११ बजे रेःटुरेन्टमा जान्छु, र 
िदउँसो दईु बजेसम्म माहकह लाई िदउँसोको खाना ख्वाउने काम गछुर्। अिन 
फेिर, मेरो काममा म फिकर् न्छु। साबथमा रेःटुरेन्ट त बन्द नै रहने भयो। 
रेःटुरेन्टको मूख्य लआय भनेकै मािनसह लाई येशूितर डोर् याउन ुहो। एलेन जी 
ाइटले भ ुभएको छ, "हाॆा रेःटुरेन्टह  सहरमा हनैु पछर्, नऽ भने ती 
रेःटुरेन्टह मा काम  गनह  मािनह कहाँ जान सक्दैन, र िठक तथा उिचत 
जीवन िबताउने नीितह  ितनीह लाई िसकाउन सक्दैनन"् (सेलेक्टेड मेसेजेज, 
ठेली २, प.ृ १४२बाट पान्तिरत)। 
   त्यसैकारण, मैले रेःटुरेन्ट सु  गर। यो परमेँ वरको रेःटुरेन्ट हो। 
यसलाई संचालन गनर् परमेँ वरले नै मलाई सहयोग गिररहनभुएको छ। यसको 
साह ुयेशू हनुहुनु्छ। 

-हासेगावा हा वहेले आन्ड्र्य ुमेकचेःनेलाई सनुाएको अनसुार 
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