
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

    
यस अध्यायका मूल पदह : इजिकएल २८:१५,१६, व्यवःथा ४:४४, रोमी 
३:२०, व्यवःथा १०:१-१५, व्यवःथा ५:६-२२ र व्यवःथा ९:१-६। 

यस अध्यायको मूल सार पद:  "परमेँ वरको अनमुह म पन् साउँिदन,ँ िकनिक 
व् यवः था वा हाॆो धािमर्क िविध वा कायर्ह ारा धमीर् ठहिरने हो भनेता भीं ट 
व् यथमा मनुर्भयो" (गलाती २:२१ पान्तिरत)।  
    ूायजसो सबै सम्ूदायका इसाईह ले व्यवःथा िवशेष गरेर दश 
आ ाह  र अनमुहको बारेमा चचार् गछर्न।् ितनीह को एक आपसमा के 
सम्बन्ध छ भनेर भनेर ितनीह ले तकर्  गछर्न।् परमेँ वर धमीर् र पिवऽ 
हनुहुनु्छ भ े ूमाण गन वा ःतरमापक नै दश आ ाह  हनु।् त्यो ःतरलाई 
हामीले पिन कायम गरोस ्भ े परमेँ वरको चाहना हो। त्यस ःतरको िवपिरत 
जान ु नै पाप हनु जान्छ। यस मािमलामा यूह ाले ःप पमा यसरी व्यक्त 
गरेका छन:् "पाप गन हरेकले व् यवः था भ  गदर्छ। पाप नै व् यवः था भ  हो" 
(१ यूहन् ना ३:४)। हामी जन्मजातैले पापी भएको कारणले (भजन ५१:५) 
हामीले ती आ ाह को भ  गरेका हनु्छ । त्यसको फलःव प पावलले यो 
िजिकर गदर्छन,् "तर धमर्शाः ऽले बताउँछ, िक सबै कुरा वा सबै मािनसह  
पापको कैदमा छ" (गलाती ३:२२ पान्तिरत)। परमेँ वरको केवल 
अनमुहलेमाऽ हामीलाई त्यस कैदबाट छुट्कारा िदन सक्छ। यसमा पिन 
पावलको यःतो ःप  धारणा छ, "अनमुहबाट िवँ वास ारा ितमीह ले उ ार 
पाएका छौÑ र यो ितमीह  आफैबाट होइन, यो त परमेँ वरको वरदान होÑ 
कमर्ह  वा आफ्नो धमर्कमर्, असलकाम आिद ारा होइन, नऽता मािनसले 
घमण् ड गनछ" (एिफसी २:८-९ पान्तिरत)। 

७ अनगु्रह र दश आज्ञाह  अनगु्रह र दश आज्ञाह  
समेत यव था समेत यव था   
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   (परमेँ वरले हामीलाई िदनभुएको सबै दश आ ाह मा चौथो आ ा वा 
हप् ताको सात  िदन साबथ पालन गनुर्को बारेमा अिल धेरै चचार्ह  गिरएको 
छ। अिधकांश इसाईह  हप् ताको सात  िदन साबथको गिरमालाई लत्याउन 
भरमग्दरु ूयास गदर्छन।् अनेक  कमजोर बहानाह  बनाएर धेरै जसो 
इसाईह ले साबथ पालन गनुर् नपन औिचत्य जनाउँछन।् तर यो त फरक 
िवषयको चचार् हो)। 
    िविभ  तिरकाह ारा, िविभ  पिरिःथितह ारा व्यवःथा वा दश 
आ ाह  र अनमुहको िवषय बाइबलभिर छिरएको छ। त्यसमा पिन िवशेष 
गरेर व्यवःथाको पःुतकमा त्यस िवषयलाई जोड िदइएको छ। हो, व्यवःथा र 
अनमुहको बीचमा भएको सम्बन्ध कःतो छ भनेर िवशेष सन्दभर्माफर् त 
व्यवःथाको पःुतकले ूःततु गरेको छ। 
 
१. व्यविःथत वा िविधको शासन भएको ःवगर्मा व्यबःथा वा दश आ ाह  
     परमेँ वर ूमेको परमेँ वर हनुहुनु्छ। उहाँको चिरऽको नीितमा ूमेले 
नै छोपेको हनु्छ। उहाँको राज्यको जग नै ूमे हो। उहाँको ूमेमा हामी 
िजइरहेकोकारणले त्यस ूमेलाई फकार्उन हामी पिन ूमे गरोस ्भ े उहाँको 
चाहना छ। त्यसैकारणले परमेँ वरले नैितक ःवभाव भएको मानव जाित उहाँले 
सिृ  गनुर्भएको िथयो। ूमे जबरजःती लाद् न नसिकनेभएकोले परमेँ वरले 
नैितक ःवतन्ऽता वा आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता िदनभुएर हामीलाई िदनभुएर 
सिृ  गनुर्भएको िथयो। त्यो ःवतन्ऽता ूमेमा अन्तिनर्िहत अथार्त ् मानव 
ःवभावमा जरा गािडएको हनु्छ। ूमे गनर्, ूमे पाउन र ूमेमा रहन नै हामी 
मानव सिृजएका ह । 
   पापले गदार् दभुार्ग्यवस ूमे र ःवतन्ऽता ूदिुषत हनु पगेुकोछ। 
नैितक ःवतन्ऽताको जगनै ूमे भएकोले दवैु ूमे र ःवतन्ऽताको अवधारणाको 
केन्ििवन्द ु दश आ ा अथार्त ् नैितक व्यवःथा हो। परमाण ु वा उप-
परमाणसुमेतको भौितक, रासायनीक तत्वह , समिुका छालह  र पशपंुक्षीह  
केही हदसम्म ूाकृितक व्यवःथा अनसुार चलेतापिन नैितक व्वबःथा वा नीित 
अनसुार चल्दैन न त चल्नपुछर् भ े आवँयकता नै हनु्छ। तर नैितक जीवह  
त्यसमा पिन ःवगर्दूतह  र जगतका अ  जीवह लाई सचुा  वा व्यविःथत 
ढँगमा चल्न परमेँ वरले नैितक व्यवःथा िदनभुएको छ। 
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    यो अचम्मको छ िक अिधकांश इसाईह ले दश आ ा केवल पौराणीक 
इॐाएलीह लाईमाऽ िदएको हो, त्यसको ूयोजन वतर्मान इसाईह लाई लाग ु
हुँदैन भनेर जोरकातोरले िसकाउँछन,् मान  दश आ ाको सु  केवल िसनै 
पहाडमामाऽ भएको हो त्यो पिन इॐाएलीह को िनिम्तमाऽै (नमानुर्, हत्या नगनुर् 
आिदचािहँ यहूदीह लाईमाऽ िदइएको िथयो भनेर ती इसाईह ले भन्दैनन,् तर 
साबथमाऽै िकन त? िकनभने, सिृ कतार् परमेँ वरलाई िचनाउने आ ा योमाऽै हो 
जनु ् सैतानले घणृा गदर्छ-अनवुादक)। इजिकएल २८:१५,१६ पढ्नहुोस।् 
यसमा लिुशफरको पतनको बतृान्त लेिखएको छ। जब लिुशफरले परमेँ वरको 
राज्य ःवगर्मानै िविोह गरे तब उसले "पाप गर् यो" र "खराब वा अधमर्" भ  े
शब्दह  ती पदह मा उल्लेख गिरएकाछन।् त्यस पिरवेशमा ःवगर्मा नै नैितक 
व्यवःथा िथयो भनेर ती पदह ले कसरी खलुासा गिरएको छ? हेन ुर्होस,् "१५ तँ 
सिृजएको िदनदेिख तँमा अधमर् फेला नपरेको िदनसम् म, तेरो चाल-ढ मा तँ 
दोषरिहत िथइस ्। १६ तेरा चारैितरका व् यापार ारा तँ उपिवले भिरइस ्, र तले 
पाप गिरस ्। यसैले मैले तँलाई परमेँ वरको पवर्तबाट अपमान गरी खेिदिदए,ँ र 
हे अिभभावक क ब, मैले तँलाई अिग् नमय पत् थरह का बीचदेिख धपाइिदए।ँ"   
    "अधमीर्" भ े शब्द केवल धमर्सँगमाऽ जोिडएको छैन वा कोही धमर् 
अनसुार चलेन भे त्यसलाई अधमीर् वा िवधमीर् भनेर मािनसलाई औलँ्याउँछ। 
तर शब्दकोष अनसुार धमर् नभएकोमाऽ होइन त्यो अवगणुलाई खराब आचरण 
भएको, कुकमीर्, अत्याचारी, बदमाश, असत, दु , धृ ता, अन्यायी जःता 
शब्दह ले पिरभािषत गिरएको छ। मािथकै पदह मा उल्लेख गिरएको "पापी" 
भ े शब्द पिन धािमर्क काम नगनलाईमाऽ ूयोग नगिर अपराधी, दोषी, कलषु, 
दुं कमर्, खराब आचरण, पातक, खराब िनयत मनमा राख् ने, िवँ वासघात वा 
अ लाई आघात गन, अ लाई हािन गन जःता शब्दह ले पिरभािषत गिरएको 
छ। जब लिुशफरले अधमर् र पाप गर् यो भन्दा परमेँ वरले सिृ  नगरेको अधमर् 
र पाप अक जीवले सिृ  गर् यो त्यो पिन ःवगर्मा नै फेिर यस पथृ्वी सिृ  
हनुभुन्दा अिघ नै रे! यस पथृ्वीमामाऽ हनुपुन होइन र छमाऽ होइन ःवगर्मा 
पिन केही कुरो अविःथत रहेछ भनेर हामीलाई देखाउँदछ।  

ःवगर्मा दश आ ाह का नीितह  िथए र ःवगर्दूतह  पिन नैितकवान 
हनु अपेक्षा गिरएको िथयो। परमेँ वरको नीितलाई भ  गदार् ःवगर्मै लिुशफर र 
ःवगर्दूतह ले नराॆो पिरणाम भोग्नपुरेको िथयो। पावलले ःवगर्मा भएको 
व्यवःथालाई यसरी व्यक्त गरेका छन ्"हामीले के भन् ने त? व् यवः था पाप हो? 
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कदािप होइन! यिद व् यवः था नभए मैले पाप थाहा पाउनेिथइन,ँ िकनिक “तले 
लोभ नगर ्” भनी व् यवः थाले नभनेको भए लोभ गनुर् के हो सो थाहा पाउनेिथइन"ँ 
(रोमी ७:७)। हो, लिुशफरले दश आ ाह को एक नीित लोभमाऽ होइन 
त्यसले गदार् सबै नीितह नै भ  गरेको िथयो।  
    एलेन जी ाइटले यसरी व्याख्या गनुर्हनु्छ: "परमेँ वरको दश आ ा 
वा व्यवःथाको आचारसंिहतामा उहाँको इच्छा कोिरएको छ। त्यस व्यवःथा 
वा दश आ ाका नीितह  नै ःवगर्को व्यवःथा वा नीितह  हनु।् परमेँ वरको 
चाहनलाई थाहा पाउने ान भन्दा अ  कुनै पिन उच्च ानह को उपलब्धी 
हािसल गनितर लाग्न ःवदूर्तह बाट अपेक्षा गिरएको छैन। परमेँ वरको इच्छा 
पालन गनुर्मा नै ितनीह ले आफ्ना सबै शिक्त ूयोग गनुर्पछर्। त्यो नै 
ितनीह को सबभन्दा ठूलो सेवा हो।"-थटस ्ृम द माउन्ट अभ ब्लेिश , प.ृ 
१०९बाट पान्तिरत। 
    याद गनुर्होस,् ःवगर्मा होस ् वा पथृ्वीमा होस:् यिद परमेँ वरका 
जीवह  नैितक जीवह  हनु ् भने ितनीह लाई सञ् चालन गनर् वा सशुासन 
अथार्त ्व्यविःथत ढँगले चलाउन ितनीह लाई नैितक व्यवःथा वा आचारसंिहत 
िदएको हनु्छ। चाहे ःवगर्मा होस ्वा पथृ्वीमा होस ्परमेँ वरको व्यवःथा वा 
दश आ ाह को उल्लङ् घन गनुर् पाप हो। 
    नैितक जीवह सगँ नैितक व्यवःथा िकन अलग गनर् सिकन्दैन? 
परमेँ वरको नैितक व्यवःथा वा दश आ ाह  िबना नैितकता भनेको के हो र 
के होइन भनेर कसरी व्याख्या गन? 
 
२. व्यवःथाको पःुतकमा व्यवःथा 

अब हामी पिरवेश हेर । इॐाएलीह  कनान देशको िसमानामा िथए। 
ितनीह  परमेँ वरका चिुनएका जनह  िथए। परमेँ वरले ितनीह लाई ूित ा 
गनुर्भएको भिूममा आिखरमा ितनीह  पःनै लागेका िथए। ितनीह ले त्यो देश 
कब्जा गनुर्भन्दा अिघ मोशाले अिन्तम िनदशनह  िदएका िथए। ती िनदशनह  
व्यवःथाको पःुतकमा थपुािरएका छन।् उनले िदएका धेरै िनदशनह मा 
परमेँ वरूित बफादार हनु र उहाँका आ ाह  पालन गन िवषयबःतहु  िथए। 
   देहायका पदह  पढ्नहुोस।् यहाँ के िवषयबःत ुबारम्बार औलँ्याइएको 
छ र इॐाएलीह को िनिम्त त्यो िवषयबःत ु िकन अत्यन्तै मह वपूणर् िथयो? 
हेन ुर्होस,् व्यवःथा ४:४४,४५ "४४ मोशाले इॐाएलीह लाई िदएको व् यवः था 
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यही हो। ४५ िमौबाट िनः केर आएपिछ मोशाले इॐाएलीह लाई घोषणा 
गरेका िनयम र िविधिवधानह  यी नै हनु ्।", व्यवःथा १७:१९,२० "१९ त् यस 
व् यवः थाका सबै कुरा र यी िविधह  होिशयारीसाथ पालन गनर्लाई सो पःु तक 
ितनीसँग रहोस ् र ितनले आजीवन सध पढून ्, तािक ितनले परमूभ ुआफ् ना 
परमेँ वरको डर मान् न िसकून ्। २० ितनले आफैलाई आफ् ना दाजभुाइह भन् दा 
ौें ठ नठानून ्, र व् यवः थाबाट तकर दािहने वा देॄे नलागून ्। यसरी ितनी र 
ितनका सन् तानले लामो समयसम् म इॐाएलमा ितनको राज् यमािथ शासन 
गनछन ्।", व्यवःथा २८:५८-६३ "५८ यिद परमूभ ुितमीह का परमेँ वरको 
गौरवमय भययोग् य नाउँको डर मानेनौ र ितमीह ले यस पःु तकमा लेिखएका 
व् यवः थाका सबै वचन होिशयारीसाथ पालन गरेनौ भने, ५९ परमूभलेु ितमीह  
र ितमीह का बालबच् चामािथ डरलाग् दो, असहाय र रिहरहने कं टह  र चाँड़ो 
िनको नहनेु भयानक रोगह  ल् याउनहुनेुछ। ६० िमौका जनु रोगह देिख 
ितमीह  डराउँथ् यौ, ती सबै रोगह  उहाँले ितमीह मािथ ल् याउनहुनेुछ, र ती 
ितमीह मा टाँिसनेछन ्। ६१ यस व् यवः थाको पःु तकमा उल् लेख नभएको हरेक 
िकिसमका रोग र िवपि  पिन ितमीह  नं ट नभएसम् म परमूभलेु ितमीह मािथ 
ल् याउनहुनेुछ। ६२ ितमीह , जो अिघ संख् यामा आकाशका तारासरह िथयौ, थोरै 
माऽ बाँकी रहनेछौ, िकनिक ितमीह ले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरको वचन 
मानेनौ। ६३ जसरी परमूभलेु खशुीसाथ ितमीह को भलाइ र विृ  गनुर्भयो, 
त् यसरी नै ितमीह लाई खशुीसाथ ध् वंस र िवनाश पानुर्हनेुछ। अिन ितमीह ले 
अिधकार गनर्लाई पः न लागेको देशबाट ितमीह  उखेिलनेछौ।", व्यवःथा 
३०:६-१४ "६ परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरलाई ितमीह ले आफ् नो सारा 
दय र आफ् नो सारा ूाणले ूमे गनर्लाई उहाँले ितमीह को र ितमीह का 
सन् तानको दयको खतना गनुर्हनेुछ, र ितमीह  िजउन सक। ७ परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरले यी सबै ौापह  ितमीह लाई हेला गन र खेदो गन 
ितमीह का शऽहु मािथ ल् याउनहुनेुछ। ८ ितमीह ले फेिर परमूभकुो वचन 
मान् नेछौ, र आज मैले ितमीह लाई िदएका उहाँका सबै आ ाह  पालन 
गनछौ। ९ तब ितमीह का हातका सबै काममा, सन् तानमा, गाईबः तकुा बाछा-
बाछीह मा र भिूमका अन् नह मा आफ् ना परमेँ वरले ितमीह लाई अघोर विृ  
गराउनहुनेुछ। १० व् यवः थाको यस पःु तकमा लेिखएका उहाँका आ ा र 
िविधह  पालन गर् यौ भने र आफ् नो पूरा दयले र आफ् नो पूरा ूाणले परमूभ ु
आफ् ना परमेँ वरितर ितमीह  फक् य  भने, ितमीह का िपता-पखुार्सँग उहाँ ूसन् न 
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हनुभुएझ परमूभ ु ितमीह सगँ फेिर ूसन् न हनुहुनेुछ र ितमीह लाई विृ  
गनुर्हनेुछ। ११ आज मैले ितमीह लाई िदएको आ ा ितमीह का िनिम् त सा॑ै 
गा॑ो वा टाढ़ो छैन। १२ “हाॆा िनिम् त ः वगर्मा उक् लेर कसले त् यो ल् याइिदएर 
हामीलाई बताइिदने र हामी त् यो पालन गर ?” भनी ितमीह ले भन् नपुदन, 
िकनभने त् यो ः वगर्मा छैन। १३ “कसले सागर पािर गएर हामीलाई त् यो 
ल् याइिदएर हामीलाई सनुाइिदने र हामी त् यो पालन गर ?” भनी ितमीह ले 
भन् नपुदन, िकनभने त् यो सागरको पल् लो छेउमा पिन छैन। १४ तर ितमीह ले 
पालन गनर्लाई वचन ितमीह को निजकै छÑ ितमीह कै मखु र ितमीह कै 
दयमा छ।", व्यवःथा ३१:९-१३ "९ अिन मोशाले व् यवः था लेखेर 
परमूभकुा करारको सन् दूक बोक् ने, लेवी वंशका पूजाहारीह  र इॐाएलका सबै 
धमर्-गु ह लाई िदए। १० तब मोशाले ितनीह लाई यः तो आदेश िदए: 
“ूत् येक सात वषर्को अन् तमा ऋणह  मेिटिदने वषर्मा, छाूो-वासको चाड़मा, 
११ उहाँले छान् नहुनेु ठाउँमा परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको साम ुजब सारा 
इॐाएलीह  देखा पनर्लाई आउँछन ्, तब सारा इॐाएलका अिग ितनीह ले सनु् ने 
गरी ितमीह ले यो व् यवः था प  नू। १२ पु ष र ः ऽी, बालक र ितमीह का 
सहरिभऽ भएका परदेशीह  सबैलाई भेला गर, र ितनीह ले सनेुर परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरको भय मान् न र यस व् यवः थाका सबै वचन होिशयारीसाथ 
पालन गनर् िसकून ्। १३ यदर्न पािर ितमीह ले अिधकार गनर् जान लागेको 
देशमा बसनु् जेल यो व् यवः था नजान् ने ितनीह का छोराछोरीह ले पिन सनेुर 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको भय मान् न िसक् नपुनछ।", व्यवःथा ३२:४४-
४७ "४४ मोशा र नूनका छोरा यहोशू आएर मािनसह लाई यस भजनका सबै 
शब् दह  सनुाए। ४५ जब मोशाले सारा इॐाएलीह लाई यी सबै वचनह  
भिनिसद्ध्याए, ४६ तब ितनले ितनीह लाई भने, “आज मैले ितमीह लाई 
गम् भीरतापूवर्क िदएका सबै वचनह  आफ् नो मनमा राख, तािक आफ् ना 
छोराछोरीह लाई पिन यस व् यवः थाका सबै वचनह  होिशयारीसाथ पालन गन 
आ ा िदन सक। ४७ यी ितमीह का लािग व् यथर्का शब् द होइनन ्। यी 
ितमीह का लािग जीवन हनु ्। यी ारा नै यदर्न पािर अिधकार गनर्लाई जान 
लागेको देशमा ितमीह  दीघार्य ु हनेुछौ।” र व्यवःथा ३३:१-४ "१ 
परमेँ वरका मािनस मोशाले आफ् नो मतृ् यभुन् दा अिघ इॐाएलीह लाई िदएको 
आशीवार्द यही हो। २ ितनले भने: “परमूभ ुसीनैबाट आउनभुयो, र सेइरबाट 
ितनीह मािथ उदय हनुभुयो। उहाँ पारान डाँड़ाबाट चम् कनभुयो। लाख  पिवऽ 
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जनह सँग दिक्षणबाट, आफ् ना पहाड़का िभरालो ठाउँबाट उहाँ आउनभुयो। ३ 
िनँ चय नै तपाईं मािनसह लाई प् यारो गन हनुहुनु् छ, सबै पिवऽ जनह  तपाईंकै 
हातमा छन ्। ितनीह  सबै तपाईंका पाउमा दण् डवत ् गछर्न ्, र तपाईंबाट अतीर् 
िलन् छन ्Ñ  ४ मोशाले िदएको व् यवः था, याकूबका समदुायको सम् पि ।" 
    अत्यन्तै हल्का पाराले व्यवःथाको पःुतक पढेपिन इॐाएल रा को 
िनिम्त परमेँ वरका वचनह  पालन गन कःतो मह वपूणर् वा िनणार्यक रहेछ 
भनेर थाहा िदइन्छ। वाःतिवक पमा भ े हो भने परमेँ वरसँग गिरएको 
सम्झौता वा करारलाई िनरन्तरता िदने हो भने ितनीह ले उहाँका वचन पालन 
गनपदर्थ्यो। अझ भन  भने करारको आ ाह  पालन गनुर् नै परमेँ वरका 
जनह को अिभभारा वा कतर्व्य िथयो। परमेँ वरले ितनीह को िनिम्त कित धेरै 
गनुर्भएको िथयो र समय िबत्दै जाँदा अझ धेरै गनुर्हनु्थ्यो जनु ितनीह  आफैले 
गनर् सक्दैनथ्यो न त गनर् नै योग्य िथए (अनमुह भनेकै त्यो हो जनु हामी योग्य 
भएको कारणले पाउने होइन )। त्यसको ूत्यु रमा उहालेँ हामीबाट के 
चाहनहुनु्थ्यो त? केवल उहाँको वचन वा व्यवःथालाई पालन गनुर्। 
   अिहले पिन केही फरक छैन। परमेँ वरको अनमुहले हामीलाई मिुक्त 
िदन्छ। हाॆो कुनै धमर्कमर् वा व्यवःथा पालन गरेकोले मिुक्त पाएका होइन । 
यस िवषयमा पावलले ःप पम यसरी व्यक्त गदर्छन,् "िकनिक सबैले पाप 
गरेका छन ्, र परमेँ वरको मिहमासम् म पगु् नबाट चकेुका छन ्। परमेँ वरका 
अनमुहको वरदानले भीं ट येशूमा भएको उ ारबाट ितनीह  िस मा धमीर् 
ठहिरएका छन ्" (रोमी ३:२३-२४)। हामी धमीर् ठहिरएकोले र अनमुह ारा 
िनद ष ठहिरएकोले त्यसलाई कायम राख् न र परमेँ वरूित आभार देखाउन 
उहाँको व्यवःथालाई पालन गछ । उहाँको व्यवःथा मानव ूाणीको िनिम्त 
सरल छ: उहाँलाई बाहेक अ लाई परमेँ वर नभ े, बेकारका वा बेकाममा 
मूितर् वा अ  ूाकृितक थोकह को आकार बनाएर पूजा नगन, बेकारमा 
परमेँ वरको आदरणीय नाउँ निलने, छ िदन काम गरेर एकिदन िवौाम िलने, 
आमाबाबलुाई आदर गन, कसैलाई नमान, कसैको िजउ नमाःने, लोभ नगन, 
झठुो नबोल्ने र नचोन (पिछल्लो छ आ ाह  त बु धमर्को पञ् चशील पिन हो-
अिधकांश इसाई सम्ूदायह ले ती आ ाह  पालन गनुर्पदन भ े सनु्दा त 
येशूलाई नमा ेह  पिन गजब मान्छन ्होला-अनवुादक)। ती आ ाह  पालन 
गरेर हामी मिुक्त पाउने ूयास गदन । यसमा पावलको  ःप  धारणा यःतो 
छ: "यसैकारण व् यवः थाको कमर्ले कोही ूाणी उहाँको िं टमा धमीर् 
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ठहिरनेछैन, िकनिक व् यवः था ारा नै पापको चेतना हनु् छ अथार्त व्यवःथाले पाप 
के हो भनेर औल्याउँछ" (रोमी ३:२० पान्तिरत)। तर हामी परमेँ वरको 
वचन वा व्यवःथालाई िशरोपर गरेर चल्छ  िकनिक परमेँ वर अनमुही भएर 
हामीलाई मिुक्त िदनभुएको छ। "यिद ितमीह ले मलाई ूमे गछ  भने मेरा 
आ ाह  पालन गर" (यूह ा १४:१५), यो येशूको ूमेपूणर् आमह हो। 
    अनमुह र व्यवःथा भनेको के हो भनेर ठूलो पाठ िसकाउने पःुतक 
व्यवःथाको पःुतक हो। परमेँ वरको अनमुहले नै हामीले उ ार  पाउँछ । 
हाॆो कुनै पिन धमर्कमर्, असल काम, त्याग तपःया आिद गरेर मिुक्त पाउन 
सक्दैन  जसरी इॐाएलीह  िमौदेशको बन्धकबाट आफै भाग्न सक्दैनथ्यो। 
त्यसको ूत्यु रमा हामी िवँ वास ारा िजउन चाहन्छ । उहाँलाई र उहाँको 
वचनलाई िशरोपर गरेर िजउन हामी ूितब ता गनुर् हाॆ ै िहतको िनिम्त हो। 
आदमको पतनदेिख संकटको र पशकुो छाप पाउने समयसम्म परमेँ वरूित 
बफादार भएर िजउने जनह लाई सन्त भनेर सम्बोधन गिरएको छ। 
ितनीह ले परमेँ वरको व्यवःथा अथार्त ् दश आ ाह  पालन गछर्न ् र जनु 
िवँ वास वा आःथा र भरोसा येशूमा िथयो त्यी आःथा ितनीह मा पिन भएको 
हनु्छ (ूकाश १४:१२)। दवैु अनमुह र व्यवःथालाई िमलाएर जाने ूिबयानै 
परमेँ वरसँग करारको सम्बन्धमा चल्न ु हो। परमेँ वरको व्यवःथाको 
मयार्दालाई पालन नगदार् हामी पापमा फःछ  तर उहाँको अनमुहले हामी त्यस 
पापबाट मकु्त हनु्छ । त्यही अनमुहले हामीलाई परमेँ वरको व्यवःथा पालन 
गनर् शिक्तसम्प  गराउनहुनु्छ। परमेँ वरसँग हामी िमलेकाछ  र उहाँसँग हामी 
करार बाँधेकाछ  भ ुको उपज नै उहाकँा वचनह  पालन गनर् सक्न ुहो। 
   परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह  पालन गन नाउँमा हामी 
िविधवाद वा जडसूऽबादको धरापबाट हामी कसरी उिम्कने? अथार्त ्
परमेँ वरलाई खशुी पानर् दश आ ाह  पालन गन िक उहाँको अनमुहले खशुी र 
आभािरत भएर उहाँको आ ा पालन गन? 
 
३. लेटोभ लाक Letov Lak 
     सन्देहवादी वा शङ् का गन अथार्त ् सिृ कतार् परमेँ वरलाई िवँ वास 
नगनह ले बाइबललाई नपचाउन र अःवीकार गनर् भरमग्दरु ूयास गदर्छन।् 
िवशेष गरेर ितनीह ले परमेँ वरको चिरऽको बारेमा परुानो करारमा सम्बोधन 
गन केही कठोर शब्दह  देखापदार् ती ःवभावह ूित आबोस व्यक्त गद 

९९



त्यःता परमेँ वरलाई म िवँ वास गिदर्न भ े धारणा राख् दछन।् येशूको 
ःवभावको िवपिरत परुानो करारमा देखाइएको परमेँ वर कठोर, बदलाको 
भावनाले ूिेरत, िरसाहा, सनकी, आबामक जःता ूमेाभावलाई असिजलो 
बनाउने भनेर िचऽण गरेको ितनीह ले देख्दछन।् यो धारणा कुनै नयाँ होइन। 
परमेँ वरको बारेमा गलत िचऽण गन ती ःवभावह  आफैमा गल्ती र अमान्य 
शताब्दीय  अिघमाऽ होइन अिहले पिन छ। 
   परमेँ वरले पौरािणक इॐाएललाई ूमे गनुर्भएको र ितनीह को 
उच्चतम िहत चाहनहुनेु भनेर देखाएका गणुह  परुानो करारमा बारम्बार 
उल्लेख गिरएकाछन।् यस खालको ूमे व्यवःथाको पःुतकमा अत्यन्तै 
उल्लेखनीय पमा ूःततु गरेको हामी पाउँछ । 
    व्यवःथा १०:१-१७ पढ्नहुोस।् कुन तत्काल सन्दभर्मा ती पदह  
लेिखएका हनु?् उहाँका जनह ूित परमेँ वर कःतो संवेदनशील हनुभुएको िथयो 
भनेर ती पदह ले हामीलाई नै के िसकाउँछ? ितनीह ले घोर पाप वा 
परमेँ वरको िव मा अपराध गरेका िथए य िप परमेँ वरले ितनीह लाई 
सदाशयता देखाउनभुएको िथयो र उहाँको अनमुह पोखाउनभुएको िथयो। त्यसले 
हामीलाई के सन्देश िदन्छ? हेन ुर्होस:् "१ त् यस बेला परमूभलेु मलाई भन् नभुयो, 
“पिहलेका जः तै ढु ाका दईु वटा पाटी का  , र पवर्तमा उक् लेर मकहाँ आऊ। 
अिन एउटा काठको सन् दूक पिन बनाऊ। 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 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 
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लेवीह लाई आफ् ना दाजभुाइह सँग कुनै िहः सा िक उ रािधकार छैन। परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरले ितनीह लाई भन् नभुएझ परमूभ ु नै ितनीह का िनजी 
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 ्।”   
  १२ यसैकारण अब हे इॐाएली हो, परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले 
ितमीह बाट चाहनभुएका कुरा यी नै हनु ्: ितमीह ले आफ् ना परमूभ ु
परमेँ वरको डर मान, उहाँका सबै मागर्मा िहँड़, उहाँलाई ूमे गर, आफ् नो सारा 
दय र ूाणले परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको सेवा गर, १३ र ितमीह का 
िहतको लािग मैले आज ितमीह लाई आदेश गरेका परमूभकुा आ ा र 
िविधह  मान। 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 
ि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। १७ ि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।" 
    इॐाएलीह मािथ परमेँ वरको अनमुह र ूमे िहमालबाट आएको 
ःवच्छ र िनमर्ल पानी जःतै बगिररहेको ती पदह बाट हामी पाउँछ । िवशेष 
गरेर पद १२ र १३ हेन ुर्होस।् साँिच् चकै भन  भने त्यो एउटा लामो वाक्य 
हो। त्यसमा ूँ न लिुकएको छ र त्यो ूँ न अत्यन्तै सरल छ: म कोहुँ र, म 
ितमीह को परमूभ ु हो, मैले ितमीह बाट केही अपेक्षा गरेको छैन तर यी 
कुराह मान भ े चाहनामाऽ गरेको छु...मेरो मागर्मा िहँड, मलाई ूमे गर, मेरो 
सेवा गर र ितमीह कै भलाइको िनिम्त मेरा िविधिवधानह  पालना गर? 
   यो धेरै सोचनीय िवषय हो। िहॄू भाषामा "ितमी" र "ितमीह " भ े शब्द 
एक वचनमा लेिखएको छ अथार्त ्व्यिक्तगतलाई सम्बोधन गिरएको तर आमा 
जनतालाई होइन। हो, परमेँ वरले रा का सबै जनतालाई सम्बोधन त 
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गिररहनभुएको िथयो तर उहाँका वचनह को अथर् नै के रअ यो र यिद ती 
मािनसह ले व्यिक्तगत पमा आत्मसात ्गरेन, ःवीकार गरेन वा त्यस अनसुार 
चलेन भने? समि  वा िस ो भाग त्यसबेलामाऽ असल हनु्छ जब त्यसको 
ूत्येक भाग असल हनु्छ। इॐाएली रा का जनतालाई परमेँ वरले सम्बोधन 
गनुर्हनु्दा एक-एक जना वा व्यिक्त व्यिक्तलाई सम्बोधन गनुर्भएको िथयो। 
   पद १३को अन्तलाई हामी िवसर्न सक्दैन : ती थोकह  पालन गर 
जनु ितॆ ैभलाईको िनिम्त हो। सायद िहॄू भाषाको लेटोभ लाक letov lak को 
अथर् नै "ितॆो सव च्च िहत वा भलाई" हो। ती इॐाएलीह को सव च्च 
िहतको िनिम्त नै परमेँ वरका वचनह  पालन गनुर्पछर् भनेर उहालेँ 
ितनीह लाई आ ा िदनभुएको िथयो। परमेँ वरले ितनीह लाई सिृ  गनुर्भयो, 
उहाँले ितनीह लाई सँभार गनुर्हनु्छ, ितनीह को िनिम्त सबभन्दा असल कुरो 
के छ सो उहाँलाई थाहा छ र ितनीह कै सव च्च िहत भएको उहाँ 
चाहनहुनु्छ। परमेँ वरको व्यवःथा, दश आ ाह लाई पालन गनुर्भनेको 
ितनीह कै फाइदाको िनिम्त हो। परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ा ूायजसो 
सरुिक्षत राख् ने पखार्ल भनेर व्याख्या गिरएको छ। त्यस पखार्लिभऽ बःदा 
उहाँका भक्तह लाई दु ताको बाढीमा तैिरने काठ  जःतै हनुजान्छ। नऽभने 
यस संसारमा भएका अनेक  छलकपट, खराबतत्वह ले ितनीह लाई नाश गन 
िनिँ चत छ। संिक्षप् तमा भ े हो भने परमेँ वरले आफ्ना जनह को िनिम्त 
देखाउनभुएको ूमेको उपज नै उहाँको व्यवःथा वा दश आ ा हो। यिद 
उहाँको व्यवःथा वा दश आ ाला ालाई पालन गनर् सक्य  भने हाॆ ैसव च्च 
िहत वा भलाई हनु्छ। 
   तपाईँले आफ्नो िवगतको समयलाई सिम्झनहुोस।्  परमेँ वरको 
व्यवःथा अनसुार तपाईँ चल्दा वा उहाँको नीित अनसुार चल्दा तपाईँकै भलाई 
भएको कितको अनभुव गनुर्भएको िथयो? 
 
४.  िमौ देशमा दास 
       एउटा िवषयबःत ुव्यवःथाको पःुतकमा घिरघिर देखा परेको देिखन्छ: 
त्यो हो परमेँ वरले इॐाएलीह लाई िमौको देशबाट उ ार गनुर्भएको। 
परमेँ वरले ितनीह लाई के गनुर्भयो सो सिम्झरहोस ् भनेर ितनीह लाई याद 
िदलाइरहनभुएको िथयो: "यसकारण परमूभलेु हामीलाई आफ् नो ूतापी हात र 
फैिलएको पाखरुाले ठूलो आत , आँ चयर् िचन् ह र अचम् मका कामह  देखाएर 
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िमौबाट िनकालेर ल् याउनभुयो" (व्यवःथा २६:८, व्यवःथा १६:१-६ पिन 
पढ्नहुोस)्। 
    परुानो करारभिर, यथाथर्मा भ े हो भने, परमेश ् वरले उहाँका 
जनह लाई शिक्तशाली तथा ूतापी हात र अनमुहले िमौको दासत्वबाट उ ार 
गनुर्भएको ूःथानको कथा उदाहरणको पमा ूःततु गरेको पाइन्छ: "मैले  
ितमीह लाई िमौ देशबाट िनकालेर ल्याए,ँ मैले ितमीह लाई बन्दी गहृबाट 
उ ार गर" (मीका ६:४ पान्तिरत)। 
  नयाँ करारमा पिन परमेँ वरको महान ् शिक्तले उहाँका जनह लाई 
िमौदेशबाट िनकालेर ल्याउनभुएको कथा भी मा अनमुहले मिुक्त पाउने 
सं ाको पमा देखा परेको पाइन्छ: "िवँ वास ारा ओबानो भिूममाझ गरी िहँड़ेर 
ितनीह ले लाल समिु पार गरे, जनु कुरो िमौीह ले ूयत् न गदार् डबेुर मरे" 
(िहॄू ११:२९), "१ भाइ हो, ितमीह ले यो कुरा जान भनी म चाहन् छु, िक 
हाॆा पखुार्ह  सब बादलमिुन िथए, र सबै समिुको बीचबाट भएर गए। २ 
अिन मोशामा ितनीह  सबैले बादल र समिुमा बिप् तः मा पाएका िथए। ३ 
सबैले एउटै आित् मक भोजन खाए। ४ सबैले आित् मक पानी िपए, िकनिक 
ितनीह का साथसाथै िहँ  ने आित् मक च ानको पानी ितनीह ले िपए। त् यो 
च ानचािहँ भीं ट नै हनुहुनु् थ् यो" (१ कोिरन्थी १०:१-४)।  
    व्यवःथा ५:६-२२ पढ्नहुोस।् यसमा व्यवःथा वा दश आ ाह  
मोशाले दोहोर् याएका पाउँछ । यो व्यवःथा ितनीह ले य ेसँग गिरएको करार 
वा सम्झौता ितनीह को ूितव ताको जग हो भनेर देखाइएको छ। यसमा 
िवशेष गरेर चौथो आ ा ितनीह ले पालन गनुर्पन कारण उल्लेख गिरएको छ। 
यसमा व्यवःथा र अनमुहको वाःतिवकतालाई कसरी ूकट गदर्छ? फेिर पद 
२६मा परमेँ वरको के ितॄ चाहना व्यक्त गनुर्भएको िथयो? 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 हामीसँग, जो आजसम् म यहाँ जीिवत छ , 
यो बाँध् नभुएको हो। ४ परमूभलेु ितमीह सँग 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 
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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 
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 नगनूर्Ñ 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।”  २२ यी आ ाह  
परमूभलेु पवर्तमा आगो र बादल र घोर अन् धकारको बीचबाट ितमीह का 
सारा समदुायलाई ठूलो सोरले भन् नभुयो। उहाँले थप केही भन् नभुएन। अिन 
उहाँले ती आ ा दईु वटा ढु ाका पाटीमा लेखेर मलाई िदनभुयो। २३ जब 
ितमीह ले अन् धकारको बीचबाट सोर सनु् यौ, र जब पवर्त आगोले बिलरहेको 
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िथयो, तब ितमीह का कुलका सबै नायकह  र धमर्-गु ह  मेरो निजक आए। 
२४ अिन ितमीह ले भन् यौ, “परमूभ ुहाॆा परमेँ वरले आफ् नो मिहमा र गौरव 
हामीलाई ूकट गनुर्भयो। हामीले उहाँको सोर अिग् नबाट सनु् यौ। परमेँ वर 
मािनससँग बोल् नभुए तापिन मािनस जीिवत रहेको हामीले आज देख् य । २५ अब 
यित ठूलो अिग् नमा भः म भएर हामी िकन मन? यिद परमूभ ुहाॆा परमेँ वरको 
सोर हामीले अझै सनु् य  भनेता हामी मनछ ! २६ अिग् नबाट जीिवत परमेँ वर 
बोल् नभुएको सनेुर हामीझ बाँच् ने कुनचािहँ मरणशील मािनस होला? २७ तपाईं 
आफै नै निजक जानहुोस ्, र परमूभ ु हाॆा परमेँ वरले भन् नभुएका सबै कुरा 
सनेुर हामीलाई बताउनहुोस ् र हामी सनेुर पालन गनछ ।” २८ ितमीह  मिसत 
बोलेका परमूभलेु सनु ् नभुयो, र उहाँले मलाई भन् नभुयो, “यी मािनसह ले 
ितमीलाई भनेका कुरा मैले सनु। ितनीह ले ठीकै भनेका छन ्। २९ मेरो डर 
मान् ने र सध मेरा सबै कुरा पालन गन ितनीह का दय भए त हनेुिथयो, तािक 
ितनीह  र ितनीह का सन् तानको भलो सधभिर होस ्" (व्यवःथा ५:१-२९)।  
    परमेँ वरले िदनभुएको दश आ ाह लाई दोहोर् याउँदै सात  िदन 
साबथमा िवौाम िलन ुभनेर िदएको आ ामा मोशाले अझ केही थप्दै त्यसको 
उल्लेखनीयतालाई जोड िदन्छन। सु मा ती  आ ाह  ढु ाको पाटीमा 
परमेँ वरले लेख् नभुएको िथयो भनेर मोशाले उल्लेख गदर्छन ् र परमेँ वरले 
िदनभुएको चौथो आ ामा त्यसलाई पालन गनुर्पन अक  कारण पिन उनले 
उल्लेख गछर्न।् सिृ को सम्झनाको िनिम्तमाऽ होइन परमेँ वरले ितनीह लाई 
िमौदेशबाट उ ार गरेर ल्याउनभुएको वा मान  ितनीह को पनु:सिृ को 
सम्झनालाई याद गरेर पालन गनुर् भनेर मोशाले आफ्नो मनतव्य व्यक्त 
गदर्छन।् परमेँ वरको अनमुहले ितनीह लाई िमौदेशबाट उ ार गनुर्भयो र 
ितनीह को दासत्वको जीवनबाट िवौाम िलन परमेँ वरले अर् हाउनभुएको 
िथयो। यस सन्दभर्मा पावलले िहॄू ४:१-५ यसरी व्यक्त गदर्छन:् "१ 
यसकारण परमेँ वरको िवौाममा ूवेश पाउने ूित ा छँदाछँदै हामी होिशयार 
रह  र ितमीह मध् ये कोही पिन त् यस ूित ादेिख विञ् चत नहोस ्। २ िकनिक 
हामीलाई पिन ितनीह लाई झ ससुमाचार ूचार गिरएको हो। तर सनेुको 
वचनले ितनीह लाई केही फाइदा भएन, िकनिक सनु् नेह ले िवँ वासपूवर्क 
ियनलाई महण गरेनन ्। ३ िकनिक हामी िवँ वास गनह चािहँ त त् यस 
िवौाममा ूवेश गछ , जसो उहाँले भन् नभुएको छ, “यसैले मैले आफ् नो बोधमा 
यसरी शपथ खाए,ँ Õमेरो िवौाममा ितनीह  किहल् यै पः नेछैनन ्Ö।” य िप 
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उहाँका कायर्ह  संसारको उत् पि देिख नै पूरा भइसकेका िथए। ४ िकनिक 
उहाँले अ  कुनै ठाउँमा सात  िदनको िवषयमा यस िकिसमले भन् नभुएको छ, 
“परमेँ वरले सबै कायर्ह बाट सात  िदनमा िवौाम िलनभुयो।” ५ र फेिर यसै 
खण् डमा उहाँले भन् नभुयो, “मेरो िवौाममा ितनीह  किहल् यै पः नेछैनन ्" (िहॄू 
४:१-५)।  
     अब परमेँ वरले ितनीह लाई फैलाउनभुएको अनमुहको ूत्यु रमा 
ितनीह ले पिन आफूले पाएको अनमुह अ ह लाई फैलाउन ुआवँयक िथयो। 
   यस पिरवेशमा सेभेन्थ-डे साबथ परमेँ वरको सिृ को शिक्तशाली िचन्ह 
वा ूितकमाऽ होइन उहाँले िदनहुनेु मिुक्त र अनमुहको पिन शिक्तशाली िचन्ह 
वा ूितक हो। केवल िवँ वासीह माऽ होइन घरका सबै जहान पिरवार, काम 
गन सेवक र सेिवकाह , बालबािलका, पशहु  र ितनीह लाई भेट्न आएका 
पाहनुाह  चाहे िवदेशी वा परमेँ वरलाई िवँ वास नगन होस ् ितनीह  पिन 
िवौाम गनर् अपेक्षा गिरएको छ। यहूदीह लाई परमेँ वरले िदनभुएको अनमुह 
साबथ ारा ूकट गिरएको िथयो भने त्यो अनमुह आफूह लाईमाऽ राख् ने होइन 
अ ह  जो करारका बािहरका मािनसह ले पिन उपभोग गनर् पाउनपुछर् भ े 
परमेँ वरको आदेश िथयो। दश आ ाको व्यवःथाको केन्ििवन्द ुनै परमेँ वरको 
अनमुह हो। त्यो अ लाई पिन बाँड्न ु ितनीह ले आवँयक ठा ुपदर्थ्यो। 
परमेँ वरले आफ्नो अनमुहले ितनीह लाई के गनुर्भयो त्यसरी नै ितनीह ले 
अ ह लाई गनुर् आवँयक िथयो। यो यित सरल कुरो हो। 
   म ी १८:२१-३५ पढ्नहुोस।् यहाँ उल्लेख गिरएको अितर्कथामा 
व्यवःथाको पःुतकमा जोर िदएको साबथको नीित कसरी ूकट गिरएको छ? 
हेन ुर्होस,् २१ तब उहाँकहाँ आएर पऽसुले भने, “ूभ,ु मेरो भाइले कित पल् ट 
मेरो िव मा अपराध गरे मैले त् यसलाई क्षमा गन? के सात पल् टसम् म?”  २२ 
येशूले ितनलाई भन् नभुयो, “म ितमीलाई भन् दछु, सात पल् ट होइन, तर स री 
गणुा सात पल् ट। २३ “यसैकारण ः वगर्को राज् य एउटा राजासँग तलुना गनर् 
सिकन् छ, जसले आफ् ना नोकरह सगँ िहसाब िलने इच् छा गरे। २४ जब ितनले 
िहसाब िलन लागे, दश हजार सनुका िसक् का ऋण िलने एक जना ितनीकहाँ 
ल् याइयो। २५ तर त् यस मािनसले ितनर् नसक् दा त ्यसका मािलकले त् यसलाई र 
त् यसका पत् नी र छोरा-छोरी र त् यसका सबै थोक बेची ऋण चकुाउने हकुुम 
िदए।   

१०६ 



  २६ “तब त् यस नोकरले घुड़ँा टेकी ितनका पाउमा परेर भन् न लाग् यो, 
Õमािलक, ममािथ धैयर् गनुर्होस ्, म तपाईंको सबै ऋण चकुाउनेछु। २७ तब 
त् यस नोकरका मािलकले िट ाएर त् यसलाई छोिडिदए, र त् यसको ऋण माफी 
गिरिदए। २८ “तर त् यस नोकरले िनः केर जाँदा आफ् नो स ी-नोकरह मध् ये 
एक जनालाई भे ो, जो त् यसको एक सय चाँदीका िसक् काको ऋणी िथयो। 
उसलाई घोबोमा पबेर त् यसले भन् यो, Õतेरो ऋण ितिरहाल ्। २९ “तर त् यसको 
स ी-नोकरले घोप् टो परेर त् यसलाई िबन् ती गर् यो, Õममािथ धैयर् गर, म ितमीलाई 
सबै ितिरिदनेछु।३० “तर त् यो मानेन, र गएर ऋण नित ञ् जेलसम् म उसलाई 
झ् यालखानमा हािलिदयो। ३१ त् यसका स ी-नोकरह ले यी सब देखे र ितनीह  
अित द:ुिखत भए। ितनीह ले गएर यी सब घटना आफ् ना मािलकलाई 
बताइिदए। ३२ “तब मािलकले त् यस नोकरलाई आफूकहाँ बोलाएर भने, Õए 
दुं  ट नोकर, तले मसँग िबन् ती गिरस ्, र मैले तँलाई तेरो ऋण माफी गिरिदए।ँ 
३३ मैले तँमािथ दया गरेझ तले पिन तेरो स ी-नोकरमािथ दया गनुर्पनिथएन? 
३४ तब त् यसका मािलकले बु  भएर त् यसलाई सबै ऋण नित ञ् जेल दण् ड 
िदनेह का हातमा सिुम् पिदए। ३५ “ितमीह ले आफ् नो भाइलाई आफ् नो 
दयदेिख क्षमा गरेनौ भने, ः वगर्मा हनुहुनेु मेरा िपताले पिन ितमीह सगँ त् यसै 
गनुर्हनेुछ।”   
   (दश हजार सनुको िसक् का अिहलेको भाऊमा ३.४ िबिलयन डलर वा 
ितन खबर् चािलस करोड डलर। गगुलको अनसुार यो दईु लाख वषर्ह को 
कामको ज्याला वा छ करोड िदनको काम गन ज्यालाबाट आजर्न हनेु तलब 
हो। अथार्त ्यिद त्यो ऋण ितन हो भने त्यस नोकर वा राजाको अथर्मन्ऽीले 
(?) २ लाख वषर्ह सम्म काम गनुर्पनिथयो। सय चाँदीको तबुा भन्दा केवल 
१०० िदनको ज्याला भनेर गगुलले उल्लेख गदर्छ-अनवुादकको थप)। 
 
५.  ितॆो धािमर्कताको िनिम्त होइन 
      इसाई आःथाको केन्ििवन्द ु नै बाइबलले िसकाएका िशक्षादीक्षाह  
हनु।् ितनीह मा महान ्िवषय नै िवँ वास अथार्त ्परमेँ वरमािथको शु , िनमर्ल 
आःथाबाटमाऽै परमेँ वरको साम ुहामी िनद ष ठिरन्छ । यसमा पावलले यसरी 
ठोकुवा गछर्न:् "िकनिक पिवऽ-शाः ऽले के भन् छ? “अॄाहामले परमेँ वरमािथ 
िवँ वास गरे, र त् यो उनको िनिम् त धािमर्कता गिनयो” (रोमी ४:३) । 
(शब्दकोषमा धािमर्कता अथार्त ्राइिचयसःनेस righteousness लाई नैितक पमा 
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उिचत, कानसुम्मत, धािमर्क, धमार्त्मा, धमर्शील, धमर्परायण, सदाचारी, िनद ष, 
असल चालचलन आिद गणुह ले बझुाउन खोिजएको छ-अनवुादकको थप) । 
   यस धािमर्कताको मािमलामा एलेन जी ाइटको आफ्नो  ूख्यात 
भनाइ यःतो छ: "िवँ वास ारा धािमर्कता के हो? मािनसको मिहमा, यश, िकितर् 
आिद धलुोमा नै िमसाउने परमेँ वरको काम हो र मािनसले आफ्नो िनिम्त जे 
गनुर्पन हो सो आफ्ना सारा शिक्त, समझले गनर् सक्दैन। जब आफू िनिरह 
भएको वा आफूमा केही नभएको वा आफू कोही होइन भनेर मािनसह ले 
महससु गदर्छन ् वा देख्दछन,् तब ितनीह  परमेश ् वरको धािमर्कताको लगुा 
लगाउन तयार भएका हनु्छन"्-एलेन जी ाइट, द फेथ आइ िलभबाई, प.ृ 
१११बाट पान्तिरत। 
   परमेँ वर को हनुहुनु्छ भनेर हामीले सोच्न सक्य  भने र उहाँ कःतो 
पिवऽ हनुहुनु्छ भनेर सोच्न सक्य  भने उहाँको िबपिरत हामी ह  र हामी 
कितको अपिवऽ, ूदिुषत छ  भनेर महससु गनर् सक्षम ् हनुसक्छौ। हामी 
जःतोलाई परमेँ वरको प्यार पाउन वा उहाँले उपलब्ध गराउनभुएको मिुक्त 
पाउन उहाँको अदभतू अनमुह बाहेक अ  कुनैले पिन सक्दैन भनेर हामी 
सहमत हनैुपछर्। तर त्यो अपारको अनमुह हाॆो िनिम्त ूयोग गनुर्भयो: त्यो 
हो, िनद ष भी  हामी दोषी पापीह को िनिम्त बुसमा उहाँको मरण। 
   मािथको भनाइको सन्दभर्लाई मनमा राखेर व्यवःथा ९:१-६ 
पढ्नहुोस।् अयोग्य, पापी, गल्तीमाऽ गिररहने, हठी, बहिकन वा बरािलनमाऽ 
चाहने मािनसह को िनिम्त परमेँ वरको अनमुहको वाःतिवकता कसरी ूकट 
भएको िथयो भनेर मोशाले कसरी बझुाउन खोिजएका िथए? यहाँ नै आःथा वा 
िवँ वास ारा धािमर्कतामा गिनने भ  ेनीितलाई कसरी ूितिबिम्बत गिरएको छ? 
हेन ुर्होस,् " १ हे इॐाएली हो, सनु, ितमीह भन् दा महान ् र शिक्तशाली जाितह , 
र आकाश छुने पखार्ल लाएका ठूला-ठूला सहरह  अिधकार गनर् ितमीह  आज 
यदर्न पािर जान लागेको छौ। २ त् यहाँका मािनस अनाकीह  हनु ्, जसको 
बारेमा ितमीह  जान् दछौ। उनीह  बिलया र अल् गा-अल् गा छन ्। 
“अनाकीह का साम ुको खड़ा हनु सक् छ?” भन् ने उिक्त ितमीह ले सनेुका छौ। 
३ तर आज यो कुरा िनँ चय नै जानी राख, िक भः म गन आगोझ ितमीह का 
अिगअिग जानहुनेु परमूभ ु ितमीह का परमेँ वर नै हनुहुनु् छ। उहाँले 
उनीह लाई नं ट पानुर्हनेुछ र ितमीह को अधीनमा ल् याउनहुनेुछ। परमूभलेु 
ितमीह लाई ूित ा गनुर्भएझ ितमीह ले उनीह लाई धपाएर चाँड़ै नं ट 
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पानछौ। ४ परमूभलेु ितमीह का सामनु् नेबाट उनीह लाई िनकािलसक् नभुएपिछ 
ितमीह ले आफ् नो मनमा यसो नभन् नू, “हाॆो धािमर्कताको कारणले नै परमूभलेु 
यो देश अिधकार गनर् हामीलाई ल् याउनभुएको हो।” ब  यी जाितह को 
दुं  टताले गदार् नै परमूभलेु उनीह लाई ितमीह का सामनु् नेबाट धपाउनहुनु् छ। 
५ ि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।"   
    ससुमाचारको बारेमा पावलले िसकाउन चाहेको िनचोडमा, सायद 
व्यवःथा ९:५ले व्यक्त गदर्छ भ  सिकन्छ,  “हाॆो धािमर्कताको कारणले नै 
होइन परमूभलेु यो देश अिधकार गनर् हामीलाई ल् याउनभुएको हो।”  हामी 
योग्य वा असल भएर उहाँले हामीलाई मिुक्त िदन गइरहेको होइन। ब  
उहाँले नै अनन्तको ससुमाचार (ूकाश १४:६) िदने ूित ाह  गनुर्भएकोले 
हो। त्यो अनन्तको ससुमाचार दईु हजार वषर् अिघ यूह ाले पाएको दशर्नपिछ 
होइन तर यस संसारको ःथापना काल अिघदेिखनै ःथािपत भएको िथयो। हामी 
मािनसको िनिम्त त्यो ससुमाचार हाॆो काम, धमर्कमर्, सकुमर् आिदले गदार् 
होइन तर परमेँ वरको लआय पूरा गनर् र भी बाट िदइएको अनमुह पूरा गनर् 
िदएको िथयो। यो सन्देश समयको सिृ  हनुभुन्दा अिघ नै िदएको िथयो। यस 
सन्दभर्मा पावलले यसरी व्यक्त गदर्छन:् २ ितमोथी १:९,१० "९ उहाँले 
हामीलाई उ ार गनुर्भयो, र एउटा पिवऽ बोलावट ारा बोलाउनभुयो। हाॆो 
कामको आधारमा होइन, तर उहाँको आफ् नै अिभूाय र अनमुहको आधारमा 
हो, जो उहाँले भीं ट येशूमा यगु-यगु अिघदेिख हामीलाई िदनभुएको िथयो, १० 
जनु अनमुह अब हाॆा मिुक्तदाता भीं ट येशूको आगमन ारा ूकट गनुर्भएको 
छ। उहाँले मतृ् यलुाई नाश गरेर जीवन र अिवनाशलाई ससुमाचार ारा 
ूकाशमा ल् याउनभुयो।" िततस १:२ "१ परमेँ वरको दास र येशू भीं टको 
ूिेरत पावलबाट, परमेँ वरका चिुनएकाह को िवँ वास र भिक्तसँग िमल् दो 
ितनीह का सत् यको ान बढ़ाउनलाई, २ जनु िवँ वास र ान अनन् त जीवनको 
आशामा िः थर छन ्, अिन किहल् यै झूट नबोल् नहुनेु परमेँ वरले अनन् त कालदेिख 
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ूित ा गनुर्भयो।" हामी एउटा कुरोमा ःप  हनुपुदर्छ: यिद मिुक्तको ूित ा 
समय सु  हनुभुन्दा अिघ िदइएको हो भने, पाप नै आउनभुन्दा अिघ िदइएको 
हो भने, मािनसको सिृ  हनुभुन्दा अिघ नै िदइएको हो भने, मािनसले गन कुनै 
पिन असल, धमर्कमर्को कामको अिःतत्व हनुभुन्दा अिघ िदइएको हो भने 
परमेँ वरले िदनहुनेु मिुक्तमा मािनसको कुनै असल वा धािमर्क कायर्को सरोकार 
नै िथएन न त थप्न ुनै आवँयक िथयो। 
   मोशाले भ  खोजेको अथर् संिक्ष मा भ ु पदार् "ितमीह ले जितसकैु 
कसरु गरेतापिन, ितमीह मा जितसकैु कमीकमजोरीह  भएतापिन, ितमीह  
जितसकैु हठी र बरािलने तथा िविोही मनका भएतापिन परमेँ वरले ितमीह को 
िनिम्त र ितमीह मा यो अचम्मको काम गद हनुहुनु्छ। त्यसकै ूत्यु रमा 
ितमीह ले केवल उहाँका वचनह  र उहाँका आ ाह  पालन गरे उहाँले 
ितमीह लाई आ ा गनुर्भएको छ तािक ितमीह  ठीक मागर्मा लािगरहनु।् 
ूित ा त ितमीह लाई िदइसकेको छ र उपलब्ध गराइसकेको छ: ितमीह को 
काम, सकुमर्, ितमीह ले गनुर्पन आ ा पालन यिद असलै भएतापिन (जनु 
ूायजसो असल पिन छैन) ितनीह  मिुक्त  आजर्न गन माध्यम कदािप होइन। 
तर ितमीह  ती सबै थोक गछ  मिुक्त पाएको पिरणामले गछ । 
    परमेँ वरले ितमीह लाई अनमुह ारा मिुक्त िदलाइिदसक्नभुएको छ; 
अब ितमीह को दयमा परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह  दयमा 
लेिखसकेको छ र ितनीह लाई पालन गनर् उहाकँो आत्मा र शिक्तले 
शिक्तसम्प  गराउनभुएको छ, अब उहाँको व्यवःथालाई पालन गद अिघ 
बढ।" 
 
उपसंहार: 
थप जानकारी: "ःवगर्मै परमेँ वरको व्यवःथा, िविधको शासन तथा सशुासनको 
िविोह गन भी को शऽ ु सैतान तािलमूाप् त र दक्षताले सम्प  भएको छ। 
उसले आफ्नो सबै शिक्त ूयोग गरेर एक पिछ अक  जालसाजी र धोखाले 
भिरपूणर् उपायह  सजृना गरेर परमेँ वरको व्यवःथालाई ूभाविहन बनाउन 
खोिजरहेको छ। त्यो व्यवःथालेमाऽ पापलाई औलँ्याउँछ वा प ा लगाउँछ। 
त्यो व्यवःथामाऽ धािमर्कताको आदशर् मापदण्ड हो।"-एलेन जी ाइट, िरभ्य ु
एण्ड हेराल्ड, नभेम्बर १८:१८९०बाट पान्तिरत। 
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   यस जगतमा कमसेकम िबस खबर् नक्षऽह  पौडी खेिलरहेका छन।् 
ूत्येक नक्षऽ वा आकाश ग ामा कमसेकम सय खबर् ताराह  छन।् त्यसको  
अथर् १००,०००,०००,००० ताराह  केवल एउटा नक्षऽमा हनु्छ। हाॆो 
नक्षऽ वा आकाशग लाई दगु्ध सागर वा िमल्कीवे भिनन्छ जहाँ हामी रहेको 
पथृ्वी धलुोको केवल एक कणमाऽ हो (यशैया ४०:१५)। िबस खबर् 
नक्षऽह  जनु ूत्येक नक्षेऽमा १०० खबर् ताराह  छन ्भनेको ती नक्षऽह मा 
२००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,००० ताराह  छन ् भ  
खोिजएको हो। 
  अब कुनै पिन अिःतत्वको नीित वा िस ान्त हो: जोसकैुले सोचेर सिृ  
गदर्छ त्यो सिृ  गिरएको भन्दा महान ् र अपार हनुसक्छ। िवँ विवख्यात 
िचऽकार िपकासो वा िलयोनाडर् डािभन्सी ितनीह का िचऽकला तथा अ  
कामह भन्दा महान ् र अपार छन।् यस िबशाल र अनिगन्ती नक्षऽ वा 
जगतलाई सिृ  गनुर्हनेु सोचेरै नै सिृ  गनुर्हनेु परमेँ वर हाॆो जगतभन्दा महान ्
र अपार हनुहुनु्छ भ े कुरोमा कःको दईुमत होला र? 
   मािथको कुरोलाई मध्यनजरमा राखेर देहायको पदलाई गिहिरएर 
सोच्नहुोस:् "१ आिदमा वचन हनुहुनु् थ् यो, वचन परमेँ वरसँग हनुहुनु् थ् यो, अिन 
वचन परमेँ वर हनुहुनु् थ् यो। २ उहाँ आिदमा परमेँ वरसँग हनुहुनु् थ् यो। ३ सबै 
थोक उहाँ ारा बिनए, र बिनएको कुनै थोक पिन उहाँिवना बिनएन। ४ उहाँमा 
जीवन िथयो, र त् यो जीवन मािनसह को ज् योित िथयो। ५ त् यो ज् योित 
अन् धकारमा चम् कन् छ, र अन् धकार त् यसमािथ िवजयी भएको छैन। त्यसको 
अथर् त्यस परमेँ वर जो सबै थोक सिृ  गनुर्भयो वा 
२००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,००० ताराह  र ूत्येक वःत ु
सिृ  गनुर्हनेु परमेँ वरले के गनुर्भयो रे? उहाँ खिुम्चन्दै खिुम्चन्दै मानव बच्चा 
हनुभुएर पापरिहत जीवन िबताउनभुयो र बुसमा मनुर्भयो। उहाँले हाॆो पाप र 
हामीले गन सबै दु  कामह को सजाय ँभोग्नभुयो तािक हामी सबैले अनन्त 
जीवनको ूित ामा सहभागी हनु सक । 
    हाॆो माझमा महान ् सत्य तेिसर्एकोछ: त्यो हो बुसमा हामीलाई 
िदइएको अनमुह। त्यसको बदलीमा परमेँ वरले के गर भ ुभएको छ? "अब 
सबै कुरा सिुनएका छन ्Ñ कुराको िनं कषर् यही हो: परमेँ वरको भय राख र 
उहाँका आ ाह  पालन गर। िकनभने मािनसले गनुर्पन सारा कतर्व् य (धमर् नै) 
यही नै हो" (उपदेशक १२:१३)। 
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 िचन्तनमनन: 
अ.   परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह  (चौथो आ ासमेत) 

पालन गनुर्भनेको िविधवाद, परम्परावादी, जडसूऽबाद वा 
धमर्कमर् गरेर मिुक्त पाउन ु भनेको हो भ  ेकितपय इसाई 
सम्ूदायह को धारणा छ जसले गदार् दश आ ालाई सरासर 
िनलम्बन भयो भनेर सवर्साधारण मािनसह लाई िसकाउँछन।् 
तर त्यःतो धरापमा नपनर् हामी के गन? परमेँ वरको 
आ ालाई यताउित नगिर दयदेिख पालन गनुर् भनेको 
िविधवादभन्दा िकन फरक छ? िविधवाद वा आ ा पालन 
गरेर मिुक्त पाइने भएकोले आ ा पालन गर  भ  ेधारणा र 
परमेँ वरलाई दयदेिख ूमे गरेको कारणले उहाँले हामीलाई 
िरझाउनभुएको कारणले उहाँको वचन मान्छ  भ कुो बीचमा 
के फरक छ? 

आ.  परमेँ वरका दश आ ाह  वा ती आ ाह को कुनै पिन 
आ ालाई वेवःता गदार् द:ुखक  पाएको मािनसको कथाह  
के तपाईँलाई थाहा छ? परमेँ वरको व्यवःथाले हामीलाई 
उहाँको ूमेलाई ूितिबम्ब गछर् भनेर ती कथाह बाट हामीले 
के िसक्ने? 

इ.  हामीह को धमर्कमर्, िविधवाद, सकुमर्, दानी, परोपकारी 
आिद ारा ःवगर् जान खोज्न ु बेकार छ भ  े कुरो बुसबाट 
हामी कसरी देख् न सक्छ ? 
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कथा ७ 
हराएको पाठो 

चीहय िचन्ययुमा, ४२, जापान 
 

कोरोना भाइरसको महामारीमा पिन धेरै उत्सािहत भइरहेको 
छु। जापानको ओसाका सहरमा मेरो ौीमान र म अङ्मजेी 
भाषा िसकाउने ःकूल चलाउँछ । यस सहरमा दईु करोड 
स री लाख मािनसह  छन।् महामारीले गदार् ःकूल बन्द 
भएको िथयो। तर जापानको सरकारले आपतकािलन 
िःथित घोषणा गनुर्भन्दा पिहले हामीले अनलाइनबाट 

पाठह  िसकाउने कायर्बम ःथापना गरेका िथय । त्यसको फलःव प ९० 
ूितशत िव ाथीर्ह लाई िसकाइरहने काममा सलंघ्न हनु सिकरहेका छ । 
    एकिदन, एक जना परुानो ६० वषर्को मिहला िव ाथीर्ले महामारी 
उच्चिशखरमा पिुगरहेको बेलामा मसँग सम्पकर्  राख् दा म अत्यन्तै अचिम्भत 
भए।ँ हामी १३ वषर्देिख िचनाजानी िथय  तर दईु वषर् अिघदेिख उनीसँग हामी 
सम्पकर्  िविहन भएका िथय । एक िदन कामबाट फिकर् न्दै गरेको बेलामा मैले 
फेसबकु मेसेन्जरमा उनीबाट एउटा सन्देश पाए।ँ 
   "महामारी फैिलरहेको भएतापिन म तपाईँको चचर्मा सिरक हनु 
चाहन्छु," उनले लेिखन।् िचकाको इसाई िथइनन।् येशूको बारेमा उनले जा  
चाहेकोमा म छक् क भए।ँ अिन मैले येशूको बारेमा उनलाई छोटकरीमा लेख 
र म कसरी येशूलाई िवँ वास गनर् पगु भ े कुरो पिन लेख। शिनबारको िदन 
एक आपस भेट गन र साबथको सेवाकायर्मा भाग िलने कुरामा एक आपसमा 
सहमत भय । एक साबथको कायर्बममा मैले हराएको भडाको अतीर्कथा 
उनलाई सनुाए।ँ उनले बढो ध्यान िदएर सिुनन।् यस कथामा येशूले 
भ भुएको िथयो,  “ितमीह मध् ये कुन मािनस होला, जसको एक सय भेड़ामध् ये 
एउटा हराउँदा उनान् सयलाई वनमै छोड़ेर हराएको भेड़ा नपाउञ् जेल त् यसको 
खोजी गदन? हराएको भेड़ा भे ाएपिछ रमाउँदै त् यसलाई आफ् नो काँधमा राख् छ, 
र घरमा आएर उसले आफ् ना िमऽह  र िछमेकीह लाई बोलाउँछ, र 
ितनीह लाई भन् छ, Õमसँग रमाओ, िकनभने मैले आफ् नो हराएको भेड़ा पाएको 
छु।Ö म ितमीह लाई भन् दछु, यसरी पँ चा ाप गनुर् नपन उनान् सय धािमर्क 
जनह का लािग भन् दा पँ चा ाप गन एक जना पापीको लािग ः वगर्मा अझ 
बढ़ी आनन् द हनेुछ" (लूका १५:४-७)।  त्यो हराएको भडा को रहेछ भनेर 

११२-१ 



िचकाकोले तरुन्तै पिहचान गिरन।् येशूले उनलाई उहाँको पिछ लाग्न धेरे 
समयदेिख बोलाइरनभुएको, तर आफ्नै समयमा िनणर्य गन िनणर्य गरेको िथए ँ
भनेर उनले मलाई सनुाइन।् अिन उनले पिछ भनेको वचनले मलाई चिकत 
पार् यो। 
    "मलाई थाहा छ िक येशूले मलाई हराएको भडा भनेर 
बोलाइरहनभुएको िथयो, तर मैले उहाँलाई वेवाःता गिरनै रह। अब म वेवाःता 
गिदर्ँन। म बिप् तःमा िलन चाहन्छु।" पिवऽ आत्माले उनको दयमा काम 
गिररहनभुएको िथयो भनेर मलाई ःप  भयो, त्यो पिन महामारीको बेलामा। 
येशूको ूमे र उहाँको िशक्षाको बारेमा उनलाई सनुाउन मलाई धेरै रमाइलो 
भएको िथयो। 
  त्यसपिछ हामी धेरै पटक भे । एक साबथमा, येशू बूसमा िकन 
मनुर्भयो र बूसमा टाँिगएको अपराधीले अिन्तम अवःथामा येशूलाई सत्य पमा 
िवँ वास गरेर मनर् िनणर्य गनर् पगु्यो भनेर उनलाई मैले सनुाए।ँ त्यो सनेुर उनी 
धेरै भावकु भइन।् येशूले ूमे गनुर्हनु्छ र उहाँ जिहले पिन क्षमा िदन तयार 
हनुहुनु्छ भ े कुराले उनको दयमा छोएको िथयो। आफ्नै पाराले आनन्द र 
शािन्त पाउन उनले जितसकैु ूयास गरे पिन उनी संत ु  नभएको उनले महससु 
गरकी िथइन।् 
   "म बूसमा टाँिगएको त्यस अपराधी जःतै हनु चाहन्छु र येशूलाई 
महण गनर् चाहन्छु," उनले भिनन।् 
 हो, कोरोना भाइरसको महामारीले हाॆो दैिनक जीवन उथलपथुल भइरहेको 
होला, तर मािनसह लाई आफूितर िखँच् न यस महामारीलाई रोक्न सक्दैन। 
येशूले भ ुभयो, “मेरा अ  भेड़ा छन ्, जो यस गोठका होइनन ्। ितनीह लाई 
पिन मैले ल् याउनपुरेको छ, र ितनीह ले मेरो सोर सनु् नेछन ्, र ितनीह  एउटै 
बगाल हनेुछन ्, र एउटै गोठालो हनेुछ" (यूहन् ना १०:१६)।  
   हामीले महससु नगरेतापिन वा नदेखेतापिन येशूले हाॆो जीवनमा काम 
गिररहनभुएको हनु्छ। येशूले हामी ूत्येकलाई हाॆ ैनाउँ काढेर बोलाउनहुनु्छ 
र यिद हाॆो जीवन उहाँमा अपर्ण गर् य  भने उहाँले हामीलाई मिुक्त िदनहुनु्छ 
जनु हामी अिहलेदेिख नै अनभुव गनर् सक्छ । 
   कोिभड-१९ले िचयह र उनको ौीमानले चलाएका अङ्मजेी भाषाको 
अनलाइन कक्षाह ले ससुमाचार सनुाउन झन उल्लेखनीय भिूमका खेलाउन 
अवसर िदइरहेकोछ। 

-िचयह िचन्यामा 
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