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दश आज्ञाह वा परमे वरको
यव था जीवनको मागर् िनदशक

यस अध्यायका मूल पदह : व्यवःथा ६:५, व्यवःथा ३१:९-२७, रोमी ३:१९२३, ूकाश १२:१७, १४:१२, मकूर्स ६:२५-२७ र िहॄू ५:८।

यस अध्यायको मूल सार पद: "ितमीले ितॆो परमेँवरलाई सारा

दयले, सारा

ूाण वा िदमागले र सारा बाहुबल वा शिक्तले ूेम गर" (व्यवःथा ६:५
पान्तिरत)।
पावलले

गलातीह लाई

जडसूऽवाद,

िविधवाद,

धमर्को

नाउँमा

अितवाद र मुिक्त पाउन धमर्कमर् गनर् ूयास गनुप
र् न धारणा जसलाई अङ्मेजीमा
िलगािलजम (legalism) भिनन्छ त्यसको बारे मा चेतावनी िदँदै यो िजिकर
गदर्छन्: "यिद व्यवःथा वा धमर्कमर् गरे र अनन्त जीवन िदइन्छ भने त्यहाँ
व्यवःथा ारा सत्य धािमर्कता हुन्थ्यो होला" (गलाती ३:२१

पान्तिरत)।

जीवन िदने कुनै व्यवःथा वा नीित भन्दा दश आ ासमेत परमेँवरको व्यवःथा
हुनपु दर्छ। तर हामी पापी भएको कारणले परमेँवरको व्यवःथा वा दश
आ ाले पिन हामीलाई अनन्त जीवन िदन सक्दै न न त वतर्मान जीवनलाई नै
ँ
ँ छन्। "तर धमर्शा
साथर्कता िदन सक्दछ भनेर पावलले औल्याउ

बाइबलले

सबै जना पापको पिरिधिभऽ छ भनेर िजिकर गदर्छ। तर िवँवास गनह लाई
येशू भी मािथ आःथा ारा ूित ा िदइएको छ" (गलाती ३:२२

पान्तिरत)।

य िप, यिद परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह समेतले गरे र
पापीह लाई यस जीवन र अनन्त जीवन िदन सक्दै न भने व्यवःथाको अथर् के
ँ
भयो त यिद त्यसले हामीलाई अनुमहको आवँयकतालाई औल्याइएन
वा
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दे खाइएन भने? के हाॆा पापह माऽ दे खाउने दश आ ासमेत व्यवःथाको
काम नकारात्मकमाऽ हो त?
अहँ, कदापी होइन, िकनभने व्यवःथाले हामीलाई जीवनको बाटोलाई
ँ
ँ छ जुन येशूमामाऽ हामी पाउँछ । त्यसकारण, यथाथर्मा सत्य वा सही
औल्याउ
िशक्षा पिन त्यही हो अथार्त ् त्यसले हामीलाई अनुमहको जीवन, िवँवास अथार्त ्
पालन गनुर् िसकाउँछ।

आःथा र भी को अिधनमा रहे र उहाँका वचनह

इसाई िशक्षाले सोिधने ःवःथ ूँनमा आधािरत परमेँवरको व्यवःथाको भूिमका
यस अध्यायमा हामी अध्ययन गनछ । जब हामी यस अध्याय अध्ययन गनछ
तब दश आ ासमेत परमेँवरको व्यवःथाले हामीलाई मुिक्त िदन नसकेतापिन
यसले िवँवास, आःथा, भिक्त, अनुमह र पितत मािनसलाई परमेँवरले दे खाउने
ूेमको बारे मा के िसकाउँदोरहे छ, हे र ।
१. परमेँवरलाई ूेम गनु,र् भय मा ु वा उहाँमािथ अगाढ ौ ा राख्नु
ँ ीह को सामु मोशाले िदएका अिन्तम वचनह
नयाँ िपढ
ँ ी इॐाएलीह
पुःतकमा समावेश भएको छ। ती नयाँ िपढ
दे शमा अन्तमा िभिऽनेवालाह

िथए। तर ितनीह

मोशाले ितनीह लाई केही ःप

वचनह

व्यवःथाको

ूित ा गिरएको

त्यस दे शमा जानुभन्दा अिघ

र िनदशनह

िदँदछन्।

परमेँवरको भय मा ु भनेको के रहेछ भनेर मोशाले व्यवःथा ३१:९१३मा भनेको पढ्नुहोस् "९ अिन मोशाले व्यवःथा लेखेर परमूभ ुका करारको
सन्दूक बोक्ने, लेवी वंशका पूजाहारीह

र इॐाएलका सबै धमर्-गु ह लाई

िदए। १० तब मोशाले ितनीह लाई यःतो आदे श िदए: “ूत्येक सात वषर्को
अन्तमा ऋणह

मेिटिदने वषर्मा, छाूो-वासको चाड़मा, ११ उहाँले छान्नुहन
ु े

ठाउँमा परमूभ ु ितमीह का परमेँवरको सामु जब सारा इॐाएलीह

दे खा

पनर्लाई आउँछन्, तब सारा इॐाएलका अिग ितनीह ले सुन्ने गरी ितमीह ले यो
व्यवःथा प नू। १२ पु ष र ःऽी, बालक र ितमीह का सहरिभऽ भएका
परदे शीह

सबैलाई

भेला

गर, र

ितनीह ले

सुनरे

परमूभ ु ितमीह का

परमेँवरको भय मान्न र यस व्यवःथाका सबै वचन होिशयारीसाथ पालन गनर्
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िसकून्। १३ यदर्न पािर ितमीह ले अिधकार गनर् जान लागेको दे शमा बसुन्जेल
यो व्यवःथा नजान्ने ितनीह का छोराछोरीह ले पिन सुनरे परमूभ ु ितमीह का
परमेँवरको भय मान्न िसक्नुपनछ।"
जब परमेँवरले इॐाएलीह लाई आफ्नो व्यवःथा जुन तिरकाह
अपनाएर िदनुभयो तब त्यसमा उहाँको उ ेँय िथयो। उहाँले सक्दो सबै
ूावधानह

अपनाउनुभएको िथयो तािक उहाँका व्यवःथाह

इॐाएलका

ु न्ु छ। उहाँ
सन्तानह ले निबसुन
र् । यथाथर्मा, परमेँवर सहनशील िशक्षक हुनह
ु न्ु छ। उहाँले िसकाउनुहन्ु छ र आफ्ना
सदाशयी र धै यव
र् ान परमेँवर हुनह
सन्दे शह

आफ्ना जनह ले िदमागमा रािखछोडुन र त्यसको पालन ग न् भनेर

उहाँले बारम्बार दोहोर्याउनुहन्ु छ। आफ्नो सन्दे श मािनसह

समक्ष पुर्याउन्

भनेर उहाँले अगमवक्ताह

र उहाँका सेवकह लाई उहाँले ूयोग गनुह
र् न्ु छ।

उहाँले

पटकमाऽ

यो

ूिबया

एक

होइन,

फेिर

अपनाउनुभएको िथयो। पुराना करारका कितपय लेखह

फेिर

पिन

दोहोर्याएर

के उहाँका जनह ले

ितनीह समक्ष उहाँले राख्नुभएको सही, असल र उिचत जीवनप ित वा शैली
अपनाउन िसकाउन खोज्नुभएको होइन र? त्यो भन्दा अ

के छ र?

ँ ीह ले व्यवःथा िसक्नुपनमा मोशाले िदएको जोडलाई
भिवंयका िपढ
ख्याल गनुह
र् ोस्। परमेँवरको व्यवःथा िसक्न मोशाले
चरणह

िदँदछन्।

पिहलो चरणमा

इॐाएलीह ले

ितनीह लाई दुई

परमेँवरको

व्यवःथा

सु ुपदर्छ वा ौिु तबाट एक अक लाई सुनाउनुपदर्छ। अिन दोॐो चरणमा
ितनीह ले उहाँको भय मा

वा ौ ा गनर् िसक्नुपदर्छ

(व्यवःथा ३१:१३)।

पिहले ितनीह ले सु ुपदर्छ अिन ितनीह ले परमेँवरको भय मा ु वा
उहाँूित ौ ा राख्न िसक्नुपदर्छ। त्यसको अथर् व्यवःथाको बारे मा थाहा पाएर
ःवत परमेँवरको भय मा ु होइन। परमेँवरको भय मा ु वा उहाँमािथ ौ ा
राख्नु वा उहाँको उपिःथितको अनुभव गनुर् भनेको के हो त्यसको ूिबया
मािनसह ले िसक्नै पदर्छ।

ान र भय एक ूिबया हो भनेर मोशाले यहाँ भ

खोजेको छ। परमेँवरसँगको सम्बन्धमा उहाँको व्यवःथा जानेर उहाँसँग डर
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मा ु भ े होइन। अथार्त,् उहाँको व्यवःथा नजान्दा त्यसको पिरणाम तुरन्तै
नकारात्मक हुन्छ भ ु होइन।
तर "परमेँवरको भय मा ु नै" भनेको के हो त? के उहाँको नाउँ
सु ेिवि क्कै थरथर काँप्नु हो त? के परमेँवरले आफ्ना भक्त जनह लाई यो
भ ुभएको छै न र? "ितमीले परमेँवरलाई आफ्नो सबै

दयले, सारा िदमाग वा

ूाणले र शिक्त अथार्त ् बाहुबलले ूेम गनुर् भनेको छै न र?" (व्यवःथा ६:५
पान्तिरत)। यो भनेको के हो भनेर बुझ्न शायद हामीले असल बाबु र
आमाको बीचमा बालकको सम्बन्धलाई हे न र्ु ज री छ। असल बाबु वा आमाले
्
आफ्नो बालकलाई ूेम दे खाउँछन् र हे रचाह गछर्न।
ितनीह ले आफ्ना
बालकलाई ूेम वा माया गरे कै कारणले ितनीह ले के भनेको छ सो
ितनीह ले मा

ज री बालकले ठान्दछ। यिद बालकले गल्ती गर्यो भने

आफूले माया गरे को छोरालाई बाबु र आमाले उसलाई िठक ठाउँमा ल्याउन
ःवभािवकैले उसलाई हप्काउँछन्। हो, त्यःतै गरे र हामीले पिन परमेँवरलाई
ूेम गनुप
र् छर् र उहाँको भय मा ुपदर्छ वा उहाँको वचनलाई पालन गरे र
उहाँलाई सम्मान गनुप
र् दर्छ। ती दुई चाल एक आपसमा बािझन्दै न। जित
हामीले परमेँवरको बारे मा िसक्दछ त्यित हामीले उहाँलाई ूेम गनर् थाल्दछ
िकनभने उहाँ कितको असल वा राॆो रहे छ भनेर हामीले बुझ्दछ । फेिर त्यसै
समयमा जित हामीले परमेँवरको बारे मा िसक्छ
पुग्दछ
पापरिहत,

वा उहाँूित अगाढ ौ ा राख्न पुग्दछ

त्यित उहाँको भय मा
िकनभने उहाँ कितको

ु न्ु छ भनेर हामी िसकेका हुन्छ
पिवऽ र धमीर् हुनह

र उहाँको

ःवभावको िबपिरत हामी कितको पापी र अधमीर् भनेर हामी बुझ्दछ । अिन यो
पिन हामी िनँकषर्मा पुग्दछ िक हामीले गरे को कुनै धमर्कमर्बाट होइन उहाँको
अनुमहले माऽ हामी नाश भएका छै न ।
परमेँवरलाई ूेम गनुर् र त्यसैवखत उहाँको भय मा ु भनेको के हो
भनेर तपाईँले कसरी बुझ्नुहन्ु छ?
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२. ितॆो िव

मा साछी

मोशालाई थाहा िथयो िक उनी िछ ै मनछ। आफ्नो जीवनको
अन्त्यपिछ इॐायलीह ले सामना गनुप
र् न गम्भीर पिरिःथितको बारे मा उनी
सतकर् भएका िथए। यो पिन उनलाई थाहा िथयो िक उनको मृत्युपिछ
इॐाएलीह

ूित ा गिरएको दे श कनानमा पःनेछन्। ितनीह को लआय गरे को

दे शमा पुगेपिछ ितनीह

िविोही हुनेछन् भनेर पिन उनलाई थाहा िथयो।

व्यवःथा ३१:१४-२७ पढ्नुहोस्। आफ्नो मृत्युभन्दा पिहले मोशाले के
तयारीह

गदर्छन्? मोशाका ूमुख िपरह

के िथए र ितनीह लाई उनले कसरी

सम्बोधन गरे ? हेनह
र्ु ोस्, "१४ अिन परमूभ ुले मोशालाई भन्नुभयो, “हेर,् ितॆो
मृत्युको िदन निजक आइपुग्यो। यसकारण यहोशूलाई बोलाऊ, र भेट हुने
पालमा ितमीह

हािजर होओ। त्यहाँ म त्यसलाई कायर्भार सुम्पनेछु।” तब

मोशा र यहोशू गएर भेट हुने पालमा हािजर भए।

१५ तब परमूभ ु पालमा

एउटा बादलको खामोमा दे खा पनुभ
र् यो, र त्यो बादल पालको ढोकामािथ िःथर
भयो। १६ अिन परमूभ ुले मोशालाई भन्नुभयो, “ितॆा िपता-पुखार्ह जःतै ितमी
मनर् लागेका छौ। ितमी मरे पिछ ितनीह

ूवेश गन दे शमा पुगरे यी

ँ लागी आित्मक व्यिभचारझ गनछन्।
मािनसह ले चाँड़ै िवदे शी दे वताह सग
ँ बाँधेको मेरो करार ितनीह ले तो नेछन्। १७
मलाई त्यागेर मैले ितनीह सग
त्यस िदन मेरो बोध ितनीह मािथ दन्कनेछ र म ितनीह लाई त्याग्नेछु, र
आफ्नो

मुख

आपत्िवप ह

ितनीह बाट
र किठनाइह

लुकाउनेछु

र

ितनीह

नंट

हुनछ
े न्।

धेरै

ितनीह मािथ आइपनछन्। तब त्यस िदन

ितनीह ले भन्नेछन्, ‘हाॆा परमेँवर हाॆा बीचमा नभएर नै हामीमािथ यःता
िवपि ह

आएका होइनन् र?’ १८ अन्य दे वताह ितर लागेर ितनीह ले गरे का

सबै खराबीले गदार् त्यस िदन म िनँचय नै आफ्नो मुख लुकाउनेछु। १९
“यसकारण अब ितमीह ले आफ्नै लािग यो भजन लेखेर इॐाएलीह लाई
िसकाओ र ितनीह लाई गाउन लगाओ। ितनीह का िव

मा यो भजन मेरो

िनिम्त एउटा गवाही होस्। २० ितनीह का िपता-पुखार्लाई शपथ खाएर िदने
ूित ा गरे को, दूध र मह बग्ने दे शमा मैले ितनीह लाई पुर्याएपिछ, ितनीह
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खाई-िपई मोटाएर अन्य दे वताह ितर लाग्नेछन् र ियनीह लाई पुज्नेछन्, अिन
मलाई ितरःकार गरे र मेरो करार उल्ल न गनछन्। २१ धेरै आपत्-िवपत् र
किठनाइह

ितनीह मािथ आएपिछ यो भजन ितनीह का िव

मा गवाहझ

हुनछ
े , िकनिक त्यो ितनीह का सन्तानह ले किहल्यै िबसर्नछ
े ै नन्। ितनीह लाई
ूित ामा िदन्छु भनेको दे शमा पुर्याउन अिघ नै मैले ितनीह का मनको अिभूाय
बुिझसकेको छु ।” २२ तब मोशाले त्यसै िदन यो भजन लेखेर इॐाएलीह लाई
िसकाए। २३ परमूभ ुले नूनको छोरा यहोशूलाई यो आ ा िदनुभयो: “बिलयो र
साहसी हो! िकनिक मैले िदन्छु भनी शपथ खाएर ूित ा गरे को दे शमा ितमीले नै
ँ हुनछ
इॐाएलीह लाई पुर्याउनेछौ, र म आफै ितमीसग
े ु ।” २४ मोशाले यस
व्यवःथाका वचनह

सु दे िख अन्त्यसम्म लेिखिसद्ध्याएपिछ २५ परमूभ ुका

करारको सन्दूक बोक्ने लेवीह लाई यो आ ा गरे : २६ “व्यवःथाको यो पुःतक
परमूभ ु ितमीह का परमेँवरका करारको सन्दूकको छे उमा राख, र त्यो
ितमीह का िव

मा साक्षीको

पमा त्यहाँ रहोस्। २७ िकनिक म ितमीह को

ँ छँदै ितमीह
िविोह र हठ जान्दछु । आज मेरो जीवनकालमा नै म ितमीह सग
परमूभ ुको िव

मा उठे का छौ भने, मेरो मृत्युपिछ अझ कित सा॑ो िविोह

गनछौ!"
कक्षामा िशक्षक नभएको बेलामा पाहुना िशक्षक हुन आफू तयारी
गिररहे को जःतो आभास् मोशाले यहाँ िदन्छ। आफ्ना कक्षा कोठामा उनको
सामु उनका िव ाथीर्ह

अनुशािसत भएर चलेका िथए भ े कुरा उनलाई थाहा

िथयो। उनी भएन भने ितनीह

िविोही वा वागी हुनेछ भ े कुरामा उनले

नसोचेको िथएन। परमेँवरको व्यवःथाको पुःतक साछीको िनिम्त पिवऽ
सन्दुक वा करारको बाकसको छे ऊमा राख्न उनले लेबीह लाई िनदशन
िदन्छन्। आफू गएपिछ आउनेवाला पाहुना िशक्षकको िनिम्त पाठह
पारे र

छोड्ने

मािनसह को

जःतो

गरे र

उनले

चलेका

िथएनन्।

व्यवःथाको

तयार
पुःतक

दयह लाई सच्याउने वा अनुशासनमा ल्याउने जीिवत व्यिक्त

जःतो गरे र उनले बोल्दछन्।
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परमेँवरको व्यवःथा ितनीह को िव

मा साछी वा गवाही हुने

कुरामा सोच्नुहोस्। यही धारणा नयाँ करारमा हामीले कसरी बुझ्ने? अथार्त ्
परमेँवरको व्यवःथाले हामीलाई उहाँको अनुमहको आवँयकतालाई कसरी
ँ
ँ छ? हेनह
औल्याउ
र्ु ोस् रोमी ३:१९-२४ "१९ अब हामी जान्दछ , जे-जित
व्यवःथाले भन्छ, व्यवःथामुिन हुनह
े लाई नै भन्छ, िक हरे क मुख चूप रहोस्, र
सारा सं सार परमेँवरको अिग जवाफदे ही होस्। २० यसैकारण व्यवःथाको
कमर्ले कोही ूाणी उहाँको

िंटमा धमीर् ठहिरनेछैन, िकनिक व्यवःथा ारा नै

पापको चेतना हुन्छ। २१ तर अब त व्यवःथािवनै परमेँवरबाट आउने
धािमर्कता ूकट भएको छ। त्यसैको गवाही व्यवःथा र अगमवक्ताह ले िदएका
छन्। २२ येशू भींटमा िवँवास गन सबैमािथ परमेँवरको धािमर्कता
िवँवास ारा ूकट भएको छ। िकनभने केही भेद छै न, २३ िकनिक सबैले पाप
गरे का छन्, र परमेँवरको मिहमासम्म पुग्नबाट च ुकेका छन्। २४ परमेँवरका
अनुमहको वरदानले भींट येशूमा भएको उ ारबाट ितनीह

िस मा धमीर्

ठहिरएका छन्।"
मोशालाई परमेँवरले िसकाउनुभएको भजन लेख भनेर मोशालाई
उहाँले िनदशन व्यवःथा ३१मा उल्लेख गिरएको छ। अिन त्यो भजन
इॐाएलीह को िव
पद

१९मा

मा साछीको िनिम्त रहनेछ भनेर उनले िसकाउन मोशाले

उल्लेख

गिरएको

छ।

यहाँ

पिन

परमेँवरका

िनदशनह

व्यिक्तगत पमा ूःतुत गनुभ
र् एको हामी दे ख्दछ । जब कुनै पिन भजन वा गीत
हामी गाउँछ तब त्यसलाई हामीले सिजलै सँग फैलाउन सक्छ । जब भजन
आफै गवाहीको

पमा गाइन्छ त्यसले गदार् मािनसह ले आफ्ना मुटुह

छाम्न

सहयोग गदर्छन् िकनभने त्यस भजनले के भिनरहे को छ त्यो ितनीह को
िदमागमा छे ड्दछ।
परमेँवरले नै िदनुभएको बाहुबलबाट हामी परमेँवरको व्यवःथा
पालन गनर् खोजेतापिन त्यो व्यवःथा हाॆो िनिम्त िव

मा कसरी काम गदर्छ?

यस गवाही वा व्यवःथाले हाॆो जीवनमा सुसमाचारको आवँयकतालाई कसरी
िसकाउँदछ?
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३. िक ितॆो उ ती होस्
परमेँवरको व्यवःथा सुन्दा र पालन गदार् मािनसह लाई कःतो
फाइदा वा िहत भएको िथयो भ े िववरण बाइबलभिर फैिलएको हामी पाउँछ ।
यहोशू १:७-९ पढ्नुहोस्। परमेँवरले यहोशूलाई के भिनरहनुभएको
छ?

के

त्यहाँ

उल्लेख

गिरएका

नीितह

केवल

यहोशू

वा

पौरािणक

इॐाएलीह को िनिम्तमाऽ लागु हुन्छ िक हामीलाई पिन? हेनह
र्ु ोस् "७ बिलयो र
अित साहसी हो। मेरो दास मोशाले ितमीलाई आ ा गरे अनुसार सबै व्यवःथा
् त्यसबाट दािहनेितर वा दे ॄेितर नफकर्नू, र ितमी जही ँ गए पिन
पालन गर।
सफलता पाउनेछौ। ८ व्यवःथाको यो पुःतक ितॆो ओठबाट नहटोस्, तर
त्यसमािथ ितमीले िदनरात ध्यान गनू र् अिन त्यसमा लेिखएका सबै कुरा
होिशयारीसाथ पालन गनू,र् र ितॆा सबै मागर्ह मा ितमीले उन्नित गनछौ र
सफलता पाउनेछौ। ९ ितमीलाई मेरो आ ा छ बिलयो र खू बै साहसी हो, नडरा,
िनराश नहो, िकनिक ितमी जहाँ गए पिन, परमूभ ु ितॆा परमेँवर, ितॆो साथमा
हुनहु न
े ।”
ु छ
जब कनान दे शमा यहोशू पःछन् तब परमेँवरले यहोशूलाई भ ुहन्ु छ

"बिलयो होऊ र धे रै साहिसलो होऊ तािक मेरो सेवक मोशाले ितमीलाई
िदएको आ ा अनुसार व्यवःथा लेिखएको सबै नीितह

ितमीले पालन गनर्

सकोस्। दायाँ र बायाँबाट नफिकर्नु। यिद त्यस व्यवःथा अनुसार ितमीले
चल्य

भने

ितमी

जहाँ

गएपिन

ितॆो

फिलफाप

पान्तिरत)।

हुनेछ"

(यहोशू

१:७

समु ित नै परमेँवरको आ ा मा ुको पिरणाम वा उत्पादन हो भ े
धारणा आजको िवँवले सफलताको िनिम्त चलेको नीितको िवपिरत दे िखन्छ।

आज धेरै मािनसह ले सफलता भ ुनै नयाँ नयाँ कुराह

प ा लगाउनु वा

आिवँकार गनर्, सृजनात्मक हुन ु र आफ्नो खु ामा आफै उिभन सक्नु हो भनेर

ूचारवाजी गदर्छन्। हुन पिन कुनै पित कारखानाले सफलता हािसल गनर्
चाहन्छ भने त्यसको िनिम्त असाधारण िदमाग र ूितभा चािहन्छ। कितपय
समयमा त त्यसमा जोिखम पिन व्यहोनुप
र् न हुन्छ।
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तर परमेँवरको नजरमा सफलता, सम्मु ितको िनिम्त अक ॐोतमा
भरपनुप
र् छर्।
परमेँवरको व्यवःथाको उपादे ियता, आवँयकता र त्यसलाई पालन
गनुप
र् न अपिरहायर्ता वा चािहने नीित भनेर दे हायका पदह ले हामीलाई के
भिनरहे का छु हो परमेँवरको व्यवःथा पालन गरे र

हामी मुिक्त त पाउँदैन

तै पिन त्यसलाई पालन गनुर् िकन मह वपूणर् छ? हे नह
र्ु ोस्, ूकाश १२:१७
"अिन त्यो अिज र त्यस

ीसँग िरसायो, अिन परमेँवरका आ ाह

पालन

गन र येशूको गवाही कायम राख्ने उसका बाँिक सन्तानसँग लडाईँ गनर्
िहँ

ो" (कुनै कुनै नेपाली सं ःकरणमा यो पदको मूख्य अंश हटाइएको छ),

ूकाश १४:१२ "परमेँवरका आ ाह

पालन गन र येशूमािथ िवँवास राख्ने

सन्तह को धै य र् धारण यसै मा छ।", रोमी १:५ "उहाँका नाउँको खाितर
िवँवास ारा आउने आ ापालन सबै जाितह का बीचमा ल्याउनलाई हामीले
उहाँ ारा अनुमह र ूेिरतको काम पाएका छ ।", रोमी १६:२६ "तर अब
अनन्तका

परमेँवरको

आ ाअनुसार

अगमवक्ताह का

लेखाइ ारा

ूकट

ु े िक सबै जाितह ले िवँवास ग न् र
गिरएको र जनाइएको छ, यस हे तल
आ ापालन ग न्।" र याकूब २:८-१८ "८ यिद “आफ्ना िछमेकीलाई
आफूलाई झ ूेम गर” भन्ने पिवऽ-धमर्शाःऽको राजकीय व्यवःथालाई साँच्चै

पूरा गदर्छौ भनेता असलै गदर्छौ। ९ यिद ितमीह ले भेदभाव दे खायौ भनेता
ितमीह

पाप गदर्छौ, र व्यवःथा ारा अपराधी ठहिरन्छौ। १० िकनिक जसले

सम्पूणर् व्यवःथा पालन गछर् तर एउटै कुरामा च ुक्छ भने, व्यवःथाका सबै

कुरामा त्यो दोषी ठहिरएको हुन्छ। ११ िकनिक जसले “व्यिभचार नगर”्

भन्नुभयो, उहाँले “हत्या नगर”् पिन भन्नुभयो। तसथर् यिद ितमीले व्यिभचार

गदनौ तर हत्या गदर्छौ भने, ितमी व्यवःथाका अपराधी भएका छौ। १२
यसकारण ितमीह को बोली र व्यवहार ःवतन्ऽताको व्यवःथाबमोिजम न्याय

पाउनेह का जःतै होस्। १३ िकनिक जुन मािनसले कृपा गरे को छै न, त्यसको

न्याय कृपािवना नै हुन्छ। कृपा न्यायमािथ िवजयी हुन्छ। १४ मेरा भाइ हो,
यिद कोही मािनसले “मिसत िवँवास छ” भन्छ, तर कामचािहँ गदन भने,

यसबाट के लाभ? के त्यसको िवँवासले त्यसलाई बचाउन सक्छ र? १५ यिद
कोही भाइ वा बिहनी झुऽे-झाॆे छ, र त्यसलाई िदनहुँको भोजनको अपुग छ,

१६ र ितमीह मध्ये कसै ले त्यसलाई, “शािन्तसँग जाऊ, न्यानो गरी बस, पेटभिर

खाऊ” माऽ भन्छ, तर त्यसको शरीरलाई चािहने कुराह चािहँ िदँदैन भने,
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त्यसबाट के लाभ हुन्छ र? १७ यसरी िवँवास पिन काममा ूकट हुँदैन भने
त्यो िवँवास मृत हो।

कामह

१८ तर कसै ले भन्ला, “ितमीिसत िवँवास छ, मेराचािहँ

छन्।” कामिवनाको ितॆो िवँवास मलाई दे खाऊ, र मैले गरे को

काम ारा म आफ्नो िवँवास ितमीलाई दे खाउनेछु।"
होस्-यिद

पुरानो करार होस्, नयाँ करार होस्, पुरानो िनयम होस् वा नयाँ िनयम
हामी

बाइबललाई

िवँवास

गन

इसाईह

ह

भने

हामीलाई

परमेँवरको व्यवःथालाई पालन गनर् र त्यसलाई कायमा राख्न आ ान
गिरएको छ। परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह को उल्लघन गनुर् नै पाप
हो भनेर हामीले ःप

पारे को छ। परमेँवरको व्यवःथालाई वेवाःता गदार् वा

त्यसको अिःतत्वलाई ःवीकार नगदार् दु:ख, िपडा, क , आतङ्क र अनन्त
मृत्युलाई हामी िनम्त्याइरहे काछ । पापको पिरणाम, परमेँवरको व्यवःथाको
उल्ल न गदार् ल्याइने नितजालाई हामीममध्ये कसलाई थाहा छै न र वा हामी
आफैले पिन भोगेका छै नन्? जसरी यिद पौरािणक इॐाएलले परमेँवरको

व्यवःथालाई पालन गिरयो भने ितनीह को उ ित वा फिलफाप हुन्थ्यो
(ितनीह लाई परमेँवरको अनुमहको पिन आवँयकता त िथयो नै), आज पिन

त्यो नीितबाट हामी अछु तो छै न वा व्यवःथालाई वेवाःता गन अिधकार

हामीलाई िदइएको छै न। त्यसकारण इसाई िशक्षाको एक ूमुख वा केिन्ित

िवषयबःतु परमेँवरको व्यवःथा पालन गनुर् पनी िसकाउनु ज री ठा ुपदर्छ।
परमेँवरको अनुमह ारा र िवँवास ारा कसरी जीउने भ े पाठ परमेँवरको

व्यवःथालाई आत्मसात् गदार् िसक्दछ ।
पापको पिरणामको बारे मा तपाईँको आफ्नै अनुभव के हो? तपाईँले

त्यसबाट के िसक्नुभयो जसले गदार् त्यही गल्ती अ ले पिन नदोहोर्याउन् भनेर

िसक्न सकोस्?

४. परमेँवरका व्यवःथा पालन गनह ले भोग्नुपन कठोर पिरौम वा क

र

सं घषर्
परमेँवरको व्यवःथा पालन गदार् धेरै फाइदाह

नै मािनसह को फलोफाप भएका ूमाणह
इॐाएलीह लाई अगुवाई गन बममा

हुन्छन्। परमेँवरले

बाइबलमा छन्। जब यहोशू ले

परमेँवरका िनदशनह लाई अक्षरस वा

आत्मसात् गरे र चले तब उनको सम्मु ती भएको िथयो। बारम्बार परमेँवरले

४९

इॐाएलीह लाई यो जनाऊ िदनुभएको िथयो िक यिद ितनीह ले उहाँको
व्यवःथा पालन गर्यो भने ितनीह
२
उदाहरणको

इितहास

३१मा

फःताउनेछन्।
मािथ

व्यक्त

गरे को

धारणालाई

ज्वलन्त

पमा ूःतुत गिरएको छ। राजा हे जिकया कसरी समृ शाली वा

सफल भए भनेर त्यहाँ िकटान गिरएको छ (पद २१)। तर उनको त्यो

सफलताका मूल कारणह

के िथए त भनेर ती पदह मा िदइएका छन्।

हे नह
र्ु ोस्, "१ जब यो उत्सव भइसिकयो तब उपिःथत भएका सबै इॐाएलीह
यहू दाका सहरह
ढु ाह

हुँदो गएर ती सबै खतम नहोउञ्जेल ितनीह ले चोखा

टु बा-टु बा पािरिदए र अशेरा दे वीका मूितर्ह

ढािलिदए। सारा यहू दा

र बेन्यामीन, र एृाइम र मनँशेका अल्गा-अल्गा थानह

र वेदीह

ृ
हरे क आ-आफ्नो सहर र पैतक

भत्काइिदए। त्यित गिरसकेपिछ इॐाएलीह

भूिममा फक। २ त्यसपिछ िहजिकयाले पूजाहारीह

र लेवीह लाई दल-दल

गरी होमबिल र मेलबिल चढ़ाउन, सेवा गनर्, धन्यवाद िदन र परमूभ ुको
मिन्दरका ढोकाह मा ूशं सा गनर् आ-आफ्ना िवशेष कामह

हरे कलाई

ु ाका होमबिलका
खटाइिदए। ३ राजाले आफ्नै भण्डारबाट िबहान र बेलक
ु ो व्यवःथामा
िनिम्त, अिन शबाथ, औ ंसी र तोिकएका चाड़ह का िनिम्त परमूभक
लेिखएबमोिजम जुटाइिदए। ४ पूजाहारीह

र लेवीह

ु ो व्यवःथामा
परमूभक

नै लािगरहू न ् भनेर राजाले य शलेममा बःने मािनसह लाई ितनीह ले िदनुपन

भाग जुटाइिदऊन् भनी हुकुम गरे । ५ राजाको हुकुम इॐाएलीह लाई िदने
िबि कै ितनीह ले आफ्ना अन्न, नयाँ दाखम , तेल, मह र जिमनका सबै

उब्जनीका अगौटे फल िदए। ितनीह ले ूशःत माऽामा– थोकको पूरा दशांश
ल्याए। ६ यहू दाका सहरमा बःने इॐाएलीह

र यहू दीह ले पिन गाईबःतुको

दशांश, अिन परमूभ ु ितनीह का परमेँवरमा अपर्ण गिरएका सबै थोकको
दशांश ल्याएर थुपारे । ७ ितनीह ले तेॐो मिहनामा थुपानर् सु
मिहनामा

िसद्ध्याए।

८

िहजिकया

र

ितनका

गरे , र सात

अिधकारीह

आएर

ती

थुपािरएका कुरा दे ख्दा, ितनीह ले परमूभ ु र उहाँको ूजा इॐाएललाई

धन्यवाद िदए। ९ यी थुपािरएका कुराह को िवषयमा िहजिकयाले पूजाहारीह
र

लेवीह िसत

सोधपूछ

गरे ।

१०

सादोकको

वंशका

ूधान

पूजाहारी

अजयार्हले जवाफ िदए, “मािनसह ले परमूभ ुको मिन्दरमा आ-आफ्नो भेटी
ल्याएको समयदे िख यसो हामीह लाई खानका िनिम्त ूशःत भयो अिन उॄे का
पिन छन्, िकनभने परमूभ ुले उहाँको ूजालाई यित धेरै आिशष् िदनुभएको छ,

५०

िक यी धेरै कुरा उॄे का पिन छन्।”

मिन्दरमा भण्डारह

ु ो
११ तब िहजिकयाले परमूभक

तयार गनर् हुकुम गरे , र ती तयार गिरए। १२ अिन

मािनसह ले ईमानदारीसाथ आ-आफ्ना भेटीह , दशांश र ितनीह ले अपर्ण
गरे का दानह

ल्याए। ितनको िजम्मा िलने अिधकृत लेवी कोनन्याह िथए, अिन

ितनका भाइ िशमीचािहँ उपअिधकृत िथए। १३ राजा िहजिकया र परमेँवरको

मिन्दरका अिधकारी अजयार्हले कोनन्याह र ितनका भाइ िशमीलाई सहायता

गनर् यहीएल, अजज्याह, नहत, असाहे ल, यरीमोत, योजाबाद, एलीएल, ियःमक्याह,
महत र बनायाहलाई िनयुक्त गरे का िथए।

ु ाई िदएका थोकह
१४ परमूभल

र अपर्ण गिरएका दानह

परमेँवरको िनिम्त ल्याएका राजीखुशीका भेटीह
ढोकाका

बाँ न

लेवी ियम्नाका छोरा पूव र्

ारपाल कोरे को िजम्मामा िथए। १५ दलदलअनुसार ठू ला-साना

स ी-पूजाहारीह लाई ठीक-ठीक िहःसा बाँ न पूजाहारीह का सहरह मा
अदन,

िमन्यामीन,

येशूअ,

शमायाह,

अमयार्ह

र

शकन्याहले

कोरे लाई

ु ो
ईमानदारीसाथ सहायता गरे । १६ वंशावलीमा नाउँ लेिखएका परमूभक
मिन्दरमा िनत्य खिटएका काम गन तीन वषर् र त्यसभन्दा बढ़ी उमेरका
पु षह

सबैलाई आ-आफ्ना दल र िजम्माअनुसार ितनीह ले भाग बाँिड़िदए।

१७ त्यसबाहे क वं शावलीमा आफ्ना पिरवार-पिरवारअनुसार नाउँ लेिखएका
पूजाहारीह

अिन बीस वषर् र त्यसभन्दा बढ़ी उमेरका लेवीह

सबैलाई आ-

आफ्ना दल र िजम्माअनुसार ितनीह ले भाग बाँिड़िदए। १८ यी वंशावलीका
पुःतकह मा

नाउँ

लेिखएका

सारा

समुदाय,

ितनीह का

पत्नी

र

छोराछोरीह समेत, सबैलाई भाग बाँिड़एको िथयो। िकनभने ितनीह ले आफू-

आफूलाई िविधपूवक
र्
शु
बःतीह मा र अ

गदर्थे।

१९ अिन सहरह का छे उछाउका

कुनै गाउँमा बःने हा नका वंशका पूजाहारीह मध्ये हरे क

पु षलाई अिन लेवीह का वंशावलीमा नाउँ लेिखएका पूजाहारीह
पिन आ-आफ्नो भाग िदन िवशेष मािनसह

खटाइए।

यहू दाभिर नै यसरी काम गरे । परमूभ ु आफ्ना परमेँवरका

सबैलाई

२० िहजिकयाले

िंटमा जे असल,

ु ा मिन्दरको
ठीक र िवँवासयोग्य िथए, ती नै ितनले गरे । २१ परमूभक
सेवामा र आफ्ना परमेँवरको अगुवाइ खोज्न उहाँका व्यवःथा र आ ाह
मानेर गरे का सबै काममा ितनले आफ्ना परमेँवरलाई खोजे र आफ्ना
तनमनले काम गरे । अिन ितनी सफल पिन भए।"

५१

हामी
आ ाकािरताको
िव ाथीर्ह
मािनसह

जहाँ

भएतापिन

अपिरहायर्

वा

मूखर् वा बेवकुफ

वा

हाॆो

िशक्षादीक्षा

आवँयकतालाई

जोड

जहाँबाट
िदनुपदर्छ।

भएपिन
हाॆो

छै न। िढलो होस् वा चाँडो होस् कितपय

िवँवासीलो, बफादार, ूेिमलो र आ ाकारी भएको तथ्य ितनीह ले

बुझ्नेछन्। यी गुणह

ःव:त आउँछ भ े छै न तर त्यसको लािग मेहनत त

गनुप
र् छर् नै। तर ती गुणह ले हामीह
सुसिज्जत भएतापिन एउटा िततो
ँ
सत्यचाही ितखो भएर हामीमा रिहरहे को कुरालाई नकानर् सिक । त्यो के हो
भन्दा-सबैलाई कुनै न कुनै िकिसमको िवपि , ठू लो क्षती, महािवपि ले च ुत्न
सक्दछ। परमेँवरका आ ाह को िशरोपर गरे र चल्दा पिन ती आपदह
आउँछन् भने िकन आउँछन् त? त्यसको व्याख्या हामीले कसरी गन?

यथाथर्मा भ े हो भने त्यसको व्याख्या हामी गनर् सक्दै न । हामी सबै
जना पाप, दु

र िवनाशको िनिम्त अनेक आिवँकारह

छ । येशू र शैतानको बीचमा भइरहे को महान

न्

भइरहे को िवँवमा

वा यु को चपेटामा हामी

सबै जना छ र त्यसबाट हामी कोही पिन सुरिक्षत छै न ।
हामी धमर्शा का िव ाथीर्, परमेँवरका आ ाह लाई मा े र उहाँको

मोहमा फिसरहने भएतापिन हामीले सामना गनुप
र् रे का आपद, िवपद, महामारी र
सं घषर् िकन आयो भनेर हामीमा जवाफ नभएतापिन दे हायका पदह ले त्यस

र्ु ोस्, मकूर्स ६:२१-२९
मुिँकल ूँनको बारे मा हामीलाई के िसकाउँछ? हे नह

"२१ तर अनुकूल मौका त्यस बेला आयो, जब हे रोदले आफ्नो जन्मोत्सवमा

आफ्ना

उच्च

पदािधकारीह ,

अिफसरह

र

गालीलका

मुख्य-मुख्य

मािनसह लाई ठू लो भोज िदए। २२ िकनिक जब हे रोिदयासकी आफ्नै छोरी
िभऽ आएर नाची, तब ितनले हे रोद र उनका अितिथह लाई खुशी तुल्याई।
अिन राजाले त्यस केटीलाई भने, 'ितमीलाई जे इच्छा लाग्छ सो माग, र म
ितमीलाई िदनेछु।' २३ ितनले शपथ खाएर त्यसलाई भने, 'ितमी मसँग जे

माग्

ौ म मेरो आधा राज्यसम्म पिन ितमीलाई िदनेछु।' २४ अिन त्यसले

ँ ' ितनले भिनन्, 'बिप्तःमाबािहर िनःकेर आफ्नी आमालाई सोधी, 'म के मागू?

िदने यूहन्नाको िशर।' २५ त्यो झ ै आतुरीसाथ िभऽ राजाकहाँ गई, र यसो

भनेर मागी, 'हजूरले अिहले मलाई बिप्तःमा-िदने यूहन्नाको िशर थालमा

िदनुहोस् भन्ने म इच्छा गदर्छु।'

२६ राजा अत्यन्तै दु:िखत भए, तर उनले आफ्नो शपथ र भोजमा
बःने अितिथह का खाितर त्यस केटीलाई िदएको वचन तो न चाहे नन्। २७

५२

राजाले तु न्तै गारदको एक जना िसपाहीलाई पठाएर यूहन्नाको िशर ल्याउने

हुकुम िदए। अिन त्यसले झ्यालखानमा गएर यूहन्नाको िशर का

ो, २८ र

ितनको िशर थालमा ल्याएर केटीलाई िदयो, र केटीले त्यो त्यसकी आमालाई
िदई। २९ यूहन्नाका चेलाह ले जब यो कुरा सुने तब ितनीह

आएर ितनको

लाश उठाएर िचहानमा लगेर राखे।" अय्युब १ "१ ऊज दे शमा अय्यूब नाउँ

भएका एक जना मािनस बःदथे। ितनी िनद ष र सोझो जीवन िबताउँथे। ितनी

परमेँवरसँग डराउँथे र दुंटताबाट अलग बःथे। २ ितनका सात छोरा र तीन
छोरी िथए। ३ ितनका सात हजार भेड़ा, तीन हजार ऊँट, पाँच सय हल गो

पाँच

सय

गधाबाहे क

धेरै

कमारा-कमारीह

पिन

िथए।

पूवक
र् ा

र

सबै

मािनसह मध्ये अय्यूब सबैभन्दा महान् िथए। ४ ितनका छोराह ले पालै िसत
आफ्नो घरमा भोज राख्थे र आफ्ना तीन बिहनीह लाई खानिपनका लािग
आफ्ना तीन बिहनीलाई िनम्त्याउँथे। ५ भोज िदने बम िसि एपिछ अय्यूबले

आफ्ना छोराछोरीह लाई बोलाएर शु
ितनीह

बनाउने गथ। ितनी िबहान सबेरै उठी

ूत्येकको िनिम्त यो िवचारले एउटा-एउटा होमबिल चढाउथे, 'शायद

मेरा छोराछोरीले पाप गरे होलान् र परमेँवरलाई आफ्ना

होलान्।' अय्यूब सध यसै गथ। ६ एक िदन ःवगर्का दू तह

दयमा सरापे

ु ो
परमूभक

सामुन्ने उपिःथत हुँदा शैतान पिन ितनीह सँग आयो। ७ परमूभ ुले शैतानलाई

सोध्नुभयो, 'तँ कहाँबाट आईस्? त्यसले भन्यो, 'पृथ्वीमा चारै ितर घुमिफर गद

आएको हुँ।' ८ तब परमूभ ुले शैतानलाई सोध्नुभयो, 'के तले मेरो दास

अय्यूबलाई याद गिरस्? परमेँवरको डर राख्ने र दुंट कामबाट अलग रहने
त्यो जःतो िनद ष र सोझो मािनस पृथ्वीमा अ

कोही छै न।' ९ शैतानले

ु ाई यसो भनेर जवाफ िदयो, 'अय्यूबले त्यसै परमेँवरको डर राखेका
परमूभल

हुन ् त? १० के ितनलाई, ितनका घराना र ितनका सबै धन-सम्पि लाई

तपाईंले चारै ितरबाट बार हालेर रक्षा गनुभ
र् एको छै न? ितनका सबै काममा
तपाईंले आिशष् िदनुभएको छ, अिन ितनका गाईबःतुह

दे शभिर अनगन्ती

बढ़े का छन्। ११ तर आफ्नो हात पसारे र ितनका सबै चीजमािथ ूहार
गनुह
र् ोस्, र ितनले तपाईंलाई तपाईंकै मुखको सामुन्ने सराप्नेछन्।' १२ तब

ु े शैतानलाई भन्नुभयो, लौ त, त्यसकहाँ जे-जित छन्, सबै तेरै हातमा
परमूभल

भयो। केवल अय्यूबको शरीरलाई चािहँ नछो।' तब शैतान परमूभ ुको

उपिःथितबाट िनःकेर गयो। १३ एक िदन अय्यूबका छोराछोरीह

आफ्ना

जेठा दाजुको घरमा खानिपन गदिथए। १४ एउटा समाचारवाहक कुदे र

५३

अय्यूबकहाँ आएर भन्यो, १५ 'गो ह

जोितरहे का र गधाह

ितनीह का

निजकै चिररहे कै बेला शबीह ले गोठालाह लाई आबमण गरे र मारे , र ती

सबै लगे। अिन तपाईंलाई समाचार िदन म माऽ उम्क।' १६ त्यो बोल्दाबोल्दै

अक समाचारवाहक आइपुग्यो। त्यसले भन्यो, 'परमेँवरको अिग्न ःवगर्बाट
झरे र भेड़ाह

र गोठालाह लाई भःम पार्यो। अिन तपाईंलाई समाचार िदन म

माऽ उम्क।' १७ त्यो बोल्दाबोल्दै अक एक जना आएर भन्यो, 'कल्दीह ले
छापा मान तीन दल बनाए र तपाईंका ऊँटह

आबमण गरी लगे।

ितनीह ले नोकरह लाई मारे र तपाईंलाई समाचार िदनलाई म माऽ उम्क।'
१८

त्यो

छोराछोरीह

मािनस

बोल्दाबोल्दै

एक

जना

आइपुग्यो

र

भन्यो, 'तपाईंका

आफ्ना जेठा दाजुको घरमा खानपान गदिथए। १९ त्यसै बेला

ँ ीबेहरी आएर घरको चारै कुनामा हान्यो र त्यो घर
म भूिमबाट अचानक आध
ती जवान मािनसह मािथ ढलेर ितनीह

सबैलाई िथचेर मार्यो। अिन समाचार

िदन म माऽ उम्क।' २० यो सुनेर अय्यूब उठे , र ितनले आफ्नो लुगा च्याते।

ितनले आफ्नो कपाल खौरे , २१ र भूइँमा घोप्टो परे र दण्डवत् गरी भने, 'म
आफ्नी आमाको गभर्बाट ना ै आए, अिन म ना ै फकर जानेछु। परमूभ ुले
ु े लानुभयो,
िदनुभयो अिन परमूभल

ु ो नाउँ धन्यको होस्।' २२ यी
परमूभक

सबै कुरामा अय्यूबले परमेँवरलाई गलत कामको दोष लगाएर पाप गरे नन्।",

अय्यूब २ "१ अक एक िदन ःवगर्दूतह

परमूभ ुको सामुन्ने उपिःथत हुँदा

शैतान पिन आफूलाई उहाँको अगािड़ उपिःथत गराउन ितनीह सँगै गयो। २
ु े शैतानलाई सोध्नुभयो, 'तँ कहाँबाट आईस्? त्यसले भन्यो,
अिन परमूभल

'पृथ्वीमा चारै ितर घुमिफर गदआएको हुँ।' ३ तब परमूभ ुले शैतानलाई

भन्नुभयो, 'के तले मेरो दास अय्यूबलाई याद गिरस्? परमेँवरसँग डर राख्ने र
दुंट कामबाट अलग रहने त्योजःतो िनद ष र सोझो मािनस पृथ्वीमा अ

कोही छै न। िवनाकारण त्यसलाई नाश गनर्लाई तले मलाई उःकाइस्। तर

त्यसको िनंठा अझसम्म ढलपल भएको छै न।' ४ शैतानले परमूभ ुलाई जवाफ

िदयो, 'चामको साटो चाम। आफ्नो ज्यान बचाउन मािनसले आफूसँग भएका

सबै कुरा िदँदैन र? ५ आफ्नो हात पसारे र ितनको शरीरमा चोट पुर्याउनुहोस्
ु े
अिन ितनले तपाईंको मुखकै सामुन्ने तपाईंलाई सराप्नेछन्।' ६ तब परमूभल
शैतानलाई भन्नुभयो, 'लौ त, त्यसो भए त्यो तेरो हातमा छ। तर त्यसको
ज्यानचािहँ छोिड़दे ।' ७ तब शैतान परमूभ ुको सामुन्नेबाट िनःक्यो। त्यसले

अय्यूबको पैतालादे िख टाउकोसम्म कंटूद खिटरा उब्जाइिदयो। ८ खरानीमा

५४

बसेर कन्याउनलाई ितनले एउटा फुटे को माटोका भाँड़ाको टु बा िलए। ९
ितनकी पत्नीले ितनलाई भिनन्, 'के तपाईं आफ्नो िनंठामा अझै अड़ी नै

रहनुहन्ु छ? परमेँवरलाई सराप्नुहोस् र मनुह
र् ोस्।' १० अय्यूबले जवाफ िदए,
'ितमी एक मूखर् आइमाईजःतै कुरा गदर्

ौ। परमेँवरबाट हामीले सुखचािहँ

महण गन र दु:ख महण नगन? यी सबै कुरामा आफूले बोलेको कुरामा
अय्यूबले पाप गरे नन्।

११ अय्यूबका तीन जना िमऽ, एलीपज तेमानी, िबल्दद शुही र सोपर

नमातीले ितनीमािथ आइपरे का यी िवपि का कुरा सुनेपिछ सहानुभिू त ूकट गनर्

र ितनलाई ढाड़स िदन आफ्ना आफ्ना घरबाट सँगै िमलेर आए। १२
ितनीह ले ितनलाई टाढ़ै बाट दे खे, तर िचन्न सकेनन्। ितनीह

िचच्च्याएर रोए,

अिन आफ्ना लुगा च्यातेर आफ्ना िशरमा धू लो छरे । १३ तब ितनीह

सात

िदन सात रात भूइँमा ितनको छे उमा बसे। अिन ितनीह मध्ये कसै को मुखबाट
एक शब्द पिन िनःकेन, िकनभने ितनीह ले दे खे उनको कंट कित ठू लो

िथयो।" र २ कोरन्थी ११:२१-३३ "२१ म लिज्जत भएर ःवीकार गछु र्, िक

हामीले चािहँ यी सब सहन सकेन । तर कसै ले कुनै कुरामा घमण्ड गछर् भने,
म पिन ती कुरामा घमण्ड गछु र्। हो, म मूखझ
र् बोल्दै छु। २२ के ितनीह

् म पिन हुँ। के ितनीह
हुन।
ितनीह

िहॄू

् म पिन हुँ। २३ के
अॄाहामका सन्तान हुन?

् म अझ असल सेवक हुँ' पागलझ म बोिलरहे छु।
भींटका सेवक हुन?

ँ
मैले ज्यादै पिरौम गर। कैदमा अझ धेरै पल्ट पर। अनिगन्ती कोरार् खाए।

मृत्युको मुखमा बारम्बार पर। २४ पाँच पल्ट मैले यहू दीह का हातबाट एक

ँ २५ तीन पल्ट मलाई लौराले िपटे । एक पल्ट
कम चालीस गरी कोरार् खाए।

ढु ाले हाने। तीन पल्ट म चढ़े को जहाज ध्वःत भयो। एक िदन एक रात
मैले समुिमा नै िबताएको छु । २६ मेरो बारम्बारको याऽामा म नदीह का

जोिखममा पर, डाँकूह का जोिखममा, आफ्नै जाितका मािनसह का जोिखममा,

अन्यजाितह का

जोिखममा, सहरको

जोिखममा, उजाड-ःथानको

जोिखममा,

समुिको जोिखममा, झू टा भाइह बाट आउने जोिखममा। २७ पिरौममा र

कंटमा, कित-कित अिनदो रातमा, भोक र प्यासमा, बारम्बार उपवासमा, ठन्डी र
नग्नतामा पर। २८ अिन अ

कुराह बाहे क सबै मण्डलीह का िफबीको

ँ को पापमा फसाइएको छ
बोझ ममािथ छ। २९ को दुबल
र् छ र मचािहँ छै न?

ँ ३० मैले गवर् गनुर् नै पन हो भने, म आफ्नो कमजोरी
र मचािहँ व्याकुल हुँिदन?
दे खाउने कुराह मा गवर् गनछु । ३१ ूभ ु येशूका परमेँवर र िपता, जो

५५

ँ ३२ दमःकसमा
ु न्ु छ, उहाँले जान्नुहन्ु छ, िक म ढाँ िदन।
सदासवर्दा धन्य हुनह

अिरतस राजाका हािकमले मलाई पबन दमःकस सहरमा पहरा राखेका िथए।

३३ तर पखार्लको एउटा झ्यालबाट डालोमा राखेर मलाई तल झािरिदएको
हुनाले म ितनका हातबाट उम्क।
असल,

िन ावान,

िवँवासमा

धनी,

परमेँवर

र

कुनै

पिन

कानुनह लाई िशरोपर गन व्यिक्तह को फिलफाप सध भएको छै न भ े

कुरामा कसै को वेमत छै न। परमेँवरलाई िवँवास गर्यो भन्दै मा र उहाँका
आ ाह

पालन गर्यो भन्दै मा सं सारले ठानेको सफलता, फिलफाप र उ ित

परमेँवरका जनह ले िनिःफबी भोगेको हुन्छ भ े ूमाण िवँवको इितहासले

पेश गरे को छै न। जब हामीले आ ाकािरकताको मह वको बारे मा िसकाउँछ र
मािनसले खेप्नुपरे का क

र दुदर्शा मािथ िदएका िववरणले केही हदसम्म

जवाफ िदएतापिन परमेँवरको िन ा र आशामा रहँदा पिन हामी िकन दु:ख
पाउँछ

भ े मुिँकल ूँन हाॆो िदमागमा सध घुिमरहे कै हुन्छ। तर

बाइबलको अनुसार "सफल", "फिलफाप" वा सम्मु ित" भनेको के हो त?

तर भजनका लेखकले व्यक्त गरे को भावनालाई सोच्नुहोस् "परमेँवरको घरको
पाले ब

म हुन्छु तर दु ह को घरमा म बःन चाह " (भजन ८४:१०

ँ
पान्तिरत)। सं सारले औल्याएको
र चाहे को सफलता, फिलफाप, समृि

वतर्मान पिरवेशमा परमेँवरका भक्त जनह
गरे र चल्नेह

र उहाँका आ ाह लाई िशरोपर

सध उपभोग गनछन् भ े छै न। यिद हामीले हाॆा िव ाथीर् वा

भक्तजनह लाई परमेँवरलाई िवँवास गरे सबै ठीक हुन्छ, सबै रोग िनको
हुन्छ, जािगर पाउँछ, सफल हुन्छ, उ ित हुन्छ वा खुशी हुन्छ भनेर िसकाय

भने ितनीह लाई हामीले गलत कुरा िसकाइरहे का हुन्छ वा िशक्षा िदइरहे का

हुन्छ ।
परमेँवरूित िन ावान, आःथावान र उहाँका आ ाह

मा ेह ले

पिन यस सं सारमा दु:ख नै पाउँछन् भनेर िहॄू ११:१३-१६ले कसरी हामीलाई

बुझाउन खोज्दछ? हे नह
र्ु ोस् "१३ ूित ा गिरएको कुरा ूाप्त नगरी ियनीह

सबै िवँवासै मा मरे , तर टाढ़ै बाट त्यसलाई दे खेर ःवागत गरी ितनीह ले
मािनिलए, िक ितनीह

यस पृथ्वीमा परदे शी र ूवासी िथए। १४ यःता कुरा

भन्ने मािनसह ले आफ्नो िनिम्त एउटा दे श खोिजरहे का छन् भन्ने कुरा ूंट

हुन्छ। १५ जुन दे शबाट ितनीह

िनःकेर गएका िथए, यिद ितनीह ले त्यही

दे शको िवषयमा सोचेका भए ितनीह लाई फिकर्जाने मौका िमल्ने िथयो। १६

५६

्
अझ उ म दे श, अथार्त ् एक ःवगीर्य दे शको इच्छा गछर्न।

तर ितनीह

यसै कारण परमेँवर ितनीह का परमेँवर भनी पुकािरनु शमार्उनुहन्ु न, िकनभने

उहाँले ितनीह का िनिम्त एउटा सहर तयार पािरिदनुभएको छ।"
५. येशू भी

हाॆो अनुकरणीय उदाहरण

परमेँवरको पुऽ येशू भी

िपताका

आ ाह लाई

िश

पमा

व्यवःथा वा दश आ ालाई िश

मािनसको चोला िलएर आउनुहँद
ु ा उहाँले
पालन

गनुभ
र् एको

िथयो।

परमेँवरको

पमा अक्षरस पालन गनुभ
र् एको िथयव। उहाँ

केवल हाॆो बदिलमा मनर् आउनुभएको कारणलेमाऽ होइन समःत मानव

जातको िनिम्त अनुकरणीय उदाहरण हुन पिन आउनुभएको िथयो।

ूभ ु येशू आफ्नो जीवनकालभिर परमेँवर िपताकोमाऽ नभएर आफ्नै

पृथ्वीका बुबा र आमाका आ ाह लाई पूणर् पमा पालन गनुभ
र् एको िथयो भनेर

दे हायका पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउँदछ? हे नह
र्ु ोस्, लूका २:५१,५२

"५१ तब उहाँ ितनीह सँग नासरत जानुभयो, र ितनीह का आ ाकारी भई

बःनुभयो। उहाँकी आमाले यी सबै कुरा आफ्नो मनमा रािखन् ५२ अिन येशू
बुि मा, कदमा र परमेँवर र मािनसह को अनुमहमा ब दै जानुभयो।",
िफिलप्पी

२:८

"ःव पमा

मािनसजःतै

भएर

आफैलाई

होच्याउनुभयो, र

मृत्युसम्मै, अथार्त ् बूसको मृत्युसम्मै आ ाकारी रहनुभयो।", िहॄू ५:७-९ "७

ु ँद
येशू आफ्नो शारीिरक जीवनमा हुनह
ु ा उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहन
ु ेलाई

ँ स
ु िहत ूाथर्ना चढ़ाउनुभयो, अिन आफ्नो भिक्तपूणर्
उहाँले बड़ो बन्दन र आस
समपर्णको कारणले उहाँको ूाथर्ना र नॆ िनवेदन सुिनयो। ८ उहाँ पुऽ

ु न्ु थ्यो, तापिन
हुनह

िसक्नुभयो, ९ र िस

आफूले

भोग्नुभएको

कंट ारा

उहाँले

तुल्याइएर उहाँको आ ापालन गनह

आ ापालन

गनर्

सबैका िनिम्त उहाँ

अनन्त मुिक्तको ॐोत बन्नुभयो।"
यस मािमलामा यूह ाले अत्यन्तै उच्चःतरमा व्यक्त गरे को भने पिन

हुन्छ: "जसले आफू येशूको साथमा छु भनेर दावी गछर् भने जसरी येशू

िहँड्नुभयो त्यसरी नै त्यो व्यिक्त िहँड्नु आवँयक छ" (१ यूह ा २:६
पान्तिरत)। जब हामीह को नजर यस सं सारमा आउनुभएको येशूको जीवन

र सेवाकायर्मा केन्िीभूत गछ

ु एकोले येशूले
तब िपताको आ ाकारी हुनभ

िपतालाई कसरी खुशी पानुभ
र् यो भनेर बुझ्न सक्दछ । भी ले भिवंयवाणीमाऽ

५७

पूरा

गनुभ
र् एन

उहाँले

आफ्नो

िजन्दगीभिर

परमेँवरको

व्यवःथालाई

उचाल्नुभएको िथयो।
जसरी

परमेँवरले

मोशालाई

उहाँको

व्यवःथा

लेख

भनेर

अर्हाउनुभएको िथयो तािक यो गवाहीको िनिम्त होस्, येशू भी ले परमेँवरको
व्यवःथालाई कसरी पालन गनुप
र् छर् भनेर ूेिरतह , चेलाह , पापीह

र

सन्तह को सामु साकार पानुभ
र् एको िथयो अथार्त ् सबैको िनिम्त आ ा पालनको

ु एको िथयो। हामीले धमर् कमाउनु िविधिवधान पालन
अनुकरणीय उदाहरण हुनभ

गन भनेर मनमा नराखी येशू भी

आफै हाड र छालाको मानव प िलनुभएर

कसरी आ ाकारी हुने भनेर दे खाउनुभएको िथयो।

हामी पिन िशक्षक भएको है िशयतले वा येशूका भक्त भएको है िशयतले

हाॆा िव ाथीर् तथा अ

मािनसह को सामु येशूको जःतै अनुकरणीय उदाहरण

ु यो त्यसरी नै हामी पिन
बनेर उहाँले कसरी िपताको आ ाकारी पुऽ हुनभ
हुनपु छर् भ े आत्मसात् िकन नगन?

"कितपय इसाई हुँ भनेर दावी गनह ले परमेँवरको व्यवःथा पालन

गरे र उहाँूित हाॆो कतर्व्य पालन गनुर् आवँयकता छै न भनेर िसकाउँछन्।
यःतो खालको िवँवास िवँवासै होइन तर यो अनुमािनत र अनिधकृत व्यवहार

वा परमेँवरले अनुमोदन नगनुभ
र् एको कदम हो। "िवँवास ारा अनुमहले
ितमीह

मुिक्त पाउँछ " भनेर पावलले भन्छन् भने (एिफसी २:८) याकूबले

भन्छ "िवँवास गरे को छु तर त्यसलाई दे खाउने कुनै काम गदन भने त्यो मुदार्

िवँवास हो" (याकूब २:१७)। यस सं सारमा आउनुभन्दा अिघ येशूले
भ ुभएको िथयो, "हे मेरा परमेँवर तपाईँको इच्छा पालन गनर् म रमाउँछु, हो,
तपाईँको

व्यवःथा

मेरो

दयमा

छ"

(भजन

४०:८)।

उचािलनुभन्दा ठीक अिघ भ ुभयो "मैले मेरा िपताका आ ाह

उहाँको ूेममा गाँिसएर बसेको छु " (यूह ा १५:१०

उहाँ

ःवगर्मा

पालन गर र

पान्तिरत)। धमर्शा

बाइबलले खुलःत गरे र भन्दछ "यिद हामीले उहाँका आ ाह लाई पालन
गर्य भने उहाँलाई हामी िचन्छ भनेर दावी गनर् सक्षम् हुन्छ ...जो मािनस
येशूमा गाँिसएर बसेको छु भनेर दावी गछर् जसरी येशू िहँड्नुभयो त्यो मािनस

त्यसरी नै िहँड्नुपछर्।" (१ यूह ा २:३-६

ःटे प्स टु बाइःट, पृ. ६१बाट
तपाईँले

उदाहरणलाई प

तपाईँको

पान्तिरत)।"-एलेन जी

पान्तिरत।
जीवनको

सबै

क्षेऽह मा

कसरी

ाइट,
येशूको

ाउन ूयास गनर्सक्नुहन्ु छ जसले गदार् अ को िनिम्त तपाईँ

५८

ु न
असल िशक्षक हुनह
ु ेछ। सबैमा ूचिलत धारणा "तपाईँको कामले तपाईँको
भनाईभन्दा ठू लो ःवरले बोल्छ" भ े कुरालाई कसरी सिम्झराख्ने?

उपसं हार:
थप जानकारी: "सृि

र मुिक्तको आधार नै ूेम भएकोले सही िशक्षाको आधार

पिन ूेम नै हुनपु छर्। परमेँवरले हाॆो जीवनलाई आदशर् बाटोमा लान
िदनुभएको व्यवःथा वा दश आ ाले यो पुि

गदर्छ। सबभन्दा पिहलो र महान्

आ ा हो 'ितमीले ितॆा परमेँवरलाई सारा

दय, सारा आत्मा, सारा िदमाग र

सारा बाहुबल ूेम गर।' लूका १०:२७। अनन्तको सवर् ानी परमेँवरलाई
दयले ूेम गनुभ
र् नेकै हामीहुनपु न सबै

हाॆो सारा बाहुबलले, िदमाग र

शिक्तको उच्चःतरमा िनमार्ण गनुर् हो। यसको अथर् हाॆो पूरै जीवनमाशारीिरक, मानिसक र आित्मक-परमेँवरको ःव पलाई पुनःथार्पना गनुर् हो।

"त्यसरी नै पिहलो आ ाको जःतै दोॐो आ ा-'ितॆो िछमेकीलाई

ितमीले आफूलाई जःतै ूेम गर' म ी २२:३९ हो। ूेमको व्यवःथाले हाॆो

शरीरलाई िहफाजत गनर् वा ःवःथ राख्न अर्हाउँछ भने हाॆो िदमाग र

आत्माले परमेँवर र हाॆा िमऽ मानवको सेवा गनर् आ ान गदर्छ। जब
सेवागन बानी हामी बसाल्छ तब त्यसले गदार् हामी आफैले सबभन्दा ठू लो
आिशषको अनुभव गदर्छ । सबै खालको चिरऽको सही िनमार्णको जग नै

िनँवाथीर्पना हो। िनँवाथीर् सेवाले हाॆो जीवनको ूत्येक पक्षको उच्च
सं ःकारको िवकाश हुन्छ। अिन झन झन अिघ बढ्दै परमेँवरको ःवभावमा
सहभागी हुनसक्छ । हामी ःवगर्को िनिम्त योग्य हुन्छ िकनभने हाॆो
ःवगर्लाई

सजाइराखेकाछ ।"-एलेन

जी

ाइट,

पान्तिरत।
िचन्तनमनन:
अ.

एजुकेशन

पृ.

दयमा
१६बाट

पौरािणक इॐाएलले जःतै हामीले पिन परमेँवरलाई ूेम
गनुप
र् छर्

र

उहाँको

२२:३७,ूकाश

भय

१४:७)।

अथार्त ्

ौ ा

परमेँवरलाई

गनुप
र् छर्
ूेम

(म ी
गनुर्

उहाँमािथ ौ ा राख्नु भनेको के हो? ती दुई आ ाह

आपसमा िकन बािझएको हुँदैन?

५९

र
एक

आ.

िनयममा बनाउनु र कुन आदशर् चिरऽ वा मापदण्डमा

िहँड्नुमा के फरक छ? तपाईँको आफ्नै अनुभवले के

एडभेिन्टःट
िहँड्नुह ु
िक

चचर्ले

मािनसह लाई

यसरी

िहँड्नुपछर्

र

भनेर उच्च मापदण्ड बनाउन धेरै चासो दे खाउँछ

एडभेिन्टःट

समाजलाई

एकताको

शुऽमा

राख्न

नीितिनदशन बनाउँछ? आफ्नो लािग, पिरवारको लािग र
चचर्को लािग उच्च आदशर् जीवन बसालेर अनुकरणीय
उदाहरण हुनपु छर् भनेर धमर्शा

इ.

बाइबलले के भन्दछ?

र् ाको साथै
परमेँवरको व्यवःथा पालन गनुक
र् ो मह वपूणत
आ ा पालन गरे र मुिक्त पाउने होइन भ े धारणालाई कसरी

सं तिु लतमा राख्ने?
ई.

भजनसं मह ११९ पढ्नुहोस्। त्यहाँ आ ाकािरता, ःवतन्ऽता,
िविधिवधान, िनयमह

र परमेँवरका आदे शह को बारे मा

कित पल्ट उल्लेख गरे का छन्? ती िवषयबःतुह ले भजन
११९को लेखकले हामीलाई के भ

६०

खोिजरहे का छन्?

कथा ३
चमत्कार िशशु

ँ , भारत
िनलम डािरल जोशुवा, ३४, डािरयल ३९ र िनशौन ३ सग
हाॆो िववाह भएको दुई वषर् भइसकेको िथयो। तर हाॆो बच्चा भएन।

हामीलाई बच्चा होस् भनेर हामी ठू लो चाहना गिररहे का िथय । मैले मेरो

ौीमान डािरललाई भन "हाॆो अझसम्म बच्चा भएको छै न। डाक्टरकहाँ जाऔ ँ
र हाॆो िकन बच्चा भएन सोध ।" मेरो ौीमानले बच्चा नभएको सहमित त

जनाए ँ तर उहाँले अःपताल जान त्यःतो इच्छा गनुभ
र् एन। जेभएतापिन मेरो
अनुरोधमा हामी अःपताल गय । त्यहाँ डाक्टरलाई हामी सोध्य , "म गभर्वित

हुन सकेको छु इँन। तपाईँले हामीलाई सहयोग गनुर् सक्नुहन्ु छ?" त्यितकै बेला

मेरो ौीमानले मलाई हे रेर भ ुभयो, "ितमीलाई थाहा छ, यसको बारे मा हामीले

ूाथर्ना गरे का छै न । हामी िबवाह गरे को दुई वषर् भयो सो सत्य हो। तर म

पिहला ूाथर्ना गछु र् अिन फेिर यहाँ फिकर्नेछु।" डाक्टरले हामीलाई कित

लामोसम्म ूाथर्ना गनुह
र् न्ु छ भनेर सोध्नुभयो। मेरो ौीमान डािरल पाःटर
ु न्ु छ, एक मिहना भनेर उहाँले जवाफ िदनुभयो। हामीले ूाथर्ना गर्य अिन
हुनह

ँ म अत्यन्त खुशी भए।
ँ म डाक्टरकहाँ गए ँ र मिभऽ
पिछ म गभर्वती भए।

भएको बच्चाको बारे मा उहाँसँग सोध। म गभर्वती भएको उनले सहमित
जनाउनुभयो तर त्यो बच्चा धेरै सानो दे िखएकोले अिलकित सशि त भएको
व्यक्त गनुभ
र् यो। "तर िचन्ता नगनु।
र् राॆो खाना खानु बच्चा ठीक हुनेछ"

आँवाःत पाद डाक्टरले मलाई भ ुभयो। म िनयिमत पमा डाक्टरकहाँ गएर
चेकअप गर। पाँच मिहनापिछ डाक्टरले मलाई भ ुभयो िक म िभऽ भएको
बच्चा ठू लो भइरहे को दे िखन्दै न। म र मेरो ौीमान डािरल िचिन्तत भय । "तर
िचन्ता नगनुह
र् ोस्। म केही औषधी िदन्छु । त्यसले बच्चाको वजन ठू लो

बनाउनेछ। अक पल्ट डाक्टरकहाँ जाँदा मलाई जोख्दा मेरो वजन त ठू लो
भएको िथयो तर बच्चाचाही ँ जःताको त्यःतै । "केही हप्तापिछ फकर

आउनुहोस्" भनेर डाक्टरले हामीलाई भ ुभयो। अक पल्ट अःपताल गय ।

एक्सरे हे न डाक्टरले िचन्ता व्यक्त गनुभ
र् यो, "तपाईँको पेटिभऽ भएको बच्चा
त्यःतो ठीक दे िखन्दै न। मेरो ख्यालमा तपाईँको बच्चा बाँच्दै न होला।" तर
र् यो। त्यस डाक्टरले पिन बच्चा
बच्चा हे न डाक्टरले अक िबचार व्यक्त गनुभ
िजिवत

हुँदैन

भनेर

सहमित

दे खाइन् त्यसकारण
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भूणहत्या

गनर् सल्लाह

िदनुभयो। मेरो ौीमान र मेरो

दय चक्नाच ुर भयो। हामीले ूाथर्ना गर्य ।

"हे ूभ,ु हामी तपाईँको सेवा गिररहे काछ । अब हामी के गन दे खाउनुहोस्"

मेरो ौीमानले ूाथर्ना गनुभ
र् यो। डािरलले उहाँको जुम्ल्याहा भाइलाई फोन
र् यो। उनी भारतको अक ठाउँमा बच्चाको डाक्टर भएर काम
गनुभ

गदर्थे।

अक अःपतालमा जान उनले सल्लाह िदए। अिन अक अःपतालमा हामी

गय । त्यहाँ डाक्टरले केही जाँचह

गनुभ
र् यो। "तपाईँको बच्चा त मलाई

ठीकै जःतो लाग्छ। हे र तपाईँ कितपसम्म त्यसलाई पेटमा बोक्न सक्नुहन्ु छ"

उनले भ ुभयो। "बाँच्ने सम्भावना कितको छ?" मेरो ौीमानले सोध्नुभयो।

ु न्ु छ। तपाईँ ूाथर्नामा िवँवास
डाक्टरले जवाफ िदनुभयो, "तपाईँ पाःटर हुनह

गनुह
र् न्ु छ। ूाथर्ना गनुह
र् ोस्। परमेँवरको हातमा शिक्त छ।" म अःपतालमा

ँ त्यहाँ नसर्ले ूत्येक घन्टा पेटको बच्चालाई छािमन्। त्यस रात
भनार् भए।
भखर्रको नयाँ डाक्टर आउनुभयो र हामीकहाँ आएर भ ुभयो "तपाईँह

त

एकदम खुशी दम्पित भएको दे ख्नुहन्ु छ। िकन िचन्ता गनुभ
र् एको?" हामीले

हाॆो बच्चाको बारे मा कुरा गर्य । उनी पिन गैर इसाई पिरवारमा जन्मेका

िथए र येशूलाई महण गरे को सुनाउनुभयो। "के तपाईँको िनिम्त म ूाथर्ना गनर्

सक्छु ?" उहाँले सोध्नुभयो। िशर नुहाएर उहाँले यो ूाथर्ना गनुभ
र् यो "यिद

तपाईँले सूयल
र् ाई रोक्न सक्नुहन्ु छ भने यस पाःटरको पिरवारको िनिम्त आँचयर्

काम गिरिदनुहोस्।" उहाँको ूाथर्नाले हामीलाई यो िवँवःत तुल्यायो िक
परमेँवरले केही न केही गनुह
र् न
ु ेछ। दुई

िदनपिछ डाक्टर आएर िचिन्तत

ःवरमा भ ुभयो "पेटको बच्चा धेरै सानो छ र उसको बाँच्ने सम्भावना कम

छ। तै पिन िचन्ता नगनुह
र् ोस्। हामीले सकेसम्म उसलाई बचाउन कोिशश
गनछ ।"

साबथको

िबहान

बच्चा

जिन्मयो।

उसको

वचन

केवल
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माममाऽ िथयो। तर जब बच्चा रोयो डाक्टर खुशी भयो र उसलाई
भेिन्टलेटरमा रािखयो। के आँवासन हामीलाई िदने उनलाई थाहा भएन तर

"हामीले सकेसम्म बचाउन खोिजरहे का छ " उनले भ ुभयो। निजकको

िचिकत्सा कलेजका एडभेिन्टःट िव ाथीर्ह

साबथको िदउँसो पख आए हाॆो

िनिम्त भजन गाए। हामी अत्यन्तै खुशी भय । यस बालक छोरालाई बचाउन
र् न
परमेँवरले सबै थोक गनुह
ु ेछ भनेर हामीले उहाँमािथ भरोसा राख्य । सानो
बच्चालाई धेरै

ुबह

घुसाएको हे न र् गार्हो िथयो। हामीले उसलाई छु न

सक्दै नथ्य । हामी केवल ूाथर्ना र भजनमाऽ गाउन सक्थ्य । "िचन्ता नगनु।
र्
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परमेँवरले ःयाहानुह
र् न
ु ेछ" भ ै मेरो ौीमान र मैले ूाथर्ना गर। तीन िदनपिछ
बच्चाको वजन ६०० माममा झर्यो। बच्चालाई बचाउन गनर् लागेको
शल्यिबयाको िनिम्त डाक्टर िचिन्तत िथए। आगन्तुक एडभेिन्टःट डाक्टरसँग

ूाथर्ना गनर् अनुरोध गर्य । "ूभ ु, मानवीय िहसाबले यो बच्चा बाँच्छ िक

ु न्ु छ।
बाँच्दै न मलाई थाहा छै न। तर तपाईँ अचम्म काम गनुह
र् न
ु े परमेँवर हुनह

यिद तपाईँको इच्छा भए रोगसँग लड्न वजन बढाउनुहोस्। यो बालक सबैको

र् यो। भोिलपल्ट बच्चाको
िनिम्त गवाही होउन्" भनेर डाक्टरले ूाथर्ना गनुभ
वचन १० मामले ब

ो। हरे क िदन त्यो बच्चाको वजन बढ्दै

गयो। तीन

मिहनापिछ जब त्यो वच्चाको वजन १.६ िकलोमाम भयो तब डाक्टरले यो
घोषणा गनुभ
र् यो "बच्चा घर जान सक्छ। तपाईँको यो सानो बच्चा धेरै

िदनसम्म अःपतालमा बःयो। अब घर जान तयार होला भनेर म सोच्छु ।"
बच्चा जीिवतै

भएकोमा अक

डाक्टर अचम्म माने। "यो तपाईह को

ु न्ु छ" उनले
ूाथर्नाको फल हो। परमेँवर साँिच्चक्कै जीिवत परमेँवर हुनह

भ ुभयो।

त्यस बालकलाई हामीले नेशम भनेर नाउँ िदय । िहॄू भाषामा

"आँचयर्" हो। हामी यो आशा गछ िक ऊ अचम्म तिरकाले िजएको हो।
उसलाई पाःटरी कामको िनिम्त हामीले समिपर्त गर्य । भजन १५०:६ले

भन्छ, "सास हुने सबैले परमेँवरको ूशं सा गरोस्" ( पान्तिरत)। ूत्येक
ु ले िलन्छ त्यसले परमेँवरको गवाही िदन्छ। परमेँवरको जय
सास नेशम

होस्।
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