
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह : नहेम्याह ९:१-३, दािनएल ९:४-१९, नहेम्याह 
९:४-८, कलःसी १:१६,१७, नहेम्याह ९:९-३८ र रोमी ५:६-८। 

यस अध्यायको मूल सार पद: “जसले आफ्नो पाप ढाक्दछ उसको उ ित हुँदैन, 
तर जसले आफ्नो पाप ःवीकार गदर्छ र छोड्दछ उसलाई दया देखाइनेछ" 
(िहतोपदेश २८:१३ पान्तिरत)। 
    छाूोबास वा सकुोतको चाड िसि एपिछ अगवुाह ले फेिर 
मािनसह लाई भेला गराउँछन।् ितनीह ले उत्सव मनाएर समय िबताएका 
िथए। अब ितनीह ले बाँकी रहेको काम गनुर्िथयो। परमेँ वरको साम ु
ितनीह ले पाप ःवीकार गद पँ चाताप गन िविध पूरा गनुर्िथयो। 
   तर मािनसह लाई ितनीह को दोषूित शोक नमनाउन भनेर 
अगवुाह ले अिघ नै भनेका िथए। त्यसको अथर् यो होइन िक शोक व्यक्त गनुर् 
र पापको ःवीकार गनुर् अगावै भनेका िथए। ितनीह ले चाड मनाए, अब 
ितनीह ले औपचािरक र उिचत पमा पापको ःवीकार गनुर्पन समय आएको 
िथयो। जनु पमा घट्नाह को िववरण लेिखएको िथयो त्यो बिमक पमा नै 
िथए भ ु ज री छैन। पापको ःवीकार र आनन्द एक पिछ अक  ूा  भएको 
िथयो भ े पिन छैन न त हनुपुछर् भ े नै छ। ूायसजो पापको ःवीकार 
गरेपिछ पाप क्षमा पाएकोमा खिुशयाली मनाउन ु पथ्य । तर हाॆो जीवनमा 
परमेँ वर आउनभुएकोले त्यसको खिुशयाली हामीले पिहले मनाउनपुथ्य । 
हामीूित परमेँ वरको शभेुच्छा भएको महससु गरेपिछ अनमुहले हामीलाई 
पँ चातापितर डोर् याउँछ भनेर पावल रोमी २:४मा भन्दछन।् परमेँ वर भलो 
हनुभुएकोले नै उहाँको ूशंसा गद खशुी मनाउन सक्ने हनुपुदर्छ। हामीले क्षमा 
पाउन, हाॆो पाप धनु र हाॆो जीवनलाई नयाँ सिृ को मोडमा लैजान 

७  हामीलाई क्षमा िदने हामीलाई क्षमा िदने 
परमे  वपरमे  वरर  
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परमेँ वरको नै आवँयकता छ भनेर उहाँकै सदाशयताबाट हामी अनभुव गनर् 
सक्छ । 
 

१.  उपबास र आराधना  
परमेँ वरलाई िवँ वास नगन अ  बंश वा जातह बाट यहूदी जनह  अलग 
भएका िथए। त्यो िकन भयो होला? हेन ुर्होस,् "1 त् यही मिहनाको चौबीस  
िदनमा इॐाएलीह  भाङ् मा लगाई आ-आफ् नो िशरमा धूलो हालेर उपवासको 
िनिम् त भेला भए। 2 इॐाएली वंशकाह ले सबै िवदेशीह बाट आफूलाई अलग 
गरेका िथए। ितनीह  खड़ा भई आफ् ना पाप र आफ् ना पखुार्ह को अधमर् 
ः वीकार गरे। 3 ितनीह  आ-आफ् नो ः थानमा खड़ा भए र पिहलो एक 
पहरचािहँ परमूभ ु ितनीह का परमेँ वरका व् यवः थाको पःु तक पढ़े। अिन 
ितनीह ले अक  एक पहरचािहँ आ-आफ् ना पापको ः वीकार गद परमूभ ुआफ् ना 
परमेँ वरको आराधना गदरहे।" नहेम्याह 9:1-३। 
    मािनसह ले आनन्द मनाऊन ् भ े कुरामा नहेम्याह उत्सकु िथए। 
अब जनसमूहलाई उपवास बःन उनी आ ान गदर्छन।् ितनीह  आ आफ्ना 
पापूित अत्यन्तै ूायिँ चत गद परमेँ वरको साम ु िनहिुरन्छन।् ितनीह  बोरा 
वा भाङ्मा ओढ्छन ्र आफ्ना िशरमा धलुो छछर्न।् तर िवदेशी वा अ  जाित 
वा बंशका मािनसह बाट यहूदीह  िकन अगल भए त? िकनभने यहूदीह को 
सामूिहक पापसँग ती िवदेशी वा अन्य जाितह को कुनै िहःसा िथएन। आफ्ना 
पापह बाट क्षमा पाउन आवँयक भएका यहूदीह ले पाप ःवीकारेका िथए। 
आफ्नो रा को पापले गदार् िनवार्सनमा जानपुरेको कुरा ती यहूदीह ले महससु 
गरेका िथए। 
     सारा जनसमूह एक भएर ूाथर्ना गनुर्ले पापको ःवीकार र पापको 
ःवभावको बारेमा ितनीह मा कःतो गिहरो ान िथयो भ े देखाउँदछ। हाॆा 
पूखार्ह ले गदार् हामीले द:ुख पाय , हाॆो जीवनलाई तहसनहस पारयो र सारा 
रा  नै यु बन्दी भएर जान ुपर् यो भनेर ितनीह ले ती पूखार्ह सँग िरस पोख्न 
सक्थ्ये। अथार्त ् ितनीह ले आफ्ना धमर्गु  र अगवुाह लाई दोष िदन र 
आलोचना गरेर समय िबताउन सक्थ्ये। ितनीह कै अधमीर् व्यवहार वा 
मािनसह लाई आित्मक अगवुाई गनर् भएको असफलताले गदार् िस ो रा  नै 
िबदेशी रा मा यु बन्दी भएर जान ुपर् यो र अिहले जो जित फक ती थोरैमाऽ 
फक भनेर आफ्ना िवगतका अगवुाह ूित बोध व्यक्त गरेर हात बाँधेर पिन 
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बःन सक्थे। तर ितनीह ूितको घणृा, िरस र गनुासोह ले आफ्ना 
दयह लाई गमु्साइ राख् नकुो स ा ब  ितनीह  नॆ हुँदै र पँ चाताप गद 
परमेँ वरितर फक। 
     परमेँ वरको व्यवःथा पिहलो पहर वा िबहान ती मािनसह ले पढे र 
अक  पहरमा ितनीह ले आफ्नो पापको ःवीकार गद परमेँ वरको आराधना गरे 
भनेर नहेम्याह ९:३ले बताउँदछ। यो तेॐो पल्ट तोराह पढेका िथए। पापको 
ःवीकारको केन्ििवन्द ु तोराह हो अथार्त ् पिवऽ धमर्शा  पढ्दा ितनीह ले 
आफ्नो पापलाई देख् न सक्दथे। त्यसको अथर् आफ्नो पाप देख् ने खबुी सत्य 
आत्म ानको आधारमा हनुपुछर् जनु परमेँ वरबाट आउँदछ। जब हामी बाइबल 
पढ्छ  तब हामी परमेँ वरको निजक आउँछ  र पिवऽ आत्माले हाॆो 
िववेकबाट बोल्नहुनु्छ र िसकाउनहुनु्छ। परमेँ वरको वचनको सत्यताले हाॆो 
सोचिबचार र बझु्ने शिक्तलाई उहाँितर ढाल्दछ। हामीलाई उत्साह िदन्छ र 
हाॆो दय उहाँितर उचािलन्छ। इॐाएलीह  ठूलो द:ुख मनाऊ गद  रोए 
िकनभने परमेँ वरको पिवऽ उपिःथितले हामीमा उहाँको सौन्दयर्ताको ान 
हनु्छ र हामीूित उहाँको भलाई थाहा भएर उहाँूित आभारी हनु जान्छ । 
हामी जःतो सकैु अयोग्य भएपिन सारा जगतका सिृ कतार् ःवामी हामीसँग रहन 
चाउनभुयो भ े आत्म ानको बोध उहाकँो वचन पढेर हनु्छ। अिन हाॆो 
जीवनमा परमेँ वरिबना हाॆो आित्मक आःथा कमजोर भएका कुनै पखुार्ह  
भन्दा फरक हुँदैन भ े महससु हनु्छ। परमेँ वरले हाॆो जीवनमा काम 
गनुर्भयो वा काम गनर् िदय  भनेमाऽ हामी कहाँ हनुपुछर् र हामी कःतो हनुपुछर् 
सो हामी बझु्न सक्छौ। 
     दािनएलले अत्यन्तै भाविवभोर भएर ूाथर्ना गरेका िथए। के उनको 
ूाथर्ना अिहले पिन सान्दिभर्क छैन र? व्यिक्तगत पमा वा चचर्कै सन्दभर्मा 
उनको ूाथर्नाको वाःतिवक व्यवहािरकताले हामीलाई के भन्छ? हेन ुर्होस,् 
दािनएल ९:१-१९ "1 अहासूरसका छोरा दाराको ूथम वषर्मा, जो मादी वंशका 
िथए र बेिबलोनी राज् यका शासक तलु् याइएका िथए 2 उनका राज् यकालको ूथम 
वषर्मा म,  दािनएलले,  यिमर्या अगमवक्तालाई िदइएको परमूभकुो वचनअनसुार, 
धमर्शाः ऽबाट बझु िक य शलेमको उजाड़ अवः था स री वषर्सम् म रहनेछ। 3 
यसकारण उपवाससाथ भाङ् मा ओढ़ेर खरानी धसी ूाथर्ना र अन् तिबर्न् ती गद 
परमूभ ु परमेँ वरितर फकर।् 4 मैले पाप ः वीकार गद परमूभ ु मेरा 
परमेँ वरलाई ूाथर्ना गर: "हे परमूभ,ु  महान ् र भययोग् य परमेँ वर,  जसले 
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उहाँलाई ूमे गन र उहाँका आ ा पालन गन सबैसँग ूमेको करार पूरा 
गनुर्हनु् छ, 5 हामीले पाप गरेका छ  र गल् ती गरेका छ। हामी दुं  ट भएका छ  
र बागी बनेका छ , हामी तपाईंका आ ा र धािमर्क िनयमह बाट तकका छ। 
6 हामीले तपाईंका सेवक अगमवक्ताह का कुरामा ध् यान िदएन , जसले तपाईंको 
नाउँमा हाॆा राज् यह ,  हाॆा ूधानह  र हाॆा िपता-पखुार्ह  र देशका सबै 
मािनसह सगँ बोलेका िथए। 7  "परमूभ,ु  तपाईं धमीर् हनुहुनु् छ,  तर तपाईंूित 
भएको िवँ वासघातको कारणले सबै देशह मा छरपं ट पािरएका निजक र टाढ़ा 
बः ने,  हामी यहूदाका मािनसह  र य शलेम र इॐाएलका जनताह  लाजले 
ढािकएका छ। 8 हे परमूभ,ु हामी र हाॆा राजाह  हाॆा ूधानह  र हाॆा 
िपता-पखुार्ह  लाजले ढािकएका छ ,  िकनभने तपाईंको िव मा हामीले पाप 
गरेका छ। 9 हामी उहाँको िव मा बागी भएका छ , य िप परमूभ ुहाॆा 
परमेँ वर कृपाल ुर क्षमाशील हनुहुनु् छ। 10 हामीले परमूभ ुहाॆा परमेँ वरका 
आ ा पालन गरेका छैन  र उहाँका सेवक अगमवक्ताह ारा िदइएका िनयमह  
पिन मानेका छैन । 11 तपाईंको आ ापालन गनर् अः वीकार गरी सम् पूणर् 
इॐाएलले तपाईंको व् यवः था भ  गरेका छन ् र तपाईंदेिख टाढ़ा भएका छन ्। 
यसकारण परमेँ वरका सेवक मोशाको व् यवः थामा उिल् लिखत सराप र शपथ 
गिरएका फैसलाह  हामीमािथ खन् याइएका छन ्,  िकनभने तपाईंको िव मा 
हामीले पाप गरेका छ। 12 हामीमािथ ठूलो िवपि  ल् याएर हाॆा िव मा र 
हाॆा शासकह का िव मा बोल् नभुएका वचनह  तपाईंले पूरा गनुर्भएको छ। 
य शलेमिसत आकाशमिुन किहल् यै नगिरएको व् यवहार गिरएको छ। 13 
मोशाको व् यवः थामा लेिखएजः तै यी सबै िवपि  हामीमािथ आएका छन ्,  तैपिन 
आफ् ना पापदेिख फकीर् तपाईंको सत् यतालाई ध् यान िदएर हामीले परमूभ ुहाॆा 
परमेँ वरको कृपा खोजेका छैन । 14 हामीमािथ िवपि  ल् याउन परमूभ ु
अनकनाउनभुएन,  िकनभने परमूभ ु हाॆा परमेँ वर उहाँले गनुर्हनेु सबै कुरामा 
धमीर् हनुहुनु् छ। तापिन हामीले उहाँको आ ा मानेका छैन ।15 अब हे परमूभ ु
हाॆा परमेँ वर,  जसले आफ् ना जनह लाई शिक्तशाली हातले िमौदेशबाट 
ल् याउनभुयो र आजको िदनसम् म आफ् नो नाम िः थर राख् नभुएको छ, हामीले पाप 
गरेका छ ,  हामीले गल् ती गरेका छ।  16 हे परमूभ,ु  तपाईंका धािमर्क 
कायर्अनु प तपाईंको सहर, तपाईंको पिवऽ डाँड़ा य शलेमबाट आफ् नो बोध र 
रीस हटाउनहुोस ्। हाॆा पाप र हाॆा िपता-पखुार्का अपराधले गदार् य शलेम र 
तपाईंका मािनसह  हाॆा विरपिरका मािनसह का साम ु िगल् लाका पाऽ बनेका 
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छन ्। 17 अब हे हाॆा परमेँ वर,  आफ् नो दासको ूाथर्ना र अन् तिबर्न् ती 
सनु् नहुोस ्। हे परमूभ,ु  तपाईंको आफ् नै खाितर आफ् नो उजाड़ पािरएको 
पिवऽः थानमािथ कृपा- िं ट रािखिदनहुोस ्। 18 हे परमेँ वर,  आफ् नो कान 
थाप् नहुोस ् र आखँा खोल् नहुोस ् र तपाईंको नाउँ बोकेको सहरको उजाड़ अवः था 
हेन ुर्होस ्। हामी धमीर् छ  भनेर यो िबन् ती गरेका छैन ,  तर तपाईंको महान ् 
कृपाको कारणले। 19 हे परमूभ,ु  सनु् नहुोस ्! हे परमूभ,ु  क्षमा गनुर्होस ्! हे 
परमूभ,ु सनु् नहुोस ् र कारबाई गनुर्होस ्। हे मेरा परमेँ वर, आफ् नो खाितर िढलो 
नगनुर्होस ्, िकनभने तपाईंको सहर र तपाईंका मािनसह ले तपाईंको नाउँ बोकेका 
छन ्।"   
  

२. ूाथर्नाको सु मा  
    बाइबल पढेपिछ एक िछन स ाता छायो अिन मािनसह ले लामो 
ूाथर्ना गरे। त्यो ूाथर्नामा इितहासभिर इॐाएलीह को िवँ वासघातको बाबजदु 
पिन ितनीह ूित परमेँ वर कित असल भइरहनभुएको िथयो भ े िववरण 
उल्लेख गिरएको िथयो। त्यसलाई ूाथर्नाभन्दा पिन ूवचन भने हनु्छ िकनभने 
ूाथर्नामा ूयोग गिरएको ूत्येक पद बाइबलमा अन्यऽ पिन कुनै न कुनै 
पमा उल्लेख गिरएको पाइन्छ। 

    सु को ूाथर्नाको मूल िवषयवःतहु  के र िकन िथए? हेन ुर्होस ्
नहेम्याह ९:४-८ "4 खु  िकलामा लेवीह −  येशूअ, बानी, कादमीएल, शबन् याह, 
बनु् नी, शरेिबयाह, बानी र कनानीले खड़ा भएर ठूलो सोरले परमूभ ु ितनीह का 
परमेँ वरलाई पकुारे। 5 अिन यी लेवीह −  येशूअ, कादमीएल, बानी, हशबन् याह, 
शरेिबयाह,  होिदयाह,  शबन् याह र पतिहयाहले भने,  "उिभएर परमूभ ु ितॆा 
परमेँ वर,  जो अनन् तदेिख अनन् तसम् म हनुहुनु् छ,  उहाँको ूशंसा गर।  तपाईंको 
मिहिमत नाउँ धन् यको र सारा धन् य र ूशंसामा सव च् च होस ्। 6 तपाईं माऽ 
परमूभ ुहनुहुनु् छ। तपाईंले नै ः वगर्, सव च् च आकाश, र त् यसका सबै तारामण् डल, 
पथृ् वी र त् यसमा भएका सबै थोक, र समिुह  र ितनमा भएका सबै थोकह  
बनाउनभुयो। तपाईंले नै ितनीह  सबैलाई जीवन िदनहुनु् छ,  र ः वगर्का सारा 
समदुायले तपाईंलाई पजु् दछन ्। 7 तपाईं ती नै परमूभ ुपरमेँ वर हनुहुनु् छ, जसले 
अॄामलाई कल् दीह को ऊरबाट चनेुर िनकािलल् याउनभुयो र ितनलाई अॄाहाम 
नाउँ राख् नभुयो। 8 ितनी तपाईंूित िवँ वासी भएका तपाईंले पाउनभुयो,  र 
ितनका सन् तानलाई कनानी,  िह ी,  एमोरी,  पिरज् जी, यबूसी र िगगार्शीह को देश 
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िदने करार ितनीिसत बाँध् नभुयो। तपाईंले आफ् नो ूित ा पूरा गनुर्भएको छ, 
िकनभने तपाईं धमीर् हनुहुनु् छ। 9 तपाईंले िमौदेशमा हाॆा पखुार्ह ले पाएको 
द:ुख देख् नभुयो, र लाल समुिमा सहायताको िनिम् त कराएको ितनीह को पकुारा 
तपाईंले नै सनु् नभुयो।"  
     परमेँ वरलाई धन्यबाद भनेर उहाँूित आभार व्यक्त गिरएको सो 
ूाथर्नाको पिहलो भाग िथयो। उहाँको ौ ामय र गिरमामय नाउँ िहॄू 
इितहासमा कसैलाई हल्का िकिसमले सम्बोधन नगिर उहाँको पिहचान नै हनेु 
गरेर उच्चारण गन चलन िथयो। त्यसकारण उहाकँो नाउँको ूशंसा गनुर् 
मह वपूणर् िथयो िकनभने संसारको साम ुउहाँ ूशंसा, आदर र भिक्तको योग्य 
हनुहुनु्छ भनेर त्यसले देखाएको हनु् छ। यो सारा जगतका सिृ कतार् 
परमेँ वरको नाउँ हो। परमेँ वर सिृ कतार् र सबै थोकको संरक्षक (नहेम्याह 
९:६, कलःसी १:१६,१७) भनेर सम्बोधन गद ूाथर्ना सु  हनु्छ। "संरक्षक" 
भ े शब्दको अथर् िहॄू भाषाको िबयापद  "जीिवत राख् ने" भ े हनु्छ। 
   सबै थोक सिृ  गन परमेँ वरले अॄाहमलाई च ु ुभयो। उनी कुनै 
महामानव, महाप ु ष, बलबान वा अ  कुनै मािनसह भन्दा िविश  ब्यिक्त 
भएर चिुनएका िथएनन।् तर उनको दय िवँ वास गनर् योग्य भएकोले 
चिुनएका िथए। परमेँ वरमािथ उनको आःथा भरपद  भएकैले उनी चिुनएका 
िथए। कितपय समयमा उनको िवँ वास ढलमलाएको िथयो तर जब उनलाई 
आफ्नो एकमाऽ पऽुलाई परमेँ वरमा चढाउन अ॑ाइयो तब उनको िवँ वास 
च ान जःतै नहिल्लने बनेर देखा परेको िथयो (उत्पि  २२)। परमेँ वरमािथ 
उनको िवँ वास रातारात बढेको िथएन, तर परमेँ वरसँग िदनिदनै लामो 
समयसम्म िहँड्दा उनको िवँ वास पिरपक्व भएको िथयो। िहॄूह को िवचारमा 
" दय" भन्दा िदमागलाई बढी महत्वको मािनन्छ। अक  शब्दमा भ े हो भने 
अॄाहमले परमेँ वरमािथको िवँ वास उनको सोच र िबयाकलापलाई िवकास 
गद बढाएका िथए। उनको त्यही ँव्यिक्तत्वलाई परमेँ वरले ःवीकार गनुर्भएको 
िथयो। 
    ूाथर्नाको पिहलो अंश वा केन्ििवन्द ुपरमेँ वरलाई बनाइएको िथयो। 
उहाँका तीन गणुह ूित आभार व्यक्त गिरएका िथए: (१) सिृ कतार् (२) 
संरक्षक र (३) ूित ालाई कायार्न्वयन गन। परमेँ वर को हनुहुनु्छ भनेर 
मािनसह ले सम्झनपुछर्: हामीलाई सिृ  गन उहाँ िवँ वास योग्य हनुहुनु्छ र 
उहाँले हामीलाई िदनभुएको ूित ा जिहले पिन कायार्न्वयन गनुर्हनु्छ वा पालन 
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गनुर्हनु्छ। यी कुरालाई ःवीकार गनर् सिकयो भने उहाँलाई, व्यिक्तगत पमा 
हामी आफैलाई र सारा संसारलाई हाॆो हेन  ि कोण नै फरक राख् न म त 
पगु्छ साथै कुनै पिन किठन पिरिःथितमा पिन उहाँमािथ भरोसा राख् ने बल 
पाउन सक्छौ। किहलेकाही ँ उहा ँ टाढा हनुभुएको र हामीले सामना गनुर्पन 
चनुौितह ूित उहाँको चासो नरहे जःतो देिखएतापिन यिद उहा ँको हनुहुनु्छ 
भ े कुरामा  हामी ू  भय  भने उहाँूितको िवँ वास किहल्यै डगमिगदैन । 
परमेँ वर सिृ कतार् हनुहुनु्छ भ  ेहाॆो िशक्षा नै हाॆो िवँ वास तथा आःथाको 
केन्ििवन्द ु िकन हनुपुछर्? त्यसको तलुनामा अ  धािमर्क वा आित्मक 
िशक्षादीक्षाको मह व छ? हप् ताको ूत्येक सात  िदन साबथमा हाॆो जीवनलाई 
उहाँ सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर ःवीकार गिर समय िबताउने उहाँको आदेशले 
हामीलाई के भ  खोज्नभुएको हो? 
 

३. िवगतको समयबाट िसक्नपुन पाठह  

      नहेम्याह ९:९-२२ पढ्नहुोस।् त्यहाँ उल्लेख गिरएको ूाथर्ना पिहलो 
भाग भन्दा िकन फरक छ? हेनर्होस:् "9 तपाईंले िमौदेशमा हाॆा पखुार्ह ले 
पाएको द:ुख देख् नभुयो, र लाल समिुमा सहायताको िनिम् त कराएको ितनीह को 
पकुारा तपाईंले नै सनु् नभुयो। 10 फारो र उनका अिधकृतह  र उनको देशका 
सबै मािनसह का िव मा िचन् ह र आँ चयर् कामह  तपाईंले गनुर्भयो,  िकनिक 
उनीह ले ितनीह ूित अह ारपूवर्क व् यवहार गरेका तपाईंले देख् नभुयो। तपाईंले 
आफ् नो िनम ्ित एउटा नाउँ राख् नभुयो,  जो आजको िदनसम् म छँदैछ। 11 
ितनीह  सकु् खा जिमनमा िहँिड़जान ितनीह का सामनु् ने समिुलाई दईु भाग 
पािरिदनभुयो,  तर उलंद  पानीमा ढु ा फालेझ ती खे  नेह लाई तपाईंले 
फािलिदनभुयो। 12 ितनीह ले याऽा गरेको बाटोमा ूकाश िदन िदउँसो 
बादलको खामो र राती आगोको खामो ारा डोर् याएर तपाईंले ितनीह लाई 
लानभुयो। 13 “तपाईं सीनै पवर्तमािथ ओलर्नभुयो र ः वगर्बाट ितनीह िसत कुरा 
गनुर्भयो। तपाईंले ितनीह लाई उिचत र साँचो िनयम तथा कानून र असल धमर्-
िविधह  तथा आ ाह  िदनभुयो। 14 आफ् ना दास मोशा ारा पिवऽ शबाथ 
ितनीह लाई अवगत गराउनभुयो,  र आफ् नो ूजालाई आ ाह , धमर्-िविधह  र 
िनयमह  िदनभुयो। 15 ितनीह को भोक मानर्लाई तपाईंले ितनीह लाई 
ः वगर्बाट रोटी िदनभुयो,  र ितनीह को ितखार् मेटाउन ितनीह का िनिम् त 
च ानबाट पानी िनकाल् नभुयो। ितनीह लाई िदन् छु भनी तपाईंले हात उठाएर 
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करार गनुर्भएको देश अिधकार गनर्लाई पः न भनी तपाईंले हकुुम गनुर्भयो। 16 
“तर हाॆा पखुार्ह  हठी र अटेरी भएर तपाईंका आ ाह  उल् ल न गरे। 17 
आ ापालन गनर् ितनीह ले इन् कार गरे, र ितनीह का बीचमा तपाईंले गनुर्भएका 
आँ चयर्कमर्ह लाई ितनीह ले यादै गरेनन ्। ितनीह  अटेरी भए,  र आफ् नो 
दासत् वमा फेिर लैजान ितनीह ले एक जना अगवुालाई िनयकु्त गरे। तर तपाईं 
क्षमा गनुर्हनेु परमेँ वर,  अनमुहकारी र कृपाल,ु  िरसानीमा िढला र ूमेले पूणर् 
हनुहुनु् छ। यसैले ितनीह लाई तपाईंले त् याग् नभुएन, 18 य िप ितनीह ले ढलौटे 
बाछा बनाएर यसो पिन भने,   "ितमीह लाई िमौदेशबाट िनकालेर ल् याउने 
ितमीह का ईँ वर यही हो, " अथवा जब ितनीह ले भयानक ईँ वर-िनन् दा गरे। 
19  तापिन तपाईंले ितनीह लाई ठूलो क णा देखाएर उजाड़-ः थानमा 
त् याग् नभुएन। ितनीह को याऽामा िदउँसो बादलको खामोले बाटो देखाउन र 
राती ितनीह का याऽाको बाटोमा ूकाश िदने आगोको खामोले ितनीह लाई 
छोड़ेनन ्। 20 ितनीह लाई िशक्षा िदन तपाईंले आफ् ना असल आत् मा िदनभुयो। 
ितनीह को भोक मानर् ितनीह लाई मन् ना िदन तपाईंले छो  नभुएन,  र 
ितनीह को ितखार् मानर् ितनीह लाई पानी िदनभुयो। 21 चालीस वषर्सम् म 
उजाड़-ः थानमा तपाईंले ितनीह लाई स ाल् नभुयो। ितनीह लाई केही कुराको 
अभाव भएन;  ितनीह का लगुाह  फाटेनन ् र ितनीह का खु ाह  सिुनएनन ्। 
22 तपाईंले ितनीह लाई राज् यह  र जाितह  र टाढ़ाका सीमान् त-ूदेशह  पिन 
िदनभुयो। ितनीह ले हेँ बोनका राजा सीहोनको देश र बाशानका राजा ओगको 
देश िजते।"  
     परमेँ वरको िवँ वसनीयताको ूशंसा गद इॐाएलीह  पखुार्ह ले 
िमौदेश र उजाड ःथानमा देखाएका िवँ वासघातको िववरण िदँदै ितनीह ले 
ूाथर्ना गरेका िथए। ती इॐाएलीह लाई परमेँ वरले उपलब्ध गराउनभुएको 
िविभ  आिशषह लाई ितनीह ले ूाथर्नामा को ाएका िथए। तर दभुार्ग्यवस 
परमेँ वरको आिशषको ूत्यु रमा ती इॐाएली पूखार्ह ले हठी, अहंकारी वनेर 
ितनीह ूित परमेँ वरले गनुर्भएका अनमुहलाई समेत वेवाःता गरेका िथए। 
      मानवीय असफलता र परमेँ वरूित सही र सत्य भिक्तभावको कमी 
भएको महससु गनर् सक्न ु नै पापको सही ःवीकार र पँ चातापको मह वपूणर् 
कदम हो। यहाँ उल्लेख गिरएका ूाथर्नाका मलु पाऽह  पौरािणक इितहासका 
इॐाएलीह  वा हामीबाट टाढा भएका मािनसह  भएतापिन त्यहा ँ भएका 
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िवषयबःतसँुग हामी कुनै न कुनै ूकारले िचरपिरिचत छ । त्यसैले हामी भ  
सक्छौ इॐाएलीह को समःया हाॆो पिन समःया हो। 
   त्यसैकारण ती पौरािणक इॐाएलीह को िनिम्त र हाॆो िनिम्त पिन 
येशूको ससुमाचार उपयोगी हनु जान्छ। केवल पापको ःवीकारलेमाऽ हामी 
मिुक्त पाउँदैन , तर हाॆो िनिम्त येशूले गनुर्भएको बिलदानलेमाऽ हामी मिुक्त 
पाउन सक्छ । पापको ःवीकारसँगै हामीले पँ चाताप पिन गनुर्पछर् तािक हामी 
येशू ारामाऽ िनद ष ठहिरन योग्य हनुसक्छ । यो हाॆो आःथाको मूल 
केन्ििवन्द ु हो। "जब पँ चाताप र िवँ वासको ूिबया ारा येशू भी  हाॆो 
मिुक्तदाता हनुहुनु्छ भनेर ःवीकाछ  तब उहाँले हाॆा पापह  क्षमा गनुर्हनु्छ र 
व्यवःथाको उल्ल न गदार् पाइने दण्डबाट हामी उम्कन सक्छ । पापी मािनस 
परमेँ वरको साम ुिनद ष भएर उिभन सक्छ, ऊ ःवगर्को पक्षमा भएको ठहिरन 
जान्छ, अिन पिवऽ आत्माको सिबयतामा ऊ परमेँ वर िपता र परमेँ वर 
पऽुसँगको स ितमा िमल्न जान्छ।"-एलेन जी ाइट, सेलेक्टेड मेसेजज,् बकु 
३, प.ृ १९१बाट पान्तिरत। 

     फेिर त्यसैवखत हामीूित परमेँ वरको िहतपूणर् ानले गदार् हामी पाप 
ःवीकाछ  र पँ चाताप गछ  भने परमेँ वरको शिक्तको आडमा पापलाई त्याग्न 
पिन किटब  हनुपुछर्। 
   इॐाएलीह को मूल कमजोरी नै परमेँ वर जितसकैु ूिेमलो 
हनुभुएतापिन ितनीह  हठी भएका िथए। ितनीह ले जीवनमा परमेँ वरको 
अिःतत्वलाई पन्छाएका िथए अथार्त ् "मलाई परमेँ वरूितको आःथा वा 
िवँ वाससँग सरोकार छैन" भनेर आफ्नै अहंकारमा फूितर् गरेका िथए। जब 
ूाथर्नामा यहूदीह ले आफ्ना पखुार्ह को जीवनलाई फकर हेरे तब िवगतको 
समयमा परमेँ वरले ितनीह लाई कित काम गनुर्भयो सो सम्झेका िथए। 
इॐाएलीह  जितसकैु बागी भएपिन ितनीह लाई सम्हाल्न परमेँ वर इच्छुक 
हनुहुनु्छ भ े ानले वतर्मान र भिवंयमा पिन उहाँ हामीलाई साथ िदन इच्छुक 
हनुहुनु्छ भ े कुरामा हामी यिकन हनु सक्छ । त्यसैकारण, इितहासमा होस ्वा 
हाॆ ै िवगत होस ्परमेँ वर हामी मानव जाितको िहतको िनिम्त कसरी सिबय 
हनुभुएको िथयो सो सध थाहा पाइरहन ज री छ। जब ितनीह  वा हामीले 
ितनीह को र हाॆो जीवनमा परमेँ वरको संलग्नतालाई िवसर्न्छ  तब हामी 
अनेक  समःयाको पासोमा पछ । 
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   तपाईँको िवगत जीवनलाई फकर हेन ुर्होस ्परमेँ वरले तपाईँको जीवनमा 
कसरी काम गिररहनभुएको िथयो सम्झनहुोस।् जब तपाईँ अक  पल्ट समःयाको 
भमूरीमा पनुर्हनु्छ तब त्यो सम्झनाले तपाईँलाई कितको सान्त्वना िदन सक्छ? 
जब तपाईँलाई कसैले धोका िदन्छ तब तपाईँ अत्यन्तै िनराश हनुहुनेुछ र भिवंय 
अन्धकार देख् नहुनु्छ  अिन िवगतका ती यादह ले तपाईँलाई परमेश ्वरको िहतमा 
पूरा भरोसा रािखरहन कसरी सहयोग परु् याउन सक्छ? 
 

४. परमेँ वरको व्यवःथा र अगमवक्ताह  

 इॐाएलीह को जीवनमा परमेँ वर जितसकैु निजक भएर ितनीह को भलो 
चाहनभुएतापिन  वा ितनीह लाई नत्यागेतापिन  उहाँूित ितनीह को मनिःथित 
कःतो  िथयो भनेर नहेम्याह ९:२३-३१मा कसरी खलुासा गिरएको छ? 
हेन ुर्होस,् "23 तपाईंले ितनीह का सन ्तानलाई आकाशका तारासरह अनिगन् ती 
बनाउनभुयो, र ियनीह का पखुार्ह लाई आफ् नो अिधकारमा िलन तपाईंले ूित ा 
गनुर्भएको देशमा ियनीह लाई ल् याउनभुयो। 24 ितनीह का सन् तान त् यहाँ पसेर 
त् यो देश अिधकार गरे। त् यहाँका बािसन् दा कनानीह लाई तपाईंले ितनीह कै 
अधीन तलु् याउनभुयो,  र ती कनानीह लाई,  उनका राजा र ूजाह लाई समेत 
आफूलाई इच् छा लागेझ व् यवहार गनर् ितनीह का हातमा िदनभुयो। 25 पखार्ल 
लाएका सहरह  र मिललो भिूम ितनीह ले कब् जा गरे। असलअसल थोक 
भएका घरह , खनेका कूवा, दाखबारी, भिाक्षका ख र अ  फलका खह  
ूशः त माऽामा ितनीह ले कब् जा गरे। यसरी खाएर ितनीह  तपृ् त भए, र पुं  ट 
भए र तपाईंको महान ् उदारतामा आनिन् दत भए। 26 “तर ितनीह  अना ाकारी 
भएर तपाईंको िव मा बागी भए। ितनीह ले तपाईंका व् यवः थाको वाः ता 
गरेनन ्। ितनीह लाई तपाईंतफर्  फकार्उनलाई गम् भीर चेताउनी िदने तपाईंका 
अगमवक्ताह लाई ितनीह ले मारे। यसरी ितनीह ले ठूलो ईँ वर-िनन् दाको 
अपराध गरे। 27 यसैकारण तपाईंले ितनीह लाई ितनीह का शऽहु का 
हातमा िदनभुयो, जसले ितनीह मािथ अत् याचार गरे। तर ितनीह  अत् याचारमा 
पदार् ितनीह ले सहायताको लािग तपाईंलाई पकुारे। तपाईंले ः वगर्बाट 
ितनीह को पकुारा सनु् नभुयो, र आफ् नो ठूलो क णा दखाएर ितनीह लाई आफ् ना 
शऽहु बाट बचाउन उ ारकह  पठाउनभुयो।  28  “तर विरपिरबाट शािन् त 
पाएपिछ तपाईंको िं टमा जे दुं  ट छ सो ितनीह ले फेिर गरे। तब तपाईंले 
ितनीह लाई ितनीह का शऽकुा हातमा त् याग् नभुयो,  र उनीह ले ितनीह मािथ 
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शासन गरे। अिन फेिर ितनीह ले सहायताको िनिम् त तपाईंको पकुारा गरे,  र 
तपाईंले ः वगर्बाट ितनीह को पकुारा सनु् नभुयो, र आफ् नो क णा देखाएर पटक-
पटक ितनीह लाई उ ार गनुर्भयो।  29  तपाईंले ितनीह लाई आफ् नो 
व् यवः थाितर फकर् नलाई चेताउनी िदनभुयो,  तर ितनीह  हठी भएर तपाईंका 
आ ाह को उल् ल न गरे। ितनीह ले तपाईंका धािमर्क-िविधका िव मा पाप 
गरे,  जसलाई पालन गरेमा जीवन छ। हठी र आफ् नो िज ीमा अटेरी भएर 
ितनीह ले तपाईंको आ ापालन गरेनन ्। 30 धेरै वषर्सम् म तपाईंले ितनीह िसत 
धैयर् धनुर्भयो। तपाईंले आफ् ना अगमवक्ताह ारा तपाईंका आत् माले ितनीह लाई 
चेताउनी िदनभुयो। तर ितनीह ले सनेुनन ्। यसैकारण तपाईंले ितनीह लाई 
िछमेकका मािनसह का हातमा सिुम् पिदनभुयो। 31 तर आफ् नो अपार क णा 
देखाएर तपाईंले ितनीह लाई खतम पानुर्भएन र ितनीह लाई त् याग् न ुपिन भएन, 
िकनभने तपाईं अनमुह गन क णामय परमेँ वर हनुहुनु् छ।" 
     ूाथर्ना वा ूवचन त्यसको दोॐो भागमा परमेँ वरले इॐाएलीह लाई 
कनान देशमा हुँदा िदनभुएको जीवन ूःततु गिरएको छ। ितनीह लाई जग्गा, 
जिमन, खेतबारी, बगचा र सहरह  ितनीह को ूयोगको िनिम्त उपलब्ध 
गराइएको िथयो तर ितनीह  परमेँ वरूित आभारी नभएर "भाग्यले िदएको" 
भन्दै ितनले परमेँ वरलाई िबसका िथए। पद २५मा हामीलाई भिनएको छ िक 
"ितनीह ले खाए, भिरपूणर् भए र मोटो भए। मोटो हनु ुभ े शब्द बाइबलमा 
कहीकँहीमँाऽ ूयोग गिरएको छ (व्यवःथा ३२:१५ र यिमर्या ५:२८)। 
ूत्येक पटक त्यो शब्द ूयोग गदार् त्यसबाट नकारात्मक संदेश जान्छ (हाॆ ै
नेपाली भाषामा भ ुपदार्  "तेरो केही िथएन, मैले तँलाईँ उचाले, अब तँ ठूलो 
भइस ्र मलाई िबिसर्स"् भने जःतै हो)। 
    मािनसह ले "परमेँ वरको भलाइूित आनन्द मनाए" मािनसह  सबै 
कुरामा सम्प  भइयो भन्दैमा परमेँ वरसँग निजक भएर िहँड्छन ्भ े ग्यारेन्टी 
नभएको त्यसले देखाउँछ। कितपय समयमा हामी यसो भन्छ  "यिद मलाई यो 
भए वा त्यसो भए म खशुी हनेुिथए।" दभुार्ग्यवस,् इॐाएलीह ले सबै थोक 
परमेँ वरबाटै पाएर पिन ितनीह को सम्प ता, खिुशयाली र रमझमको दौरानमा 
परमेँ वरूितको भिक्तभाव ितनीह मा कम हुँदै गएको िथयो। हामीले पाएको 
उपहारमा हामी ध्यान िदन्छौ तर  त्यो उपहार िदनेलाई िबिसर्िदन्छ । 
परमेँ वरको बरदानमा रमाउन सिजलो छ तर बरदान िदने उहाँलाई िबिसर्न 
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झन सिजलो छ। यो नै मािनसको लािग अनन्त जीवनको िनिम्त ूाणघातक 
धोका हो। 
     त्यसको अथर् यो होइन िक परमेँ वरले हामीलाई िदनभुएको उपहारमा 
रमाइलो मा ु हुँदैन। उहाँले िदनभुएको उपहार र बरदानदेिख हामी रमाऔ ं
भ े उहाँको चाहना हो। तर त्यसमा रमाउँदैमा वा हामीले चाहेका थोकह  
पाय  भन्दैमा परमेँ वरसँगको हाॆो सम्बन्ध  बिलयो हनु्छ भ े ग्यारेन्टी छैन। 
यथाथर्मा भ े हो भने ती थोकह ले परमेँ वरसँगको हाॆो सम्बन्धमा तगारो 
हाल्न सक्छ। 
     जेभएपिन इॐाएलीह ले परमेँ वरूित गरेको िवँ वासघातलाई 
अगवुाह ले ःवीकारेको कुरा यस अध्यायमा हामी पाउँछ । जब ितनीह ले 
आफ्नो इितहास पल्टाए तब ितनीह ले के के कुरामा परमेँ वरलाई धोखा िदए 
वा परमेँ वरको बाटोमा िहँड्न अःवीकार गरे सो थाहा पाए। यो ःवीकार 
मह वपूणर् वा सान्दिभर्क छ िकनिक मानव इितहासमा वा इसाई आःथाको 
इितहासमै ितनीह ले गरेका अपराधह  दोहोिररहेको हामी पाउँछ : (१) 
इॐाएलीह ले परमेँ वरको व्यवःथालाई फ्याँिकिदए (येशूलाई िवँ वास गरे 
पिुगहाल्छ िन िकन दश आ ाह  पालना गनुर् पय  भनेर िसकाउने िशक्षा पिन 
यहाँ छन)् अिन (२) ितनीह ले परमेँ वरको सन्देश सनुाउने 
अगमवक्ताह लाई पिन सताएर साःती िदए। 
    नहेम्याह र अ  अगवुाह को नेततृ्वमा रहेका जनताह ले यो महससु 
गरे िक कुनै व्यिक्त वा रा  असल वा ईँ वरीय ःवभावमा चल्न वा िवकास 
हनु चाहन्छ भने उसका लािग परमेँ वरको व्यवःथा र अगमवक्ता वा उहाँका 
सन्देश सनुाउनेह  अपिरहायर् वा नभैनहनेु तत्वह  हनु।् यो भावना व्यक्त 
गरेर ितनीह  ूाथर्ना अन्त्य गछर्न ् " यिद मािनसले परमेँ वरका आ ाह  
पालन गरेमा ितनीह  िजउनेछन"् (नहेम्याह ९:२९ पान्तिरत, यो लेबी 
१८:५बाट िसधै उद ्धृत गिरएको हो)। "मािनस रोटीलेमाऽ होइन तर 
परमेँ वरको हरेक वचनले िजउनपुछर्" अथार्त ्ूायजसो मािनसह  खानिपन र 
भौितक सिुवधाह को िनिम्त जोड तोडले चिलरहेका हनु्छन ्र िभऽी आत्मालाई 
भोकै राखेर परमेँ वरको वचनूित आखँा िचिम्लरहेका हनु्छन।् चािहदो रोटी र 
परमेँ वरको वचनले माऽ मािनस पूणर्  हनु्छ अन्यथा तयो जीवन केवल 
शारीिरक रोटीको िनिम्तमाऽ संघषर् गिररहने जीवन हनु्छ। अिन आत्माले चाहने 
परमेँ वरको वचनलाई लत्याउँदा आत्मा भोको हनु्छ र त्यो भोकलाई मेटाउन 
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अनेक  रमझम, चरुोठ, रक्सी जःता दवु्यर्सनमा परेर मािनसह  अथर्हीन 
जीवनमा फःछन-्अनवुादकको अिभव्यिक्त)। 
    परमेँ वरको पिवऽ आत्माबाट उहाँका अगमवक्ताह  वा 
सन्देशवाहकह सँग बोल्नभुएको िथयो भनेर पिन त्यस ूाथर्नाले अन्तमा ू  
पादर्छ। हामी भरपूर,् साथर्क र लआयपूणर् भएर िजऔ ँ भनेर परमेँ वरले 
हामीलाई आ ाह  िदनभुएको िथयो भने उहाँले िदनभुएको सत्यलाई बझुाउन र 
हामीलाई अगवुाई गनर् उहाँले अगमवक्ताह  वा सन्देशवाहकह  पठाउनभुएको 
िथयो। हामीले पाएका ती बरदान वा उपहारह लाई हामीले कसरी सदपुयोग 
गन त्यसको जवाफ ूत्येक व्यिक्तको ःविववेक वा अन्तरिववेकमा भर पदर्छ। 
 

५. ःतिुत र िबिन्त  
      जब ूाथर्ना गरेर सिकयो वा आफू  र आफ्ना पूखार्ह को अधमर्लाई 
ःवीकार गिरयो  तब त्यस ूाथर्नाको केन्ििवन्द ु केलाई बनाइएको िथयो? 
हेन ुर्होस ् नहेम्याह ९:३२-३८ “32 हे परमेँ वर,  हाॆा परमेँ वर! तपाईं कित 
महान,् कित भययोग् य र कित पराबमी! तपाईंले ूित ा गनुर्भएको आफ् नो करार 
िवँ वासयोग् यतासाथ पूरा गनुर्हनु् छ। अँ शूरका राजाह ले हामीलाई सताउन 
थालेको समयदेिख अिहलेसम् म हामीले अित द:ुख भोगेका छ ! हाॆा राजा, अगवुा, 
पूजाहारी, अगमवक्ता, पखुार्ह  र हाॆा सबै ूजाले द:ुख भोगेका छन,् हामीले कित 
द:ुख भोगेका छ ,  सम् झनहुोस!् 33 तपाईंले हामीलाई दण् ड िदनभुएर ठीकै 
गनुर्भयो, हामीले पाप गरे पिन तपाईं िवँ वासयोग् य नै रहनभुएको छ। 34 हाॆा 
िपता-पखुार्,  राजा, अगवुा र पूजाहारीह ले पिन तपाईंका व् यवः था-िविध मानेका 
छैनन।् ितनीह ले तपाईंका आ ा र चेतावनीह  सनेुनन।् 35 तपाईंको 
आशीवार्दले राजाह ले तपाईंका ूजामािथ राज् य गरे,  त् यस बेला तपाईंले 
ितनीह लाई िदनभुएको चौडा, मिलला भिूममा ितनीह  बास गथ, तर पाप गनर् 
छोडेर तपाईंको सेवा गनर् ितनीह ले सकेनन।् 36 अब तपाईंले िदनभुएको देश, 
हामीलाई भोजन िदने यो मिललो भिूममा हामी कमारा बनेका छ। 37 हामीले 
पाप गदार् हामीमािथ खटाउनभुएका राजाह कहा,ँ  हाॆा जिमनका सारा उब् जनी 
जाँदछ। ितनीह ले आफ् ना इच् छाअनसुार हामी र हाॆा गाई-वः तमुािथ आफ् नो 
मनखसुी गछर्न ्र हामीह  महा-कं टमा परेका छ ! 38 यी सबै भएको कारणले 
हामी इॐाएलीह  यो गम् भीर िलिखत करार-पऽ िदँदछ  र हाॆा अगवुा, लेवी र 
पूजाहारीह ले यसमा सही छाप गिरिदन् छन।्" 
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    ूाथर्नाको अन्तमा पिन फेिर परमेँ वरको महानता, पराबम र 
भययोग्यताको  ौ ापूणर् गनुगान ती यहूदीह  गदर्छन।् परमेँ वर आफ्नो 
करार वा ूित ा पालन गनुर्हनु्छ र उहाँ दयाल ु हनुहुनु्छ भनेर पिन 
ःवीकादर्छन।् ितनीह ूित परमेँ वरको ूमे, अगवुाई र भलाइको ितनीह ले 
दयदेिख नै इमान्दािरताकासाथ कदर गरेका छन।् 

   ितनीह  परमेँ वरकहाँ कबलुको शैलीमा िनबेदन ल्याउँदछन।् यसको 
िवःततृ िववरण अध्याय १०मा उल्लेख गिरएको छ। परमेँ वरलाई चढाइएको 
िबन्ती, िनबेदन वा ूाथर्नापऽ के हो त? 
    “हे परमेँ वर,  हाॆा परमेँ वर! तपाईं कित महान,् कित भययोग् य र 
कित पराबमी! तपाईंले ूित ा गनुर्भएको आफ् नो करार िवँ वासयोग् यताकासाथ 
पूरा गनुर्हनु् छ।  
अँ शूरका राजाह ले हामीलाई सताउन थालेदेिख अिहलेसम् म हामीले अित 
द:ुख भोगेका छ ! हाॆा राजा, अगवुा, पूजाहारी, अगमवक्ता, पखुार्ह  र हाॆा सबै 
ूजाले द:ुख भोगेका छन,्  हामीले कित द:ुख भोगेका छ ,  सम् झनहुोस!्" 
(नहेम्याह ९:३२ पान्तिरत)। 
   राजा वा शासकवगर्ह को अगवुाई र देनलाई यहूदी समूदायले ूशंसा 
गन परेको िथयो। ती साना इॐाएली समूदायलाई जताततैबाट पीडा िदइएको 
िथयो र शोषण गिरएको िथयो। त्यस आत बाट ितनीह  थाकेका िथए। एक 
िनर ुसताबाट अक  बुर शासक वा समाजबाट गिरने षोषण र पीडा ितनीह ले 
सहनपुरेको िथयो। त्यसबाट ितनीह ले राहतको आशा गनुर् ःवभािवकै िथयो। 
    आफूलाई “कमारा वा सेवकह " भनेर सम्बोधन गिरएको िवषय 
घतलाग्दो छ। ितनीह को रा ले परमेँ वरूित गरेको िवँ वासघातलाई 
ःवीकार गद ितनीह  आफैलाई कमारा वा सेवकह  भनेर सम्बोधन गदर्छन।् 
ितनीह मािथ रजाईँ गनका ितनीह  नोकर वा दास िथए। यी शब्दका 
ूयोगलाई अथर्पूणर् तिरकाले बझु्न ु पदर्छ। िवगतका पीढीले परमेँ वरका 
आ ाह  पालन गरेका िथएनन ्तर अबका पीढीले पालन गनर् आवँयक भएको 
कुरालाई ती शब्दले देखाउँदछन।् परमेँ वर र उहाँका आ ाह ूित बफादार 
हनु ितनीह ले चाहा गरेका िथए भ े कुरा ती शब्दह को ूयोगले 
बझुाउँदछ। ितनीह  परमेँ वरका सेवकह  भएको कारणले ितनीह को 
पक्षमा उहाँले हःतक्षेप गनुर्होस ्भनेर ितनीह ले उहाँलाई िबन्ती चढाइरहेका 
िथए। 
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    आफ्नो अनभुव "अत्यन्तै तनाव र पीडामय रहेको" (नहेम्याह ९:३७ 
पान्तिरत) भनेर एळा र नहेम्याहका समदुायले व्यक्त गरेका थए। 

ितनीह का द:ुख त्यःतै खालका िथए जनु इॐाएलीह ले िमौ देशमा रहँदा 
अनभुव गरेका िथए (नहेम्याह ९:९)। इिजप्टमा ितनीह को द:ुखलाई वेवाःता 
नगरी हेन ुर्भएकोमा ितनीह ले परमेँ वरको ूशंसा गरेका िथए। िवगतमा 
हःतक्षेप गरे जःतै अिहले पिन हःतक्षेप गनुर्होस ् भनेर ती समदुायले 
परमेँ वरसँग िबिन्त गिररहेका िथए। ितनीह  उहाँको हःतक्षेपको िनिम्त योग्य 
िथएनन ् भनेर ितनीह ले ःवीकारेका पिन िथए िकनभने ितनीह का राजा, 
राजकुमार, पजुारी, अगमवक्ता, अगवुा र पूखार्ह  परमेँ वरूित बफादार 
िथएनन।् यसरी ितनीह  आफ्ना धमर्कमर्, असल आचरण र पूखार्ह का कमर्मा 
होइन तर परमेँ वरको अनमुह, सदाशयता, दया र क णामा भर गद उहाँले 
हःतक्षेप ग न ्भनी आशा गरेका िथए। 
     इॐाएलीह ले परमेँ वरसँग के मागेका िथए त्यसको आभास ् रोमी 
५:६-११मा हामी पाउँछ । इॐाएलीह ले के िबन्ती गिररहेका िथए र पावलले 
रोमीह लाई के भनेका िथए त्यसबाट हामी सान्त्वना र आशा कसरी पाउँछ ? 
हेन ुर्होस,् “6 हामी आफले मिुक्तको िनिम् त केही गनर् नसक् ने हुँदा नै भीं ट आफ 
नै हामी पापीको िनिम् त ठीक बेलामा मनुर्भयो। 7 धमार्त् माको िनिम् त कोही 
मिुँ कलले मिरदेला। अित असल मािनसको स ामा पिन कसैले मन साहस 
गलार्। 8 तैपिन परमेँ वरले उहाँको ूमे हामीलाई यसरी देखाउनभुयो, हामी पापी 
छँदै हाॆा लािग भीं ट मनुर्भयो। 9 उहाँ बिलदान भएर आफ् नो रगत ारा 
हामीलाई परमेँ वरको साम ुठीक ठहराउनभुयो भने झन ्बढी उहाँले हामीलाई 
परमेँ वरको बोधबाट बचाउनहुनु् छ। 10 हामी परमेँ वरका शऽ ुभएकै बेला 
उहाँको पऽु भीं टको मतृ् यु ारा परमेँ वरले हामीलाई आफ् नो िमऽ बनाउनभुएको 
छ भने झन ्िमऽ हुँदा उहाँको जीवनले हामीलाई झन ्बढी गरी बचाउँछ। 11 
यित माऽ होइन हाॆा ूभ ु येशू भीं टले गदार् हामी परमेँ वरको ः तिुत गद 
रमाउँछ  कारण भीं टले हामीलाई परमेँ वरसँग िमलाप गराएर आफ् नो िमऽ 
बनाउनभुएको छ।"   
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत ःटेप्स टु बाइःटको प.ृ ३७४१को 
“कन्फेसन वा पापको ःवीकार।" 
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    आफ्ना पूखार्ह ले परमेँ वरका महान ्आिशषह को उपभोग कसरी 
रमाइलोसँग गरे भनेर नहेम्याह ९:२५मा यहूदीह  चचार् गदर्छन।् अदनको 
बगैँचामा आदम र हव्वाले आनन्द मनाए जःतै ती पूखार्ह ले पिन आनन्द 
मनाएका िथए भ े कुरा उक्त भावनामा व्यक्त गिरएको बिुझन्छ। 
    परमेँ वरको योजनामा ससुमाचारको उ ेँय अदनको बगचामा 
गमुाइएका अवसर र पिरिःथितलाई फेिर पनुःथार्पना गनुर् हो। सारा संसारका 
िविभ  जाितह को माझमा त्यो उ ेँयको बारेमा जानकारी िदन परमेँ वरले 
पौरािणक कालमा यहूदी जाित खडा गनुर्भएको िथयो। यस पितत संसारमा 
ितनीह को जीवनशैली र परमेँ वरसँगको सम्बन्ध यःतो हनुपुदर्थ्यो िक मान  
ितनीह ले अदनको बगचालाई ूितिविम्बत गिररहेका छन।् यु बन्दी भएर 
िफतार् आएपिछ पिन त्यो पिरिःथित खडा गनर् ितनीह लाई अवसर िमलेको 
िथयो। परमेँ वरको वाचा यो छ, “3 म य शलेमलाई क णा देखाउनेछु वा 
सान्त्वना िदनेछु, त् यसका िवनाश भएका भिूममा बास गनह लाई दया गनछु। 
त् यसको देश म भिूम भएको भए पिन म त् यसलाई अदनको बगचाझ 
बनाउनेछु। त् यहाँ आनन् द र रमाहट,  मेरो ूशंसा र धन् यवादका गणु-गान 
हनेुछ।"   
   हो, परमेँ वरले िदनभुएको भौितक र ूाकृितक संम्पदाको आिशषलाई 
मािनसह ले उपभोग गरे। पापले गदार् यो पथृ्वी क्षतिबक्षत भएतापिन केही 
हदसम्म अदनको बगचाका ःमरणह  ूसःतमाऽामा िथए।र त्यो िठकै िथयो। 
परमेँ वरको चाहना िथयो िक उहाँले सिृ  गनुर्भएको सम्पदालाई मािनसह ले 
आनन्दसाथ उपभोग ग न।् चाहे पौरािणक इॐाएलले होस ्वा आधिुनक मानव 
जगतले परमेँ वरले िदनभुएको आिशष भौितक र ूाकृितक सम्पदा सबैको 
िनिम्त हो। पौरािणक इॐाएलका पाप परमेँ वरका ती महान ्आिशषह लाई 
उपभोग गिरएकोमा होइन तर परमेँ वरलाई िबसकोमा हो (परमेँ वरलाई 
िवसर्नभुनेको बेँयाविृ मा लाग्न ुहो भनेर इजिकएल २३:३५ले यसरी बताउँछ 
“35 सावर्भौम परमूभ ुअब यसो भन् नहुनु् छ,  "ितमीले मलाई भलेुकी हनुाले र 
मितर िपठयु ँ फकार्एकीले ितमीले आफ् ना ॅं टता र वेँ याविृ को दण् ड 
भोग् नेछौ।" परमेँ वरलाई चटक् कै भलेुर आफ्नै रमझम, भौितक सम्पि  थपुारेर 
आफ्नो जीवन र केवल त्यसमामाऽ सिुम्पन,ु  ःवाथर्पन र मोजमज्जामामाऽै 
लािगरहने आचरणले ती इॐाएलीह ूित परमेँ वरले अत्यन्तै द:ुख व्यक्त 
गनुर्भएको िथयो। ितनीह  ती आिशषको िनिम्तमाऽै बाँिचरहे जब िक ती 
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आिशषह  परमेँ वरमा आःथा राख् ने उ ेँयले िदइएका िथए। ितनका विरपिर 
रहेका मािनसह को बीचमा ितनीह ले पाएका आिशषह को उपभोगगिर 
ितनीह  परमेँ वरको िनिम्त गवाही हनुपुदर्थ्यो। 
 

िचन् तनमनन:्  
अ.   िबऊ छनको उखानमा येशूले भ भुयो "काँडाह को बीचमा िबऊ 

छिरनकुो अथर् यो हो िक जसले परमेँ वरको वचन सु  त सनु्छ तर 
सांसािरक तत्वह ितर माऽ ध्यान िदन्छ र धन कमाउने ूितःपधार्मा 
फसेर परमेँ वरको वचनलाई संकरिचत पािरिदन्छ तब उसको जीवन 
फलदायी र अथर्मूलक हुँदैन (न त िजउनकुो खास अथर् नै 
रहन्छ)।"-म ी १३:२२ पान्तिरत। "धनसम्पि को लोभमा वा 
त्यसको धोकामा फःन ु भनेको के हो? यस अध्यायमा पिढएको 
पापको पँ चाताप वा ःवीकार गरेर ूाथर्ना गनुर्सँग उक्त मतले के 
सरोकार राख्दछ? 

आ.   परमेँ वरले यो संसार सिृ  गनुर्भएको िथयो भ  े िशक्षालाई फेिर 
सोच्नहुोस।् परमेँ वर सिृ कतार् र सम्भारकतार् हनुहुनु्छ भनेर नहेम्याह 
९मा उल्लेख गिरएको ूाथर्नाको सु मा लेिखएको छ। हाॆो 
आःथाको जग नै परमेँ वर सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर ःवीकानुर् पछर् 
भनेर त्यसले हामीलाई कसरी भन्छ? 

इ.   हामी जन्मेदेिख नै पापी छ  भ  े कुरालाई ःवीकार पिन गन तर 
शैतानलाई हाॆो पापी ःवभावको फाइदा उठाउन पिन िदने यसले 
हामीलाई िनराश पानर् र हाॆो आःथालाई नै चक्नाचरु पिन पानर् सक्छ 
भ  ेदई सम्भावनाको बीचमा कसरी शन्तलुन कायम राख् ने? 
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कथा ७ 
 

यगुान्डाका रा पितलाई उपहार, आन्सय ुमेकचेसनी 
 

जब म सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्को िवँ व 
अध्यक्ष टेड िवल्सन बिसरहेको 
यगुान्डाको होटलमा आइपगु 
त्यसबेला उनी धािमर्क 
िकताबह को बारेमा सोच्दै 
िथए। त्यहाँ चचर्का अ  
अगवुाह  पिन िथए। उहाँह  
यगुान्डाको रा पित योवेरी 
मसुाभेनीलाई भेट्ने तरखरमा 
िथए। त्यसबेला चचर्का 
अगवुाह लाई पाःटर िवलसनले 
यो सनुाए “रा पितको िनिम्त मसँग िबशेष कलम छ। त्यस कलममा सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्को नाउँ र छाप छ। तर तपाईँह सँग उहाँलाई िदने केही 
िकताबह  छन?्" 

    “मेरो कोठामा एउटा सानो रि न ःटेप्स टु बाइःट छ" मैले भन। 
आफ्नो घडी हेरेर  पाःटर िवल्सनले मािथ कोठामा गएर त्यो िकताब िछटो 
ल्याउन अनरुोध गनुर्भयो। म हतपत उक्लेर कोठामा गए।ँ त्यो िकताब मैले 
िकन सटुकेसमा हाल भनेर मलाई पिहलै अचम्म लागेको िथयो। दईु हप् ता 
अगािड याऽाको िनिम्त जब मैले सटुकेस िमलाउँदै िथए ँ तब बबुाले मलाई 
अ लाई िदन िमल्ने केही िकताब लाने सोच छ िक छैन भनेर मलाई 
सोध्नभुएको िथयो। अ लाई िदन केही िकताब नलाने भनेर मैले बबुालाई 
जबाफ िदए।ँम स जाँदा पाँचवटा ःटेप्स टु बाइःट भ े पःुतक मैले साथमा 
लगेको िथए ँ त्यसबेला ती िकताबह ूित चासो देखाउने मािनस भेट्न मलाई 
धेरै गा॑ो भएको िथयो भनेर मैले बबुालाई भन। 

   “जे भएपिन अ लाई िदन केही िकताबह  ितमीले लान ु बेस हनेुछ" 
भनेर बबुाले भ ुभयो। अिन आनाकानी गरेर टेक्सासको कीन सहरमा रहेको 
एडभेिन्टःट बकु सेन्टरमा पाँचवटा ःटेप्स टु बाइःट िकताब िकन। तर ती 
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िकताबह ले माऽ बबुाको िच  बझेुन। “ितमी नयाँ बाइबल पिन लान्छौ 
िक?" भनेर बबुाले फेिर सोध्नभुयो। ूायजसो जब म याऽामा जान्छु तब म 
नयाँ बाइबल िकन्छु िकनभने कसैले ूवचन िदन अनरुोध गरेमा म त्यसैबाट 
पढ्छु र त्यसपिछ अ लाई िदन्छु िकनभने म मेरो मोबाइलमा रहेको बाइबल 
नै पढ्न चाउँछु। जब म ूवचन िदन्छु तब मोबाइल हातमा िलएर ूवचन 
िदन भने मलाई मनपदन। तर अिहले मलाई बाइबलको आवँयकता छैन 
िकनभने कही ँपिन ूवचन िदने मेरो योजना छैन। तर बबुाले बाइबल लान 
मलाई सल्लाह िदइरहनुभुयो। त्यसकारण कालो छालाको खोल भएको न्य ु
िक स जेम्स भजर्न मैले िकन। त्यो बाइबल मैले सम्झ। अिन पाःटर 
िवलसनलाई त्यो बाइबल र ःटेप्स टु बाइःट ल्याइिदए।ँ 

  केही समयपिछ नै हामी यगुान्डाको राजधानी अनटबेमा रहेको 
रा पित भवनमा गय । त्यहाँ रा पित मसुाभेनीले हामीलाई हािदर्क ःवागत 
गनुर्भयो। कुरै कुरामा उहाँले अ  ूँ नह को साथै एडभेिन्टःटह  शिनबारको 
िदन िकन सावथ पालना गछर्न ्भनेर पाःटर िवलसनको साम ुू  राख्नभुयो । 
त्यसबेला पाःटर िवल्सनले उहाँलाई छोटो बाइबल अध्ययन िदनभुयो र 
एडभेिन्टःट िव ाथीर्ह को िनिम्त साबथमा परीक्षा िदननुपन िनयम बनाउन 
अनरुोध गनुर्भयो। यो िवषयलाई पिछ हेछुर् भनेर रा पित मसुभेनीले पाःटर 
िवलसनलाई आँ वःत पानुर्भयो। 

     पाःटर िवल्सनले एडभेन्टःट नाउँ खोपेको कलम उपहार ःव प 
रा पितलाई टबाए र भ ुभयो “यस कलम ारा तपाईँले रा को मह वपूणर् 
कागजह मा सही गनर् सक्नहुनु्छ र अझ िवशेष गरेर बाइबलमा तपाईँलाई मन 
पन पदह कोमिुन धक  ता  सक्नहुनु्छ।" अिन उहाँले मैले ल्याएको बाइबल 
र ःटेप्स टु बाइःट उपहार ःव प िदनभुयो। उहाँले पाहनुाह ले देखून ्भनेर 
बाइबल उचाल्नभुयो (फोटोले देखाउँछ)। 

   त्यसैबेला मैले अत्यन्तै उ ेिजत भएर ःकाइपमा बबुालाई बोलाएर भन 
“पिवऽ आत्माको आवाज सु ुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ। 

   अब म जहाँ गएपिन नयाँ बाइबल र केही ःटेप्स टु बाइःटह  
िलएर जाने गछुर्। 
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