
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह : नहेम्याह १०:१-२९, उत्पि  ४:८-१९, िहॄू 
१३:२०, यहोशू २४, नहेम्याह १०:३०-३९ र िहॄू ८:१-७। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "यी सबैको कारण हामी िलिखत पमा यो वाचा 
वा करार बाँध् दैछ ,  र हाॆा अगवुाह ,  लेवीह  र पूजाहारीह ले सहीछाप 
लगाउँदैछन ्। हामी हाॆा परमेँ वरको भवनको वेवाःता गदन " (नहेम्याह 
९:३८ र १०:३९को अिन्तम हरफ, पान्तिरत)। 

बाइबलमा "करार वा बाचा" भ े शब्द ूयोग गिरएको छ त्यसको 
अथर् के हो त? परमेँ वर र उहाँका मािनसह को बीचमा भएको सम्बन्धलाई 
कानूनी मान्यता िदइन ु नै करार वा बाचाको सरल व्याख्या हो। यसमा 
परमेँ वरले भिनरहनभुएको छ "ितमीह  मेरा मािनसह  हौ र म ितमीह को 
परमूभ ु परमेँ वर हुँ।" पौरािणक समयमा जब राजा वा अगवुाह  र 
ितनीह का अधीनमा रहेका मािनसह को बीचमा सम्झौता हनु्थ्यो तब त्यसलाई 
लेखेर लालमोहर लगाइन्थ्यो। 
   दवैु समूहको िहतलाई ध्यानमा राखेर करारह  बाँिधन्थ्यो। अगवुाले 
उसका मािनसह लाई संरक्षण िदन्थ्यो भने मािनसह ले त्यो अगवुालाई कर 
िदन्थ्ये। तर परमेँ वरको सन्दभर्मा बािधएको करार फरक िथयो। 
मािनसह सँग बािधएको करार वा बाचा परमेँ वरको फाइदाको लािग भएको 
िथएन, तैपिन आफ्नो करारूित वचनव  हनेुछु भनेर उहाँले ूित ा गनुर्भएको 
िथयो। परमेँ वरूित मािनस बफादार नभएतापिन ितनीह ूित उहाँ बफादार 
हनेु उहाँको ूित ा िथयो। तर करार वा बाचासँग आिशष र ौाप जोिडन 

८  परमे  वपरमे  वररको करार अथार्त को करार अथार्त 
उहाँसँग बािधएको वाचाउहाँसँग बािधएको वाचा  
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गएकोले जब इॐाएलीह  खराबी गनर् पगु्थे तब ितनीह ले करार तोिडरहेको 
अनभुिूत ितनीह मा भएको हनुपुदर्छ। 
      परमेँ वरसँग गिरएको करार वा सम्झौता इॐाएलीह ले निवकरण 
गरेको तथ्यलाई नहेम्याह १० अध्यायमा हेनछ  साथै बाइबलमा करारको 
मह व र त्यसको इितहासको बारेमा पिन सामान्य ान हामी यस अध्यायमा 
िलनेछ । 
 

१. करारको अवधारणा 
    नहेम्याह ९:३६-३८मा लेिखएको छ "36  हेन ुर्होस ्, आज हामी दास 
भएका छ। तपाईंले हाॆा पखुार्ह लाई त् यसका फलह  खान र त् यसका असल 
उब् जनीह  उपभोग गनर्लाई िदनभुएको यही देशमा हामी दास भएका छ। 37 
हाॆा पापह ले गदार् त् यसका ूशः त उब् जनीह  हामीमािथ ूभतु् व गनर् तपाईंले 
खटाउनभुएका राजाह कहा ँजान् छन ्। हाॆा शरीर र हाॆा पशहु मािथ उनीह  
आफूखशुी शासन गदर्छन ्। हामी ठूलो स ं टमा परेका छ। 38 यी सबैको 
कारण हामी िलिखत पमा यो वाचा बाँध् दैछ ,  र हाॆा अगवुाह ,  लेवीह  र 
पूजाहारीह ले सहीछाप लगाउँदैछन ्।"     नहेम्याह १०:१-२९ पढ्नहुोस।् 
परमेँ वरसँग कसले करार वा बाचा बाँध्दैछन ्र कुन कारणले ितनीह ले त्यस 
बाचामा आफूह लाई सिुम्पए? हेन ुर्होस,्  
      "1 सहीछाप लाउनेह मध् ये ियनै िथए: हकल् याहका छोरा राज् यपाल 
नहेम् याह, िसदिकयाह,  2 सरायाह, अजयार्ह, यिमर्या,  3 पशहूर, अमयार्ह, मिल् कयाह,  
4 ह शू, शबन् याह, मल् लूक,  5 हारीम, मरेमोत, ओबिदया,  6 दािनएल, िगन् नतोन, 
बा क,    7 मशलु् लाम,  अिबया,  िमयामीन,    8 माज् याह,  िबल् गै,  र शमायाह। 
ियनीह चािहँ पूजाहारी िथए। 9 लेवीह : अजन् याहका छोरा येशूअ,  हेनादादका 
छोरा िबन् नूई, कादमीएल,   10 र ितनीह का दाजभुाइह  शबन् याह,  होिदयाह, 
कलीता, पलयाह, हानान,   11 मीयका, रहोब, हशब् याह,   12 जक् कूर, शरेिबयाह, 
शबन् याह,   13 होिदयाह, बानी, र बनीनू। 14 मािनसह का अगवुाह : परोश, 
पहत-मोआब, एलाम, ज ,ू बानी 15 बनु् नी, अज् गाद,  बेबै,   16 अदोिनयाह,  िबग् वै, 
आदीन,   17 आतेर,  िहजिकया, अज् जूर,   18 होिदयाह, हाशूम,  बेजै,   19 हारीप, 
अनातोत,  नेबै, 20 मग् पीआस, मशलु् लाम,  हेजीर,   21 मशेजेबेल, सादोक, यदूअ,  
22 पलत् याह, हानान, अनायाह,   23 होिशया, हनन् याह, हँ शूब,   24 हल् लोहेश, 
िपल् हा, शोबक,   25 रेहूम, हशब् ना, मासेयाह,   26 अिहया, हानान, आनान,   27 
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मल् लूक,  हारीम र बानाह। 28  बाँकी मािनसह −  पूजाहारीह ,  लेवीह , 

ारपालह ,  गवैयाह ,  मिन् दरका सेवकह ,  र परमेँ वरका व् यवः थाको खाितर 
आ-आफूलाई िछमेकका मािनसह बाट अलग गरेकाह ,  सबै आ-आफ् ना 
पत् नीह  र छोराछोरीह साथ जो बझु् न सक् तछन ्− 29 ितनीह  सबैले आफ् ना 
भारदार दाजभुाइह िसत िमलेर परमेँ वरका दास मोशा ारा िदइएको परमेँ वरको 
व् यवः था मान् न र परमूभ ुहाॆा परमेँ वरका सबै आ ा,  िनयम र धमर्-िविधह  
पालन गनर् आफूमािथ सरापको बन् धन राखी शपथ खाए।"   
      करारनाममा अगवुाह ले माऽै सहीछाप गरेतापिन बाँकी मािनसह ले 
पिन परमेँ वरको व्यवःथालाई पालन गनर् ौाप र सपथ खाएका िथए भनेर 
नहेम्याह १०:२८,२९मा उल्लेख गिरएको छ। परमेँ वरसँग सहमत भएर 
बाचा गनर् मािनसह  िकन उत्सकु भए त? यसको जवाफ थाहा पाउन 
बाइबलको सु मा उल्लेख गिरएको करार वा बाचाको बारेमा जा  ज री छ। 
   करार वा बाचा परमेँ वरको िनिम्त मह वपूणर् छ िकनिक पापी मािनस 
जाितसँग सम्वन्ध राख्न यो उहाँको कदमको कथाको एक भाग हो। 
मािनसह सँग सम्बन्ध रािखराख् ने परमेँ वरको तीॄ चाहनालाई यस करारको 
अवधारणाले ःप  पादर्छ। परमेँ वरमा आफ्नो जीवन समपर्ण गरेर िजएको छ 
वा छैन भ े कुरा उहाँसँग गिरएको बाचा वा करारले ःप  पादर्छ। 
   उत्पि  १ र २मा उल्लेख गिरएको बाइबलीय सिृ को कथाले पिहलो 
मानव कसरी सिृ  भयो भनेरमाऽै बताउँदैन तर ितनीह को आपसी सम्बन्ध र 
परमेँ वरसँगको सम्बन्धलाई पिन बताउँदछ। तर पापको ूवेशले मािनस र 
मािनसको बीचको सम्बन्ध र परमेँ वरसँगको सम्बन्धलाई टुबाइ िदयो। 
सिृ को उ ेँयलाई धजुाधजुा पानर् पाप यो संसारमा ूवेश भएको हो। 
परमेँ वरले बाँच भनेर िदन ुभएको आिशशलाई पापले मर भनेर हकुुम िदँदछ। 
     आदमको बंश दईु भागमा िबभािजत भएको िथयो। उनको जेठो छोरो 
कयनले आफ्नो भाइलाई मारेर (उत्पि  ४:८-१९) परमेँ वरको वचन पालन 
गनर् नचाहने जनसमूहमा आफूलाई समािहत गरे भने सेथको बंशले 
परमेश ् वरलाई अंगाल्ने (उत्पि  ५:३-२४) जनसमूहमा आफूलाई  समािहत 
गरेका िथए। कयनको बंशमा आदमको सात  िपढँी लामेकले (उत्पि  ४:१७-
१९) बहिुबबाह गन ूचलन िभत्र्याए। कयनको बंशमा िहंशा र बदलाले ठाउँ 
पाएको िथयो भने त्यसको िबपरीत सेथको बंशले परमेँ वरूित बफादार रहेर 
सदाचारपूणर् जीवनशैली अपनाएका िथए। सेथको बंशमा परमेँ वरूित अत्यन्तै 
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भिक्त देखाउने सन्तानह  िथए। सेथको सात  िपढीमा हनौकको नाउँ 
उल्लेखनीय छ। उनी परमेँ वरसँगसँगै िहँड्थे (उत्पि  ५:२४)। यस 
संसारबाट हनौक परमेँ वर सँगसँगै िहँड्ने बममा उहालेँ उनलाई आफूसँगै 
ज्यूदैँ ःवगर्मा लान ुभएको िथयो। 
    दभुार्ग्यवस, यस पथृ्वीका मािनस जाितले परमेँ वरलाई भन्दा खराब 
तत्वह लाई अंगालेर बःन चाएको पाइन्छ। परमेँ वरूित बफादार हनेु 
मािनसह को समूह साँगिुरंदै गएको िथयो। पापको ज्यादितले गदार् मानव 
जातलाई आफ्नो पऽु पठाएर उ ार गन वचन िझनो वा झण्डै िनलम्बन हनु 
खोजेको िथयो। आदमको सन्तानमा नै जिन्मने ूित ाको िबऊ अथार्त ्आउने 
उ ारकतार् नआउने पिरिःथितमा पगु्न ुभएको िथयो। पापको ज्यादतीले गदार् 
त्यसलाई हटाउन परमेँ वरले यो संसारमा जलूलय ारा हःतक्षे गनुर्भयो। जल 
ूलयले यो सनु्दर सिृ लाई तहसनहस पारेको िथयो। जलूलयको िबध्वंस 
जीवनको िबपरीत िथयो। मािनसले नै ॅ  पारेको संसारलाई अित वा अत्याचार 
भयो भनेर परमेँ वरले जलूलय ल्याउन ुभएको िथयो (उत्पि  ६:११-१३)।   
  पापको िवध्वंःत गन शिक्तको वाःतिवकतालाई के तपाईँले आफ्नै 
व्यिक्तगत जीवनमा अनभुव गनुर्भएको छ? पापसँग लड्ने केवल एउटै माऽ 
शिक्त छ त्यो के हो? हामी देिनक जीवनमा पापसँग मकुािबला गरेर कसरी 
िजइरहन सक्दछ ? 
 

२. इितहासमा करार 
        जलूलयपिछ फेिर नयाँ पिरवारबाट यो संसार सु  गनुर्भयो। त्यो 
पिरवार िथयो नोहा र त्यसपिछ आएका उनका सन्तानह । ितनीह सँग पिन 
परमेँ वरले आफ्नो सम्वन्ध ःथापना गन ूयास गनुर्भयो। बाचा वा करारकै 
मूल अबधारणाबाट परमेँ वरले मािनसह सँग सम्बन्ध राख् न खोज्नभुएको 
िथयो। परमेँ वरले मािनसह सँग गनुर्भएको सात मखु्य करारह  बाइबलमा 
उल्लेख गिरएको छ: ूथम करार आदमसँग (उत्पि  १-३, दोॐो करार 
नोहासँग (उत्पि  ६-९), तेॐो करार अॄाहमसँग (उत्पि  १२:१-३), चौथो 
करार मोशा र इॐाएली रा सँग ूःथान (१९-२४), पाँचौ करार िफिनहाससँग 
(गन्ती २५:१०-१३), छैठ  करार दाउदसँग (२ शमूएल ७:५-१६)  सात  
चाही ँनयाँ करार (यिमर्या ३१:३१-३४)। 
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   देहायका केही पदह लाई सधको वा अनन्तको करार वा बाचा भनेर 
उल्लेख गिरएको छ। त्यसको अथर् के हो? हेनर्होस,् उत्पि  ९:१६ "जनु बेला 
बादलमा इन् िेनी देखा पछर्,  म त् यो हेरेर यो सधको करारलाई सम् झनेछु,  जो 
परमेँ वर र पथृ् वीका सबै जीिवत-जीवातसँग बाँिधएको छ। "  , उत्पि  १७:७ 
"ितमी र ितमीपिछका ितॆा सन् तानका परमेँ वर हनुलाई मेरो करार मेरो र 
ितॆो र ितमीपिछका ितॆा सन् तानह का बीचमा यगु-यगुसम् म ः थािपत गनछु।", 
यशैया ५५:३ "कान थाप,  र मकहाँ आओ। सनु,  तािक ितमीह को ूाण 
िजओस ्। म ितमीह िसत अनन् त करार बाँध् नेछु, दाऊदलाई ूित ा गरेको मेरो 
िवँ वासको ूमे।" र िहॄू १३:२०,२१ "20 अब भडाका महान ् गोठाला हाॆा 
ूभ ु येशूलाई अनन् त करारको रगत ारा मतृ् यबुाट जीिवत पानुर्हनेु शािन् तका 
परमेँ वरले 21 ितमीह लाई हरेक असल गणुले िस  पा न ्,  र ितमीह ले 
उहाँको इच् छा पूरा गनर् सक। जे परमेँ वरलाई मनपद  छ येशू भीं ट ारा 
उहाँले ितमीह मा ग न ्। उहाँको मिहमा यगुानयगु भइरहोस ्। आमेन।"  
    अनन्त, यगुौयगु, सदा रिहरहने करार बाइबलमा १६ पल्ट उल्लेख 
गिरएको छ। ती १६मा १३वटा करारचािहँ िवशेष गरेर व्यिक्तगत 
मािनसह सँग गनुर्भएको िथयो। ितनीह मा अॄाहम, िसनै पहाडमा मोशा र 
इॐाएलीह  र दाउद िथए। ूत्येक करारमा "अनन्तको करार" भ े छाप 
लागेको िथयो। अनन्तको ससुमाचार पिहलो उत्पि  ३:१५मा  घोषणा 
गिरएको िथयो अिन बाइबलभिर परमेँ वरको अनन्तको करार कुनै न कुनै 
पमा ूकट गिरएको िथयो। अनन्त भ े शब्द र जोिडएको करारको अथर् 

एउटै हो। हरेक बमव पमा उल्लेख गिरएको करारमा परमेँ वरको ूमे र 
उहाँले उपलब्ध गराउनभुएको मिुक्तको योजनालाई पूणर् पमा व्याख्या गरेर 
हामीलाई ूकट गिरएको छ र त्यसूितको ानले हामीलाई गिहर् याइमा 
परु् याउँछ। कितपय समयमा नयाँ र परुानो करार भनेर छु ाइएको हनु्छ, ती 
करारह मा उल्लेख गिरएका तत्वह  एकै खालका छन।् १. हामीलाई चोखो 
वा पिवऽ बनाउने: "म मेरो व्यवःथालाई ितनीह को िदमागमा रािखिदनेछु र 
ितनीह को दयका पानाह मा लेिखिदनेछु (यिमर्या ३१:३३, "परमूभ ु
भन् नहुनु् छ, ती िदनपिछ म इॐाएलको घरानासँग यो करार बाँध् नेछु,  ितनीह का 
मनमा मेरो व् यवः था रािखिदनेछु,  र ितनीह का दयमा त् यो लेिखिदनेछु, र म 
ितनीह का परमेँ वर हनेुछु, अिन ितनीह  मेरा जनह  हनेुछन ्।"िहॄू 8:10), 
२. परमेँ वरसँग पनुिमर्लन "म ितनीह को परमेँ वर हनेुछु र ितनीह  मेरा 
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जनह  हनेुछन"् (यिमर्या ३१:३३, िहॄू ८:१०),  ३. करारको लआय एउटै 
हो "परमूभलुाई िचन" भनेर अब उसो कुनै मािनसले आफ् नो िछमेकीलाई वा 
आफ् ना दाजभुाइलाई िसकाउनेछैन। िकनिक सानादेिख िलएर ठूलासम् म 
ितनीह  सबैले मलाई िचन् नेछन ्, " परमूभ ुभन् नहुनु् छ।  "िकनिक ितनीह का 
अपराधह  म क्षमा गनछु, र म ितनीह का पाप फेिर किहल् यै सम् झनेछैन।ँ"  
यिमर्या 31:34, िहॄू ८:११) र ४. पापबाट िनद ष ठहर् याउने "िकनिक 
ितनीह का अपराधह  म क्षमा गनछु, र म ितनीह का पाप फेिर किहल् यै 
सम् झनेछैन।ँ "  यिमर्या ३१:३४, िहॄू ८:१२)। 
 

३. करारको बनावट वा ढाँचा  
       बाइबलमा उल्लेख गिरएको करार जनु ढाँचामा गिरएको िथयो त्यो 
त्यसबेलाको सभ्यताले मान्यता पाए अनसुार नै िवशेष ूकारको िथयो भनेर 
बाइबलका िव ानह  बताउँछन।् अिहले लोप भइसकेको पौरािणक िह ाइट 
सभ्यताका मािनसह ले पिन त्यही ँ ढाँचा अपनाएर करार बाँध्थे। अथार्त 
परमेँ वरले मािनसह सँग सम्पकर्  त्यस ढाँचामा गनुर्भएको िथयो जनु 
त्यसबेलाका संःकृित र सभ्यताका मािनसह ले बझु्न सक्थे। 
   दईु समूहको बीचमा गिरने करार पौरािणक इॐाएलमा यी भागह  
िथए: भिूमका वा ूःतावना (परमेँ वर को हनुहुनु्छ भनेर उल्लेख गिरन)ु, 
ऐितहािसक पृ भिूम (िबगतको सम्बन्धलाई पिरभािषत गनुर् वा सम्झना गराउन)ु, 
व्यवःथा वा परमेँ वरका नीित िनदशनह  पालन गन कबलु वा भाखा, आिशष 
र ौापह , गवाही, र करार बाँिधएको िथयो भनेर देखाउने कुनै िचन्ह वा 
िवशेष ूावधान। यसरी त्यसबेलाका मािनसह ले बझु्ने गिर परमेँ वरले 
इॐाएलीह सँग करार बाँध्नभुएको िथयो। 
   उदाहरणको लािग जःतै, व्यवःथाको पःुतकको सम्पूणर् भाग करारको 
पमा लेिखएको िथयो। मोशाले परमेँ वरका जनह लाई ितनीह को 

परमेँ वरसँग नयाँ करार वा वाचा गरेर उहाँसँग सम्बन्ध ःथापना गनर् आ ान 
गरेका िथए। व्यवःथाको पःुतकमा उल्लेख गिरएको करारमा देहायका 
भागह  िथए: (१) भिूमका वा ूःतावना (व्यवःथा १:१५), (२) ऐितहािसक 
पृ भिूम (व्यवःथा १:६४:४३), (३) व्यवःथा वा परमेँ वरले िदनभुएको 
नीितिनदशनह  पालन गनुर्पन कबलु वा भाषा वा शतर् (व्यवःथा ४:४४-
२६:१९), (४) आिशषह  र ौापह  (व्यवःथा २७३०), (५) करार बाँध्ने 
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बेलामा उपिःथत भएका गवाही वा साक्षीह  (व्यवःथा ३०:१९) र अन्तमा 
(६) करार कायार्न्वयन गनर्को िनिम्त िवशेष व्यवःथा (व्यवःथा ३१:९१३)। 
    यःतै खालको करार यहोशू २४मा पिन उल्लेख गिरएको छ। मािथ 
उल्लेख गिरएका करारका ढाँचा वा बनावटह  यस अध्यायमा कसरी ूकट 
गिरएको छ? हेन ुर्होस:् “1 यहोशूले इॐाएलका सबै कुलह लाई शकेममा 
एकसाथ भेला गरे। उहाँले इॐाएलका बढुापाका,  अगवुा,  न् यायकतार् र 
भारदारह लाई बोलाए र ितनीह  सबै जना परमेँ वरको सामनु् ने हािजर भए। 
2 यहोशूले सबै मािनसह लाई भने,  "परमूभ ुइॐाएलका परमेँ वर भन् नहुनु् छ, 
"धेरै वषर्अिघ ितॆा पखुार्ह  यूृेिटस नदीको पल् लोपि  बास गथ र अ  देव-
देवता पजु् दथे। ती पखुार्ह मध् ये एक जना अॄाहाम र नाहोरका बबुा तेरह 
िथए। 3 तब यूृेिटस पािरका देशबाट मैले ितॆा पखुार् अॄाहामलाई िनकाल र 
सारा कनान देशमा चारैितर डोर् याएर लग। मैले त् यसलाई धेरै सन् तान िदए।ँ 
त् यसलाई इसहाक िदए ँ4 र इसहाकलाई याकूब र एसाव िदए।ँ मैले एसावलाई 
एदोमीको पहाडी देश िदए ँतर ितॆा पखुार् याकूब र त् यसका बालबच् चा िमौमा 
गए। 5 पिछबाट मैले मोशा र हा नलाई पठाई िमौमा ठूल् ठूला िवपि  
ल् याए।ँ तर मैले ितमीह लाई चािहँ िनकाली ल् याए।ँ 6 मैले ितॆा पखुार्ह लाई 
िमौबाट िनकाली ल् याए ँ अिन िमौीह ले रथ र घोडचढी सेना िलएर 
ितनीह लाई खेदे। तर जब ितॆा पखुार्ह  लाल समिुमा पगेु, 7 ितनीह ले 
मलाई म तको िनिम् त पकुारे अिन मैले ितनीह  र िमौीह का बीचमा अन् धकार 
पार। समिु फकार्ई िमौीह लाई मैले डबुाउन लाए।ँ िमौलाई मैले के गर, सो 
ितमीह ले आफ् नै आखँाले देख् यौ। धेरै िदनसम् म ितमीह  उजाड-ः थानमा र ौ। 
8 तब मैले ितमीह लाई यदर्नको पूवर्पि  बास गन एमोरीह का देशमा ल् याए।ँ 
ितनीह  ितमीह िसत लड् न आए;  तर मैले ितमीह लाई ितनीह मािथ िवजय 
िदए।ँ ितमीह ले ितनीह को देश िजत् यौ र ितमीह  बढेर जाँदा मैले 
ितनीह लाई नाश पार। 9 त् यसपिछ मोआबका राजा िसप् पोरको छोरो बालाक 
ितॆा िव मा ल ो। त् यसले बओरको छोरो बालामलाई खबर पठाएर 
ितमीह लाई सराप िदन लायो। 10 तर मैले बालामलाई सराप् न िदइन ँ र 
त् यसले ितमीह लाई आशीवार्द िदयो। यसरी ितमीह लाई बालाकका हातबाट 
बचाए।ँ 11 ितमीह  यदर्न पार गरी यरीहोमा आयौ। एमोरी, पिरज् जी, कनानी, 
िह ी,  िहव् वी,  िगगार्शी र यबूसीह , यरीहोका पु षह  ितॆा िव मा लडे। तर 
मैले ितनीह  सबैमािथ ितमीह लाई िवजय िदए।ँ 12 ितमीह  अिघ बढेर 
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जाँदा मैले ितनीह लाई थरहरी पार र दईु एमोरी राजाह लाई धपाए।ँ त् यसमा 
ितॆा तरवार र धनहु ले केही काम गनुर्परेन। 13 ितमीह ले आफ् नै हातले 
किहल् यै अन् न नरोपेको देश र नबनाएका सहरह  मैले ितमीह लाई िदए।ँ 
अिहले ितमीह  त् यहाँ बास गिररहेका छौ र आफूले नरोपेका दाखको बोटबाट 
दाख र जैतनुका बोटह बाट फल खाइरहेका छौ।"   
  14 "यसकारण अब, " यहोशूले भन् दै गए,  "परमूभलुाई आदर गर 
अिन िवँ वासयोग् य र इमानदारीसाथ उहाँको सेवा गर। ितॆा पखुार्ह ले 
मेसोपोटािमया र िमौमा पजु् ने गरेका देव-देवताह  हटाओ र केवल परमूभकुो 
माऽ सेवा गर। 15 ितमीह  परमूभकुो सेवा गनर् राजी छैनौ भने कसको सेवा 
गन,  मेसोपोटािमयामा ितॆा पखुार्ह ले भजेका देव-देवताह को िक अिहले 
ितमीह ले बास गदगरेका एमोरी देशका देव-देवताह को? आजै िनँ चय गर। 
म र मेरा पिरवारले चािहँ परमूभकैु सेवा गनछ ।" 16 मािनसह ले जवाफ 
िदए,  "अ  देव-देवता भज् न भनी हामी परमूभलुाई किहल् यै त् याग् नेछैन  17 
परमूभ ु हाॆा परमेँ वरले हामी र हाॆा बबुा-बाजेलाई िमौको दासत् वबाट 
िनकाली ल् याउनभुयो। हामीले उहाँले गनुर्भएको उदेकका कामह  देख् य । 
हामीले पार गरी आएका िभन् न-िभन् न जाितह का देशमा जहाँ हामी गय  उहाँले 
हामीलाई कुशल राख् नभुयो। 18 हामी यस देशिभऽ पसेर आउँदा परमूभलेु 
यहाँ बास गन सबै एमोरीह लाई धपाउनभुयो। यसकारण हामी पिन परमूभकुो 
सेवा गनछ , उहाँ हाॆा परमेँ वर हनुहुनु् छ।" 19 यहोशूले मािनसह लाई भने, 
"तर सायद ितमीह  परमूभकुो सेवा गनर् नसकौला। उहाँ पिवऽ परमेँ वर 
हनुहुनु् छ र ितॆा पाप उहाँले क्षमा गनुर्हनु् न होला। आफूिसत जोरी खोज् ने 
कसैलाई उहाँ सहनहुनु् न। 20 िवदेशी देव-देवताह को सेवा गनर्लाई ितमीह ले 
उहाँलाई त् याग् यौ भने उहाँ ितमीह को िव मा हनुहुनेुछ र ितमीह लाई सजाय 
िदनहुनेुछ। अिघ उहाँले ितमीह को भलाइ नै गनुर्भए तापिन ितमीह लाई नाश 
पानुर्हनेुछ।" 21 मािनसह ले यहोशूलाई भने,  "होइन,  हामी परमूभकैु सेवा 
गनछ ।" 22 यहोशूले ितनीह लाई भने,  "ितमीह  परमूभकुो सेवा गनछौ 
भन् ने कुराका साक्षी ितमीह  आफ भएका छौ।" ितनीह ले भने, "हजरु, हामी 
आफ नै साक्षी छ।" 23 यहोशूले भने, "त् यसो भए आफूिसत भएका िवदेशी 
देव-देवताह  हटाओ र परमूभ ु इॐाएलका परमेँ वरलाई आफ् नो भिक्त िदने 
वाचा गर।" 24 तब मािनसह ले यहोशूलाई भने,  "हामीले परमूभ ु हाॆा 
परमेँ वरको सेवा गनछ । हामी उहाँका आ ापालन गनछ ।"   
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  25 यसकारण यहोशूले मािनसह का पक्षमा त् यो िदन एउटा करार 
बाँधे र त् यहाँ शकेममा ितनीह लाई िनयम-काननुह  मान् न भनी िदए। 26 
यहोशूले ती आ ाह  परमूभकुो पिवऽ िनयमको पःु तकमा लेखे। त् यसपिछ 
ितनले एउटा ठूलो ढु ा िलएर, फलाँटको खमिुन परमूभकुो पिवऽ-ः थानमा 
खडा गरे। 27 ितनले मािनसह लाई भने,  "यो ढु ा हाॆो साक्षी हनेुछ। 
परमूभलेु हामीलाई भन् नभुएको सबै कुरा यसले सनेुको छ। यसकारण यो ितॆो 
िव मा साक्षी रहनेछ। ितमीह लाई आफ् ना परमेँ वरको िव मा जानदेिख 
रोक् नेछ।" 28 त् यसपिछ यहोशूले सबै मािनसह लाई िबदा गरे र सबै जना 
आ-आफ् नो भागमा परेका ठाउँमा फकीर् गए। 29 त् यसपिछ परमूभकुो सेवक 
नूनको छोरो यहोशू एक सय दश वषर्को उमेरमा मरे। 30 गाश पहाडको 
उ रमा एृाइमको पहाडी देशमा,  ितम् नथ-सेरहको उनको आफ् नै जिमनमा 
ितनीह ले उनको लाश गाडे। 31 यहोशूको ूाण रहञु् जेलसम् म इॐाएलका 
मािनसह ले परमूभकुो सेवा गरे अिन उनको मतृ् यपुिछ परमूभलेु इॐाएलका 
लािग गनुर्भएको सबै कुरा आफ् नै आखँाले देख् ने अगवुाह  जिहलेसम् म जीिवत 
िथए त् यितञ् जेलसम् म ितनीह ले त् यसरी नै परमूभकुो सेवा गरे। 32 िमौबाट 
ल् याएको योसेफको लाश इॐाएलीह ले शकेममा गाडे। त् यो जिमन शकेमका 
बबुा हमोरका छोराह बाट एक सय वटा चाँदीका टुबामा याकूबले िकनेका 
िथए। त् यो जिमन योसेफका सन् तानले पैतकृ-सम् पि को पमा पाएका िथए। 
33 हा नका छोरो एलाजार पिन मरे र िगबामा गािडए। त् यो सहर एृाइमको 
पहाडी देशमा ितनको छोरो पीनहासलाई िदइएको िथयो।" 
       करारको ःव पमा भएको यो अध्यायको सु को ूःतावनामा परमेँ वर  
“इॐाएलका परमूभ"ु (यहोशू २४:२ पान्तिरत) भनेर उल्लेख गिरएको छ। 
अिन इॐाएलीह लाई ितनीह को इितहासको पृ भिूम उल्लेख गद परमेँ वरले 
िबगतको समयमा ितनीह लाई के गनुर्भयो भनेर िवगतको याद िदलाउँछन ्
(यहोशू २४:२१३)। त्यो इितहासको िववरणपिछ व्यवःथा र नीितिनदशनको 
बारेमा वणर्न गिरएको छ (यहोशू २४:१४,१५ र २३), आिशष र ौापह  
उल्लेख गदर्छन ् (यहोशू २४:१९,२०), गवाही वा साक्षीह  को हनु ् भनेर 
पिहचान गराउँछन ्(यहोशू २४:२२,२७) अिन करार बाँिधएको भनेर देखाउन 
िवशेष व्यवःथा िमलाइन्छ (यहोशू २४:२५,२६)। यहाँ हामी करारको 
आधारभतू ढाँचा वा वनावट ूयोग गरेर इॐाएलीह लाई जानकारी िदएको 
पाउछौ। िवगतको समयमा परमेँ वरले ितनीह लाई कसरी अगवुाई गनुर्भयो 
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भनेरमाऽ होइन ितनीह ले करारलाई थामी राख् न ितनीह ले के गनुर्पछर् भनेर 
पिन यहोशूले ःप  पारेका छन।् 
   यहोशू २४:१५ले एउटा कुरामा ूितव ता जनाउँदै अत्यन्तै िनणार्यक 
ूँ न गरेर इॐाएलीह लाई सम्बोधन गरेको छ। उनको त्यो ूितव ता र ूँ न 
वतर्मान यगुमा पिन िकन सान्दिभर्क छ? (असल ःविववेकको ःवतन्ऽता, कसैले 
कसैलाई करकाप वा  ूलोभन देखाएर अथवा जबरजःती धमर् पिरवतर्न वा 
परमेँ वरूितको आःथा जगाउने अवधारणालाई बाइबलले अनमुोदन गदन भनेर 
यहोशूको अिभव्यिक्तले कसरी खलुासा गरेको छ?अनवुादकको थप िज ासा)। 
हेन ुर्होस,् “ ितमीह  परमूभकुो सेवा गनर् राजी छैन  भने कसको सेवा गन, 
मेसोपोटािमयामा ितॆा पखुार्ह ले पजेुका देवी-देवताह को िक अिहले ितमीह  
बास बिसरहेका एमोरी देशका देवी-देवताह को? आजै िनँ चय गर।तर म र 
मेरा पिरवारले चािहँ परमूभकैु सेवा गनछ ।"  
 

४. ूित ा वा शपथ 
       परमेँ वर र इॐाएलीह को बीचमा भएको करार वा बाचाको निवकरण 
गन िसलिसलामा इॐाएलीह ले शपथ खाएका िथए। त्यो सपथमा मूल चारवटा 
ूितव ताह  छन।् ती के के हनु?् हेन ुर्होस,् नहेम्याह १०:३०-३९ “ 30 
हाॆा देशमा बास गन िवदेशी मािनसह सगँ हामी अन् तरजातीय िबहावारी 
गनछैन । 31 ती िवदेशीह ले िवौामका िदन वा अ  पिवऽ िदनमा बेच् नलाई 
ल् याएका अन् न वा अ  वः तहु  हामी िकन् नेछैन । हरेक सात  वषर् हामी 
जिमनमा अन् न लाउनेछैन  र सबै ऋण छोिडिदनेछ ।  32 वषनी मिन् दरको 
खचर् चलाउन हामी ूत् येकले किरब ५ माम चाँदी िदनेछ । 33 मिन् दरको 
सेवाको िनिम् त पिवऽ रोटी, दैिनक अन् नबिल, होमबिलको लािग पशहु , िवौामको 
िदन, औसंी र अ  चाड-पवर्मा चािहने भेटीह , इॐाएलको ूायिँ चतका िनिम् त 
पापबिल र अ  मिन् दरलाई चािहने पदाथर्ह  हामी िदनेछ । 34 व् यवः थामा 
लेखेअनसुार बिल चढाउँदा चािहने दाउरा इॐाएलका वंशले पालैपालो गरेर वषनी 
िदनेछन।् पूजाहारी, लेवी र मािनसह  सबै िमली, िच ा हालेर, कुन वंशले दाउरा 
िदने हो,  त्यो हामी वषनी खटाउनेछ । 35 वषनी आफ् ना जिमनमा बटुलेका 
पिहला अन् न र खमा फलेका अगौटे फलह  मिन् दरमा परमेँ वरलाई 
चढाउनेछ । 36 हाॆा पिरवारमा जन् मेका जेठा छोरा व् यवः थाअनसुार मिन् दरमा 
पूजाहारीकहा ँलगेर परमेँ वरलाई अपर्ण गनछ । त् यसरी नै गाई-वः तकुा पिहला 
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बाछो र भेडा-बाभाका पिहला पाठा हामी अपर्ण गनछ । 37 वषनी आफ् नो 
जिमनको पिहलो अन् नदेिख तयार गरेर मछेुको िपठो र हामीले चढाउनपुन 
भिाक्षको तेल,  दाखम  र सबै ूकारका फलह  मिन् दरमा पूजाहारीकहाँ 
टक्र्याउनेछ । गाउँमा दश  िहः सा उठाउन खिटएका लेवीह लाई हामी आफ् ना 
जिमनका उब् जनीको दश  भाग िदनेछ । 38 दश  िहः सा उठाएको बेलामा 
हा न वंशका पूजाहारीह  लेवीह सगँ रहनेछन ् र यसरी सङ् मह गरेका दश  
िहः साको भागबाट अक  दश  भाग िनकाली ती लेवीह ले मिन् दरमा चलाउनका 
लािग मिन् दरको ढुकुटीमा जम् मा गनछन।् 39 भेटीमा सङ् मह भएका अन् न, 
दाख-म  र भिाक्षको तेल, इॐाएली र लेवीह को मिन् दरको ठूल् ठूला कोठामा 
जम् मा गनछन,्  जहाँ मिन् दरका काम गन पूजाहारी,  पहरादार र अ  
कािरन् दाह का बास गन कोठाह  छन।् हाॆा परमेँ वरको भवनलाई हामी 
अवहेलना गनछैन ।" 

यहूदी आम समूदायले देहायका मूल चार शपथ खाएका िथए: 
  (१) अन्तरजातीय िववाह नगन अथार्त ्जनु जातका मािनसह  मूितर्पूजाितर 
ढल्केर सिृ कतार् परमेँ वरूितको आःथालाई नै खलबलाएर सिृ  नै भगवान 
हनु ्भनेर पूजा गछर्न ्र गनर् लगाउँछन,् 
  (२) साबथको सही पालना गन अथार्त साबथमा ब्यापारको कारोबार नगन, 
  (३) गिरबह लाई राहत िदन, ितनीह को हेरचाह गनर् र ितनीह लाई 
ऋणमकु्त गराउन ऋण िमनाहा गन र सात वषर्को एक वषर् साबथ मनाउने वषर् 
पालन गन, 
  (४) मिन्दर र मिन्दरमा हनेु सेवाकायर्लाई थािमराख् न साथै धािमर्क कायर्को 
िनिम्त छु ाएका लेबी, पूजारी र कमर्चारीह लाई सम्हािल राख् न आिथर्क पमा 
सहयोग जारी राख् ने। त्यसको िनिम्त बािलको पिहलो फसल, पिहला जन्मेका 
सन्तान वा पश ु र दशांसभेटीह  िनयिमत पमा ल्याउने तािक परमेँ वरको 
सत्य आराधनाले िनरन्तरता पाओस।् 
    ूथम ितनवटा सपथह  मािनस र मािनसको बीचको सम्बन्ध र 
परमेँ वरसँगको सम्बन्धसँग सम्विन्धत छ भने (साबथको पालना) अिन्तम चािहँ 
मिन्दरमा गिरने िविधह लाई कायम गिरराख् ने िवषयसँग सम्बिन्धत छ 
(नहेम्याह १०:३२३९)। 
    जनु आम पमा वा सम्पूणर् यहूदी समदुायले शपथ खाए त्यसको 
सामूिहक उ ेँय िथयो।  करारूितको एकता र समपर्ण भएको ितनीह ले 
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देखाउन चाहेका िथए। अिन परमेँ वरसँग र अ सँग व्यवहािरक पमा सम्बन्ध 
कायार्न्वयन गनर् ितनीह  किटब  िथए भनेर देखाउने ितनीह को मनसाय 
िथयो। िस पमा करारलाई सध पालन गनर् नसकेतापिन िठक आचरण, बानी 
व्यहोरा र व्यवहारले ितनीह को भिवंयलाई ूभाव पाछर् भ े कुरा ितनीह ले 
बझेुका िथए। यिद इॐाएल रा ले सही बाटोमा िहँड्न चाहेको छ भने 
ितनीह को मन, वचन, व्यवहार, भिक्तभाव र ूितव तालाई कायमै राखेर 
चल्न ु आवँयक िथयो। त्यसको िनिम्त वातावरण तयार गन काम ती 
यहूदीह को नै िथयो। यिद मािनसह  परमेँ वरको निजक भएर चल्न 
चाहन्छन ् भने ितनीह ले साबथको गिरमालाई कायम राख् ने र मिन्दरको 
हेरचाह गिर राख् ने कामले  नै ितनीह  सही िदशामा गइरहेका छन ् भ े 
देखाउँछ। 
   दभुार्ग्यवस, समय िबत्दै जादँा कितपय इॐाएलीह  आफूले खाएका 
शपथ अनसुार राॆोसँग चलेनन।् नहेम्याहको अिन्तम अध्यायह ले त्यसलाई 
पिु  गदर्छ। सबैजना शपथ खाए अनसुार नचलेतापिन धेरैजना आफ्नो शपथ 
अनसुार चलेका िथए। परमेँ वरको सहायता र हाॆो ि  उहाँमा रािखरहने 
कामले हामीमा िठक आिनबानी वा आचारणको िवकास गद जान सक्छ  र 
कुन िठक बाटोमा लाग्नपुन हो सो बाटोमा लािगरहन सक्ने हनु्छ । 

“चाहना वा इच्छालाई िठक िकिसमले कायार्न्वयन गनर् सिकयोभने 
हाॆो जीवनमा पूरा पिरवतर्न ल्याउन सिकन्छ। यिद तपाईँको चाहना वा 
इच्छालाई येशू भी मा सिुम्पिदन ु भयो भने तपाईँले आफैलाई त्यो शिक्तको 
पक्षमा उिभरहेको देखाउनहुनेुछ जनु शिक्त सबै शिक्त र ूधान वा राज्यह  
भन्दा मािथ छ। आफ्नो वचनमा किटव  भइरहन मािथबाटै तपाईँलाई बल 
िमल्नेछ। यसरी िनरन्तर पमा तपाईँले परमेँ वरमा समिपर्त जीवन 
िबताइरहनभुयो तपाईँ नयाँ जीवन िबताउन सक्नहुनेुछ त्यो जीवन उहाँूितको 
आःथाको जीवन नै िकन नहोस।्"एलेन जी ाइट, ःटेप्स टु बाइःट, प.ृ 
४८बाट पान्तिरत। यहाँ लेिखए अनसुार नचल्न तपाईँलाई कसले रोिकराखेको 
छ?  
 

५. परमेँ वरको पिवऽ मिन्दर  
   यहूदीह को िनिम्त परमेँ वरको मिन्दर र त्यसमा हनेु िविधह  अत्यन्तै 
मह वपूणर् र ितनीह ले रक्षा गनुर्पन धािमर्क सम्पदा भनेर ितनीह ले मानेका 
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िथए। “परमेँ वरको मिन्दरलाई हामी वेवाःता गनछैन " भनेर ितनीह ले िकिरया 
खाएका िथए (नहेम्याह १०:३९)। इॐाएलीह को अिःतत्व र धािमर्क 
आःथाको िनिम्त य शलेममा रहेको पिवऽ मिन्दर ितनीह को िचनारीमाऽ होइन 
त्यसमा हनेु िविधह   ितनीह को बतर्मान र भिवंयको िनधार्रण गन थलो 
भएको िथयो। त्यो मिन्दर ितनीह को सम्पूणर् आःथाको िनिम्त िकन मह वपूणर् 
हनु पगु्यो? हेन ुर्होस ् नहेम्याह १०:३२-३९ फेिर “32 वषनी मिन् दरको खचर् 
चलाउन हामी ूत् येकले किरब ५ माम चाँदी िदनेछ । 33 मिन् दरको सेवाको 
िनिम् त पिवऽ रोटी,  दैिनक अन् नबिल, होमबिलको लािग पशहु ,  िवौामको िदन, 
औसंी र अ  चाड-पवर्मा चािहने भेटीह ,  इॐाएलको ूायिँ चतका िनिम् त 
पापबिल र अ  मिन् दरलाई चािहने पदाथर्ह  हामी िदनेछ । 34 व् यवः थामा 
लेखेअनसुार बिल चढाउँदा चािहने दाउरा इॐाएलका वंशले पालैपालो गरेर वषनी 
िदनेछन।् पूजाहारी, लेवी र मािनसह  सबै िमली, िच ा हालेर, कुन वंशले दाउरा 
िदने हो,  त्यो हामी वषनी खटाउनेछ । 35 वषनी आफ् ना जिमनमा बटुलेका 
पिहला अन् न र खमा फलेका अगौटे फलह  मिन् दरमा परमेँ वरलाई 
चढाउनेछ । 36 हाॆा पिरवारमा जन् मेका जेठा छोरा व् यवः थाअनसुार मिन् दरमा 
पूजाहारीकहा ँलगेर परमेँ वरलाई अपर्ण गनछ । त् यसरी नै गाई-वः तकुा पिहला 
बाछो र भेडा-बाभाका पिहला पाठा हामी अपर्ण गनछ । 37 वषनी आफ् नो 
जिमनको पिहलो अन् नदेिख तयार गरेर मछेुको िपठो र हामीले चढाउनपुन 
भिाक्षको तेल,  दाखम  र सबै ूकारका फलह  मिन् दरमा पूजाहारीकहाँ 
टक्र्याउनेछ । गाउँमा दश  िहः सा उठाउन खिटएका लेवीह लाई हामी आफ् ना 
जिमनका उब् जनीको दश  भाग िदनेछ । 38 दश  िहः सा उठाएको बेलामा 
हा न वंशका पूजाहारीह  लेवीह सगँ रहनेछन ् र यसरी सङ् मह गरेका दश  
िहः साको भागबाट अक  दश  भाग िनकाली ती लेवीह ले मिन् दरमा चलाउनका 
लािग मिन् दरको ढुकुटीमा जम् मा गनछन।् 39 भेटीमा सङ् मह भएका अन् न, 
दाख-म  र भिाक्षको तेल, इॐाएली र लेवीह को मिन् दरको ठूल् ठूला कोठामा 
जम् मा गनछन,्  जहाँ मिन् दरका काम गन पूजाहारी, पहरादार र अ  
कािरन् दाह का बास गन कोठाह  छन।् हाॆा परमेँ वरको भवनलाई हामी 
अवहेलना गनछैन ।" यसै सन्दभर्मा िहॄू ८:१९ पिन पढ्नहुोस ् “1 हामीले 
भनेका मखु् य कुरा पिन ियनै हनु,् हाॆा यः ता ूधान पूजाहारी हनुहुनु् छ, जो ः वगर्मा 
परमेँ वरको िसंहासनको दािहनेपि  बः नभुएको छ। 2 उहाँले महापिवऽ ःथानमा 
ूधान पूजाहारी भएर सेवा गनुर्हनु् छ। यो महापिवऽ ःथानचािहँ मािनसले होइन 
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तर परमेँ वरले टाँग् नभुएको साँचो पाल हो। 3 सबै ूधान पूजाहारीह  
परमेँ वरलाई िदएको भेटी र पशबुिल चढाउन खिटएका हनु् छन।् यसकारण 
हाॆो ूधान पूजाहारीले पिन केही कुरा त चढाउनैपर् यो। 4 उहाँ यस पथृ् वीमा नै 
हनुभुएको भए पूजाहारी बन् नहुनेु िथएन िकनभने व्यवःथाले भनेझ भेटी चढाउने 
पूजाहारीह  त यहाँ अिघदेिख नै छँदैछन।् 5 ितनीह ले गन काम ः वगर्मा 
भएको साँचो कुराको नकल र छायाँ माऽ हो। मोशालाई पिन यः तै गनर् 
अ॑ाइएको िथयो, जसले पिवऽ पाल बनाउन लाग् दा परमेँ वरले उनलाई यसो 
भन् नभुएको िथयो,  "हेर,  ितमीलाई पहाडमा देखाइएको नमनुाजः तै सबै कुरा 
बनाउनू।" 6 येशूलाई िदइएको पूजाहारीको काम ती अ  ूधान पूजाहारीको 
कामभन्दा अझ ठूलो छ। त् यसरी नै परमेँ वर र उहाँका मािनसह बीच येशूले 
बाँध् नभुएको नयाँ करार पिन पिहले गिरएको परुानो करारभन्दा ठूलो हो कारण 
यो करारमा अझ राॆा कुराह को ूित ा छ। 7 पिहलो करार अपूरो नहुँदो हो 
त दोॐो करार बाँध् न ुनै पनिथएन। 8 तर परमेँ वरले आफ् ना मािनसह मा दोष 
भे ाउनभुयो अिन भन् नभुयो,  "ती िदनह  आउँदै छन,् परमूभ ुभन् नहुनु् छ, जब म 
इॐाएल र यहूदाका घरानासँग नयाँ करार बाँध् नेछु।"  
    परमेँ वरको मिन्दरलाई हेरचाह गन िवषयमा इॐाएलीह ले िकिरया 
खाएका िथए। जनसंख्यामा इॐाएलीह  अ को दाँजोमा थोरै नै िथए। 
ितनीह  िबदेशी राजाह को दमनमा िथए। तैपिन ितनीह ले आफूसँग भएका 
थोरैमाऽ िकन नहोस ्परमेँ वरको मिन्दरलाई थामी राख् न िवषशे सहयोग गन 
माऽ होइन त्यसको उ ित र समिृ को िनिम्त चािहदो माऽामा सबै थोक िदने 
बाचा पिन गरेका िथए। त्यसकारण ूत्येक वषर् मिन्दरमा हनेु सेवाकायर्को 
िनिम्त ितनीह ले शेकेलको एक ितहाइ िदने िनणर्य गरेका िथए। नऽ 
व्यवःथाले िनदशन गरे अनसुार केवल िहसाबिकताब िमलाउने बेलामामाऽ 
िदइन्थ्यो। त्यसबेलाका यहूदीह ले काननुले िनधार्रण गरे भन्दापिन उदार भएर 
मिन्दरको संरक्षणको िनिम्त िदनपुछर् भ े नीित िलएका िथए। फेिर आगोको 
बेदीमा आगो िनरन्तर पमा जलाई राख् न चािहने दाउरा ल्याउन िवशेष 
पिरवारह लाई िजम्मा लगाइएको िथयो। यिद व्यविःथत ढंगले दाउरा 
ल्याइएन भने बेदीमा आगो बाल्ने ूथा नै िबःतारै हटेर जान सक्थ्यो। 
   खेतबारीमा आउने बाली वा फसलको पिहलो भाग, जिन्मने पिहलो 
बालक वा पश,ु दशांस र भेटीह  मिन्दरको सेवाकायर्का पक्षह  िथए। 
पजुारी, लेबी र मिन्दरका कमर्चारीह ले गन सेवाकायर्को िनिम्त ती थोकह  
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उपलब्ध गराइन्थ्यो। सबै दशांस लेबीह लाई िदइन्थ्यो। कुनै पिन दासबाट 
पिहलो बालक जिन्मयो भने त्यसलाई पैसा ितरेर मकु्त गिरन्थ्यो। त्यसबाट 
आएको थप पैसा लेबीह लाई िदइन्थ्यो। तर लेबीह को दशांस पजुारीलाई 
िदइन्थ्यो। 
    इॐाएली रा को िनिम्त मिन्दर मटुुको धड्कन जःतै िथयो। 
ितनीह को आःथाको केन्ििवन्द ु य शलेममा रहेको परमेँ वरको मिन्दर 
िथयो। जब बेिबलोन वा आधिुनक इराकका राजा नेबदु्कनेजारले य शलेममा 
हमला गरेर मिन्दरलाई ध्वःत पारे र त्यहाँ भएका पिवऽ साममीह  लटेुर लगे 
तब इॐाएलीह को िनिम्त अत्यन्तै ठूलो िवपि  आइ परेको िथयो। 
   जब मिन्दर उिचत तवरले व्यवःथापन गिरन्थ्यो तब सारा इॐाएली 
रा मा आित्मक जागिृतको लहर फैिलन्थ्यो। िकनभने पापको समःयाको 
अिन्तम समाधान मिन्दरमा हनेु िबिधह ले मािनसह लाई औलँ्याउँथ्यो। ती 
िविधह को केन्ििवन्द ु बिलूथा िथयो जसले परमेँ वरको थमुा वा येशूको 
मतृ्यलुाई औलं्याउँथ्यो। जब येशू बुसमा मनुर्भयो तब बिलूथा र मिन्दरमा 
गन सबै िविधह को औिचत्य समाप् त भएको िथयो (“1 यसकारण हामी 
िवँ वास ारा परमेँ वरको साम ु ठीक ठहिरएका छ  अिन हाॆा ूभ ु येशू 
भीं ट ारा नै परमेँ वरसँग हाॆो िमलाप भएको छ। 2 उहाँले हामीलाई 
िवँ वास ारा परमेँ वरको अनमुहमा ल् याउनभुएको छ। अिहले हामी त् यही क्षमा 
िदने अनमुहमा छ । हामी परमेँ वरको मिहमामा सहभागी हनेु आशामा 
रमाउँछ । 3 त् यित माऽ होइन, द:ुखमा पिन हामी खसुी छ  िकनभने द:ुखले 
द:ुख सहने शिक्त िदन् छ, 4 द:ुख सहने शिक्तले हामीलाई पाको बनाउँछ। 
हामी पाको भएपिछ आउँदो समयको लािग साहस र आशा पाउँछ । 5 हामी 
यस आशामा िनराश हनेुछैन  िकनभने परमेँ वरले पिवऽ आत् मा िदनभुएको छ 
र पिवऽ आत् माले हाॆो दयमा परमेँ वरको ूमे भनुर्भएको छ। 6 हामी 
आफले मिुक्तको िनिम् त केही गनर् नसक् ने हुँदा नै भीं ट आफै 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 
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उहाँको पऽु भीं टको मतृ् यु ारा परमेँ वरले हामीलाई आफ् नो िमऽ 
बनाउनभुएको छ भने झन ्िमऽ हुँदा उहाकँो जीवनले हामीलाई झन ्बढी गरी 
बचाउँछ। 11 यित माऽ होइन हाॆा ूभ ु येशू भीं टले गदार् हामी 
परमेश ् वरको ः तिुत गद रमाउँछ  कारण भीं टले हामीलाई परमेँ वरसँग िमलाप 
गराएर आफ् नो िमऽ बनाउनभुएको छ।" रोमी 5:1-11)। 
    ूत्येक वषर् मनाइने ूायिँ चतको िदन वा क्षमा पूजाको सेवाकायर्ले 
यस संसारबाट अन्तमा खराब तत्वह  हटाइने र पापको िवध्वंसलाई समाप् त 
गन परमेँ वरको योजनालई देखाउँदछ भनेर मािनसह लाई िसकाइन्थ्यो। 
अक  अथर्मा भ े हो भने मिन्दरको अविःथितले सारा मिुक्तको योजनाको 
बारेमा ूकट गरेको िथयो। मिन्दरमा हनेु िविभ  सेवाकायर् वा िविध तथा 
संःकारह लाई िनयालेर हेनर् सिकयो भने त्यसको धेरै अथर् हामी बझु्न सक्छ  
साथै त्यसको आवँयकताले परमेँ वरको बहृत चिरऽलाई देखाउँदै मािनसलाई 
पापबाट राहत िदने मिुक्तको योजनाको बारेमा झलमल पारेर ूकट भएको 
हामी देख् न सक्छ । 
    “भीं ट येशू पापीह लाई नै बचाउन यस संसारमा आउनभुएको हो, यो 
सबैले मान् नपुन उिचत र िवँ वासीलो कुरा हो। ितनीह मा मचािहँ पापीह को 
सरदार हुँ।" (1 ितमोथी 1:15 पान्तिरत)। संसार पापको आत मा डवेुपिन 
पावलको आशा के िथयो? त्यसबाट हाॆो आशालाई पिन कसरी जीिवत राख्न 
सक्छ ? 
 

उपसंहार: एलेन जी ाइट ारा िलिखत ःटेप्स टु बाइःटको प.ृ ४३४८म रहेको 
अध्याय “किन्सबेशन।" 
    “य शलेममा रहेको पिवऽ मिन्दरमा हनेु सेवािविधह  दईु भागमा 
गिरन्थ्यो: (त्यस मिन्दरमा पिवऽ ःथान, र महापिवऽ ःथान िथयो जसलाई 
पदार्ले अलग गराइएको िथयो)। पिवऽ ःथानमा पजुारीह  िदनिदनै 
सेवाकायर्ह  गदर्थे। वषर्को एक पटक ूायिँ चतको िदनमा वा डे अभ 
आटोन्मेन्टमा मलु पजुारी वषर्को एक पटक महापिवऽ ःथानमा गएर िवशेष 
सेवा कायर् गदर्थे। त्यसलाई मिन्दरको शु ीकरण भ े नाउँ िदइएको िथयो। 
पँ चाताप गन पापीले िदनिदनै मिन्दरको ढोकामा बिलको िनिम्त पाठो 
ल्याउँथ्यो। पाठोको िशरमा हात हालेर पापीले आफ्नो पाप ःवीकार गथ्य । 
त्यसको अथर् आफ्नो पाप आफूबाट पाठोमा सािरएको भ े हनु्थ्यो। अिन 
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पाठोलाई मािरन्थ्यो। “रगत नबगाएसम्म पापको क्षमा हुँदैन" भनेर पावल 
ःप  पादर्छन।् “शरीरको जीवन रगतमा हनु्छ" लेबी १७:११। परमेँ वरको 
व्यवःथालाई तोिडएको हनुाले वा त्यसको अव ा गिरएको हनुाले पापीको 
ज्यानको माग गिरएको िथयो। पापीको पापलाई थमुाले बोक्छ भनेर थमुाको 
बिलले देखाएको िथयो। पाठोको रगतले पापीले आफ्नो ज्यान बिल िदएको 
भ े मािनन्थ्यो। पजुारीले त्यो थमुाको रगत िलएर पदार्मा छिकर्  िदन्थ्यो। त्यो 
पदार्ले पिवऽ ःथान र महा पिवऽ ःथान छु ाउँथ्यो। महापिवऽ ःथानमा दश 
आ ाको पाटी िथयो। पापीले त्यस दश आ ालाई उल न गरेको हनु्थ्यो। 
पापीको पाप रगत ारा मिन्दरमा सािरयो भनेर पजुारीले गन िविधको ूतीकले 
देखाउँथ्यो। कुनै मािमलामा पजुारीले रगतलाई पिवऽ ःथानमा लग्दैनथ्यो तर 
पजुारीले पाठोको मास ुखानपुथ्य । हा नका छोराह लाई मोशाले यो िनदशन 
िदएका िथए, “िवँ वासी समूहको पापको बोझ ितमीह ले बोक्न परमेँ वरको 
आ ा हो।" लेबी १०:१७। दवैु िविधले पँ चाताप गरेको पापीको पाप 
मिन्दरमा सािरयो भनेर ूतीकको पमा देखाउँथ्यो।"एलेन जी ाइट, द मटे 
कन्ऽोभसीर्, प.ृ ४१८बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन:् 
अ.   तपाईँले कितपय समयमा केही काम गनर्, कही ँजान, कसैलाई भेट्न 

जःता ूित ा गनुर्भयो होला। ती ूित ाह  पूरा गनर् तपाईँको मनले 
इमान्दािरताकासाथ ूण वा भाकल गनुर्भयो होला। तर कितपय 
समयमा तपाईँले गनुर्भएको ूित ाह  पूरा गनर् नसक्दा ती ूित ाह  
केवल बालवुाका िसबी जःता हनु जान्छन।् तर तपाईँले ती 
अनभुवह बाट के िसक्नभुयो जसले गदार् तपाईँको वचन फेिर खेर 
नजाओस ् भनेर आफूले बोल्नपुन कुरामा तपाईँलाई उच्च सतकर् ता 
अपनाउन सहयोग गदर्छ? 

आ.  करार बाँध्न ु भनेको सम्बन्ध ःथापनालाई कानूनी प िदन ु हो। 
परमेँ वरसँग गिरएको करार वा सम्झौता (िवशेष गरेर बिप् तःमाको 
समयमा खाएको शपथ) कितपय अवःथामा हामी भ  गदर्छ । 
उहाँूित हामी बफादार नभएतापिन हामीूित उहाँ सध बफादार 
हनुहुनु्छ। हामीूित परमेँ वरले चाहनभुएको उच्च िहत वा भलाइ र 
देखाउनभुएको िवँ वसिनयताले हामीले पिन उहाँसँग र अ  
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मािनसह सगँ पिन त्यही ँसमझदारीमा चल्नपुछर् भ  े कुरामा कसरी 
सहमत हनु सक्छ  जसले गदार् हामी परमेँ वरकै इच्छा अनसुार 
िजउन सक्षम ब  सक्छ ? 

इ.   परमेँ वरसँग हामीले गरेको “नयाँ करार"को शपथलाई कितपय 
समयमा लत्याइ िदय  होला यसको वारेमा पिन सोच्नहुोस।् (नयाँ 
करारको शपथले यो बताउँछ “त् यसै गरी खाएपिछ उहाँले कचौरा 
िलएर चेलाह लाई िदँदै भन् नभुयो,  "यो कचौरा मेरो रगतमा बाँधेको 
नयाँ वाचा हो। यो रगत ितमीह को िनिम् त बगाइएको छ।" लूका 
22:20, िहॄू ८:१३ “नयाँ करार भन् नेिबि कै परमेँ वरले पिहले 
बाँध् नभुएको करारलाई परुानो ठहर् याउनभुयो। परुानो भएर 
िखइँदैगएको कुरा चाँडै नाश पिन भएर जानेछ।"िहॄू 8:13 र 
“परमेँ वरले ूित ा गनुर्भएको सधभिर रिहरहने आिशष ्ह  उहाँ ारा 
बोलाइएकाह ले पाऊन ्भनेर नै यो नयाँ करार िमलाउनहुनेु भीं ट 
हनुहुनु् छ। पिहलो करारको बेलामा मािनसह ले गरेका अपराधबाट 
अब छुटकारा पाइन् छ िकनभने यही कामको लािग उहाँ 
मिरसक् नभुएको छ।" िहॄू 9:15)। येशू भी को बिलदानले 
मिुक्तको योजनालाई बझुाउने भएकोले र उहाँमा नै हाॆो पापको क्षमा 
उपलब्ध हनु्छ भ  े आत्म ान हाॆो िनिम्त िकन मह वपूणर् छ? 
उहाँकै रगतले हाॆो िनिम्त “नयाँ करार"मा लालमोहर लगाएको छ 
भ  ेिशक्षा बझु्न िकन अत्यन्तै ज री छ? 
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कथा ८ 

भिलबल खेलेर ससुमाचार ूचार,  िवलसन िमजापोग ु
 

  मान बहादरु राई र उनका पिरवार 
भारतको िसमानामा जोिडएको ूदेशको एउटा 
गाउँमा बःदछन।् उनको घर विरपिर छवटा 
माटाका भाँडाह  रािखएका िथए। ती भाँडाह  
दु  आत्माह  रहून भनेर रािखएका िथए। 
जब आमाले भात पकाउँिथन ्तब उनले केही 
भात ती भाँडाह मा रािखिदिन्थन।् त्यो भात 
ती दु  आत्माह ले खान्छन ् भनेर उनी 

िवँ वास गिथर्न।् यिद कुनैिदन एउटा भाँडोमा खानेकुरा राख् न िविसर्एमा पूरै 
पिरवारलाई खाएको कुरा अपच वा अ  कुनै नराॆो रोगले सताउँनेछ भनेर 
उनी डराउँिथन।् 

   मानबहादरुका बाबआुमा गाउँकै ूख्यात झाँबी िथए। गाउँका कोही 
मािनसह मा रोग िबमार लाग्यो भने ितनीह  मानबहादरुको घरमा झारफुकका 
लािग आउँथे। ितनीह ले तन्ऽमन्ऽ गरेर दु  आत्मा धपाएर रोग िनको पानर् 
सक्छन ् भ े गाउँलेह मा िवँ वास िथयो। ितनीह ले नदेिखएको परमेँ वर 
येशूको त नाउँ पिन सु  चाहेका िथएनन।् ितनीह  त देिखने काठको, 
फलामको वा ढु ाको देवताह लाई माऽ पूजा गनर् मनपराउँथे। 

     क िदन १८ वषर्को मान बहादरु कामगरेर घर फिकर्ँ दै िथयो एउटा 
घरमा कन्याकेटीबाट बालक जन्मेको कथा कसैले भिनरहेको उसले सनु्यो। 
यःतो हुँदै नहनेु कथा कसले पिढरहेको छ भनेर उसले अचम्म मान्यो। अिन 
कथा पिढरहेको घरमा पःयो। त्यहाँ एक जनाले कालो िकताब पिढरहेको 
उसले देख्यो। त्यहाँ घरेल ुस ित भइरहेको िथयो। स ितपिछ मानबहादरुले 
त्यो िकताब पढ्ने व्यिक्तसँग कःतो अनौठो कुरा िसकाइरहेको भनेर िववाद 
गय । पाहनुा भएर आएका सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट पाःटरले मान बहादरुसँग 
वादिववाद गरेनन ् ब  मसुकु् क हाँसेर भोिल बेलकुा पिन आउन आमन्ऽण 
गरे। एक ह ाको बाइबल अध्ययन पिछ मान बहादरुले पिन बाइबल पायो।  
बाइबलमा लेिखएको कुरा आफ्नो धमर्सँग निमल्ने भएकोले त्यो गलत पःुतक 
हो भनेर ूमािणत गरेर देखाउन मानबहादरुले बाइबल पढ्न थाल्यो। तर 
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उसले जित बाइबल प ो त्यित नै उसमा येशू नै जीिवत परमेँ वर हनु ्भ े 
कुराको िवँ वास जाग्यो। अन्तमा उसले आफ्नो दय येशूलाई सिुम्पयो। 

  जब उसले मैले त येशूलाई िवँ वास गर भनेर बबुालाई सनुायो तब उसका 
बबुाआमा िरसले चरु भए। ितनीह ले आफ्नो छोरालाई बेःसरी कुटे र घरबाटै 
िनकाली िदए। 

    मानवहादरुकी आमा रातभिर रोइन।् भोिलपल्ट आफ्नो छोरो कहाँ छ 
उसलाई खोजेर एउटा पाठो िदएर भएपिन बोलाइ िदन ुभनेर साथीलाई अनरुोध 
गिरन।् मान बहादरु त्यो पाठो पाएर अत्यन्तै खशुी भयो र ूाथर्ना गय  । 
ूाथर्ना गरेपिछ त्यो पाठो बेचेर भिलबल र जाली िक  भिन मनिभऽ कसैले 
उसलाई घच्घचायो। पाँच गाउँको बीच चौरमा उसले भिलबल खेल्न भिन 
जाली टाँग्यो र त्यहा एक्लै पिन खेल्न थाल्यो। अिन केही यवुाह  त्यताितर 
आएर ितनीह  पिन उसँग खेल्न िमल्छ िक भनेर भ  थाले। “हनु्छ आऊ, 
तर ितमीह  सवैले बाइबलको पद कण्ठ गनुर्पछर्" भ े शतर् मान बहादरुले 
राख्यो। 

  ती जवानह  खशुीसाथ ती बाइबलका पदह  कण्ठ गद भिलवल 
खेल्न थाले। जब ितनीह  खेल्न थाले त्यसपिछ गाउँका अ  यवुाह  पिन 
थिपए र बाइबलको पद कण्ठ गद भिलबल खेल्दै ननर् थाले। जब एउटा खेल 
सिकयो तब अक  खेल पिन सु  गनर् मानबहादरुसँग ती यवुाह ले अनरुोध 
गरे। “हनु्छ , तर ितमीह ले परमेँ वरको बारेमा गीत पिन िसक्नपुछर्" भनेर 
मानबहादरुले भन्यो।यसरी केही समयपिछ नै ती यवुाह ले बाइबलका धेरै 
अंशह  कण्ठ गरे र भजनह  पिन गाउन थाले। 

    जब मैले बाइबल िसकाउने कक्षा संचालन गछुर् भनेर सनुाए तब 
पिहलो िदनमै उसले आफ्नो कथा मलाई भन्यो। त्यसबेला उसले उसँग रहेका 
ितन जना यवुाह लाई पिन मसँग िचनायो। “ती भाइह ले भिलबल खेलेरै 
ससुमाचार सनेुका िथए। ितनीह ले येशूलाई महण गरेका छन ्र ितनीह  पिन 
बाइबल िसकाउने कायर्कतार् हनु चाहन्छन"् उसले भन्यो। 

  घरबाट िनकािलएको मानबहादरु जो फोटोमा हिसलो महुार िलएर 
बिसरहेको छ, धािमर्क मन्थमा िनपूणर् त छैन। तर परमेँ वरको सदा रिहरहने 
राज्यमा रहन नयाँ नयाँ पिरवारह  बनाउन आफ्नो गाउँमा ऊ सिबय छ। 

    यस कथाका लेखक डाक्टर िवल्सन िमसापोग ु सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
चचर्को साउथरन एिशया िडिभजनको मखु्य सिचब हनुहुनु्छ। फोटोमा उहाँ टाइ 
लगाएर बःनभुएको छ। 
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