परमे वरको गिरमामय
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प्रितज्ञाह को प्राथिमकता

यस अध्यायका मूल पदह
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९:११×१७ ,म ी

१५:१×६।

ःमरण गनुपर् न पद: "यिद परमेँवरले िदनुहन
ु े अंश व्यवःथालाई पालन गरे र
पाइने भए

परमेँवरको ूित ाको कुनै अथर् हुँदैन। तर ूित ा गरे र नै

परमेँवरले अॄाहमलाई िदनुभएको िथयो।" वा“ परमेँवरले हामीलाई उपलव्ध

गराउनुभएको अनन्त जीवनको भािगदार व्यवःथा पालनमा भर पदन। यिद
व्यवःथा पालनमा भर पछर् भने परमेँवरको कबुल वा ूित ाको कुनै अथर्
हुँदैन। तर परमेँवर आफ्नै अमसरतामा ूित ा िदनुभएर अॄाहमलाई आफ्नो

उपहार िस मा िदनुभएको िथयो।) "गलाती ३:१८ , पान्तिरत(।

एक राजनैितक नेतालाई एक जना व्यिक्तले यो िज ासा राखे ,“ के तपाईँले
च ुनावको दौरानमा गनुभ
र् एको सबै कबुल वा ूित ाह लाई पूरा गनुभ
र् एको

छ?" त्यस नेताले जवाफ िदए ,“छु ॰॰॰॰॰॰कमसेकम ती सबै ूित ाह
ँ "
मैले पूरा गनर् योजना गरे को िथए।

जुन

कुनै न कुनै समयमा आफूले गरे को कबुललाई कसले तोडेन होला?
आफूले गरे को वा आफूलाई गराइएको ूित ा कसले तोडेनन् होला र ?

ूायजसो हामीले ूित ा गछ वा आफ्नो वचन अ लाई िदन्छ । त्यो

वचनलाई पालन गन मनशाय त हुन्छ िन। तर कितपटक ,त्यसलाई पूरा गनर्
आवँयक ठािनन्दै न। हामीलाई थाहा छ िक कितपय अ ले गरे को कबुल वा

वचनव ता िमठै दे िखएतापिन त्यो केवल झुटमाऽ सािवत हुन्छ।
तर भाग्यवस हाॆो िनिम्त परमेँवरले गनुभ
र् एको ूित ा वा कबुल

मािनसका कबुलह भन्दा िभ छन्। परमेँवरको वचन अटल छ। त्यो
किहल्यै पिन फेिरँदैन। उहाँले भ ुभयो ,“मैल जे भन त्यो पूरा गनछु । मैले
जुन योजना बनाए ँ त्यो पूरा गिरछाड्नेछु।) "यशैया ४६:११ पान्तिरत(।

परमेँवरले अॄाहमलाई गनुभ
र् एको कबुल र त्यसको ४३० वषर्
पिछ िदइएको व्यवःथासँग के सम्वन्ध छ भनेर पावलले हामीलाई गराएको

ध्यानआकषर्ण

यस

अध्यायमा

हे नछ ।

परमेँवरको

कबुल

र

व्यवःथा

पालनको बीचमा कःतो सम्वन्ध छ भनेर हामीले कसरी जा ु ?सुसमाचार
सुनाउने िसलिसलामा त्यसको अथर् के हो?
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१॰ व्यवःथा र िवँवास अथार्त ् आःथा (गलाती ३:१५×१८)

मान पावलको िबरोधीह ले अॄाहम िवँवास ारा जीउने उनको मूल
चिरऽ िथयो भनेर ःवीकार गरे रे ?अॄाहमसँग कुराकानी गरे को चारसय वषर्
पिछ परमेँवरले इॐायलीह लाई व्यवःथा िकन िदइयो भनेर ितनीह ले ूँन

गनछन् भनेर पावललाई थाहा िथयो। के व्यवःथा िदइसकेपिछ पिहलाको
सम्झौता वा करार िनकम्म हुन गएन त?

मािनसको मृत्युको समयमा व्यक्त गिरने इच्छापऽ र परमेँवरले
ँ गनुभ
अॄाहमसग
र् एको करारको बारे मा पावलले गरे को तुलनाको अथर् के हो ?
हेनह
र्ु ोस्: गलाती ३:१५×२० " 15 भाइ हो, ूितिदनको जीवनबाट एउटा

उदाहरण िलऔ ं, एक चोिट पक्का भइसकेपिछ मािनसले बनाएको इच्छापऽ
कसैले र गनर् सक्दै न, न त त्यसमा केही थप्न सक्छ। 16 ूित ाह
अॄाहाम र उनको सन्तानलाई िदइएका िथए। धमर्शाःऽले “सन्तानह लाई”

भन्दै न, यसले त धेरै मािनसह को स त
े िदन्छ। तर धमर्शाःऽले “ितॆो

सन्तानलाई” भन्छ, यसले एक जना मािनसको माऽ स त
े िदन्छ, जो भींट
हुनहु न्ु छ। 17 मेरो भनाइको अथर् यो हो, िक चार सय तीस वषर्पिछ आएको
व्यवःथाले त्यसभन्दा अिघ परमेँवरले पक्का गनुभ
र् एको करारलाई का दै न,

नऽता ूित ा र

भइजानेिथयो। 18 िकनिक उ रािधकार व्यवःथा ारा पाइने
हो भने ूित ा ारा पाइने कुरै आउँदैन। तर परमेँवरले ूित ा ारा नै

अॄाहामलाई यो िदनुभयो।

19 तब व्यवःथाको आवँयकता िकन पर्यो त?

जुन सन्तानलाई ूित ा भएको िथयो, ऊ नआउञ्जेल अपराधको कारणले
व्यवःथा थिपयो। अिन एक जना मध्यःथले ःवगर्दूतह ारा व्यवःथाको
ःथापना गर्यो। 20 एउटै को माऽ मध्यःथ हुँदैन, तर परमेँवर एउटै
हुनहु न्ु छ।"

िलिखत इच्छापऽ वा कबुिलयतनामा र करार ूायजसो दुई िभ ािभ ै
् ूित ा वा करार भनेको दुई जना वा वढी मािनसह को बीचमा
कुरा हुन।

गिरने पारःपिरक समझदारीको सम्झौता हो। यसलाई ूायजसो करार ,

कबुिलयत वा सम्झौता भिनन्छ। तर इच्छापऽ भनेको एक्लै व्यिक्तले व्यक्त

गरे को घोषणापऽ हो। जब मीक भाषामा िलिखत सेप्टोिजन्ट पुरानो करारको
अनुवाद गिरन्छ त्यसबेला मीक शब्द सम्झौता वा कबुिलयत )syntheke

िसनथेक (शब्द परमेँवर र अॄाहमको बीचमा भएको करारलाई ूयोग
गिरँदैन। तर त्यसको स ामा इच्छापऽ)diatgheke िडयािथक (भ े शब्द ूयोग
गिरन्छ। िकन त ?हुनसक्छ ,अनुवादकह ले अॄाहमसँग परमेँवरले
गनुभ
र् एको करारलाई दुई जनाको बीचमा पारःपिरक समझदारी कबुिलयतनामा
होइन भनेर बुझेका िथए। ब

,परमेँवरको करार उहाँको इच्छामा बाहे क
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अ मा आधािरत भएको िथएन। जब परमेँवरले अॄाहमसँग सु मा करार
बाँध्नुभयो त्यसबेला उहाँले “यिद," “र "अथवा “तर "भ े कुराह गाँिसएको

िथएन। परमेँवरको वचन अॄाहमले िबनाशतर् ःवीकार गनुप
र् रे को िथयो।
परमेँवरले अॄाहमसँग गनुभ
र् एको करारलाई िवशेष गिर ःप
पमा
बुझाउन

“इच्छापऽ "र “करार "भ े शब्दको दुई अथर् भएको पावलको

समझमा िथयो। मािनसको इच्छापऽमा कोिह न कोिह हकदार तोिकएको
हुन्छ। त्यसरी नै परमेँवरले गनुभ
र् एको कबुलको हकदारह का नाम पिन

तोिकएको िथयो :ितनीह

िथए अॄाहम र उनका भावी सन्तान उत्पि

१२:१×५, गलाती ३:१६। त्यस कबुलमा जायजेथा वा धनसम्पि को

उ रािधकारी हुने हक पिन समावेश भएको िथयो )उत्पि

१३:१५ ,उत्पि

१७:८ ,रोमी ४:१३ ,गलाती ३:२९। परमेँवरको कबुल किहल्यै पिन
नबदल्ने िवषयचाही ँ पावलको िनिम्त अत्यन्त मह वपूणर् िथयो। जब कानुनी
ूिबया पूरा हुन्छ तब मािनसको इच्छापऽ बदल्न सिकँदै न। त्यसरी नै

परमेँवरले मोशा ारा िदनुभएको व्यवःथाले अॄाहमसँग अगािड गिरएको
करार बदिलँदैन। परमेँवरको करार नै उहाँको ूित ा वा कबुल
िथयो(गलाती ३:१६)। अिन आफूले गनुभ
र् एको कबुल वा ूित ा परमेँवरले

कुनै अथर्मा तोड्नु हु यशैया (४६:११ ,िहॄू ६:१८)।
दे हायका पदह मा करारको स ा ूित ा राख्नुहोस्। ती पदह मा

करारको ःवभावलाई कसरी दे खाइएको छ? करार भनेको परमेँवरको ूित ा

वा कबुल हो भ े अथर् बुझम
े ा ती पदह

कसरी ःप हुन जान्छ ?अिन करार
भनेको के हो भनेर त्यसले कसरी राॆरी बुझाउँछ ?परमेँवरको चिरऽको
बारे मा त्यसले के िसकाउँछ र उहाँको भरोसामा रिहरहन हामी कसरी
िसक्दछ ?हेनह
र्ु स् ती पदह :उत्पि ९:११×१७ " 11 म ितमीह िसत मेरो

यो करार ःथािपत गदर्छु, िक सबै ूाणी फेिर किहल्यै ूलयको पानीले नंट
हुनछ
े ै नन्,अिन पृथ्वीलाई सवर्नाश गनर् फेिर किहल्यै जलूलय हुनछ
े ै न।” 12
अिन परमेँवरले भन्नुभयो, “जुन करार मेरो र ितमीह

र ितमीह का साथमा
भएको हरे क जीिवत ूाणीको बीचमा सबै पुःत सम्मको िनिम्त म ठहराउँदैछु,

त्यसको िचन्ह यही हुन्छ। 13 म बादलमा मेरो इन्िे नी राख्तछु , र मेरो र

पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको िचन्ह हुनछ
े । 14 जिहले-जिहले म
पृथ्वीमा बादल िफँजाउँछु र बादलमा इन्िे नी दे खा पछर्, 15 मेरो र ितमीह
अिन हरे क िकिसमको जीिवत ूाणीको बीचमा रहेको मेरो करार म सम्झनेछु।

पानीले फेिर किहल्यै सबै ूाणीलाई नाश गन ूलय ल्याउनेछैन। 16 जुन
बेला बादलमा इन्िे नी दे खा पछर्, म त्यो हेरेर यो सधको करारलाई सम्झनेछु,
ँ बाँिधएको छ।” 17 यसरी
जो परमेँवर र पृथ्वीका सबै जीिवत-जीवातसग
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परमेँवरले नोआलाई भन्नुभयो, “मैले पृथ्वीका सारा ूाणी र मेरो बीचमा

बाँधेको करारको िचन्ह यही हो।” , उत्पि १५:१८-२१ " 18 त्यसै िदन
परमूभ ुले अॄामिसत यसो भनेर करार बाँध्नुभयो, “ितॆा सन्तानह लाई

िमौदे शको नदीदे िख महानदी यूृेिटससम्मको यो दे श मैले िदएको छु – 19
केनी, कनज्जी, कदमोनी, 20 िह ी, पिरज्जी, रपाई, 21 एमोरी, कनानी, िगगार्शी
र यबूसीह का दे शह िदएको छु ।" र उत्पि १७:१×२७ " 1 जब अॄाम
उनान्सय वषर्का भए तब परमूभ ु अॄामकहाँ दे खा पनुभ
र् यो, र ितनलाई
भन्नुभयो, “म सवर्शिक्तमान्परमेँवर हुँ। मेरो सामु िहँ , र िनद ष भएर बस्।
2 मेरो र ितॆो बीचमा म आफ्नो करार पक्का गनछु , र म ितॆो अत्यन्तै वृि

गराउनेछु।” 3 तब अॄाम घोप्टो परे , र परमेँवरले ितनलाई यसो भन्नुभयो, 4
ँ ै छ। ितमी असं खय
् जाित-समूहको िपता हुनछ
“हेर,् यो मेरो करार ितमीसग
े ौ।
5 अब उूान्त ितॆो नाउँ अॄाम हुनछ
े ै न, तर अॄाहाम* हुनछ
े , िकनिक मैले

ितमीलाई असं ख्य जाितसमूहको िपता तुल्याएको छु । 6 म ितमीलाई अत्यन्तै
बनाउनेछु। ितमीबाट

फल्दो-फुल्दो तुल्याउनेछु, र ितमीबाट धेरै जाितह
राजाह

उत्पन्न हुनछ
े न्। 7 ितमी र ितमीपिछका ितॆा सन्तानका परमेँवर

हुनलाई मेरो करार मेरो र ितॆो र ितमीपिछका ितॆा सन्तानह का बीचमा
्
युग-युगसम्म ःथािपत गनछु । 8 ितमीले ूवास गरे को यो दे श, अथार्तसारा

कनान दे श ितमी र ितॆा भावी सन्तानलाई अनन्त अिधकारको िनिम्त िदनेछु, र

म ितनीह का परमेँवर हुनछ
े ु ।” 9 अिन परमेँवरले अॄाहामलाई भन्नुभयो,
“ितमीले चािहँ मेरो करार पालन गनुप
र् छर्– ितमी र ितमीपिछका ितॆा

सन्तानह ले ितनका पुःत सम्म। 10 मेरो र ितॆो, र ितमीपिछका ितॆा

सन्तानह का बीचमा भएको ितमीह ले पालन गनुप
र् न मेरो करार यही हो:

ितमीह मध्येको हरे क पु ष-जाितको खतना हुनपु छर्। 11 ितमीह को आफ्नो
खलड़ीको खतना हुनपु छर्। मेरो र ितमीह का बीचमा भएको करारको िचन्ह

यही हुनछ
े । 12 ितमीह का पुःत सम्म ितमीह मा हरे क पु ष आठ िदनको

हुने िबि कै त्यसको खतना गिरओस्, र साथै ितनीह को पिन, जो ितमीह का
सन्तान होइनन्, चाहे घरमा जन्मेको होस्अथवा कुनै िवदे शीबाट दाम हालेर

िकनेको होस्। 13 चाहे ितॆो घरमा जन्मेको होस्वा दाम हालेर िकनेको

होस्जसको खलड़ीको खतना भएको छै न, त्यसको खतना हुनैपछर्। यसरी मेरो

करार ितमीह को शरीरमा पिछ परन्तुसम्म हुनछ
े । 14 खतना नगिरएको

जुनसुकै पु ष-जाित जसको खलड़ीको खतना भएको छै न, त्यो मािनस आफ्नो

जाितबाट बिहंकार गिरनेछ। त्यसले मेरो करार भ

गछर्।” 15 फेिर
परमेँवरले अॄाहामलाई भन्नुभयो, “ितॆी पत्नी साराईलाई चािहँ अबदे िख साराई
नाउँले नबोलाउनू, तर त्यसको नाउँ सारा हुनछ
े । 16 म त्यसलाई
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आिशष्िदनेछु, र िनँचय नै त्यसबाट म ितमीलाई एउटा छोरो िदनेछु। म
त्यसलाई आिशष्िदनेछु, र त्यो धेरै जाितह की आमा हुनछ
े े । जाित-जाितह का
राजाह

त्यसबाट उत्पन्न हुनछ
े न्।” 17 तब अॄाहाम घोप्टो परी मनमनै

हाँसेर भने, “के सय वषर् पुिगसकेकोलाई सन्तान होला? नब्बे वषर् पुगक
े ी साराले
बालक जन्माउिलन्र?” 18 अिन अॄाहामले परमेँवरलाई भने, “इश्माएल नै
तपाईंको आिशष्मा बाँिचरहे त हुन्छ।”

19 तब परमेँवरले भन्नुभयो, “हो,

तर ितॆी पत्नी साराले नै ितॆो लािग एउटा छोरा जन्माउनेछे, र ितमीले
त्यसको नाउँ इसहाक राख्नेछौ। म त्यसिसत र त्यसपिछ हुने त्यसका

सन्तानिसत आफ्नो करार ःथािपत गनछु । 20 अिन इँमाएलको िवषयमा
चािहँ मैले ितॆो िबन्ती सुन। हेर,् म त्यसलाई आिशष्िदनेछु, र म त्यसलाई
फल्दो-फुल्दो तुल्याएर ूशःत गरी त्यसको वृि गनछु । बा॑ शासकको त्यो
िपता हुनछ
े , र म त्यसबाट एउटा ठू लो जाित उत्पन्न गराउनेछु। 21 तर मेरो
ँ ै ःथािपत गनछु , जसलाई साराले आउँदो साल यही
करार त म इसहाकसग

समयमा ितमीबाट जन्माउनेछे।” 22 ितनीिसत कुरा गिरसक्नुभएपिछ परमेँवर
अॄाहामकहाँबाट जानुभयो।

23 अॄाहामले आफ्नो छोरो इँमाएल र आफ्नो
घरमा जन्मेका र दाम हालेर िकनेका आफ्ना सबै कमारा, आफ्नो घरका पु षजाित

सबैलाई

िलएर

ितनलाई

परमेँवरले

भन्नुभएबमोिजम

त्यसै

िदन

ितनीह का खलड़ीको खतना गरे । 24 आफ्नो खलड़ीको खतना गदार् अॄाहाम

उनान्सय वषर् पुगक
े ा िथए, 25 र ितनको छोरो इँमाएलचािहँ आफ्नो खलड़ीको

खतना गदार् ते॑ वषर्का िथए। 26 अॄाहाम र ितनको छोरो इँमाएलको

खतना एकै िदनमा भएको िथयो। 27 ितनको घरमा जन्मेका र िवदे शीह बाट
ँ सग
ँ ै भयो।"
दाम हालेर िकनेका सबै पु षह को खतना ितनको खतनासग
२॰ िवँवास तथा आःथा र व्यवःथा वा धािमर्क िविधह (रोमी ३:३१)
कुनै पिन मािनस परमेँवरसँग व्यिक्तगत सम्वन्ध राख्न चाहन्छ भने

उसको जीवनलाई िवँवास तथा आःथाले पूणर् मा ढाक्नुपछर् भनेर पावलले

कडा

पमा आफ्नो तकर् ूःतुत गरे का िथए। मुिक्तको लािग न त खतना न

त कुनै व्यवःथाका िरितिथित पिहला पालन गनुप
र् छर् भनेर उनले बारम्बार
दोहोर्याउँछन्। यो िकनभने “येशू भी लाई िवँवास गदार् नै हामी

परमेँवरको सामु धमीर् ठहिरन सक्दछ ,तर व्यवःथाको पालन गरे र होइन "
(गलाती २:१६)भ े उनको भनाइ िथयो। त्यसकारण मूलभूत

पमा भ े हो

वा धमर्कमर् गरे र दे खाउने होइन तर येशूमािथको
आःथाले सुसिज्जत भएर बःनु नै येशूभक्तको पिरभाषा हो (गलाती ३:७) ।

भने व्यवःथालाई पालन

(व्यवःथा भन्दा दुई भागमा िवभािजत परमेँवरको अधीनिनदशन हुन भनेर
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हामीले बुझ्नु पदर्छ। एउटा भाग त त्यो हो मिन्दरमा गिरने बिलपूजाआजा र
ँ
ँ छ जसको अन्त उहाँको
यहू दी हुन शु
िविध जसले येशूलाई औल्याउ

मृत्युपिछ भयो। अिन अक भाग दश आ ा हो जुन िबषेश गरे र पत्थरमा
कँ ु िदएको िथयो। मािनसलाई नैितक आचरणमा ढाल्ने त्यस व्यवःथालाई

नैितक व्यवःथा पिन भन्दछ।।यहू दी इसाईह ले बिलूथाको अन्त भएको त
माने तर दश आ ालाई के गन त भनेर पावलसँग िभं डेका िथए।त्यसकारण ,

के दश आ ा व्यवःथाको मूल्य छै न त ?,के परमेँवरले त्यस व्यवःथालाई
िनलम्वन गनुभ
र् यो त?

हो मुिक्त भनेको िवँवास वा आःथाबाट हो तर व्यवःथा वा आ ालाई

पालन गरे र होइन। अब के िवँवासले परमेँवरको त्यस नैितक व्यवःथालाई
हटाउँदछ त ?दे हायका पदह ले ःप
पमा ूत्येक मािनसले अपनाउनु पन
परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाको बारे मा हामीलाई के भन्दछ ?हेनह
र्ु ोस् :
रोमी ३:३१ " तब के हामी यही िवँवास ारा व्यवःथालाई र गन?
कदािचत्होइन! ब हामीह त व्यवःथालाई कायम वा जािर पो राख्छ ।",

रोमी ७:७-१२ " 7 हामीले के भन्ने त? व्यवस्था पाप हो? कदािप होइन! यिद
व्यवःथा नभए मैले पाप थाहा पाउनेिथइन,ँ िकनिक “तले लोभ नगर”् भनी
ँ 8 तर पापले
व्यवःथाले नभनेको भए लोभ गनुर् के हो सो थाहा पाउनेिथइन।

आ ामा मौका पाएर ममा सबै िकिसमका लोभ उत्पन्न गरायो। व्यवःथािवना
त पाप मुदार्तल्ु य हो। 9 व्यवःथािवना रहँदा एक पल्ट म जीिवत िथए,ँ तर
आ ा आएपिछ पाप जािगउ ो, र मचािहँ मर। 10 जीवनको ूित ा िदने

त्यही आ ाले मेरो िनिम्त मृत्यु ल्यायो। 11 िकनिक पापले आ ा ारा मौका
पाएर मलाई छल्यो, र त्यसै ारा मलाई मार्यो। 12 व्यवःथा पिवऽ छ, र

आ ा पिवऽ, न्यायस त र असल छ।', रोमी ८:१-४ " 1 यसकारण अब
भींट येशूमा भएकाह लाई दण्डको आ ा छै न। 2 पाप र मृत्युको
व्यवःथाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवःथाले भींट येशूमा मुक्त पारे को
छ। 3 पापमय ःवभावले दुबल
र् पािरएको हुनाले व्यवःथाले जे गनर् सकेन
् ले आफ्ना पुऽलाई पापमय शरीरको ःव पमा
परमेँवरले गनुभ
र् यो, अथार्तउहाँ

पापबिलझ पठाउनुभयो। यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण्ड िदनुभयो, 4
ु े िक व्यवःथाको उिचत आवँयकता हामीमा पूणर् होस्, हामी जो
यस हेतल
पापमय ःवभावअनुसार होइन, तर पिवऽ आत्माअनुसार चल्दछ ।" र म ी

५:१७×२० " 17 “व्यवस्था अथवा अगमवक्ताह लाई र गनर् म आएको
ँ
भन्ने नसम्झ। म ती र गनर् होइन, तर पूरा गनर् आए।
18 िकनभने साँच्चै
म ितमीह लाई भन्दछु , जबसम्म ःवगर् र पृथ्वी टलेर जाँदैन तबसम्म सबै कुरा

पूणर् नभई कुनै िकिसमले व्यवःथाबाट एउटा माऽा वा एउटा िबन्दु टल्नेछैन।
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19 यसैकारण जसले यी आ ाह मध्ये सबैभन्दा सानोलाई उल्ल न गलार्, र

मािनसह लाई त्यसै गनर् िसकाउला, स्वगर्को राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो

कहलाइनेछ। तर जसले ती आ ाह
राज्यमा त्यो ठू लो कहलाइनेछ।

पालन गलार् र िसकाउला, स्वगर्को

20 िकनभने म ितमीह लाई भन्दछु ,

ितमीह को धािमर्कता शाःऽी र फिरसीह को भन्दा बढ़ी भएन भने ितमीह
कुनै रीितले ःवगर्को राज्यमा ूवेश गनछै नौ।"

रोमी ३ अध्यायमा पावलले ूःतुत गरे का आफ्नो तकर् गलातीमा
छलफल गिरएको िवँवास र व्यवःथाको समान छ।। आफूले गरे को

िटप्पणीले गदार् व्यवःथाको मोलमा वा र गराएर िवँवासलाई पावलले अिघ
सािररहे को छ भनेर कुनै कुनैले सोच्दछ भनेर पावललाई थाहा िथयो।
त्यसकारण पावल आफैले यो ूश्न सोध्दछ :“के त्यस िवँवास वा आःथाले
व्यवःथालाई फ्यािकँिदन्छ त?" (रोमी ३:३१ पान्तिरत(। “फ्याँिकने "वा
“र

"गन भ े शब्द कटािगर्यो katargeo) बाट अनुवाद गिरएको हो। यिह
शब्दलाई पावलले ूायजसो ूयोग गरे को हामी पाउँछ । यसै लाई िविभ

अनुवादमा उतानर् सिकन्छ। जःतै “बेकारको) "रोमी ३:३

पान्तिरत(,

“िनलम्वन वा हटाउनु) "एिफसी २:१५(, “नगण्य वा शुन्यतामा झानु)र् "रोमी
६:६ पान्तिरत(, र अझ “नाश गनु)र् "१ कोरन्थी ६:१३। येशू बुसमा

टाँिगन्दा परमेँवरको दश आ ाको औिचत्य समाप्त भयो वा हटाइयो भनेर

आज पिन कितपयले दावी गदर्छन्। तर पावलले कडा शब्दमा त्यस धारणाको
ूितकार गद भन्दछ “अहँ ,कदापी होइन "!अझ एक कदम अगािड गएर
पावलले भन्दछन् ,आफूले ूचार गरे को सुसमाचारले त परमेँवरको त्यो
व्यवःथा वा दश आ ालाई ःप
िदँदछ।"
परमेँवरले

आफ्नो

पमा “ःथािपत गदर्छ वा िनरन्तरता

व्यवःथाको

उच्च

गिरमामय

वा

आदरलाई

िवँवास ारा धमीर् ठहिरन्छ भ े योजना दे खाउन आफ्नो पुऽलाई बिल चढ्न
िदनुभएको िथयो िकनभने पापले मािनसको मृत्युको माग गदर्छ वा उसको

स ामा कोही मनुप
र् न ठहर्याँछ। यिद िवँवास ारा मािनस धमीर् ठहिरएको

कारणले परमेँवरको दश आ ा खारे ज हुन्छ भने पापीलाई उसको पापबाट
छु टकारा िदन र परमेँवरसँग पुनिमर्लन गनर् येशू भी को मृत्युको कुनै

आवँयक हुने िथएन।

“िदलै देिख गरे को सत्य िवँवास वा आःथामा लागेको पापीले
परमेँवरको व्यवःथालाई पालन गरे र उहाँको इच्छा अनुसार उहाँलाई
प

ाउन उत्सुक हुन्छ।॰॰॰ मुिक्तदातालाई िभऽी

दयदे िख ूेम दे खाउने

आधार नै वाःतिवक िवँवास हो। यसले नै परमेँवरको आ ा पालन गनर्
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अमसर गराउँदछ।"×एसिडए बाइबल कमेन्टरी ,ठे ली ६ ,पृ॰ ५१०बाट

पान्तिरत।

िवँवासले दश आ ा वा व्यवःथालाई िनलम्वन गछर् भ े धारणा

यिद पावलको हो भने िवश्वासीह को िःथित कःतो हुने होला ,सोच्नुहोस्।

यसको अथर् के अब व्यिभचार गन ,चोन ,हत्या गन आिद वैध वा िनरपराधमा
गिनयो त ?यिद तपाईँले परमेँवरको शिक्त ारा उहाँको आ ालाई आत्मसात्
गनुभ
र् यो भने कितपय शोक ,वेदना र क बाट राहत पाउनुहन
ु े िथयो होला भ े
धारणालाई सोच्नुहोस। परमेँवरले िदनुभएको दश आ ाको कुनै पिन भागलाई

नमान्दा तपाईँ वा अ

कुनै क

भोग्नु परे को के तपाईँलाई थाहा छ?

३॰ दश आ ा वा व्यवःथाको उ ँ
े य (गलाती ३:१९×२९)

गलाती ३:१९×२९मा पावलले बारम्वार “व्यवःथा "भनेर नै तोकेर
छलफल गरे को पाइन्छ। गलातीको यस भागमा जब पावलले व्यवःथा भनेर
ँ
सम्वोधन गदर्छन् त ,उनले कुन व्यवःथालाई औल्याइरे
का िथए? हेनह
र्ु ोस्: "
19 तब व्यवःथाको आवँयकता िकन पर्यो त? जुन सन्तानलाई ूित ा भएको

िथयो, ऊ नआउञ्जेल अपराधको कारणले व्यवःथा थिपयो। अिन एक जना
मध्यःथले ःवगर्दूतह ारा व्यवःथाको ःथापना गर्यो। 20 एउटै को माऽ
्
21 तब के व्यवःथा
मध्यःथ हुँदैन, तर परमेँवर एउटै हुनहु न
ु छ।
परमेँवरका ूित ाह का िव

छ र? कदािप छै न। यिद जीिवत पानर् सक्ने

व्यवःथा िदइएको भए, धािमर्कता साँच्चै व्यवःथाबाट हुनिे थयो। 22 तर
धमर्शाःऽले बताउँछ, िक सबै कुरा पापको कैदमा छ, तािक जुन ूित ा येशू

भींटमािथ िवँवास ारा िदइएको िथयो, त्यो िवँवास गनह लाई िदइओस्।

23 तर िवँवास आउन अिघ हामी व्यवःथाको वशमा िथय , र िवँवास ूकट
नभएसम्म हामी थुिनएका िथय । 24 िवँवास ारा हामी धमीर् ठहिरन सक

भनेर व्यवःथालाई हाॆो सं रक्षक भई हामीलाई भींटसम्म डोर्याउने िजम्मा

िदइयो। 25 तर अब िवँवास आएको हुनाले अब उूान्त हामी सं रक्षकको
अधीनमा छै न ।
26 िकनिक िवँवास ारा ितमीह
सबै भींट येशूमा
परमेँवरका सन्तान हौ। 27 िकनिक ितमीह मध्ये जितको भींटमा बिप्तःमा
भयो, ितमीह

सबैले भींटलाई धारण गरे का छौ। 28 अब न त यहू दी छ न
मीक, न कमारा छ न फुक्का, न त पु ष न ःऽी छ, िकनभने भींट येशूमा

ितमीह

सबै एउटै हौ। 29 यिद ितमीह

भींटका हौ भनेता ितमीह

अॄाहामका सन्तान हौ, र ूित ाबमोिजम उ रािधकारीह

हौ।"

पद १९मा उल्लेिखत “नआउ ल
े "भ े शब्दले व्यवःथा अःथायी
भएको जनाउँछ भनेर कितपय मािनसह ले िवँवास गरे को पाइन्छ। यो
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पदले िरितिथित वा पिवऽ मिन्दरमा गिरने आराधना िबिधलाई औल्याउँछ भनेर

ती मािनसह ले दावी गदर्छन्। िकनभने त्यस िबिधको उ ँ
े य बुसमा पूरा
भएको िथयो ,अथार्त ् त्यस िबिधमा गिरने सम्पूणर् कायर् जसले येशूलाई
ँ
ँ थ्यो त्यो बुसमा सम्प भइसकेकोले ती िबिधह को औिचत्य समाप्त
औल्याउ

भइसकेको िथयो। यो तकर् अत्यन्त सिह भएको पिन दे िखन्छ। तर गलातीको
पऽमा पावलले त्यस तकर्लाई अिघ सारे को दे िखन्दै न। हो ,पापको ज्यादतीले
मिन्दरमा पालन गन धािमर्क िरितिथित र नैितक व्यवःथा अथार्त ् दश आ ा
गदार् सीनै पहाडमा परमेँवरले थिपनुभएको िथयो। त्यसमा दश आ ाचािहँ

पत्थरमा कँ ु िधएर िदनुभएको िथयो भने अ

िबिधह चािहँ परमेँवरको िनदशन

बमोिजम मोसाले लेखेका िथए। तर जब हामी दे हायका िज ासाह लाई अिघ
सादर्छ तब मिन्दरमा कायार्न्वन गिरने व्यवःथालाई पावलले सम्वोधन नगिर
उनको मनमा दश आ ा अथार्त ् नैितक व्यवःथालाई सम्वोधन गरे को िथयो
भ े आभास हामी पाउँदछ ।

के पावलको भनाई अनुसार नैितक व्यवःथा वा दश आ ा थिपएको
िथयो त? तर त्यस समयमा के थिपएको िथयो? हेनह
र्ु ोस् तुलनात्मक पमा

दे हायका पदह : गलाती ३:१९ " तब व्यवःथाको आवँयकता िकन पर्यो त?

जुन सन्तानलाई ूित ा भएको िथयो, ऊ नआउञ्जेल अपराधको कारणले
व्यवःथा थिपयो। अिन एक जना मध्यःथले ःवगर्दूतह ारा व्यवःथाको
ःथापना गर्यो।" र रोमी ५:१२-२१ " 12 एक जना मािनस ारा सं सारमा
पाप आयो, र पापबाट मृत्यु। यसरी सबै मािनसले पाप गरे का हुनाले सबै

मािनसमा मृत्यु फैिलयो। 13 व्यवःथा िदइन अिघ पिन सं सारमा पाप िथयो, तर
जहाँ व्यवःथा छै न, त्यहाँ पापको लेखा पिन हुँदैन। 14 आदमदे िख िलएर

मोशासम्मका मािनसह मािथ मृत्युले राज्य गर्यो, ितनीह मािथ पिन जसले
आदमले गरे जःतो अपराध गरे का िथएनन्। ती आदमचािहँ आउनुहन
े ो ूित प
ु क

िथए। 15 िस को वरदान र त्यस अपराधमा केही समानता छै न। िकनिक
एक जना मािनसको अपराधले गदार् धेरै मरे भनेता झन्बढ़ी परमेँवरको अनुमह
् शू भींट ारा आएको िस को वरदान धेरैका
र एक जना मािनसको, अथार्तये
िनिम्त ूशःत भयो। 16 िस को वरदानचािहँ त्यस एक जना मािनसको
पापको नितजाजस्तै होइन। िकनिक एउटा अपराधको इन्साफले दण्डको आ ा

ल्यायो, तर धेरै अपराधका पिछ आउने िस को वरदानले िनद षीकरण
ल्याउँछ। 17 यिद एउटै मािनसको अपराधले गदार् त्यस मािनस ारा मृत्युले
राज्य गर्यो भनेता झन्बढ़ी ूशःत अनुमह र धािमर्कताका िस को वरदान
पाउनेह ले एउटै मािनस येशू भींट ारा जीवनमा राज्य गनछन्। 18 यसैले

जसरी एउटै मािनसको अपराधले सबै मािनसह

९2

दण्डका भागीदार बने, त्यसरी

नै एउटै मािनसको धािमर्कताको कामले सबै मािनसका िनिम्त धमीर् ठहराएर
जीवन ल्याउँछ। 19 िकनिक जसरी एउटै मािनसको अना ाकािरताले धेरै जना

पापी बनाइए, त्यसै गरी एकै जनाको आ ाकािरता ारा धेरै जना धािमर्क

बनाइनेछन्। 20 व्यवःथा आयो र अपराधको वृि भयो, तर जहाँ पाप बकयो
ु े िक जसरी पापले मृत्युमा राज्य
अनुमह झन्बढ़ी माऽामा बकयो, 21 यस हेतल
गर्यो, त्यसै गरी येशू भींट हाॆा ूभ ु ारा अनुमहले धमीर् ठहराएर अनन्त

जीवनसम्म राज्य गरोस्।"

सीनै पहाडमा िदएको व्यवःथा अॄाहमसँग परमेँवरले गनुभ
र् एको

करारमा थिपएको िथयो भनेर पावलले भ खोिजरहे का होइनन् ,िकनभने यिद
हो भने के अॄाहमसँग गिरएको ूथम् करारमा सं शोधन गिर नयाँ िविध
थिपएको हो त ?यस पिछको अध्यायमा पढ्नुभयो भने सीनै पहाडमा िदइएको

व्यवःथा

धेरै

अिघदे िखनै

िथयो

भनेर

तपाईँले

पाउनुहन
ु ेछ। ब
इॐालयलीह लाई सीनै पहाडमा िदइएको व्यवःथाको उ ेँय िबल्कुल फरक
िथयो भनेर पावलले आफ्नो तकर् ूःतुत गदर्छन्। मािनसह लाई परमेँवरितर

फकर्न र उहाँले िदनुभएको अनुमहलाई उहाँमा िवँवास ारा आउने ूत्येक

व्यिक्तले पाउन् भ े उ ेँयले व्यवःथा वा दश आ ा िदइएको िथयो। दश

आ ाले हाॆो पापी ःवभावलाई ूकट गदर्छ र हामीलाई परमेँवरको
ँ
ँ दछ। मुिक्तलाई ूा गनर् कुनै कायर्बम
अनुमहको आवँयकतालाई औल्याउ
गनर् त्यो व्यवःथा जसलाई िबिधको शासनमा रहने नैितक आ ा पिन भिनन्छ,

िदएको होइन। तर पापको वृिध्दलाई दे खाउन व्यवःथा िदएको िथयो )रोमी
५:२०

पान्तिरत ।“व्यवःथा आयो तब पापको वृि

भयो "भनेर अक्षरस

पमा झ हे दार् व्यवःथा नआएको भए पाप पिन हुने िथएन भ े अपूणर् धारणा
मािनसको मनमा हुनसक्दछ(। तर हाॆो जीवनमा बिढरहे को पापलाई ःप
पमा दे खाउने व्यवःथा अथार्त ् दश आ ाको उ ेँय हो।(रोमी ७:१३)।

परमेँवरको पिवऽ ःथानमा गिरने िरितिथितको व्यवःथाले मसीह वा
ँ
ँ थ्यो। मुिक्तदाताको आवँयकता र
आउनेवाला अिभषेक व्यिक्तत्वलाई औल्याउ

उहाँको पिवऽतामा त्यसले केिन्ित गदर्थ्यो। पाप हाॆो ूाकृितक ःवभावको
भाग होइन भनेर नैितक व्यवःथा वा दश आ ाले दे खाउँदछ िकनभने यसमा
"ितमीले

नगनु"र्

भ े

आदे शह

िदएका

छन्।

पापले

परमेँवरको

व्यवःथालाई )दश आ ा (तोड्दछ )रोमी ३:२० ,रोमी ५:१३,२० ,रोमी
७:७,६,१३(। त्यसै कारण खुलःत

पमा पावलले भन्दछन् :“यिद त्यहाँ

व्यवःथा वा अधीनिनयम अथार्त ् िबिधको शासननै छै न भने ,त्यसलाई तोड्नु
कुरै हुँदैन) "रोमी ४:१५ पान्तिरत।
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“परमेँवरको आ ा वा दश आ ाले ठू लो दे खाउने िससा) आई

ग्लास (जःतो काम गदर्छ। त्यो ठू लो पान िससाले वःतुमा भएको दागलाई
झन फोहर पान गरे र थिप िदँदैन। ब यस िससाले फोहरलाई झन ःप
ँ ाले हामीले हे न र्
पमा फोहर दे खाउँदछ ,जुन िक ना ो आख

सक्दै न ।"×िविलयम हे िन्सक्सन् ,न्यु टे ःटामेन्ट कमेन्टरी, एक्ःपोिजशन अन

गलेिशयनस् )माण्ड रािपड ,िमिशगन :बेकर बुक हाउस ,१९६८(, पृ॰

१४१बाट

पान्तिरत।

४॰ परमेँवरको व्यवःथा ,िवषेश गरी दश आ ाको लामो इितहास (उत्पि
९:५,६)

सीनै पहाडमा व्यवःथा थिपयो भनेर के पावलले भन्दछन् त? यसको
अथर् के त्यो भन्दा अिघ व्यवःथा िथएन त ?यिद िथयो भने सीनैमा िदएको
व्यवःथा र अगािड भएको व्यवःथामा कुनै िभ ता छ त ?हेनह
र्ु ोस् :उत्पि

९:४-६ " 4 “तर मासु त्यसको ूाण िदने रगतसमेत नखाओ। 5 र
ितमीह को ूाण िदने रगतको स ा म िनँचय लेखा िलनेछु। हरे क पशुदेिख म
ूाणको साटो िलनेछु, र हरे क मािनसदे िख पिन आफ्नो दाजुभाइका ूाणको साटो
म िलनेछु। 6 “जसले मािनसको रक्तपात गछर्, मािनसबाटै त्यसको रक्तपात
हुनछ
े , िकनभने परमेँवरले मािनसलाई आफ्नै ःव पमा बनाउनुभएको हो।" ,
उत्पि

१८:१६-२१ " 16 तब ती पु षह

त्यहाँबाट सदोमितर हेन र् लागे।
अॄाहाम उनीह िसत अिल परसम्म बाटो दे खाउन गए। 17 परमूभ ुले
भन्नुभयो, “मैले गनर् लागेको काम के अॄाहामबाट लुकाएर राखू ?ँ 18
अॄाहामबाट एउटा ठू लो र शिक्तशाली जाित बन्नेछ, र त्यस ारा नै पृथ्वीका

त्यसले आफ्ना छोराछोरीह
र
घरानालाई धमर् र न्याय गरे र परमूभ ुको मागर् पालन गनर्लाई आ ा
िदओस्भनेर मैले त्यसलाई छानेको छु । यसैले नै परमूभ ुले अॄाहामिसत
गनुभ
र् एको ूित ा पूरा गिरिदनुहन
े ।” 20 तब परमूभ ुले भन्नुभयो, “सदोम र
ु छ
सबै

जाितह ले

गमोराको िव

आिशष्पाउनेछन्िकनभने

मा ठू लो आवाज उठे को छ, र ितनीह का पाप सा॑ै ज्यादा

भएका छन्। 21 अब त्यही आवाजअनुसार ितनीह बाट यो काम भएको हो
िक होइन भनी हेनल
र् ाई म तल ओ र जानेछु। होइन रहेछ भने मलाई थाहा
हुनछ
े ।” , उत्पि

२६:१-६ " 1 अॄाहामको समयमा परे को अिनकालबाहेक

त्यस दे शमा अक अिनकाल पिन पर्यो। तब इसहाक पिलँतीह का राजा
अबीमेलेककहाँ गरार दे शमा गए। 2 परमूभ ुले ितनीकहाँ दे खा परे र ितनलाई
भन्नुभयो, “िमौमा नजाऊ, तर मैले ितमीलाई भनेकै ठाउँमा बस् । 3 त्यही

ँ रहनेछु, र ितमीलाई आिशष्िदनेछु, िकनिक
ठाउँमा बसोबास गर ् र म ितमीसग
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ँ शपथ हालेर िदएको ूित ा म पूरा गरे र ितमीलाई
मैले ितॆो बाबु अॄाहामसग
र ितॆा सन्तानलाई यी नै दे शह िदनेछु। 4 ितॆा सन्तानलाई आकाशका
ताराह
झ बढ़ाउनेछु, र ितनीह लाई यी सबै दे श िदनेछु। ितॆै
ारा सं सारका सबै जाितह ले आिशष् पाउनेछन्, 5 िकनभने
अॄाहामले मेरो वचन पालन गर्यो, र मैले िदएका आदे शह , मेरा आ ाह ,
मेरा िनयमह र मेरा िविधिवधानह को ूितपालन गर्यो।” 6 यसैकारण

सन्तानह

इसहाक गरारमा नै बसे।", उत्पि ३९:१-१२ " 1 अब योसेफ िमौमा
लिगए, र फारोका एउटा अिधकृत, अ रक्षकका कप्तान पोतीफर भन्ने एक जना

िमौीले ितनलाई त्यहाँ ल्याउने इँमाएलीह का हातबाट िकने। 2 परमूभ ु
योसेफको साथमा हुनहु न्ु थ्यो, र त्यहाँ ितनको उन्नित भयो। ितनी आफ्ना िमौी
मािलकको घरमा बःथे। 3 ितनका मािलकले परमूभ ु ितनको साथमा
ु एको र ितनले गरे का सबै काममा परमूभ ुले उन्नित गराउनुभएको दे खे।
हुनभ

4 यसैले उनको िनगाह योसेफमािथ र ो। योसेफले उनको सेवा-टहल गथ।
ँ भएका सब
उनले ितनलाई आफ्नो घरको मुख्य कािरन्दा तुल्याएर उनीसग

ँ
थोकको िजम्मा ितनलाई िदए। 5 उनले ितनलाई आफ्नो घरको र आफूसग
भएका सबै कुराको मुख्य कािरन्दा तुल्याएको समयदे िख परमूभ ुले योसेफको
खाितर त्यस िमौीको घरमा आिशष्िदनुभयो। परमूभ ुको आिशष् उनको
ँ भएका सबै
घरबार, अन्न-खेत र सबै कुरामािथ िथयो। 6 यसैले आफूसग

ँ
उनले योसेफको िजम्मामा छोिड़िदए। आफूले खाने भोजनबाहेक आफूसग
भएको अ कुनै कुराको िवषयमा उनी वाःता राख्दै निथए। योसेफ सुन्दर र

हेनम
र् ा राॆा िथए। 7 केही समयपिछ ितनका मािलककी पत्नीले योसेफमािथ
ँ सुत।”
्
नजर लगाएर भिनन्, “मसग
8 तर ितनले अःवीकार गरे र आफ्ना
मािलककी पत्नीलाई भने, “हेनह
र्ु ोस्, म यस घरमा भएकोले गदार् मेरा
ँ भएका
मािलकलाई यस घरमा भएको कुनै कुराको पिन िफबी छै न, र उहाँसग
सबै कुरा उहाँले मेरै िजम्मामा िदनुभएको छ। 9 यस घरमा मभन्दा ठू लो
कोही छै न। उहाँले तपाईंबाहेक सबै कुरा मलाई िदनुभएको छ, िकनभने तपाईं
उहाँकी पत्नी हुनहु न्ु छ। तब कसरी यःतो घोर दुंट काम गरे र परमेँवरको
ँ कुरा गरे तापिन
िव मा मैले पाप गनु?र् ” 10 अिन ितनले िदनिदनै योसेफसग

ितनीिसत सुत्न अथवा ितनीिसत बःन योसेफ मानेनन्। 11 एक िदन योसेफ

आफ्नो काम गनर् घरिभऽ गएका िथए। घरमा अ

कोही काम गन मािनस
् तर आफ्नो
िथएन। 12 ितनले योसेफको लुगा समातेर भिनन्, मिसत सुत।”

लुगा ितनकै हातमा छोड़े र योसेफ भागे, र घरबाट बािहर िनःके।" र ूःथान
१६:२१×३० " 21 यसरी िबहान-िबहान ितनीह हरे क मािनसले आफूले
खाने जित बटुल्थे, र घाम िछिप्पएपिछ त्यो िबलाइहाल्थ्यो। 22 छै ट िदनचािहँ
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् कको िनिम्त दुई-दुई ओमेर बटुले, अिन समुदायका
ितनीह ले दोबर, अथार्तहरे
सबै नाइकेह आएर मोशालाई त्यो कुरा बताए। 23 तब ितनले ितनीह लाई
भने, “परमूभ ुले अ॑ाउनुभएको कुरा यही हो: ‘भोिल िवौामको िदन हो,

परमूभ ुको िनिम्त एक पिवऽ शबाथ हो। जे पकाउनु छ, सो पकाओ, र जे

उमाल्नु छ, सो उमाल। जित उिॄन्छ त्यो आफ्नो िनिम्त िबहानसम्मलाई

राख’।” 24 मोशाले आ ा गरे झ त्यो ितनीह ले िबहानसम्मै छोिड़राखे। त्यो
गन्हाएन र त्यसमा कुनै कीरा पिन लागेन। 25 तब मोशाले भने, “त्यो आज
खाओ, िकनिक आज परमूभ ुको िनिम्त शबाथ हो। आज त्यो ितमीह ले
भूिममा पाउनेछैनौ। 26 छ िदनसम्म ितमीह ले त्यो बटुल, तर सात िदन
शबाथ हो, र त्यसमा केही हुनछ
े ै न।” 27 तरै पिन सात िदनमा मािनसह मध्ये
कित जना त्यो बटुल्न गए, तर केही पाएनन्। 28 तब परमूभ ुले मोशालाई
भन्नुभयो, “किहलेसम्म ितमीह

मेरा आ ा र मेरा आदे शह मान्न अःवीकार
गनछौ? 29 याद राख, िक परमूभ ुले ितमीह लाई शबाथ िदनुभएको छ।
यसैकारण परमूभ ुले ितमीह का िनिम्त छै ट िदनमा दुई िदनको भोजन
िदनुहन्ु छ। सात िदनमा ितमीह हरे क जहाँ छौ त्यही ँ नै बिसरहनू, कुनै पिन
मािनस आफ्नो डेराबाट बािहर नजाओस्।” 30 यसकारण मािनसह ले सात
िदनमा िवौाम गरे ।"

बादललाई घन्काएर ,िबजुली चम्काएर र मृत्युको सजाँय सुनाएर

(ूःथान १९:१०×२३)परमेँवरले अॄाहमलाई आफ्नो व्यवःथा िदनुपरे को
िथएन। तर इॐायलीह लाईचािहँ परमेँवरले त्यस ूिबया ारा व्यवःथा िकन
िदनुभयो त ?िकनभने सय वषर्सम्म दासत्व जीवन िबताएका इॐायलीह ले
परमेँवरको महानता र उहाँको िस

नैितक चिरऽको आदशर्लाई िबसका
िथए। यसको फलःव प इॐायलीह ले आफू कित पापी छ भनेर महसुस

गनुर् आवँयक िथयो। अिन ितनीह ले परमेँवरको व्यवःथा कि को पिवऽ

छन् भनेर बुझ्नु आवँयक िथयो। जुन घट्ना ारा सीनैमा व्यवःथा िदइयो ,
त्यसले नै त्यस कुरालाई ःप
पमा दे खाउँदछ।

गलाती ३:१५×१९मा पावलले ूित ा गिरएको िबउ वा सन्तान
नआउ ल
ु ो अथर् के हो त? हेनह
र्ु ोस्: " 15 भाइ
े व्यवःथा थिपएको िथयो भ क
हो, ूितिदनको जीवनबाट एउटा उदाहरण िलऔ ं, एक चोिट पक्का भइसकेपिछ
मािनसले बनाएको इच्छापऽ कसैले र
सक्छ। 16 ूित ाह

गनर् सक्दै न, न त त्यसमा केही थप्न
अॄाहाम र उनको सन्तानलाई िदइएका िथए।

धमर्शाःऽले “सन्तानह लाई” भन्दै न, यसले त धेरै मािनसह को स त
े िदन्छ।

तर धमर्शाःऽले “ितॆो सन्तानलाई” भन्छ, यसले एक जना मािनसको माऽ
स त
े िदन्छ, जो भींट हुनहु न्ु छ। 17 मेरो भनाइको अथर् यो हो, िक चार सय
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तीस वषर्पिछ आएको व्यवःथाले त्यसभन्दा अिघ परमेँवरले पक्का गनुभ
र् एको

करारलाई का दै न, नऽता ूित ा र

भइजानेिथयो। 18 िकनिक उ रािधकार
व्यवःथा ारा पाइने हो भने ूित ा ारा पाइने कुरै आउँदैन। तर परमेँवरले
ूित ा ारा नै अॄाहामलाई यो िदनुभयो। 19 तब व्यवःथाको आवँयकता

िकन पर्यो त? जुन सन्तानलाई ूित ा भएको िथयो, ऊ नआउञ्जेल अपराधको
कारणले व्यवःथा थिपयो। अिन एक जना मध्यःथले ःवगर्दूतह ारा
व्यवःथाको ःथापना गर्यो।"

सीनै पहाडमा िदइएको व्यवःथा अःथायी वा सं बमणकालीन हो
ँ
भनेर धेरैले ती पदह लाई औल्याएर
बुझेको पाइन्छ। अॄहाम आएको
४३०वषर् पिछ यो व्यवःथा िदइएको हो ,र जब येशू भी आउनुभयो तब
त्यसको औिचत्य समा

भयो भनेर ितनीह ले भन्छन्। तर पावलले रोमीमा
ँ
उल्लेख गरे को व्यवःथा र बाइबलका अ पदह मा औल्याएका
व्यवःथासँग
त्यो तकर् बाँिझएको पाइन्छ। उदाहरणमा हे नह
र्ु ोस् ,म ी ५:१७×१९ " 17
“व्यवस्था अथवा अगमवक्ताह लाई र गनर् म आएको भन्ने नसम्झ। म ती
ँ
र गनर् होइन, तर पूरा गनर् आए।
18 िकनभने साँच्चै म ितमीह लाई
भन्दछु , जबसम्म ःवगर् र पृथ्वी टलेर जाँदैन तबसम्म सबै कुरा पूणर् नभई कुनै

िकिसमले व्यवःथाबाट एउटा माऽा वा एउटा िबन्दु टल्नेछैन।

19

यसै कारण जसले यी आ ाह मध्ये सबैभन्दा सानोलाई उल्ल न गलार्, र
मािनसह लाई त्यसै गनर् िसकाउला, स्वगर्को राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो

कहलाइनेछ। तर जसले ती आ ाह
राज्यमा त्यो ठू लो कहलाइनेछ।)"

पालन गलार् र िसकाउला, स्वगर्को

जबसम्म भन्दा िसिमत समयसम्मको लािग हो भनेर िनणर्य गरे र यो

पद पाठकह ले पढ्दा ूायजसो गलत भएको सािवत हुन्छ। त्यसकारण यो
पद पढ्दा गिहिरएर सोच्नुपदर्छ। परमेँवरको भय मा े मािनसको बारे मा

व्याख्या गदार् भजनको लेखकले भजन ११२:८मा भन्दछन् ,“उसको मन
िःथर छ। जबसम्म उसका बैरीह

िवजय भएको हे दनन् तबसम्म उनी

डराउने छै न। (" पान्तिरत।) यसको अथर् के त ,जुन मािनसले भय मान्छ
त्यो मािनस डराउँदा सफलता हािसल गरे को हुन्छ र ?ूकाश २:२५मा
येशूले भ ुहन्ु छ ,“ितमीसँग जे छ त्यसलाई म नआउँ ल
े पबेर राख (

पान्तिरत)। यो िवँवास वा आःथाको सन्दभर्मा भिनएको हो। के यसको
अथर् जब येशू आउनुहन्ु छ तब उहाँमा िन ावान वा आःथावान हुन ु आवँयक
छै न त?

दुई हजार वषर् अिघ भी

आउनुभएपिछ व्यवःथाको औिचत्य समाप्त

भएको िथएन। जबसम्म व्यवःथा कायम हुन्छ तबसम्म यसले पापलाई
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ँ
औल्याइरहन्छ।
भी

आउनुहन्ु दा मानव इितहासले फड्को मारे को िथयो

भनेर पावलले भन्दछ। व्यवःथाले गनर् नसकेको कायर् भी ले गनर् सक्नुभयो।
पापको सत्य उपचार केवल भी ले माऽ गनुह
र् न्ु छ। कसरी त ?उहाँको

शरणमा आउने पापीह लाई उहाँले िनद ष ठहराउनुहन्ु छ र उहाँको पिवऽ
आत्माले उनीह िभऽ काम गरे र उहाँको व्यवःथाले पूणत
र् ा पाउँदछ।

यिद परमेँवरले यो काम मेरो िनिम्त गिरिदनुभयो भने उहाँलाई मैले

किहल्यै पिन श ा गनछै न वा उहाँलाई ूश्न गनछै न भनेर तपाईँले किहले

सोच्नुभएको छ ?सीनैको पहाडमा के भयो ,सो सोच्नुहोस् !इॐायलीह ले
परमेँवरको शिक्तको ूभावशाली उदाहरण दे खेका िथए ,तैपिन ितनीह ले के
गनर् छोडेनन् ?सत्य िवँवास वा आःथा भनेको के हो ,यसलाई कसरी उपलब्ध
गन र यसलाई कसरी सं िचत गनुप
र् छर् भनेर इॐायलीह को इितहासमा घटे को
घट्नाले कसरी बताउँदछ? हेनह
र्ु ोस्: कलःसी २:६ " यसकारण जसरी
भींटलाई ितमीह ले महण गर्यौ, त्यसरी नै उहाँमा जीवन िबताओ।"

५॰ गिरमामय ूित ाको ौे ता (ूेिरत ७:३८)
37 “ती ितनै मोशा हुन,् जसले इॐाएलीह लाई भनेका

‘परमेँवरले

मलाई

खड़ा

गनुभ
र् एजःतै

ितमीह का

िथए,

दाजुभाइह मध्येबाट

ितमीह का िनिम्त एक जना अगमवक्ता खड़ा गनुह
र् न
े ।’ 38 यी ितनै मोशा
ु छ
ँ िथए, जुन ःवगर्दूतले सीनै
हुन,् जो उजाड-ःथानमा भएको समुदायमा ःवगर्दूतसग
ँ बोलेका िथए, र ितनैले हामीलाई िदनका िनिम्त
पवर्तमा र हाॆा पुखार्ह सग

जीिवत वाणीह

पाएका िथए।" (ूेिरत ७:३८

व्यवःथाले

अनुमहको करारलाई

पान्तिरत)।

हल्लाएको

छै न भ े

धारणाको

िनरन्तरता गलाती ३:१९,२०मा पावलले िदन्छन्। यो अत्यन्त मह वपूणर्
चासोको िवषय हो ,िकनभने यिद पावलका िवरोधीह
ठीक िथए भने
्
व्यवःथाले अनुमहलाई िनकम्मा बनाउँथ्यो। यिद परमेशवरको
अनुमह िबना

व्यवःथाको सानोितनो िविधिवधानलाई पालन गरे र मुिक्त पाइन्छ भने हामी

पापीह को अवःथा कःतो हुनेिथयो होला? अन्तमा हामी िनराश कै बादलमा

घुिमरहनेिथय होला।

व्यवःथाको बारे मा पावलले गलाती ३:१९,२०मा गरे को िटप्पणी

बुझ्न त्यि

सिजलो त छै न। तर त्यसको मूल सार ःप छ :ूित ाको दोौो
दजार्मा व्यवःथा आउँदछ ,िकनभने ःवगर्दूतह र मोशा ारा व्यवःथा िदइएको
िथयो। तर ःवगर्दूतह ले व्यवःथा िदइयो भ े कुरो ूःथानमा उल्लेख
गिरएको छै न। तर बाइबलको अ धेरै पदह माचािहँ िदइएको छ )व्यवःथा

३३:२ ,ूेिरत ७:३८,५३ ,िहॄू २:२(। भी को बारे कुरा गदार् उहाँ
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ु न्ु छ भनेर १ ितमोथी २:५मा पावलले
मध्यःथकतार् वा सहजकतार् हुनह
भन्दछ। तर जब यो शब्द येशूलाई ूयोग गिरएको िथयो पावलको मनमा
व्यवःथा ५:५ िथयो भनेर उनको िटप्पणीले आभास् िदन्छ जसमा मोसाले
ँ
भनेका िथए ,“ितमीह
र परमेँवरको बीचमा म उिभए।
परमेँवरले

िदनुभएको सन्दे श मैले ितमीह लाई सुनाईिदए ँ ) पान्तिरत(।"
अनिगन्ती ःवगर्दूतह र तेजःवी मिहमाले भिरपूणत
र् ासाथ सीनै पहाडमा

व्यवःथा िदइएको िथयो। व्यवःथा िदइने ूिबयामा मोसाले पिन उल्लेखनीय

भूिमका खेलेका िथए। तर व्यवःथा अूत्यक्ष पमा िदइएको िथयो। तर जब
परमेँवरले अॄाहमसँग बाचा बाँध्नुभयो वा ूित ा िदनुभयो ,त्यो त िभ ै
तिरकाले िदइएको िथयो। उहाँको ूित ा अॄाहमलाई िसधै िदइएको िथयो ,र

(त्यो सबै िवश्वासीह को िनिम्त पिन िथयो)। यसको लािग मध्यःथकतार्को

आवँयकता
िवँवास ारा

िथएन।

अन्तमा

परमेँवरको

भन्दा

अनुमहले

व्यवःथा

पाउने

गिरमामय

मुिक्तको

त

ूित ा

छ।

तर

व्यवःथाको

िवकल्पमा होइन। तर व्यवःथाले परमेँवरको ूित ा कि को अचम्मको छ
भनेर हामीलाई बुझाउन सघाउँछ।

ँ िसधै सम्पकर् गरे को अनुभव कःतो िथयो ,सो
अॄाहमले परमेँवरसग
ँ िसधै कुरा गनर्
को बारे मा िववेचना गनुह
र् ोस्। िबना मध्यःथ परमेँवरसग
पाउनको फाइदा के छ? हेनह
र्ु ोस दे हायका :उत्पि १५:१×६ " 1 त्यसपिछ

दशर्नमा अॄामकहाँ परमूभ ुको यो वचन आयो, “अॄाम, ितमी नडराऊ। ितॆो
ढाल म नै हु,ँ र ितॆो इनाम अत्यन्त ठू लो हुनछ
े ।” 2 तर अॄामले भने, “हे

परमूभ ु परमेँवर, तपाईंले मलाई के िदनुहन्ु छ र? िकनभने म सन्तानिवहीन नै
छु , मेरो घरको उ रािधकारी दमःकसको एलीएजर हुनछ
े ।” 3 फेिर अॄामले
भने, “हेनह
र्ु ोस्, तपाईंले मलाई सन्तान िदनुभएन, र मेरो घरमा जन्मेको दास नै

मेरो उ रािधकारी हुनछ
े ।” 4 तब परमूभ ुको यो वचन फेिर ितनीकहाँ आयो,
“यो मािनसचािहँ ितॆो उ रािधकारी हुनछ
े ै न, तर जो ितॆो आफ्नै छोरा हुन्छ

त्यही नै ितॆो उ रािधकारी हुनछ
े ।” 5 अिन उहाँले ितनलाई बािहर लगेर

भन्नुभयो, “आकाशितर हेरेर तारा गन्न सक्छौ िक सक्दै नौ, गिनहेर।” उहाँले
ितनलाई भन्नुभयो, “ितॆा सन्तानह
पिन त्यःतै हुनछ
े न्।” 6 अिन ितनले
परमूभ ुमािथ िवँवास गरे , र यो ितनको िनिम्त धािमर्कता गिनयो।", उत्पि
१८:१×३३ " 1 िदउँसोको गमीर्मा मॆेका फलाँटका खह नेरको आफ्नो
पालको ढोकामा अॄाहाम बिसरहँदा परमूभ ु ितनीह कहाँ दे खा पनुभ
र् यो। 2
ँ ा उठाएर हेरे, र आफ्नो सामु तीन जना मािनसह उिभरहेका
ितनले आफ्ना आख

दे खे। उनीह लाई दे खेर ितनी पालको ढोकाबाट भेट गनर्लाई कुदे र गए, र
भूइँसम्म िनहुरेर दण्डवत्गरे । 3 ितनले भने, “हे मेरा ूभ ु, ममािथ तपाईंको
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िनगाह हुन्छ भने कृपा गरी आफ्नो दासकहाँबाट त्यसै नजानुहोस्। 4 म केही
पानी ल्याउनेछु, र तपाईंह
आफ्ना पाउ धुनहु ोस्, र यही
खमुिन आराम
गनुह
र् ोस्। 5 म गएर केही रोटी ल्याउनेछु, र खाएर तपाईंह थकाइ मानुह
र् ोस्,
त्यसपिछ माऽ जानुहोस्, िकनभने यसैको िनिम्त तपाईंह

आफ्नो दासकहाँ

आउनुभएको होला।” उनीह ले भने, “जाऊ, ितमीले भनेअनुसार गर।” 6 तब

अॄाहाम झ ै पालमा साराकहाँ गएर भने, “तु न्तै पाँच पाथी मिसनो पीठो तयार
गरी मुछेर रोटी बनाऊ।” 7 अॄाहाम आफैचािहँ बथानितर कुदे र गए, र एउटा

किललो र असल बाछो छानेर आफ्नो नोकरलाई िदए, र त्यसले तु न्तै त्यो

पकायो। 8 तब ितनले दही, दूध र त्यो पकाएको बाछाको मासु लगेर

उनीह का सामु टक्र्याए। उनीह ले नखाउञ्जेल ितनी उनीह कै निजक
उिभरहे।

9 अिन उनीह ले ितनलाई सोधे, “ितॆी पत्नी सारा कहाँ िछन्?”
ितनले भने, “ितनी त पालमा िछन्।” 10 तब परमूभ ुले भन्नुभयो, “आउँदो
साल यही समयमा म िनँचय नै ितमीकहाँ फिकर्आउनेछु, र हेर,् ितॆी पत्नी
साराले एउटा छोरो जन्माएकी हुन्छे ।” साराले चािहँ यो कुरो पालको ढोकाबाट
उहाँको पिछिल्तर सुिनरहेकी िथइन्। 11 अॄाहाम र सारा वृ

िथए र

ितनीह को उमेर धेरै ढिल्कसकेको िथयो। साराको रजःवला पिन बन्द

भइसकेको िथयो। 12 यसकारण सारा मनमनै यसो भन्दै हाँिसन्, “म वृ
भइसकेकी छु , र मेरा पित पिन वृ भइसक्नुभएको छ, र के मलाई यो सुख
हुन्छ र?” 13 तब परमूभ ुले अॄाहामलाई भन्नुभयो, “ ‘बूढ़ी भएर पिन मैले
छोराछोरी पाउने’ भनेर सारा िकन हाँसी? 14 परमूभ ुको िनिम्त कुनै कुरो
किठन छ र? आउँदो साल तोिकएकै समयमा म ितमीकहाँ फिकर्आउनेछु, र
साराको एउटा छोरा हुनछ
े ।” 15 तर साराले यसो भन्दै इन्कार गिरन्, “म
ँ ” िकनभने ितनी डराइन्। तर उहाँले भन्नुभयो, “ितमी हाँसेकै
हाँःदै हाँिसन।
हो।”

16 तब ती पु षह

त्यहाँबाट सदोमितर हेन र् लागे। अॄाहाम
उनीह िसत अिल परसम्म बाटो दे खाउन गए। 17 परमूभ ुले भन्नुभयो, “मैले
गनर् लागेको काम के अॄाहामबाट लुकाएर राखू ?ँ 18 अॄाहामबाट एउटा ठू लो

र

शिक्तशाली

जाित

बन्नेछ, र

त्यस ारा

नै

पृथ्वीका

सबै

जाितह ले

आिशष्पाउनेछन्िकनभने त्यसले आफ्ना छोराछोरीह र घरानालाई धमर् र न्याय
गरे र परमूभ ुको मागर् पालन गनर्लाई आ ा िदओस्भनेर मैले त्यसलाई छानेको
छु । यसैले नै परमूभ ुले अॄाहामिसत गनुभ
र् एको ूित ा पूरा गिरिदनुहन
े ।”
ु छ
20 तब परमूभ ुले भन्नुभयो, “सदोम र गमोराको िव

मा ठू लो आवाज उठे को

छ, र ितनीह का पाप सा॑ै ज्यादा भएका छन्। 21 अब त्यही आवाजअनुसार
ितनीह बाट यो काम भएको हो िक होइन भनी हेनल
र् ाई म तल ओ र जानेछु।

होइन रहेछ भने मलाई थाहा हुनछ
े ।” 22 यसकारण ती पु षह
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झरे र सदोमितर गए। तर अॄाहामचािहँ अझै परमूभ ुकै सामु उिभरहे। 23 तब
ँ धमीर्ह लाई पिन सवर्नाश
अॄाहामले निजक गएर उहाँलाई भने, ‘के दुंटह सग
गनुह
र् न
े ? 24 त्यस सहरमा पचास धमीर् जन रहेछन्भने, के त्यसमा भएका
ु छ
पचास धमीर् जनका िनिम्त त्यस सहरलाई नजोगाएर नंट पानुह
र् न
े र? 25
ु छ
दुंटका साथमा धमीर् जनलाई मान काम तपाईंबाट किहल्यै नहोस्। धमीर्को
दशा पिन दुंटको जःतै हुन ु त तपाईंबाट पर रहोस्। सारा पृथ्वीका न्यायकतार्ले
उिचत न्याय गनुह
र् न्ु न र?” 26 परमूभ ुले भन्नुभयो, “सदोम सहरिभऽ पचास
धमीर् जन पाए ँ भने म ितनीह का खाितर जम्मैलाई छोिड़िदनेछु।” 27
अॄाहामले भने, “हेनह
र्ु ोस्, म केवल माटो र खरानी माऽ भएर पिन परमूभ ुसँग
ँ गरे को छु । 28 पाँच कम पचास जना धमीर् जन त्यहाँ
कुरा गनर् आट

रहेछन्भने, केवल पाँच माऽ घटी भएकामा सारा सहरै तपाईं नाश गनुह
र् न
े ?”
ु छ
ँ ” फेिर ितनले
उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ पतालीस पाए ँ भने म त्यो नाश गनछै न।
भने, “त्यहाँ चालीस रहेछन्भने?” 29 उहाँले भन्नुभयो, “चालीस जनाका खाितर
ँ ” 30 तब ितनले भने, “परमूभ ुलाई िरसानी नभए म अझै
पिन म त्यसो गनछै न।

बोल्नेछु। यिद त्यहाँ तीस जना पाइए भने?” उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ तीसै पाए ँ
ँ ” 31 ितनले भने, “हेनह
भने पिन म त्यसो गनछै न।
र्ु ोस्, परमूभ ुसँग मैले कुरा
ँ गिररहेछु। बीस जना पाइए भने?” उहाँले भन्नुभयो, “बीस जनाका
गन आट
ँ ” 32 अिन ितनले भने, “परमूभ ुलाई िरसानी
खाितर पिन म नाश गनछै न।

नहोस्। अब एक पल्ट माऽ बोल्नेछु। यिद त्यहाँ दश जना पाइए भने?” उहाँले
ँ ” 33 अॄाहामिसत
भन्नुभयो, “दश जनाका खाितरमा पिन म त्यो नाश गनछै न।
कुरा गिरसक्नुभएपिछ परमूभ ु गइहाल्नुभयो, र अॄाहामचािहँ आफ्नो ठाउँमा

फक।" र उत्पि २२:१×१८ " 1 केही समयपिछ परमेँवरले अॄाहामको
ठू लो जाँच गनुभ
र् यो, र ितनलाई भन्नुभयो, “हे अॄाहाम।” ितनले भने, “म यही ँ
्
छु ।” 2 उहाँले भन्नुभयो, “ितॆो छोरो, अथार्तितमीले
माया गरे को ितॆो एउटै

छोरो इसहाकलाई िलएर मोरीयाहको दे शमा गई मैले ितमीलाई दे खाएको
्
डाँड़ामा त्यसलाई होमबिल गर।”
3 अॄाहाम िबहानै उठे र गधामा काठी कसे,

र आफ्ना कमाराह मध्येका दुई जना र छोरो इसहाकलाई साथमा िलए, र
होमबिलको िनिम्त दाउरा िचरे र परमेँवरले ितनलाई भन्नुभएको त्यस ठाउँमा
िहँड़े। 4 तेॐो िदन अॄाहामले हेदार् टाढ़ामा त्यो ठाउँ दे खे। 5 तब अॄाहामले
ँ बस। म र यो केटो ऊ
आफ्ना कमाराह लाई भने, “ितमीह यही ँ गधासग
परसम्म गएर पूजा गरी ितमीह कहाँ फकर आउनेछ ।”

6 अॄाहामले

होमबिलको दाउरा उठाएर आफ्नो छोरो इसहाकलाई बोकाए, र आगो र छु री
ँ सग
ँ ै गए। 7 इसहाकले आफ्ना
आफ्नो हातमा िलए। यसरी ती दुवै जना सग

िपता अॄाहामलाई भने, “बुबा।” ितनले भने, “के हो, छोरा?” त्यसले भन्यो, “यी
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आगो र दाउरा त छन्, तर होमबिलको थुमाचािहँ खोइ?” 8 अॄाहामले भने,

“छोरा, परमेँवरले नै होमबिलको िनिम्त थुमा जुटाइिदनुहन
े ।” अिन ती दुवै
ु छ
ँ सग
ँ ै गए। 9 परमेँवरले ितनलाई भन्नुभएको ठाउँमा पुगप
सग
े िछ अॄाहामले

त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर दाउरा तह लाएर राखे। त्यसपिछ ितनले आफ्नो छोरो

इसहाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामािथ राखे। 10 तब अॄाहामले आफ्नो
छोरालाई बिल गनर् छु री उठाए। 11 तर परमूभ ुका एउटा दूतले ःवगर्बाट
ितनलाई हपारे र भने, “ए अॄाहाम, अॄाहाम!” ितनले भने, “म यही ँ छु ।” 12
उनले भने, ‘ितॆो हात त्यस केटामािथ नउठाऊ, र त्यसलाई केही नगनु।
र् अब
ँ
ँ
ँ
मैले थाहा पाए ितमी परमेँवरसग डराउदोरहेछौ, िकनिक ितॆो छोरो, ितॆो

एकमाऽ छोरालाई पिन मबाट ितमीले रोकेर राखेनौ।” 13 अॄाहामले मािथितर
हेरे र एउटा भेड़ा झाड़ीमा सीङ अल्झेर फसेको दे खे। अॄाहामले गएर त्यस

भेड़ालाई ल्याए, र ितनका छोराको स ामा त्यसैलाई होमबिल गरे । 14
यसकारण अॄाहामले त्यस ठाउँको नाउँ “परमूभ ुले जुटाउनुहन्ु छ” राखे।
“परमूभ ुको डाँड़ामा जुटाइनेछ” भनी आजपयर्न्त भिनन्छ। 15 परमूभ ुका

दूतले दोॐो पल्ट ःवगर्बाट अॄाहामलाई कराएर भने, 16 “परमूभ ु भन्नुहन्ु छ,
‘मैले आफ्नै नाउँमा शपथ खाएको छु , िक ितमीले यो काम गरे कोले र ितॆो
छोरो, अथार्त ् ितॆो एउटै छोरालाई पिन मबाट नरोकेकोले म िनँचय नै

ितमीलाई आिशष्िदनेछु। 17 ितॆा सन्तानको वृि गरे र आकाशका तारा र
समुि िकनारका बालुवासरह म तुल्याउनेछु। ितॆा सन्तानले आफ्ना शऽुह का
सहरह

कब्जा गनछन्। 18 ितॆै सन्तान ारा पृथ्वीका सबै जाितह
्
आशीवार्दी हुनछ
े न्, िकनिक ितमीले मेरो वचन पालन गरयौ।”

बाइबलमा यःतै खालको परमेँवर र मािनसह को बीचमा भएको

ँ ैचामा परमेँवरले आदम र
जम्का भेटको बारे मा सोच्नुहोस् ,जःतै अदनको बग
हवालाई गनुभ
र् एको बातार्लाव )उत्पि ३(, याकूबले ःवप्न दशर्नमा दे खेको
ँ ी (उत्पि
ँ
िसद
२८), र दमःकसको बाटोमा पावलले येशूको आवाजसग
जम्काभेट भएको अनुभव )ूेिरत ९(। हुनसक्छ त्यःतो नाटकीय ढँगमा
तपाईँको सम्पकर् परमेँवरमा भएको िथएन होला। तर कुनै न कुनै तिरकाले

परमेँवरको उपिःथित तपाईँको जीवनमा भएको अनुभव गनुभ
र् एको छ ?
ँ परमेँवरसग
ँ घिन सम्वन्ध गाँसेको िथयो ,त्यस
अॄाहमले जुन तिरकासग
तिरकाबाट बिँ चत हुन तगारो भएर खडा भइरहेको तत्वह तपाईँको व्यिक्तगत

जीवनमा केिह छ ?यिद त्यःतो महशूस गनुभ
र् एको छ त्यसलाई पिरवतर्न गनर्
कुन कदम तपाईँले चाल्न सक्नुहन्ु छ?
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उपसं हार:

थप जानकारी :“कठोर दासत्वको जीवन यापन गिररहनुपदार् इॐायलीह ले
परमेँवरको बारे मा आत्म ान र अॄहामसँग गिरएको वाचाका अधीनह किरब

किरब भूिलसकेका िथए। ितनीह लाई मीौदे शबाट ःवतन्ऽता िदनुभएर
परमेँवरले आफ्नो मिहमा र शिक्त दे खाउनुभएको िथयो ,तािक ितनीह ले
उहाँमािथ भरोसा राखोस् र उहाँलाई ूेम गनर् ूोत्सािहत होस्। लाल समुिको

छे उमा परमेँवरले ितनीह लाई ल्याउनुभयो ,जहाँ िमौीह को खेदोबाट बच्न

असम्भव िथयो। इॐायलीह को िनिरहता र ितनीह ले परमेँवरको सहायताको
आवँयकतालाई जानुन ् भनेर परमेँवरले चाहनुभएको िथयो। अिन अचम्म

तिरकाले उहाँले ितनीह लाई बचाउनुभयो। यसले गदार् मािनसह को दय
उहाँूितको ूेम ,कृत ता र सहयता गनर् उहाँको शिक्त छ भ े भरोसाले
भिरपूणर् होउन् भनेर परमेँवरले आशा गनुभ
र् एको िथयो। दासत्वको जीवन
िबताइरहे का इॐायलीह को माझमा आफू उ ारकतार् वा मुिक्तदाता हुन ् भनेर

आफूलाई िचनाउनुभएको िथयो।

तर ितनीह लाई अझ धेरै र महान् सत्यह िसकाउन बाँकीनै िथयो।
अनिगिन्त मूितर्पूजाह को बीचमा रहे र परमेँवरको पिवऽता ,आफ्ना दयका
पापह को

पाप

,परमेँवरको

व्यवःथालाई

पालन

गनर्

मुिक्तदाताको आवँयकताको बारे मा ितनीह लाई सचमूच पमा

ती सबै तथ्यह

िसकाउन बाँकी नै िथयो। "एलेन जी

असमथर्ता

र

ान िथएन।

ाइट ,पािशयाकर् एण्ड

ूोफेटस् ,पृ॰ ३७१बाट पान्तिरत।
पापीह लाई दोषी ठहराउँदै परमेँवरको व्यवःथा सीनै पहाडमा शिक्त

ूदशर्न गरे र परमेँवरले िदनुभएको िथयो। व्यवःथा वा दश आ ाले हाॆो

ँ
ँ दछ। तर व्यवःथा अथार्त ् दश
पापलाई दे खाउँदछ ,र हामी दोषलाई औल्याउ
आ ा आफैमा क्षमा िदन र मुिक्त िदने शिक्त छै न। "एलेन जी

िटप्पणी ,द एसिडए बाइबल कमेन्टरी ,ठे ली ५ ,पृ॰ १०९४बाट
िचन्तनमनन

क)

बाचाह

िवषेश

गरे र

तोिडएका

ाइटको

पान्तिरत।

ूित ाह को

बारे मा

सोच्नुहोस्। तपाईँलाई िदएको ूित ालाई कसैले तोड्छ भने

तपाईँलाई कःतो हुन्छ ?मािनसले आफ्नो वचन राख्दछ वा

राख्दै न त्यसले केिह फरक पादर्छ र ?जुन तिरकाबाट वाचा
वा वचनव ता तोिडएतापिन त्यस व्यिक्तमािथ तपाईँको भरोसा
रािखने मनिःथित कःतो हुन आउँछ ?तर यथाथर्मा भ े हो

भने परमेँवरको ूित ामािथ भरपनर् तपाईँले कसरी िसक्ने?
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ख)

परमेँवरले िदनुभएको मह वपूणर् सत्यह लाई ओझेलोमा पानर्

िबिभ

पिरिःथित र वातावरणह को ओइरो लाग्न सक्छ।

ितनीह ले हामीलाई खतरामा पानर् सक्दछ र ितनीह को

ूभावले हामीले पाउने मुिक्तलाई जोिखममा पानर् सक्दछ। ती

खतराह

र नकारात्मक ूभाह लाई हामीले कसरी िच े ?

ितनीह ले हामीलाई ूभाव नपा न् भनेर हामीले कसरी
सतकर्ता अपनाउने?

सारांश

सीनै पहाडमा व्यवःथा िदइँदा परमेँवरले अॄाहमलाई िदनुभएको वाचा

हटाइएको िथएन। न त व्यवःथाले ूित ाका सुऽ वा मह वपूणर् अधीनह लाई

पिरवतर्न गरे को छ। आफ्ना पापह को सत्य ान र अॄाहम र उनको भावी
सन्तितह लाई िदएको ूित ालाई जानुन ् भनेर मािनसह लाई व्यवःथा िदइएको
िथयो।
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कथा ६

शैतानले ढु ाह

बषार्उन छोड्छ

केही िदनपिछ सुसमाचार ूचार गन ;भा सु

गरे । जब यरकैयfको

घर निजकै ;भाको आयोजना गनर् परालको छाना राखेर सभा घर बनाइद िथयो,
त्यसबेला पाःटरले अक गाउँको घरमा । ूचार सभा राखेका िथए। जब सभा

गन ठाउँ तयार भयो तब धेरै जना मािनसह
जना मािनसह

सुसमाचार सु

छानामा ढु ाह
ढु ाह

जम्मा भए। त्यस गाउँका १५०

आए। जब पाःटरले बोल्न थाले तब खरको

विषर्न थाले। छानो फोडेर मािनसह

खःन थाले। मािनसह

बसेको ठाउँमा ती

ढु ाह लाई पन्छाउँदै सभा ःथलबाट बािहर

िनःकन खोजे। एक जना मािनसले ढु ा दे खाउँदै पाःटरलाई भने “हे नह
र्ु ोस्,
दु

आत्माह ले फेिर हामीह लाई सताइरहे का छन्।"

"न डराउनुहोस्! हामी जीिवत परमेँवरलाई ूाथर्ना गर

समःयालाई

उहाँबाट

नै

सुल्झाउन

अनुरोध

गर ।"

पाःटरले

र यस
डराएका

सहभागीह लाई भने। अिन उनी ूाथर्ना गनर् थाले। उनले सबैले सु े गरे र

ु न्ु छ।
ठू लो ःवरमा ूाथर्ना गरे : "परमेँवर िपता, तपाईँ जीिवत परमेँवर हुनह
शैतानले हामीह को ूचार सभालाई बाधा िदइरहेको छ। तपाईँ साँिच्चक्कै

ु न्ु छ भनेर दे खाउनुहोस् तािक यहाँका मािनसह ले तपाईँको
परमेँवर हुनह
बारे मा अ

धेरै जा

चाहोस्। तपाईँ साँिच्चक्कै परमेँवर

दे खाइिदनुहोस्। शैतानका आत्माह ले ढु ाह

् " अिन पाःटर
बषार्उन छोडुन।

आत्माह लाई िचच्याउँदै सम्बोधन गरे "येशू

रावले दु

ु न्ु छ भनेर
हुनह

भी को नाउँमा तँ

यस गाउँबाट छोड्न आदे श िदन्छु !" त्यि क्कै बेला एउटा
ढु ा छानामा खःयो तर त्यही ँ रअयो।

शैतानका आत्माह
मािनसह
ूवचन सु

छक्क परे र एक िछन त उिभएर बसे। अिन ितनीह

बसे। ूाथर्ना पिछ एउटा ढु ा पिन छानाबाट खसेन। यराकैयाको

घरमा पिन ढु ा बषन। त्यस िदनदे िख यराकैया र उनका पिरवार आनन्दसँग
ु न्ु छ भनेर यराकैयालाई िवँवास भयो। अब उनले
सुते। परमेँवर जीिवत हुनह

सत्य परमेँवरको आराधना गन िनणर्य गरे । उनले जाँडरक्सी पिन खान
छोडे। ितनीह ले आफ्ना तीन जना छोरा छोरीह

1

र नाितनातीनीह लाई पिन

ूचार सभामा भाग िलन बोलाए। अब ितनीह
्
आराधना गछर्न।

सबैले ःवगर्को परमेँवरको

ूत्येक ब्यिक्त जसले येशूलाई िवँवास गरे उसले आआफ्नो घरमा

भएका मूितर्ह लाई बािहर िनकाले र निजकको नदीमा फ्याँिक िदए।
परमेँवरले काम गरे र आफ्नो घर र गाउँमा पिरवतर्न आएकोले

यराकैया

यित खुशी भए िक उनले निजकको गाउँमा भएका आफन्त र साथीह कहाँ
जान पाःटरलाई अनुरोध गरे । गाउँलेह लाई कसरी परमेँवरले ढु ा बषार्उने
दु

आत्माह लाई हटाउनु भयो र ितनीह लाई पिन जीिवत परमेँवरको

बारे मा पाःटरले भनेका वचनह

सु

यराकैयाले अनुरोध गरे । त्यस गाउँका

मािनसह ले परमेँवरको वचन चाख मानेर सुने। ितनीह को

दय सत्यूित

खुला िथयो। त्यस गाउँमा १५० जना मािनसह ले बिप्तःमा िलए।

भारतमा परमेँवरको सुसमाचार सुनाउने काम रफ्तारमा गइरहे को
छ। तेर्ह हप्ताको साबथ भेटीले परमेँवरको काममा थप सहयोग िमल्ने छ।
खुला िदलले िदनुहन
ु े भेटीको िनिम्त तपाईँह लाई धन्यवाद।

(यराकैया र िचनामम्मी बाल ा भारतको आन्िूदे शको कोनकबरदा

गाउँमा बःदछन्)।

२

