
 
 
 
 
 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह  :गलाती ३:१५×२० ,उत्पि  ९:११×१७ ,म ी 
५:१७×२० ,ूःथान १६:२२×२६ ,उत्पि  १५:१×६। 

ःमरण गनुर्पन पद: "यिद परमेँ वरले िदनहुनेु अंश व्यवःथालाई पालन गरेर 
पाइने भए  परमेँ वरको ूित ाको कुनै अथर् हुँदैन। तर ूित ा गरेर नै 
परमेँ वरले अॄाहमलाई िदनभुएको िथयो।" वा  “ परमेँ वरले हामीलाई उपलव्ध 
गराउनभुएको अनन्त जीवनको भािगदार व्यवःथा पालनमा भर पदन। यिद 
व्यवःथा पालनमा भर पछर् भने परमेँ वरको कबलु वा ूित ाको कुनै अथर् 
हुँदैन। तर परमेँ वर आफ्नै अमसरतामा ूित ा िदनभुएर अॄाहमलाई आफ्नो 
उपहार िस मा िदनभुएको िथयो।) "गलाती ३:१८ , पान्तिरत(। 

एक राजनैितक नेतालाई एक जना व्यिक्तले यो िज ासा राखे ,“ के तपाईँले 
चनुावको दौरानमा गनुर्भएको सबै कबलु वा ूित ाह लाई पूरा गनुर्भएको 
छ?" त्यस नेताले जवाफ िदए ,“छु॰॰॰॰॰॰कमसेकम ती सबै ूित ाह  जनु 
मैले पूरा गनर् योजना गरेको िथए।ँ" 

    कुनै न कुनै समयमा आफूले गरेको कबलुलाई कसले तोडेन होला? 
आफूले गरेको वा आफूलाई गराइएको ूित ा कसले तोडेनन ्होला र ? 

    ूायजसो हामीले ूित ा गछ  वा आफ्नो वचन अ लाई िदन्छ । त्यो 
वचनलाई पालन गन मनशाय त हनु्छ िन। तर कितपटक ,त्यसलाई पूरा गनर् 
आवँयक ठािनन्दैन। हामीलाई थाहा छ िक कितपय अ ले गरेको कबलु वा 
वचनव ता िमठै देिखएतापिन त्यो केवल झटुमाऽ सािवत हनु्छ। 

    तर भाग्यवस हाॆो िनिम्त परमेँ वरले गनुर्भएको ूित ा वा कबलु 
मािनसका कबलुह  भन्दा िभ  छन।् परमेँ वरको वचन अटल छ। त्यो 
किहल्यै पिन फेिरँदैन। उहालेँ भ ुभयो ,“मैल जे भन त्यो पूरा गनछु। मैले 
जनु योजना बनाए ँत्यो पूरा गिरछाड्नेछु।) "यशैया ४६:११ पान्तिरत(। 

   परमेँ वरले अॄाहमलाई गनुर्भएको कबलु र त्यसको ४३० वषर् 
पिछ िदइएको व्यवःथासँग के सम्वन्ध छ भनेर पावलले हामीलाई गराएको 
ध्यानआकषर्ण यस अध्यायमा हेनछ । परमेँ वरको कबलु र व्यवःथा 
पालनको बीचमा कःतो सम्वन्ध छ भनेर हामीले कसरी जा ु ?ससुमाचार 
सनुाउने िसलिसलामा त्यसको अथर् के हो? 
 
 

६ परमे वरको गिरमामय 
प्रितज्ञाह को प्राथिमकता 

84



१॰ व्यवःथा र िवँ वास अथार्त ्आःथा (गलाती ३:१५×१८) 
      मान  पावलको िबरोधीह ले अॄाहम िवँ वास ारा जीउने उनको मूल 
चिरऽ िथयो भनेर ःवीकार गरे रे ?अॄाहमसँग कुराकानी गरेको चारसय वषर् 
पिछ परमेँ वरले इॐायलीह लाई व्यवःथा िकन िदइयो भनेर ितनीह ले ूँ न 
गनछन ् भनेर पावललाई थाहा िथयो। के व्यवःथा िदइसकेपिछ पिहलाको 
सम्झौता वा करार िनकम्म हनु गएन त? 

   मािनसको मतृ्यकुो समयमा व्यक्त गिरने इच्छापऽ र परमेँ वरले 
अॄाहमसगँ गनुर्भएको करारको बारेमा पावलले गरेको तलुनाको अथर् के हो ?
हेन ुर्होस:् गलाती ३:१५×२० " 15 भाइ हो, ूितिदनको जीवनबाट एउटा 
उदाहरण िलऔ,ं एक चोिट पक् का भइसकेपिछ मािनसले बनाएको इच् छापऽ 
कसैले र  गनर् सक् दैन, न त त् यसमा केही थप् न सक् छ। 16 ूित ाह  
अॄाहाम र उनको सन् तानलाई िदइएका िथए। धमर्शाः ऽले “सन ् तानह लाई” 

भन ् दैन, यसले त धेरै मािनसह को स ते िदन् छ। तर धमर्शाः ऽले “ितॆो 
सन् तानलाई” भन ् छ, यसले एक जना मािनसको माऽ स ते िदन् छ, जो भीं ट 
हनुहुनु् छ। 17 मेरो भनाइको अथर् यो हो, िक चार सय तीस वषर्पिछ आएको 
व् यवः थाले त् यसभन् दा अिघ परमेँ वरले पक् का गनुर्भएको करारलाई का  दैन, 

नऽता ूित ा र  भइजानेिथयो। 18 िकनिक उ रािधकार व् यवः था ारा पाइने 
हो भने ूित ा ारा पाइने कुरै आउँदैन। तर परमेँ वरले ूित ा ारा नै 
अॄाहामलाई यो िदनभुयो।  19 तब व् यवः थाको आवँ यकता िकन पर् यो त? 

जनु सन् तानलाई ूित ा भएको िथयो, ऊ नआउञ् जेल अपराधको कारणले 
व् यवः था थिपयो। अिन एक जना मध् यः थले ः वगर्दूतह ारा व् यवः थाको 
ः थापना गर् यो। 20 एउटैको माऽ मध् यः थ हुँदैन, तर परमेँ वर एउटै 
हनुहुनु् छ।" 

   िलिखत इच्छापऽ वा कबिुलयतनामा र करार ूायजसो दईु िभ ािभ ै 
कुरा हनु।् ूित ा वा करार भनेको दईु जना वा वढी मािनसह को बीचमा 
गिरने पारःपिरक समझदारीको सम्झौता हो। यसलाई ूायजसो करार ,
कबिुलयत वा सम्झौता भिनन्छ। तर इच्छापऽ भनेको एक्लै व्यिक्तले व्यक्त 
गरेको घोषणापऽ हो। जब मीक भाषामा िलिखत सेप्टोिजन्ट परुानो करारको 
अनवुाद गिरन्छ त्यसबेला मीक शब्द सम्झौता वा कबिुलयत )syntheke 

िसनथेक (शब्द परमेँ वर र अॄाहमको बीचमा भएको करारलाई ूयोग 
गिरँदैन। तर त्यसको स ामा इच्छापऽ)diatgheke िडयािथक (भ े शब्द ूयोग 
गिरन्छ। िकन त ?हनुसक्छ ,अनवुादकह ले अॄाहमसँग परमेँ वरले 
गनुर्भएको करारलाई दईु जनाको बीचमा पारःपिरक समझदारी कबिुलयतनामा 
होइन भनेर बझेुका िथए। ब  ,परमेँ वरको करार उहाँको इच्छामा बाहेक 
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अ मा आधािरत भएको िथएन। जब परमेँ वरले अॄाहमसँग सु मा करार 
बाँध्नभुयो त्यसबेला उहाँले “यिद," “र "अथवा “तर "भ े कुराह  गाँिसएको 
िथएन। परमेँ वरको वचन अॄाहमले िबनाशतर् ःवीकार गनुर्परेको िथयो। 

    परमेँ वरले अॄाहमसँग गनुर्भएको करारलाई िवशेष गिर ःप  पमा 
बझुाउन  “इच्छापऽ "र “करार "भ े शब्दको दईु अथर् भएको पावलको 
समझमा िथयो। मािनसको इच्छापऽमा कोिह न कोिह हकदार तोिकएको 
हनु्छ। त्यसरी नै परमेँ वरले गनुर्भएको कबलुको हकदारह का नाम पिन 
तोिकएको िथयो :ितनीह  िथए अॄाहम र उनका भावी सन्तान उत्पि  
१२:१×५, गलाती ३:१६। त्यस कबलुमा जायजेथा वा धनसम्पि को 
उ रािधकारी हनेु हक पिन समावेश भएको िथयो )उत्पि  १३:१५ ,उत्पि  
१७:८ ,रोमी ४:१३ ,गलाती ३:२९। परमेँ वरको कबलु किहल्यै पिन 
नबदल्ने िवषयचाही ँपावलको िनिम्त अत्यन्त मह वपूणर् िथयो। जब काननुी 
ूिबया पूरा हनु्छ तब मािनसको इच्छापऽ बदल्न सिकँदैन। त्यसरी नै 
परमेँ वरले मोशा ारा िदनभुएको व्यवःथाले अॄाहमसँग अगािड गिरएको 
करार बदिलँदैन। परमेँ वरको करार नै उहाँको ूित ा वा कबलु 
िथयो(गलाती ३:१६)। अिन आफूले गनुर्भएको कबलु वा ूित ा परमेँ वरले 
कुनै अथर्मा तोड्न ुहु यशैया (४६:११ ,िहॄू ६:१८)। 

    देहायका पदह मा करारको स ा ूित ा राख् नहुोस।् ती पदह मा 
करारको ःवभावलाई कसरी देखाइएको छ? करार भनेको परमेँ वरको ूित ा 
वा कबलु हो भ  ेअथर् बझेुमा ती पदह  कसरी ःप  हनु जान्छ ?अिन करार 
भनेको के हो भनेर त्यसले कसरी राॆरी बझुाउँछ ?परमेँ वरको चिरऽको 
बारेमा त्यसले के िसकाउँछ र उहाँको भरोसामा रिहरहन हामी कसरी 
िसक्दछ  ?हेन ुर्हस ्ती पदह  :उत्पि  ९:११×१७ " 11 म ितमीह िसत मेरो 
यो करार ः थािपत गदर्छु, िक सबै ूाणी फेिर किहल् यै ूलयको पानीले नं ट 
हनेुछैनन ्,अिन पथृ् वीलाई सवर्नाश गनर् फेिर किहल् यै जलूलय हनेुछैन।”  12 
अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “जनु करार मेरो र ितमीह  र ितमीह का साथमा 
भएको हरेक जीिवत ूाणीको बीचमा सबै पःु त सम् मको िनिम् त म ठहराउँदैछु, 

त ् यसको िचन् ह यही हनु् छ। 13 म बादलमा मेरो इन् िेनी राख् तछु, र मेरो र 
पथृ् वीको बीचमा त् यो एउटा करारको िचन् ह हनेुछ। 14 जिहले-जिहले म 
पथृ् वीमा बादल िफँजाउँछु र बादलमा इन् िेनी देखा पछर्, 15 मेरो र ितमीह  
अिन हरेक िकिसमको जीिवत ूाणीको बीचमा रहेको मेरो करार म सम् झनेछु। 
पानीले फेिर किहल् यै सबै ूाणीलाई नाश गन ूलय ल् याउनछैेन। 16 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।” 17 यसरी 
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परमेँ वरले नोआलाई भन् नभुयो, “मैले पथृ् वीका सारा ूाणी र मेरो बीचमा 
बाँधेको करारको िचन् ह यही हो।” ,  उत्पि  १५:१८-२१ " 18 त् यसै िदन 
परमूभलेु अॄामिसत यसो भनेर करार बाँध् नभुयो, “ितॆा सन् तानह लाई 
िमौदेशको नदीदेिख महानदी यूृेिटससम् मको यो देश मैले िदएको छु– 19 
केनी, कनज ् जी, कदमोनी, 20 िह ी, पिरज ् जी, रपाई, 21 एमोरी, कनानी, िगगार्शी 
र यबूसीह का देशह  िदएको छु।" र  उत्पि  १७:१×२७ " 1 जब अॄाम 
उनान् सय वषर्का भए तब परमूभ ु अॄामकहा ँ देखा पनुर्भयो, र ितनलाई 
भन् नभुयो, “म सवर्शिक्तमान ्परमेँ वर हुँ। मेरो साम ु िहँ  , र िनद ष भएर बस ्। 
2 मेरो र ितॆो बीचमा म आफ् नो करार पक् का गनछु, र म ितॆो अत् यन् तै विृ  
गराउनेछु।”  3 तब अॄाम घोप् टो परे, र परमेँ वरले ितनलाई यसो भन् नभुयो, 4 

“हेर ्, यो मेरो करार ितमीसँगै छ। ितमी असंख् य जाित-समूहको िपता हनेुछौ। 
5 अब उूान् त ितॆो नाउँ अॄाम हनेुछैन, तर अॄाहाम* हनेुछ, िकनिक मैले 
ितमीलाई असंख् य जाितसमूहको िपता तलु् याएको छु। 6 म ितमीलाई अत् यन् तै 
फल् दो-फुल् दो तलु् याउनछुे, र ितमीबाट धेरै जाितह  बनाउनेछु। ितमीबाट 
राजाह  उत् पन् न हनेुछन ्। 7 ि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। 8 ितमीले ूवास गरेको यो देश, अथार्त ्सारा 
कनान देश ितमी र ितॆा भावी सन् तानलाई अनन् त अिधकारको िनिम् त िदनेछु, र 
म ितनीह का परमेँ वर हनेुछु।”  9 अिन परमेँ वरले अॄाहामलाई भन् नभुयो, 
“ितमीले चािहँ मेरो करार पालन गनुर्पछर्– ितमी र ितमीपिछका ितॆा 
सन् तानह ले ितनका पःु त सम् म। 10 मेरो र ितॆो, र ितमीपिछका ितॆा 
सन् तानह का बीचमा भएको ितमीह ले पालन गनुर्पन मेरो करार यही हो: 
ितमीह मध् येको हरेक पु ष-जाितको खतना हनुपुछर्। 11 ितमीह को आफ् नो 
खलड़ीको खतना हनुपुछर्। मेरो र ितमीह का बीचमा भएको करारको िचन् ह 
यही हनेुछ। 12 ितमीह का पःु त सम् म ितमीह मा हरेक पु ष आठ िदनको 
हनेु िबि कै त् यसको खतना गिरओस ्, र साथै ितनीह को पिन, जो ितमीह का 
सन् तान होइनन ्, चाहे घरमा जन् मेको होस ्अथवा कुनै िवदेशीबाट दाम हालेर 
िकनेको होस ्। 13 चाहे ितॆो घरमा जन् मेको होस ्वा दाम हालेर िकनेको 
होस ्जसको खलड़ीको खतना भएको छैन, त ् यसको खतना हनैुपछर्। यसरी मेरो 
करार ितमीह को शरीरमा पिछ परन् तसुम् म हनेुछ। 14 खतना नगिरएको 
जनुसकैु पु ष-जाित जसको खलड़ीको खतना भएको छैन, त ् यो मािनस आफ् नो 
जाितबाट बिहं कार गिरनेछ। त ्यसले मेरो करार भ  गछर्।”  15 फेिर 
परमेँ वरले अॄाहामलाई भन् नभुयो, “ितॆी पत् नी साराईलाई चािहँ अबदेिख साराई 
नाउँले नबोलाउनू, तर त् यसको नाउँ सारा हनेुछ। 16 म त् यसलाई 
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आिशष ्िदनेछु, र िनँ चय नै त् यसबाट म ितमीलाई एउटा छोरो िदनेछु। म 
त् यसलाई आिशष ्िदनेछु, र त् यो धेरै जाितह की आमा हनेुछे। जाित-जाितह का 
राजाह  त् यसबाट उत् पन् न हनेुछन ्।”  17 तब अॄाहाम घोप् टो परी मनमनै 
हाँसेर भने, “के सय वषर् पिुगसकेकोलाई सन् तान होला? नब ् बे वषर् पगेुकी साराले 
बालक जन् माउिलन ्र?” 18 अिन अॄाहामले परमेँ वरलाई भने, “इश ् माएल नै 
तपाईंको आिशष ्मा बाँिचरहे त हनु् छ।”   19 तब परमेँ वरले भन् नभुयो, “हो, 
तर ितॆी पत् नी साराले नै ितॆो लािग एउटा छोरा जन् माउनेछे, र ितमीले 
त् यसको नाउँ इसहाक राख् नेछौ। म त् यसिसत र त् यसपिछ हनेु त् यसका 
सन् तानिसत आफ् नो करार ः थािपत गनछु। 20 अिन इँ माएलको िवषयमा 
चािहँ मैले ितॆो िबन् ती सनु। हेर ्, म त् यसलाई आिशष ्िदनेछु, र म त् यसलाई 
फल् दो-फुल् दो तलु् याएर ूशः त गरी त् यसको विृ  गनछु। बा॑ शासकको त् यो 
िपता हनेुछ, र म त् यसबाट एउटा ठूलो जाित उत् पन् न गराउनेछु। 21 तर मेरो 
करार त म इसहाकसँगै ः थािपत गनछु, जसलाई साराले आउँदो साल यही 
समयमा ितमीबाट जन् माउनेछे।” 22 ितनीिसत कुरा गिरसक् नभुएपिछ परमेँ वर 
अॄाहामकहाँबाट जानभुयो।  23 अॄाहामले आफ् नो छोरो इँ माएल र आफ् नो 
घरमा जन् मेका र दाम हालेर िकनेका आफ् ना सबै कमारा, आफ्  नो घरका पु ष-
जाित सबैलाई िलएर ितनलाई परमेँ वरले भन् नभुएबमोिजम त् यसै िदन 
ितनीह का खलड़ीको खतना गरे। 24 आफ् नो खलड़ीको खतना गदार् अॄाहाम 
उनान् सय वषर् पगेुका िथए, 25 र ितनको छोरो इँ माएलचािहँ आफ् नो खलड़ीको 
खतना गदार् ते॑ वषर्का िथए। 26 अॄाहाम र ितनको छोरो इँ माएलको 
खतना एकै िदनमा भएको िथयो। 27 ितनको घरमा जन् मेका र िवदेशीह बाट 
दाम हालेर िकनेका सबै पु षह को खतना ितनको खतनासँगसँगै भयो।"   

 
२॰ िवँ वास तथा आःथा र व्यवःथा वा धािमर्क िविधह  (रोमी ३:३१) 
      कुनै पिन मािनस परमेँ वरसँग व्यिक्तगत सम्वन्ध राख् न चाहन्छ भने 
उसको जीवनलाई िवँ वास तथा आःथाले पूणर् मा ढाक्नपुछर् भनेर पावलले 
कडा पमा आफ्नो तकर्  ूःततु गरेका िथए। मिुक्तको लािग न त खतना न 
त कुनै व्यवःथाका िरितिथित पिहला पालन गनुर्पछर् भनेर उनले बारम्बार 
दोहोर् याउँछन।् यो िकनभने “येशू भी लाई िवँ वास गदार् नै हामी 
परमेँ वरको साम ुधमीर् ठहिरन सक्दछ  ,तर व्यवःथाको पालन गरेर होइन "
(गलाती २:१६)भ े उनको भनाइ िथयो। त्यसकारण मूलभतू पमा भ े हो 
भने व्यवःथालाई पालन  वा धमर्कमर् गरेर देखाउने होइन तर येशूमािथको 
आःथाले ससुिज्जत भएर बःन ुनै येशूभक्तको पिरभाषा हो (गलाती ३:७  ) । 
(व्यवःथा भन्दा दईु भागमा िवभािजत परमेँ वरको अधीनिनदशन हनु भनेर 
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हामीले बझु्न ुपदर्छ। एउटा भाग त त्यो हो मिन्दरमा गिरने बिलपूजाआजा र 
यहूदी हनु शु  िविध जसले येशूलाई औलँ्याउँछ जसको अन्त उहाकँो 
मतृ्यपुिछ भयो। अिन अक  भाग दश आ ा हो जनु िबषशे गरेर पत्थरमा 
कँुिदएको िथयो। मािनसलाई नैितक आचरणमा ढाल्ने त्यस व्यवःथालाई 
नैितक व्यवःथा पिन भन्दछ।।यहूदी इसाईह ले बिलूथाको अन्त भएको त 
माने तर दश आ ालाई के गन त भनेर पावलसँग िभंडेका िथए।त्यसकारण ,
के दश आ ा व्यवःथाको मूल्य छैन त ?,के परमेँ वरले त्यस व्यवःथालाई 
िनलम्वन गनुर्भयो त? 

    हो मिुक्त भनेको िवँ वास वा आःथाबाट हो तर व्यवःथा वा आ ालाई 
पालन गरेर होइन। अब के िवँ वासले परमेँ वरको त्यस नैितक व्यवःथालाई 
हटाउँदछ त ?देहायका पदह ले ःप  पमा ूत्येक मािनसले अपनाउन ुपन 
परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाको बारेमा हामीलाई के भन्दछ ?हेन ुर्होस ्:
रोमी ३:३१ " तब के हामी यही िवँ वास ारा व् यवः थालाई र  गन? 

कदािचत ्होइन! ब  हामीह  त व् यवः थालाई कायम वा जािर पो राख् छ।",  
रोमी ७:७ -१२ " 7 हामीले के भन् ने त? व ् यवस ् था पाप हो? कदािप होइन! यिद 
व् यवः था नभए मैले पाप थाहा पाउनेिथइन,ँ िकनिक “तले लोभ नगर ्” भनी 
व् यवः थाले नभनेको भए लोभ गनुर् के हो सो थाहा पाउनिेथइन।ँ 8 तर पापले 
आ ामा मौका पाएर ममा सबै िकिसमका लोभ उत् पन ्न गरायो। व् यवः थािवना 
त पाप मदुार्तलु् य हो। 9 व् यवः थािवना रहँदा एक पल् ट म जीिवत िथए,ँ तर 
आ ा आएपिछ पाप जािगउ ो, र मचािहँ मर। 10 जीवनको ूित ा िदने 
त् यही आ ाले मेरो िनिम् त मतृ् य ुल् यायो। 11 िकनिक पापले आ ा ारा मौका 
पाएर मलाई छल् यो, र त् यसै ारा मलाई मार् यो। 12 व् यवः था पिवऽ छ, र 
आ ा पिवऽ, न ् यायस त र असल छ।', रोमी ८:१-४ " 1 यसकारण अब 
भीं ट येशूमा भएकाह लाई दण् डको आ ा छैन। 2 पाप र मतृ् यकुो 
व् यवः थाबाट मलाई जीवनका आत् माको व् यवः थाले भीं ट येशूमा मकु्त पारेको 
छ। 3 पापमय ः वभावले दबुर्ल पािरएको हनुाले व् यवः थाले जे गनर् सकेन 
परमेँ वरले गनुर्भयो, अथार्त ्उहाँले आफ् ना पऽुलाई पापमय शरीरको ः व पमा 
पापबिलझ पठाउनभुयो। यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण् ड िदनभुयो, 4 
यस हेतलेु िक व् यवः थाको उिचत आवँ यकता हामीमा पूणर् होस ्, हामी जो 
पापमय ः वभावअनसुार होइन, तर पिवऽ आत् माअनसुार चल् दछ ।" र म ी 
५:१७×२० " 17 “व ् यवस ् था अथवा अगमवक्ताह लाई र  गनर् म आएको 
भन् ने नसम् झ। म ती र  गनर् होइन, तर पूरा गनर् आए।ँ  18 िकनभने साँच् चै 
म ितमीह लाई भन् दछु, जबसम ्म ः वगर् र पथृ् वी टलेर जाँदैन तबसम् म सबै कुरा 
पूणर् नभई कुनै िकिसमले व् यवः थाबाट एउटा माऽा वा एउटा िबन् द ुटल् नेछैन।  
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19 यसैकारण जसले यी आ ाह मध् ये सबैभन् दा सानोलाई उल् ल न गलार्, र 
मािनसह लाई त् यसै गनर् िसकाउला, स ् वगर्को राज् यमा त् यो सबैभन् दा सानो 
कहलाइनेछ। तर जसले ती आ ाह  पालन गलार् र िसकाउला, स ् वगर्को 
राज् यमा त् यो ठूलो कहलाइनेछ।  20 िकनभने म ितमीह लाई भन् दछु, 

ितमीह को धािमर्कता शाः ऽी र फिरसीह को भन् दा बढ़ी भएन भने ितमीह  
कुनै रीितले ः वगर्को राज् यमा ूवेश गनछैनौ।"    

       रोमी ३ अध्यायमा पावलले ूःततु गरेका आफ्नो तकर्  गलातीमा 
छलफल गिरएको िवँ वास र व्यवःथाको समान छ।। आफूले गरेको 
िटप्पणीले गदार् व्यवःथाको मोलमा वा र  गराएर िवँ वासलाई पावलले अिघ 
सािररहेको छ भनेर कुनै कुनैले सोच्दछ भनेर पावललाई थाहा िथयो। 
त्यसकारण पावल आफैले यो ूश ्न सोध्दछ :“के त्यस िवँ वास वा आःथाले 
व्यवःथालाई फ्यािकँिदन्छ त?" (रोमी ३:३१ पान्तिरत(। “फ्याँिकने "वा 
“र  "गन भ े शब्द कटािगर्यो katargeo) बाट अनवुाद गिरएको हो। यिह 
शब्दलाई पावलले ूायजसो ूयोग गरेको हामी पाउँछ । यसैलाई िविभ  
अनवुादमा उतानर् सिकन्छ। जःतै “बेकारको) "रोमी ३:३ पान्तिरत(, 
“िनलम्वन वा हटाउन)ु "एिफसी २:१५(, “नगण्य वा शनु्यतामा झानुर्) "रोमी 
६:६ पान्तिरत(, र अझ “नाश गनुर्) "१ कोरन्थी ६:१३। येशू बुसमा 
टाँिगन्दा परमेँ वरको दश आ ाको औिचत्य समाप ्त भयो वा हटाइयो भनेर 
आज पिन कितपयले दावी गदर्छन।् तर पावलले कडा शब्दमा त्यस धारणाको 
ूितकार गद भन्दछ “अहँ ,कदापी होइन  "!अझ एक कदम अगािड गएर 
पावलले भन्दछन ् ,आफूले ूचार गरेको ससुमाचारले त परमेँ वरको त्यो 
व्यवःथा वा दश आ ालाई ःप  पमा “ःथािपत गदर्छ वा िनरन्तरता 
िदँदछ।" 

 परमेँ वरले आफ्नो व्यवःथाको उच्च गिरमामय वा आदरलाई 
िवँ वास ारा धमीर् ठहिरन्छ भ े योजना देखाउन आफ्नो पऽुलाई बिल चढ्न 
िदनभुएको िथयो िकनभने पापले मािनसको मतृ्यकुो माग गदर्छ वा उसको 
स ामा कोही मनुर्पन ठहर् याँछ। यिद िवँ वास ारा मािनस धमीर् ठहिरएको 
कारणले परमेँ वरको दश आ ा खारेज हनु्छ भने पापीलाई उसको पापबाट 
छुटकारा िदन र परमेँ वरसँग पनुिमर्लन गनर् येशू भी को मतृ्यकुो कुनै 
आवँयक हनेु िथएन। 

“िदलैदेिख गरेको सत्य िवँ वास वा आःथामा लागेको पापीले 
परमेँ वरको व्यवःथालाई पालन गरेर उहाकँो इच्छा अनसुार उहालँाई 
प ाउन उत्सकु हनु्छ।॰॰॰ मिुक्तदातालाई िभऽी दयदेिख ूमे देखाउने 
आधार नै वाःतिवक िवँ वास हो। यसले नै परमेँ वरको आ ा पालन गनर् 
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अमसर गराउँदछ।"×एसिडए बाइबल कमेन्टरी ,ठेली ६ ,प॰ृ ५१०बाट 
पान्तिरत। 

   िवँ वासले दश आ ा वा व्यवःथालाई िनलम्वन गछर् भ  ेधारणा 
यिद पावलको हो भने िवश ्वासीह को िःथित कःतो हनेु होला ,सोच्नहुोस।् 
यसको अथर् के अब व्यिभचार गन ,चोन ,हत्या गन आिद वैध वा िनरपराधमा 
गिनयो त ?यिद तपाईँले परमेँ वरको शिक्त ारा उहाँको आ ालाई आत्मसात ्
गनुर्भयो भने कितपय शोक ,वेदना र क बाट राहत पाउनहुनेु िथयो होला भ े 
धारणालाई सोच्नहुोस। परमेँ वरले िदनभुएको दश आ ाको कुनै पिन भागलाई 
नमान्दा तपाईँ वा अ  कुनै क  भोग्न ुपरेको 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 गरेको पाइन्छ। गलातीको यस भागमा जब पावलले व्यवःथा भनेर 
सम्वोधन गदर्छन ्त ,उनले कुन व्यवःथालाई औलँ्याइरेका िथए? हेन ुर्होस:् " 

19 तब व् यवः थाको आवँ यकता िकन पर् यो त? जनु सन् तानलाई ूित ा भएको 
िथयो, ऊ नआउञ् जेल अपराधको कारणले व् यवः था थिपयो। अिन एक जना 
मध् यः थले ः वगर्दूतह ारा व् यवः थाको ः थापना गर् यो। 20 एउटैको माऽ 
मध् यः थ हुँदैन, तर परमेँ वर एउटै हनुहुनु ्छ। 21 तब के व् यवः था 
परमेँ वरका ूित ाह का िव  छ र? कदािप छैन। यिद जीिवत पानर् सक् ने 
व् यवः था िदइएको भए, धािमर्कता साँच् चै व् यवः थाबाट हनेुिथयो। 22 तर 
धमर्शाः ऽले बताउँछ, िक सबै कुरा पापको कैदमा छ, तािक जनु ूित ा येशू 
भीं टमािथ िवँ वास ारा िदइएको िथयो, त ् यो िवँ वास गनह लाई िदइओस ्। 
23 तर िवँ वास आउन अिघ हामी व् यवः थाको वशमा िथय , र िवँ वास ूकट 
नभएसम् म हामी थिुनएका िथय । 24 िवँ वास ारा हामी धमीर् ठहिरन सक  
भनेर व् यवः थालाई हाॆो संरक्षक भई हामीलाई भीं टसम् म डोर् याउने िजम् मा 
िदइयो। 25 तर अब िवँ वास आएको हनुाले अब उूान् त हामी संरक्षकको 
अधीनमा छैन ।  26 िकनिक िवँ वास ारा ितमीह  सबै भीं ट येशूमा 
परमेँ वरका सन् तान हौ। 27 िकनिक ितमीह मध् ये जितको भीं टमा बिप् तः मा 
भयो, ितमीह  सबैले भीं टलाई धारण गरेका छौ। 28 अब न त यहूदी छ न 
मीक, न कमारा छ न फुक् का, न त पु ष न ः ऽी छ, िकनभने भीं ट येशूमा 
ितमीह  सबै एउटै हौ। 29 यिद ितमीह  भीं टका हौ भनेता ितमीह  
अॄाहामका सन् तान हौ, र ूित ाबमोिजम उ रािधकारीह  हौ।"   

    पद १९मा उल्लेिखत “नआउ ले "भ े शब्दले व्यवःथा अःथायी 
भएको जनाउँछ भनेर कितपय मािनसह ले िवँ वास गरेको पाइन्छ। यो 
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पदले िरितिथित वा पिवऽ मिन्दरमा गिरने आराधना िबिधलाई औल्याउँछ भनेर 
ती मािनसह ले दावी गदर्छन।् िकनभने त्यस िबिधको उ ेँय बुसमा पूरा 
भएको िथयो ,अथार्त ् त्यस िबिधमा गिरने सम्पूणर् कायर् जसले येशूलाई 
औलँ्याउँथ्यो त्यो बुसमा सम्प  भइसकेकोले ती िबिधह को औिचत्य समाप ्त 
भइसकेको िथयो। यो तकर्  अत्यन्त सिह भएको पिन देिखन्छ। तर गलातीको 
पऽमा पावलले त्यस तकर् लाई अिघ सारेको देिखन्दैन। हो ,पापको ज्यादतीले 
मिन्दरमा पालन गन धािमर्क िरितिथित र नैितक व्यवःथा अथार्त ्दश आ ा 
गदार् सीनै पहाडमा परमेँ वरले थिपनभुएको िथयो। त्यसमा दश आ ाचािहँ 
पत्थरमा कँुिधएर िदनभुएको िथयो भने अ  िबिधह चािहँ परमेँ वरको िनदशन 
बमोिजम मोसाले लेखेका िथए। तर जब हामी देहायका िज ासाह लाई अिघ 
सादर्छ  तब मिन्दरमा कायार्न्वन गिरने व्यवःथालाई पावलले सम्वोधन नगिर 
उनको मनमा दश आ ा अथार्त ् नैितक व्यवःथालाई सम्वोधन गरेको िथयो 
भ े आभास हामी पाउँदछ । 

    के पावलको भनाई अनसुार नैितक व्यवःथा वा दश आ ा थिपएको 
िथयो त? तर त्यस समयमा के थिपएको िथयो? हेन ुर्होस ्तलुनात्मक पमा 
देहायका पदह : गलाती ३:१९ " तब व् यवः थाको आवँ यकता िकन पर् यो त? 

जनु सन् तानलाई ूित ा भएको िथयो, ऊ नआउञ् जेल अपराधको कारणले 
व् यवः था थिपयो। अिन एक जना मध् यः थले ः वगर्दूतह ारा व् यवः थाको 
ः थापना गर् यो।" र रोमी ५:१२-२१ " 12 एक जना मािनस ारा संसारमा 
पाप आयो, र पापबाट मतृ् य।ु यसरी सबै मािनसले पाप गरेका हनुाले सबै 
मािनसमा मतृ् य ुफैिलयो। 13 व् यवः था िदइन अिघ पिन संसारमा पाप िथयो, तर 
जहाँ व् यवः था छैन, त ् यहाँ पापको लेखा पिन हुँदैन। 14 आदमदेिख िलएर 
मोशासम् मका मािनसह मािथ मतृ् यलेु राज् य गर् यो, ितनीह मािथ पिन जसले 
आदमले गरेजः तो अपराध गरेका िथएनन ्। ती आदमचािहँ आउनहुनेुको ूित प 
िथए। 15 िस को वरदान र त् यस अपराधमा केही समानता छैन। िकनिक 
एक जना मािनसको अपराधले गदार् धेरै मरे भनेता झन ्बढ़ी परमेँ वरको अनमुह 
र एक जना मािनसको, अथार्त ्येशू भीं ट ारा आएको िस को वरदान धेरैका 
िनिम् त ूशः त भयो। 16 िस को वरदानचािहँ त् यस एक जना मािनसको 
पापको नितजाजस ्तै होइन। िकनिक एउटा अपराधको इन् साफले दण् डको आ ा 
ल् यायो, तर धेरै अपराधका पिछ आउने िस को वरदानले िनद षीकरण 
ल् याउँछ। 17 यिद एउटै मािनसको अपराधले गदार् त् यस मािनस ारा मतृ् यलेु 
राज् य गर् यो भनेता झन ्बढ़ी ूशः त अनमुह र धािमर्कताका िस को वरदान 
पाउनहे ले एउटै मािनस येशू भीं ट ारा जीवनमा राज् य गनछन ्।  18 यसैले 
जसरी एउटै मािनसको अपराधले सबै मािनसह  दण् डका भागीदार बने, त ् यसरी 
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नै एउटै मािनसको धािमर्कताको कामले सबै मािनसका िनिम् त धमीर् ठहराएर 
जीवन ल् याउँछ। 19 िकनिक जसरी एउटै मािनसको अना ाकािरताले धेरै जना 
पापी बनाइए, त ् यसै गरी एकै जनाको आ ाकािरता ारा धेरै जना धािमर्क 
बनाइनेछन ्।  20 व् यवः था आयो र अपराधको विृ  भयो, तर जहाँ पाप बकयो 
अनमुह झन ्बढ़ी माऽामा बकयो, 21 यस हेतलेु िक जसरी पापले मतृ् यमुा राज् य 
गर् यो, त ् यसै गरी येशू भीं ट हाॆा ूभ ु ारा अनमुहले धमीर् ठहराएर अनन् त 
जीवनसम् म राज् य गरोस ्।" 

     सीनै पहाडमा िदएको व्यवःथा अॄाहमसँग परमेँ वरले गनुर्भएको 
करारमा थिपएको िथयो भनेर पावलले भ  खोिजरहेका होइनन ्,िकनभने यिद 
हो भने के अॄाहमसँग गिरएको ूथम ् करारमा संशोधन गिर नयाँ िविध 
थिपएको हो त ?यस पिछको अध्यायमा पढ्नभुयो भने सीनै पहाडमा िदइएको 
व्यवःथा धेरै अिघदेिखनै िथयो भनेर तपाईँले पाउनहुनेुछ। ब  
इॐालयलीह लाई सीनै पहाडमा िदइएको व्यवःथाको उ ेँय िबल्कुल फरक 
िथयो भनेर पावलले आफ्नो तकर्  ूःततु गदर्छन।् मािनसह लाई परमेँ वरितर 
फकर् न र उहाँले िदनभुएको अनमुहलाई उहाँमा िवँ वास ारा आउने ूत्येक 
व्यिक्तले पाउन ्भ े उ ेँयले व्यवःथा वा दश आ ा िदइएको िथयो। दश 
आ ाले हाॆो पापी ःवभावलाई ूकट गदर्छ र हामीलाई परमेँ वरको 
अनमुहको आवँयकतालाई औलँ्याउँदछ। मिुक्तलाई ूा  गनर् कुनै कायर्बम 
गनर् त्यो व्यवःथा जसलाई िबिधको शासनमा रहने नैितक आ ा पिन भिनन्छ, 
िदएको होइन। तर पापको विृध्दलाई देखाउन व्यवःथा िदएको िथयो )रोमी 
५:२० पान्तिरत ।“व्यवःथा आयो तब पापको विृ  भयो "भनेर अक्षरस 
पमा झ  हेदार् व्यवःथा नआएको भए पाप पिन हनेु िथएन भ े अपूणर् धारणा 

मािनसको मनमा हनुसक्दछ(। तर हाॆो जीवनमा बिढरहेको पापलाई ःप  
पमा देखाउने व्यवःथा अथार्त ्दश आ ाको उ ेँय हो।(रोमी ७:१३)। 

     परमेँ वरको पिवऽ ःथानमा गिरने िरितिथितको व्यवःथाले मसीह वा 
आउनेवाला अिभषके व्यिक्तत्वलाई औलँ्याउँथ्यो। मिुक्तदाताको आवँयकता र 
उहाँको पिवऽतामा त्यसले केिन्ित गदर्थ्यो। पाप हाॆो ूाकृितक ःवभावको 
भाग होइन भनेर नैितक व्यवःथा वा दश आ ाले देखाउँदछ िकनभने यसमा 
"ितमीले नगनुर्" भ े आदेशह  िदएका छन।् पापले परमेँ वरको 
व्यवःथालाई )दश आ ा (तोड्दछ )रोमी ३:२० ,रोमी ५:१३,२० ,रोमी 
७:७,६,१३(। त्यसैकारण खलुःत पमा पावलले भन्दछन ् :“यिद त्यहाँ 
व्यवःथा वा अधीनिनयम अथार्त ् िबिधको शासननै छैन भने ,त्यसलाई तोड्न ु
कुरै हुँदैन) "रोमी ४:१५ पान्तिरत। 
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“परमेँ वरको आ ा वा दश आ ाले ठूलो देखाउने िससा) आई 
ग्लास (जःतो काम गदर्छ। त्यो ठूलो पान िससाले वःतमुा भएको दागलाई 
झन फोहर पान गरेर थिप िदँदैन। ब  यस िससाले फोहरलाई झन ःप  
पमा फोहर देखाउँदछ ,जनु िक ना ो आखँाले हामीले हेनर् 

सक्दैन ।"×िविलयम हेिन्सक्सन ् ,न्य ु टेःटामेन्ट कमेन्टरी, एक्ःपोिजशन अन 
गलेिशयनस ् )माण्ड रािपड ,िमिशगन :बेकर बकु हाउस ,१९६८(, प॰ृ 
१४१बाट पान्तिरत। 
 
४॰ परमेँ वरको व्यवःथा ,िवषशे गरी दश आ ाको लामो इितहास (उत्पि  
९:५,६) 
     सीनै पहाडमा व्यवःथा थिपयो भनेर के पावलले भन्दछन ्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 ?हेन ुर्होस ् :उत्पि  
९:४-६ " 4 “तर मास ु त् यसको ूाण िदने रगतसमेत नखाओ। 5 र 
ितमीह को ूाण िदने रगतको स ा म िनँ चय लेखा िलनेछु। हरेक पशदेुिख म 
ूाणको साटो िलनेछु, र हरेक मािनसदेिख पिन आफ् नो दाजभुाइका ूाणको साटो 
म िलनेछु। 6 “जसले मािनसको रक्तपात गछर्, मािनसबाटै त् यसको रक्तपात 
हनेुछ,  िकनभने परमेँ वरले मािनसलाई आफ् नै ः व पमा बनाउनभुएको हो।"  ,
उत्पि  १८:१६-२१ " 16 तब ती पु षह  त् यहाँबाट सदोमितर हेनर् लागे। 
अॄाहाम उनीह िसत अिल परसम् म बाटो देखाउन गए। 17 परमूभलेु 
भन् नभुयो, “मैले गनर् लागेको काम के अॄाहामबाट लकुाएर राखू?ँ 18 
अॄाहामबाट एउटा ठूलो र शिक्तशाली जाित बन् नेछ, र त् यस ारा नै पथृ् वीका 
सबै जाितह ले आिशष ्पाउनेछन ्िकनभने त् यसले आफ् ना छोराछोरीह  र 
घरानालाई धमर् र न् याय गरेर परमूभकुो मागर् पालन गनर्लाई आ ा 
िदओस ्भनेर मैले त् यसलाई छानेको छु। यसैले नै परमूभलेु अॄाहामिसत 
गनुर्भएको ूित ा पूरा गिरिदनहुनेुछ।”  20 तब परमूभलेु भन् नभुयो, “सदोम र 
गमोराको िव मा ठूलो आवाज उठेको छ, र ितनीह का पाप सा॑ै ज् यादा 
भएका छन ्। 21 अब त् यही आवाजअनसुार ितनीह बाट यो काम भएको हो 
िक होइन भनी हेनर्लाई म तल ओ र जानेछु। होइन रहेछ भने मलाई थाहा 
हनेुछ।” , उत्पि  २६:१-६ " 1 अॄाहामको समयमा परेको अिनकालबाहेक 
त् यस देशमा अक  अिनकाल पिन पर् यो। तब इसहाक पिलँ तीह का राजा 
अबीमेलेककहाँ गरार देशमा गए। 2 परमूभलेु ितनीकहाँ देखा परेर ितनलाई 
भन् नभुयो, “िमौमा नजाऊ, तर मैले ितमीलाई भनेकै ठाउँमा बस ्। 3 त् यही 
ठाउँमा बसोबास गर ् र म ितमीसँग रहनेछु, र ितमीलाई आिशष ्िदनेछु, िकनिक 
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मैले ितॆो बाब ुअॄाहामसँग शपथ हालेर िदएको ूित ा म पूरा गरेर ितमीलाई 
र ितॆा सन् तानलाई यी नै देशह  िदनेछु। 4 ितॆा सन् तानलाई आकाशका 
ताराह  झ बढ़ाउनेछु, र ितनीह लाई यी सबै देश िदनेछु। ितॆ ै
सन् तानह ारा संसारका सबै जाितह ले आिशष ् पाउनेछन ्, 5 िकनभने 
अॄाहामले मेरो वचन पालन गर् यो, र मैले िदएका आदेशह , मेरा आ ाह , 

मेरा िनयमह  र मेरा िविधिवधानह को ूितपालन गर् यो।” 6 यसैकारण 
इसहाक गरारमा नै बसे।", उत्पि  ३९:१-१२ " 1 अब योसेफ िमौमा 
लिगए, र फारोका एउटा अिधकृत, अ रक्षकका कप् तान पोतीफर भन् ने एक जना 
िमौीले ितनलाई त् यहाँ ल् याउने इँ माएलीह का हातबाट िकने। 2 परमूभ ु
योसेफको साथमा हनुहुनु् थ् यो, र त् यहाँ ितनको उन् नित भयो। ितनी आफ् ना िमौी 
मािलकको घरमा बः थे। 3 ितनका मािलकले परमूभ ु ितनको साथमा 
हनुभुएको र ितनले गरेका सबै काममा परमूभलेु उन् नित गराउनभुएको देखे। 
4 यसैले उनको िनगाह योसेफमािथ र ो। योसेफले उनको सेवा-टहल गथ। 
उनले ितनलाई आफ् नो घरको मखु् य कािरन् दा तलु् याएर उनीसँग भएका सब 
थोकको िजम् मा ितनलाई िदए। 5 उनले ितनलाई आफ् नो घरको र आफूसँग 
भएका सबै कुराको मखु् य कािरन् दा तलु् याएको समयदेिख परमूभलेु योसेफको 
खाितर त् यस िमौीको घरमा आिशष ्िदनभुयो। परमूभकुो आिशष ् उनको 
घरबार, अन ् न-खेत र सबै कुरामािथ िथयो। 6 यसैले आफूसँग भएका सबै 
उनले योसेफको िजम् मामा छोिड़िदए। आफूले खाने भोजनबाहेक आफूसँग 
भएको अ  कुनै कुराको िवषयमा उनी वाः ता राख् दैनिथए। योसेफ सनु् दर र 
हेनर्मा राॆा िथए। 7 केही समयपिछ ितनका मािलककी पत् नीले योसेफमािथ 
नजर लगाएर भिनन ्, “मसँग सतु ्।”  8 तर ितनले अः वीकार गरेर आफ् ना 
मािलककी पत् नीलाई भने, “हेन ुर्होस ्, म यस घरमा भएकोले गदार् मेरा 
मािलकलाई यस घरमा भएको कुनै कुराको पिन िफबी छैन, र उहाँसँग भएका 
सबै कुरा उहाँले मेरै िजम् मामा िदनभुएको छ। 9 यस घरमा मभन् दा ठूलो 
कोही छैन। उहाँले तपाईंबाहेक सबै कुरा मलाई िदनभुएको छ, िकनभने तपाईं 
उहाँकी पत् नी हनुहुनु् छ। तब कसरी यः तो घोर दुं  ट काम गरेर परमेँ वरको 
िव मा मैले पाप गनुर्?” 10 अिन ितनले िदनिदनै योसेफसँग कुरा गरे तापिन 
ितनीिसत सतु् न अथवा ितनीिसत बः न योसेफ मानेनन ्। 11 एक िदन योसेफ 
आफ् नो काम गनर् घरिभऽ गएका िथए। घरमा अ  कोही काम गन मािनस 
िथएन। 12 ितनले योसेफको लगुा समातेर भिनन ्, मिसत सतु ्।” तर आफ् नो 
लगुा ितनकै हातमा छोड़ेर योसेफ भागे, र घरबाट बािहर िनः के।" र ूःथान 
१६:२१×३० " 21 यसरी िबहान-िबहान ितनीह  हरेक मािनसले आफूले 
खाने जित बटुल् थे, र घाम िछिप् पएपिछ त् यो िबलाइहाल् थ् यो। 22 छैट  िदनचािहँ 
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ितनीह ले दोबर, अथार्त ्हरेकको िनिम् त दईु-दईु ओमेर बटुले, अिन समदुायका 
सबै नाइकेह  आएर मोशालाई त् यो कुरा बताए। 23 तब ितनले ितनीह लाई 
भने, “परमूभलेु अ॑ाउनभुएको कुरा यही हो: ‘भोिल िवौामको िदन हो, 
परमूभकुो िनिम् त एक पिवऽ शबाथ हो। जे पकाउन ुछ, सो पकाओ, र जे 
उमाल् न ु छ, सो उमाल। जित उिॄन् छ त् यो आफ् नो िनिम् त िबहानसम् मलाई 
राख’।”  24 मोशाले आ ा गरेझ त् यो ितनीह ले िबहानसम् मै छोिड़राखे। त् यो 
गन् हाएन र त् यसमा कुनै कीरा पिन लागेन। 25 तब मोशाले भने, “त ् यो आज 
खाओ, िकनिक आज परमूभकुो िनिम् त शबाथ हो। आज त् यो ितमीह ले 
भिूममा पाउनछैेनौ। 26 छ िदनसम् म ितमीह ले त् यो बटुल, तर सात  िदन 
शबाथ हो, र त् यसमा केही हनेुछैन।” 27 तरै पिन सात  िदनमा मािनसह मध् ये 
कित जना त् यो बटुल् न गए, तर केही पाएनन ्। 28 तब परमूभलेु मोशालाई 
भन् नभुयो, “किहलेसम ् म ितमीह  मेरा आ ा र मेरा आदेशह  मान् न अः वीकार 
गनछौ? 29 याद राख, िक परमूभलेु ितमीह लाई शबाथ िदनभुएको छ। 
यसैकारण परमूभलेु ितमीह का िनिम् त छैट  िदनमा दईु िदनको भोजन 
िदनहुनु् छ। सात  िदनमा ितमीह  हरेक जहाँ छौ त् यही ँ नै बिसरहनू, कुनै पिन 
मािनस आफ् नो डेराबाट बािहर नजाओस ्।” 30 यसकारण मािनसह ले सात  
िदनमा िवौाम गरे।"   

      बादललाई घन्काएर ,िबजलुी चम्काएर र मतृ्यकुो सजाँय सनुाएर 
(ूःथान १९:१०×२३)परमेँ वरले अॄाहमलाई आफ्नो व्यवःथा िदनपुरेको 
िथएन। तर इॐायलीह लाईचािहँ परमेँ वरले त्यस ूिबया ारा व्यवःथा िकन 
िदनभुयो त ?िकनभने सय  वषर्सम्म दासत्व जीवन िबताएका इॐायलीह ले 
परमेँ वरको महानता र उहाँको िस  नैितक चिरऽको आदशर्लाई िबसका 
िथए। यसको फलःव प इॐायलीह ले आफू कित पापी छ  भनेर महससु 
गनुर् आवँयक िथयो। अिन ितनीह ले परमेँ वरको व्यवःथा कि को पिवऽ 
छन ्भनेर बझु्न ुआवँयक िथयो। जनु घट्ना ारा सीनैमा व्यवःथा िदइयो ,
त्यसले नै त्यस कुरालाई ःप  पमा देखाउँदछ। 

   गलाती ३:१५×१९मा पावलले ूित ा गिरएको िबउ वा सन्तान 
नआउ ले व्यवःथा थिपएको िथयो भ कुो अथर् के हो त? हेन ुर्होस:् " 15 भाइ 
हो, ूितिदनको जीवनबाट एउटा उदाहरण िलऔ,ं एक चोिट पक् का भइसकेपिछ 
मािनसले बनाएको इच् छापऽ कसैले र  गनर् सक् दैन, न त त् यसमा केही थप् न 
सक् छ। 16 ूित ाह  अॄाहाम र उनको सन् तानलाई िदइएका िथए। 
धमर्शाः ऽले “सन ् तानह लाई” भन ् दैन, यसले त धेरै मािनसह को स ते िदन् छ। 
तर धमर्शाः ऽले “ितॆो सन् तानलाई” भन ् छ, यसले एक जना मािनसको माऽ 
स ते िदन् छ, जो भीं ट हनुहुनु् छ। 17 मेरो भनाइको अथर् यो हो, िक चार सय 
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तीस वषर्पिछ आएको व् यवः थाले त् यसभन् दा अिघ परमेँ वरले पक् का गनुर्भएको 
करारलाई का  दैन, नऽता ूित ा र  भइजानेिथयो। 18 िकनिक उ रािधकार 
व् यवः था ारा पाइने हो भने ूित ा ारा पाइने कुरै आउँदैन। तर परमेँ वरले 
ूित ा ारा नै अॄाहामलाई यो िदनभुयो। 19 तब व् यवः थाको आवँ यकता 
िकन पर् यो त? जनु सन् तानलाई ूित ा भएको िथयो, ऊ नआउञ् जेल अपराधको 
कारणले व् यवः था थिपयो। अिन एक जना मध् यः थले ः वगर्दूतह ारा 
व् यवः थाको ः थापना गर् यो।" 
          सीनै पहाडमा िदइएको व्यवःथा अःथायी वा संबमणकालीन हो 
भनेर धेरैले ती पदह लाई औलँ्याएर बझेुको पाइन्छ। अॄहाम आएको 
४३०वषर् पिछ यो व्यवःथा िदइएको हो ,र जब येशू भी  आउनभुयो तब 
त्यसको औिचत्य समा  भयो भनेर ितनीह ले भन्छन।् तर पावलले रोमीमा 
उल्लेख गरेको व्यवःथा र बाइबलका अ  पदह मा औलँ्याएका व्यवःथासँग 
त्यो तकर्  बाँिझएको पाइन्छ। उदाहरणमा हेन ुर्होस ् ,म ी ५:१७×१९ " 17 

“व ् यवस ् था अथवा अगमवक्ताह लाई र  गनर् म आएको भन् ने नसम् झ। म ती 
र  गनर् होइन, तर पूरा गनर् आए।ँ  18 िकनभने साँच् चै म ितमीह लाई 
भन् दछु, जबसम ् म ः वगर् र पथृ् वी टलेर जाँदैन तबसम् म सबै कुरा पूणर् नभई कुनै 
िकिसमले व् यवः थाबाट एउटा माऽा वा एउटा िबन् द ु टल् नेछैन।  19 
यसैकारण जसले यी आ ाह मध् ये सबैभन् दा सानोलाई उल् ल न गलार्, र 
मािनसह लाई त् यसै गनर् िसकाउला, स ् वगर्को राज् यमा त् यो सबैभन् दा सानो 
कहलाइनेछ। तर जसले ती आ ाह  पालन गलार् र िसकाउला, स ् वगर्को 
राज् यमा त् यो ठूलो कहलाइनेछ।)"   

  जबसम्म भन्दा िसिमत समयसम्मको लािग हो भनेर िनणर्य गरेर यो 
पद पाठकह ले पढ्दा ूायजसो गलत भएको सािवत हनु्छ। त्यसकारण यो 
पद पढ्दा गिहिरएर सोच्नपुदर्छ। परमेँ वरको भय मा े मािनसको बारेमा 
व्याख्या गदार् भजनको लेखकले भजन ११२:८मा भन्दछन ् ,“उसको मन 
िःथर छ। जबसम्म उसका बैरीह  िवजय भएको हेदनन ् तबसम्म उनी 
डराउने छैन। " ( पान्तिरत।) यसको अथर् के त ,जनु मािनसले भय मान्छ 
त्यो मािनस डराउँदा सफलता हािसल गरेको हनु्छ र ?ूकाश २:२५मा 
येशूले भ ुहनु्छ ,“ितमीसँग जे छ त्यसलाई म नआउँ ले पबेर राख  (
पान्तिरत)। यो िवँ वास वा आःथाको सन्दभर्मा भिनएको हो। के यसको 

अथर् जब येशू आउनहुनु्छ तब उहाँमा िन ावान वा आःथावान हनु ुआवँयक 
छैन त? 

   दईु हजार वषर् अिघ भी  आउनभुएपिछ व्यवःथाको औिचत्य समाप ्त 
भएको िथएन। जबसम्म व्यवःथा कायम हनु्छ तबसम्म यसले पापलाई 
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औलँ्याइरहन्छ। भी  आउनहुनु्दा मानव इितहासले फड्को मारेको िथयो 
भनेर पावलले भन्दछ। व्यवःथाले गनर् नसकेको कायर् भी ले गनर् सक्नभुयो। 
पापको सत्य उपचार केवल भी ले माऽ गनुर्हनु्छ। कसरी त ?उहाँको 
शरणमा आउने पापीह लाई उहाँले िनद ष ठहराउनहुनु्छ र उहाँको पिवऽ 
आत्माले उनीह िभऽ काम गरेर उहाँको व्यवःथाले पूणर्ता पाउँदछ। 

     यिद परमेँ वरले यो काम मेरो िनिम्त गिरिदनभुयो भने उहाँलाई मैले 
किहल्यै पिन श ा गनछैन वा उहाँलाई ूश ्न गनछैन भनेर तपाईँले किहले 
सोच्नभुएको छ ?सीनैको पहाडमा के भयो ,सो सोच्नहुोस ्  !इॐायलीह ले 
परमेँ वरको शिक्तको ूभावशाली उदाहरण देखेका िथए ,तैपिन ितनीह ले के 
गनर् छोडेनन ्?सत्य िवँ वास वा आःथा भनेको के हो ,यसलाई कसरी उपलब्ध 
गन र यसलाई कसरी संिचत गनुर्पछर् भनेर इॐायलीह को इितहासमा घटेको 
घट्नाले कसरी बताउँदछ? हेन ुर्होस:् कलःसी २:६ " यसकारण जसरी 
भीं टलाई ितमीह ले महण गर् यौ, त ् यसरी नै उहाँमा जीवन िबताओ।"   
 
  ५॰ गिरमामय ूित ाको ौे ता (ूिेरत ७:३८)  

      37 “ती ितनै मोशा हनु ्, जसले इॐाएलीह लाई भनेका िथए, 

‘परमेँ वरले मलाई खड़ा गनुर्भएजः तै ितमीह का दाजभुाइह मध् येबाट 
ितमीह का िनिम् त एक जना अगमवक्ता खड़ा गनुर्हनेुछ।’ 38 यी ितनै मोशा 
हनु ्, जो उजाड-ः थानमा भएको समदुायमा ः वगर्दूतसँग िथए, जनु ः वगर्दूतले सीनै 
पवर्तमा र हाॆा पखुार्ह सँग बोलेका िथए, र ितनैले हामीलाई िदनका िनिम् त 
जीिवत वाणीह  पाएका िथए।" (ूिेरत ७:३८ पान्तिरत)।   

   व्यवःथाले अनमुहको करारलाई हल्लाएको छैन भ े धारणाको 
िनरन्तरता गलाती ३:१९,२०मा पावलले िदन्छन।् यो अत्यन्त मह वपूणर् 
चासोको िवषय हो ,िकनभने यिद पावलका िवरोधीह  ठीक िथए भने 
व्यवःथाले अनमुहलाई िनकम्मा बनाउँथ्यो। यिद परमेश ्वरको अनमुह िबना 
व्यवःथाको सानोितनो िविधिवधानलाई पालन गरेर मिुक्त पाइन्छ भने हामी 
पापीह को अवःथा कःतो हनेुिथयो होला? अन्तमा हामी िनराश कै बादलमा 
घिुमरहनेिथय  होला।  

   व्यवःथाको बारेमा पावलले गलाती ३:१९,२०मा गरेको िटप्पणी 
बझु्न त्यि  सिजलो त छैन। 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 छैन। तर बाइबलको अ  धेरै पदह माचािहँ िदइएको छ )व्यवःथा 
३३:२ ,ूिेरत ७:३८,५३ ,िहॄू २:२(। भी को बारे कुरा गदार् उहा ँ
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मध्यःथकतार् वा सहजकतार् हनुहुनु्छ भनेर १ ितमोथी २:५मा पावलले 
भन्दछ। तर जब यो शब्द येशूलाई ूयोग गिरएको िथयो पावलको मनमा 
व्यवःथा ५:५ िथयो भनेर उनको िटप्पणीले आभास ् िदन्छ जसमा मोसाले 
भनेका िथए ,“ितमीह  र परमेँ वरको बीचमा म उिभए।ँ परमेँ वरले 
िदनभुएको सन्देश मैले ितमीह लाई सनुाईिदए ँ) पान्तिरत(।" 

    अनिगन्ती ःवगर्दूतह  र तेजःवी मिहमाले भिरपूणर्तासाथ सीनै पहाडमा 
व्यवःथा िदइएको िथयो। व्यवःथा िदइने ूिबयामा मोसाले पिन उल्लेखनीय 
भिूमका खेलेका िथए। तर व्यवःथा अूत्यक्ष पमा िदइएको िथयो। तर जब 
परमेँ वरले अॄाहमसँग बाचा बाँध्नभुयो वा ूित ा िदनभुयो ,त्यो त िभ ै 
तिरकाले िदइएको िथयो। उहाँको ूित ा अॄाहमलाई िसधै िदइएको िथयो ,र 
(त्यो सबै िवश ्वासीह को िनिम्त पिन िथयो)। यसको लािग मध्यःथकतार्को 
आवँयकता िथएन। अन्तमा भन्दा व्यवःथा गिरमामय त छ। तर 
िवँ वास ारा परमेँ वरको अनमुहले पाउने मिुक्तको ूित ा व्यवःथाको 
िवकल्पमा होइन। तर व्यवःथाले परमेँ वरको ूित ा कि को अचम्मको छ 
भनेर हामीलाई बझुाउन सघाउँछ। 

      अॄाहमले परमेँ वरसँग िसधै सम्पकर्  गरेको अनभुव कःतो िथयो ,सो 
को बारेमा िववेचना गनुर्होस।् िबना मध्यःथ परमेँ वरसँग िसधै कुरा गनर् 
पाउनको फाइदा के छ? हेन ुर्होस देहायका :उत्पि  १५:१×६ " 1 त् यसपिछ 
दशर्नमा अॄामकहाँ परमूभकुो यो वचन आयो, “अॄाम, ितमी नडराऊ। ितॆो 
ढाल म नै हुँ,  र ितॆो इनाम अत् यन् त ठूलो हनेुछ।”  2 तर अॄामले भने, “हे 
परमूभ ुपरमेँ वर, तपाईंले मलाई के िदनहुनु् छ र? िकनभने म सन् तानिवहीन नै 
छु, मेरो घरको उ रािधकारी दमः कसको एलीएजर हनेुछ।” 3 फेिर अॄामले 
भने, “हेन ुर्होस ्, तपाईंले मलाई सन् तान िदनभुएन, र मेरो घरमा जन् मेको दास नै 
मेरो उ रािधकारी हनेुछ।”  4 तब परमूभकुो यो वचन फेिर ितनीकहाँ आयो, 
“यो मािनसचािहँ ितॆो उ रािधकारी हनेुछैन, तर जो ितॆो आफ् नै छोरा हनु् छ 
त् यही नै ितॆो उ रािधकारी हनेुछ।” 5 अिन उहाँले ितनलाई बािहर लगेर 
भन् नभुयो, “आकाशितर हेरेर तारा गन् न सक् छौ िक सक् दैनौ, गिनहेर।” उहाँले 
ितनलाई भन् नभुयो, “ितॆा सन् तानह  पिन त् यः तै हनेुछन ्।” 6 अिन ितनले 
परमूभमुािथ िवँ वास गरे, र यो ितनको िनिम् त धािमर्कता गिनयो।", उत्पि  
१८:१×३३ " 1 िदउँसोको गमीर्मा मॆकेा फलाँटका खह नेरको आफ् नो 
पालको ढोकामा अॄाहाम बिसरहँदा परमूभ ु ितनीह कहा ँ देखा पनुर्भयो। 2 
ितनले आफ् ना आखँा उठाएर हेरे, र आफ् नो साम ुतीन जना मािनसह  उिभरहेका 
देखे। उनीह लाई देखेर ितनी पालको ढोकाबाट भेट गनर्लाई कुदेर गए, र 
भइँूसम् म िनहरेुर दण् डवत ्गरे।  3 ितनले भने, “हे मेरा ूभ,ु ममािथ तपाईंको 
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िनगाह हनु् छ भने कृपा गरी आफ् नो दासकहाबँाट त् यसै नजानहुोस ्। 4 म केही 
पानी ल् याउनछुे, र तपाईंह  आफ् ना पाउ धनुहुोस ्, र यही खमिुन आराम 
गनुर्होस ्। 5 म गएर केही रोटी ल् याउनछुे, र खाएर तपाईंह  थकाइ मानुर्होस ्, 
त ् यसपिछ माऽ जानहुोस ्, िकनभने यसैको िनिम् त तपाईंह  आफ् नो दासकहा ँ
आउनभुएको होला।”  उनीह ले भने, “जाऊ, ितमीले भनेअनसुार गर।”  6 तब 
अॄाहाम झ ै पालमा साराकहा ँगएर भने, “तु न ् तै पाँच पाथी मिसनो पीठो तयार 
गरी मछेुर रोटी बनाऊ।”  7 अॄाहाम आफैचािहँ बथानितर कुदेर गए, र एउटा 
किललो र असल बाछो छानेर आफ् नो नोकरलाई िदए, र त् यसले तु न् तै त् यो 
पकायो। 8 तब ितनले दही, दूध र त् यो पकाएको बाछाको मास ु लगेर 
उनीह का साम ु टक्र्याए। उनीह ले नखाउञ् जेल ितनी उनीह कै निजक 
उिभरहे।  9 अिन उनीह ले ितनलाई सोधे, “ितॆी पत् नी सारा कहाँ िछन ्?”  
ितनले भने, “ितनी त पालमा िछन ्।”  10 तब परमूभलेु भन् नभुयो, “आउँदो 
साल यही समयमा म िनँ चय नै ितमीकहाँ फिकर् आउनेछु, र हेर ्, ितॆी पत् नी 
साराले एउटा छोरो जन् माएकी हनु् छे।”  साराले चािहँ यो कुरो पालको ढोकाबाट 
उहाँको पिछिल् तर सिुनरहेकी िथइन ्। 11 अॄाहाम र सारा वृ  िथए र 
ितनीह को उमेर धेरै ढिल् कसकेको िथयो। साराको रजः वला पिन बन् द 
भइसकेको िथयो। 12 यसकारण सारा मनमनै यसो भन् दै हाँिसन ्, “म वृ  
भइसकेकी छु, र मेरा पित पिन वृ  भइसक् नभुएको छ, र के मलाई यो सखु 
हनु् छ र?”  13 तब परमूभलेु अॄाहामलाई भन् नभुयो, “ ‘बूढ़ी भएर पिन मैले 
छोराछोरी पाउने’ भनेर सारा िकन हाँसी? 14 परमूभकुो िनिम् त कुनै कुरो 
किठन छ र? आउँदो साल तोिकएकै समयमा म ितमीकहाँ फिकर् आउनेछु, र 
साराको एउटा छोरा हनेुछ।”  15 तर साराले यसो भन् दै इन् कार गिरन ्, “म 
हाँः दै हाँिसन।ँ” िकनभने ितनी डराइन ्। तर उहाँले भन् नभुयो, “ितमी हाँसेकै 
हो।”  16 तब ती पु षह  त् यहाँबाट सदोमितर हेनर् लागे। अॄाहाम 
उनीह िसत अिल परसम् म बाटो देखाउन गए। 17 परमूभलेु भन् नभुयो, “मैले 
गनर् लागेको काम के अॄाहामबाट लकुाएर राखू?ँ 18 अॄाहामबाट एउटा ठूलो 
र शिक्तशाली जाित बन् नेछ, र त् यस ारा नै पथृ् वीका सबै जाितह ले 
आिशष ्पाउनेछन ्िकनभने त् यसले आफ् ना छोराछोरीह  र घरानालाई धमर् र न् याय 
गरेर परमूभकुो मागर् पालन गनर्लाई आ ा िदओस ्भनेर मैले त् यसलाई छानेको 
छु। यसैले नै परमूभलेु अॄाहामिसत गनुर्भएको ूित ा पूरा गिरिदनहुनेुछ।”  

20 तब परमूभलेु भन् नभुयो, “सदोम र गमोराको िव मा ठूलो आवाज उठेको 
छ, र ितनीह का पाप सा॑ै ज् यादा भएका छन ्। 21 अब त् यही आवाजअनसुार 
ितनीह बाट यो काम भएको हो िक होइन भनी हेनर्लाई म तल ओ र जानेछु। 
होइन रहेछ भने मलाई थाहा हनेुछ।”  22 यसकारण ती पु षह  त् यहाँबाट 
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झरेर सदोमितर गए। तर अॄाहामचािहँ अझै परमूभकैु साम ुउिभरहे। 23 तब 
अॄाहामले निजक गएर उहाँलाई भने, ‘के दुं  टह सगँ धमीर्ह लाई पिन सवर्नाश 
गनुर्हनेुछ? 24 त् यस सहरमा पचास धमीर् जन रहेछन ्भने, के त् यसमा भएका 
पचास धमीर् जनका िनिम् त त् यस सहरलाई नजोगाएर नं ट पानुर्हनेुछ र? 25 
दुं  टका साथमा धमीर् जनलाई मान काम तपाईंबाट किहल् यै नहोस ्। धमीर्को 
दशा पिन दुं  टको जः तै हनु ुत तपाईंबाट पर रहोस ्। सारा पथृ् वीका न् यायकतार्ले 
उिचत न् याय गनुर्हनु् न र?”  26 परमूभलेु भन् नभुयो, “सदोम सहरिभऽ पचास 
धमीर् जन पाए ँ भने म ितनीह का खाितर जम् मैलाई छोिड़िदनेछु।” 27 
अॄाहामले भने, “हेन ुर्होस ्, म केवल माटो र खरानी माऽ भएर पिन परमूभसँुग 
कुरा गनर् आटँ गरेको छु। 28 पाँच कम पचास जना धमीर् जन त् यहाँ 
रहेछन ्भने, केवल पाँच माऽ घटी भएकामा सारा सहरै तपाईं नाश गनुर्हनेुछ?” 

उहाँले भन् नभुयो, “त ् यहाँ पतालीस पाए ँभने म त् यो नाश गनछैन।ँ” फेिर ितनले 
भने, “त ् यहाँ चालीस रहेछन ्भने?”  29 उहाँले भन् नभुयो, “चालीस जनाका खाितर 
पिन म त् यसो गनछैन।ँ” 30 तब ितनले भने, “परमूभलुाई िरसानी नभए म अझै 
बोल् नेछु। यिद त् यहाँ तीस जना पाइए भने?” उहाँले भन् नभुयो, “त ् यहाँ तीसै पाए ँ
भने पिन म त् यसो गनछैन।ँ” 31 ितनले भने, “हेन ुर्होस ्, परमूभसँुग मैले कुरा 
गन आटँ गिररहेछु। बीस जना पाइए भने?” उहाँले भन् नभुयो, “बीस जनाका 
खाितर पिन म नाश गनछैन।ँ”  32 अिन ितनले भने, “परमूभलुाई िरसानी 
नहोस ्। अब एक पल् ट माऽ बोल् नेछु। यिद त् यहाँ दश जना पाइए भने?” उहाँले 
भन् नभुयो, “दश जनाका खाितरमा पिन म त् यो नाश गनछैन।ँ” 33 अॄाहामिसत 
कुरा गिरसक् नभुएपिछ परमूभ ु गइहाल् नभुयो, र अॄाहामचािहँ आफ् नो ठाउँमा 
फक।" र उत्पि  २२:१×१८ " 1 केही समयपिछ परमेँ वरले अॄाहामको 
ठूलो जाँच गनुर्भयो, र ितनलाई भन् नभुयो, “हे अॄाहाम।” ितनले भने, “म यही ँ
छु।” 2 उहाँले भन् नभुयो, “ितॆो छोरो, अथार्त ्ितमीले माया गरेको ितॆो एउटै 
छोरो इसहाकलाई िलएर मोरीयाहको देशमा गई मैले ितमीलाई देखाएको 
डाँड़ामा त् यसलाई होमबिल गर ्।”  3 अॄाहाम िबहानै उठेर गधामा काठी कसे, 

र आफ् ना कमाराह मध् येका दईु जना र छोरो इसहाकलाई साथमा िलए, र 
होमबिलको िनिम् त दाउरा िचरेर परमेँ वरले ितनलाई भन् नभुएको त् यस ठाउँमा 
िहँड़े। 4 तेॐो िदन अॄाहामले हेदार् टाढ़ामा त् यो ठाउँ देखे। 5 तब अॄाहामले 
आफ् ना कमाराह लाई भने, “ितमीह  यही ँगधासँग बस। म र यो केटो ऊ 
परसम् म गएर पूजा गरी ितमीह कहा ँ फकर आउनेछ ।”  6 अॄाहामले 
होमबिलको दाउरा उठाएर आफ् नो छोरो इसहाकलाई बोकाए, र आगो र छुरी 
आफ् नो हातमा िलए। यसरी ती दवैु जना सँगसँगै गए। 7 इसहाकले आफ् ना 
िपता अॄाहामलाई भने, “बबुा।” ितनले भने, “के हो, छोरा?” त ् यसले भन् यो, “यी 
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आगो र दाउरा त छन ्, तर होमबिलको थमुाचािहँ खोइ?” 8 अॄाहामले भने, 

“छोरा, परमेँ वरले नै होमबिलको िनिम् त थमुा जटुाइिदनहुनेुछ।” अिन ती दवैु 
सँगसँगै गए। 9 परमेँ वरले ितनलाई भन् नभुएको ठाउँमा पगेुपिछ अॄाहामले 
त् यहाँ एउटा वेदी बनाएर दाउरा तह लाएर राखे। त् यसपिछ ितनले आफ् नो छोरो 
इसहाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामािथ राखे। 10 तब अॄाहामले आफ् नो 
छोरालाई बिल गनर् छुरी उठाए। 11 तर परमूभकुा एउटा दूतले ः वगर्बाट 
ितनलाई हपारेर भने, “ए अॄाहाम, अॄाहाम!” ितनले भने, “म यही ँ छु।” 12 
उनले भने, ‘ितॆो हात त् यस केटामािथ नउठाऊ, र त् यसलाई केही नगनुर्। अब 
मैले थाहा पाए ँ ितमी परमेँ वरसँग डराउँदोरहेछौ, िकनिक ितॆो छोरो, ितॆो 
एकमाऽ छोरालाई पिन मबाट ितमीले रोकेर राखेनौ।”  13 अॄाहामले मािथितर 
हेरे र एउटा भेड़ा झाड़ीमा सीङ अल् झेर फसेको देखे। अॄाहामले गएर त् यस 
भेड़ालाई ल् याए, र ितनका छोराको स ामा त् यसैलाई होमबिल गरे। 14 
यसकारण अॄाहामले त् यस ठाउँको नाउँ “परमूभलेु जटुाउनहुनु् छ” राखे। 
“परमूभकुो डाँड़ामा जटुाइनेछ” भनी आजपयर्न् त भिनन् छ। 15 परमूभकुा 
दूतले दोॐो पल् ट ः वगर्बाट अॄाहामलाई कराएर भने, 16 “परमूभ ुभन् नहुनु् छ, 

‘मैले आफ् नै नाउँमा शपथ खाएको छु, िक ितमीले यो काम गरेकोले र ितॆो 
छोरो, अथार्त ् ितॆो एउटै छोरालाई पिन मबाट नरोकेकोले म िनँ चय नै 
ितमीलाई आिशष ्िदनेछु। 17 ितॆा सन् तानको विृ  गरेर आकाशका तारा र 
समिु िकनारका बालवुासरह म तलु् याउनेछु। ितॆा सन् तानले आफ् ना शऽहु का 
सहरह  कब् जा गनछन ्। 18 ितॆ ै सन् तान ारा पथृ् वीका सबै जाितह  
आशीवार्दी हनेुछन ्, िकनिक ितमीले मेरो वचन पालन गर ्यौ।”   

      बाइबलमा यःतै खालको परमेँ वर र मािनसह को बीचमा भएको 
जम्का भेटको बारेमा सोच्नहुोस ् ,जःतै अदनको बगैँचामा परमेँ वरले आदम र 
हवालाई गनुर्भएको बातार्लाव )उत्पि  ३(, याकूबले ःवप्न दशर्नमा देखेको 
िसँदी (उत्पि  २८), र दमःकसको बाटोमा पावलले येशूको आवाजसँग 
जम्काभेट भएको अनभुव )ूिेरत ९(। हनुसक्छ त्यःतो नाटकीय ढँगमा 
तपाईँको सम्पकर्  परमेँ वरमा भएको िथएन होला। तर कुनै न कुनै तिरकाले 
परमेँ वरको उपिःथित तपाईँको जीवनमा भएको अनभुव गनुर्भएको छ ?
अॄाहमले जनु तिरकासँग परमेँ वरसँग घिन  सम्वन्ध गाँसेको िथयो ,त्यस 
तिरकाबाट बिँचत हनु तगारो भएर खडा भइरहेको तत्वह  तपाईँको व्यिक्तगत 
जीवनमा केिह छ ?यिद त्यःतो महशूस गनुर्भएको छ त्यसलाई पिरवतर्न गनर् 
कुन कदम तपाईँले चाल्न सक्नहुनु्छ? 

 
 
 

१02 



उपसंहार: 
थप जानकारी :“कठोर दासत्वको जीवन यापन गिररहनपुदार् इॐायलीह ले 
परमेँ वरको बारेमा आत्म ान र अॄहामसँग गिरएको वाचाका अधीनह  किरब 
किरब भिूलसकेका िथए। ितनीह लाई मीौदेशबाट ःवतन्ऽता िदनभुएर 
परमेँ वरले आफ्नो मिहमा र शिक्त देखाउनभुएको िथयो ,तािक ितनीह ले 
उहाँमािथ भरोसा राखोस ्र उहाँलाई ूमे गनर् ूोत्सािहत होस।् लाल समिुको 
छेउमा परमेँ वरले ितनीह लाई ल्याउनभुयो ,जहाँ िमौीह को खेदोबाट बच्न 
असम्भव िथयो। इॐायलीह को िनिरहता र ितनीह ले परमेँ वरको सहायताको 
आवँयकतालाई जाननु ् भनेर परमेँ वरले चाहनभुएको िथयो। अिन अचम्म 
तिरकाले उहाँले ितनीह लाई बचाउनभुयो। यसले गदार् मािनसह को दय 
उहाँूितको ूमे ,कृत ता र सहयता गनर् उहाँको शिक्त छ भ े भरोसाले 
भिरपूणर् होउन ् भनेर परमेँ वरले आशा गनुर्भएको िथयो। दासत्वको जीवन 
िबताइरहेका इॐायलीह को माझमा आफू उ ारकतार् वा मिुक्तदाता हनु ्भनेर 
आफूलाई िचनाउनभुएको िथयो। 

    तर ितनीह लाई अझ धेरै र महान ्सत्यह  िसकाउन बाँकीनै िथयो। 
अनिगिन्त मूितर्पूजाह को बीचमा रहेर परमेँ वरको पिवऽता ,आफ्ना दयका 
पापह को पाप ,परमेँ वरको व्यवःथालाई पालन गनर् असमथर्ता र 
मिुक्तदाताको आवँयकताको बारेमा ितनीह लाई सचमूच पमा ान िथएन। 
ती सबै तथ्यह  िसकाउन बाँकी नै िथयो। "एलेन जी ाइट ,पािशयाकर्  एण्ड 
ूोफेटस ्,प॰ृ ३७१बाट पान्तिरत। 

    पापीह लाई दोषी ठहराउँदै परमेँ वरको व्यवःथा सीनै पहाडमा शिक्त 
ूदशर्न गरेर परमेँ वरले िदनभुएको िथयो। व्यवःथा वा दश आ ाले हाॆो 
पापलाई देखाउँदछ ,र हामी दोषलाई औलँ्याउँदछ। तर व्यवःथा अथार्त ्दश 
आ ा आफैमा क्षमा िदन र मिुक्त िदने शिक्त छैन। "एलेन जी ाइटको 
िटप्पणी ,द एसिडए बाइबल कमेन्टरी ,ठेली ५ ,प॰ृ १०९४बाट पान्तिरत। 
 
िचन्तनमनन  

क)  बाचाह  िवषशे गरेर तोिडएका ूित ाह को बारेमा 
सोच्नहुोस।् तपाईँलाई िदएको ूित ालाई कसैले तोड्छ भने 
तपाईँलाई कःतो हनु्छ ?मािनसले आफ्नो वचन राख्दछ वा 
राख्दैन त्यसले केिह फरक पादर्छ र ?जनु तिरकाबाट वाचा 
वा वचनव ता तोिडएतापिन त्यस व्यिक्तमािथ तपाईँको भरोसा 
रािखने मनिःथित कःतो हनु आउँछ ?तर यथाथर्मा भ  ेहो 
भने परमेँ वरको ूित ामािथ भरपनर् तपाईँले कसरी िसक्ने? 
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ख)  परमेँ वरले िदनभुएको 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 मिुक्तलाई जोिखममा पानर् सक्दछ। ती 
खतराह  र नकारात्मक ूभाह लाई हामीले कसरी िच  े?
ितनीह ले हामीलाई ूभाव नपा न ् भनेर हामीले कसरी 
सतकर् ता अपनाउने? 

 
सारांश 

 सीनै पहाडमा व्यवःथा िदइँदा परमेँ वरले अॄाहमलाई िदनभुएको वाचा 
हटाइएको िथएन। न त व्यवःथाले ूित ाका सऽु वा मह वपूणर् अधीनह लाई 
पिरवतर्न गरेको छ। आफ्ना पापह को सत्य ान र अॄाहम र उनको भावी 
सन्तितह लाई िदएको ूित ालाई जाननु ्भनेर मािनसह लाई व्यवःथा िदइएको 
िथयो।   
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कथा ६ 

शैतानले ढु ाह  बषार्उन छोड्छ 
   

केही िदनपिछ ससुमाचार ू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  जम्मा भए। त्यस गाउँका १५० 
जना मािनसह  ससुमाचार सु  आए। जब पाःटरले बोल्न थाले तब खरको 
छानामा ढु ाह  विषर्न थाले। छानो फोडेर मािनसह  बसेको ठाउँमा ती 
ढु ाह  खःन थाले। मािनसह  ढु ाह लाई पन्छाउँदै सभा ःथलबाट बािहर 
िनःकन खोजे। एक जना मािनसले ढु ा देखाउँदै पाःटरलाई भने “हेन ुर्होस,् 
दु  आत्माह ले फेिर हामीह लाई सताइरहेका छन।्" 

   "न डराउनहुोस!् हामी जीिवत परमेँ वरलाई ूाथर्ना गर  र यस 
समःयालाई उहाँबाट नै सलु्झाउन अनरुोध गर ।" पाःटरले डराएका 
सहभागीह लाई भने। अिन उनी ूाथर्ना गनर् थाले। उनले सबैले सु े गरेर 
ठूलो ःवरमा ूाथर्ना गरे: "परमेँ वर िपता, तपाईँ जीिवत परमेँ वर हनुहुनु्छ। 
शैतानले हामीह को ूचार सभालाई बाधा िदइरहेको छ। तपाईँ सािँच्चक् कै 
परमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर देखाउनहुोस ् तािक यहाँका मािनसह ले तपाईँको 
बारेमा अ  धेरै जा  चाहोस।् तपाईँ सािँच् चक् कै परमेँ वर  हनुहुनु्छ भनेर 
देखाइिदनहुोस।् शैतानका आत्माह ले ढु ाह  बषार्उन छोडनु।्" अिन पाःटर 
रावले दु  आत्माह लाई िचच्याउँदै सम्बोधन गरे "येशू  भी को नाउँमा तँ 
शैतानका आत्माह  यस गाउँबाट छोड्न आदेश िदन्छु!" त्यि क् कै बेला एउटा 
ढु ा छानामा खःयो तर त्यही ँरअ यो। 

    मािनसह  छक् क परेर एक िछन त उिभएर बसे। अिन ितनीह  
ूवचन सु  बसे। ूाथर्ना पिछ एउटा ढु ा पिन छानाबाट खसेन। यराकैयाको 
घरमा पिन ढु ा बषन। त्यस िदनदेिख यराकैया र उनका पिरवार आनन्दसँग 
सतेु। परमेँ वर जीिवत हनुहुनु्छ भनेर यराकैयालाई िवँ वास भयो। अब उनले 
सत्य परमेँ वरको आराधना गन िनणर्य गरे। उनले जाँडरक्सी पिन खान 
छोडे। ितनीह ले आफ्ना तीन जना छोरा छोरीह  र नाितनातीनीह लाई पिन 
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ूचार सभामा भाग िलन बोलाए। अब ितनीह  सबैले ःवगर्को परमेँ वरको 
आराधना गछर्न।् 

   ूत्येक ब्यिक्त जसले येशूलाई िवँ वास गरे उसले आआफ्नो घरमा 
भएका मूितर्ह लाई बािहर िनकाले र निजकको नदीमा फ्याँिक िदए। 

  परमेँ वरले काम गरेर आफ्नो घर र गाउँमा पिरवतर्न आएकोले  यराकैया 
यित खशुी भए िक उनले निजकको गाउँमा भएका आफन्त र साथीह कहाँ 
जान पाःटरलाई अनरुोध गरे। गाउँलेह लाई कसरी परमेँ वरले ढु ा बषार्उने 
दु  आत्माह लाई हटाउन ु भयो र ितनीह लाई पिन जीिवत परमेँ वरको 
बारेमा पाःटरले भनेका वचनह  सु  यराकैयाले अनरुोध गरे। त्यस गाउँका 
मािनसह ले परमेँ वरको वचन चाख मानेर सनेु। ितनीह को दय सत्यूित 
खलुा िथयो। त्यस गाउँमा १५० जना मािनसह ले बिप् तःमा िलए। 

   भारतमा परमेँ वरको ससुमाचार सनुाउने काम रफ्तारमा गइरहेको 
छ। तेर् ह  हप् ताको साबथ भेटीले परमेँ वरको काममा थप सहयोग िमल्ने छ। 
खलुा िदलले िदनहुनेु भेटीको िनिम्त तपाईँह लाई धन्यवाद। 

(यराकैया र िचनामम्मी बाल ा भारतको आन्िूदेशको कोनकबरदा 
गाउँमा बःदछन)्। 
 

२
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