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येश,ू नयाँ करारको
म.य/थकता2

यस अ$यायका मूल पदह-: .ह/ू ७:११-१९, .ह/ू ८:१०-१२, य6म7या

३१:३१-३४, .ह/ू ८:१-६, ;<थान २४:१-८, इज.कएल ३६:२६,२७।

यस अ$यायको मूल सार पद: "तर यसै प6न GीIटले ;ाLत गनुभ
7 एको सेवा
Qय6तकै बढ़T Uे Iठ छ, जिYको उहाँले म$य<थता गनुभ
7 एको करार पुरानोभ\दा

उYम छ। .कनभने यो करारको जग उYम ;6त]ाह-मा बसा6लएको छ"
(.ह/ू ८:६)।

यस सं सारमा आउनुभएर परमे`वरको <व-पमा 6सa-पमा िजउनुभएर

र हाbो ठाउँमा मनुभ
7 एर, येशू, हाbो र परमे`वरको बीचमा नयाँ र उYम
करारको म$य<थता गनुभ
7 एको 6थयो। हाbा अपराधह-ले गदा7 पाउनुपनf

मृQयुदhड, उहाँको मृQयुले रj गkरएको छ। Qयसको फल<व-प उहाँ, नया

ु एको छ। यो सQय आQम]ान .ह/ू
करारको म$य<थकता7 हुन सmभव हुनभ
१०:५-१०मा oयाpया गkरएको छ। करारको माग अनुसार 6सa र पqका

ु एको 6थयो भनेर येशूको प.हचान ती पदह-ले rदएकाछन्।
आ]ाकारT हुनभ
यसमा भजन ४०लाई ;6त6बिmबत गरे को छ। यसमा, परमे`वरको आ]ालाई

पूरा, 6सa र पqका गkर पालन गनf उहाँको चाहना जुन मसीहले पूरा
गनुह
7 न
ु ेछ, उuलेख गkरएको छ: "तब मैले भनw, “म यहT x छु , म आएको छु Ñ
धम7शा<yमा मेरो .वषयमा य<तै लेिखएको छ 'हे मेरा परमे`वर, तपा{को

इ|छाबमोिजम गन7 म चाह\छु , तपा{को oयव<था मेरो }दय6भy छ'”

(भजनसं ~ह ४०:७-८)। "सु•को स\दभ7मा यो वाqय ('तपा€को इ|छा पालन
गन7') भ•ुको अथ7 परमे`वरको चाहनालाई नै6तक-पमा पालन गनf भनेर
बुझाउँछ। .ह/ूको लेखकले यो वाqय .कन ;योग गरे का 6थए भने येशूको
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ब6लले परमे`वरले <वीकाय7 ;ायि`चतको .व6धलाई <वीकानुभ
7 एको 6थयो, जुन
पशुब6लले उपलƒध गराउन सकेको 6थएन।"-द एस6डए बाइबल कमे\टरT,
ठे लT ७, ४६०बाट -पा\तkरत।

पावलको 6निmत यस भजन .वशेष मह„वपूण7 छ, .कन.क यसमा

येशूको मानव अवतारको ल†यलाई उuलेख गkरएको छ। येशूले नयाँ करारको

आ]ालाई साकार बनाउनुभएको 6थयो। उहाँ हाbो अनुकरणीय उदाहरण
ु \ु छ। उहाँको मृQयुलेमाy होइन, उहाँको 6सa आ]ाकाkरताले गदा7 हामी
हुनह
मुि‡ पाएका छˆ।

१. नयाँ करारको आव`यकता

परमे`वर र मा6नसको बीचमा नयाँ करार, नयाँ .व6ध, सmझौता वा

सहमतको आव`यकता .कन पŠयो? हे नह
7ु ोस् .ह/ू ७:११-१९, "११ अब यrद
लेवीको पूजाहारT पद‹ारा 6सaता ;ाLत हुँदो हो त (.कनभने यसै को आधारमा

मा6नसह-लाई oयव<था 6मलेको 6थयो) हा-नको दजा7बमोिजम नै नभएर फेkर

मuकŒसेदेकको दजा7अनुसार अक• पूजाहारT खड़ा हुनलाई के ज-रत प•य•?

१२ .कन.क पूजाहारT पद ब•6लँदा oयव<था प6न ब•6लनैपछ7। १३ .कन.क
ु \ु छ, जुन
जसको .वषयमा यी कुराह- भ6नएका हुन,् उहाँ त अक‘ कुलका हुनह
कुलबाट कसै ले प6न क.हuयै वेदTमा सेवा गरे को छै न। १४ .कनभने यो ;Iटै

ु एको हो। यस कुलको
छ, .क हाbा ;भु त यहू दाको कुलबाट उQप\न हुनभ

.वषयमा पूजाहारTह-का सmब\धमा मोशाले केहT प6न भनेका छै नन्। १५ यrद
मuकŒसेदेकज<तै अक• पूजाहारT खड़ा हुने हो भनेता यो कुरा अझ बढ़T ;Iट
हु\छ, १६ जो पुpय’लTसmब\धी 6नयमको आधारमा होइन, तर अ.वनाशी
जीवनका शि‡को आधारमा पूजाहारT बनेका छन्। १७ .कन.क उहाँको

गवाहT यो छ, “मuकŒसेदेकको दजा7बमोिजम 6तमी सध“ भkरको 6निmत पूजाहारT
हौ।”

१८ .कनभने Qयो प.हलो आ]ाचा.हँ कमजोर र बेकामको भएको

हुनाले खारे ज भएको छ, १९ (.कन.क oयव<थाले केहT कुरा 6सa तुuयाएन)

र Qयसभ\दा अझ उYम आशा rदइएको छ, जस‹ारा हामी परमे`वरको निजक
पु”छ•।"

जब मिuकसेदेकको दजा7 अनुसार येशूलाई पुजारTको पदमा आ6सन

गरे को हुनाले नयाँ करारको उ–घाटन भएको 6थयो भनेर .ह/ूको पु<तकले

आभास rदनेमाy होइन ठोकुवा प6न गद7छ। पुरानो करार लेबी वंशको
पुरो.हतको आधारमा rदइएको 6थयो (.ह/ू ७:११)। लेबी वंशबाट आएका
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पुजारTह- परमे`वर र इ˜ाएलको बीचमा म$य<थता गद7थे। यस oयव<था वा

.वधान अनुसार अ- कोहT प6न वंशबाट पुजारT हुने हक 6थएन। पुजारTपनको

पदको पkरवत7नले पुजारTको .वधान वा oयव<थामाy नभएर करारमा समेत
पkरवत7न

भएको

७:१२,१८,१९)।

6थयो

भनेर

.ह/ूको

लेखकले

िज.कर

गद7छन्

(.ह/ू

पुरानो करारले 6सaता उपलƒध गराउन सकेको 6थयन भ•े धारणा

उuलेखनीय छ (.ह/ू ७:११)। पावलले लेबी पुजारTपन र Qयसले गkरने

सेवाकाय7ह-को बारे मा चचा7 गरे का 6थए। Qयसमा .व6भ• ब6ल;थाह-,
्
चाडबाडह- आrद हुन।
(याद गनुह
7 ोस्, दश आ]ाह-को oयव<था वा

.वधानको बारे मा उनले चचा7 गरे का 6थएन, ब•, .व6भ• मानवीय .व6धह-को

;था‹ारा परमे`वरकहाँ पु”ने ;ावधानको बारे मा पावलले चचा7 गkररहे का 6थए-

अनुवादक)। .व6भ• पशुह-को ब6लले परमे`वरको सQय मम7लाई बुझाउन
सकेको 6थएन, न त पापबाट सफा वा शुa। Qय6तमाy होइन, प.वy <थानमा
हुने .व6भ• पशु ब6ल तथा .व6धह-ले मा6नसह- परमे`वरकहाँ पु”न नसqने
भएको 6थयो (.ह/ू १०:१-४, .ह/ू ९:१३,१४ र .ह/ू १०:१९-२३)।

नयाँ करारको आव`यकताले गदा7 पुरानो करारमा लागेका इ˜ाएल;6त

परमे`वर उिचत नठा•ुभएको भ• खोिजएको होइन। प.वy <थानमा लेबीह-ले

गनf सेवाकाय7ले मा6नसह-लाई मू6त7पूजाबाट सुरि™त राखेको 6थयो साथै

भ.वIयमा हुने येशूको सेवाकाय7लाई औux याएको 6थयो। जेज6त ब6लका .व6धहप.वy मि\दरमा चलाएका 6थए, ती आफै 6सa वा पाप धुने खालका नभएर

6तनीह- "आउने असल थोकह-को छायाँमाy हुन"् भनेर .ह/ूले िज.कर गद7छ
(.ह/ू १०:१)। .व6भ• पशुब6ल र अ- ;थाह-ले 6तनीह-को आशा, .व`वास
र भरोसा येशू6तर औux याउन सघाउनुपद7•यो, .कन.क उहाँ नै "सं सारको पाप
ु \ु •यो (यूह•ा १:२९, यशैया ५३)। जब
उठाइ लाने परमे`वरको थुमा" हुनह
पावलले गलाती ३:२४मा ".व`वास‹ारा हामी धम› ठहkरन सक• भनेर
oयव<थालाई हाbो सं र™क भई हामीलाई GीIटसmम डोŠयाउने िजmमा rदइयो"
वा रोमी १०:४मा ".कनभने .व`वास गनf धम› ठहkरओस् भनेर GीIट नै

ु \ु छ" भनेर उuलेख गरे का 6थए, तब उनले दश
oयव<थाको अ\Qय हुनह
आ]ाह- होइन तर प.वy मि\दरमा गनf पाप शुa पानf .व6भ• .व6ध.वधान,
oयव<थाह- हाbो सं र™क भएका 6थए। येशू आउनुभएप6छ ती .व6ध.वधानको
अ\Qयभएको 6थयो भ•े धारणा पावलले <प•-पमा ;<तुत गद7छन्।
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अझ, ;<त-पमा भ•े हो भने, मा6नसह-ले दश आ]ाह- ज6तसुकै

असल र 6सa भएप6न Qयसलाई मा\दै मा Qयसले प6न मुि‡ उपलƒध गराउन

सqदै न (रोमी ३:२०-२८, रोमी ७:१२-१४)। दश आ]ाह- 6सa धा6म7क
् 6तनीह-ले हामी धम›, असल, सफा, शुa, प.वy छˆ .क छै न
मापदhड हुन।
भनेर औux याउँछ। तर, जसरT ऐनामा हे Šयो भ\दै मा हाbो फोहर अनुहार Qयसले

सफा गद‘ न, ब•, हामी फोहरT छˆ भनेरमामाy दे खाउँदछ। यrद हामी 6सa
हुन चाह\छˆ, पqका धम› हुन चाह\छˆ, प.वy हुन चाह\छˆ, पापबाट शुa हुन

ु एको येशूको आव`यकता छ।
चाह\छˆ भनेर हाbो बद6लमा ब6ल हुनभ
(मुि‡को योजनामा, येशू6बनाको दश आ]ा शु\य नै हु\छ-अनुवादक)।

oयव<थाले हामीलाई .कन मुि‡ rदन सqदै न। हामीले 6सa, पqका

र 6बना गलत नगkर दश आ]ाह- पालन गरे ताप6न, Qयसले हामीलाई .कन
मुि‡ rदन सqदै न?

२. नयाँ र न.वकरण

नयाँ करारको बारे मा हामीलाई के 6सकाउँछ भनेर दे हायका पदह-

एक आपसमा तुलना गरे र पŸनुहोस्: .ह/ू ८:१०-१२सँग पुरानो करारका
oयव<था र य6म7या तुलना गरे र पŸनुहोस्,

"१० परम;भु भ\नुह\ु छ, ती

rदनप6छ म इ˜ाएलको घरानासँग यो करार बाँ$नेछु,

6तनीह-का मनमा मेरो

oयव<था रािखrदनेछु, र 6तनीह-का }दयमा Qयो लेिखrदनेछु, र म 6तनीह-का

परमे`वर हुनेछु, अ6न 6तनीह- मेरा ;जा हुनेछन्। ११ Õपरम;भुलाई िचनÖ
भनेर अब उसो कुनै मा6नसले आ नो 6छमेकŒलाई वा आ ना दाजुभाइलाई

6सकाउनेछैन। .कन.क सानादे िख 6लएर ठू लासmम 6तनीह- सबैले मलाई
िच\नेछन्। १२ .कन.क 6तनीह-का अपराधह- म ™मा गनfछु, र 6तनीह-का
पाप फेkर क.हuयै सmझनेछैन”ँ (.ह/ू ८:१०-१२), "४ हे इ˜ाएल, सुन,

ु \ु छ। ५ 6तमीह-ले परम;भु
परम;भु हाbा परमे`वर एउटै परम;भु हुनह
आ ना परमे`वरलाई आ नो सारा }दयले आ नो सारा ;ाणले र आ नो सारा
शि‡ले ;ेम गर। ६ मैले आज 6तमीह-लाई सुनाएका आ]ाह- आ नो मनमा
राख" (oयव<था ६:४-६), "११ आज मैले 6तमीह-लाई rदएको आ]ा

6तमीह-का 6निmत सा¡ै गा¡ो वा टाढ़ो छै न। १२ “हाbा 6निmत <वग7मा

उqलेर कसले Qयो uयाइrदएर हामीलाई बताइrदने र हामी Qयो पालन गर•?”
भनी 6तमीह-ले भ\नुपद‘ न, .कनभने Qयो <वग7मा छै न। १३ “कसले सागर

पाkर गएर हामीलाई Qयो uयाइrदएर हामीलाई सुनाइrदने र हामी Qयो पालन
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गर•?” भनी 6तमीह-ले भ\नुपद‘ न, .कनभने Qयो सागरको पuलो छे उमा प6न

छै न। १४ तर 6तमीह-ले पालन गन7लाई वचन 6तमीह-को निजकै छÑ
6तमीह-कै मुख र 6तमीह-कै }दयमा छ। १५ हे र, आज मैले 6तमीह-का

अ6ग जीवन र वृ.a, अ6न मृQयु र नाश राखेको छु । १६ परम;भु 6तमीह-का

परमे`वरलाई ;ेम गन7, उहाँका माग7मा .हँ¢न, उहाँका आ]ा, .व6ध र 6नयमहपालन गन7 म आज 6तमीह-लाई आदे श rदँदछु । तब माy 6तमीह- िजउनेछौ,

6तमीह-को वृ.a हुनेछ, र 6तमीह-ले अ6धकार गन7 लागेका दे शमा परम;भु
6तमीह-का परमे`वरले 6तमीह-लाई आिशष् rदनुहन
ु ेछ" (oयव<था ३०:१११६) र "३१ परम;भु भ\नुह\ु छ, “ती rदन आउनेछन्, जब इ˜ाएलको

घरानासँग र यहू दाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार <थापना गनfछु। ३२
6तनीह-का पुखा7ह-सँग मैले बाँधेको करारज<तै

यो हुनेछैन, जब मैले

ँ ” परम;भु
6तनीह-लाई हातमा समातेर 6मUदे शबाट डोŠयाएर uयाएको 6थए।
ँ ”
भ\नुह\ु छ, “6तनीह-ले मेरो करार भ£ गरे , य¤.प म 6तनीह-का .पता 6थए।
३३ परम;भु भ\नुह\ु छ, “ती rदनप6छ म इ˜ाएलको घरानासँग यो करार
बाँ$नेछु,

6तनीह-का मनमा मेरो oयव<था रािखrदनेछु, र 6तनीह-का }दयमा

Qयो लेिखrदनेछु, र म 6तनीह-का परमे`वर हुनेछु, र 6तनीह- मेरा ;जा

हुनेछन्। ३४ Õपरम;भुलाई िचनÖ भनेर अब उसो कुनै मा6नसले आ नो

6छमेकŒलाई वा आ ना दाजुभाइलाई 6सकाउनेछैन। .कन.क सानादे िख 6लएर

ठू लासmम 6तनीह- सबैले मलाई िच\नेछन्,” परम;भु भ\नुह\ु छ। “.कन.क
6तनीह-का अपराधह- म ™मा गनfछु, र म 6तनीह-का पाप फेkर क.हuयै
सmझनेछैन"ँ (य6म7या ३१:३१-३४)।

नयाँ करार भनेको कुनै नयाँ oयव<था वा पkरमािज7त दश आ]ाह-

होइन। .ह/ूले य6म7याको पु<तकबाटै उतारे र नयाँ करार भनेर सmबोधन
गद7छ। यथाथ7मा भ•े हो भने, य6म7याको अनुसार परमे`वरले वाचा गनुभ
7 एको

नयाँ करार कुनै नयाँ थोक नभएर पुरानै करारको न.वकरण वा नयाँ भनेर

;<तुत गनुभ
7 एको 6थयो। Qयो करार परमे`वरले मोशा‹ारा प.हलो पuट
इ˜ाएलTह-लाई rदनुभएको 6थयो (य6म7या ३१:३१-३४)। हामीले यो िज.कर
गन7 सqदछˆ .क य6म7या ३१मा उuलेख गkरएको "नयाँ" करार कुनै नयाँ

नभएर सु-कै करारको "न.वकरण" भएको 6थयो। .ह/ू भाषामा नयाँ भ•े
शƒदलाई

हाडशाह

(hadashah)

"न.वकरण" र "एकदम नयाँ।"

भ6न\छ।
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Qयसको

दुई

अथ7

ला”छ:

पुरानो करारमा के सम<या 6थयो भने मा6नसह-ले Qयसलाई भ£

गरे का 6थए (.ह/ू ८:८,९)। तर, करार आफैको सम<या 6थएन न त यसमा
कुनै yुटT 6थयो; ब• मा6नसह-मा सम<या 6थयो र 6तनीह- गलत बाटोमा
.हँडेका 6थए। यrद इ˜ाएलTह-ले

प.वy <थानमा हुने सबै

.व6धह-ले

मसीहलाई औux याउँ•यो भनेर बुझेको भए र उहाँमा6थ आ<था र भरोसा राखेको
भए, 6तनीह-ले Qयो करार भ£

गनf 6थएन। यथोिचy-पमा भ•े हो भने,

इ˜ाएलको इ6तहासभरT परमे`वर;6त }दयदे िख .व`वास गनf धेरै .व`वासीह6थए जस‹ारा करारको ;6त]ालाई पूरा गरे का 6थए र परमे`वरको Qयो करार
वा oयव<था 6तनीह-को }दयमा कँ ु rदएको 6थयो। हे नह
7ु ोस्: भजन ३७:३१,
भजन ४०:८, भजन ११९:११, यशैया ५१:७।

नयाँ करार पुरानो करारको न.वकरण भ6नएताप6न, एक तkरकाबाट

हे नf हो भने Qयो नयाँ नै भ• प6न 6मuछ। न.वकरण भ\दा य6म7याको 6निmत
केवल म•भू6ममा याyा गkररहे का इ˜ाएलTह-लाई सत7ह- rदएर दोहोŠयाइएको

वा धेरै पuट न.वकरण गkरएकोमाy 6थएन, जुन 6तनीह- धेरैपuट ¥• भएर
परमे`वरलाई .व`वासघात गन7 पुगेका 6थए र Qयस करारलाई तोडेको तोडै

गरे का 6थए। Qयसले गदा7 परमे`वरको मन प6न दुखेकै दुखेका 6थए।
आ नोतफ7बाट

करारको

सत7

नमानेर

परमे`वरबाट

भ¦केर

जाने

ती

इ˜ाएलTह-ले रोजेको रोजै गरे का 6थए। ती इ˜ाएलTह-को म6नि<थ6त क<तो

6थयो भनेर परमे`वरले बढो मा6म7क तkरकाले यसरT oय‡ गनुह
7 \ु छ, " १९
नेगेवका सहरह- थु6ननेछन्, र 6तनीह-लाई उघानf कोहT प6न हुनेछैन। जmमै

ँ ा
यहू दा कैदमा ल6गनेछ, पूण7 -पमा कैदमा ल6गनेछ। २० आ ना आख

् 6तमीह-लाई भरोसा गरे र
उठाएर ती उYर rदशाबाट आउनेह-लाई हे र।

rदइएको बगाल, 6तमीह-ले घमhड गरे को बगाल कहाँ छ? २१ आ ना .वशेष
6मy बनाउनलाई 6तमीह-ले फकाएकाह-लाई जब 6तमीह-मा6थ शासक हुन
परमे`वरले खटाउनुह\ु छ, तब 6तमीह-ले के भ\नेछौ? के ;सववेदनामा परे कŒ

<yीझ“ 6तमीह-लाई पीडा हुनेछैन? २२ अ6न “य<ता कुरा .कन ममा6थ
आइला”यो” भनेर 6तमीह-ले आ नो मनमा भ\छौÑ 6तमीह-ले धेरै पाप
गरे को कारणले

6तमीह-को फkरया |या6तयो, र 6तमीह-को शरTरमा6थ

कुoयवहार गkरयो। २३ के हƒसी वा कूशीले आ नो छालाको र£ ब•लन

सqछ र? अथवा के िचतुवाले आ नो छालाका थोLला ब•लन सqछ र? न त

6तमीह- दुI¨ाइँ गनf बानी बसेकोले भलाइ गन7 सqनेछौ। २४ “म•भू6मबाट

आएको बतासले उड़ाएको भुसझ“ म 6तमीह-लाई 6ततर6बतर पानfछु। २५
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6तमीह-को .ह<सा, मैले ठहराएको 6तमीह-को भाग यहT हो,” परम;भु
भ\नुह\ु छ, “.कनभने 6तमीह-ले मलाई 6बसf का छौ, र झू टा दे वताह-मा भरोसा
राखेका

छौ।

२६

म

6तमीह-को

फkरयाह-

6तमीह-को

मुखसmमै

उचा6लrदनेछु, र यसरT 6तमीह-को लाज दे िखनेछ। २७ 6तमीह-ले डाँड़ाहर मैदानह-मा गरे का 6तमीह-का िघनला”दा कामह-Ñ 6तमीह-का oय6भचार,

6तमीह-को कामोjीपनको .हन.हनाइ, 6तमीह-को लाजमद• वे`यावृिY मैले
दे खेको छु । हे य-शलेम, तँलाई 6धqकार! त क.हलेसmम यसरT अशुa
ब<ने?” (य6म7या १३:१९-२७ -पा\तkरत)।

Qयसकारण, परमे`वरले "नयाँ थोक" (य6म7या ३१:२२) गनfछु भनेर

;6त]ा गनुभ
7 एको 6थयो। उहाँले बाँ$नुहन
ु े करार "6तनीह-का पूखा7ह-सँग
गरे को ज<तै " (य6म7या ३१:३२) हुनेछैन। मा6नसह-ले परमे`वरलाई गjारT
गरे को हुनाले वा .व`वासघात गरे को हुनाले उहाँले मोशा‹ारा गनुभ
7 एको
करारका ;6त]ाह- क.हuयै प6न पूरा भएको 6थएन। अब, येशूको जमानत वा
”यारे \टको गुणले गदा7 (.ह/ू ७:२२), परमे`वरले उहाँको करारलाई पूरा

गनुभ
7 एको 6थयो। परमे`वरले उहाँको oयव<था वा दश आ]ाह-लाई पkरवत7न
गनुभ
7 एको 6थएन न त उहाँले मानव ;ाणीको उ|चतम .हतको 6निmत उहाँको
<तर वा मापदhड, वा आदश7 माग7; ब•, आ नो पुyलाई पठाउनुभएर करारका

;6त]ाह- पूरा गन7 उहाँ जमानत वा ”यारे \टTको -पमा <थापना गनुभ
7 एको

6थयो (.ह/ू ७:२२, ६:१८-२०)। Qयसै कारण, यस करारमा कुनै Uापहछै नन्। यसमा केवल आिशषह-माyै छन् .कनभने येशूले पkरपqक-पमा पूरा
ु एको 6थयो (गलाती ३:१३)।
गनुभ
7 एको 6थयो। उहाँ नै हाbो 6निmत Uाप हुनभ
२

6तमोथी

२:१३

पŸनुहोस्।

आ ना

जनह-;6त

परमे`वरको

.व`वस6नयता र उहाँका योजनाह- के छ भनेर Qयस पदले हामीलाई के
6सकाउन सqछ? यसै लाई म$यनजर राखेर हाbो सmब\ध र योजनाहअ-ह-को सामु कसरT ;<तुत गद7छˆ? हे नह
7ु ोस्, "हामी अ.व`वासी छ• भनेप6न,
उहाँ

.व`वासयो”य

सqनुह\ु न।"

रहनुहन
ु ेछ,

.कन.क

उहाँले

ु \ु छ
३. नयाँ करारमा उYम म$य<थकता7 हुनह
.ह/ू

८:१-६

अनुसार

येशू

.कन

आफैलाई

करारको

इ\कार

सबैभ\दा

गन7

उYम

ु \ु छ? हे नह
म$य<थकता7 हुनह
7ु ोस्, "१ अब हामीले भ\न चाहे को कुराचा.हँ यहT
ु \ु छ, जो <वग7मा महान् परमे`वरका
हो: हाbा य<ता ;धान पूजाहारT हुनह
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ु \ु छ। २ मा6नसले होइन, तर परम;भुले
6सं हासनको दा.हनेप.© .वराजमान हुनह

ु \ु छ। ३
खड़ा गनुभ
7 एको प.वy<थान, साँचो प.वy वास<थानमा उहाँ सेवक हुनह

.कन.क हरे क ;धान पूजाहारT भेटT र ब6लदान चढ़ाउन 6नयु‡ भएका हु\छन्।

यसकारण यी ;धान पूजाहारTसँग प6न अप7ण गनf केहT साम~ी हुन ु आव`यक
ु ँद
ु न
छ। ४ उहाँ यस पृ•वीमै हुनह
ु ो हो त उहाँ पूजाहारT हुनह
ु े नै 6थएन,
.कनभने oयव<थाबमोिजम भेटT चढ़ाउने पूजाहारTह- त छँदैछन्। ५ 6तनीह-ले

<वग›य प.वy<थानको नकल र छायाको सेवा गद7छन्, .कन.क मोशाले प.वy
वास<थान बनाउन ला”दा परमे`वरको य<तो आदे श पाएका 6थए, “पव7तमा
6तमीलाई दे खाइrदएको नमूनाबमोिजम 6तमीले सब थोक बनाउनू।” ६ तर यसै

प6न GीIटले ;ाLत गनुभ
7 एको सेवा Qय6तकै बढ़T Uे Iठ छ, जिYको उहाँले
म$य<थता गनुभ
7 एको करार पुरानोभ\दा उYम छ। .कनभने यो करारको जग
उYम ;6त]ाह-मा बसा6लएको छ।"

~ीक शƒद 6मसाªस mesitēs

जसको अथ7 हो म$य<थकता7 हो जुन

शƒद मेसोस mesos ("बीच") भ•े शƒदबाट आएको हु\छ। यसको अथ7 कोहT

मा6नस बीचबाट .हँ¦ने वा बीचमा उ6भने भ•े जनाउँछ। यो ;ा.व6धक शƒद
हो। जो मा6नसले दे हायका एक वा दुई कामह- पूरा गछ7न ् Qयसलाई
म$य<थकता7 भ6न\छ: (१) दुई वा बढT समूहह-को बीचमा भएको झगडालाई
6छनोफानो गन7 6नणा7यक भू6मका खेuने, (२) सmझौता गनf oयि‡ वा

oयापारमा 6बचौ6लया हुने, (३) कानुनी -पमा भ•े हो साछ«, वा (४) कोहT

ँ ालाई
मा6नस जमानत वा ”यारे \टTको -पमा उ6भएर सहमत भएको बुद
काया7\वयन

गनf

oयि‡।

.ह/ू

शƒदको

mesitēs

6मसाइटस अ¬~ेजीमा

"म$य<थकता7" भनेर राbोसँग अनुवाद गन7 स.क\दै न .कनभने यसले ~ीक
शƒदको केवल दुई वा तीनवटा अथ7ह-कोमाy ;योग गkरएको हु\छ। तर,
.ह/ू भाषा यस शƒदको चौथो अथ7लाई जोड rदइ\छ। .पता र मानव जगतको

बीचमा भएको कचकच वा झगडा 6छनाउन, दुई दलह-को बीचमा भएको एक
आपसी अनमेल वा असमझदारTलाई 6मलाउन, दुई दलह-को बीचमा भएको

सmझौताको साछ« हुन वा दुई समूहह-लाई खुशी पानf काम गन7 येशू
ु एको 6थयो भनेर सो|नु मना6सब छै न। ब•, .ह/ू भाषामा
"म$य<थकता7" हुनभ

ु एको छ
oयाpया गkरएको अनुसार येशू नयाँ करारको ”यारे \टT वा जमानत हुनभ
(.ह/ू ७:२२)। .ह/ू भाषामा "म$य<थकता7" भ•े शƒद "”यारे \टT rदने वा

जमानत ब<ने" शƒदको बराबरT हो। करारमा गkरएका ;6त]ाह- पूरा हुन

ु एको छ।
उहाँले ”यारे \टT गनुभ
7 एको छ वा उहाँ Qयसको ला6ग जमानत हुनभ
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नयाँ करारको <थापना येशूको मृQयुले साथ7कता वा वा<त.वकता हुन गएको छ,
.कनभने इ˜ाएलसँग (र अदनमा भएका ;थम् मानव ;ाणीह-सँग) गkरएको
ु पाkरएको छ। इ˜ाएलTह-ले
प.हलो करार वा सmझौताको दावी उहाँ‹ारा सं त•

6तनीह-को तफ7बाट Qयो करारलाई तोडेका 6थए (.ह/ू ९:१५-२२)। अक•
अथ7 वा कानुनी-पमा भ•े हो भने, इ˜ाएलTह-ले भ£ गरे का करारह-को
अ6भभारा वा दा.यQव येशू आफैले बोqनुभएर जमानत वा ”यारे ि\टकता7

ु एको छ। अझै अक• अथ7मा भ•े हो भने, जब येशूलाई <वग7मा उचा6लएर
हुनभ

6सं हासनमा बसा6लयो, तब मानव जगतलाई परमे`वरले rदनुभएका ;6त]ाहउहाँ‹ारा पूरा हुने ”यारे \टT वा जमानत हुन पु”नुभएको छ (.ह/ू ६:१९,२०)।
परमे`वरका ;6त]ाह- येशूले सQयसा6बत गरे र दे खाउनुभएकोले उहाँ हामीलाई
ु एको छ। जब येशूलाई पुन•Qथान गkरएर परमे`वरले
करारको ”यारे \टT हुनभ

उहाँलाई आ नो दा.हने हाततफ7 बसा6लrदनुभयो, तब .पताले प6न हामीलाई

पुन•Qथान गनुभ
7 एर येशूसँगै उहाँकहाँ uयाउनुहन
ु ेछ भनेर उहाँ वचनबa
ु एको 6थयो। मोशाभ\दा येशू अ6त उYम म$य<थकता7 हुनभ
ु एको 6थयो
हुनभ
.कनभने येशूले <वग7कै प.वy <थानमा हाbो 6निmत सेवाकाय7 गkररहनुभएको

ु एको 6थयो (.ह/ू ८:१-५,
छ। उहाँ आफै प6न हाbो 6निmत 6सa ब6ल हुनभ
.ह/ू १०:५-१०)। मोशाको अनुहारले परमे`वरको म.हमाको ;6त6बmब गरे को

ु \ु छ
6थयो (;<थान ३४:२९-३५) भने, येशू आफै परमे`वरको म.हमा हुनह
(.ह/ू १:३, यूह•ा १:१४)। मोशाले परमे`वरसँग मुखामुख गरे र कुरा

गनुभ
7 एको 6थयो (;<थान ३३:११), तर येशू आफै नै परमे`वरको वचन
ु \ु •यो र Qयो वचनले मानव जीवन धारण गरे का 6थए (.ह/ू ४:१२,१३;
हुनह
यूह•ा १:१-३,१४)।

ु एर Gी•ले Qयसको
हो, करारले माग गरे को अनुसार आ]ाकारT हुनभ

ु ी पूरा गनुभ
सं त•
7 एको 6थयो अथा7त ् करारको माग उहाँले पूरा गनुभ
7 एको 6थयो।
ु ो भू6मका
यस आQम]ानको -यो6तको सामु, हाbै जीवनमा आ]ाकारT हुनक
ु द7छ, र यो अझै प6न .कन ज•रत वा मह„वपूण7 छ?
क<तो हुनप
४.

नयाँ करारमा उYम ;6त]ाह- गाँ6सएका छन्

मानवीय ®.•कोणले नयाँ करारमा "उYम ;6त]ाह-" छन् भनेर

सो|दछˆ। तर, यसमा पाइने इनामह- पुरानो करारको भ\दा महान् छन् भ•े

सो|नुपद7छ। अन\त जीवन, <वग7को भू6म आrदका ;6त]ाह- नयाँ करारमा

गाँ6सएका छन्। सQय कुरा गनf हो भने, जुन इनामह- परमे`वरले हामीलाई
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अ.हले ;6त]ा गनुभ
7 एको छ QयहT इनामह- पुरानो करारका भ‡ह-लाई प6न
;दान गkरएको 6थयो। उदाहरणमा, "८ .व`वास‹ारा अ/ाहामले आ]ापालन

गरे , र जाऊ भनेको ठाउँ6तर गए, जुन ठाउँ उYरा6धकारको -पमा उनले प6छ
पाउने6थए, य¤.प उनी कता6तर गइरहे का 6थए, Qयो उनलाई थाहा 6थएन। ९
.व`वासै ‹ारा उनी एक परदे शीझ“ ;6त]ाको दे शमा इसहाक र याकूबज<तै

तmबूह-मा बसोबास गरे । उनीह- अ/ाहामसँगसँगै उहT ;6त]ाका हकदार

6थए। १० .कन.क उनले एउटा जग भएको सहरको ;ती™ा गथf , जसलाई
ु \ु छ।...१३ ;6त]ा गkरएको कुरा
बनाउने र 6नमा7ण गनf परमे`वर नै हुनह

;ाLत नगरT .यनीह- सबै .व`वासै मा मरे , तर टाढ़ै बाट Qयसलाई दे खेर <वागत

गरT 6तनीह-ले मा6न6लए, .क 6तनीह- यस पृ•वीमा परदे शी र ;वासी 6थए।

१४ य<ता कुरा भ\ने मा6नसह-ले आ नो 6निmत एउटा दे श खोिजरहे का छन्
भ\ने कुरा ;Iट हु\छ। १५ जुन दे शबाट 6तनीह- 6न<केर गएका 6थए, यrद
6तनीह-ले QयहT दे शको .वषयमा सोचेका भए 6तनीह-लाई फ.क7जाने मौका

6मuने 6थयो। १६ तर 6तनीह- अझ उYम दे श, अथा7त ् एक <वग›य दे शको

्
इ|छा गछ7न।
यसै कारण परमे`वर 6तनीह-का परमे`वर भनी पुकाkरनु
शमा7उनुह\ु न,

.कनभने

उहाँले

6तनीह-का

6निmत

एउटा

सहर

तयार

पाkरrदनुभएको छ" (.ह/ू ११:८-१०, १३-१६)। .ह/ू ८:६मा चचा7 गkरएका

"उYम ;6त]ाह-" भ\दा अक‘ खालका ;6त]ाह-को बारे मा भ• खोिजएको
छ।

परमे`वर

र

इ˜ाएलको

बीचमा

भएको

करारमा

परमे`वर

र

इ˜ाएलको बीचमा भएका ;6त]ाह- औपचाkरक-पमा अनुमोदन गkरएको

6थयो। परमे`वर आफै अिघ सरे र इ˜ाएलTह-लाई 6मU दे शबाट उaार

गनुभ
7 एको 6थयो र ;6त]ा गkरएको भू6ममा डोŠयाउँदै लाने उहाँले बाचा बाँ$नु
भएको 6थयो।

;<थान २४:१-८ र .ह/ू १०:५-१० एक आपस तुलना गरे र

पŸनुहोस्। Qयहाँ उuलेख गkरएका ;6त]ाह-मा के समान छन् र 6भ•ता प6न
छन्? हे नह
7ु ोस्, "१ फेkर उहाँले मोशालाई भ\नुभयो, “6तमी, हा-न, नादाब,

अबीहू र इ˜ाएलका धम7-गु•ह-म$ये सYरT जना परम;भुकहाँ मा6थ उqलेर
आओ, र टाढ़ै बाट आ नो भि‡ चढ़ाओ। २ तर मोशा माy परम;भुकहाँ

आओस्, अ-ह-चा.हँ निजक नआऊन्। मा6नसह- प6न Qयो6सत मा6थ उqलेर

नआऊन्।” ३ जब मोशाले गएर परम;भुका सबै कुरा र .व6ध.वधानहमा6नसह-लाई सुनाए, तब 6तनीह- सबैले एकै सोर गरT भने, “परम;भुले
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भ\नुभएका सबै वचनह- हामी पालन गनfछ•।” ४ तब मोशाले परम;भुका

सबै वचनह- लेखे। 6बहान सबेरै उठे र मोशाले पव7तको पuलो छे उमा एउटा

वेदT बनाएर इ˜ाएलका बा¡ कुलअनुसार बा¡ वटा ढु £ाका खmबा उ°याए। ५
तब 6तनले इ˜ाएलका जवानह-लाई पठाए, र 6तनीह-ले परम;भुको 6निmत
होमब6ल र साढ़े ह-को मेलब6ल चढ़ाए। ६ मोशाले आधा रगत 6लएर
कचौरामा हाले, र आधा रगतचा.हँ वेदTमा छकf। ७ Qयसप6छ 6तनले करारको
पु<तक 6लएर मा6नसह-का सामु\ने पढ़े । 6तनीह-ले जवाफ rदए, “परम;भुले
भ\नुभएका सबै कुरा हामी गनfछ• र आ]ाकारT हुनेछ•।”

८ तब मोशाले

रगत 6लएर मा6नसह-मा6थ छकf, र भने, “हे र, यो Qयस करारको रगत हो, जो

परम;भुले आ ना यी सबै वचनअनुसार 6तमीह-6सत बाँ$नुभएको छ” (;<थान
२४:१-८) र "५ यसकारण सं सारमा आउनुहँद
ु ा GीIटले भ\नुभयो, “ब6ल र
भेटTह- तपा{ले चाहनुभएन, तर तपा{ले मेरो 6निmत एउटा शरTर तयार
पानुभ
7 एको छ।

ु \ु न। ७ तब
६ होमब6ल र पापब6लह-मा तपा{ ;स\न हुनह

मैले भने, Õहे नह
7ु ोस्, हे परमे`वर, पु<तकको मु±ोमा मेरो बारे मा लेिखएज<तै

तपा{कै इ|छा पूरा गन7 म आएको छु Ö।” ८ प.हले उहाँले भ\नुभयो, “ब6ल
र भेटTह-, होमब6ल र पापब6लह- तपा{ले चाहनुभएन। तपा{ 6तनीह-मा

ु एन।” (यी त oयव<थाबमोिजम चढ़ाइ\छन्।) ९ अ6न प6छबाट
;स\न हुनभ
भ\नुभयो, “हे नह
7ु ोस्, तपा{कै इ|छा पूरा गन7 म आएको छु । “दो˜ोलाई

<था.पत गन7 प.हलोचा.हँ उहाँले खारे ज गनुह
7 \ु छ। १० QयहT इ|छाबाट येशू
GीIटका शरTरको ब6ल‹ारा सदाको 6निmत हामी प.वy बनाइएका छ•" (.ह/ू
१०:५-१०)।

परमे`वर र इ˜ाएलको बीचमा भएको करारलाई पशुको रगतले

अनुमोदन गरे को 6थयो। पशुको रगत बेदTमा र बेदTमु6न र बाŠह खmबाह-मा
छकfको 6थयो। बेदTले परमे`वरको ;6त6न6धQव गछ7 भने, बाŠह खmबाह-ले

मा6नसह-को ;6त6न6धQव गरे को 6थयो। परमे`वरले बोuनुभएको सबै वचनहइ˜ाएलका मा6नसह-ले पालन गछ² भनेर कबुल गरे का 6थए। उहाँले
बोuनुभएको वचन पालन गनुन
7 ै उहाँले गनुभ
7 एको ;6त]ा पूरा गनु7 6थयो।

"अन\त जीवन पाउने सत7 जुन अ.हले छ Qयो सध“ 6थयो,-Qयो सत7

अदनको बग“चामा हाbा ;थम पूखा7को सामु रािखएको 6थयो,- Qयो 6थयो

परमे`वरको oयव<थालाई यताउती नगkर पूण7 पमा पालन गनु।
7 यो 6सa वा

पkरपqव धा6म7कताको आदश7 मापदhड 6थयो। यrद Qयस सत7भ\दा तल ओलf र
अन\त जीवन ;दान गkरयो भने तब सारा जगतको खुिशयालT खतरामा
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पद7•यो। यसले गदा7 पापको 6निmत ढोका खो6ल\•यो, र यो सँगै सबै दु:खक•,
पीडा, स¬क• आrद अन\तकालसmम र.हर\•यो।"-एलेन जी ³ाइट, <टे Lस टु
´ाइ<ट, पृ. ६२बाट -पा\तkरत।

नयाँ करारले माग गरे का मागह- सबै पूण7 पले पालन वा पूरा ग•न्

भ•े परमे`वरको चाहना हो। यrद 6तनीह-लाई पालन गŠयˆ भने परमे`वर
ु हुनह
ु न
हामीदे िख सं त•
ु ेछ। उहाँले आ नो आ नै पुy हाbो 6निmत rदनुभयो र
पqका र 6सa जीवन 6बताउनुभयो ता.क करारमा गkरएका ;6त]ाह- उहाँ‹ारा
पूरा होउन् र QयहT पूणत
7 ा हामीलाई rदन कबुल गनुभ
7 एको छ। तर, Qयसमा
हकदार

हुन ् हामीले

येशूमा6थ

.व`वास

र

आ<था

राpनुपद7छ।

येशूको

आ]ाकाkरता नै करारमा गkरएका ;6त]ाह-को ”यारे \टT वा जमानत 6थयो

(.ह/ू ७:२२)। यसले करारमा उ|चारण गkरएका परमे`वरका आिशषहयेशूलाई उहाँले rदनुह\ु छ, अ6न ती आिशषह- उहाँबाट हामीले ;ाLत गछ²।
हो, जो मा6नसह- "येशूमा" छन् 6तनीह-ले उहाँसँगै ती आिशषह-को उपभोग

गनfछन्। दो˜ोमा, परमे`वरले हामीलाई उहाँको प.वy आQमा rदनुह\ु छ।
oयव<थालाई पालन गन7 प.वy आQमाले हामीलाई श‡सmप• गराउनुह\ु छ।

करारका सत7ह- Gी•ले पूरा गनुभ
7 एको 6थयो; Qयसै कारण, परमे`वरले

ु ा कुनै श¬का छै न। यसले २ कोर\थी
rदनुभएका ;6त]ाह- हामीमा पूरा हुनम
१:२०-२२मा

उuलेख

गkरएको

;6त]ा

तपा€को

6निmत

क<तो

अथ7पूण7

हुनसqछ? यसमा हामी सबैको 6निmत के अचmमको आशा पाइएको छ?

हे नह
7ु ोस्, "२० .कन.क परमे`वरका सबै ;6त]ाह- उहाँमा “हो” हु\छ।

यसै कारण उहाँ‹ारा परमे`वरका म.हमाको 6निmत हामी “आमेन” भ\छ•। २१
तर हामीलाई 6तमीह-सँग GीIटमा द.¡ला पानुह
7 न
7 न
ु े र हामीलाई अ6भषेक गनुह
ु े
ु \ु छ। २२ उहाँले हामीमा6थ आ नो छाप लाउनुभएको छ, र
परमे`वर नै हुनह
हाbा }दयमा बैनाको -पमा प.वy आQमा rदनुभएको छ।
५. नयाँ करारले }दयको सम<यालाई सुuझाउँछ

दे हायका पदह- एक आपसमा तुलना गद‘ पŸनुहोस्। ती पदह-मा

नयाँ करारका ;6त]ाह- कसरT rदएका छन् र एक आपसलाई कसरT

पु.•

गkरएको छ? हे नह
7ु ोस्, य6म7या ३१:३३ "परम;भु भ\नुह\ु छ, “ती rदनप6छ म
इ˜ाएलको घरानासँग यो करार बाँ$नेछु, 6तनीह-का मनमा मेरो oयव<था

रािखrदनेछु, र 6तनीह-का }दयमा Qयो लेिखrदनेछु, र म 6तनीह-का परमे`वर

हुनेछु, र 6तनीह- मेरा ;जा हुनेछन्।" र इज.कएल ३६:२६,२७ "२६ म
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6तमीह-लाई एउटा नयाँ }दय rदनेछु, र 6तमीह-6भy म नयाँ आQमा
हा6लrदनेछु।

6तमीह-बाट

ढु £ाको

}दय

6नकालेर

म

Qयसको

स©ामा

6तमीह-लाई मासुको }दय rदनेछु। २७ अ6न म मेरा आQमा 6तमीह-मा

हा6लrदनेछु, र 6तमीह-लाई मेरा .व6धह- पालन गनf र मेरा 6नयमहहोिशयारTसाथ मा\ने तुuयाउनेछु।"

प.हलो करारको द<तावेज परमे`वर आफैले ढु £ाका पाटTह-मा

लेpनुभएको 6थयो। 6तनीह- करारको स\दुक6भy रािखएको 6थयो। आ ना

जनह-को सामु परमे`वरको करार 6थयो भनेर मह„वपूण7 सा™ीको -पमा

;<तुत गkरएको 6थयो (;<थान ३१:१८, oयव<था १०:१-४)। कागजपy वा
द<तावेजह- पQथरमा लेिखएको |या6तन सqछ वा फुटाउन सqछ; य6म7याले

कागज, चम7पy वा पातका मुµाह-मा लेखेका स\दे शह-लाई राजाले |यातच ुत
पारे र जलाइ rदएका 6थए (य6म7या ३६:२३)।
अव

कुनै

भौ6तक

साम~ीमा

होइन,

तर

अब

नयाँ

करारमा,

मा6नसह-का }दयह-मा परमे`वरले उहाँको oयव<था लेिखrदने उहाँले कबुल
गनुभ
7 एको 6थयो। }दय भ•ु नै rदमाग हो। यसमा समझशि‡को अ£ छ र
यसमा कँ ु rदएका साम~ीह- केलाएर बु¶न स.क\छ (य6म7या ३:१५, oयव<था
२९:४)। मानव rदमागमा चेतना वा .ववेक छ, जसले गदा7 मा6नसले के गनf
के नगनf आrद 6नण7य गन7 सqछ (य6म7या ३:१०, य6म7या २९:१३)।
परमे`वरले

गनुभ
7 एको

}दयमा

लेिखने

उहाँको

oयव<था

केवल

मा6नसको }दयमा ]ानलाई सुरि™त राpनेमाy होइन। यसले मा6नस र सारा

रा·को .ववेक वा }दयमा पkरवत7न प6न uयाउन सqछ। rदमागमा कँ ु rदएको

परमे`वरको oयव<थाको मह„वपूण7 प™ नै पाप र अधम7ले गदा7 .वथो6लएको
मा6नसको rदमागलाई सफा गरे र उसलाई नयाँ बनाउनु हो। इ˜ाएलTह-को
ठू लो सम<या 6थयो। 6तनीह-को पाप 6तनीह-को }दयमा "फलामको कलमले

खो.पएको 6थयो" भ\दै य6म7याले मानव }दयलाई यसरT भ\डाफोर गद7छन्,
"“यहू दाको पाप फलामको औजारले कँ ु rदएको छ। Qयो 6तनीह-का }दयको
पाटTमा र 6तनीह-का वेदTका सीङह-मा चकमक पQथर वा .हराको टु Lपाले

खो.पएको छ" (य6म7या १७:१)। 6तनीह- हठ« वा अटे रT 6थए, "यी दुIट
मा6नसह-, जसले मेरो वचन सु\न इ\कार गछ7न,् जसले आ नो-आ नो

}दयमा अटे रT गरे र अ\य दे वताह-को सेवा र पूजा गन7 जा\छन्, 6तनीह- यहT
पटु काज<तै हुनेछन्, जो पूरै बेकामको भएको छ!" (य6म7या १३:१०) र य6म7या

२३:१७ "मलाई अवहे लना गनfह-लाई 6तनीह- 6नर\तर भ\छन्, Õपरम;भु
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भ\नुह\ु छ, 6तमीह-लाई शाि\त हुनेछÖ। र अटे रT गरT आ नै
.हँ¢नेह-लाई

हठ«पनमा

6तनीह-

भ\छन्,

कुनै

Õ6तमीह-मा6थ

मनको

नोqसानी

हुनेछैनÖ" (य6म7या २३:१७)। मा6नसह- आआ नै rदमाग वा सोच अनुसार
जे rठकछ वा छै न भनेर 6नण7य गनf भएकोले परमे`वरको चाहना अनुसार जे

उिचत, \यायी, र rठक छ सो गन7 6तनीह-लाई असmभव भएको छ।
मा6नसह- धमा7Qमा छˆ, असल छˆ, सmप• छˆ भनेर दावी गछ7न ् तर हठ«

भएकोले 6तनीह-लाई परमे`वरले 6तनीह-को फkरया |याटे र 6तनीह-को

ना£ोपना दे खाउनुभएको यसरT oय‡ गनुह
7 \ु छ, "२२ अ6न “य<ता कुरा .कन
ममा6थ आइला”यो” भनेर त¹ ले मनमा भ\छस्Ñ त¹ ले धेरै पाप गरे को कारणले
तेरो फkरया |या6तयो, र तेरो शरTरमा6थ कुoयवहार गkरयो। २३ के कूशीले

आ नो छालाको र£ ब•लन सqछ र? अथवा के िचतुवाले आ नो छालाका

थोLला ब•लन सqछ र? न त तँ दुI¨ाइँ गनf बानी बसेकोले भलाइ गन7
सqनेछ"

(य6म7या

१३:२२-२४)

(बाइबलमा

चच7लाई म.हलाको सं ]ा rदइएको छ)।

इ˜ाएलT

रा·,

मा6नसह-,

याद गनुह
7 ोस्, य6म7याले oयव<थामा पkरवत7न भएको 6थयो भनेर घोषणा

गरे का छन्, .कनभने इ˜ाएलको सम<या oयव<था वा दश आ]ाह-मा होइन
तर 6तनीह-को }दय 6थयो। परमे`वरले 6तनीह-लाई के गनुभ
7 यो सो;6त
आभाkरत भएर 6तनीह- उहाँको oयव<था;6त बफादार होस् र Qयसै अनुसार
चuन 6तनीह-ले 6नण7य गरोस् भ•े अपे™ा उहाँले गनुभ
7 एको 6थयो। यसरT
उहाँले

इ6तहासलाई

सmझाएर

दश

आ]ाह-

rदनुभएको

6थयो

(;<थान

२०:१,२)। परमे`वरले 6तनीह-लाई ;ेम गनुह
7 \ु छ र 6तनीह-लाई भलो गन7
ु \ु छ भ•े आQम]ान ती दश आ]ाह-मा oय‡ गkरएको छ।
उहाँ उQसुक हुनह
इ˜ाएलTह-को सव•|च .हत परमे`वरले गनुह
7 \ु छ भ•ेकुरालाई महसुस गरे र नै

6तनीह- उहाँको oयव<था पालन ग•न् भ•े उहाँको चाहना 6थयो। ती दश
आ]ाह-मा

परमे`वरले

ती

इ˜ाएलTह-लाई

6मUदे शबाट

कसरT

महान्

तkरकाबाट उaार गनुभ
7 यो सो ;कट गkरएको छ। परमे`वरसँगको सmब\धको
वा<त.वकता ;कट गन7 र उहाँ;6त आभाkरत भएको दे खाउन 6तनीह-ले उहाँको
आ]ा पालन गनुप
7 द7•यो।

परमे`वरको Qयो चाहना अ.हले प6न QयहT हो। येशूको ;ेम र हाbो

6निmत उहाँ

´ुसमा मनुभ
7 एको नै

नयाँ

करारको पkरचय 6थयो (लूका

२२:२०)। यrद कसै ले परमे`वरलाई }दयदे िख ;ेम गद7छ भने, Qयसलाई
oय‡ गन7 उसले }दयदे िख नै स|चा-पले उहाँको oयव<था पालन गद7छ (मYी
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२२:३४-४०)। .व`वासीको }दयमा प.वy आQमाको उपि<थत छ भनेर
दे खाउने .वशेष ल™ण नै उसको }दय ;ेमबाट पkरचा6लत भएको छ भनेर
दे खाउँछ। उहाँको आQमा‹ारा उहाँको ;ेम हामीमा खनाउनुह\ु छ (रोमी
५:५)। Qयो ;ेम हामीमा छ भनेर दे खाउन हामीले प6न उहाँबाटै ;ेम गनf
बरदान पाउँदछˆ (गलाती ५:२२)।

पौरािणक इ˜ाएलले Gी•को मृQयुको बारे मा जानकारT नभइकनै

परमे`वरलाई ;ेम गनुप
7 द7•यो। तर अ.हले हामीलाई येशूको ;ेमको बारे मा
;स<त जानकारT छ। Qयस स\दभ7मा, 6तनीह-ले भ\दा हामीले परमे`वरले

.कन बŸता ;ेम नगनf? हामीमा परमे`वरको ;ेमको वा<त.वकतालाई ;कट
गन7 उहाँको आ]ाह-लाई मानेर कसरT दे खाउँछˆ?
उपसं हार:

थप जानकारT: "यrद परमे`वरको <व-पमा हाbा }दयह- न.वकरण गkरएको

छ भने, यrद हाbो ;ाणमा ई`वरTय ;ेम रोपेको छ भने, के परमे`वरको
oयव<थालाई हाbो जीवनमा बोकेर .हँ¦नै र वा पालन गद‘ नˆ र? जब ;ेमको

नी6त मानव }दयमा रो.प\छ, जब उनलाई सृ.• गनfको <व-पमा मा6नस
न.वकरण गkरयो भने, तब नयाँ करारको ;6त]ा उसमा पूरा भएको हु\छ, 'ती
rदनप6छ 6तनीह-सँग बाँ$ने मेरो करार यहT हो, परम;भु भ\नुह\ु छ, 6तनीह-का

}दयमा म मेरो oयव<था रािखrदनेछु, र 6तनीह-का मनमा प6न म Qयो
लेिखrदनेछु” (.ह/ू १०:१६)। यrद परमे`वरको oयव<था हाbो }दयमा
लेिखएको छ भने, Qयसले हाbो जीवनको सmपूण7 आयामह-ले परमे`वरको

चाहना अनुसारको -प वा आकारमा पkरणत हुँदैन र? आ]ाकारT हुन ु नै-;ेम र

सेवाको प™मा उ6भरहे को छ भनेर ;मािणत गद7छ-यो नै स|चा र पkरपqव
चेला प6नको सहT िच\ह हो। परमे`वरको वचनले यहT भ\दछ, 'यो नै
परमे`वरको ;ेम हो, जब हामी उहाँका आ]ाह- पालन गद7छˆ।' 'जो मा6नसले

परमे`वरलाई िचनेको छ भनेर दावी गछ7, तर उहाँका आ]ाह- पालन गद‘ न,
तब ऊ फताहामा ग6न\छ, र उसको जीवनमा सQयले बास गद‘ न' (१ यूह•ा

५:३,२:४)। येशूलाई .व`वास गŠयो भ\दै मा हामी दश आ]ाह-बाट <वत\y
भयˆ (जसमा नमानु,7 नढाँªनु, लोभ नगनु7 आrद प6न समावेश भएको छ) भनेर

दावी गनf होइन ब• .व`वास, .व`वासै लेमाy Gी•का अनु~हमा हामीहसहभागी हुन सqछˆ। QयसरT उहाँको अनु~हमा हामी सहभागी हुन सqयˆ भने,
Qयसले परमे`वरको आ]ा पालन गन7 हामीलाई स™म् बनाउँदछ।...
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"ज6त ज6त तपा€ येशूको निजक आउनुह\ु छ, Qय6त Qय6त तपा€को

ँ ाको सामु तपा€को कमजोर र दोषह- दे खा पद7छ; तपा€को हे नf आख
ँ ा
आख

सफा हु\छ, र तपा€को अ6सaतपना झन खुला भएको तपा€ले पाउनुहन
ु ेछ र

येशूको 6सa <वभावको सामु तपा€ 6बपkरत भएको प6न तपा€ले पाउनुहन
ु ेछ।
सै तानका छलकपटह-को 6नय\yण 6नि<´य भयो भ•े Qयसले ;मािणत गद7छ;
Qयसले यो प6न दे खाउँदछ .क परमे`वरको आQमाको जोिशलो ;भावले
तपा€को आQमा वा ;ाणलाई जगाइरहे को छ।

"जसले आ नो पाप क<तो गिmभर छ भनेर महसुस गद‘ न Qयसको

}दयमा येशूको ;ेम ग.हरो गkर गा6भएको हुँदैन। जो ;ाण Gी•को अनु~हले

आमूल पkरवत7न गद7छ, उसले उहाँको ई`वरTय <वभावलाई भाव.वभोर भएर वा

मु‡कंठले ;शंसा गkररहे को हु\छ; तर यrद हामीमा नै6तकता क6तको कमजोर

र Šहास भएको छ भनेर हामीले दे pदै नˆ भने, हामीमा Gी•को सौ\दय7ता र
Uे ºतालाई

हामीले

हु\छˆ।"-एलेन
-पा\तkरत।

जी

हे kररहे काछै नˆ
³ाइट,

भ•े

<टे Lस

टु

ब6लयो

;माण

´ाइ<ट,

पृ.

;<तुत

गkररहे का

६०,६४,६५बाट

िच\तनमनन:

अ. एलेन जी ³ाइटका भनाइह-को बारे मा सो|नुहोस्। ज6त हामी येशूको

ँ ाकै सामु हामी पापी दे pछˆ रे ,
निजक आउँछˆ, Qय6त हामीह-को आख
य¤.प, हामीमा भएका कमीकमजोरT, पाप र खोटह-को महसुस भयो

भ\दै मा हामी .वच6लत भएर परमे`वर;6तको आ<थालाई छो¦नुह•
ु
भ•े कसरT 6सqने?

आ. परमे`वरको oयव<था हाbा }दयह-मा खो.पएको छ भ•े धारणाको

बारे मा अझ ब.ढ सो|नुहोस्। येशूभ‡को आिQमक जीवनमा Qयसको
अथ7

के

हो?

यस

;कारको

आQम]ानको

सQयको

अनुभवले

"जडसूyवाद", "आ]ाह- पालन गरे वा धम7कम7 गरे मुि‡ पाइ\छ",
".व6धवाद", "परmपरावाद" ज<ता मनि<थ6तह-बाट हामी कसरT

उिmकने? Qयस खालको आ]ाकाkरता केवल "मरे का कामह-" हुन ्
भनेर पावलले िज.कर गद7छन् (.ह/ू ९:१४)।
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कथा ८
अचmमको बस
जे6ल\दो जावो ले, ४२

.टमोर-ले<टको ४२ व.ष7य oयापारT जे6ल\डोले

आ नो दे शमा चलाउन धुbपानर.हत बस चलाउन
;भुसँग

म¤पान,

यो

;ाथ7ना

िचया,

गरे ,

कफŒ

";भु मैले

खान

छोड» ,

धुbपान,

तर

मेरा

मा6नसह- अझै प6न ती कुलतमा ला6गरहे काछन्।
धुbपानर.हत

बस

म

.क•

चाह\छु

ता.क

मा6नसह- Qयसमा याyा गन7 सकुन्। एक rदन,

उनले इ\डोनेिशयाको सुराबायमा रहे कŒ ब.हनीलाई Qयस खालको बसको मोल
सोधे। बसको मोल ;ायजसो डलर ३५,००० परे प6न डलर ३१,५००को बस
भे©ाएँ भनेर उनले खबर पठाइन्। उनले आ नो दाजु फ6ड7ना\डोलाई यो खबर
सुनाए र उनले डलर १०,००० rदने कबुल गरे । जे6ल\डोले प.हलो डलर

१५,००० 6तनुप
7 •यो। आ नो वचतबाट Qयो पैसा बसको 6निmत पठाए र तीन
म.हनाप6छ अक• डलर ६,५०० पठाए। आ नो दाजुको पैसाले आ नो दे शको

राजधानी 6डलTमा Qयो बस उनले िझकाए। आइतबारको rदन बस आयो भनेर

उनले खबर पाए र आ नो दाजुको पैसासाथ Qयो बस 6लन जान सुरसार कसे।
Qयस रात उनी र उनकŒ Uीमतीले आ नो पसलको आmदानी गने। ;ायजसो

6तनीह-को ह¼ाको आmदानी डलर १०,००० दे िख १३,००० हु\•यो तर Qयस
rदन 6तनीह-को डलर २८,००० भएको थाहा पाए। जे6ल\डो र उनका Uीमती
एकआपसमा हे राहे र भए। भो6लपuट 6बहान आ नो दाजुसँग पैसाको कुरा गदा7

त उनले rदन नसqने असमथ7 जनाए। जे6ल\डो हाँसे। ;भुले उनलाई सहयोग
गkरसकेको 6थयो भनेर उनले थाहा पाएका 6थए। बसको 6निmत पूरा पैसा rदन

उनीसँग पैसा 6थयो। उनले बसको नाउँ नै मुि‡ राखे र टापुभkर Qयो बस

लोक.;य भयो। गभ7व6त, आमाह- र बालबा6लकाह-ले Qयस बसमा याyा गन7
थाले। Qयसमा धुbपानमाy मना.ह गरे को 6थएन, याyा गदा7 आराधनाका
गीतह-प6न बजाउँ•यो। ;काश १४ को स\दे शस.हत येशूको आगमनको बारे मा
बसको ढोकामा ठू लो पचा7 टाँसेको 6थयो। "मा6नसह-ले

बसलाई धेरै

मनपराए। कोहT प6न धुbपान गन7 नपाउने भएकोले मा6नसह-ले Qयस बस;6त

१२१-१

खुशी भयो," जे6ल\डोले सुनाए। पु6लसले प6न Qयो बसलाई अनुमोदन गरे का

6थए। एक rदन पु6लस अ.फसर Qयस बसको <टे शनमा आएर अ- बसका

½ाइभरलाई Qयो मुि‡को बसको उदाहरण अनुसार चuनुपछ7 भनेर सुनाए।
QयहT खालको बस अ- िजuलाह-मा प6न चलाउन मा6नसह-ले जे6ल\डोलाई
अनुरोध गरे । दो˜ो बसको 6निmत आफू ;ाथ7ना गkररहे को उनले 6तनीह-लाई

सुनाए। उनको स.´यतामा पाँच जना मा6नसह- ब6¼<मा 6लन तयार भए।
";भुले मेरो oयापारमा आिशष rदइरहनुभएको छ। बस र मेरो पसलबाट
मा6नसह-लाई ;भु6तर डोया7उनु पाएकोमा म उहाँको ;शंसा गद7छु," खुशी भएर
जे6ल\डले यस लेखक आ\½युमेकचे<नेलाई सुनाए।
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