
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अध्यायको मलु सारपदह : यिमर्या ३१:३१-३४, म ी ५:१७-२८, 
होिशया २:१८-२०, यशैया ५६:६,७, िहॄू ८:७,८, िहॄू १०:४ र म ी 

२७:५१। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "परमूभ ु भन् नहुनु् छ, “ती िदन आउनेछन ्, जब 
इॐाएलको घरानासगँ र यहूदाको घरानासगँ म एउटा नयाँ करार ः थापना 
गनछु"  (यिमर्या ३१:३१)। 
   धेरै वषर् अिघ एउटा पिऽकामा काटुर्न छािपएको िथयो। त्यसमा एक 
जना उ ोगपित अ  उ ोगपितह को समूहसँग उिभरहेका िथए। उनको 
हातमा लगुा धनेु सोडाको बाकस िथयो। उनले त्यहाँ भएको अ  पु ष र 
मिहलाह लाई देखाइरहेका िथए। उनले त्यस बाकसमा नया ँभनेर लेिखएको 
ठूलो र रातो अक्षर लेिखएको गौरबसाथ औलँ्याइरहेका िथए। उनको हातमा 
भएको बाकसमा लेिखएको अनसुार त्यो उत्पादन नया ँ भ े उनले जनाउन 
खोजेका िथए। त्यस उ ोगपितले अिन भने, "यो 'नयाँ" भ े शब्द बाकसमा 
लेिखएको कारण यो बाकस नया ँ हो।" अक  शब्दमा भ े हो भने त्यस 
बाकसमा जे जित पिरवतर्न भयो त्यस बाकसमा थप लेिखएको नयाँमाऽै हो। 
अ  सबै थोक सािवतै िथयो। 
   केही हदमा भ े हो भने नयाँ करार पिन त्यःतै हो। करारको 
आधारभतू तत्व, यसले हामीलाई िदइने आधारभतू वा मौिलक आशा र 
त्यसलाई उपभोग गन आधारभतू सतर्ह  परुानो करारमै भएको अनसुार हो। 
यो सध परमेँ वरको अनमुह र दयाको करार िथयो, त्यो करार ूमेमा आधािरत 
िथयो जनु मानव जीवनको कमजोरी र असफलह बाट पार भएर बसेको 
िथयो। 
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नयाँ करारनयाँ करार  
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   यो अध्यायको सार: परुानो र नयाँ करारको बीचमा के समानान्तर छ? 
करारमा परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह ले कःतो भिूमका खेल्दछ? 
कोसँग करार बाँिधएको छ? िहॄूको पःुतकले "उ म करार" (िहॄू ८:६) 
भ कुो अथर् के हो? ःवगर्मा भएको पिवऽःथानसँग र करारको सम्बन्ध के छ? 
 
१. हेर, िदनह  आउँदैछन.्... 
    यिमर्या ३१:३१-३४ पढ्नहुोस ्र तलका ूँ नह को जवाफ िदनहुोस:् 
 "३१ परमूभ ुभन् नहुनु् छ, “ती िदनह  आउनेछन ्, जब इॐाएलको घरानासँग र 
यहूदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार ः थापना गनछु। ३२ ितनीह का 
पखुार्ह सँग मैले बाँधेको करारजः तै यो हनेुछैन, जब मैले ितनीह लाई हातमा 
समातेर िमौदेशबाट डोर् याएर ल् याएको िथए।ँ” परमूभ ुभन् नहुनु् छ, “ितनीह ले 
मेरो करार भ  गरे, य िप म ितनीह का िपता िथए।ँ”  ३३ परमूभ ुभन् नहुनु् छ, 
“ती िदनह पिछ म इॐाएलको घरानासँग यो करार बाँध् नेछु, ितनीह का मनमा 
मेरो व् यवः था रािखिदनेछु, र ितनीह का दयमा त् यो लेिखिदनेछु, र म 
ितनीह का परमेँ वर हनेुछु, र ितनीह  मेरा ूजा हनेुछन ्। ३४ ‘परमूभलुाई 
िचन’ भनेर अब उसो कुनै मािनसले आफ् नो िछमेकीलाई वा आफ् ना दाजभुाइलाई 
िसकाउनेछैन। िकनिक सानादेिख िलएर ठूलासम्म ितनीह  सबैले मलाई 
िचन् नेछन ्,” परमूभ ुभन् नहुनु् छ। “िकनिक ितनीह का अपराधह  म क्षमा गनछु,  
र म ितनीह का पाप फेिर किहल् यै सम् झनेछैन।ँ”   
१. करार कसले सु  गदर्छ? 
२. कसको आ ा वा व्यवःथाको बारेमा यहाँ चचार् गिररहेको छ? त्यो 

व्यवःथा के हो? 
३. परमेँ वरले आफ्ना जनह सँग सम्बन्ध राख् ने चाहना कुन पदह मा जोड 

िदइएको छ? 
४. उहाँका जनह को पक्षमा परमेँ वरले के काम गनुर्हनु्छ जसले गदार् 

करारको सम्बन्धको आधार ब  पगु्दछ? 
  

यो ःप  छ: नयाँ करार िसनै पहाडमा इॐाएलीह लाई िदइएको भन्दा खास 
केही फरक िथएन। साँच्चै भन  भने िसनैमा िदएको करार वा दश आ ाह  
कुनै परुानो र चलनचल्ती वा ूयोगमा नआउने खालका िथएन। समःया के 
िथयो भने मािनसह ले यसलाई टुबाइ िदयो वा भ  गरे (यिमर्या ३१:३२)। 
   मािथका ूँ नह को सबै जवाफ ती चार पदह मै पाइन्छ। त्यसले 
"परुानो करार" भनेकै "नयाँ करारमै" कायम भएको हो भनेर ूमािणत गदर्छ। 
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"नयाँ करार" भनेको "निवकरण गिरएको" करार हो। यो पिहलो करारलाई 
िदइएको पूणर्ता र पूरा भएको हो। 
   यिमर्या ३१:३४को अिन्तम वाक्या हेन ुर्होस ्र त्यसमा ध्यान िदनहुोस।् 
यसमा परमेँ वरले उहाँका जनह को पाप र अधमर्ह  क्षमा िदनेछु भनेर कबलु 
गनुर्भएको छ। परमेँ वरे उहाँको व्यवःथाई हाॆो दयमा लेिखिदनहुनेुछ र हाॆ ै
दयमा रािखिदनहुनेुछ भनेर ूभलेु भ भुएतापिन हाॆा पाप र अपराध तथा 
अधमर्ह  उहाँले क्षमा िदनहुनेुछ भनेर जोड गनुर्भएको छ। हामीह को दयमा 
नै लेिखएको व्यवःथालाई पाप र अधमर्ले भ  गराउँछ। के ती दईु 
धारणाह को बीचमा कुनै तनाव वा िवरोधावास देख् नहुनु्छ? यिद छैन भने िकन 
छैन? रोम २:१५मा लेिखएकै अनसुार व्यवःथा वा आ ा हाॆो दयमा 
लेिखएको भ  ेअथर्ले के बझुाउँछ? हेन ुर्होस ्  येशूले  दश आ ालाई दयमा 
लेख् न ु भ कुो अथर् कसरी बझुाउन खोज्नभुएको छ? मि  ५:१७-२८ "१७ 
“व् यवः था अथवा अगमवक्ताह लाई र  गनर् म आएको भन् ने नसम् झ। म ती 
र  गनर् होइन, तर पूरा गनर् आए।ँ  १८ िकनभने साँच् चै म ितमीह लाई 
भन् दछु, जबसम् 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।  १९ यसैकारण 
जसले यी आ ाह मध् ये सबैभन् दा सानोलाई उल् ल न गलार्, र मािनसह लाई 
त् यसै गनर् िसकाउला, ः वगर्को राज् यमा त् यो सबैभन् दा सानो कहलाइनेछ। तर 
जसले ती आ ाह  पालन गलार् र िसकाउला, ः वगर्को राज् यमा त् यो ठूलो 
कहलाइनेछ।  २० ि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। २१ “ितमीह ले सनेुका छौ, ूाचीन समयका 
मािनसह लाई यसो भिनएको िथयो, ‘तले हत्या नगनूर्’, र जसले हत् या गछर् त् यो 
दण् डको योग् य हनेुछ।’  २२ तर म ितमीह लाई भन् दछु, जो कोही आफ् नो 
भाइसँग बोध गदर्छ त् यो दण् डको योग् य हनेुछ, र जसले आफ् नो भाइको अपमान 
गदर्छ, त् यो महासभामा जवाफदेही हनेुछ। तर जसले आफ् नो भाइलाई ‘तँ मूखर्’ 
भन् छ, त् यो नरकको आगोमा पन जोिखममा हनेुछ। २३ “यसकारण ितमीले 
वेदीमा आफ् नो भेटी चढ़ाउँदा ितॆो भाइको दयमा ितॆो िव मा केही छ भन् ने 
ितमीलाई याद भयो भने,  २४ ितॆो भेटी त् यही वेदीको साम ुछोड, र जाऊ। 
पिहले आफ् नो भाइसँग िमलाप गर, र त् यसपिछ आएर आफ् नो भेटी चढ़ाऊ।  
२५ “ितॆो वादीसँग अदालतमा जाँदा बाटोमै िमलाप गिरहाल, नऽता वादीले 
ितमीलाई न् यायाधीशको हातमा सिुम् पदेला र न् यायाधीशले अिफसरको हातमा 
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सिुम् पदेलान ्, र ितमी झ् यालखानमा पनछौ।  २६ साँच् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, 
ितमीले एक-एक पैसा चकु्ता नग ञ् जेल ितमी त् यहाँबाट उम् कनेछैनौ।  २७ 
“ितमीह ले यसो भनेको सनेुका छौ, ‘तले व् यिभचार नगर ्।’  २८ तर म 
ितमीह लाई भन् दछु, जसले कोही ः ऽीलाई कामवासनाको इच् छाले हेदर्छ, त् यसले 
अिघबाटै आफ् नो दयमा त् यससँग व् यिभचार गिरसकेको हनु् छ।"   
    यस बुदँामा िदएका पदह लाई हेदार् कितपय इसाईह ले दश आ ा 
िवशेष गरेर साबथको औिचत्य समाप् त भयो भनेर तकर्  गछर्न ्त्यसको जवाफ 
तपाईँले कसरी िदनसक्नहुनु्छ? के नयाँ करारमा साबथ समेत सबै आ ाह  
िनकम्मा भए त? के मािथ िदएका कुनै यःता पदह  छन ्जसले दश आ ाको 
औिचत्य समाप् त भयो भनेर देखाउँदछ? वा ती पदह लाई ूयोग गरेर 
परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाको िनरन्तरतालाई कसरी ूमािणत गनर् 
सिकन्छ? 
  
२. दयको काम 
             यहूदाको  दिक्षणी राज्यको अन्त्य हनैु लागेको िथयो र त्यहाँका 
जनतालाई बेबेलोनका आबमणकारीह ले यु बन्दी बनाएर लान्दै िथयो, त्यस 
समयमा परमेँ वरले उहाँका अगमवक्ता यिमर्या ारा "नयाँ करारको" घोषणा 
गनुर्भएको िथयो। बाइबलमा यो धारणा व्यक्त गिरएको पिहलो पटक हो। 
य िप, जब इॐाएलको उ रको राज्यमा रहेको दश जातीह  नाश हनैु 
लागेको िथयो (यिमर्याको समयभन्दा १५० वषर् अिघ), अक  करारको धारणा 
फेिर उल्लेख गिरएको िथयो। यसबेला अगमवक्ता होशेले गरेका िथए (होशे 
२:१८-२०)। 

होशे २:१८-२० पढ्नहुोस।् आफ्ना जनह लाई परमेँ वरले यहाँ 
भ भुएको वचन यिमर्या ३१:३१-३४ जःतै िथयो। यहाँ कसरी िचऽण गिरएको 
छ र फेिर करारको आधारभतू ःवभाव र अथर्को बारेमा होशेमा कसरी उल्लेख 
गिरएको छ? हेन ुर्होस,् "१८ त् यस िदन म ितनीह का िनिम् त वनका पशहु  र 
आकाशका पन्क्षीह  र जिमनमा घॐने जन् तहु िसत करार बाँध् नेछु। म धन,ु 
तरवार र लड़ाइँ देशबाट दूर गिरिदनेछु, िक सबै सरुक्षासाथ ले  न सकून ्। १९ 
म ितमीलाई सधको िनिम् त मेरी पत् नी तलु् याउनेछु। म धािमर्कता र न् यायमा ढ़ 
ूमे र माया गरेर ितमीलाई पत् नी तलु् याउनछुे। २० म ितमीलाई ईमानदारीमा 
मेरी पत् नी तलु् याउनेछु, र ितमीले परमूभलुाई िचन् नेछौ।”  
      िविोह र अिवँ वासले गदार् आफ्ना करारका जनह सँग गिरएको 
योजनामा बाधा आइरहेको इितहासको क्षणमा उहाँले आफ्ना 
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अगमवक्ताह माफर् त यो घोषणा गनर् पठाउन ुहनु्छ िक उहाँको िवँ वासमा रहने 
जनह सँग गिरएको करारको इितहासको अन्त्य भएको छैन। मािनसह ले 
परमेँ वरूित जितसकैु िवँ वासघात गिरएतापिन, जितसकैु ॅ  धािमर्क संःकार 
वा धमर्मा लागेतापिन, जितसकैु उहाँको िखलाफमा िविोह गरेतापिन र 
ितनीह को बीचमा उहाँका आ ा नमा े जितसकैु जनह  भएतापिन यिद कोही 
पँ चाताप गछर्न,् उहाँका आ ाह  पालन गछर्न ् र उहाँका ूित ाह  दावी 
गछर्न ्भने परमेँ वर अझै पिन ितनीह सँग करारको सम्बन्धमा पःन इच्छुक 
हनुभुएको घोषणा गनुर्हन्छ। 
   देहायका पदह  पढ्नहुोस।् ितनीह मा नयाँ करारै भनेर िवशेष गरेर 
उल्लेख नगिरएतापिन त्यहाँ के तत्वह  छन ्जसले नयाँ करारको धारणाका 
नीितह लाई ूितिबिम्बत गरेको पाइन्छ? हेन ुर्होस:् इजिकएल ११:१७-२०
 "१७ “यसकारण भन ्, ‘परमूभ ु परमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: जाित-
जाितह बाट म ितमीह लाई जम् मा गनछु। जहाँ-जहाँ ितमीह  िततरिबतर 
भएका छौ, ती देशह बाट म ितमीह लाई फकार्एर इॐाएलको देश िदनेछु’। 
१८ “ितनीह  त् यहाँ फिकर् आउनेछन ् र ितनीह ले त् यहाँबाट त् यसका सबै घिृणत 
ूितमाह  र िघनलाग् दा मूितर्ह  हटाउनेछन ्। १९ अिन म ितनीह लाई िवभक्त 
नहनेु दय िदनेछु, र ितनीह मा एउटा नयाँ आत् मा हािलिदनेछु। म ितनीह बाट 
ढु ाको दय िनकालेर मासकुो दय हािलिदनेछु। २० तब ितनीह  मेरा 
िविधह मा चल् नेछन ्, र मेरा िनयमह  पालन गनर् होिशयार हनेुछन ्, र ितनीह  
मेरा ूजा हनेुछन ्, अिन म ितनीह का परमेँ वर हनेुछु।", इजिकएल १८:३०-
३२ "३० “यसकारण हे इॐाएलका घराना, म ितमीह  हरेकको न् याय त् यसको 
चालअनसुार गनछु, परमूभ ु परमेँ वर भन् नहुनु् छ। पँ चा ाप गर, आफ् ना सबै 
अपराधह देिख फकर् ! तब ितमीह को पाप आफ् नो पतनको कारण हनेुछैन। 
३१ ितमीह ले गरेका सबै अपराधह  त् याग, र नयाँ दय र नयाँ आत् मा 
लेओ। ितमीह  िकन मछ , हे इॐाएलका घराना? ३२ िकनभने कसैको मतृ् यमुा 
म ूसन् न हनु् न, परमूभ ु परमेँ वर भन् नहुनु् छ। पँ चा ाप गर, र बाँच।" र 
इजिकएल ३६:२४-२८ "२४ “ ‘िकनिक म जाित-जाितह बाट ितमीह लाई 
िनकाल् नेछु, र सबै देशह बाट ितमीह लाई भेला गनछु, र ितमीह लाई 
ितमीह को आफ् नै देशमा ल् याउनेछु। २५ म ितमीह मािथ शु  पानी 
छिकर् िदनेछु, र ितमीह  शु  हनेुछौ। ितमीह का सबै अशु तादेिख र 
ितमीह का सबै मूितर्ह देिख म ितमीह लाई शु  तलु् याउनेछु। २६ म 
ितमीह लाई एउटा नयाँ दय िदनेछु, र ितमीह िभऽ म नयाँ आत् मा 
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हािलिदनेछु। ितमीह बाट ढु ाको दय िनकालेर म त् यसको स ामा 
ितमीह लाई मासकुो दय िदनेछु। २७ अिन म मेरा आत् मा ितमीह मा 
हािलिदनेछु, र ितमीह लाई मेरा िविधह  पालन गन र मेरा िनयमह  
होिशयारीसाथ मान् ने तलु् याउनछुे। २८ मैले ितमीह का िपता-पखुार्ह लाई 
िदएको देशमा ितमीह  रहनेछौ। ितमीह  मेरा ूजा हनेुछौ र म ितमीह का 
परमेँ वर हनेुछु।" 
    "म परमेश ् वर हुँ भनेर ितनीह ले थाहा पाउन"् (यिमर्या २४:७ 
पान्तिरत) भनेर उहाँले नयाँ दय उपलब्ध गराउनहुनेुछ। उहाँले ूित ा 

गनुर्भएको िथयो, "ितनीह को शरीरमा भएको पत्थरको दय िनकालेर 
िनकालेर कोमल माशकुो दय िदनेछु" (इजिकएल ११:१९ पान्तिरत)। 
"नयाँ दय वा मटुु" र "नयाँ आत्मा" पिन िदने कबलु उहाँले गनुर्भएको िथयो 
(इजिकएल ३६:२६ पान्तिरत)। उहालेँ यो पिन बाचा गनुर्भएको छ िक 
"ितमीिभऽ मेरो नयाँ आत्मा (वा जोश) हािलिदनेछु" (इजिकए ३६:२७ 
पान्तिरत)। यो परमेँ वरको काम नै नयाँ करारको जग हो। 

    यिद कोही मािनस तपाईँकहा ँआएर भन्यो रे, "म नयाँ दय चाहन्छु, 
परमेँ वरको व्यवःथा मेरो दयमा लेिखएको चाहन्छु, परमेँ वरको को हनुहुनु्छ 
सो िच  मलाई दय चािहएको छ-तर कसरी पाउने मलाई थाहा छैन," भनेर 
सोध्यो भने तपाईँले उसलाई कसरी जवाफ िदनहुनु्छ? 
 
३. परुानो र नयाँ करार 
    "र िवदेशी वा अयहूदी जाितह  जो आफूह  परमेँ वरसँग िमल्दछन,् 
उहाँको सेवा गदर्छन,् उहाँको नाउँको ूमे गदर्छन,् र उहाँका सेवक वा भक्तह  
हनु आफूह लाई समु्पन्छन,् ूत्येक व्यिक्त जसले साबथलाई पालन गदर्छ र 
यसलाई दिुषत पादन र मेरो करारलाई पिबराख्छ-यी मािनसह लाई मेरो पिवऽ 
मिन्दरमा ल्याउनेछु र मेरो ूाथर्नाको घरमा ितनीह लाई आनिन्दत तलु्याउनेछु; 
ितनीह ले मेरो बेदीमा ल्याएर भंम गिरने भेटीह  र ितनीह का बिलह लाई 
मैले ःवीकानछु; िकनभने मेरो घर सारा मानव जाितको िनिम्त ूाथर्नाको घर 
भनेर सम्बोधन गिरनेछ।"'  (यशैया ५६:६,७ पान्तिरत-अङ्मजेी िरभाइज्ड 
ःटान्डडर् अनवुाद अनसुार जनु नेपाली बाइबलमा भन्दा केही फरक तिरकाले 
अनवुाद गिरएको-अनवुादक)। 
     नयाँ करार "इॐाएलका घरानासँग" (यिमर्या ३१:३३) गिरने भनेर 
यिमर्याले आफ्नो भनाइ राख्दछन।् यसको अथर् के अॄाहमकै रगतको बशँ वा 
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जन्म र रगतको नाताले यहूदी भएका जाितलेमाऽ करारको ूित ा पाउने हो 
त? 
   अहँ! अझ भन  भने यो परुानो करारको समयमा पिन सत्य िथएन। 
हो, सारा िहॄू रा लाई करारको ूित ा िदइएकोचाही ँ ठीक हो। तर अ  
जाित, अन्य जाित वा िवदेशीह लाई अलग्याएर त होइन। त्यसको िवपिरत, 
सबै, यहूदी वा अयहूदी अथार्त ्अन्य जाितह लाई ती ूित ाह मा सहभािग हनु 
आमन्ऽण गिरएको िथयो। तर एउटैमाऽ सतर् िथयो त्यो हो त्यस करारमा पःन 
ितनीह  सहमत हनुपुन। त्यही  सतर् आजपिन त्यस समयको  भन्दा फरक 
छैन। मािथ यशैयाले लेखेका पदह  फेिर पढ्नहुोस।् परमेँ वरको  सेवा गनर् 
मािनसह को साम ु के सतर्ह  रािखएका िथए? त्यसबेलाका मािनसह लाई 
परमेँ वरले ूःताब गनुर्भएको सतर्ह  र अिहले पिन बतर्मान जगतमा रहेका 
हामीह को िनिम्त पिन ती सतर्ह  केही फरक छन ्त? सोच्नहुोस।् 
    नयाँ करार "उ म" भनेर कहलाइएतापिन (अक  बुदँामा हेन ुर्होस)् 
नयाँ र परुानो करारमा बिनएका आधारभतू तत्वह मा खासै गरेर केही िभ ता 
छैन। त्यो त्यही परमेँ वर हनुहुनु्छ जसले त्यही तिरकाबाट मिुक्त ूदान 
गनुर्भएको छ जनु अनमुहबाट (ूःथान ३४:६, रोमी ३:२४); त्यो उही 
परमेँ वर हनुहुनु्छ जो ती मािनसह  खोज्नहुनु्छ जसले उहाँले िदनभुएका 
क्षमाका ूित ाह  िवँ वासबाट दावी गदर्छन ्(यिमर्या ३१:३४, िहॄू ८:१२); 
यो उही  परमेँ वर हनुहुनु्छ जसले ती मािनसह को दयमा उहाँको व्यवःथा 
लेख् न चाहनहुनु्छ जसले उहाँसँग िवँ वास ारा सम्बन्ध राखेर उहाँलाई प ाउन 
चाहन्छ वा उहाँका भक्त हनु चाहन्छ (यिमर्या ३१:३३, िहॄू ८:१०), चाहे 
ितनीह  यहूदी हनु ्वा िवदेशी वा अन्य जाित हनु।् 
     अनमुह ारा छािनएका यहूदीह ले येशू भी  र उहाँको ससुमाचार 
महण गरेको नयाँ करारमा पाइन्छ। केही समयत ितनीह  नै चचर्को मटुु वा 
केन्ििवन्द ु अथार्त ् "अनमुह ारा चिुनएका बाँिक सन्तान" (रोमी ११:५ 
पान्तिरत) िथए। त्यसको िबपिरत त्यहाँ अिवँ वासीह  िथए जसका दयह  

कडा पारेका िथए (रोमी ११:७ पान्तिरत)। फेिर त्यसै समयमा त्यहाँ 
अन्यजाितह  वा िवदेशीह  िथए जो अॄाहमका रगतका सन्तान िथएनन ् र 
सिृ कतार् सनातन परमेँ वरलाई िवँ वास गरेका िथएनन ् ितनीह ले पिन 
ससुमाचारलाई महण गरे र परमेँ वरको सत्य जनह मा ितनीह  पिन 
गािभएका िथए। ितनीह  जनुसकैु जाित, देशका भएतापिन ितनीह  येशूलाई 
िवँ वास गन समूह हनु पगेुको िथयो (रोमी ११:१३-२४)। त्यसकारण ती 
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अयहूदी वा अ  जाित वा देशका मािनसह  जो "भी बाट अलिगएका िथए र 
इॐाएलको राज्यबाट िभ  भएका िथए, र करारका ूित ाह मा अपिरिचत 
भएका िथए वा जानेका िथएनन"् (एिफसी २:१२), ितनीह लाई पिन येशूको 
रगतले परमेँ वरको निजक ल्याएका िथए। येशू भी  "नयाँ करारको" 
मध्यःथकतार् हनुहुनु्छ (िहॄू ९:१५) सबै िवँ वासीह को िनिम्त। ितनीह को 
जात, राि यता आिदसँग येशू भी को मध्यःथतासँग सरोकार छैन। 
    (यस सन्दभर्मा पावलको भनाइ "२१ िबतेका समयमा दुं  ट काम 
गरेर ितमीह  िबराना भई आफ् नो मनमा िवरोधी भएका िथयौ। २२ तर 
आफ् नो सामनु् ने ितमीह लाई पिवऽ, िनं खोट र िनद ष ूः ततु गनर् भीं टका 
मासकुो शरीरमा उहाँको मतृ् यु ारा ितमीह लाई उहाँले अब िमलापमा 
ल् याउनभुएको छ– २३ यिद ितमीह  आफ् ना िवँ वासमा अचल र िः थर 
भइर ौ र ितमीह ले सनेुका ससुमाचारको आशाबाट हटेनौ भने। यही नै त् यो 
ससुमाचार हो, जो ः वगर्मिुन हरेक ूाणीलाई ूचार गिरएको छ, जसको म 
पावल, धमर्-सेवक भए"ँ कलःसी १:२१-२३-अनवुादकको थप)। 
 
४. "उ म करार" (िहॄू ८:६)  
       परुानो र नयाँ करारह को आधारभतू तत्वह  एकै हनु ्भनेर हामीले 
अगािडको बुदँामा हेर् य ।  हाॆा पापह  क्षमा िदनहुनेु परमेँ वरले हामीलाई 
िदनहुनेु िवँ वास ारा मिुक्तको परम सत्य हामीले कुने योग्य वा असल काम 
गरेर होइन तर उहाँको अनमुहलेमाऽै  पाइन्छ भनेर बझु्नपुदर्छ। यस क्षमाको 
नितजाले हामी हाॆा जीवनलाई िवँ वास र आ ाकािरतामा उहाँलाई समिपर्त 
गरेर उहाँसँग सम्बन्ध राख् ने ूिबयामा पःन ुहो। 
    य िप, िहॄूको पःुतकले नयाँ करारलाई "उ म करार" भनेर 
सम्बोधन गदर्छ। यसको अथर् के हो? कसरी एक करार अक  भन्दा असल 
हनु्छ? 
   परुानो करार असफल हनु कहाँ कमजोरी हनु पगु्यो? यस मािमलामा 
िहॄूको लेखकले ठाडै यसरी लेख्दछन,् "७ िकनभने पिहलो करार खोटरिहत 
भएको भए त दोॐोको आवँ यकता पनिथएन। ८ िकनभने ती मािनसह को 
दोष देखाउँदै उहाँ भन् नहुनु् छ, “परमूभ ु भन् नहुनु् छ, ती िदन आउनेछन ्, जब 
इॐाएलको घरानासगँ र यहूदाको घरानासगँ म एउटा नयाँ करार ः थापना 
गनछु" (िहॄू ८:७-८)। 

१4२



    परुानो करारको असफलताको समःया करार आफैको कारणले होइन 
तर परमेँ वरकै जनह  भनेर दावी गनह ले िवँ वास ारा त्यसलाई अ ाल्न 
असफल भएको कारणले हो। जसरी िहॄू ४:२मा उल्लेख गिरएको छ, 
"िकनिक हामीलाई पिन ितनीह लाई झ ससुमाचार ूचार गिरएको हो। तर 
सनेुको वचनले ितनीह लाई केही फाइदा भएन, िकनिक सनु् नेह ले 
िवँ वासपूवर्क ियनलाई महण गरेनन ्।" अब नयाँ  करारको उ मता वा 
सव च्चता येशू भी ारा िनधार्रण हनु पगेुको िथयो। परुानो करारमा केवल 
पशबुिल ारामाऽै करार ूकट भएको ती यहूदीह ले बझेुका िथए तर अब 
येशूको मतृ्य ुर उहाँको ूधान-पजुारीको सेवाकायर्को वाःतिवकताले नयाँ करार 
उ म वा उच्च हनु गएको िथयो। अक  अथर्मा भ े हो भने परुानो करारमा 
ूदान गिरएको मिुक्त त्यही हो जनु नयाँमा छ। य िप, नयाँ करारमा करारको 
परमेँ वरको ूमे िनक् कै महान ् र अझ बेसी पूणर्तासाथ ूकट गिरएको िथयो 
जनु पितत मानव जाितलाई ूकट भएको िथयो। यो नयाँ करार िकन उ म 
हनु पगु्यो भने परुानो करारमा िविभ  ूितक र िचन्हह ारा िसकाइएका 
मिुक्तको अवधारणा येशूमा पूरा भएको िथयो। उहाँको पापरिहत जीवन, उहाँको  
मतृ्य,ु ूधान-पजुारीको सेवाकायर् पथृ्वीमा रहेको पिवऽ मिन्दरमा हनेु िविभ  
िविध तथा ूितकह ले देखाइएको िथयो। िहॄूको लेखकले यसरी व्यक्त 
गदर्छन, "६ अब यी कुराह को ूबन् ध गिरसकेपिछ पूजाहारीह  आफ् ना िविध 
र कतर्व् य पालन गद िनरन् तर बािहरपि को पिवऽः थानिभऽ ूवेश गथ। ७ तर 
िभऽपि को कोठामा भने ूधान पूजाहारी माऽै एकलै वषर्मा एक चोिट जान् छन ्, 
सो पिन रगत नलगी होइन। त् यो रगत उनले आफ् नो िनिम् त र मािनसह का 
पापको िनिम् त चढ़ाउँछन ्। ८ यसैबाट पिवऽ आत् मा देखाउनहुनु् छ, िक 
जबसम् म बािहरपि को पिवऽः थान रिहरहन् छ, तबसम् म महापिवऽः थानिभऽ जाने 
बाटो खलु् नेछैन। ९ यो त अिहले वतर्मान समयको िनिम् त एक ं टान् त हो। 
यसले यही देखाउँछ, िक चढ़ाएका भेटी र बिलह ले आराधकको िववेकलाई 
शु  तलु् याउन सक् दैनन ्। १० ती केवल खाने, िपउने र िविभन् न िविधका 
ः नानह  माऽ हनु ्, अथार्त ् शारीिरक धमर्-िविधह  हनु ्, जनुह  सधुारको समय 
नआउञ् जेल ः थापना गिरएका िथए।  ११ जब भीं ट अिघबाटै आइसकेका 
असल कुराह का ूधान पूजाहारी भएर आउनभुयो, उहाँ अझ महान ् र िस  
पिवऽ वासः थान ारा जानभुयो, जो हातले बनेको होइन, अथार्त ् यस सिृं टको 
अ  होइन। १२ बोका र बाछाह को रगतले होइन, तर आफ् नै रगत ारा 
अनन् त उ ार ूाप् त गिरिदएर सधको िनिम् त एकै पल् ट महापिवऽ ः थानिभऽ 
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उहाँ ूवेश गनुर्भयो। १३ बोका र साढ़ेह को रगत र कोरलीको खरानी 
अशु  मािनसह मािथ छकर् दा ितनीह को शरीर शु  हनु् छ भने, १४ भीं टको 
रगतले त झन ् कित बढ़ी गरी ितमीह का िववेकलाई मरेका कामह बाट शु  
पानछ, तािक ितमीह  जीिवत परमेँ वरको सेवा गनर् सक। िकनिक उहाँले 
अनन् त आत् मा ारा आफैलाई िनं खोट बिलको पमा परमेँ वरलाई अपर्ण 
गनुर्भयो" (िहॄू ९:६-१४)। 
    अब आएर कुनै ूितक, िचन्ह र उदहारणह ारा  होइन 
ूतआय पमा येशू आफै मािरएको थमुा भएर हाॆो पापको िनिम्त उहाँले आफ्नो 
रगत बगाउनभुयो (िहॄू ९:१२) र हाॆो िनिम्त ःवगर्मा ूधान पूजारी हनुभुएर 
सेवाकायर् गिररहनभुएको छ (िहॄू ७:२५)। जनु पमा मिुक्त उपलब्ध 
गराइएको िथयो त्यो प त्यही भएतापिन येशूको कायर्ले उहाँको ूकट पूणर्, 
शाँ वत र िस पले ूकट भएको िथयो। नयाँ करारमा ूकट गिरएको 
उहाँमा पाइने मिुक्तले गदार् नयाँ करार परुानो भन्दा उच्च र उ म हनु गएको 
िथयो। 
   िहॄू ८:५ र १०:१ पढ्नहुोस।् परुानो करारको पिवऽ ःथानमा गिरने 
िविधह लाई लेखकले कुन शब्दमा वणर्न गदर्छन?् त्यस शब्दले नयाँ करारको 
उच्चतमता वा उ मतालाई बझुाउन कसरी सहयोग गदर्छ? हेन ुर्होस,् "ितनीह ले 
ः वगीर्य पिवऽः थानको नकल र छायाको सेवा गदर्छन ्, िकनिक मोशाले पिवऽ 
वासः थान बनाउन लाग् दा परमेँ वरको यः तो आदेश पाएका िथए, “पवर्तमा 
ितमीलाई देखाइिदएको नमूनाबमोिजम ितमीले सब थोक बनाउनू” (िहॄू ८:५) र 
"िकनभने व् यवः था अब आउने उ म कुराह को खास प होइन, तर ितनको 
छाया माऽ हो। यसकारण सािलन् दै िनत् य चढ़ाइने त् यही िकिसमका बिलह ारा 
निजक आउनेह लाई यसले िस  पानर् सक् दैन" (िहॄू १०:१)।  
    यो सोच्नहुोस:् येशू भी को जीवन, मतृ्य ु र हाॆो िनिम्त ूधान-
पजुारीको कायर् थाहा पाउँदा परमेँ वरको बारेमा हाॆो ान अझ राॆोसगँ कसरी 
बझु्न सक्छ  जनु नकल पमा रहेको पथृ्वीको पिवऽ मिन्दरमा गिरने पश ु
बिलको िविधले बझु्न त्यित सिजलो छैन? 
 
५. नयाँ- करारको पजुारी 
       ःवगर्मा रहेको पिवऽ ःथानमा येशूले गिररहनभुएको ूधान पूजारीको 
कामलाई िहॄूको पःुतकले उच्च मह व ःथानमा राखेको छ।  अझ भन  भने, 
नयाँ करारमा नया ँ करारको ःप पमा गिरएको वाख्यामा येशूको ूधान 
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पूजारीको कायर्लाई बिढ जोड िदएको िहॄूको पःुतकमा देखा पदर्छ। यो कुनै 
संयोगको कुरो  होइन। ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा भइरहेको येशू भी को 
सेवाकायर् नयाँ करारका ूित ाह सँग घिन मा बिुनएको  छ। 
  परुानो करारका पिवऽ मिन्दरमा हनेु िविभ  िविधिवधानह ारा परुानो 
करारका सत्यह  िसकाइएको िथयो। पशबुिल र मध्यःथतामा त्यो िशक्षणिविध 
केिन्ित भएको िथयो। पशहु लाई मािरन्थ्यो र ितनीह को रगत ारा 
पूजारीह ले मध्यःथताको काम गरेको देखाइन्थ्यो। तर ती सबै ूितकह  
िथए जसले येशूमामाऽ मिुक्त पाइन्छ भनेर देखाइएको िथयो। तर ती िविध, 
बसािलएको धािमर्क परम्परा, पशबुिल वा पथृ्वीको पिवऽ मिन्दरमा हनेु 
पूजाआजा आफैमा मिुक्त पाइने िथएन। 
   िहॄू १०:४मा ःप मा उल्लेख गिरएको छ, "िकनिक साढ़े (वा 
राँगा?) र बोकाह को रगतले पाप हरण गनर् असम् भव छ।" ती पशहु को 
मतृ्य ुवा बिलमा िकन मिुक्त पाइन्दैन? पशकुो बिलले मिुक्त ल्याउन िकन पयार्प् त 
छैन? 
   ती सबै धािमर्क ूथा वा बिलूथा र ितनीह सँग गाँिसएको पजुारीको 
मध्यःथता येशू भी मा पूणर्ता पाएको िथयो। येशूको बिलको  रगतमा नै नयाँ 
करार आधािरत भएको िथयो। येशूको रगतले नयाँ करारको अनमुोदन भएको 
िथयो जसले गदार् िसनै पहाडमा गिरएको करार र बिलह  परुानो र काम 
नलाग्ने भएको िथयो। सत्य र सक् कल बिल एक पल्ट र सदाको िनिम्त 
भएको िथयो। यसबारे िहॄू ९:२३-२६मा यसरी पिु  गिरएको छ, "२३ यिद 
ः वगीर्य कुराह का नमूनालाई शु  पानर् यी िविधह  चािहए भने ः वगर्कै 
कुराह लाई शु  पानुर् त अझ उ म बिलको आवँ यकता पर् यो। २४ भीं ट 
हातले बनाएको पिवऽः थानिभऽ ूवेश गनुर्भएन, जोचािहँ साँचो पिवऽः थानको 
नकल माऽ हो, तर उहाँ ः वगर्िभऽै ूवेश गनुर्भयो, र उहाँ हाॆो पक्षमा 
परमेँ वरको साम ुउपिः थत हनुभुएको छ। २५ येशू आफैलाई बारम् बार बिल 
चढ़ाउन ः वयम ् पः नभुएको होइन, जसरी ूधान पूजाहारी सािलन् दा आफ् नै रगत 
होइन, तर अकार्को रगत िलएर महापिवऽ ः थानिभऽ ूवेश गन गदर्छन ्। २६ 
नऽता संसारको उत् पि देिख नै उहाँले बारम् बार द:ुख भोग् नपुनिथयो। तर यस 
यगुको अन् त् यमा आफ् नै बिल ारा पाप हटाउनलाई उहाँ सधको िनिम् त एकै 
पल् ट ूकट हनुभुएको छ।" एक फेरा येशू मनुर्भएपिछ अब कुनै पिन 
पशबुिलको आवँयक भएन। पथृ्वीमा भएको पिवऽ मिन्दरमा हनेु सेवाकायर्का 
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सम्पूणर् िविधह  येशूमा पूरा भइसकेको पिरूआेयमा त्यसको िबयाकलापको 
औिचत्य समाप् त भएको िथयो। 
    म ी २७:५१ पढ्नहुोस,् जसमा पथृ्वीमा रहेको पिवऽ मिन्दरको पदार् 
येशूको मतृ्यमुा च्याितएको िथयो भनेर लेिखएको छ। यसले गदार् पथृ्वीमा रहेको 
पिवऽ मिन्दरको औिचत्य र त्यसमा गिरने सम्पूणर् िविधह को समापन वा 
समाप् त भयो  भनेर त्यस घट्नाले हामीलाई बझुाउन सहयोग गदर्छ? हेन ुर्होस,् 
"त् यसै घड़ी मिन् दरको पदार् टुप् पादेिख फेदसम् म दईु भाग भएर च् याितयो, र जिमन 
काँप् न लाग् यो, र च ानह  फुटे।" 
       त्यसबेला लेबी कूलका पजुारीह ले पशहु लाई बिल िदएर 
मािनसह को िनिम्त मध्यःथता गरेका िथए। मिन्दरको पदार् च्यािटएकोले अब 
पशबुिलको आवँयकता नभएको भनेर िकटान गिरएको छ। जब 
बिलूथाह को अन्त्य भयो ितनीह को आवँयकता पिन अन्त्य भएको िथयो। 
सबै थोक येशूमा पूरा भएको िथयो। उहाँ अिहले आफ्नै रगतको बािज राखेर 
हाॆो िनिम्त ःवगर्मा भएको पिवऽ मिन्दरमा सेवाकायर् गद हनुहुनु्छ। हेन ुर्होस,् 
िहॄू ८:१-६ "१ अब हामीले भन् न चाहेको कुराचािहँ यही हो: हाॆा यः ता 
ूधान पूजाहारी हनुहुनु् छ, जो ः वगर्मा महान ् परमेँ वरका िसंहासनको दािहनेपि  
िवराजमान हनुहुनु् छ। २ मािनसले होइन, तर परमूभलेु खड़ा गनुर्भएको 
पिवऽः थान, साँचो पिवऽ वासः थानमा उहाँ सेवक हनुहुनु् छ।  ३ िकनिक हरेक 
ूधान पूजाहारी भेटी र बिलदान चढ़ाउन िनयकु्त भएका हनु् छन ्। यसकारण यी 
ूधान पूजाहारीसँग पिन अपर्ण गन केही साममी हनु ुआवँ यक छ। ४ उहा ँ
यस पथृ् वीमै हनुहुुँदो हो त उहाँ पूजाहारी हनुहुनेु नै िथएन, िकनभने 
व्यवः थाबमोिजम भेटी चढ़ाउने पूजाहारीह  त छँदैछन ्। ५ ितनीह ले ः वगीर्य 
पिवऽः थानको नकल र छायाको सेवा गदर्छन ्, िकनिक मोशाले पिवऽ 
वासः थान बनाउन लाग् दा परमेँ वरको यः तो आदेश पाएका िथए, “पवर्तमा 
ितमीलाई देखाइिदएको नमूनाबमोिजम ितमीले सब थोक बनाउनू।” ६ तर यसै 
पिन भीं टले ूाप् त गनुर्भएको सेवा त् यितकै बढ़ी ौें ठ छ, जि को उहाँले 
मध् यः थता गनुर्भएको करार परुानोभन् दा उ म छ। िकनभने यो करारको जग 
उ म ूित ाह मा बसािलएको छ। आफ्नै रगत िलएर येशू ःवगर्मा ूधान 
पजुारीको काम गनुर् भएर हाॆो िनिम्त मध्यःथता गद हनुहुनु्छ भनेर िहॄूको 
पःुतकले यसरी िजिकर गदर्छ, "बोका र बाछाह को रगतले होइन, तर आफ् नै 
रगत ारा अनन् त उ ार ूाप् त गिरिदएर सधको िनिम् त एकै पल् ट महापिवऽ 
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ः थानिभऽ उहा ँूवेश गनुर्भयो" (िहॄू ९:१२)। हामीलाई नयाँ करारमा भएको 
आशा र ूित ाको यही हो। 
    तपाईँकै िनिम्त येशू अिहले पिन उहाँको रगतलाई बािज राखेर ःवगर्मा 
सेवाकायर् गिररहनभुएको छ भ  े आत्म ानले तपाईँलाई कःतो लाग्दछ? 
मिुक्तको बारेमा तपाईँलाई त्यसले कितको िनँ चयता र िवँ वनीयता बनाउँछ? 
 
उपसंहार: 
तथ जानकारी: "आफ्ना चेलाह सँग रोटी र रसमा भाग िलएपिछ, येशूले 
ितनीह लाई आफू ितनीह को मिुक्तदाता हुँ भनेर ूितब ता जनाउनभुएको 
िथयो। उहाँले ितनीह लाई नयाँ करार सिुम्पनभुएको िथयो। त्यसै करारको 
आधारमा सबै जना जो उहाँलाई महण गछर् ितनीह  परमेँ वरका सन्तानह  हनेु 
हक पाउने अिधकार िदइएको िथयो र येशूसँग सह उ रािधकारी पिन हनेु बचन 
िदइएको िथयो। यस जीवन र आउने जीवनमा ःवगर्बाट उपलब्ध हनेु ूत्येक 
आिशष ितनीह ले पाउने कबूल त्यस करारबाट उपलब्ध हनुसक्ने भएको 
िथयो। यो करारनामा येशूको रगतले अनमुोदन गिरनपुन िथयो। सारा पितत 
मानव जाितको िनिम्त गिरएको अिसम बिललाई ूदशर्न गन त्यस िबिध 
चेलाह ले हरदम अपनाउनपुथ्य । यसैबाट येशूको अपार बिल ूत्येक व्यिक्तको 
िनिम्त हो भनेर आभास ् िदइनपुन िथयो।"-एलेन जी ाइट, द िडजाएर अभ 
एजेज,् प॰ृ ६५९बाट पान्तिरत। 
      

नयाँ करारको उपादेयीता: 
"यो अत्यन्तै आँ चयर्जनक शािन्तको करारको (येशूले उपलब्ध गराउनभुएको 
नयाँ करार) िवशेषताितर हाॆो ध्यान जान ु धेरै मह वपूणर् छ। यसमा 
पापीह को िनिम्त दयाशील क्षमाको अत्यन्त धेरै खजाना व्यक्त गिरएको छ। 
तर त्यो खजान त्यसबेलामाऽ उपलब्ध हनु्छ जब पापीले पँ चाताप गरेर 
आफ्नो  पापबाट फकर् न्छ। हाॆो ूभकुो कोमल दयाह ले मिुक्त ूदान 
गराइएको छ भनेर पिवऽ आत्माले व्याख्या गदर्छन।् 'ितनीह को 
अधिमर्कताको िनिम्त म दयावन्त हनेुछु' जो पँ चाताप गछर् ितनीह लाई ूभलेु 
सम्बोधन गनुर्हनु्छ, 'र ितनीह का पापह  र दु ता वा अधिमर्कताह लाई म 
किहल्यै पिन सिम्झने छैन' (िहॄू ८:१२ पान्तिरत)। तर पापीह लाई दया 
देखाउनेको नाउँमा परमेँ वरले आफ्नो न्यायबाट पिछ हट्नहुनु्छ र? अहँ; 
आफ्नो व्यवःथा वा दश आ ाह को िबरोधमा जानाजानी गइरहने 
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मािनसह लाई त्यसको घातक पिरणामबाट छुट् कारा िदएर ती आ ाह को 
अपमान परमेँ वरले गनर् सक्नहुु । नयाँ करारको मिुन पिरपक् व वा िस  
आ ा पालन नै जीवन पाउने सतर् हो। यिद पापीले पँ चाताप गछर् र उसका 
पापह लाई ःवीकार गछर् भने उसले क्षमा पाउनेछ। उसको पक्षमा भी ले 
आफ्नो जीवन बिल िदनभुयो भने उसले पाउनपुन क्षमा सरुिक्षत छ। ूत्येक 
पँ चातापी र िवँ वास गन पापीको िनिम्त दश आ ाको मागलाई भी ले संत ु  
पानुर्भएको छ।"-एलेन जी ाइट, गड्स अमेिज  मसे, प॰ृ १३८बाट 
पान्तिरत। 

 
िचन्तनमनन: 
अ.     केवल ढु ाको पाटीमा लेिखएको व्यवःथा वा दश आ ाभन्दा 

दयमा लेिखएको व्यवःथामा के फाइदा छ? कुन िबिसर्न सिजलो 
छ, ढु ामा लेिखएको व्यवःथा िक दयमा लेिखएको व्यवःथा? 

आ.    इितहासको िविभ  गितिविध वा समयमा सत्यलाई िविभ  
तिरकाह ारा ूकट भएतापिन मािनसको पतन भएदेिख मिुक्त भनेको 
केवल येशूमामाऽ पाइएको िथयो। करारह को कायार्न्वयन पिन 
त्यही होइन र? 

इ.   एलेन जी ाइटले करारको सम्बन्धको आवँयकता पूरा गनर् 
पिरपक्व वा िस  आ ाकारी हनु ुभनेर सम्बोधन गिरएको अथर् के हो 
जनु? केवल कोमाऽ िस  वा पिरपक् व आ ाकारी हनुभुयो? त्यस 
आ ाकारीताले हामीबाट व्यवःथाको मागलाई कसरी पूरा गिरएको 
छ? 

 
सारांश: मिुक्तको योजनामा नयाँ करार अत्यन्तै महान,् अझ पूरा र उ म पमा 
ूकट भएको छ। यसमा हामी िवँ वास वा परमेँ वरमािथको आःथाबाट 
सहभािग हनु्छ । हामीमा भएको िवँ वासले परमेँ वरको व्यवःथा वा दश 
आ ाह  हाॆो दयमा लेिखएको छ भनेर हाॆो दैिनक जीवनमा गिरने आ ा 
पालनले ूकट गदर्छ। 
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कथा १० 

ौीमानको िनिम्त ूाथर्ना 
एःथर गािसर्या, ३५, मेिक्सको 

 
  मेिक्सकोको िभलाहेरमोसाको आफ्नो सतु् ने कोठामा १२ वषर्मी 
एःथरले ूत्येक रात िवशेष ूाथर्ना गनर् सु  गरेकी िथइन।् "मलाई असल 
ौीमान पठाइ िदनहुोस"् भ े उनको ूाथर्ना िथयो। उनको बबुा रक्सीले त  
भएर उनकी आमासँग सध कुटाकुट गथ। कितपय समयमा तर उनले एःथर 
र उनकी आमाले चक् कुले मानर् धिम्क िदएका िथए। कितपय समयमा त 
ितनीह लाई चक् कुले िहकार्उँथे पिन। तर ितनीह लाई किहल्यै लागेन। 
एःथरलाई ूाथर्ना गनर् जानेको िथएन। तर परमेँ वरले उनलाई सहायता 
गनुर्हनु्छ भ े कुरामा उनी िवँ वास गथीर्न।् परमेँ वरसँग साथीलाई जःतै 
उनले कुरा गिथर्न।् "हे परमेँ वर िपता, मलाई असल ौीमान, स:ुखी पिरवार 
र बच्चा िदनहुोस,्" भिन उनले ूाथर्ना गिरन।् 

    जब उनी िवँ विव ालयबाट माडयएुट भइन ् तब उनले लइुसलाई 
भेिटन ् त्यसबेला उनी एउटा औषधी पसलमा काम गद िथइन।् लइुस त्यस 
पसलको मािलक िथयो। दवैु जनाको िचनाजानी राॆो भयो। लइुसले उनलाई 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा भएको िवशेष साबथ कायर्बममा िनम्तो िदएको 
िथयो। उनले चचर् तरुन्तै मन पराइन।् त्यहाँका मािनसह  िमलनसार िथए। 
पिहला किहल्यै पिन अनभुव नगरेको शािन्तको अनभुव उनले गिरन।् 
ूचारकले दािनएलको बारेमा बोलेको उनले सिुनन।् अचानक उनको दयमा 
उनले एउटा आवाज सिुनन।् "यही ठाउँ ितॆो लािग हो" त्यस आवाजले 
भन्यो। एःथरले लइुजलाई सोिधन,् "के तपाईँ मसँग कुरा गद हनुहुनु्छ?" 
"ितमीिसत कुरा गिररहेको छैन। म त चपुचाप बिसरहेको छु" लइुसले जवाफ 
िदयो। आफू बहलुा पो भयो िक भनेर एःथरले सोच्न थािलन।् जब चचर्को 
कायर्बम सकेपिछ घर फिकर् न्दै िथइन ्उनले फेिर त्यही आवाज सिुनन,् "यो 
ठाउँ ितॆो हो। ितमी यहाँको हौ।" कसले बोिलरहेको िथयो एःथरलाई थाहा 
भएन। तर उनको मनमा शािन्त भएको िथयो। अक  साबथ एःथरले 
लइुसलाई बाइबल अध्ययन गनर् चाहेको बताइन।् अक  िदन लइुसकी बिहनी 
र उनको ौीमान एःथरको घरमा खशुीसाथ बाइबल िसकाउन आए। जब सिृ  
र दश आ ाह को बारेमा एःथरले सिुनन ्तब उनलाई बाइबलबाट झन िसक्न 
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उत्सकुता जाग्यो। उनले आफैले बाइबल पढ्न थािलन।् एक आइतबार 
एःथरको बबुा रक्सीले ितल्ल भएर आएका िथए। त्यसबेला एःथर बाइबल 
अध्ययनमा िथइन।् उनले एडभेिन्टःट दम्पि  आफ्नो बैठकमा देखे अिन 
भान्सा कोठामा गए। भान्सा कोठामा भाँडाकँुडाह  बजाएको एःथरले सिुनन,् 
अिन बबुाले उनलाई भान्सा कोठामा बोलाए। बाबलेु चक् कु उठाएर िरसले 
उनलाई मानर् खोजेझ गरे। "ितॆो साथीह सँग ितमी अिहले नै घरबाट िनःकेर 
जाऊ। यिद गएनौ भने म ितमीलाई माछुर्" जि एर बाब ु उनमािथ उृे। 
एःथरका आखँाह  ठूला ठूला भए। त्यो आवाज उनको बाबकुो िथएन। 
उनको अनहुारमा जनु िकिसमको भाव िथयो त्यःतो भाव उनले किहल्यै पिन 
देखेकी िथइनन।् उनी बेग्लै मािनस भएको देखा परेको िथयो। बाबसँुग कुरा 
गनर् थािलन।् "बबुा शान्त हनुहुोस,्" उनले भिनन।् "म लागपुदाथर् खािन्दन, र 
जाँड रक्सी पिन खा । म बाइबल पढ्न खोिजरहेको छु। यो मेरो िनिम्त 
असल हो।" तर बाबलेु उनलाई सु  चाहेनन।् "म ितनीह लाई पिन माछुर् र 
ितमीलाई पिन माछुर्" िरसले चरुमिुरएर भन्यो। चचर्का साथीह लाई जान 
अनरुोध गिरन।् ूाथर्ना गरेपिछ  ती दम्पि  बािहिरए। एःथर आफ्नो कोठामा 
गएर धरुधरु रोइन।् "परमेँ वर, मलाई तपाईँले सहायता गनुर्होस।् म यःतो 
जीवन िजउन चाह " उनले ूाथर्ना गिरन।् ूाथर्नापिछ उनको मन हलकुो 
भयो। आफ्नो कोठाबाट बािहर िनःके, उनको बबुा बैठकमा िथए। उनले 
एःथरलाई देखे र उनलाई देखेर ठूलो ःवरले हाँःन थाले। आफ्नो बाब ु
हाँसेको होइन भ े एःथरलाई महससु भयो। उनी आफ्नो कोठामा फेिर डगरेुर 
गइन ्र फेिर  ूाथर्ना गनर् थािलन।् "ूभ,ु तपाईँले मलाई के गनर् चाहनहुनु्छ" 
उनले सोिधन।् ूाथर्ना पिछ उनलाई जवाफ आएको महससु गिरन।् 
एकिछनपिछ आफ्नो जीवन येशूलाई िदने िनणर्य गिरन ्र बिप् तःमा िलने िनणर्य 
गिरन।् 

    आज आठ वषर्पिछ एःथर चचर्को सिचब र यवुाह को अध्यक्ष भएर 
मेिक्सकोको िभलाहेरमोसाको आमािटटान सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटमा सिबय 
िछन।् उनले लइुससँग िबवाह गिरन।् ितनीह को बच्चा पाउँदैछन।् "मैले 
असल ौीमानको िनिम्त ूाथर्ना गर र सखुी पिरवारको िनिम्त र बच्चाको 
िनिम्त" उनले यस लेखकलाई सनुाइन ्"परमेँ वरले मेरो ूाथर्ना सु ुभयो।" 

-आन्ड्र्य ुमेकचेःनी 
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