
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : इजिकएल १६:८, व्यवःथा २८:१,१५, यिमर्या 
११:८, उत्पि  ६:५, यूह ा १०:२७,२८, गलाती ३:२६-२९ र रोमी 

४:१६,१७। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "तर ितमीह  त चिुनएका वंश, राजकीय 
पूजाहारीिगरी, पिवऽ जाित, परमेँ वरका िनजी िविष  जनह  हौ। उहाँले 
ितमीह लाई अन् धकारदेिख उहाँका उदेकको ज् योितमा ल् याउनभुयो, तािक 
ितमीह  उहाँका आँ चयर्पूणर् कायर्ह को घोषणा गनर् सकोस"् (१ पऽसु २:९ 
पान्तिरत)। 

     "एउटा सानो गाउँमा एक जना सनुचाँदी बेच् ने ब्यापारी िथयो।  
उसको पसलको झ्यालमा एउटा घडी िथयो। एक िदन त्यो घडी पौने नौबजे 
बन्द भयो। त्यस गाउँका धेरै मािनसह सँग घडी नभएकोले ितनीह ले त्यही 
पसलको झ्यालमा रहेको घडीमािथ समयको थाहा पाउन भरपदर्थ्यो। त्यस िदन 
त्यस घडीलाई हेद बेचिबखन गन पु ष र मिहलाह ले त्यो घडी हेरे र त्यसले 
पौने नौ बजेकोमाऽ देखाएको देखे। ःकूल जाने केटाकेटीह  पिन त्यस घडी 
हेरेर ःकूल जान खोज्दा समय बाँकी भएकोले खेल्दै ःकूल जान सिकनेरहेछ 
भन्ठाने। त्यस िदन धेरै मािनसह  आफूह  जहाँ जहाँ जानपुथ्य  त्यहाँ त्यहाँ 
अबेर पगेुको िथयो, िकनभने सनु चाँदी बेच्ने पसलको घडीले काम गनर् छोडेको 
ितनीह लाई थाहा िथएन।"-सी.एल. पा क, गड्स िमनेटस,् (नाशिभल, 
टेनःसी, साउथरन, १९६५), प.ृ २४४बाट पान्तिरत। 
    पौरािणक इॐाएलीह  कसरी असफल भए भनेर मािथको कथाले 
राॆोसँग िचऽण गदर्छ। परमेँ वरले इॐाएललाई "जाित वा रा ह को बीचमा 
राख् नभुएको िथयो" (इजिकएल ५:५)। इॐाएल देशलाई सामिरक मह व तीन 
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महादेशह  (अिृका, यरुोप र एिशया)को केन्ििबन्दमुा रािखएको िथयो। 
ितनीह  सारा संसारको िनिम्त आित्मक "घडी" हनुपुथ्य । 
    तर सनुचाँदी बेच्ने पसलमा भएको घडीले काम गनर् छोडेको जःतै 
इॐाएलीह को आित्मक घडीले काम गनर् छोडेको िथयो। तैपिन पूरै इॐाएल 
देश असफल भयो भ  िमल्दैन। आज जःतै त्यस देशमा पिन परमेँ वरका 
बफादारी थोरै वा बचेखचेुका केही जनह  िथए। हाॆो जःतै ूत्येक यगुमा 
भएको परमेँ वरका सत्य इॐाएलको पिरचय र उसको भिूमका यस अध्यायमा 
हामी िनयाल्नेछ । 
यस अध्यायको झलक: परमेँ वरले इॐाएलसँग के करारका ूित ा वा 
कबलुह  बाँध्नभुएको िथयो? ती करारका ूित ाह सँग के सतर्ह  जोिडएका 
िथए? त्यस रा ले परमेँ वरका ूित ाह  बमोिजम कितको राॆो गरेर चले 
त? जब ितनीह ले परमेँ वरका आदेश वा आ ाह लाई पन्छाएर चले तब 
ितनीह लाई के भयो? 
 
१. "पथृ्वीका सबै जाितह भन्दा मािथ. . ." 
     "िकनिक परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको िनिम् त ितमीह  एक पिवऽ 
जाित हौ। परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले पथृ् वीमा भएका सबै 
मािनसह मध् येबाट आफ् नो िनिम् त एक िवशेष  वा िविश  जाित, एक अमूल् य 
सम् पि  बनाउन ितमीह लाई छान् नभुएको छ"   (व्यवःथा ७:६ पान्तिरत)।    
   यो कुरामा ूँ न उठाउन ुआवँयक देिखँदैन: परमेँ वरले िहॄू वा 
यहूदी जाितलाई उहाँले िबशेष गरेर च ु ुभएको िथयो। सारा पथृ्वीमा ितनीह  
परमेँ वरको िवशेष ूितिनिध हनु अलग गिरएको िथयो। "िवशेष" वा "िनजी" 
भनेर अनवुाद गिरएको िहॄू भाषाको शब्द सेगलुाह segullah हो। यसको 
अथर्लाई "िबशेष अमूल्यको सम्पि " वा "िवशेष, असाधारण खजाना" भनेर 
अनवुाद गनर् सिकन्छ। एउटा िनणार्यक कुरो हामीले के सम्झनपुछर् भने 
इॐाएललाई नै िबशेष गरेर पूरै च ु े काम परमेँ वर आफैबाट थालनी भएको 
िथयो। यो परमेँ वरको अनमुहलाई व्यक्त गिरएको काम िथयो। त्यस 
अनमुहमा समेिटन ती मािनसह ले कुनै योग्य वा उिचत काम वा धमर्कमर् गरेर 
नै देखाएका िथएनन।् त्यो हनु सक्दैनथ्यो िकनिक अनमुह भनेको त्यो पाउन 
अयोग्य वा लायक नभएकाले पाउने हो। 
    इजिकएल १६:१-१४ िवशेष गरेर ८ पद पढ्नहुोस।् परमेँ वरले 
इॐाएलीह लाई िकन च ु भुयो भनेर त्यस पदले व्याख्या गदर्छ? हेन ुर्होस,् "१ 
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परमूभकुो यो वचन मकहाँ आयो: २ “हे मािनसको छोरो, य शलेमलाई 
त् यसका िघनलाग् दा व् यवहारह  जनाइदे, ३ र त् यसलाई भन ्, ‘य शलेमलाई 
परमूभ ु परमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: तेरो पखु् य ली र तेरो जन् म कनानीह को 
देशमा भएको हो। तेरो बाब ुएक एमोरी िथयो, र तेरी आमाचािहँ िह ीनी िथई। 
४ जन् मदँा कसैले पिन तेरो नािभ काटेन, न त तँलाई सफा गनर्लाई पानीले 
नहुाइिदयो। कसैले तेरो शरीर नूनले दलेन। कसैले तँलाई लगुाले बे॑ेन। ५ 
यी सबै काम गनर् कसैले तँमािथ िट ाएर दया देखाएन। ब  तँ जन् मदँा घिृणत 
वः तझु तँ बािहर मैदानमा फािलइस ्। ६ “ ‘तब म तेरो छेउबाट भएर जाँदा 
मैले तँलाई तेरो रगतमा ल  पिटरहेको देख, र रगतमा ल  पिटएकै अवः थामा 
मैले तँलाई भन, “तँ बाँच ्।” ७ “मैदानको बोटजः तै मैले तँलाई ब  न लगाए।ँ 
अिन तँ बढ़ेर ठूलो भइस ्, र सबैभन् दा सनु् दर रत् न भएर तँ त णी भइस ्। तेरा 
ः तन पिन बिनए, र तेरो कपाल लामो भयो, तँ, जो अिघ ना  ै र वः ऽिवहीन 
िथइस ्। ८ “ ‘त् यसपिछ म तेरो छेउबाट भएर जाँदा मैले तँलाई ूमे गन 
अवः थामा पगेुकी देख। तब मैले मेरो वः ऽको छेउ तँमािथ ओढ़ाएर तेरो 
नग् नता ढािकिदए।ँ मैले तँिसत बाचा बाँध र करार पिन गर, र तँ मेरो भइस ्, 
परमूभ ु परमेँ वर भन् नहुनु् छ।  ९ “ ‘मैले तँलाई पानीले नहुाएर तेरो रगत 
धोइिदए,ँ र तँलाई मलहम लगाइिदए।ँ १० त् यसपिछ तँलाई बु ादार वः ऽ 
पिहराइिदए,ँ र तेरो खु ामा छालाका जु ा लगाइिदए।ँ मैले तँलाई मलमलको 
कपड़ा पिहराइिदए,ँ र दामी-दामी लगुाले तँलाई ढाक। ११ मैले तँलाई 
गरगहनाले आभिूषत गर, तेरा हातमा चरुा लगाइिदए,ँ तेरो गलामा िसबी 
पिहराइिदए।ँ १२ मैले तेरो नाकमा नत् थ लगाइिदए ँर कानमा लकुार् लगाइिदए,ँ 
तेरो िशरमा सनु् दर िशरपेच लगाइिदए।ँ १३ यसरी तँ सनु र चाँदीले आभिूषत 
भइस ्, अिन तेरा वः ऽ मलमलको कपड़ा, र दामी बु ादार कपड़ाका भए। तेरो 
खानेकुरो मिसनो पीठो, मह र भिाक्षको तेल िथए। तँ अत् यन् तै सनु् दरी भएर 
बिढ़स ्, र रानी हनेु योग् यकी तँ भइस ्। १४ तेरो सौन् दयर्ले गदार् तेरो ख् याित 
जाित-जाितह का बीचमा फैिलयो, िकनभने मैले तँलाई िदएको गौरवको कारण 
तेरो सौन् दयर् कल रिहत िथयो, परमूभ ुपरमेँ वर भन् नहुनु् छ।" 
    "य ेले इॐाएललाई िकन च ु ुभयो त? खासमा त्यो रहःयात्मक नै 
छ। इॐाएल सानो जातको समूह िथयो त्यसको  कुनै महान ् सभ्यता वा 
संःकार िथएन न त कुनै ूित ा। उनमा कुनै यःतो िविश  व्यिक्तगत गणुह  
िथएन जसले गदार् उनी चिुनन आकिषर्त होउन।् उनलाई च ु े काम 
परमेँ वरको एकल काम िथयो।...उनलाई िकन चिुनयो भ े मौिलक कारण 
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परमेँ वरकै ूमेमा लिुकएको छ। तर परमेँ वरले इॐाएललाई ूमे गनुर्भयो र 
उनलाई च ु ुभयो र उनका पूखार्ह सँग उहाँले गनुर्भएको ूित ालाई सम्मान 
गनुर्भयो भ े तथ्य जािर िथयो।...य ेले उहाँको आफ्नै ूमेको गणुले उनलाई 
चिुनएको िथयो। य ेले आफ्नो शिक्त देखाउनभुएर उनलाई इिजप्ट वा िमौ 
देशबाट ःवतन्ऽ पानुर्भएको िथयो। यिद उनले यस महान ् तथ्यह लाई 
राॆोसँग बझु्न सकेको भए उिन परमेँ वरको पिवऽ र िवशेष सम्पि  हनेु 
अवसर भएको महससु गनिछन।् उनको त्यःतो आदशर्मय ःतरलाई तल झारेर 
कुनै पिन िवकृतमा झानुर् भनेको उनको िनन्दिनय कदमको पराका ालाई 
देखाउन ु हो।"-जे.ए. थम्पसन, िडिटरोनोमी (लण्डन: इन्टरभिसर्टी, १९७४), 
प.ृ १३०,१३१बाट पान्तिरत। 
    परमेँ वरको ईँ वरीय योजना अनसुार इॐाएलीह  दवैु शाही र 
पजुाहारी जाित हनुपुथ्य । आजको ॅ , दु  र पापी संसारमा ितनीह  नैितक 
र आित्मक राजा महाराजा वा शासक भएर पापको क्षेऽमािथ ूभतु्व 
जमाउनपुथ्य । पूजाहारी भएर ितनीह  ूाथर्ना, ःतिुत र त्याग गरेर 
परमेँ वरको निजक आउनपुथ्य । परमेँ वर र आफूले नै सिृ  गरेर भगवान 
भनेर पूजा गन मािनसह को मध्यःथता भएर ितनीह  िशक्षक, ूचारक, 
अगमवक्ता भएर सेवाकायर् गनुर्पथ्य । ःवगर्को सत्य धमर्को व्याख्याकार वा 
पिरभाषा िदनसक्ने भएर ितनीह  पिवऽ, आदशर् र गिरमामय उदाहरणह  भएर 
देखाउने सौभाग्य ितनीह लाई िमलेको िथयो। 
    "यस संसारका सबै जाितह भन्दा मािथ" भ  े परमेँ वरको ममर्लाई 
ध्यानपूवर्क हेन ुर्होस।् बाइबलमा जतातनै औलँ्याएको नॆताको गणु र अह ारको 
खतरालाई ध्यानमा राखेर त्यस ममर्को अथर् के हो भनेर तपाईँले कसरी 
बझु्नहुनु्छ? के कुरामा ितनीह  सबै मािनसह भन्दा मािथ हनुपुथ्य ? के हामी 
चचर् भएको हैिशयतले त्यो हामीलाई पिन लाग ुहनु्छ र? यिद हनु्छ भने कसरी? 
 
२. जग्गा जिमनको मािमला (उत्पि  ३५:१२) 
     परमेँ वरका जनह , इॐाएललाई, कनान भिूम उपलब्ध गराउने ूित ा 
सबभन्दा पिहले अॄाहमलाई िदइएको िथयो र त्यसपिछ इसहाक र याकूबलाई 
दोहोर् याइएको िथयो। जब यशूुफ मनर् लागेका िथए तब त्यसबेला पिन त्यो 
ूित ा दोहोर् याइएको िथयो (उत्पि  ५०:५४)। अॄाहमका सन्तानले त्यो 
भिूम ४०० वषर्पिछमाऽ हात पानछ भनेर परमेँ वरले अॄाहमलाई 
जनाउनभुएको िथयो (उत्पि  १५:१३,१६)। मोशा र यहोशूका िदनह देिख 
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त्यो ूित ा पूरा हनु गइरहेका िथए। मोशाले परमेँ वरको आदेश यसरी 
दोहोर् याएका िथए: "'हेर, ितॆो अिघ भिूम रािखरहेको छ। जाऊ र त्यसलाई 
कब्जा गर'" (व्यवःथा १:८ पान्तिरत)। 
    व्यवःथा २८:१-१५ पढ्नहुोस,् िवशेष गरेर १,१५ हेन ुर्होस।् यहाँ 
व्यक्त गरेका शब्दह ले के भ  खोिजरहेको छ? छोट्करीमा भ  ेहो भने त्यो 
भिूम इॐाएलीह लाई िदने कबूल करारको कबूलको भाग िथयो। त्यस करारमा 
अिभभारा वा िजम्मेवारी पिन गाँिसएको हनु्छ। इॐाएलीह को िजम्मेवारी के 
िथयो? हेन ुर्होस,् "१ आज मैले ितमीह लाई आदेश िदएबमोिजम ितमीह ले 
होिशयारीसाथ परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरका सबै आ ाह  मानेर उहाँको वचन 
पालन गर् यौ भने, उहाँले ितमीह लाई पथृ् वीका सबै जाितह मध् ये ौें ठ 
तलु् याउनहुनेुछ। २ परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरको वचन पालन गर् यौ भने यी सबै 
आिशष ् ितमीह लाई लाग् नेछन ्, र ितमीह साथ रिहरहनेछन ्: ३ ितमीह ले 
सहरमा आिशष ् पाउनेछौ, र गाउँ-बः तीमा आिशष ् पाउनेछौ। ४ ितमीह का 
सन् तानमािथ आिशष ् पनछ, साथै खेतका उब् जनीमािथ, गाईबः तकुा बाछा-
बाछीमािथ, भेड़ाबाभाका पाठापाठीमािथ। ५ ितमीह को डालो र ितमीह को 
पीठो मु  ने आरीमा आिशष ् पनछ। ६ िभऽ आउँदा र बािहर जाँदा ितमीह ले 
आिशष ् पाउनछेौ। ७ ितमीह का िव मा आउने शऽहु लाई परमूभलेु 
ितमीह कै साम ुपराः त गनुर्हनेुछ। उनीह  ितमीमािथ एक बाटो आउनेछन ्, तर 
ितमीबाट सात बाटा भाग् नेछन ्। ८ परमूभलेु ितमीह को ढुकुटीमा र 
ितमीह का सबै काममा आिशष ् िदनहुनेुछ। परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले 
िदनहुनेु देशमा उहाँले ितमीह लाई आिशष ् िदनहुनेुछ। ९ परमूभ ु ितमीह का 
परमेँ वरका आ ाह  मानेर उहाँका मागर्मा िहँऔयौ भने, उहाँले ितमीह लाई 
शपथ खाएर ूित ा गनुर्भएझ ितमीह लाई आफ् नो लािग एक पिवऽ जाित 
बनाएर ः थािपत गनुर्हनेुछ। १० तब पथृ् वीका समः त मािनसह ले ितमीह  
परमूभकुा नाउँले कहिलएका हौ भनी थाहा पाउनेछन ् र ितमीह सगँ 
डराउनेछन ्। ११ ितमीह लाई िदन् छु भनी ितमीह का पखुार्ह लाई ूित ा 
गनुर्भएको देशमा ितमीह का सन् तान, गाईबः त ुर भिूमको उब् जनीमािथ परमूभलेु 
ूशः त उन् नित िदनहुनेुछ। १२ परमूभलेु आकाश, आफ् नो ूशः तताको भण् डार 
उघारेर ितमीह को भिूममा ठीक ऋतमुा झरी पठाउनहुनेुछ, र ितमीह का 
हातका सबै मेहनतमा आिशष ् िदनहुनेुछ। ितमीह ले धेरै जाितलाई ऋण िदनेछौ, 
तर कसैबाट ऋण िलनेछैनौ। १३ मैले आज ितमीह लाई िदएका परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरका आ ाह मा ध् यान िदएर ती होिशयारीसाथ पालन गर् यौ 
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भने, परमूभलेु ितमीह लाई पचु् छर होइन तर िशर तलु् याउनहुनेुछ। ितमीह  
सध टुप् पामा हनेुछौ, किहल् यै फेदमा पनछैनौ। १४ मैले आज ितमीह लाई 
िदएका आदेशह मध् ये कुनैबाट दािहने र देॄेितर लागेर अन् य देवताह का पिछ 
लागी ितनीह को सेवा नगर। १५ तर आज मैले ितमीह लाई िदएका परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरका सबै आ ा र िविधह  होिशयारीसाथ मानेर उहाँको 
वचन पालन गरेनौ भने, यी सबै ौाप ितमीह मािथ पनछन ् र ितमीह लाई 
उिछन् नेछन ्।" 
    परमेँ वरका चाहना र आ ा अनसुार इॐाएलीह  चले ितनीह  
कःता आिशषह  पाउनेछन ् भ े परेखा व्यवःथा २८:१-१५मा उल्लेख 
गिरएको छ। यिद परमेँ वरको चाहना अनसुार चलेन भने ितनीह ले कःता 
ौापह  पाउनेछन ् भनेर त्यही अध्यायको अक  भागमा लेिखएको छ। ती 
ौापह  परमेँ वर आफैले खन्याउनेमाऽ नभएर "ूायजसो ितनीह ले 
ःवइच्छाले आफूह लाई पापको दायरामा पादार् त्यसको नितजा ितनीह ले 
भोग्ने िथए।...'जसले आफ् नो पापमय ः वभावको िनिम् त रोप् तछ, त् यसले आफ् नो 
पापमय ः वभावबाट नै सवर्नाशको कटनी गनछ। तर जसले आत् माको िनिम् त 
रोप् तछ, त् यसले आत् माबाट नै अनन् त जीवनको कटनी गनछ।' (गलाती 
६:८)। जसरी आफ्नो सतहमा पानी आउँदैन तबसम्म त्यो पानी बिगरहन्छ, 
जबसम्म घडीको ब्याटरी सिकन्दैन तबसम्म त्यो घडी  चिलरहन्छ, जसरी 
आफ्नो फल नफलेसम्म ख बढ्न रोिकन्दैन, त्यसरी नै पाप आफ्नो सतह 
खोज्दछ, घडी जःतै चिलरहन्छ, आफ्नो फल नपाकुञ् जेल फलाउँछ र 'त्यसको 
सबै अन्त्य मतृ्य ु हो' (रोमी ६:२१)।"-पलुिपट कमेन्टरी: िडिटरोनोमी, 
एच.डी.एम. ःपेन्स र जोसेफ एस. एक्सेल, सम्पा. (िपबडी, माःयाचसेुट, 
हेिन्सकसन,् १८९५), ठेली ३, प.ृ ४३९बाट पान्तिरत। 
   परमेँ वरले इॐाएलीह लाई उपलब्ध गराउने भिूमको बारेमा जितसकैु 
ूित ाह  गनुर्भएतापिन ती ूित ाह मा सतर् गाँिसएका िथए। ती सतर्ह  
करारको भागमा आएका िथए। आफ्नो तफर् बाट इॐाएलीह को पिन अिभभारा 
पूरा गनुर्परेको िथयो नऽ भने सबै ूित ाह  िनकम्मा भएर जाने िथयो। यस 
मािमलामा परमेँ वरले आफ्नो ःप  धारणा एक पल्टमाऽ होइन धेरै पल्ट 
राख् नभुएको िथयो। यिद ितनीह ले परमेँ वरका आ ाह  पालन नगरे ितनीह  
उहाँलाई पन्छाएर आफूखशुी िहँडे ितनीह ले पाएका भिूम ितनीह बाट खोिसने 
छ भनेर ितनीह लाई चेतवनी िदइएको िथयो। हेन ुर्होस ् लेबी २६:१४-३५ 
"१४ “ ‘तर यिद ितमीह ले मेरा कुरा सनेुनौ, र यी सबै आ ा पालन गरेनौ, 
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१५ र मेरा िविधह लाई घणृा गरेर इन् कार गर् यौ भने, अिन मेरा सम् पूणर् आ ा 
नमानेर मेरो करार भ  गर् यौ भने, १६ म ितमीह का बीचमा आत  
फैलाउनेछु, अिन शरीर नं ट पादजाने, आखँालाई िवनाश गन र ूाणलाई िशिथल 
गराउँदैलाने भय र रोगह  पठाउनेछु। ितमीह ले रोपेका बीउह  खेर 
जानेछन ्, िकनिक ितमीह का शऽहु ले फसल खाइिदनेछन ्। १७ म 
ितमीह को िवरोध गनछु, र ितमीह  शऽकुा हातबाट पराः त हनेुछौ। 
ितमीह लाई हेला गनह ले ितमीह मािथ ूभतु् व गनछन ्, र कसैले नखेदे पिन 
ितमीह  भाग् नेछौ। १८ “ ‘ितमीह ले अझै पिन मलाई टेरेनौ भने ितमीह का 
पापको सात गणुा बढ़ी सजाय म ितमीह लाई िदनेछु। १९ म ितमीह को 
अिभमान र िज ी चरू गनछु। ितमीह मािथको आकाश फलामजः तै र 
ितमीह मिुनको जिमन काँसोझ म तलु् याउनेछु। २० ितमीह को शिक्त खेर 
जानेछ, िकनिक ितमीह को जिमनले उब् जनी िदनेछैन, र देशका खह ले फल 
िदनेछैनन ्। २१ “ ‘ितमीह  मेरो िव मा िहँड़ेर मलाई अझै टेरेनौ भने म 
फेिर ितमीह का पाप सहुाउँदो सात गणुा बढ़ी िवपि ह  ितमीह मािथ 
ल् याउनेछु। २२ म ितमीह का बीचमा ज ली जनावरह  पठाइिदनेछु, जसले 
ितमीह का नानीह लाई खाइिदनेछन ्, र ितमीह का गाईबः तहु लाई नाश 
गनछन ्, अिन ितमीह को संख् या यित थोरै बनाउनेछन ् िक ितमीह का बाटो 
सूनसान हनेुछन ्। २३ “ ‘यी सब भएर पिन ितमीह  मतफर्  फकनौ र मेरो 
िव मा िहँिड़र ौ भने, २४ म पिन ितमीह का िव मा हनेुछु, र ितमीह का 
पापका लािग म सात गणुा ितमीह लाई ूहार गनछु। २५ म ितमीह मािथ 
यु ह  ल् याउनेछु, र मेरो करार भ  गरेको बदला म चकुाउनेछु। ितमीह  
आफ् नो-आफ् नो सहरमा जम् मा हनेुछौ, म त् यहाँ पिन ितमीह का बीचमा ढ़ी 
पठाउनेछु, अिन ितमीह  आफ् ना शऽहु का हातमा पनछौ। २६ म 
ितमीह को अन् न यित सा॑ो घटाइिदनेछु िक एउटै घरको चलुोमा दश घरका 
आइमाईह ले पकाउनेछन ्, अिन पकाएर भाग लगाउँदा यित थोरै हनेुछ िक 
कसैलाई पिन पगु् नेछैन। २७ “ ‘यी सब भएर पिन ितमीह ले मेरा कुरा सनेुनौ 
र मेरो िव मा िहँिड़र ौ भने, २८ मेरो बोधमा म ितमीह का िव  जानेछु, 
र ितमीह का पापको लािग म ितमीह लाई सात गणुा दण् ड िदनेछु। २९ 
ितमीह ले आफ् नै छोराछोरीह को मास ु खानपुनछ। ३० म ितमीह का 
डाँड़ाका थानह  नाश गनछु, म ितमीह का धूपका वेदीह  भत् काउनेछु, र 
ितमीह का लाशह  आफ् ना मतृ मूितर्ह मािथ फािलिदनेछु, र म ितमीह लाई 
ितरः कार गनछु। ३१ म ितमीह का सहरह  उजाड़ पानछु, र ितमीह का 
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धमर्-ः थलह  शून् य पािरिदनेछु, अिन म ितमीह का भेटीका मीठो बाः ना महण 
गनछैन।ँ ३२ म देशलाई नं ट पानछु। यी सब देखेर त् यहाँ बः ने ितमीह का 
शऽहु  अवाक्  हनेुछन ्। ३३ मचािहँ ितमीह लाई जाित-जाितह का बीचमा 
िततरिबतर पािरिदनेछु, र ना ो तरवार िलएर ितमीह लाई खे  नेछु। 
ितमीह को देश सूनसान र ितमीह का सहरह  उजाड़ हनेुछन ्। ३४ सूनसान 
हुदँा देशले आफ् ना शबाथह  भोग गनर् पाउनछे र ितमीह चािहँ आफ् ना 
शऽहु का देशमा हनेुछौ, तब त् यसै समय देशले िवौाम िलएर आफ् ना 
शबाथह  मनाउनेछ। ३५ जित िदन त् यो सूनसान रहन् छ भिूमले िवौाम 
पाउनेछ। ितमीह  त् यहाँ रहँदा शबाथह मा नपाएको िवौाम त् यसले 
पाउनेछ।" 
    इॐाएलीह लाई िदएका ती आिशष र ौामका वचनह  त्यो भन्दा 
ःप  अ  के होला? 
    येशूभक्त भनेर हामी दावी गनह ले ःवगर् र नयाँ पथृ्वीमा परमेँ वरले 
िदनहुनेु भिूमको कबलुितर हामी आशाका साथ हेिररहेका छ। जसरी संसािरक 
भिूम िहॄू वा इॐाएलीह लाई िदने ूित ा गिरएको िथयो ती ःवगर् र नयाँ 
पथृ्वीको भिूम पिन हामीलाई िदन ूित ा गिरएको छ। फरक यितमाऽै हो िक 
जब हामी त्यहा ँपगु्छ  तब त्यो हामीबाट गिुमनेछैन। हेन ुर्होस ्"१३ “राती मैले 
मेरो दशर्नमा हेर, र त् यहाँ मेरो साम ुआकाशका बादलका साथ आइरहनभुएको 
एक जना मािनसको पऽुजः तै हनुहुनु् थ् यो। उहाँ ती अित ूाचीनकहा ँआउनभुयो, र 
उहाँकै साम ु उपिः थत गराइनभुयो। १४ उहाँलाई अिधकार, मिहमा र 
सावर्भौिमक शिक्त िदइयो, र हरेक भाषा बोल् ने सबै मािनसह  र जाितह ले 
उहाँको आराधना गरे। उहाँको ूभतु् व अनन् तसम् म रहने ूभतु् व छ, जनुचािहँ 
किहल् यै टल् नेछैन, र उहाँको राज् य त् यो हो जनु किहल् यै नं ट हनेुछैन।  १५ 
“म, दािनएल, आत् मामा बेचैन भए,ँ र मैले पाएका दशर्नह ले मलाई िवचिलत 
तलु् याए। १६ त् यहाँ उिभएकाह मध् ये एक जनाकहाँ म गए ँर यी सबै कुराको 
सत् य अथर् बताउन अनरुोध गर। “यसकारण उनले मलाई यी कुराको अथर् 
बताइिदए: १७ ‘चार ठूला पशहु चािहँ पथृ् वीमा खड़ा हनेु चार राज् यह  हनु ्। 
१८ तर सव च् चका पिवऽ जनह ले यो राज् य पाउनेछन ् र सदासवर्दाको लािग 
अिधकार गनछन ्– हो, सदासवर्दाको लािग’" (दािनएल ७:१३-१८)। फेिर त्यहाँ 
पगु्न हामीलाई पिन सतर्ह  रािखएको छ। िवशेष गरेर मिुक्त भनेको िवँ वास वा 
परमेँ वरमािथको आःथालेमाऽ पाउने भ  ेसन्दभर्मा ती सतर्ह  तपाईँले कसरी 
बझु्नभुएको छ? 
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३. इॐाएल र करार 
   "तर ितनीह ले ध् यानिसत सनेुनन ्, अथवा मेरा कुरामा कान थापेनन ्। 
त् यसको स ा ितनीह  आफ् ना-आफ् नै दुं  ट दयको कल्पना वा हठीपनामा 
लािगरहे। करारका सबै भागह  पालन गनूर् भनी मैले आ ा गरेको िथए,ँ तर 
ितनीह ले सो पालन गनर् इन् कार गरे। त् यसैले करारका सबै ौापह  मैले 
ितनीह मािथ ल् याए’ँ”  (यिमर्या ११:८ पान्तिरत)।  
    मािथको पद हेन ुर्होस।् "यस करारका सबै वचनह " ितनीह मािथ 
परमेँ वरले ल्याउनेछु भनेर उहाँले भ ुभएको िथयो। तर ती वचनह  असल 
िथएनन ्तर खराब िथए! करार भनेको केवल असलमाऽ हामीलाई ूदान गिरने 
भनेर हामी सोच्दछ  तर त्यसको अक  पाटा पिन छ। यो नीित नोहाको 
मािमलामा हामी देख् दछ। परमेँ वरले नोहालाई सत्यानाशबाट सरुिक्षत राख् ने 
गजबको ूित ा िदनभुएको िथयो। तर परमेँ वरको अनमुहको पूरा उपभोग गनर् 
नोहाले उहाँको वचन पालन गनुर्परेको िथयो। यिद उनले पालन नगरेको भए 
करारको अक  पाटा उनले व्यहोनुर्पदर्थ्यो। 
    मािथको पदसँग उत्पि  ६:५ हेन ुर्होस।् जलूलयभन्दा अिघको संसार 
कःतो िथयो? मािथको पद र त्यसबेलाको समयको बीचमा के समानता छ? 
हाॆो सोचिबचार िबयाकलापलाई हामीले िनयन्ऽण गनुर्पन मािमलामा ती 
पदह ले के भन्दछन?् हेन ुर्होस ् उत्पि  ६:५ "पथृ् वीमा मािनसह को दुं  टता 
बढ़ी भएको र ितनीह का दयका िवचारको जनुसकैु पिन भावना िनरन् तर खराबै 
माऽ भएको परमूभलेु देख् नभुयो।" 
    दभुार्ग्यवस, इॐाएल रा को इितहास ूायजो धमरॅ्  वा परमेँ वरको 
िबरोधमा जाने ःवभावमा लािगरहेको हुँदा परमेँ वरले ितनीह मािथ उहाँको 
न्याय खन्याउनभुएको िथयो। किहलेकाही ँ ितनीह ले पँ चाताप गरे र 
परमेँ वरितर फेिर फकका िथए। राजा दाउद र राजा सोलोमनको समयमाऽ 
केही हदसम्म ूित ा गिरएको क्षेऽ पूणर् पमा इॐाएलले िनयन्ऽणमा िलएको 
िथयो। 
   परमेँ वरलाई िवँ वास गनुर्बाट इॐाएल कःतो ॅ  भयो वा धमरॅ्  
भयो सो यिमर्याका लेखेका पदह मा हेन ुर्होस,् "१ “यिद कुनै मािनसले आफ् नी 
पत् नीलाई त् याग् छ र त् यो ः ऽी उदेिख छुि एर अक  मािनसकी पत् नी भई भने, के 
त् यो मािनसले फेिर त् यसकहाँ फकर जानपुन? के त् यो देश िबलकुलै िबटुलो 
हनेुिथएन र? तर तँचािहँ एउटी वेँ याझ धेरैकहाँ गएकी छस ्– र के तँ मकहा ँ
फकर आउँछेस ्?” परमूभ ु भन् नहुनु् छ। २ “आफ् ना आखँा उठाएर ना ा 
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डाँड़ाह मा हेर ्। ितनीह मध् ये कुनचािहँमा तले कुकमर् गरेकी छैनस ् र? एउटा 
अरबी म भिूममा बसेझ तँ आफ् ना ूमेीह को ूतीक्षामा बाटो हुँदो बिसस ्। 
तले देशलाई आफ् नो व् यिभचार र दुं  ट कमर्ले िबटुलो पारेकी छस ्। ३ 
यसैकारण झरी थािमएको छ, र बसन् तको वषार् परेको छैन। तापिन तेरो प 
िनलर्ज् ज वेँ याजः तै छ। तँ लाजले रातो हनु इन् कार गछस ्। ४ के भखर्रै माऽ 
तले मलाई यसरी पकुािरनस ्, ‘हे मेरा िपता, यवुावः थादेिख मेरा िमऽ, ५ के 
तपाईं सध िरसाइरहनहुनु् छ र? के तपाईंको बोध सधसम् म रिहरहन् छ?’ तले त 
यसरी कुरा गछस ्, तर तले सकेसम् म खराबी गछस ्।”  ६ योिशयाह राजाका 
राजकालमा परमूभलेु मलाई भन् नभुयो, “अिवँ वासी इॐाएलले के गर् यो, के 
ितमीले देखेको छौ? त् यो गएर हरेक डाँड़ामा र हरेक झ् याम् म परेको खमिुन 
त् यसले व् यिभचार गरेकी छ। ७ त् यसले यी सबै काम गरेपिछ मकहा ँफकर् न् छे 
होला भनी मैले िवचार गरेको िथए,ँ र तर त् यो फिकर् न, र त् यसकी िवँ वासघाती 
बिहनीले त् यो देखी। ८ त् यस अिवँ वासी इॐाएलका सबै व् यिभचारको कारण 
मैले त् यसलाई त् यागपऽ िदएर िनकािलिदए।ँ तापिन मैले हेर, त् यसकी 
िवँ वासघाती बिहनी यहूदा डराइन, तर गएर त् यसले पिन वेँ याविृ  गरी। ९ 
वेँ याविृ  इॐाएलको िनिम् त यित सिजलो कुरा भयो, िक त् यसले ढु ा र 
खिसत व् यिभचार गरेर देशलाई िबटुलो पारी। १० यी सबै भए तापिन 

त् यसकी िवँ वासघाती बिहनी यहूदा, पूणर् दयले त होइन, तर बािहरी पले 
माऽ मितर फकीर्,” परमूभ ु भन् नहुनु् छ। ११ परमूभलेु मलाई भन् नभुयो, 
“अिवँ वासी इॐाएल िवँ वासघाती यहूदाभन् दा अझ धमीर् ठहरी। १२ जाऊ, 
उ रमा गएर यो सन् देश ूचार गर ्: “ ‘हे अिवँ वासी इॐाएल, ितमी फकर् ,’ 
परमूभ ुभन् नहुनु् छ, ‘आखँा तरेर म अब ितमीलाई हेनछैन,ँ िकनभने म कृपाल ु
छु,’ परमूभ ुभन् नहुनु् छ, ‘म सध रीस गिररहनेछैन।ँ १३ केवल, ितमी, परमूभ ु
आफ् ना परमेँ वरको िव मा बागी भयौ, र हरेक झ् याम् म परेको खमिुन पराई 
देवताह लाई ितॆो िनगाह देखायौ, र ितमीले मेरो आ ापालन गिरनौ भनी 
आफ् नो दोष ः वीकार गर ्’,” परमूभ ुभन् नहुनु् छ।   

१४ “फकर् , अिवँ वासी ूजा हो,” परमूभ ु भन् नहुनु् छ, “िकनभने म 
ितमीह को पित हुँ। म सहरबाट एक जनालाई र वंशबाट दईु जनालाई 
छान् नेछु र ितमीह लाई िसयोनमा ल् याउनेछु। १५ अिन मेरो दयले चाएका 
गोठालाह  म ितमीह लाई िदनेछु, जसले ितमीह लाई ान र बिु िसत 
डोर् याउनेछन ्। १६ ती िदनमा जब ितमीह  देशमा खूब बढ़ेर फैिलनेछौ, तब 
मािनसह ले फेिर किहल् यै ‘परमूभकुा करारको सन् दूक’ भनी भन् नेछैनन ्,” 
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परमूभ ु भन् नहुनु् छ। “त् यसको िवचार ितनीह का मनमा आउनेछैन, त् यसको 
सम् झना नै हनेुछैन, त् यसको अनपुिः थितको केही ख् याल रहनेछैन। त् योजः तै 
अक  फेिर किहल् यै बनाइनेछैन। १७ त् यस बेला य शलेम ‘परमूभकुो 
िसंहासन’ भिननेछ, र सबै जाितह  परमूभकुो नाउँलाई मिहमा िदन 
य शलेममा भेला हनेुछन ्। हठी भएर आफ् ना मनका दुं  ट कुराह मा ितनीह  
फेिर किहल् यै लाग् नेछैनन ्। १८ ती िदनमा यहूदाका घराना इॐाएलका 
घरानािसत िमल् नेछ, र मैले ितमीह का िपता-पखुार्ह लाई उ रािधकार ः व प 
िदएको देशमा ितनीह  उ रको देशदेिख एकैसाथ आउनेछन ्। १९ “म 
आफैले भन, ‘कित खशुीिसत आफ् ना छोराह जः तै ितमीह सँग व् यवहार 
गनिथए ँ र एउटा सनु् दर देश, जाितह मा सबैभन् दा मनपद  पैतकृ-सम् पि  
ितमीह लाई िदनेिथए।ँ अिन मैले िवचार गरेको िथए,ँ िक ितमीह ले मलाई 
‘िपता’ भनी पकुानछौ र मलाई प ाउनदेिख फकर जानेछैनौ। २० तर जसरी 
एक िवँ वासघाती पत् नीले आफ् नो लोग् नेलाई त् याग् छे, त् यसरी नै ितमीह  पिन 
मूित िवँ वासघाती भएका छौ, हे इॐाएलका घराना हो,” परमूभ ुभन् नहुनु् छ" 
(यिमर्या ३:१-२० पान्तिरत)।    
    मािथका पदह ले पिहला नै हामीले के भनेका िथय  त्यसलाई याद 
िदलाउँछ: परमेँ वरले हामीसँग गनुर्भएको करार कुनै काननुी समहमतमाऽ 
होइन जसमा आफूह को िहतको िनिम्त देखावटी पमा भएपिन मञ् जरु गदर्छ। 
परमेँ वरको करारको मािमलामा उहाँसँग सिबय सम्बन्ध रािखरहन 
समपर्णताको आवँयक छ जनु गिम्भर र पिवऽ वैवािहक सम्बन्ध जःतै हो। 
त्यसैकारण परमेँ वरले आफूलाई इॐाएलीह को पित भनेर बारम्बार िचऽण 
गनुर्भएको हामी पाउँछ । 
   बाइबलमा के भ  खोिजएको छ भने इॐाएलीह  परमेँ वरबाट ॅ  
हनेु कुराको जग उहाँको आ ा नमा ेमा रहेको नभएर उहाँसँगको व्यिक्तगत 
सम्बन्धलाई टुटाउन ु हो। त्यसैले गदार् ितनीह  परमेँ वरको आ ा अनसुार 
चल्न रािज भएनन ्र जसको फलःव प ितनीह मािथ आफैले दण्ड थपुारेको 
िथयो। 
   जो पिन "म इसाई हुँ" भनेर दावी गछर्न ् उसले परमेँ वरसँगको 
व्यिक्तगत सम्बन्ध भइरहन ु िकन िनणार्यक तत्व हो? यिद हाॆो सम्बन्ध 
परमेँ वरसँग ठीक भएन भने पाप र अना ाकािरतामा हामी फःन िकन सिजलो 
हनु जान्छ? फेिर त्यसै वखत तपाईँलाई कसैले यो ूँ न सोध्यो भने कसरी 
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जवाफ िदनहुनु्छ: "परमेँ वरसँग गिहरो र ूिेमलो सम्बन्धको िबकास मैले कसरी 
गन?" 
 
४. बाँिक सन्तान वा बचेखचेुका जनह  
      परमेँ वरूितको आःथामा ॅ  भइरहने, परमेँ वरले ितनीह को न्याय 
वा दण्ड िदइरहने र पँ चातापको घट्नाचब घिुमरहनेभएतापिन ितनीह को 
बीचमा आशाको िकरण चटक् कै छोडेको छैन भनेर देहायका पदह ले कसरी 
बताउँदछ? हेन ुर्होस:् 
   यशैया ४:२-६ "२ त् यो िदन परमूभकुो हाँगा फलदायक र मिहिमत 
हनेुछ, र इॐाएलका बाँचेकाह का िनिम् त जिमनको फल गवर् र गौरवको हनेुछ। 
३ िसयोनमा छोिड़एका र य शलेममा बाँकी रहेकाह , अथार्त ् य शलेममा 
बः नेह  भनी दतार् भएकाह  पिवऽ कहलाइनेछन ्। ४ परमूभलेु िसयोनका 
ः ऽीह को मैला धनुहुनेुछ, र उहाँले इन् साफको आत् मा र आगोको आत् मा ारा 
य शलेमबाट रगतका दाग शु  गनुर्हनेुछ। ५ अिन परमूभलेु िसयोन पवर्तमािथ 
र त् यहाँ भेला हनेुह मािथ िदउँसो धूवाँको बादल र राती ूज् विलत आगोको 
चमक सिृं ट गनुर्हनेुछ। सबैमािथ मिहमा एउटा छऽ हनेुछ। ६ िदनको गमीर्बाट 
जोगाउने शरण र छाया तथा आधँीबेहरी र वषार्बाट जोगाउने एउटा आौय र 
लकु् ने ठाउँ त् यो हनेुछ।"मीका ४:६,७ "६ परमूभ ुघोषणा गनुर्हनु् छ, “त् यस िदन 
म ल ड़ाह लाई जम् मा गनछु, अिन िनवार्िसतह लाई र जसलाई मैले शोकमा 
पारेको िथए,ँ ितनीह लाई म भेला गनछु। ७ ल ड़ाह लाई एउटा बाँकी भाग र 
टाढ़ा खेिदएकाह लाई एउटा सामथीर् जाित बनाउनेछु। परमूभलेु ितनीह मािथ 
िसयोन पवर्तमा त् यस िदनदेिख उसो सदासवर्दै राज् य गनुर्हनेुछ।"सपन्याह 
३:१२,१३ "१२ तर तेरो बीचमा म दीन र नॆह लाई छोिड़राख् नेछु, जसले 
परमूभकुो नाउँमा भरोसा गछर्न ्। १३ इॐाएलका बाँकी रहेकाह ले कुनै गल् ती 
गनछैनन ्। ितनीह ले झूट बोल् नेछैनन ्, न ितनीह का मखुमा छल पाइनेछ। 
ितनीह  खानेछन ् र पल् टेर बः नेछन ्, र कसैले ितनीह लाई भयभीत 
तलु् याउनछैेन।”  
    पौरािणक इॐाएलका मािनसह ले परमेँ वरका आ ाह  नमानेर 
उहाँको योजना िबिमन गएतापिन त्यो पूरै असफल हनेु नै छ भ े िथएन। 
झारपातह को बीचमा पिन केही फूलह  उॆकेो हामी देख् छ । परुानो 
करारका धेरै अगमवक्ताह ले परमेँ वरमा आःथा रािखरहने थोरैमाऽ भएतापिन 
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बाँिक वा बचेखचेुका जनह  हनेुछन ्जसलाई परमेँ वरले फूलको मनमोहक 
गचु्छा बनाउन जम्मा गनुर्हनेुछ। 
   परमेँ वरका आःथावान र िन ावान बाँिक, बचेखचेुका वा अवशेष 
जनह को सजृना भइरहने लआय सारा इॐाएललाई चिुनएको कारण जःतै 
हनेुछ। रा  रा मा वा जाित जाितमा परमेँ वरको मिहमाको घोषणा (यशैया 
६६:१९) गनर् ितनीह लाई परमेँ वरले नै िनयकु्त गनुर्भएको िथयो र ितनीह  
नै उहाकँो साधन भएर उहाँलाई ूयोग गनर् िदन ु िथयो। त्यसको अथर् 
परमेँ वरका ती िबँ वािसलो, िन ावान जनह सँग अ ह  िमलेर परमूभ ु
परमेश ् वर राजा र सारा जगतको ूभकुो आराधना गन योजना िथयो (जकिरया 
१४:१६ पान्तिरत)। त्यसकारण इॐाएलको पिरिःथित जितसकैु नाजकु वा 
िगद  अवःथा भएतापिन परमेँ वरका केही िन ावान जनह  सध भइरहने 
परमेँ वरको ूितव ता छ। परमेँ वरका चिुनएका जनह  भनेर 
दािवगिरएकाह मा जितपिन िवँ वास तथा आःथामा ॅ  भएतापिन ितनीह को 
बीचमा कोही न कोही बाँिक रहनेछन ् जो आफूह लाई परमेँ वरले 
बोलाउनभुएको र च ु ुभएको भनेर िनिँ चत भएर बःनेछन ्(२ पऽसु १:१०)। 
त्यसको अथर् सारा रा  नै असफल िकन नहोस ् ितनीह को बीचमा केही  
जनह  हनेुछन ् जसले परमेँ वरसँग कबलु गिरएको करारमा एकव  भएर 
बःनेछन।् उदाहरणमा हेन ुर्होस ् "११ परमूभलेु भन् नभुयो, “पवर्तमा गएर 
परमूभकुो उपिः थितमा खड़ा हो, िकनिक परमूभ ुत् यहाँबाट जान लाग् नभुएको 
छ।”  

तब परमूभकुो अिगअिग एउटा ठूलो र ूचण् ड बतास पहाड़ह  
फुटाउँदै र च ानह  िचदआयो, तर बतासमा परमूभ ुहनुहुनु् नथ् यो। बतासपिछ 
भचालो आयो, तर भचालोमा परमूभ ु हनुहुनु् नथ् यो। १२ भचालोपिछ एउटा 
आगो आयो, तर आगोमा परमूभ ुहनुहुनु् निथयो। अिन आगोपिछ एउटा मधरुो 
कानेखसुी आयो। १३ जब एिलयाले त् यो सनेु तब ितनले आफ् नो खाः टोले मखु 
छोपे, र बािहर गएर ओड़ारको मखुमा उिभए। तब एउटा आवाजले ितनलाई 
भन् यो, “एिलया, ितमी यहाँ के गदछौ?” १४ ितनले जवाफ िदए, “सवर्शिक्तमान ् 
परमूभ ु परमेँ वरको िनिम् त म सा॑ै जोिशलो भएको छु। इॐाएलीह ले 
तपाईंको करारलाई त ् यागेका छन ्, तपाईंका वेदीह  भत् काइिदएका छन ्, र 
तपाईंका अगमवक्ताह लाई तरवारले मारेका छन ्। केवल म माऽ बाँकी 
रहेको छु, र अब ितनीह  मलाई पिन मानर् खोज् दैछन ्।”  १५ परमूभलेु 
ितनलाई भन् नभुयो, “ितमी जनु बाटो आएका छौ, त् यही बाटो फिकर् गएर 
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दमः कसको म भिूममा जाऊ। जब ितमी त् यहाँ पगु् छौ तब हजाएललाई 
अरामको राजा अिभषके गर ्। १६ तब िनम् शीको छोरो येहूलाई पिन 
इॐाएलको राजा, र हािबलमहोलाको शाफातको छोरो एलीशालाई ितमीपिछ 
आउने अगमवक्ता अिभषके गर ्। १७ हजाएलको तरवारबाट उम् कनेलाई येहूले 
मानछ, र येहूको तरवारबाट उम् कनेलाई एलीशाले मानछ। १८ तापिन सात 
हजार जनालाई म इॐाएलमा बचाइराख् छु– ती सबै जसले बालको सामनु् ने 
आफ् ना घुड़ँा टेकेका छैनन ् र जसका ओठले त् यसलाई चमु् बन गरेका छैनन ्”  
(१ राजाह  १९:११-१८ पान्तिरत)।  
   परमेँ वरका बफादार अवशेष िवँ वासीह  ितनीह को देशसँगै 
ितनीह  पिन क  भोग्न ुपरेतापिन (जःतै इॐाएलबाट िनवार्सन हनुपुन दािनएल 
जःता परमेँ वरको भक्तह ) करारको कबलुको अिन्तम र मौिलक वा चरम 
उपभोग गन ितनीह  नै हनेुछन ्अथार्त ्ितनीह ले अनन्त जीवन पाउनेछन।् 
    यूह ा १०:२७,२८ पढ्नहुोस।् यहाँ येशूले के भिनरहनभुएको छ? 
उहाँको वचन र त्यहाँ उल्लेख गिरएका ूित ाह लाई पौरािणक इॐाएलको ॅ  
धािमर्क जीवनलाई ूयोग गनुर्होस।् ती वचनह ले परमेँ वरूित िन ावान र 
आःथावान हनेुह  थोरै भएपिन बाँिक रहनेछन ्भनेर ितनीह को अिःतत्वलाई 
कसरी येशूले व्याख्या गनर् खोज्नभुएको छ? हेन ुर्होस ्"२७ “मेरा भेड़ाह ले मेरो 
सोर सनु् छन ्, र ितनीह लाई म िचन् छु, र ितनीह  मेरो पिछ आउँछन ्। २८ 
ितनीह लाई म अनन् त जीवन िदन् छु, र ितनीह  किहल् यै नं ट हनेुछैनन ्, र कसैले 
ितनीह लाई मेरो हातबाट खोसी लैजानेछैन" (यूहन् ना १०:२७-२८)। 
    आफ्नो ःथानीय चचर्का अगवुा तथा िवँ वासीह को बीचमा पाप, 
पथॅ  र पाखण्डीपना देखेर िनराश भएर एक जना यवुतीले आफ्नो िवँ वास नै 
केही वषर् अिघ गमुाएकी िथइन।् "ितनीह  इसाई ह  भनेर दावी गरेतापिन 
ितनीह  खास गरेर इसाई िथएनन"् उनले भिनन।् आफ्नो िवँ वास तथा 
परमेँ वरको आःथामा िहँड्छु भनेर बिप् तःमाको बेलामा शपथ िलएकी त्यस 
यवुतीले त्यसलाई त्याग्ने बहाना अ ह को आःथालाई हेरेकी िथइन।् यस 
बुदँामा अध्ययन गरेको आधारमा उनको त्यो बहाना िकन औिचत्यिहन भएको 
तपाईँले देख् न सक्नहुनु्छ? 
 
५. आित्मक इॐाएल 
       पौरािणक इॐाएलका जनह ले जितसकैु गल्ती गरेतापिन वा असफल 
भएतापिन आफूलाई सेवा गनर् केही  िन ावान, बफादार र आःथावान जनह  
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सजृना गन योजनालाई परमेँ वरले रोक्नभुएको िथएन। अझ भ े हो भने 
परुानो करारले त्यस समयको अपेक्षा गिररहेको  िथयो जब परमेँ वरले 
आित्मक इॐाएलको सजृना गनुर्हनेुछ। त्यस आित्मक इॐाएलमा दवैु यहूदी र 
अयहूदीह  हनेुछ्न ् जो परमेँ वरका बफादार, आःथावान र िन ावान 
िवँ वासीह को समूह हो। ितनीह ले नै िवँ वमा ससुमाचार फैलाउने काम 
गिरनेभएको िथयो। त्यो हो सु को चचर्। 
   गलाती ३:२६-२९ पढ्नहुोस ्"२६ िकनिक िवँ वास ारा ितमीह  सबै 
भीं ट येशूमा परमेँ वरका सन् तान हौ। २७ िकनिक ितमीह मध् ये जितको 
भीं टमा बिप् तः मा भयो, ितमीह  सबैले भीं टलाई धारण गरेका छौ। २८ 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। २९ यिद ितमीह  भीं टका हौ भनेता 
ितमीह  अॄाहामका सन् तान हौ, र ूित ाबमोिजम उ रािधकारीह  हौ।" 
   क. पद ९मा पावलले के ूित ाको बारेमा चचार् गिररहेका िथए? 
   ख. कोही व्यिक्त ती ूित ाह का हकदार हनु के मूल तत्वको आवँयकता 

छ? पद २६। 
   ग. िल , जाितयता वा राि यता र सामािजक ःतरलाई पावलले िकन 

औलँ्याउँछन?् 
    घ.  येशू भी मा एक हनु ुभनेको के हो? 
    ङ. रोमी ४:१६,१७ पढ्नहुोस।् पावलले गलाती ३:२६-२९मा व्यक्त 

गिरएका वचनह लाई रोमीका ती पदह ले हामीलाई बझुाउन कसरी 
म त गदर्छ? हेन ुर्होस,् "१६ त् यसैले यो ूित ा िवँ वासमािथ िनभर्र 
गदर्छ, यस हेतलेु िक ूित ा अनमुहमािथ भर परेर अॄाहामका सबै 
वंशह का िनिम् त पक् का होस ्। यो ूित ा व् यवः था पालन गनह का 
िनिम् त माऽ नभएर अॄाहामको जः तो िवँ वासमा हनेुह का िनिम् त पिन 
हो, िकनिक अॄाहाम हामी सबैका िपता हनु ्। १७ जसो लेिखएको छ, 
“मैले ितमीलाई धेरै जाितह का िपता बनाएको छु।” जनु परमेँ वरमािथ 
अॄाहामले िवँ वास गरे, उहाँको िं टमा उनी हामी सबैका िपता हनु ्। 
उहाँले मरेकाह लाई पिन जीवन िदनहुनु् छ, र अिः तत् वमा नभएका 
थोकह लाई बोलाई अिः तत् वमा ल् याउनहुनु् छ।" 

    
अॄाहमको सन्तान भएको हैिशयतले येशू भी  करारका ूित ाह को 

हकदार हनुभुएको िवशेष अथर्मा िलन सिकन्छ। जब हामी बिप् तःमा िलन्छ  
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तब हामी येशू भी मा नातेदार हनु पगु्छ  र अॄाहमलाई िदएका ूित ाह मा 
सहभािग हनेु अिधकार हामी ूाप् त गछ । तसथर्, अॄाहमलाई परमेँ वरले 
गनुर्भएको ूित ा येशू भी मा पाइन्छ र उनलाई गरेका ूित ाह  हाॆो हनु 
जान्छ। तर हाॆो राि यता, जाितयता वा िल को कारणले होइन तर 
अनमुह ारा जनु हामीलाई हाॆो िवँ वास ारा परमेँ वरले खनाउनहुनु्छ। 
   "अॄाहम र उनका सन्तानलाई िदने उपहार केवल कनानको 
भिूममाऽ होइन तर सारा पथृ्वी नै समावेश भएको छ। पावल ूिेरतले यही 
भन्दछन,् "संसारको उ रािधकारी हनुलाई अॄाहाम र उनको वंशलाई िदइएको 
ूित ा व् यवः था ारा आएको होइन, तर िवँ वासको धािमर्कता ारा आएको हो" 
(रोमी ४:१३)। जनु ूित ा अॄाहमलाई िदइएको िथयो त्यो येशू भी ारा 
पूरा भयो भनेर बाइबलले ःप पमा िसकाउँदछ।...ः वगर्मा ितमीह का 
(येशूमािथ िवँ वास राख् नेह को िनिम् त) साँिचराखेको उ रािधकार अिवनाशी, 
िवशु  र नओइलने िकिसमका छन ्" (१ पऽसु १:४)।– र त्यो त्यःतो 
िकिसमको पथृ्वी हो जनु पापको ौापबाट ःवतन्ऽ हनु्छ।"-एलेन जी ाइट, 
पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ १७०बाट पान्तिरत। यो ूित ा त्यसबेला पूरा 
हनेुछ जब सन्तह  नया ँ पथृ्वीमा सदा सदाको िनिम्त येशूसँग रहनेछन ्
(दािनएल ७:२७)। 
 
उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत ूोफेटस एण्ड िक सको प.ृ १५-
२२को "द िभिनयाडर् अभ द लडर्, प.ृ ३६७-३७८को "होप फर द िहथन" र 
प.ृ ७०३-७२१को "द हाउस अभ इॐाएल।" 
    "राि यता, जाित, जात जःता मािनस मािनसको बीचमा िवभाजन 
ल्याउने तत्वह लाई परमेँ वरले मान्यता गनुर्हु । उहाँ समःत मानव ूाणीको 
सजृनहार हनुहुनु्छ। परमेँ वरकै हातबाट सिृ  भएको हैिशयतले सबै मािनसह  
एकै पिरवार हनु।् येशूले मिुक्त िदनभुएकोले ितनीह  एक हनु पिुगएको छ। 
मािनस मािनसको बीचमा िबभाजन ल्याउने ूत्येक पखार्ललाई उहाँले 
भत्काउनभुएको छ। पिवऽ मिन्दरको पिरसरमा रहेका यहूदी र अयहूदीलाई 
छु ाउने ूत्येक खण्डलाई उहाँले फ्याँिक िदनभुएको छ। उहाँ चाहनहुनु्छ 
ूत्येक मािनस परमेँ वरकहाँ ःवतन्ऽ पमा खलुािदलले आउन सकोस।् 
उहाँको ूमे यःतो फरािकलो, गिहरो र पूरा छ िक त्यो सबैितर छेड्दछ। 
सैतानको धोखा, चालबाजी र छलको ूभावबाट अलमिलरहेका ूत्येक 
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ूाणीलाई येशूको ूमेले उचाल्दछ। ितनीह लाई परमेँ वरको िसहाँसनको 
पहुँचसम्म उहाँले रािखिदनहुनु्छ, जनु िसहासँन ूित ाको इन्िेनीले घेिररहेको 
छ। येशू भी मा न त यहूदी न त मीक वा अन्य जाित न त दास न त 
मािलक-सबै जना समान छन।्"-एलेन जी ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स, प.ृ 
३६९,३७०बाट पान्तिरत। 
    पऽसुले चचर्लाई चारवटा नाउँह ले सम्बोधन गदर्छन।् हेन ुर्होस,् १ 
पऽसु २:९,१० "९ तर ितमीह  त चिुनएका वंश, राजकीय पूजाहारीिगरी, 
पिवऽ जाित, परमेँ वरका िनजी ूजा हौ। उहाँले ितमीह लाई अन् धकारदेिख 
उहाँका उदेकको ज् योितमा ल् याउनभुयो, तािक ितमीह  उहाँका आँ चयर्पूणर् 
कायर्ह को घोषणा गनर् सक। १० एक पल् ट ितमीह  ूजा िथएनौ, तर अब 
ितमीह  परमेँ वरका ूजा भएका छौ। एक पल् ट ितमीह ले कृपा पाएका 
िथएनौ, तर अब ितमीह ले कृपा पाएका छौ।" ूायजसो ती नाउँह  परुानो 
करारको इॐाएललाई सम्बोधन गिरएको ूितिबिम्बत गदर्छ: ूःथान १९:६ 
"ितमीह  मेरो िनिम् त पूजाहारीह को एक राज् य र एक पिवऽ जाित हनेुछौ’। 
इॐाएलीह लाई ितमीले भन् नपुन कुरा यी नै हनु ्।” र यशैया ४३:२०,२१ 
"२० ज ली जनावरह , ः यालह  र लाटोकोसेराह ले मेरो इज् जत गछर्न ्, 
िकनभने म मेरा मािनसह , मेरा चिुनएकाह लाई िपउनका िनिम् त म भिूममा 
पानी अिन खो जिमनमा खोलाह  िदन् छु, २१ त् यस जाितलाई, जसलाई मेरो 
ूशंसाको घोषणा ग न ् भनेर मेरो िनिम् त मैले बनाए।ँ" परमेँ वर र चचर्सँगको 
सम्बन्धमा ती नाउँह ले कसरी पिरभािषत गरेको छ? (उदाहरणमा "चिुनएका 
जाित वा रा " भ ाले परमेँ वरले चचर्लाई च ु ुभएको छ र त्यसको िवशेष 
लआय छ)। 
 
िचन्तनमनन: 
अ.   पौरािणक इॐाएलमा पजुाहारीले पश ुबिलह  िदन्थे जसले मसीहलाई 

औलँ्याइएको िथयो। चचर्का सदःयह  परमेँ वरका शाही पजुारीह  
भएको हैिशयतले के "बिलह " िदनपुछर्? हेन ुर्होस ् १ पऽसु २:५ 
"ितमीह  पिन येशू भीं ट ारा परमेँ वरको िं टमा महणयोग् य 
आित् मक बिलदान चढ़ाउने पिवऽ पूजाहारीिगरीको िनिम् त जीिवत 
पत् थरह झ आित् मक घर बन् दैजाओ।"   

आ.  परमेँ वरका छु ै िचनािर बोकेका पिवऽ जाित वा रा होस भनेर 
इॐाएलीह लाई संसारबाट अलग गनुर्भएको िथयो। ितनीह ले 

८८



संसारमा मिुक्तको योजनाका सत्यह  फैलाउनपुथ्य । आजको चचर्को 
उ ेँ य पिन त्यही हो। संसारबाट अलग हनेु फेिर त्यसै बखत 
संसारमा ससुमाचार फैलाउने काम कसरी सम्बभ हनु सक्छ? 
इॐाएलीह को अनभुव र येशूको उदाहरणले हामीलाई त्यस ूँ नको 
जवाफ िदन सहयोग गदर्छ? 

इ.  पौरािणक इॐाएलमा राजा होस,् शासक होस,् पजुारी होस ् वा 
सबर्साधारण जनता होस ्ॅ  संःकारमा लागेतापिन परमेँ वरले जिहले 
पिन कोही न कोही उहाँूित िन ावान, आःथावान, बफादारी 
मािनसह  साँिच राख् नभुएको पाउँछ । उदाहरणमा एिलया र उनको 
समयमा बचेखचेुका जनह को बारेमा सोच्नहुोस ्(१ राजा १९ िवशेष 
गरेर पद १८)।  चचर्लाई धोखा िदने, िवँ वासीह  एक आपसमा 
ग ारी गन, चचर्देिख िवरक्त भएर बःने चचर्को पिरवारसँगभन्दा 
सांसािरक मािनसह को बीचमा परमेँ वरूित बफादार हनु िकन 
सिजलो छ? 

 
सारांश: चाहे बुसको अिघ होस ् वा पिछ होस ् परमेँ वरको सत्य इॐाएल 
भनेको परमेँ वरमािथ िवँ वास, आःथा र िन ामा रहेर उहाँसँग आित्मक र 
करारको सम्बन्धमा रिहरहने हनु।् यःता िवँ वासीह  उहाँका ूितिनिध भएर 
काम गदर्छन।् संसारको साम ुितनीह  अनमुह ारा मिुक्त पाउने ससुमाचारलाई 
फैलाउन तिम्सएका हनु्छन।् 
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कथा ६ 

िबिच्छको मरसा  टोकाइ 

काल स िरयज, ३९, र लजु मिुरलो, ३४, कोलोिम्बया 
  
     बेलकुा ७ बजेको िथयो। पाःटर काल स ्र उनकी ौीमती लजु सतु् न 
तरखरमा लाग्दै िथए। कितले भन्ला ७बजे बेलकुा सतु् न ु धेरै िछटो हो। तर 
पाःटर काल स र उनकी ौीमती कोलिम्बया देशको दगुर्म पहाडह को एउटा 
गाउँमा ससुमाचार ूचार गनर् रहेका िथए। त्यहाँका जनजाितह लाई एम्बेरा 
भिनन्छ। त्यहाँका पहाडह मा बसेका मािनसह  सबै जना िछ ै सतु्दछन।् 

    अचानक कसैले कोलाहल गरेको ःवरले त्यो रात डगमिगयो। कसैले 
पाःटरको ढोकामा घचघच्याउँदै बोलाइरहेको िथयो। "पाःटर! पाःटर! बािहर 
आउनहुोस!् बािहर आउनहुोस!्" एक जना मिहला कराउँदै िथइन।् लजुले ढोक 
खोिलन।् बािहर उनको चचर्को एक जना सदःय कािन्डडा उिभरहेकी िथइन।् 
"एउटा बच्चालाई िबच्छीले टोक्यो!" कािन्डडा डरले छटपटीएकी िथइन ्भनेर 
उनको आखँाले देखाएको िथयो। पाःटर काल स र लजु िछटोिछटो लगुा 
लगाए। पाःटर काल सले टचर्लाइट हातमा िलए, लजु जो नसर् िथइन ्हतप  
भान्सामा गएर ताजा लसनु िलइन,् एक िससी पानी र केही झोल राखेर िपउने 
सानो िससी िलइन।् क्यािन्डडाले पाःटर र उनकी ौीमतीलाई बच्चाको घरितर 
हतार हतारमा लागे। तीनै जना अन्धकारमा ितनीह  िहँडे। सपर् र िबच्छीह  
घाँसमा घिुमरहेको हनुसक्थ्यो। जब बच्चाको घरमा ितनीह  आइपगेु तब 
त्यहाँ आमा र एक वषर्को बच्चामाऽै घरमा िथए। बाबचुािहँ धामी बोलाउन 
गएका िथए। आमाले बच्चालाई काखमा बिसरहेको िथयो। बच्चाको शरीर 
बैजनी र ले छोिपरहेको िथयो र एकदम पीडाले कामीरहेको िथयो। "मैले 
झोलु ोमा सतु् न बच्चालाई राखेको िथए।ँ त्यसमा िबच्छी िथयो भनेर मलाई 
थाहा िथएन," आमाले ँदै भिनन।् " अिन बच्चा िचच्यायो। मैले उसलाई 
उठाउँदा त त्यहाँ मैले िबिच्छ देख।" उनले भईुँमा मिररहेको िबच्छीलाई 
देखाइन।् उनले त्यसलाई जु ाले मारेकी िथइन।् लजुले आमाको काखबाट 
बच्चा िलइन ्र टोकेको घाऊ हेिरन।् उनको आफ्नो िनधारलाई खमु्च्याइन।् 
त्यो बालक मद िथयो। "ूाथर्ना गर ," भनेर उनले भिनन।् रातो भएको 
बच्चालाई हातमा िलएर आमाले पिन घुडँा टेिकन।् पाःटर काल स, लजु र 
कािन्डडा आमासँगै हात समातेर ूाथर्ना गरे। "ूभ,ु तपाईँको शिक्त छ, 
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तपाईँलेमाऽ यस बच्चालाई िनको पानर् सक्नहुनु्छ," पाःटर काल सले ूाथर्ना 
गरे। लजुले बच्चाको घाऊ धोइन ्र लसनुलाई िपधर बच्चाको घाऊमा लगाइ 
िदइन।् अिन लेदो पारेको लसनुसँग खाने पानी िमसाइन ्र सानो िससीमा राखेर 
बच्चाको मखुमा रािखन।् त्यसपिछ काल सले फेिर ूाथर्ना गरे। उनी र लजुले 
घाऊलाई पखाल्दै लसनुको लेप लगाउँदै एक घन्टासम्म ूाथर्ना पिन गद 
बच्चाको ःयाहार गरे।  िबःतारै बच्चाको कम्पन कम हनु थाल्यो र उसको 
रातो छाला ःवःथ गलुाफी र मा पिरणत हनु थाल्यो। "तपाईँले बच्चालाई 
ःयाहार गनर् सक्नहुनु्छ अिहले" बच्चालाई आमाको काखमा राख्दै लजुले 
भिनन।् बच्चालाई आमाले काखमा िलइन ् र दधु चसुाउन थािलन।् 
पिरवारलाई धामीको आवँयकता भएन। जगतको परमेँ वर धेरै शिक्तशाली 
भएको देखाउनभुएको िथयो। पाःटर काल सले अिन्तम पटक ूाथर्ना गरे। 
त्यो ूाथर्ना आनन्दसाथ धन्यवादको ूाथर्ना िथयो। "ूभ ु हाॆो ूाथर्नाको 
जवाफ िदनभुएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ। यस पिरवारको दयमा तपाईँ 
छुनहुोस ्भिन हामी ूाथर्ना गछ  तािक तपाईँ सत्य परमेँ वर हनुहुनु्छ भन र 
ितनीह ले जाननु।्" 
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