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बाइबलका अ लेखह मा
यव थाको पु तक

यस अध्यायका मूल पदह : २ राजा २२, नेहिमया ९:६, यिमर्या ७:१-७,
भजन १४८:४, यिमर्या २९:१३, मीका ६:१-८ र दािनएल ९:१-१९।

यस अध्यायको मूल सार पद: "ितमीह का िपता-पुखार्मा नै आफ्नो प्यार खन्याई

परमेँवरले ितनीह लाई ूेम गनुभ
र् यो, र आज ितमीह ले दे खेझ ितनीह का

सन्तान ितमीह लाई नै सबै जाितह का माझबाट उहाँले च ुन्नुभयो" (व्यवःथा

१०:१५

पान्तिरत)।

बाइबलमा धेरै चिकत पान तथ्यह

छन्। ितनीह मा िवशेष गरे र

पुरानो करारका पुःतकह ले पुरानो करारकै पुःतकह बाट भनाइह

पाइन्छ। पुरानो करारका पिछका लेखकह ले पिहलाका भनाइह
िवषयलाई ठोकुवा बनाउन उतादर्छन्।

उतारे को
आफ्नो

उदाहरणमा हामीले भजन ८१ िलन सक्छ । भजनको लेखकले

ूःथानको पुःतकितर ध्यान लगाउँदै, दश आ ाको ूारिम्भक वाक्यलाई

जःतातःतै सारे को दे िखन्छ: "म परमूभ ु ितमीह का परमेँवर हुँ, जसले

ितमीह लाई िमौदे शबाट िनकालेर ल्यायो। ितमीह को मुख पूरा खोल, र म
त्यो भिरिदनेछु" (भजनसं मह ८१:१०)।

ँ
पुरानो करारभिर िवशेष गरे र सृि को कथालाई औल्याएको
पाइन्छ।

उदाहरणमा, यिमर्या ४:२३लाई िलन सिकन्छ: "मैले पृथ्वीलाई हे र, र त्यो त
आकारहीन र शू न्य िथयो। अिन आकाशलाई मैले हे र, र त्यहाँ ज्योित नै

िथएन।" यिमर्याले उत्पि

१:२ नै सारे को दे िखन्छ। र पुरानो करारका

अगमवक्ता वा लेखकह ले

व्यवःथाको पुःतकितर इॐाएलीह को ध्यान

आकिषर्त

इॐाएली

गदर्छन्।

सु का

जनह को
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करारको

जीवनमा

यस

पुःतकले मूख्य भूिमका खेलेको िथयो। पिछका लेखकह ले व्यवःथाको

पुःतकलाई कसरी ूयोग गरे का िथए भनेर यस अध्यायमा हामी हे नछ ।

ितनीह ले व्यवःथाको पुःतकको कुन भागह

ितनीह ले उतारे

र के

ँ
िवषयबःतुह लाई ितनीह ले औल्याएका
िथए जुन हाॆो लािग अिहले पिन
त्यि कै मह वपूणर् छन भनेर दे खाउँछ सो हामी िनयाल्नेछ ।

१. व्यवःथाको पुःतक
आठ वषर्को उमेरमा योिशयाह यहू दाको राजा भएको िथए। उनले
३१ वषर्ःम राज्य गरे (ई.पू. ६४०-६०९)। उनको मृत्यु यु

मैदानमा

भएको िथयो। उनको राजको १८ वषर्मा एक िवशेष घट्ना भयो। त्यस
घट्नाले कमसेकम केही वषर्सम्म परमेँवरको जनह को इितहास बदिलएको

िथयो।

२ राजा २२ पढ्नुहोस्। यी अध्यायबाट हामीले के पाठह

िसक्न

सक्छ ? हेनह
र्ु ोस्, "१ जब योिशयाह राजा भए तब ितनी आठ वषर्का िथए, र

ितनले य शलेममा एकतीस वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ अदायाहकी

छोरी यदीता िथयो। ितनी बोःकतकी िथइन्। २ ितनले परमूभ ुको

िंटमा जे

कुरो असल िथयो त्यही गरे । ितनी दे ॄे-दािहने नलागी आफ्ना पुखार् दाऊदकै

सबै चालह मा िहँड़े। ३ आफ्नो शासनकालको

अठार वषर्मा योिशयाह

राजाले मशुल्लामका नाित, असल्याहका छोरा सिचव शापानलाई परमूभ ुको

मिन्दरमा पठाए। ४ ितनले भने, “ूधान पूजाहारी िहिल्कयाहकहाँ जाऊ, र

ढोकेह ले

मािनसह बाट

महण

गरे का,

परमूभ ुको

मिन्दरमा

ल्याइएको

िपयाँपैसा तयार राख्नू भनी ितनलाई भन। ५ मिन्दरका मुख्य कमर्चारीह का

हातमा त्यो िदनू, र ितनीह ले परमूभ ुको मिन्दर मरम्मत गन मािनसह लाई

िदऊन्। ६ अथार्त ् िसकमीर्, डकमीर् र िनमार्ण गनह लाई। मिन्दर मरम्मतको
िनिम्त काठपात र काटे का ढु ाह

् ७ ितनीह लाई िदइएको
ितनीह ले िकनून।

रकमको हरिहसाब ितनीह ले निलऊन्, िकनभने ितनीह
गिररहेका छन्।”

िवँवासिसत काम

८ ूधान पूजाहारी िहजिकयाले सिचव शापानलाई भने, “मैले

परमूभ ुको मिन्दरमा व्यवःथाको पुःतक भे ाएको छु ।” ितनले त्यो शापानलाई
िदए, र ितनले त्यो पढ़े । ९ तब सिचव शापान राजाकहाँ गएर ितनलाई भने,

“हजूरका अिधकारीह ले परमूभ ुको मिन्दरमा भएको रकम िलएर मिन्दरमा
काम गनह

र कामको हेरचाह गनह लाई िदएका छन्। १० त्यसपिछ सिचव
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शापानले राजालाई यो सूचना िदए, “ूधान पूजाहारी िहजिकयाले मलाई एउटा

पुःतक िदएका छन्।” अिन शापानले त्यो राजाको सामुन्ने पढ़े र सुनाए। ११

जब राजाले व्यवःथाको पुःतकमा लेिखएका कुरा सुन,े तब ितनले आफ्ना लुगा
च्याते। १२ ितनले पूजाहारी िहिल्कयाह, शापानका छोरा अहीकाम, मीकायाका

छोरा अक्बोर, सिचव शापान र राजाका टहलुवा असायाहलाई यो हुकुम गरे :
१३ “मेरो आफ्नै लािग, ूजाको लािग र सबै यहू दाको लािग यो फेला पारे को

पुःतकमा के लेिखएको छ भनी गएर परमूभ ुिसत सोधपूछ गर। हाॆा िव

मा

परमूभ ुको भयानक रीस उठे को छ, िकनभने हाॆा िपता-पुखार्ह ले यस

पुःतकका वचनह
कुराअनुसार

पालन गरे का छै नन्। हाॆा िवषयमा त्यहाँ लेिखएका सबै

ितनीह ले

व्यवहार

गरे का

छै नन्।”

१४

यसैले

पूजाहारी

िहिल्कयाह, अहीकाम, अक्बोर, शापान र असायाह राजमहलको लुगाफाटो

हेरचाह गन हरहसका नाित, ितक्भाका छोरा शल्लूमकी पत्नी अगमवािदनी

हुल्दाकहाँ सोधपूछ गनर्लाई गए। ितनी य शलेमको दोॐो टोलमा बिःथन्।
१५ ितनले ितनीह लाई भिनन्, “परमूभ ु इॐाएलका परमेँवर यही भन्नुहन्ु छ:
ितमीह लाई मकहाँ पठाउने मािनसलाई भन, १६ “परमूभ ु यसो भन्नुहन्ु छ:

यहू दाका राजाले पढ़े को यस पुःतकमा लेिखएको हरे क कुराबमोिजम म यस

ःथान र त्यसका मािनसह मािथ सवर्नाश ल्याउनेछु। १७ ितनीह ले मलाई
त्यागेका छन्, र अ
सबै मूितर्ह

दे वताह लाई धू प बालेका छन्, र आफ्नै हातले बनाएका

ारा मलाई रीस उठाएका छन्। यसैकारण यस ःथानको िव

मा

मेरो रीस उठे को छ, र त्यो शान्त हुनछ
े ै नÖ। १८ परमूभ ुलाई सोधपूछ गनर्

पठाउने यहू दाका राजालाई ितमीह ले यही कुरा भन, Õतपाईंले सुन्नुभएको

वचनको िवषयमा परमूभ ु इॐाएलका परमेँवर यही भन्नुहन्ु छ: १९ ितॆो

दय

जवाफ िदनलाई उत्सुक भएकोले, र मैले यो दे श र यसका मािनसह का
िवषयमा भनेको कुरा िक ितनीह

ौािपत र उजाड़ हुनछ
े न् भन्ने सुनरे

परमूभ ुको सामुन्ने ितमी िवनॆ भएकाले, र ितमीले आफ्नो पोशाक च्यातेर मेरो

उपिःथितमा

िवलाप

गरे को

हुनाले,

ितमीलाई

मैले

सुनक
े ो

छु ,

परमूभ ु

भन्नुहन्ु छ। २० यसैकारण म ितमीलाई ितॆा िपऽह िसत जम्मा गनछु , र ितमी
ँ ाले
शािन्तिसत गािड़नेछस्। यस ठाउँमािथ ल्याउने सबै सवर्नाश ितॆो आख

दे ख्नेछैनौ।” तब ितनीह ले राजाकहाँ यो जवाफ ल्याए।"
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मिन्दर पुन:िनमार्ण गनर् ख े बममा कामदारह ले एउटा पुःतक
भग्नावेशले पुरीरहे को ितनीह ले भे ाए। त्यो पुःतक व्यवःथाको पुःतक (२
राजा २२:८) िथयो भनेर बाइबलका िव ानह ले िनँकषर् िनकालेका छन्।
"पौरािणक हःतलेखमा लेिखएका अतीर् र चेतावनीह
योिशयाहले पिहलो पल्ट सुने तब उनको

जब राजा

दय जरै देिख हिल्लएको िथयो।

इॐाएलीह को माझमा परमेँवरले िदनुभएको सरल र ःप

वचन यसरी

पूणर् पमा न किहल्यै सुनेका िथए न त त्यसको असर कःतो हुन्छ भनेर उनले

महसुस गरे का िथए। त्यसमा ःप

पमा लेिखएको िथयो, 'जीवन र मृत्यु,

आिशष र ौाप' (व्यवःथा ३०:१९)...परमेँवरमािथ पूरा भरोसा राख्ने र
उहाँको िन ामा चल्नेह लाई उहाँले उ ार गनुह
र् न
ु ेछ भ े आँवासनह ले त्यो
पुःतक

भिरएको

िथयो।

जसरी

परमेँवरले

आफ्नो

ूित ा

बमोिजम

इॐाएलीह लाई इिजप्टको दासत्वबाट उ ार गरे र ूित ा गिरएको दे शमा
ल्याउनुभयो त्यसरी नै उहाँले शिक्तशाली पमा त्यसलाई ःथायीत्व िदन र यस
र् एको
पृथ्वीका रा ह को बीचमा िशर बनाउनुहन
ु ेछ भनेर उहाँले ूित ा गनुभ
िथयो।"-एलेन जी

ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. ३९३बाट

पान्तिरत।

योिशयाह अत्यन्तै गिम्भर भएर ठोस कदम चालेको २ राजा २३

अध्यायभिर हामी पढ्न सक्छ । २ राजा २३:३मा उनको कदम, ूितव ता

यसरी व्यक्त गिरएको छ, "तब खम्बाको छे उमा उिभएर राजाले परमूभ ुको
सामुन्ने

करारलाई

आ ाह , िविधह

पुनःथार्पना
र उदीर्ह

गरे Ñ

परमूभ ुलाई

आफ्नो सारा

यस पुःतकमा लेिखएका करारका वचनह
कुराह

प

ाउन

र

उहाँका

दयले र ूाणले पालन गनर्, र

ु ा यी
पूरा गनर्लाई परमूभक

ितनले अनुमोदन गरे । त्यसपिछ सबै मािनसह ले त्यस करारअनुसार

िहँ न आफूलाई िधतो राखे।" राजाले त्यो कदम व्यवःथा ३:२९, ६:५,
१०:१२ र ११:१३ अनुसार चालेका िथए। त्यस आित्मक सुधार र

आन्दोलनमा इॐाएलमा भएका आित्मक फोहरह

फालेका िथए। यस

मािमलामा २ राजा २३:२१-२५मा यसरी उल्लेख गिरएको छ, "२१ राजाले

सबै मािनसह लाई यो हुकुम गरे : “परमूभ ु आफ्ना परमेँवरको िनःतार-चाड़

करारको यस पुःतकमा लेखेझ मनाओ।” २२ इॐाएलीह लाई अगुवाइ गन

न्यायकतार्ह का िदनह दे िख र इॐाएलका राजाह

र यहू दाका राजाह को

समयदे िख यसो यःतो िनःतारचाड़ किहल्यै मनाइएको िथएन। २३ तर

योिशयाह राजाको अठार वषर्मा य शलेममा परमूभ ुको िनिम्त यो िनःतारचाड़
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ु ो मिन्दरमा पूजाहारी िहजिकयाले भे ाएको
मनाइयो। २४ त्यसबाहे क परमूभक

व्यवःथाको पुःतकमा लेिखएका कुराह

पूरा गनर्लाई योिशयाहले सबै जोखना

हे न, र भूतूेत खेलाउने, सबै घर-दे वताह

र मूितर्ह , र यहू दामा र

य शलेममा दे िखने सबै िघनलाग्दा थोकह लाई खतम गरे । २५ आफ्नो सारा
दय, ूाण र शिक्तले मोशाका सबै व्यवःथा मानेर परमूभ ुतफर् त्यसरी

फकका कुनै पिन राजा योिशयाहजःतै अिघ वा पिछ किहल्यै भएको छै न।"

परमे रलाई िवँवास नगन इॐाएली विरपरपिर रहे का रा ह को

चालामाला, सं ःकार, सं ःकृित र धािमर्क िबयाकलापह
उपदे श,

िनषेधा ा

र

चेतावनीह ले

व्यवःथाको

अनुसार नचल्न अतीर्,
पुःतक

भिरएको

छ।

ु क पुजारीह को सखाप (२ राजा २३:२०) समेत गरे र
सामािरयाका मूतीर्पज
राजा योिशयाहले इॐाएल दे शलाई शुि करण गनर् कदम चाले त्यसले गदार्
परमेँवरले ितनीह लाई िवँवाससाथ िदनुभएको सत्यको िजम्मेवारीबाट उहाँका

जनह
ितनीह

कितको बरािलए र िगरे का िथए भनेर ःप
पिवऽ जनह

गनुक
र् ो स ा ितनीह

पमा ूकट गरे को िथयो।

भएर परमेँवरसँगको सम्बन्धमा ःथायीत्व कायम

सं सारका चालचलनह सँग सम्झौता गरे र आित्मक,
भएका िथए। आफूह

सामािजक र आःथाबाट ॅ

यहू दी जाित ह ,

आफूह ले के गिररहे काछ त्यो ठीकै गिररहे काछ र परमेँवरसँग सम्बन्ध

ठीकै छ भनेर ितनीह ले सोिचरहे का िथए। तर जब योिशयाहले आध्याित्मक

सुधारको कदम चाले तब ितनीह को सोच गलत भएको िथयो भनेर ूणािमत
गरे को िथयो।

परमेँवरको वचन नसुनी चलेपिन आफू ठीकै छु भ े मनिःथित

कःतो धोकापूणर् र ॅमात्मक रहे छ!
हाॆो

आफ्नै

व्यिक्तगत

जीवनमा

होस्,

घरमा

होस्

वा

चचर्कै

सं घसं ःथाह मा होस् के थोकह मा आमूल पिरवतर्न ल्याउनु आवँयक छ
जसले परमेँवरलाई हामीले पूरै ूाण र

दयले सेवा गछु र् भनेर ूमािणत गदर्छ?

२. ःवगर्ह का ःवगर्

परमेँवरसँगको सम्बन्धमामाऽ होइन इॐाएलीह

जनह
गिररहने

उहाँका पिवऽ

हुन ् भनेर दे खाउन उहाँको करारमा रिहरहन र व्यवःथा पालन
मिनिःथित

हुनपु न

ितनीह को

िचनारीको
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केन्ििवन्दु

हो

भनेर

व्यवःथाको पुःतकले ःप

गरे र िकटानी गरे को छ (व्यवःथा ७:६, व्यवःथा

१४:२, व्यवःथा १८:५)।
इॐाएलीह

परमेँवरका च ुिनएका जनह

हुन ् भनेर ूकट गिररहन

उहाँको व्यवःथालाई पालन गरे र अिडग भएर बःनुपछर् भ े उहाँको चाहना
मोशाबाट

व्यक्त

गनुभ
र् एको

व्यवःथा

"ःवगर्ह को ःवगर् वा आकाशह

१०:१२-१५मा

हेनह
र्ु ोस्।

त्यसमा

र सव च्च आकाश मण्डलह " (अङ्मेजीमा

हेभेन एण्ड हेभेन अभ हेभेनस् भनेर अनुवाद गिरएको छ), भनेर उल्लेख गिरएको

ँ
बाक्यांशको अथर् के हो? मोशाले के कुरालाई औल्याउन
खोिजरहेका िथए?

हेनह
र्ु ोस्, "१२ यसैकारण अब हे इॐाएली हो, परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले
ितमीह बाट

चाहनुभएका

कुरा

यी

नै

हुन:्

ितमीह ले

आफ्ना

परमूभ ु

परमेँवरको डर मान, उहाँका सबै मागर्मा िहँड़, उहाँलाई ूेम गर, आफ्नो सारा

दय र ूाणले परमूभ ु ितमीह का परमेँवरको सेवा गर, १३ र ितमीह का

िहतको लािग मैले आज ितमीह लाई आदे श गरे का परमूभ ुका आ ा र
िविधह

मान। १४ आकाशह , सव च्च आकाशमण्डलह , र पृथ्वी र त्यसमा

् १५ तापिन
भएका जे-जित छन्, ती सबै परमूभ ु ितमीह का परमेँवरकै हुन।

ितमीह का िपता-पुखार्मा नै आफ्नो प्यार खन्याई परमेँवरले ितनीह लाई ूेम

गनुभ
र् यो, र आज ितमीह ले दे खेझ ितनीह का सन्तान ितमीह लाई नै सबै
जाितह का माझबाट उहाँले च ुन्नुभयो।"
ःवगर्ह

(जगतह ) र ःवगर्ह को ःवगर् वा आकाशह

(नक्षऽह )

र सव च्च आकाशमण्डलह को अथर् के हो सो त्यसबेलाको तत्काल सन्दभर्मा
पूरै ःप

छै न। तर यसरी सम्बोधन गरे र मोशाले परमेँवरको यश, शिक्त,

ँ
महानता र ूतापलाई औल्याइरहे
का िथए। आकाशमाऽ होइन तर सव च्च

आकाशह

वा ःवगर् परमेँवरको हो भनेर उनले बुझाउन खोजेका िथए।

यसले उहाँको सारा सृि मािथ उहाँको पूणर् वचर्ःव वा ूभ ुत्व कायम भएको
भनेर व्यक्त गरे को भावना हुनपु दर्छ।
दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। ती पदह मा व्यवःथाको पुःतकमै दे खा

परे को पिहलो बाक्यांशको आधारमा लेिखएको हो। यसमा के िवषयबःतुलाई

ँ
औल्याइएको
छ र ती पदह मा व्यवःथाको पुःतकको ूभाव कसरी परे को छ
भनेर दे खाइएको छ? हेनह
र्ु ोस्, १ राजा ८:२७ “तर के परमेँवर िनँचय नै

पृथ्वीमा वास गनुह
र् न्ु छ र? ःवगर्ह , ःवगर्भन्दा पिन उच्च ःवगर्मा तपाईं

अटाउनुहन्ु न

भने,

मैले

िनमार्ण

गरे को

यो

१६५

मिन्दरमा

त

झन्

कसरी

अटाउनुहन्ु छ!", नेहम्याह ९:६ "तपाईं माऽ परमूभ ु हुनहु न्ु छ। तपाईंले नै ःवगर्,
सव च्च आकाश, र त्यसका सबै तारामण्डल, पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक,
र समुिह

र ितनमा भएका सबै थोकह

बनाउनुभयो। तपाईंले नै ितनीह

सबैलाई जीवन िदनुहन्ु छ, र ःवगर्का सारा समुदायले तपाईंलाई पुज्दछन्।"र
भजन १४८:४ "हे सव च्च आकाश र आकाशमािथका पानी हो, ितमीह ले
उहाँको ूशंसा गर।"

ु न्ु छ र उहाँ एकमाऽ आराधनाको योग्य
परमेँवर सृि कतार् हुनह

ु न्ु छ भ े िवषय नेहम्याह ९ले िवशेष गरे र ःप
हुनह

थोक सृि

पारे को छ। उहाँले सबै

गनुभ
र् यो, र त्यसमा पिन "ःवगर्, सव च्च आकाश, र त्यसका सबै

तारामण्डल" (नेहम्याह ९:६) पिन सृि

गनुभ
र् यो भनेर उल्लेख गिरएको छ।

नेहम्याह ९:३मा भिनएको छ उनले "व्यवःथाको पुःतकबाट पढे " जुन

योिशयाहले जःतै व्यवःथाको पुःतक नै हुनपु दर्छ। नेहम्याह ९:३ पिछका
पदह ले परमेँवरको ःतुित आराधना गन बममा लेबीह ले "ःवगर्ह का
ःवगर् वा सव च्च आकाश र त्यसका सबै तारामण्डल" बाक्यांश ूयोग गरे का
िथए।

परमेँवर केवल पृथ्वीकोमाऽ होइन तर सबै आकाश, ःवगर् र सब च्च

तारामण्डलह को सृि कतार् हुनहु न्ु छ। त्यही परमेँवर बुसमा जानुभयो रे !
परमेँवरले हाॆो िनिम्त जे गनुभ
र् यो त्यसको ूत्यु रमा त्यःतो उहाँको आराधना
गनुर् िकन उिचत छ?
३. यिमर्याको पुःतकमा व्यवःथाको पुःतक
धेरै वषर् अिघ एक जना नािःतक युवक सत्यको खोिजमा ितॄ पमा

लागेको िथयो। जुन सत्य भएतापिन र जुन सत्यितर उसलाई अगुवाइ
गरे तापिन त्यसतफर् त्यो युवक अिघ बिढरहे को िथयो। अिन आिखरमा उसले

परमेँवर िपता र येशू भी लाईमाऽ होइन सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट सन्दे शलाई
पिन उसले ःवीकानर् पुगेको िथयो। उसको असाध्यै मन पन पद यिमर्या

२९:१३ िथयो जसमा लेिखएको छ: "जब ितमीले सारा

दयले मलाई

खोज्नेछौ र तब ितमीले भे ाउनेछौ।" धेरै वषर्पिछ उसले बाइबल पढ्दा पढ्दै

त्यही पद फेिर भे ाए तर यसबेला यिमर्याको पुःतक भन्दा धेरै अिघको

व्यवःथाको पुःतकमा उसले भे ाएको िथयो। यिमर्याले मोशाकै बोलीलाई
उतारे का िथए।

१६६

व्यवःथा

४:२३-२९

पढ्नुहोस्।

कुन

सन्दभर्मा

यो

ूित ा

इॐाएलीह लाई िदइएको िथयो र त्यसको उपादे यीता आज पिन हामीलाई कसरी
लागु हुन सक्छ? हेनह
र्ु ोस्, " २३ सावधान रहो! परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले

र् एको कुनै कुराको
ितमीह िसत गनुभ
र् एको करार नभ ुल, र उहाँले िनषेध गनुभ

ूितमा ितमीह ले नबनाओ। २४ िकनिक परमूभ ु ितमीह का परमेँवर भःम

पान आगो र डाह गनुह
र् न
ु े परमेँवर हुनहु न्ु छ। २५ ितमीह ले छोराछोरी र
नाितनाितना जन्माइसकेर त्यही दे शमा धेरै वषर् बिससकेपिछ पिन ॅंट भएर कुनै

वःतुको आकृितअनुसार ूितमा खोपेर परमूभ ु ितमीह का परमेँवरको

िंटमा

कुकमर् गरे र उहाँलाई बोिधत तुल्यायौ भने, २६ म आजको िदन ःवगर् र
पृथ्वीलाई ितमीह का िव

ितमीह

साक्षी राख्तछु , िक जुन दे शलाई अिधकार गनर्

यदर्न पािर जान लागेका छौ त्यस दे शदे िख ितमीह

चाँड़ै सम्पूणर् नंट

हुनछ
े ौ। २७ परमूभ ुले
े ौ, र धेरै िदन बःन पाउनेछैनौ तर िबलकुलै नंट हुनछ

ितमीह लाई जाित-जाितका माझमा िततरिबतर पानुह
र् न
े , र उहाँले ितमीह लाई
ु छ

धपाउनुभएको दे शमा अन्यजाितह का माझमा ितमीह

अल्पसं ख्यक हुनछ
े ौ।

२८ त्यहाँ ितमीह ले मािनसह का हातले बनाएका, दे ख्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने,

ँ न
् नसक्ने काठ र ढु ाका दे वताह को पूजा गनछौ। २९ तर
खान नसक्ने, सुघ

यिद त्यहाँ पिन परमूभ ु ितमीह का परमेँवरलाई ितमीह ले खोज्यौ भने र
ितमीह का सारा

दय र ूाणले खोज्यौ भने ितमीह ले उहाँलाई भे ाउनेछौ।"

व्यवःथाको पुःतक हराएको िथयो र राजा योिशयाहको समयमा फेिर

भे ाइएको िथयो। योिशयाहकै राज्यकालमा यिमर्याले आफ्नो सेवाकायर् सु

गरे का िथए। त्यसै ले गदार् यिमर्याको पुःतकमा व्यवःथाको पुःतकले पारे को

ूभावलाई हामीले अचम्म मा ु हुँदैन।

यिमर्या ७:१-७ पढ्नुहोस्। यिमर्याले परमेँवरका जनह लाई के गनर्

ँ कसरी
अर्हाउँछन् र उनको वचनमा व्यवःथाको पुःतकमा लेिखएको साममीसग

िमल्दोजुल्दो छ? हेनह
र्ु ोस्, " १ यिमर्याकहाँ आएको परमूभ ुको वचन यही हो:

२ “परमूभ ुका भवनको मूल ढोकामा उिभएर यो सन्दे श घोषणा गर:्

Õपरमूभ ुको आराधना गनर्लाई यी मूल ढोकाह बाट पःने हे यहू दाका सबै

मािनस हो, परमूभ ुको वचन सुन। ३ सवर्शिक्तमान् परमूभ,ु इॐाएलका

परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: ितमीह का चाल र ितमीह का कामह

सुधार गर,

र म ितमीह लाई यस ठाउँमा रहन िदउँला। ४ छली कुरामा भरोसा गरी यो

नभन, “यो परमूभ ुको मिन्दर हो, परमूभ ुको मिन्दर हो, परमूभ ुको मिन्दर

१६७

साँच्ची नै सुधार्यौ, र ितमीह

हो!” ५ यिद ितमीह ले आफ्ना चाल र कामह

एउटाले अकार्िसत न्यायस त व्यवहार गर्यौ भने, ६ यिद ितमीह ले िवदे शी,

टुहरु ा-टुहरु ी र िवधवाह मािथ अत्याचार गरे नौ भने, अथवा यस ठाउँमा िनद षको

रगत बगाएनौ भने, र यिद ितमीह को आफ्नै हािनको िनिम्त अ

दे वताह का

पिछ लागेनौ भने, ७ म ितमीह लाई यस ठाउँमा बःन िदनेछु, यसै दे शमा, जो

ँ ८ तर हेर,
मैले ितमीह का िपता-पुखार्लाई युग-युगसम्म रहनलाई िदएको िथए।
ितमीह

बारम्बार

छली कुरामा भरोसा राख्तछौ, जो व्यथका छन्।"

कनान दे शमा इॐाएलीह को अिःतत्व सतर्मा हुनेछन् भनेर मोशाले
व्यवःथाको

पुःतकमा

परमेँवरका आ ाह ह लाई भ
ितनीह

िजिकर
गरे

गरे का

छन्।

ितनीह ले

ितनीह लाई च ुनेर िदएको दे शमा

रहन पाउनेछैनन् भनेर मोशाले ितनीह लाई सम्झाएका िथए। यिमर्या

७:४मा िवशेष चेतावनी िदएको हे नह
र्ु ोस्। हो, ितनीह
भएको ठाउँमा िथए, ितनीह

ितनीह

यदी

परमेँवरका च ुिनएका जनह

आ ाकारी भएनभने ती सबैको कुनै अथर् हुँदैन।
त्यस

आ ाकािरतामा

परमेँवरको मिन्दर

ितनीह ले

अपिरिचत

वा

िथए, तर यिद
िवदे शीह लाई,

टु हरु ाटु हरु ीह लाई, िवधवाह लाई कसरी व्यवहार गिरन्छ त्यो पिन समावेश

ँ
भएको िथयो। यो अवधारणा व्यवःथाको पुःतकमा औल्याइएको
छ र
ितनीह ले मा ुपन करारका िविधिवधानह

उल्लेख गिरएको छ: " परदे शी र

टु हरु ा-टु हरु ीको न्याय दमन नगर। कुनै िवधवाको ओ ने िधतोमा नलेओ"

(व्यवःथा २४:१७; यसै सन्दभर्मा व्यवःथ २४:२१, १०:१८,१९ र २७:१९
पिन पढ्नुहोस्)।

ँ तुलना गनुह
यिमर्या ४:४ पढ्नुहोस् र व्यवःथा ३०:६सग
र् ोस्। यहाँ

परमेँवरका जनह को िनिम्त के सन्दे श छ र आज पिन परमेँवरका जनह

भनेर दावी गनह को िनिम्त त्यो सन्दे शमा भएको नीित िकन त्यितकै
र्ु ोस्, "परमूभ ुमा आफूलाई खतना गर।
मह वपूणर् पमा लागु गराउनुपदर्छ? हेनह

हे यहू दाका मािनसह

र य शलेमका बािसन्दाह

हो, ितमीह का

दयको

खतना गर, नऽता ितमीह ले गरे का दुंटताले गदार् मेरो बोध आगोझ दन्केर

िनःकनेछ, र कसैले निनभाउने गरी त्यो जल्नेछ" (यिमर्या ४:४) र "परमूभ ु

ितमीह का परमेँवरलाई ितमीह ले आफ्नो सारा

दय र आफ्नो सारा ूाणले

ूेम गनर्लाई उहाँले ितमीह को र ितमीह का सन्तानको
गनुह
र् न
े , र ितमीह
ु छ

िजउन सक" (व्यवःथा ३०:६)।

१६८

दयको खतना

४. परमेँवरले हामीबाट के अपेक्षा गनुह
र् न्ु छ?

परमेँवरूित आःथावान, िन ावान र बफादारी हुन आ ान गद

अगमवक्ताह ले लेखेका लेखह ले बाइबल भिरएको छ। साधारणतया वा

औपचािरक पमामाऽ

िन ावान

हुने

होइन

तर

करारूित

इॐायलीह को

िजम्मेवारीलाई िशरोपर गद व्यवहािरक पै ूितब ता जनाउन इॐाएलीह बाट
अपेक्षा गिरएको िथयो। त्यो अपेक्षा फेिर ितनीह

ूित ा गिरएको दे शमा जान

लागेकै बेलादे िख ती इॐाएलीह बाट गिरएको िथयो। यो व्यवःथाको पुःतकमा

यसरी िचऽण गिरएको छ: ४० वषर्को म भूिमको याऽा पिछ अब परमेँवरले
गनुभ
र् एका करारका ूित ाह

पूरा हुन लागेका िथए। उहाँको तफर्बाट

ु न्ु थ्यो। त्यसकारण, इॐाएलीह कोतफर्बाट
गिरएको कबुल उहाँले पूरा गद हुनह

गिरएको करारको सहमित पूरा गनर् मोशाले ितनह लाई आ ान र अतीर्
िदइरहे का िथए। अगववक्ताह ले लेखेका साममीह

सबै त्यही आ ान वा अनुरोधह

आधारभूतमा ूायजसो

िथए: मािनसह ले आफ्नो तफर्बाट करारको

शपथ (वतर्मान पिरूेआयमा बिप्तःमाको बेलामा िलएको शपथ) ितनीह ले
कायार्न्वयन ग न्।

मीका ६:१-८ सिहत अ

पदह

पिन पढ्नहोस्। परमेँवरले आफ्ना

ँ व्यवःथाको
जनह लाई के आ ान गद हुनहु न्ु छ र उहाँले गनुभ
र् एको आ ानसग
पुःतक कसरी िमल्दछ? हेनह
र्ु ोस्, "१ परमूभ ु जे भन्नुहन्ु छ, सो ितमीह

ध्यानिसत सुन: “खड़ा होओ, र पवर्तह का सामु ितमीह को उजुर पेश गर, र
ितमीह

् २ हे पवर्त हो, हे पृथ्वीका अनन्त जग
के भन्छौ डाँड़ाह ले सुनून।

हो, परमूभ ुको आरोप ध्यानिसत सुन। िकनिक आफ्नो ूजािसत उहाँको गुनासो

छ, उहाँले इॐाएलमािथ एक अपराधको दोष लाउँदैहन
ु हु न्ु छ। ३ “हे मेरा ूजा,

मैले ितमीह लाई के गर? मैले कसरी ितमीह लाई बोझ बोकाएको छु र?

मलाई जवाफ दे ओ। ४ मैले त ितमीह लाई िमौदे शदे िख मािथ ल्याए ँ र

ँ ितमीह का अगुवा हुनलाई
ितमीह लाई दासत्वको दे शबाट मोल ितरे र छु टाए।

ँ ५ हे मेरा ूजा, मोआबको राजा
मोशा, हा न र िमिरयमलाई पिन मैले पठाए।

बालाकले के सल्लाह गरे को िथयो, र बओरको छोरो बालामले त्यसलाई के
जवाफ िदयो, त्यो ःमरण गर। िश ीमदे िख िगलगालसम्मैको याऽालाई सम्झ,

तािक ितमीह ले परमूभ ुका धािमर्क कामह लाई जान्न सक।”

६ के िलएर

ँ के एक
म परमूभ ुको सामु आऊँ, र उच्च भएका परमेँवरको सामु िनहु ?

वष बाछाह

िलएर होमबिल चढ़ाउनलाई म उहाँको सामु आऊँ? ७ के

१६९

परमूभ ु हजार भेड़ाह

र तेलका दश हजार नदीिसत ूसन्न हुनहु न्ु छ र? के म

आफ्नो अपराधको लािग मेरो जेठो छोरालाई र मेरो ूाणको पापको लािग मेरो

शरीरको फललाई चढ़ाऊँ? ८ ए मािनस, जे असल छ, त्यो उहाँले ितमीलाई

दे खाउनुभएको छ। र परमूभ ुले ितमीबाट के चाहनुहन्ु छ? केवल यित,

ठीकिसत काम गनू र् र कृपालाई ूेम गनू र् र ितॆा परमेँवरिसत िवनॆ भएर
िहँ नू" (मीका ६:१-८), "तर न्यायचािहँ नदीझ र धािमर्कता किहले नसुक्ने

खोलाझ बिगरहोस्!" (आमोस ५:२४) र "िकनभने म बिलदान होइन, दया

चाहन्छु , र होमबिलभन्दा परमेँवरको मान्यता अझ बढ़ी चाहन्छु " (होशे
६:६)।

मीकामा

लेखेका

पदह लाई

बाइबलका

िव ानह ले

"करारको

उल्ल नको मु ा परमेँवरले पेश गनुभ
र् एको" भनेर दे खेका छन्। परमेँवरका
जनह ले आफूले गरे का करार वा शपथलाई भ

िव
ःप

मा उहाँले मु ा हाल्नुभएको दे खाइएको छ।

पमा ूःतुत गरे का छन्, "आफ्ना जनह को िब

गरे कोले ितनीह को

मीकाले मीका ६:२मा
मा परमेँवरले गुनासो

वा उजुर गनुभ
र् एको छ।" यो गुनासो वा उजुर "complain कम्प्लेन” (riv

िरभ- गुनासो) कानुनी पमा वहस गिरनु हो। करार ारा परमेँवरसँग सम्बन्ध

रािखराख्नेमाऽ नभएर कानुनी पमै त्यसलाई थामी राख्ने भनेर त्यसले िचऽण
गरे को छ। यस मािमलामा हामी अचम्म मा ुह ु

नै व्यवःथा, ऐन वा दश आ ा िथयो।

िकनभने करारको केन्ििवन्दु

मीकाले व्यवःथाकै पुःतकबाट कितपय शब्दह

उतारे का िथए:

"यसै कारण अब हे इॐाएली हो, परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले ितमीह बाट

चाहनुभएका कुरा यी नै हुन:् ितमीह ले आफ्ना परमूभ ु परमेँवरको डर मान,

उहाँका सबै मागर्मा िहँड़, उहाँलाई ूेम गर, आफ्नो सारा

दय र ूाणले

ु ा आ ा र िविधह
आज ितमीह लाई आदे श गरे का परमूभक

मान" (व्यवःथा

परमूभ ु ितमीह का परमेँवरको सेवा गर, र ितमीह का िहतको लािग मैले

१०:१२-१३)।

व्यवःथाबाट िसधै आ ा वा िविधह

भनेर अक्षरस अनुवाद नगिर

ँ
ँ छन् जसले पिन न्यायी हुन ु र दयालु
मीकाले ितनीह को भावनालाई औल्याउ

ँ
ँ छन्।
हुन ु भनेर औल्याउ

मीकाले व्यक्त गरे का आवाजह
धािमर्क िबयाकलापह

जसमा हजार

समयसापेिक्षत छ। दे खावटी धमर्,
भडा वा बोकाह को पशुबिल र

१७०

परम्पराको नाउँमा अ
छु भनेर िविभ

िबिधह

र अ भन्दा आफू असल, धमार्त्मा वा चोखो

र को पोशाक लगाएर दे खाउनु ूवृि

नै िकन नहोस्,

परमेँवरसँग करारको सम्बन्धमा ितनीह को ूाथिमक ःथान िथएन र छै न

भनेर मीकाको लेखमा िजिकर गिरएको छ। बािहरी पमा धमर्को खोल
लगाउनुको के असल वा फाइदा छ र यिद ितनीह को िनयत यसरी खराब छ

भने "िधक्कार ितनीह लाई, जसले अधमर्को युिक्त िनकाल्छन्, जो आफ्ना
ओ

ानमा ढल्केर खराब ष यन्ऽ रच्दछन्। िबहान उज्यालो हुने िबि कै त्यो

काम ितनीह

गिरहाल्दछन्, िकनभने त्यो गन सामथ्यर् ितनीह सँग छ। २

ितनीह ले खेतह को लोभ गरे र ती खोःछन्, र घरह को लोभ गरे र ती

् ितनीह ले मािनसको घर तथा उ रािधकार ठगेर िलन्छन्"
कब्जा गछर्न।
(मीका २:१-२)। इॐाएलीह

सारा सं सारको िनिम्त ज्योित वा ूकाश वा

आत्म ानले भिरएको हुनपु दर्थ्यो। त्यसले गदार् सं सारका रा ह ले अचम्ममा ै
यो व्यक्त गनर् सक्नुपदर्थ्यो:

"ितमीह ले ती मान र पालन गर, िकनिक यसै बाट अ

जाितह का

अिग ितमीह का बुि मानी र समझको ूचार हुनेछ। यी सबै िविधह
उनीह ले भन्नेछन्, “अवँय यस महान् जाितका मािनसह

सुनेर

खू बै बुि मान् र

समझदार रहे छन्” ( व्यवःथा ४:६)। त्यसकारण ितनीह को आचरणमा
बुि

ान र समझसिक्त अपनाउनुपदर्थ्यो। दया, माया, न्याय, क णा जःता

सबैको िहत हुने गुण ती बुि

र समझशिक्तमा समावेश भएको िथयो।

५. दािनएलको ूाथर्ना
ूिस

बाइबलको पिहलो खण्ड वा पुरानो करारमा धेरै उल्लेखनीय वा

ूाथर्नाह

छन्। ितनीह मा दािनएल ९ पिन एक हो। दािनएलले

यिमर्याको सन्दे श पढे का िथए। इॐाएल ७० वषर्सम्मको उजाड वा ध्वंसात्मक
पिरिःथित (दािनएल ९:२) पार हुनै लागेको िथयो तब दािनएलले
परमेँवरसँग ूाथर्ना गनर् सु

गरे का िथए।

त्यो ूाथर्ना अत्यन्तै उल्लेखनीय िथयो। त्यो ूाथर्ना

दय खोलेर
दयिवदारक,

ँ ाभरी आश
ँ ु बगाएर आफ्ना र उनका जनह का
ममर्ःपशीर् िथयो। उनले आख
पापह

ःवीकार गद परमेँवरसँग क्षमा याचना गरे का िथए। फेिर त्यसै वखत

उनले ितनीह मािथ आइ परे को िवपि लाई ितनीह को चालचलन अनुसार
परमेँवरको उिचत न्याय भनेर ःवीकारे का िथए।

१७१

ध्यान
िवषयबःतुह

गरे र

दािनएल

९:१-१९

पढ्नुहोस्।

त्यहाँ

तपाईँले

के

पाउनुहन्ु छ जसले व्यवःथाको पुःतकितर िसधै सम्बन्ध भएको

दे खाउँछ? हेनह
र्ु ोस्, "१ अहासूरसका छोरा दाराको ूथम वषर्मा, जो मादी

वंशका िथए र बेिबलोनी* राज्यका शासक तुल्याइएका िथएÑ २ उनका

राज्यकालको ूथम वषर्मा म, दािनएलले, यिमर्या अगमवक्तालाई िदइएको
परमूभ ुको वचनअनुसार, धमर्शाःऽबाट बुझ िक य शलेमको उजाड़ अवःथा

स री वषर्सम्म रहनेछ। ३ यसकारण उपवाससाथ भाङ्मा ओढ़े र खरानी धसी

ूाथर्ना र अन्तिबर्न्ती गद परमूभ ु परमेँवरितर फकर ्। ४ मैले पाप ःवीकार

गद परमूभ ु मेरा परमेँवरलाई ूाथर्ना गर: “हे परमूभ,ु महान् र भययोग्य

ँ ूेमको
परमेँवर, जसले उहाँलाई ूेम गन र उहाँका आ ा पालन गन सबैसग
करार पूरा गनुह
र् न्ु छ, ५ हामीले पाप गरे का छ र गल्ती गरे का छ । हामी दुंट

भएका छ र बागी बनेका छ , हामी तपाईंका आ ा र धािमर्क िनयमह बाट
तकका छ । ६ हामीले तपाईंका सेवक अगमवक्ताह का कुरामा ध्यान िदएन ,
जसले तपाईंको नाउँमा हाॆा राज्यह , हाॆा ूधानह

र हाॆा िपता-पुखार्ह

र

ँ बोलेका िथए। ७ “परमूभ,ु तपाईं धमीर् हुनहु न्ु छ, तर
दे शका सबै मािनसह सग
तपाईंूित भएको िवँवासघातको कारणले सबै दे शह मा छरपंट पािरएका
निजक र टाढ़ा बःने, हामी यहू दाका मािनसह

जनताह
ूधानह
िव

र य शलेम र इॐाएलका

लाजले ढािकएका छ । ८ हे परमूभ,ु हामी र हाॆा राजाह
र हाॆा िपता-पुखार्ह

हाॆा

लाजले ढािकएका छ , िकनभने तपाईंको

मा हामीले पाप गरे का छ । ९ हामी उहाँको िव

मा बागी भएका छ ,

य िप परमूभ ु हाॆा परमेँवर कृपालु र क्षमाशील हुनहु न्ु छ। १० हामीले
परमूभ ु हाॆा परमेँवरका आ ा पालन गरे का छै न
अगमवक्ताह

ारा िदइएका िनयमह

र उहाँका सेवक

पिन मानेका छै न । ११ तपाईंको

आ ापालन गनर् अःवीकार गरी सम्पूणर् इॐाएलले तपाईंको व्यवःथा भ

गरे का

छन् र तपाईंदे िख टाढ़ा भएका छन्। “यसकारण परमेँवरका सेवक मोशाको

व्यवःथामा उिल्लिखत सराप र शपथ गिरएका फैसलाह

छन्, िकनभने तपाईंको िव
िवपि

वचनह

ल्याएर हाॆा िव

हामीमािथ खन्याइएका

मा हामीले पाप गरे का छ । १२ हामीमािथ ठू लो

मा र हाॆा शासकह का िव

मा बोल्नुभएका

तपाईंले पूरा गनुभ
र् एको छ। य शलेमिसत आकाशमुिन किहल्यै

नगिरएको व्यवहार गिरएको छ। १३ मोशाको व्यवःथामा लेिखएजःतै यी सबै
िवपि

हामीमािथ

आएका

छन्,

तैपिन

आफ्ना
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पापदे िख

फकीर्

तपाईंको

सत्यतालाई ध्यान िदएर हामीले परमूभ ु हाॆा परमेँवरको कृपा खोजेका छै न ।
१४ हामीमािथ िवपि

ल्याउन परमूभ ु अनकनाउनुभएन, िकनभने परमूभ ु हाॆा

परमेँवर उहाँले गनुह
र् न
ु े सबै कुरामा धमीर् हुनहु न्ु छ। तापिन हामीले उहाँको

आ ा मानेका छै न । १५ “अब हे परमूभ ु हाॆा परमेँवर, जसले आफ्ना

जनह लाई शिक्तशाली हातले िमौदे शबाट ल्याउनुभयो र आजको िदनसम्म
आफ्नो नाम िःथर राख्नुभएको छ, हामीले पाप गरे का छ , हामीले गल्ती गरे का

छ । १६ हे परमूभ,ु तपाईंका धािमर्क कायर्अनु प तपाईंको सहर, तपाईंको

पिवऽ डाँड़ा य शलेमबाट आफ्नो बोध र रीस हटाउनुहोस्। हाॆा पाप र हाॆा

िपता-पुखार्का अपराधले गदार् य शलेम र तपाईंका मािनसह

हाॆा विरपिरका

मािनसह का सामु िगल्लाका पाऽ बनेका छन्। १७ “अब हे हाॆा परमेँवर,
आफ्नो दासको ूाथर्ना र अन्तिबर्न्ती सुन्नुहोस्। हे परमूभ,ु तपाईंको आफ्नै

खाितर आफ्नो उजाड़ पािरएको पिवऽःथानमािथ कृपा- िंट रािखिदनुहोस्। १८
ँ ा खोल्नुहोस् र तपाईंको नाउँ
हे परमेँवर, आफ्नो कान थाप्नुहोस् र आख
बोकेको सहरको उजाड़ अवःथा हेनह
र्ु ोस्। हामी धमीर् छ भनेर यो िबन्ती गरे का

छै न , तर तपाईंको महान् कृपाको कारणले। १९ हे परमूभ,ु सुन्नुहोस्! हे

र् ोस्! हे परमूभ,ु सुन्नुहोस् र कारबाई गनुह
र् ोस्। हे मेरा
परमूभ,ु क्षमा गनुह

र् ोस्, िकनभने तपाईंको सहर र तपाईंका
परमेँवर, आफ्नो खाितर िढलो नगनुह
मािनसह ले तपाईंको नाउँ बोकेका छन्।”

इॐाएल रा ले करार पालन गदार् ितनीह ले पाउने फल के हुनेछ

भनेर व्यवःथाको पुःतकमा िदएको चेतावनीको

ाक्कै सारांश दािनएलको

ूाथर्नामा दे खाउँछ। दुई पल्ट दािनएलले "मोशाको व्यवःथा" (दािनएल

९:११,१३) भनेर सम्बोधन गरे का िथए। िनँचय नै उनले सम्बोधन गरे को

ँ
मािमलामा व्यवःथाको पुःतक वा िवशेष गरे र यसै लाई औल्याएको
हुनपु छर्।
परमेँवरको आ ा पालन नगदार् इॐाएलीह

भूिमबाट लखेिटएको

िथयो भनेर व्यवःथाको पुःतकमा लेिखएको िथयो (व्यवःथा ४:२७-३१ र

व्यवःथा २८)। परमेँवरलाई िवँवासघात गदार् इॐाएलीह लाई के हुनेछ
भनेर मोशाको चेतावनी अनुसार नै

(व्यवःथा ३१:२९) ितनीह मािथ दुगिर् त

आइपुगेको िथयो।

यो कःतो दु:ख लाग्दो पिन िथयो। इॐाएललाई उनका विरपिर

रहे का रा ह ले, “अवँय यस महान् जाितका मािनसह
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खू बै बुि मान् र

समझदार रहे छन्” (व्यवःथा ४:६) भनेर ितनीह को तािरफ गनुप
र् नको स ा
त्यो रा

त "िगल्लाको पाऽ" पो ब

पुगेछ (दािनएल ९:१६)।

जब िबपत् आइ पछर् ूायजसो मािनसह ले सोध्ने "यो िकन?" भ े

ँ ाभरी आश
ँ ु च ुहाउँ दै िबन्ती गरे को दािनएलको ूाथर्नामा किहल्यै पिन
ूँन आख
उल्लेख गरे को दे िखन्दै न। व्यवःथाको पुःतकलाई नै मनन गरे र गरे को
ूाथर्नामा उनले "िकन?" भ े ूँन किहल्यै पिन गरे न, िकनभने उनलाई थाहा

िथयो ती िवपतह

िकन आइपर्यो। इॐाएलीह मािथ आइपरे को खराब वा

िबपत ितनीह को अन्धो भाग्यको कारण वा अकःमात अपझर्त र ूाकृितक
दै वी ूकोप जःतो आएको िथएन भनेर दािनएल र अ

ूवासी जीवन

िबताइरहे का अगमवक्ताह ले थाहा पाउन व्यवःथाको पुःतकले दे खाएको
िथयो। ितनीह मािथ जे आपद िवपत् वा दु:खह
कारणले भएको िथयो। यिद ितनीह
उहाँका आ ाह

पालन गरे न र दु

परमेँवरको उिचत मागर्मा िहँडेन,

बाटोमा िहँडे ितनीह लाई के हुनेछ भनेर

ितनीह ले पाएको चेतावनी अनुसार नै ितनीह
िथयो।
िवपि

आइपुगे ती ितनीह कै

िवपतको फन्दामा परे को

तर दािनएलको ूाथर्नाको उल्लेखनीय पक्ष भनेकै ती सबै दुगत
र् ी वा

इॐाएलीह मािथ आएतापिन त्यहाँ आशा छ भनेर उनले व्यक्त गरे को

वाःतिवकता

िथयो।

ितनीह ले

परमेँवरलाई

ितनीह लाई त्याग्नुभएको िथएनन्। झ

त्यागेतापिन

परमेँवरले

हे दार् उहाँले त्यागेको दे िखएतापिन उहाँ

ितनीह ूित िचिन्तत नै भएको िथयो। इॐाएलीह को पिरिःथितलाई माऽ
बुझाउन होइन तर पुनःथार्पनाको ूित ा पिन व्यवःथाको पुःतकले उपलब्ध
गराएको छ।

येशूको मृत्यु र बुसमा उहाँको मृत्युको बारे मा गिरएको भिवंयवाणी

दािनएल ९:२४-२७मा पढ्नुहोस्। इॐाएलीह को ूवासी जीवन र फेिर फिकर्ने

ँ
ँ दै दािनएल र (हामी सबैलाई) त्यो भिवंयवाणी िकन
ूित ाको सन्दभर् औल्याउ

र्ु ोस्, "२० जसै म बोल्दै र ूाथर्ना गद, मेरो आफ्नै पाप र
िदएको िथयो? हेनह

मेरा इॐाएली जाितको पाप ःवीकार गद र उहाँको पिवऽ डाँड़ाको लािग

ँ िबन्ती गदिथएÑ
ँ
२१ जसै म ूाथर्नामा नै िथए,ँ
परमूभ ु मेरा परमेँवरसग

पिहलेको दशर्नमा मैले दे खेका मािनस, गिॄएल, साँझका बिलदानको समयमा
ँ उड़े र मकहाँ आए। २२ उनले मलाई आदे श िदए र भने, “हे दािनएल,
वेगसग

अिहले म ितमीलाई अन्त ार्न र समझ िदन आएको छु । २३ ितमीले ूाथर्ना
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गनर् थाल्ने िबि कै ूाथर्नाको उ र िदइयो, जुनचािहँ ितमीलाई बताउन म

आएको छु , िकनिक ितमी अित सम्मािनत छौ। त्यसकारण सन्दे शलाई िवचार

गर र दशर्न बुझ। २४ “ितॆो जाित र ितॆो पिवऽ सहरको िनिम्त अपराध

खतम पानर्, पाप समाप्त गनर्, दुंटताको लािग ूायिँचत गनर्, अनन्त धािमर्कता

ल्याउन, दशर्न र अगमवाणीलाई मोहोर लगाएर बन्द गनर् र महापिवऽःथानलाई

अिभषेक गनर् स री Õसातह Ö* को आदे श तोिकएको छ। २५ “यो जान र

बुझ, य शलेमको पुनःथार्पन र पुनिनर्मार्ण गनर् यो आदे श जारी गरे को समयदे िख
अिभिषक्त जन, अथार्त ् एक शासक नआउञ्जेलसम्म सात Õसातह Ö र बयस ी

Õसातह Ö हुनछ
े न्। गल्ली र सु ङह सिहत यसको पुनिनर्मार्ण हुनछ
े , तर

दु:खको समयमा। २६ बयस ी Õसातह Ö पिछ ती अिभिषक्त जन हटाइनेछन् र
ँ केही पिन रहनेछैन। शासकका मािनसह
ितनीसग

आएर त्यस सहर र

पिवऽःथानलाई िवनाश गनछन्। अन्त बाढ़ीझ आउनेछ: लड़ाइँ अन्तसम्म

रहनेछ, र उजाड़ अवःथाह को आदे श जारी भएको छ। २७ धेरै जनािसत एक

ÕसातÖ * को लािग ितनले एउटा करारको सदर गनछन्। ÕसातÖ-को बीचमा

ितनले बिलदान र भेटीलाई समाप्त गनछन्। अिन मिन्दरको एक भागमा ितनले

िवनाशकारी घृिणत थोक खड़ा गनछन्, जबसम्म ितनीमािथ आदे श गिरएको अन्त
खन्याइनेछैन।”
उपसं हार:
थप जानकारी: " मीका ६:१-८ पुरानो करारको महान् वा उल्लेखनीय पदह

् ई.पू. आठ शताब्धीमा रहे का अगमवक्ताह को सन्दे शको सारलाई ती
हुन।

पदह ले दे खाउँदछन्। ितनीह मा आमोस ५:२४ र होशे ६:६ पिन छन्।
उहाँका जनह ले करार भ
िव
भएर

गरे कोमा य े परमेँवरले उहाँका जनह को

मा मु ा हाल्नुभएको उजुर मािनसह ले सुनोस् भनेर अगमवक्ता भावुक
दयलाई नै छु ने गरे र ूःतुत गरे का िथए। त्यो न्याय अदालतको फैसला

हे न न्यायिधशह

पहाड र डाँडाह

िथए िकनभने इॐाएल दे शको अिःतत्व हुन ु

भन्दा अिघ र परमेँवरले ितनीह सँग गनुभ
र् एको कारोबारभन्दा पिहले ितनीह
खडा भएका िथए। इॐाएलीह ले करार भ

गरे कोमाऽ ितनीह लाई िसधै

आरोप नलगाइकन परमेँवरूित ितनीह को के आरोप छ भनेर उहाँले

ितनीह लाई

सोध्नुभएको

िथयो।

उहाँले

मनै

छु ने

गरे र

ितनीह लाई

सोध्नुहन्ु छ, 'होइन, मैले के गर र? मैले ितमीह लाई कसरी पेल र?'
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अन्यायको मारमा परे काले कितपय गिरब मािनसह

असल काम गनर् थाकेको

परमेँवरसँग गिरएको करार, िविधिवधान र आ ाह

पालन गनर् थाक्न थालेको

हुनपु थ्य । धनी हुने तँछाडमछाड र होडबाजीमा कितपय धनी जिमन्दारह

हुनपु थ्य ।"-राल्फ एल. िःमथ, वडर् िबिब्लकल कमेन्टे री, मीका-मलाकी,

(माण्ड रािपडस, िमिशगन: वडर्, १९८४, ठे ली ३२, पृ. ५०बाट

पान्तिरत।

"राजा योिशयाहले आफ्नो दे शमा आमूल पिरवतर्न र सुधार ल्याउने

बममा उनले ूत्येक मूितर्को नाम िनशानै नरािखकन नाश गरे का िथए।
इॐाएल दे शमा विरपिर रा का काठ र ढु ाका मूितर्ह
ःथापना गरे का िथए र परमेँवरकै जनह

िभऽाएर जताततै

भनेर दावी गनह ले ितनीह लाई

ढोग्दथे र पूजा गदर्थे। ती दे वीदे वताह लाई पूजा गन िसलिसलामा अनेक
खराब र घृिणत सं ःकार र चालचलनह

पिन िथए। जबसम्म इॐाएलमा मूितर्

पूजा भइरन्थ्यो तबसम्म खराब सं ःकार, चालचलन र तत्वह लाई त्यस
दे शबाट हटाउन मािनसको शिक्तभन्दा बािहर िथयो। तर इॐाएल दे शलाई
मूितर्पूजा र त्यससँग आएका खराब तत्वह लाई िनमूल
र् गन काममा उनी
ढतापूवक
र्
जुटेका िथए।"-एलेन जी

४०१बाट

ाइट, ूोफेटस् एण्ड िक स्, पृ.

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:

अ. हो हामीह

ँ भएका वतर्मान
ह । हामीसग

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह

समयसापेिक्ष सत्य सन्दे शले हामी पौरािणक इॐाएलको ठाउँमा हामीह

रहेको दे ख्दछ । त्यो त ठीकै हो। हामीमा ती सत्यह

वरपिररहेका रा ह ले सु

ज री छ। ती सत्यह

छन् जुन हाॆा

हामीमा हुन ु हाॆो

िनिम्त महान् अवसर हो। तर हामीमा भएका सत्य र हामीलाई िदएका
िजम्मेवारीह
सक्नुहन्ु छ?

अनुसार हामी कसरी चिलरहेका छ , के तपाईँ सोच्न

आ. मान तपाईँ दािनएल हुनहु न्ु छ रे । शऽुह ले तपाईँको दे शलाई िजतेको

ू ा गन दे शको
छ, तपाईँको आःथाको केन्ििवन्दु मिन्दरलाई मूितर्पज

शासक वगर्ले ध्वःत पारे रे । तर तपाईँलाई वा कुनै पिन यहू दीलाई
ान भएको व्यवःथाको पुःतकको

ानले त्यःतो भयानक पिरिःथितमा

पिन परमेँवरूित िन ावान भएर बःन कसरी सहयोग गनर् सकेको िथयो
भनेर तपाईँको अनुभव भएको छ? अथार्त ् जे भयो र िकन भयो सो

१७६

दािनएललाई बुझाउन व्यवःथाको पुःतकले कसरी म त गरे को िथयो।
हामी गुिळरहेको कहािललाग्दो समय, घट्ना, आपदिवपद, महामारी,
आत िकत

गन

राजनैितक,

सामािजक,

दाशर्िनक

र

मनौवै ािनक

मािमलाह को कसरी सामना गन भनेर हामीमा भएका धमर्शा को
ानले हामीलाई कसरी सहयोग गदर्छ? यिद हामीमा बाइबलको

ान

छै न भने हामी पिन धेरै िनराश, हतोत्साहमा पिररहेका हुन्छ । त्यसले

गदार् हाॆो आःथा, िन ा र िवँवासको केन्ििवन्दु बाइबल नै िकन
हुनपछर् भनेर मािथका ूँनह को जवाफले हामीलाई कसरी िसकाउँछ?

इ. दािनएल ९:२४-२७मा उल्लेख गिरएको ७०-हप्ताको भिवंयवाणी फेिर

सरसतीर् हेनह
र्ु ोस्। त्यस भिवंयवाणीमा करारको भूिमका के छ र
करारको अवधारणा त्यस भिवंयवाणीमा र हाॆो िनिम्त कितको
मह वपूणर् छ?

१७७

कथा ११
ूेमको सुई
जा

डो -वुवन, ६५, दिक्षण कोिरया

पीप, पीप, िदनको धेरै पल्ट मेरो मोबाइलमा आपतकािलन

सचेत गन सूचना आइरहन्छ। त्यस सन्दे शमा कोरोना

भाइरसको बारे मा जानकारी र घर नछोड्न चेतावनी
िदइरहन्छ। दिक्षण कोिरयाको जुन क्षेऽमा म रहन्छु त्यस

क्षेऽ कोरोनारिहत क्षेऽ भनेर घोिषत गिरएको िथयो। तर

एक िदन एक जना िबरामी नम्बर ३१ले मेरो क्षेऽमा भाइरस ल्यायो। त्यो
व्यिक्त मूख्य समूहबाट अलग भएको इसाई भेलामा भाग िलइरहे को िथयो।

त्यो भेलाले भाइरसलाई अत्यिधकमाऽामा फैलाएको िथयो। मेरो सहर मेरो

दे शको यःतो क्षेऽ बन्यो जहाँ भाइरस ितगितमा
फैलाउने नामा कमाउन
ु
थाल्यो।

मिहनािभऽ

हरे क

िदन

६०००

सय

जनालाई

मािनसह

भाइरसले

भाइरसले

सताएको

सताउन

दे खायो।

थाल्यो।
जब

एकै

राि य

समाचारले िदनिदनै मेरो क्षेऽमा भाइरसको बारे मा समाचार िदन थाल्यो तब

सारा दिक्षण कोिरयाका मािनसह ले हाॆो क्षेऽलाई नराॆो

ि ले हे न र् थाल्यो।

ितनीह ले अनुमान गनर् थालेिक दिक्षण कोिरयामा भाइरस फैलाउनुमा हाॆो

क्षेऽको ूमुख हात छ।
र

सबै थोक बन्दाबन्दी भयो। िबशाल बजारह मा, बािहरी बजारह मा

रे ःटु रेन्टह मा

मािनसह

शुन्य

हुन

थालेको

िथयो।

सडकमा

केही

कारह माऽ चलेको िथयो। नदे िखने भाइरसले सबै सं सारलाई उथलपुथल नै

गरायो।त्यस भाइरसले मेरो चचर्लाई पिन असर पारे को िथयो। दशक दे िख मैले

ँ तर मेरो आराधना र
येशूूितको मेरो ूेमलाई खुला पमा सुनाइरहे को िथए।

सुसमाचार सुनाउने कायर्बमह

र

हुन थालेको िथयो। परमेँवरको चचर्

जबरजःती बन्द गनुप
र् छर् िक भ े कुराले मेरो मनमा अ ा जमाउन थाल्यो। के

सुसमाचार फैलाउने काम च ुपचाप मैले छोड्नु पछर् र वा पिरिःथित सुधार

भएपिछ म पखर्न ु पछर्? तर म च ुपचाप रहन सिकँन। जब सं सार बन्द
ँ
भइरहे को िथयो, म ूाथर्ना गिररहे को िथए।

"हे िूय िपता, मलाई थाहा छ िक िवँव सङ्कट तपाईँको अवसर

हो। तपाईँले मलाई के अवसर िदनुहन्ु छ र?" मैले बारम्बार ूाथर्ना गर।

एक िदन मेरो अन्त्यन्तै अन्धकार िदमागमा अचानक चिहिकलो ज्योित

चम्क्यो। एउटा चचर्को ःवाःथ्य िवभागको कायर्बममा हात धुने औषधी
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ँ "ओहो, मािनसह
बनाउन मैले िसकेको िथए।

हान्ड सािनटाइजर अथार्त हात

सफा राख्ने झोलको आवँयकता अिहले भएको छ," भनेर मैले सोच।
सरकारको ःवाःथ्य िवभागको सहयोगले मेरो चचर्का साथीह ले १००० िससी

हान्ड सािनटाइजर बनाय र बजारमा िबतरण गर्य । हामीले माःक र हातमा

पञ्जा लगाएर त्यस सानेटाइजर िवतरण गर्य । मािनसह ले अत्यन्तै खुशीसाथ

ितनीह

हाॆो हातबाट िलए, मान सं सारमा त्यो अत्यन्तै अमूल्यको उपहार
दयदे िख आभािरत भए। हामीले हामी कुन चचर्बाट आएका ह

हो। ितनीह

भनेर खुलेर त भनेन , तर धेरै मािनसह ले हामीलाई सोध्न थाले, "तपाईँह
कहाँबाट आउनुभएको हो?" वा "कुन सं ःथामा तपाईँह
अिन हामीले जवाफ िदय िक हामीह

ु न्ु छ?"
सं लघ्न हुनह

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ह ।

सङ्कटले हामीलाई अवसर ूदान गरे को िथयो। जब हामीह ले

परमेँवरको ूेम हाॆो कामबाट बाँ
दयह

माःकह

पिग्लन थालेको िथयो।

ो, तब कोिभड-१९ले कथािङ्मएका

अिन परमेँवरले अक अवधारणा िदनुभयो। जब दिक्षण कोिरयामा
पसलह मा पाउन छो

ो, तब मािनसह

पसलह मा अत्यन्तै कम भएको माःकह

िक

आतिङ्कत बनेको िथयो।
मािनसह

धेरै लाममा

पिखर्एर उिभन थालेको िथयो। "ती सं घषर् गिररहे का मािनसह लाई मैले कसरी

सहायता गन?" भनेर मैले सोच्न थाल।

जब मैले यो सोच, तब म युवा अवःथमामा हुँदा िसलाइ मेिशनमा

लुगा िसउन िसकेको याद आयो। मैले घरमै कपडाको माःक िसलाउन थाल।
जब मैले माःकह

बनाउन थाल, तब चचर्को अ

सदःयह ले सुने र

ितनीह ले सहयोग गनर् थाले। ितनीह को सं लघ्नताले मलाई झन उत्सािहत

बनायो

सदःयह

र

बल

पिन

िदयो।

सुसमाचारीय

ूचारबाट

अलिगएका

चचर्को

कोिभड-१९को कारण भी मा बल पाइरहे कोमा मलाई धेरै खुशी

ु न्ु छ। सङ्कटह लाई उहाँले अवसरको
लाग्यो। हाॆो परमेँवर अचम्मको हुनह
पमा ूयोग गनुह
र् न्ु छ। भाइरसले गदार् मािनसह

पुगेकाह

एक आपसमा टाढा हुन

हान्ड सािनटाइजर र माःकले गदार् निजक हुन थाल्यो। हामीले

३००० हान्ड सािनटाइजर िससीह

र सय माःकह

िबतरण गर्य ।

यसरी हान्ड सािनटाइजर र माःक िबतरण गन काम परमेँवरको

शिक्तले भएको मैले महसुस गर। तर ूाथर्ना गछु र् िक यस िवँव कोिभड१९ले होइन तर "परमेँवरको बारे मा
भिरयोस्," (यशैया ११:९)।

ान समुिमा पानी भिरएको जःतै
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