४

ितम्रो सारा दयले
परमे वरलाई प्रेम गर

यस अध्यायका मूल पदह : व्यवःथा ६:४,५, व्यवःथा १०:१२, एिफसी २:११०, ूकाश १४:६,७, व्यवःथा ४:३७, व्यवःथा ११:१ र मकूर्स १२:२८३०।

यस अध्यायको मूल सार पद: "ितमीह ले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई आफ्नो
सारा

दयले आफ्नो सारा आत्मा वा ूाणले र आफ्नो सारा बाहुबल वा शिक्तले

ूेम गर" (व्यवःथा ६:५

पान्तिरत)।

यहू दी धमर्मा गिरने मह वपूणर् ूाथर्नाका शैलीह मा व्यवःथा ६बाट

िलएको एउटा पिन हो। यसलाई "िशमा Shema" भिनन्छ। यो िहॄू भाषामा
गिरने ूाथर्नामा सबभन्दा पिहलो शब्द हो। यो शामा shama भ े मूल

शब्दबाट आएको हो। यसको अथर् "सु ु" वा "आ ाकारी हुन"ु हो। यो शब्द

व्यवःथाको पुःतकमामाऽ होइन पुरानो करारभिर नै दे खापरे को छ (नयाँ
करारमा त झन जोिशलो पाराले ूयोग गिरएको छ-अनुवादक)।

िहॄू भाषामा यो शेमाको पिहलो हरफ यस ूकारको छ: Shema

Yisrael Adonai Elohenu Adonai echad. शेमा इळाएल आडोनाइ
इलोहे न ु आडोनाइ इखाद। यसको अथार् "हे , इॐाएल: परमूभ ु हाॆो परमेँवर,

ु न्ु छ" (व्यवःथा ६:४
ूभ ु एक हुनह

पान्तिरत)। ूत्येक पल्ट जब यहू दीले यो

ँ ा बन्द गदर्छ। परमेँवरको बारे मा
उच्चारण गदर्छ तब उसले आफ्नो आख

सोच्ने समयमा कुनैले बाधा निदएको ितनीह ले चाहन्छ। शेमाको पिहलो

हरफमा एकईँवर आडोनाइ इलोिहनुूित ूितब ता जनाउँछ, "ूभ ु हाॆो

परमेँवर" र अ

कुनै दे वीदे वताह

होइन तर उहाँमािथमाऽ बफादारी हुने

ु न्ु छ" भनेर पिन पढ्न
वादा हो। अझ यसलाई "ूभ ु हाॆो परमेँवर हुनह
सिकन्छ।
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जब इॐाएलीह

ूित ा गिरएको दे शमा पःन तयार भएका िथए

मोशाले ितनीह लाई पिहलो सम्बोधन गदार् उक्त सम्बोधनको पिहलो हरफ

हो। तर त्यसपिछ के शब्दह

बोले त्यसले सत्यलाई ूभावकारी पमा व्यक्त

गिरएको िथयो जुन त्यस समयको िनिम्त िनणार्यक िथयो।

१. परमेँवरलाई ूेम गनुर्
दे श

मोशाले ितनीह को इितहासको बृतान्त सुनाएपिछ इॐाएलीह

कब्जा

नीितिनदशनह

गनर्

र

त्यहाँ

फिलफाप

हुन

ितनीह

के

गनुप
र् छर्

कनान
भने

उनले िदन थालेका िथए। यथाथर्मा भ े हो भने व्यवःथाको

पुःतको मूख्य भाग नै त्यो हो भने पिन हुन्छ: करारको ूितव तामा रिहरहन

ितनीह कोतफर्बाट के गनुर् आवँयकता छ भनेर परमेँवरले ितनीह लाई

भिनरहनुभएको िथयो। जुन करार परमेँवरले आफ्नो अनुकम्पा र अनुमह ारा

ितनीह का पूखार्ह सँग गनुभ
र् एको िथयो र अिहले पूरा हुन लागेको िथयो।
व्यवःथा ६ अध्यायको सु

यसरी हुन्छ: " १ ितमीह ले यदर्न पार

गई अिधकार गनर् लागेको दे शमा पालन गनर् भनी परमूभ ु ितमीह का

परमेँवरले ितमीह लाई िसकाउन मलाई हुकुम गनुभ
र् एका आ ा, िविध र

् २ सम्पूणर् जीवनभिर परमूभ ु ितमीह का परमेँवरको भय
िवधान यी नै हुन।
मानेर ितमीह
आ ाह

र ितमीह का छोराछोरी र नाितनाितनाले उहाँका सबै िविध र

पालन गनू,र् िक ितमीह को आयु लामो होस्" (व्यवःथा ६:१-२)।

व्यवःथा ६:४,५ पढ्नुहोस्। पद ५मा परमेँवरले इॐाएलीह लाई के

आदे श िदनुभएको िथयो? त्यसको अथर् के हो? हेनह
र्ु ोस्: " ४ हे इॐाएल, सुन,
परमूभ ु हाॆा परमेँवर एउटै परमूभ ु हुनहु न्ु छ। ५ ितमीह ले परमूभ ु आफ्ना

परमेँवरलाई आफ्नो सारा

दयले आफ्नो सारा ूाणले र आफ्नो सारा शिक्तले

ूेम गर" (व्यवःथा ६:४-५)।
ितॆो सारा

दयले ूेम गनुर् रे ....? यो आदे शले हामीलाई उत्सुकता

जगाउँछ। व्यवःथा िदएको बीचमा, चेतावनी, नीितिनदशन र परमेँवरले

गनुह
र् न
ु े रक्षात्मक कदमको वचनको बीचमा ितनीह ले परमेँवरलाई ूेम गनुर्
रे ! फेिर ल, ल, उहाँलाई ूेम गछु र् भनेर मुखले वा औपचािरक पमा ूेम

गनमाऽ होइन तर सारा

दय वा िदमागले, सारा ूाण वा आित्मयताले र सारा

बाहुबलले ूेम गनुप
र् छर् भ े उहाँको चाहना छ। परमेँवरले अपेक्षा गनुभ
र् एका

र् ा र अनन्त वा
ूेममा अखण्डता, शु , िनवार्ध, ःवच्छन्दता, ऽुटी नभएको, पूणत
परम जःता गुणह

हुनपु दर्छ।
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परमेँवरलाई हाॆो सारा

दय, िदमाग, आत्मा र बाहुबलले ूेम गनुर्

भनेको हामीले गन कुनै बःतु वा कुनैूितको ूेमभन्दा उहाँमािथको ूेमले

ूाथिमकता पाउनुपदर्छ। िकनिक हाॆो सम्पूणर् जीवन र अिःतत्व र सबै

ु न्ु छ। जब हामीले उहाँलाई ूेम गनर् सक्छ
थोकको जग र ॐोत उहाँ नै हुनह
तब ूत्येक थोकाई उिचत पमा ूेम गछ र जे पिन उहाँको

क्षमता हामीमा हुनेछ।

ि कोणले हे न

याद गनुह
र् ोस्, िहॄू शब्दमा "ितॆो" भ े शब्द एक बचन वा

व्यिक्तगत हो। ितॆो सारा
होइन

तर

दय, सारा आत्मा र सारा बाहुबल भनेर सामूिहक

व्यिक्तिवशेषलाई

ँ
औल्याइएको

छ।

हो,

परमेँवरले

सारा

जनसमूदायसँग बोिलरहनुभएको िथयो। तर त्यो सारा जनसमूदाय त्यसबेला

बिलयो हुन्छ जब त्यस समूदायको ूत्येक व्यिक्तले परमेँवरलाई चोखो ूेम
िदन सक्छ। हामी ठू लो समूहको एक भाग भएतापिन हामी व्यिक्तगत पमा
उहाँूित बफादारी हुन उहाँ चाहनुहन्ु छ। हामीह को िवँवासको कुनै पिन

िबयाकलापको जग वा आधार उहाँमािथको ूेममा हुनपु दर्छ। उहाँ को

ु न्ु छ र हाॆो िनिम्त उहाँले के गनुभ
हुनह
र् यो सोलाई आत्मसात् गरे र उहाँलाई
ूेम गनर् िसक्नुपदर्छ र हामीह

जुनसुकै काम गन उजार् वा बल उहाँूितको

ूेम र उहाँको ूेमले घचेडी रहे को हुनपु दर्छ (२ कोरन्थी ५:१४)।
सोच्नुहोस्, परमेँवरलाई तपाईँको सारा

दय वा िदमागले, ूाण वा आत्माले

र शिक्त वा बाहुबलले ूेम गनुर् भनेको के हो?

२. परमेँवरको भय वा उहाँको उपिःथितको महसुस गनुर्

आफूसँग भएको सबै थोकले परमेँवरलाई ूेम गर भनेर मोशाले

इॐाएलका सन्तानह लाई भनेको िथए। त्यो कुनै सरसल्लाह, अितर्, उपदे श,

िशक्षा, भनाई, अनुरोध नभएर आदे श िथयो। तर त्यस आदे शभन्दा केही

पदह

पिहले उनले ितनीह लाई अक आदे श िदएका िथए: "ितॆो परमूभ ु

परमेँवरको भय मा ु वा उहाँमािथ ौ ा राख्नु" (व्यवःथा ६:२

पान्तिरत)।

परमेँवरलाई ूेम गनुर् र उहाँको भय गनुर् वा उहाँमािथ ौ ा राख्नु

भनेको के हो र हामीले कसरी बुझ्ने? हेनह
र्ु ोस्, व्यवःथा १०:१२ " 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

परमेँवरको सेवा गर।"

दय र ूाणले परमूभ ु ितमीह का
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एउटा पदमा परमेँवरको डर मान भनेर ितनीह लाई आदे श िदएका

िथए भने, अक पदमा उहाँलाई ूेम गर भिनएकोछ। तर यस पदमा उहाँको

डर वा भय मा ु र त्यसै बखत उहाँलाई ूेम पिन गर भनेको छ। साधारण

बुझाइमा ूेम गनुर् र डराउनु भन्दा एक आपसमा बाझेको दे िखन्छ तर त्यसो

ु न्ु छ सो
होइन। तर परमेँवरको भय गनुर् भ ुको तात्पयर् उहाँ को हुनह

आत्म ान पाएर उहाँलाई हामीले आदरसम्मान, भिक्त, ौ ा दे खाउनु हो।
उहाँको ूभ ुत्वता, शिक्त, न्याय र धािमर्कताूित आँचयर्चिकत भएर

दयदे िख

चोखो मनले ौ ा दे खाउनु हो। उहाँलाई हे दार् हामी पापी छ , हामी कमजोरी
छ र हामी उहाँमािथ भरोसा राख्छ भ े भावना ःव:त जागेर आउनुपदर्छ।
पितत भएकाले हामी उहाँको व्यवःथालाई उल्ल न गरे का छ

र उहाँको

अनुकम्पा र अनुमहिबना हामी दोषी र अनन्तको मृत्युको भािगदार भएका छ ।
एिफसी २:१-१० पढ्नुहोस्। ती पदह

पढे र परमेँवरको भय मा ु

र त्यसैवखत उहाँलाई ूेम गनुर् भनेको के रहेछ भनेर हामीलाई ती पदह ले
कसरी बुझाउन खोज्दछ? " १ ितमीह

आफ्ना अपराध र पापह

ारा मरे को

बेलामा उहाँले ितमीह लाई जीिवत पानुभ
र् यो। २ ियनैमा यस सं सारको
रीितअनुसार र आकाशको शिक्तको मािलकअनुसार, अना ाकािरताका सन्तानमा

अिहले काम गन आत्माअनुसार ितमीह

अिघ एक पल्ट चल्दै िथयौ। ३

ितनीमध्ये हामी सबै पिन शरीर र मनका इच्छा पूरा गरे र आफ्नो पापमय

ःवभावका लालसामा अिघ िजउँथ्य , र बाँकी मािनसजःतै हामी ःवभावैले
बोधका सन्तान िथय । ४ तर परमेँवर, जो कृपामा धनी हुनहु न्ु छ, उहाँले

आफ्नो महान् ूेम ारा हामीलाई ूेम गनुभ
र् यो, ५ यसकारण पापमा हामी मरे का
ँ ै जीिवत पानुभ
भए तापिन उहाँले हामीलाई भींटसग
र् योÑ अनुमहबाट नै

ँ हामीलाई उठाउनुभयो, अिन
ितमीह ले उ ार पाएका छौ। ६ र उहाँसग

ँ
ःवगीर्य ःथानह मा भींट येशूसग
बसाल्नुभयो। ७ योचािहँ भींट येशूमा
हामीूित उहाँको दयामा आफ्नो अनुमहको असीम सम्पि

आउँदा युगह मा

दे खाउनलाई हो। ८ िकनभने अनुमहबाट िवँवास ारा ितमीह ले उ ार पाएका
छौÑ र यो ितमीह

कमर्ह

आफैबाट होइन, यो त परमेँवरको वरदान होÑ ९

ारा होइन, नऽता मािनसले घमण्ड गनछ। १० िकनिक हामी असल

कामह का िनिम्त भींट येशूमा सृजना गिरएका उहाँका हातका सीप ह । हामी

ु े परमेँवरले पिहलेबाटै ती तयार गनुभ
तीबमोिजम िहँड़ भन्ने हेतल
र् एको िथयो।"
हामीह

बोधको सन्तान भएकोभएतापिन (त्यसै कारण हामी उहाँसँग

डराउनु त पछर् िन), येशू भी

हाॆो िनिम्त मनुभ
र् यो र उहाँमा हामीलाई नयाँ

जीवन उपलब्ध गराइएको छ। त्यो नयाँ जीवन भनेको के हो भन्दा हामी
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पापबाट ःवतन्ऽ हुन ु र हामीह को िवगतको दोषपूणर् जीवनबाट उन्मुिक्त पाउनु
हो। त्यसै कारणले उहाँलाई हामीले ूेम गनुप
र् छर्।
हामीमािथ

ूयोग

लागुभएको िथयो। ितनीह

परे को िथयो। ितनीह

हुने

त्यो

नीित

पौरािणक

इॐाएलमािथ

पिन

िमौदे शका दासत्वको जीवन िबताउन बन्धनमा

दास हुन र दमन हुन ितनीह को टाउकोमा थुपािरएको

िथयो। ितनीह ूित परमेँवरको ूेम र अनुमहले गदार् ितनीह लाई िमौदे शको

दासत्वबाट उ ार गिरएको िथयो। व्यवःथा ५:१५ले ःप
गरे को छ, "ितॆो परमूभ ु परमेँवरले

पमा िकटान

त्यहाँबाट ितमीह लाई िनकालेर

ल्याउनुभयो।" त्यसै कारण उहाँलाई दुवै ूेम र भय वा ौ ा गनुर् ितनीह को
िनिम्त उिचत िथयो। हाॆो िनिम्त येशू बुसमा मनुभ
र् एको महान् सत्यको

आत्म ानले सम्प

भएको हामी त झन उहाँलाई ूेम गनर् र उहाँूित ौ ा वा

उहाँको भयमा चल्न कितको राजी हुनपु दर्छ?

ूकाश १४:६,७ पढ्नुहोस्। यस सं सारको अन्तको िनिम्त िदएको

सन्दे शको पिहलो भागमा परमेँवरको भय मान भनेर आदे श िदएको छ। यस

सं सारमा के भइरहेका छन् र के हुनव
े ालाछन् त्यस सन्दभर्मा यो आदे शको

औिचत्य कसरी पुि

हुन्छ? हेनह
र्ु ोस्, " ६ अिन अक

ःवगर्दूतलाई मध्य

आकाशमा उिड़रहेका मैले दे ख। पृथ्वीमा रहने हरे क जाित, कुल, भाषा र

ँ िथयो। ७ ितनले चक
मािनसलाई घोषणा गन अनन्त सुसमाचार ितनीसग

ँ डराओ, र उहाँलाई मिहमा दे ओ। िकनिक उहाँका
सोरमा भने, “परमेँवरसग
इन्साफको

घड़ी

आएको

छ।

बनाउनुहन
े ाई दण्डवत् गर।”
ु ल

ःवगर्,

पृथ्वी,

३. उहाँले हामीलाई पिहला ूेम गनुभ
र् यो

समुि

व्यवःथाको पुःतकमा िदएको अनुसार िविभ

रा लाई िदएको सबै उपदे श र चेतावनीह
बीचमा ितनीह ले परमेँवरलाई सारा

र

पानीका

नीितिनदशनह

मूलह

र यहू दी

ितनीह ले पालन गन पनको

दय, आत्मा वा ूाण र बाहुबलले ूेम

गनर् अमज ःथान ओगट्न ितनीह बाट अपेक्षा गिरएको िथयो। त्यो ःथान

ओगट्न असल कारणह

िथए। तत्कािलन कुनै पिन दे शका जनताह लाई

होइन केवल ितनीह लाईमाऽ "आ ा, िविध र िवधानह " ितनीह लाई

िदइएको िथयो" (व्यवःथा ७:११)।
पदह

आफ्ना जनह ूित परमेँवरको ूेम कःतो िथयो भनेर दे हायका केही

पढ्नुहोस्: व्यवःथा ४:३७ "उहाँले ितमीह का िपता-पुखार्लाई ूेम

गनुभ
र् एकोले र ितनीह पिछ ितनीह का वंशलाई च ुन्नुभएकोले, उहाँले आफ्नो

५५

उपिःथित ारा र आफ्नो महाशिक्त ारा ितमीह लाई िमौदे िख िनकाल्नुभयो।",
व्यवःथा ७:७,८,१३ "७ ितमीह

सं ख्यामा अ

जाितह भन्दा धेरै भएकाले

परमूभ ुले ितमीह लाई ूेम गनुभ
र् एको वा छान्नुभएको होइन, िकनिक ितमीह

त सं ख्यामा सबै जाितह भन्दा कम िथयौ। ८ तर परमूभ ुले ितमीह लाई ूेम
र् एको ूित ा
गनुभ
र् एको कारणले, र उहाँले ितमीह का िपता-पुखार्ह िसत गनुभ

पूरा

गनर्लाई

नै

परमूभ ुले

ितमीह लाई

आफ्नो

बाहुबल ारा

िनकाली

ल्याउनुभयो, र िमौका राजा फारोको हातबाट, दासत्वको दे शबाट छु टकारा

िदनुभयो।... १३ उहाँले ितमीह लाई ूेम गनुह
र् न
े , र ितमीह लाई आिशष्
ु छ
िदएर ितमीह लाई वृि

गनुह
र् न
े । उहाँले ितमीह लाई िदन्छु भनेर ितमीह का
ु छ

िपता-पुखार्िसत ूित ा गनुभ
र् एको दे शमा ितमीह का शरीरको फल, भूिमको

फलÑ अन्न, नयाँ दाखम , तेलÑ गाईबःतुका बाछा-बाछीमा र भेड़ाबाभाका

पाठाह मािथ पिन उहाँले आिशष् िदनुहन
े ।", व्यवःथा १०:१५ "तापिन
ु छ

ि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 २३:५ "तापिन परमूभ ु
ितमीह का परमेँवरले बालामको कुरा सुन्नुभएन, तर उहाँले त्यो सरापलाई

र् न्ु छ।" र
आिशष्मा पिरवतर्न गनुभ
र् यो, िकनभने उहाँले ितमीह लाई माया गनुह

व्यवःथा ३३:३ "िनँचय नै तपाईं मािनसह लाई प्यारो गन हुनहु न्ु छ, सबै
पिवऽ जनह

तपाईंकै हातमा छन्। ितनीह

गछर्न,् र तपाईंबाट अतीर् िलन्छन्।"
व्यवःथाको

पुःतकमा

मोशाले

सबै तपाईंका पाउमा दण्डवत्

बारम्बार

ितनीह का

पूखार्

र

ितनीह लाई परमेँवरले कःतो ूेम गनुह
र् न्ु छ भनेर इॐाएलीह लाई सुनाएका

िथए। परमेँवरले केवल मुखलेमाऽ होइन उहाँले कामै ारा त्यो ूेम ूकट

गनुभ
र् एको िथयो। ितनीह ले पाप गरे तापिन, ितनीह
भएतापिन,

ितनीह मा

जितसुकै

कमीकमजोरीह

जितसुकै असफल

भएतापिन

ितनीह ूित

परमेँवरको ूेम अटल नै भइरहे को िथयो। ितनीह लाई परमेँवरले कःतो
व्यवहार गनुभ
र् यो त्यसबाट ितनीह ूित उहाँको ूेम खुलःत र ूभाकारी पमा
ूकट गिरएको िथयो।

"उहाँलाई हामी ूेम गछ िकनभने उहाँले नै हामीलाई पिहला ूेम

गनुभ
र् यो" (१ यूह ा ४:१९

पमान्तिरत)। हामीले परमेँवरलाई िकन ूेम

गनुप
र् छर् भनेर यस पदले हामीलाई कसरी खुलाएको छ?

५६

ु न्दा अिघ नै र यस
यस सं सारमा हामी मानव जाितको अिःतत्व हुनभ

सं सारमा सृि को जग बसाल्नु अिघ नै मुिक्तको योजना तयार गिरएको िथयो
(एिफसी १:४)।

यस मािमलामा एलेन जी

ाइटले आफ्नो भावना यसरी व्यक्त

गदर्िछन्: "मुिक्तको योजना पिछ बनाइएको होइन वा आदमको पतनपिछमाऽ

बनाइएको िथएन। यो 'रहःयको ूकाश, जो युग-युगदे िख गुप्त रहे को िथयो'

रोमी १६:२५। परमेँवरकै िसं हासनको जगमा रहे को युग युगको मुिक्तको

योजनाका नीितह
२२बाट

येशू ारा उघािरएको िथयो।"-द िडजाएर अभ एजेज,् पृ.

पान्तिरत।

ु न्ु छ भनेर थाहा पाउन हामी कितको
"हाॆो परमेँवर कःतो हुनह

भाग्यमानी छ । ूेमको परमेँवर,

हामीूित उहाँको महान् ूेमले गदार् उहाँ

बुसमा हाॆो िनिम्त जानुभयो। आफ्नो ःवाथर्त्यागको ूेम जसले गदार् उहाँ

मनर्सम्म पिन िनहुिरन र आफूलाई नॆ बनाउनुभयो। त्यही ूेमले नै गदार् उहाँ

बुसमा पिन उहाँलाई घचेिडिदयो (िफिलप्पी २:८)। इॐाएलीह ले सायद

कल्पनानै गनर् नसकेको परमेँवरको ूेम आज हामीलाई ूकट गिरएको छ।

ूेमको स ा घृणा गन, िरसाहा, ूितशोध गन वा अलकित पाप गरे पिन

नकर्मा जाक्ने परमेँवर वा बाइबलमा दे खाइएको परमेँवरभन्दा फरक भएको

भए के हुन्थ्यो होला? अिहलेको सं सार, उहाँ भएको जगत र पिछको सं सार
कःतो हुने होला? परमेँवरको सतूेमको आत्म ान हामीमा ूकट भएकोले

हामी िकन खुशीले गदगद हुनपु दर्छ?

४. यिद ितमीह ले मलाई ूेम गछ भने, मेरा आ ाह

पालन गर

व्यिक्तलाईमाऽ होइन सारा इॐाएल रा लाई नै परमेँवरलाई ूेम गनर्

बोलाइएको िथयो। य िप, यो इॐाएलले परमेँवरलाई ूेम गनर् अध्यादे श जारी
गरे र होइन तर व्यिक्त व्यिक्तमा परमेँवरको ूेम हुन ु र व्यिक्तव्यिक्तले अनुभव

गनुर् आवँयक छ। ूत्येक मानव ूाणीलाई आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता िदएको

अनुसार ूत्येक इॐाएलीले आफ्नै व्यिक्तगत िनणर्य ारा परमेँवरलाई ूेम गनर्
अपेक्षा गिरएको छ। त्यो ूेम ितनीह ले उहाँूित आ ाकारी भएर दे खाउँदा
ूकट हुन्दछ।

दे हायका पदह मा के समान धारणा छ वा ितनीह मा के एउटै
ँ
िवषयलाई औल्याएको
छ? हेनह
र्ु ोस्, व्यवःथा ५:१० "मलाई ूेम गन र मेरा

आ ाह

पालन गनह का हजार पुःतामािथ म कृपा गनछु ।", व्यवःथा ७:९

"याद राख, परमूभ ु ितमीह का परमेँवर माऽ परमेँवर हुनहु न्ु छ, एक

५७

िवँवासयोग्य परमेँवर। उहाँलाई ूेम गन र उहाँका आ ा पालन गन हजार

पुःतामािथ उहाँले आफ्नो ूेमको करार पूरा गनुह
र् न्ु छ, र दया दे खाउनुहन्ु छ।",

व्यवःथा

१०:१२,१३

"१२

यसैकारण

हे

अब

इॐाएली

परमूभ ु

हो,

ि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।" व्यवःथा ११:१ "परमूभ ु आफ्ना

परमेँवरलाई ूेम गर, र उहाँका आदे श, िविधिवधान र आ ाह

सध पालन

गर।" र व्यवःथा १९:९ "परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले ितमीह का

ँ ूित ा गनुभ
ु को वृि
पुखार्ह सग
र् एअनुसार जब ितमीह का मुलक

सम्पूणर् दे श िदनुहन्ु छ।"

परमेँवरको वचन योभन्दा ःप

अ

गरी ूित ाको

के हुन सक्छ र? परमेँवरले

हामीलाई ूेम गनुह
र् न्ु छ भनेर हामीलाई खािल भ ुह ु

तर त्यो ूेम उहाँले

हामीलाई जे गनुभ
र् यो र जे गिररहनुभएको छ त्योबाट ूकट भएको िथयो र
ूकट

गिरनै

रहनेछ।

त्यसको

ूत्यु रमा

परमेँवरका

जनह ले

पिन

उहाँूित

आ ाकारी

हुने

ितनीह को िबयाकलाप, जीवनशैली र आिनबानीले परमेँवरूितको ितनीह को

ूेम

ूकट

गनुप
र् छर्।

परमेँवरूित

ूेमसँग

नअलिगनेतिरकाले बुिनएको मािथका पदह मा खुलःत गिरएको छ।

त्यसै कारण, जब यूह ाले यो भन्दा "यो नै परमेँवरको ूेम हो यिद

हामीले उहाँका आ ाह

पालन गर्य भने" (१ यूह ा ५:३

येशूले जब भ ुहँद
ु ा "यिद ितमीह ले मलाई ूेम गछ
पालन

गर"

(यूह ा

१४:१३

पान्तिरत)

ूेमको

पान्तिरत) वा

भने मेरा आ ाह

आधारभूत

िशक्षालाई

व्यक्तमाऽै गिररहे को िथयो। परमेँवरलाई ूेम गरे को भनेर दे खाउन उहाँूित

आ ाकारी भएर नै दे खाउनुपछर्। यो नीित जगतको सु दे िख र अन्त्यसम्म

ु नेको उहाँको व्यवःथा वा दश
कायम छ। परमेँवरूित आ ाकारी हुनभ
आ ाह लाई पालन गरे र दे खाउनु हो। यसमा चौथो आ ा साबथ पिन

समावेश भएको छ। यो कःतो अचम्मको छ अ
अ

नौवटा आ ाह

पालन गदार्

इसाईह ले एडभेिन्टःटह लाई िविधबाद भन्दै नन् तर साबथलाई पालन

गदार्चािहँ ितनीह लाई िविधवाद भनेर ितनीह को िवरोध गछर्न!् हत्या नगनु,र्

चोरी नगनु,र् व्यिभचार नगनु,र् लोभ नगनु,र् झुठो नबोल्नु आमाबाबुलाई आदर

गनुच
र् ािहँ िविधवाद होइन रे तर साबथसमेत गरे र पिहलो चार आ ाह
गदार् परम्परावादी, िविधवाद वा नयाँ करारलाई नमा े रे ! यो
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पालन

कःतो तकर् हो?

तर यथाथर्ता त यो छ, यिद परमेँवरलाई ूेम नगिर कुनै पिन आ ा

औपचािरक पूरा गनर् पालन गनर् थािलयो भने त्यो िविधवाद वा परम्परावादी भ
सुहाउँछ। यिद िवशेष गरे र येशू भी

आत्म ानले सुसिज्जत भएर परमेँवरलाई

तब उहाँका वचनह

ारा परमेँवरले जे गनुभ
र् यो त्यसको
दयदे िख आभािरत भएर ूेम गछ

पालन गनर् हामी उत्सुक हुने हुन्छ िकनिक त्यो गनर्

भी ले हामीलाई आ ान गनुभ
र् एको छ।

जब परमेँवरले इॐाएलीह लाई िमौदे शबाट छु टाएर ल्याउनुभयो

त्यसपिछ मोशाले ितनीह लाई बारम्बार परमेँवरलाई ूेम गर भनेर अनुरोध

गरे का िथए। अथार्त ् ितनीह ले गन उहाँूितको ूेम र आ ाकािरता उहाँले

ितनीह लाई

िदनुभएको

मुिक्तको

ूत्यु रमा

गनुप
र् न

हो।

परमेँवरले

ितनीह लाई उ ार गनुभ
र् एको िथयो। अब ितनीह ले उहाँका आ ाह लाई

िवँवाससाथ पालना गरे र वा उहाँका आ ाह लाई उचालेर र िशरोपर गरे र
जनाइिदनुपदर्थ्यो। के त्यो िजम्मेवारी आज फरक छ र?

परमेँवरको बचन पालन गन मािमलामा तपाईँको अनुभव कःतो छ?

परमेँवरका आ ाह

पालन गनुर् तपाईँको िनयत के छ? करले होइन, अ ले

गर्यो भनेर होइन, चचर्को िनदशन पालन गनर् होइन वा बाबुआमा वा पाःटरले

भनेको भरमा होइन परमेँवरूित तपाईँको आफ्नै ूेमको कारणले उहाँलाई ूेम
गनुर् िकन ज री छ? त्यसैबखत बाइबलले बताएको परमेँवरूित भय र ौ ाले

पिन उहाँूित ूेम गन आदत िकन हुनपु दर्छ?
५. पिहलो आ ा

कितपय इसाईह ले िविभ

कारणह

दे खाएर नयाँ करार र पुरानो

करारलाई अलग पारे र अब हामी येशूपिछका छ त्यसकारण पुरानो करारसँग

हाॆो सरोकार छै न भनेर िसकाउँदछन्। बाइबलमै उल्लेख नगरे को यो िभ ता

वा िवभाजन पावलको वचन सम्पूणर् धमर्शा

भ े कथनूित वेवाःता गरे

बाइबललाई टु बाउने ठू लो अन्याय ती इसाईह ले गनुर् दु:खलाग्दो कुरो
मा ुपदर्छ।

नयाँ

करारमा

भएको

सत्यतालाई

जोिखममा

नपारी

पुरानो

करारलाई अलग्याउन सिकन्दै न। नयाँ करारमा उल्लेख गरे का ूभ ु येशूको

जीवन, मृत्यु, पुन त्थान र उहाँको महापूजारीको कामलाई अनुमोदन र व्याख्या
गनर् र पुरानो करारका भिवंयवाणीह

पूरा भएको ःप

पुःतक अितआवँयक छ। येशूको बारे मा िविभ

गनर् पुरानो करारको

ूितक वा नक्कनह

पुरानो

करारमा िथए र जब उहाँ आउनुभयो तब उहाँ ती ूितक तथा नक्कलह को

ु एको भनेर हामीलाई िसकाउँदछ। नयाँ करारको पृ भूिम, र
सक्कल उहाँ हुनभ
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ूस ह

पुरानो करारको आधारमा छन्। दुवै करारह ले परमेँवरको ूेम र

हामीूित उहाँको िहतलाई ूकट गदर्छ।

त्यसै कारण येशू समेतले गरे र नयाँ करारका सबै लेखकह ले पुरानो

करारबाट बारम्बार उद्धृत गरे का छन्।

मकूर्स १२:२८-३० पढ्नुहोस्। जब धमर्शा का एक जना पिण्डतले

येशूलाई पिहलो वा मूख्य आ ा कुन हो भनेर सोधेका िथए। उनको ूँनको

जवाफ येशूले कहाँबाट नै िदनुभयो? हेनह
र्ु ोस्, "२८ शाःऽीह मध्ये एक जना

आए, र ितनीह लाई आपसमा िववाद गिररहेका सुन।
े येशूले मािनसह लाई

ठीक जवाफ िदनुभएको दे खेर ितनले उहाँलाई सोधे, “सबै आ ाह मा मुख्यचािहँ

कुन हो?”

२९ येशूले जवाफ िदनुभयो, “सबैभन्दा मुख्यचािहँ यो हो: Õहे

इॐाएल सुन,् परमूभ ु हाॆा परमेँवर एउटै परमूभ ु हुनहु न्ु छ। ३० तले

परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई तेरो सारा

्
"
समझले, र तेरो सारा शिक्तले ूेम गर।Ö

दयले, तेरो सारा ूाणले, तेरो सारा

यो अचम्मको छ िक िजन्दगीभर धमर्शा

र व्यवःथाह

अध्ययन

गन र ितनीह लाई कसरी व्यवहारमा लागु गन भनेर िसकाउने पिण्डतले नै

येशूलाई ूँन गनुभ
र् एको िथयो। बाइबलभन्दा बािहरका धेरै नीित, िविध,

छन् जुन पालन गनुप
र् छर् भनेर यहू दी

िवधान, व्यवःथा वा परम्पराह

धमर्ग ु ह ले िसकाउँदथे र िसकाउँछन् पिन (यहू दी परम्परामा कमसेकम

६१३ िविभ

कानुन वा िविधह

िथए भनेर उल्लेख गिरएको छ)। ती सबै

व्यवःथा, िविध वा नीितह लाई एउटै िनचोडमा त्यस पिण्डतले येशूबाट थाहा
पाउन चाहे कोमा हामी अचम्म मा ुपदन।

उनको ूँनमा येशूको जवाफ के िथयो?

उहाँ त व्यवःथाको पुःतकको ६ अध्यायितर ध्यान गराउनुहन्ु छ। "हे

ु न्ु छ" (व्यवःथा ६:४)बाट नै
इॐाएल सुन: परमूभ ु हाॆो परमेँवर एक हुनह

उल्लेख गरे र त्यसको अक पदलाई उहाँले औल्याउनुहन्ु छ जहाँ परमेँवरलाई

सारा

दय, आत्मा वा ूाणले र बाहुबलले ूेम गर भनेर उल्लेख गिरएको

ँ
छ। पुरानो करारलाई नै औल्याउनु
भएर येशूले ितनीह को परमेँवरमाऽै

ु न्ु छ भनेर आफ्नो अडान दे खाउनुभएको िथयो। यही महान्
परमेँवर हुनह

र् छर् भनेर
सत्यको आधारमा ितनीह ले परमेँवरलाई सव च्च पमा ूेम गनुप
येशूले नै िजिकर गनुभ
र् एको िथयो।
अ

यो नीित वा आदे शभन्दा अ

बिढ "बतर्मान वा समयसापेिक्षत सत्य"

के होला? युगको अन्तमा जब अिन्तम घट्नाह
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घिटरहन्छ त्यसबेला

ूत्येक मािनसलाई नाटिकय ढँगमा नै कसको पक्षमा उिभने भनेर आत्मिनणर्य
गनर् अवसर िदइनेछ। यसमा परमेँवरका आ ाह ले िनणर्यक भूिमका खेल्नेछ

(ूकाश १४:१२)।

अन्तमा आएर अनेक

हामी परमेँवरलाई सत्य

सतावटह लाई हामीले सामना गनुप
र् रे तापिन

दय, ूाण र बाहुबलले ूेम गरे काछ िक छै न भनेर

दे खाउनु पनछ। यो िनणर्यक अडान हामी त्यसबेला िलन सक्छ जब हामी

आफैले व्यिक्तगत पमा परमेँवरलाई िचन्छ र हामीूित उहाँको िहत, ूेम र

अनुमहलाई अनुभव गनर् सक्छ । यिद आवँयक परे मा त्यसको िनिम्त मनर्

पिन तयार हुनपु दर्छ।

व्यिक्तगत पमा नदे खेको परमेँवरलाई कसरी ूेम गन भनेर तपाईँलाई

सोध्यो भने तपाईँको जवाफ के हुनछ
े ? सोच्नुहोस्।
उपसं हार:

थप जानकारी: "सारा युग युग अथार्त ् अनन्त समयभिर मुिक्त पाएकाह ले

गाउने गीत र अध्ययन गन िव ाननै भी को बुस हुनेछ। मिहिमत भी मा
ितनीह ले बुसमा टाँिगएको भी लाई हे नछन्। यस पृथ्वीमाऽ होइन अ
अनिगिन्तय पृथ्वी तथा जगतह लाई आफ्नो शिक्तले सृि

येशू

भी

जो

परमेँवरको

िबयाकलापलाई किहल्यै

िूय

पुऽ

र

ःवगर्को

गनुह
र् न
ु े र थाम्नु हुने

मिहिमत

पिन िबिसर्नेछैन। िवशेष ःवगर्दूतह

चहिकलो सराफले ढोग्न मनपराउने भी

शासकको

क ब र

अत्यन्तै नॆ र नरम भएर पितत

मािनसको लािग झुक्नुभयो, पापको दोष र बेइज्जतलाई आफ्ना काँधमा

बोक्नुभयो, िपताको अनुहारबाट लुक्नुभयो, पितत सं सारका सबै दु:खक , िपडा,

आत

आिदले उहाँको

दय िछयािछया पानर् िदनुभयो र कलभरीमा आफ्नो

र् यो। जगतमा भएका सारा पृथ्वीह को सृि कतार्,
जीवनलाई धुजाधुजा पानुभ
सबैका

गन्तव्यह लाई

िनधार्रण

गनुह
र् न
ु ेले

आफ्नो

मिहमालाई

थन्क्याएर

मािनसको ूेमको िनिम्त आफूलाई िनहुर्याउनुभयो। सारा जगत ताजुब मान्दै र

उहाँूित ौ ाले भिरएर उहाँको त्यो िनःवाथर् कामूित चिकत हुँदै अनन्तसम्म

अध्ययन गिररहनेछ। जब ितनीह को मुिक्तदातालाई

मुिक्त पाएका रा ह ले

जब ितनीह ले उहाँको अनन्तदे िख अनन्तसम्मको

िसं हासनलाई हे नछन् र

हे नछन् र परमेँवर िपताको मिहमा उहाँको अनुहारमा चिम्करहे को दे ख्नेछन्,

उहाँको राज्यको अन्त्य किहल्यै हुनेछैन भनेर थाहा पाउनेछन् तब ितनीह

परम आनन्दले भाविवभोर भएर यो भजनले जगतलाई गुञ्जाइ िदनेछन्: 'योग्य,

योग्यको थुमा जो मािरनुभएको िथयो र उहाँको आफ्नै अमूल्य रगत बगाएर
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हामीलाई

परमेँवरको

सामु पेश

कन्ऽोभसीर्, पृ. ६५१,६५२बाट
िचन्तनमनन:
अ.

एलेन जी

गनुभ
र् यो।'"-एलेन

पान्तिरत।

जी

ाइटले व्यक्त गनुभ
र् एको मािथका कथनह

ाइट,

द मेट

फेिर पढ्नुहोस्।

हामीमा हुने सबै ूेमभन्दा महान् ूेम परमेँवरूित हाॆो ूेम िकन

हुनपु दर्छ? "सारा जगतमा भएका अनिगिन्तय पृथ्वीह लाई थाम्नुहन
ु े
परमेँवर हाॆो िनिम्त बुसमा जानु भयो" त्यसको अथर् के हो,
ँ क सम्बन्धको जग नै यो सत्य िकन
सोच्नुहोस्। परमेँवरसग

आ.
इ.

हुनपु दर्छ?

परमेँवरको भय मा ु र उहाँलाई ूेम गनुक
र् ो अवधारणालाई अझ धेरै
गिहिरएर सोच्नुहोस्। ती दुवै कसरी गन र हामी ती दुवै िकन गन?

हाॆो जीवन िठक िठक चिलरहेको बेलामा परमेँवरलाई ूेम गनुर्
सिजलो छ। तर हाॆो जीवन असहज वा कुनै अिूय घट्नाको मारमा

हामी पर्य भने त्यसबेला के गन? यःतै बेलामा परमेँवरलाई ूेम गनुर्

ई.

झन अझ िकन मह व छ?

परमेँवरलाई ूेम गनुर् भनेको के हो भनेर परमेँवरलाई िवँवास
नगनलाई कसरी व्याख्या गन? हामी मानव जाितले भौितक पमा

किहल्यै नदे खेकोलाई कसरी ूेम गन? उहाँलाई व्यिक्तगत पमा

दे खेपिन नदे खेपिन उहाँलाई ूेम गनुर् ज री छ भनेर हामी कसरी
ूितव

हुन?
े
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कथा ४
तीन रहःयह
बटजल गानबोल्ड, ३० म ोिलया
तीनवटा

ूँनह ले

सानो

केटो

बटजललाई

अलमलमा पारे को िथयो। ऊ सानो हुँदा घोडाह लाई

िकन घोडा भन्छन्, कुकुरह लाई िकन कुकुर भन्छन् र
ब्वाँसोह लाई िकन ब्वाँसो भन्छन् भ े ूँनह

उसको

मनमा गुिञ्जरहन्थ्यो। तर कसले ती जनावरह लाई

नाउँ िदइयो भनेर उसले सोध्दा कसै ले पिन उसलाई त्यसको जवाफ िदन
सकेको िथएन।

एक िदन म ोिलयाको राजधानीमा ठू ला ठू ला अक्षरह ले लेखेका

साइनबोडर्ह

बटजलले

दे ख्यो।

च ुरोट

ितनीह मा

निपउन

चेतावनीह

लेिखएका िथए। च ुरोट िपउन हानीकारक छ भने मािनसह ले िकन च ुरोट

िपउँछन् त भनेर उसले आफ्नो बाबुलाई सोध्यो। बुबा केवल मुःकुराएमाऽ।
मािनसह

सकेनन्।

िकन च ुरोट िपउँछन् त्यसको बारे मा उसको बुबाले उसलाई िदन

अिन एकिदन त्यस केटाको सोच मृत्युमा गयो। उसको बुबा

मृगौलाको रोगले गदार् मृत्यु भएको िथयो। मािनस मरे पिछ के हुन्छ भनेर

उसले सोच्न थाल्यो। तर कसै ले पिन मािनस मरे पिछ के हुन्छ त्यसको
िच बुझ्दो जवाफ उसलाई िदन सकेको िथएन।

बुबाको मृत्युभएपिछ बटजलको जीवनमा भारी पिरवतर्न आयो।

बटजल सोर्ह वषर्को िथयो। आफ्नी आमा र तीन जना भाइबिहनीह लाई
खाना ख्वाउन उसले बािहर बजारमा काम गनर् थाल्यो। अिन नराॆोको
स तमा परे र उसले च ुरोट िपउन थाल्यो।

एक िदन उसको ठू ली िददीले कोिरयाबाट फोन गिरन्, र उसलाई

चचर् जान सल्लाह िदइन्।

उनी म ोिलयाबाट कामको िनिम्त कोिरयामा

गएकी िथइन्। उनी आफै पिन चचर् जान थालेकी िथइन्।
"उलनबाटरको

चचर्मा

जानु,"

िददीले

उसलाई

भन्यो।

म ोिलयनह ले आफ्नो राजधानी उलनबाटरलाई "यु-बी" भनेर सम्बोधन
गदर्छन्।
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बटजल इसाई िथएन, र आफू इसाई हुन्छु भनेर किहल्यै पिन सोचेको
िथएन। तर चचर् कहाँ छ सो उसलाई थाहा िथएन। त्यसकारण उसले
टे िलफोन अिफसमा फोन गरे र सोध्यो। "मलाई यु-बीमा रहे को चचर्को ठे गाना
िदनु होस न," भनेर उसले अनुरोध गर्यो। टे िलफोन अिफसको मिहलाले
उसलाई चचर्को ठे गाना िदइन् र ऊ चचर् जान थाल्यो।

केही मिहनापिछ िददीले फोन गरे र के ऊ चचर् गइरहे को छ िक भनेर

सोिधन्। आफू िनयिमत पमा चचर् गइरहे को छु भ े भाइबाट जवाफ सुनेपिछ

उनी खुशी भइन्। "हरे क आइतबार चचर् जान ितमी कसरी समय पाउँछ ?"
िददीले सोिधन्।

"आइतबार?" उसले भन्यो। "म त शिनबार चचर् जान्छु ।" आफू

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा गइरहे को बटजलले िददीलाई सुनायो।

एक साबथ चचर्मा, उसलाई खराब बानी कसरी छोड्ने भ े पुःतक

कसै ले उसलाई िदयो। जब उसले त्यो िकताब पढ्न थाल्यो, तब च ुरोट िपउने

पाप हो भनेर उसलाई महसुस भयो। उसको शरीर पिवऽ आत्माको मिन्दर हो
भनेर उसले १ कोरन्थी ३:१६मा प
सकेन।

ो। तर उसले च ुरोट िपउन छोड्न

एक िदन आफ्नो घरको भन्डार कोठामा आफूलाई िभऽबाट च ुकुल

लगाएर थुन्यो। उसले च ुरोटको ब ा खल्तीबाट िनकाल्यो र अत्यन्तै िनराश
ु न्ु छ भने मलाई च ुरोट
भएर ूाथर्ना गर्यो, "यिद परमेँवर तपाईँ जीिवत हुनह

िपउन छोडाउन सहयोग गनुह
र् ोस्।" बन्द भएको ढोकामा उसले त्यो च ुरोटको
ब ा फ्याँक्यो। उसले लामो सास फेर्यो। केही समयपिछ आनन्द र शािन्तको

खोलो आफ्नो

दयमा बगेको अनुभव गर्यो।

ु ीपख, बटजलले
भोिलपल्ट बेलक

आफ्नो खल्तीमा हात हाल्यो।

त्यसबाट च ुरोट सल्काउने लाइटर िनकाल्यो। आफूले िदनभिर च ुरोट िपउने

कुरा मनमा पिन नआएको उसलाई अचानक महसुस भयो। उसको च ुरोट
िपउने चाहना गुमेको िथयो।

चचर्मा, लाइटर खल्तीबाट िनकालेर बाइबल िसकाउने िशिक्षकालाई

बढो खुशी भएर भन्यो, "चार िदन भयो, मैरो च ुरोट िपएको छै न।" "ितमीले

येशूलाई भे ायौ," त्यस िशिक्षका खुशी भएर भिनन्।

बटजलले गिम्भर र इमान्दारसाथ बाइबल अध्ययन गनर् थाल्यो।

आदमले पशुह को नाउँ िदएको उत्पि को पुःतकमा उसले प
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ो। भी

र

सै तानको बीचमा भइरहे को

न् को बारे मा उसले प

ो, र परमेँवरको हातको

कामलाई िबगानर् सै तानले नै मािनसलाई च ुरोटको लतमा लगाएर फसाउँछ
भनेर पिन उसले थाहा पायो। मृत्यु भनेको सपना नदे िखने िनन्िा हो र ऊ
मरे पिछ येशूको दोॐो आगमन नहुञ्जेल अचेत हुन्छ भनेर पिन उसले िसक्यो।

बाइबलला िदएका जवाफह

आफ्नो

दय येशूलाई सुम्प्यो।

सबै तकर्युक्त भएको उसले भे ायो। उसले

आज, बटजल ३० वषर्को छ, र ऊ र उसकी ौीमती म ोिलयामा
ग्लोबल िमिसनेरी पायोिनयर भएर सुसमाचारीय काम गदर्छन्। जीवनका
रहःयह को सबै जवाफ बाइबलमा पाइन्छ भनेर उसले आफ्ना िमऽह लाई

उनले सुनाउँछन्।

उनको मन पन पद यिमर्या २९:१३ हो, जहाँ परमेँवरले भ ुभएको
छ, "यिद ितॆो सारा

दयले मलाई खोज्यौ भने ितमीले मलाई भे ाउनेछौ।"

( पान्तिरत)।
-आन्ड्र्यु मेकचेःनी
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