६

यो ज तो महान रा ट्र अ
कहाँ छ त?

यस अध्यायका मूल पदह : व्यवःथा ४:१-९, म ी १५:१-९, गन्ती २५:११५, १ कोरन्थी १०:१३, व्यवःथा ४:३२-३५ र म ी ५:१३-१६।

यस अध्यायको मूल सार पद: "मैले ितमीह लाई आज िदने यो व्यवःथाजःतै
धािमर्क िविधिवधान भएको अ

४:८) ।
पाठह

ितनीह

कुनचािहँ यित महान् रा

व्यवःथाको पुःतकको पिहला तीन अध्यायह
िथए जुन इॐाएलीह लाई मोशाले

छ? " (व्यवःथा

खास गरे र ऐितहािसक

सुनाएका िथए। अिहलेसम्म

कुन गितमा िहँडेका िथए भनेर उनले ितनीह लाई सुनाएका िथए।

जब व्यवःथाको पुःतकको चौथो अध्यायमा हामी पुग्छ तब इितहासबाट अिघ
बढ्दै ूायजसो ूवचनितर लागेको पाइन्छ। जब इॐाएलीह लाई इितहास
सुनाए तब त्यो इितहास केवल झारा तानमाऽ िथएन; त्यसको लआय िथयो।

ितनीह को बीचमा परमेँवरको शिक्त र अनुमहले कसरी काम गिररहे को िथयो
सो दे खाइएको िथयो। ती इॐाएलीह ले परमेँवरसँगको सम्बन्धमा तलमािथ

गरे तापिन आफूले ितनीह सँग गिरएको करारको गिरमालाई कायम राख्ने वा

सम्मान गन उहाँको ूितव ता अझै िथयो।

अध्याय ४ िहॄू भाषाको शब्द आ ाह attah जसलाई "र अिहले" वा

"त्यसकारण अिहले" भनेर अनुवाद गनर् सिकन्छ। व्याकरणको अनुसार
सं योजन र िवशेषण शब्दह

् अिहलेसम्म परमेँवरले ितनीह को माझमा
हुन।

गरे का

अब

के के काम गनुभ
र् एर ितनीह लाई ल्याइपुर्याउनुभयो भनेर मोशाले सिमक्षा
िथए।

त्यसकारण

त्यसको

जवाफमा

परमेँवरले

भ ुभएको

वचनह लाई (व्यवःथा १०:१२) पालन गनर् ितनीह लाई मोशाले आमह

गरे का िथए।
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त्यसै कारणले "अब अिहले" भ े शब्द ूयोग गरे पिछ पिहलो िबयापद

शामा shama दे खा पदर्छ। यो ूाथर्नाको सु मा यही शब्द शामाको शेमालाई

(shema) ूयोग गदर्छ। त्यसको अथर् "सु ु", "ध्यान िदएर कान थाप" वा
"पालन गर" हो। यो िबयापद "सुन"् व्यवःथाको पुःतकभिर जताततै

छिरएको छ।

त्यसकारण, यो चौथो अध्याय यसरी सु

हुन्छ: त्यसकारण अिहले, हे

इॐाएल, मैले ितमीह ले जे गर त्यसले गदार् ितमीह ले दे हायका वचनह

पालन गरे र आ ापालक होऊ...।

१. केही कुरा न थप र निझक वा सं सोधन नगर पिन

व्यवःथा ४:१,२ पढ्नुहोस्। परमेँवरका िविधिवधान र न्यायह

ितनीह लाई सुिम्पएको सन्दभर्मा ितनीह लाई के चेतावनी िदइएको िथयो? यो

चेतावनी ितनीह लाई िकन तुरन्तै िदइयो? " १ अब हे इॐाएली हो, मैले

ितमीह लाई िसकाउन लागेका िविधिवधानह मा ध्यान लगाओ। ती पालन गर,

र ितमीह

जीिवत रहनेछौ, र ितमीह का िपतापुखार्का परमूभ ु परमेँवरले

ितमीह लाई िदनुहन
ु े दे श अिधकार गनछौ। २ मैले ितमीह लाई िदएका

आ ाह मा केही पिन घटबढ़ नगनू,र् तर मैले ितमीह लाई िदएका परमूभ ु
परमेँवरका आ ाह

पालन गनू।
र् " व्यवःथा १२:३२ पिन पढ्नुहोस्, "जे-जित

कुराको आ ा मैले ितमीह लाई िदएको छु ती पालन गर, र ितनीह मा केही
घटबढ़ नगर।"

(अङ्मेजी अनुवादमा िविधिवधानमाऽ उल्लेख गिरएको छै न त

जजमेन्टस् अथार्त ् न्यायूणालीह

भ े शब्द पिन छ जुन नेपाली बाइबलमा

उल्लेख गिरएको दे िखन्दै न-अनुवादक)।

परमेँवरका िविधिवधान र न्यायूणालीह लाई मान र त्यसलाई केही

थपघट नगनुर् भनेर उहाँले ितनीह लाई भ ुभएको िथयो। उहाँले त्यो िकन

भ ुभयो होला? परमेँवरको
ँ गनर् खोज्छ र?
वा आट

व्यवःथालाई कसै ले िकन पिरवतर्न गनर् चाहन्छ

त्यसको जवाफ हामीलाई थाहा छ, छै न त?

"आफूले ःवगर्मा सु

गरे को परमेँवरको िवधान वा व्यवःथालाई

पिरबतर्न गन ूयास यस सं सारमा पिन त्यही गनर् सैतान लगनशील हुँदै

नथािककन लािगरहे को छ। परमेँवरको व्यवःथा कमजोर छ र त्यसलाई

सं शोधन गनुप
र् छर् भनेर सै तानले ःवगर्मा ूःतुत गरे को ूःताब त्यहाँ असफल
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भएतापिन मानव जगतबाट उसले सफल पाएको िथयो। इसाई चचर् ह भनेर

दाबी गन अिधकांश चचर्ह ले सै तानको त्यो गलत धारणालाई अनुमोदन गरे का

छन्। त्यो अनुमोदन शब्दह ले व्यक्त नगरे तापिन ितनीह को मनिःथितले
दे खाइरहे को छ।"-एलेन जी
पान्तिरत।

ाइट, सेलेक्टे ड मेसेजेज,् बुक २, पृ. १०७बाट

इॐाएलीह को इितहासको बारे मा सोच्नुहोस्। ितनीह

धेरै पल्ट

झन्झट र किठनाइमा परे को हामी दे ख्दछ । िकनभने ितनीह ले व्यवःथाका

कुनै

िविधिवधानह लाईमाऽ

अिन

धािमर्क

वेवाःता

गरे का

िथएनन् जुन

व्यवहािरक िथए ितनीह ले ितनीह बाट कितपय नीयमह
अगुवाह ले

आफूखुशी

थपेका

पिन

सबैको

िनिम्त

िनकालेका िथए।

िथए।

त्यसको

अथर्

परमेँवरले निदनुभएको वा ूःताव नगनुभ
र् एको िविधिवधानह मा थपघट गरे का

िथए जसको फलःव प परमेँवरका िविधिवधान वा व्यवःथालाई तोड्न

मािनसह लाई सिजलो भएको िथयो।

मोशाले अक सन्दभर्मा चेतावनी िदएतापिन म ी १५:१-९ पढ्नुहोस्

जहाँ उनले िदएको चेतावनी वा िशक्षालाई धमर्ग ु ह ले कसरी वेवाःता गरे भनेर

ँ
औल्याइएको
छ? हेनह
र्ु ोस्, " १ य शलेमबाट आएका फिरसीह

र शाःऽीह

येशूकहाँ आए, र भने, २ “तपाईंका चेलाह ले पुखार्ह को परम्परा िकन भ
ँ ै नन्।”
खान अिघ आफ्ना हात धुद

गदर्छन्? िकनिक ितनीह

ितनीह लाई

भन्नुभयो,

परमेँवरका आ ा भ

“ितमीह

पिन

िकन

आफ्ना

३ उहाँले

परम्पराको

खाितर

गदर्छौ? ४ िकनभने परमेँवरले भन्नुभएको छ, Õआफ्ना

बुबा र आमाको आदर गर, र बुबा वा आमाको िव

मा दुंट कुरा जसले

बोल्छ, त्योचािहँ िनँचय मािरनुपछर्। ५ तर ितमीह चािहँ भन्दछौ, जसले आफ्ना

बुबा वा आमालाई भन्छ, Õतपाईंले मबाट जे ूाप्त गनर् सक्नुहन्ु थ्यो, सो

परमेँवरलाई चढ़ाइएको छ,Ö त्यसले आफ्ना बाबुको आदर गनुप
र् दन। ६ यसरी

ितमीह ले आफ्नो परम्पराको खाितर परमेँवरको वचनलाई बेकम्मा गराएका

छौ। ७ ढ गी हो, यशैयाले ितमीह का िवषयमा ठीकै अगमवाणी बोले, ८ Õयस

जाितले मलाई ओठले माऽ आदर गछर्, तर ितनीह को

९ ितनीह

दय मबाट टाढ़ा छ।

व्यथर्मा मेरो उपासना गदर्छन्, तर ितनीह का िशक्षा मािनसह ले

्
िसकाएका िविध माऽ हुन।”
जब इॐाएलीह

आिखरमा ितनीह लाई ूित ा गिरएको दे शलाई

कब्जा गरे तब ितनीह लाई िसधै िदएका कितपय चेतावनीह लाई लत्याएका

िथए, उदाहरणमा मूितर्पूजा, बालनरबली आिद। त्यसको फलःव प ितनीह ले
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ितनीह का विरपिर रहे का परमेँवरलाई िवँवास नगन मािनसह का धेरै
रीितिथित, चालचलन, धमर् र सं ःकारह लाई इॐाएली समाजमा िभऽाएका

िथए। ितनीह ले य े कै नाउँमा वा धमर्को नाउँमा पिन ती अवैध सं ःकारह

मा

थालेका िथए। जब येशूको समयसम्म आइपुग्यो तब ितनीह ले धेरै

थिपसकेका िथए। त्यसै कारण येशू आबोिशत भएर भ ुभयो,

परम्पराह
"ितमीह
छौ।"

परम्पराको नाउमा परमेँवरको आ ालाई िनिँबय बनाइरहे का
जे भएतापिन यहू दी रा ले परमेँवरको व्यवःथालाई थपघट गरे र

पिरवतर्न गदार् पूरै रा

वा यहू दी जाित नै जोिखममा परे को िथयो। परमेँवरले

हामीलाई जे भ भ
ु यो त्यसबाट हामीले पिन थपघट नगनर् कसरी सतकर् हुन?
े

२. बाल पोर

व्यवःथा ४:३,४मा इॐाएलीह लाई फेिर अिलकित इितहासबाट पाठ

िसकाउँछन्।

िवगतको

व्यवहािरक सत्यह

जा

समयलाई

जानेर

बतर्मान

समयमा

आित्मक

ितनीह लाई इितहासबाट पाठ िसकाइएको िथयो।

र

गन्ती २५:१-१५ पढ्नुहोस्। त्यहाँ के भयो? त्यहाँ भएको हाःयाःपद

असफलताबाट मािनसह ले के आित्मक र व्यवहािरक सत्यह लाई िसक्नुपथ्य ?

हेनह
र्ु ोस्, "१ इॐाएलीह

ँ
िश ीममा हुँदा मािनसह ले मोआबका छोरीह सग

व्यिभचार गनर् लागे। २ ितनीह ले यी मािनसह लाई ितनका दे वताह का

बिलदानमा िनम्तो िदए, र यी मािनसह ले खाएर ितनका दे वताह लाई दण्डवत्
गरे । ३ यसरी इॐाएलीह

पोरको बाल दे वतालाई पुज्न लागे। अिन

इॐाएलीह िसत परमूभ ु िरसाउनुभयो।
४

परमूभ ुले

मोशालाई

भन्नुभयो,

“यी

नायकह लाई िलएर मार ् र परमूभ ुकै सामुन्ने चक

मािनसह का

सबै

घाममा रािखदे , िक

परमूभ ुको भयानक बोध इॐाएलीह बाट हटोस्।” ५ मोशाले इॐाएलका
न्यायकतार्ह लाई भने, “ितमीह

हरे कले पोरको बाल दे वतालाई पुज्ने सबै

मािनसह लाई मानुप
र् छर्।” ६ इॐाएलीह

भेट हुने पालको ढोकामा रोइरहेका

िथए। त्यस बेला एउटा इॐाएलीले मोशा र इॐाएली समुदायकै सामुन्ने आफ्नो

पिरवारमा एउटी िम ानी आइमाईलाई ल्यायो। ७ जब एलाजारको छोरा,

हा नका नाित पीनहासले त्यो दे खे, तब ितनले समुदायको मध्यबाट उठे र
आफ्नो हातमा एउटा भाला िलएर ८ त्यस इॐाएलीको पिछपिछ पालिभऽ गएर

त्यस

इॐाएली

र

त्यस

आइमाई

दुवैलाई
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वारपार

रोिपिदए।

त्यसपिछ

इॐाएलीह बाट त्यो िवपि

ह

ो। ९ तर िवपि मा मनह

हा नको

इॐाएलीह का

चौबीस हजार

िथए। १० तब परमूभ ुले मोशालाई भन्नुभयो, ११ “एलाजारको छोरो, पूजाहारी
नाित

पीनहासले

बीचमा

मेरो

खाितर

राँिकएर

इॐाएलीह बाट मेरो बोध हटाइिदयो। यसैले मेरो बोधमा मैले ितनीह लाई

ँ १२ यसकारण यसो भन्, Õहेर,् म त्यससग
ँ मेरो शािन्तको करार
भःम पािरन।
बाँध्छु । १३ त्यसलाई र त्यसको वंशलाई पिन सधको लािग पूजाहारीपदमा

स्िथर गिरनेछन्, िकनभने त्यो आफ्ना परमेँवरको िनिम्त जोिशलो िथयो।

त्यसले

इॐाएलीह का

िनिम्त

ूायिँचत

गर्योÖ।”

१४

त्यस

िम ानी

आइमाईको साथमा मािरने इॐाएलीको नाउँ िजॆी िथयो, जो िशिमयोनका
कुलको एक पिरवारका मुिखया सालूको छोरो िथयो। १५ त्यो मािरने िम ानी

आइमाईको नाउँचािहँ कोजबी िथयो, जो िम ानको एक घरानाका मुिखया सूरकी

छोरी िथई।"

तत्कािलन इॐाएलको इितहासमा मूितर्पूजा गन वा अपराधी सं ःकार

वा तत्वह ले पोितएका रा ह
कायर्वाहीका कथाह
त्यस

कायर्वाहीको

र इॐाएलीह लाई नै गिरएको भौितक

पढ्दा हामीलाई असिजलो लाग्ला तर मािथको कथाले
औिचत्यलाई

व्याख्या

गराउन

सहयोग

गदर्छ।

इॐाएलीह का विरपिर रहे का मूितर्पूजक रा ह को सामु सत्य परमेँवरको

गवाही भएर खडा हुनपु थ्य । यस जगतमा केवल एउटामाऽ सृि कतार्
ु न्ु छ भनेर ितनीह लाई िसकाउनुपथ्य । ितनीह ले उदाहरण ारा
परमेँवर हुनह

ु न्ु छ भनेर
सत्य परमेँवरको आराधना कसरी गन र उहाँ कःतो हुनह

दे खाउनुपथ्य । तर त्यसको िबपिरत ितनीह ले ितनीह का विरपिररहे का

रा ह को दे वीदे वताह लाई नै अ ाल्न पुगे। जुन परमेँवरको ूितिनिधत्व
भएर दे खाउनुपन िथयो उहाँकै खुला पमा इॐाएलीह ले िविोह गनर् थाले।

"व्यिभचारमा फःनु" भ े अथर्मा ूायजसो आित्मक व्यिभचारमा लाग्नु

भनेर बुझाउँछ। दुवै खालका व्यिभचारमा ितनीह

दे वीदे वताह

लागेका िथए। पराइ

र ितनीह को सं ःकारमा (होिशयाह ४:१२-१४) र शारीिरक

व्यिभचारमा पिन ितनीह

फसेका िथए भनेर मािथको कथाले दे खाउँछ। यहाँ

पितत मानव ःवभावको फाइदा सै तानले उठाएको िथयो। मूितर्पूजा गन दे शका

चिरऽिहन

ीह ले मािनसह लाई आफूह िसत यौन सम्पकर्मा आउन उक्साए

वा उक्साउन िदए।
शारीिरक

व्यिभचारले

फसाइयो अथार्त ितनीह

मािनसह लाई

आित्मक

व्यिभचारमा

आित्मक जीवन पिन तल्लोःतरमा झरे ।
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पिन

ीह को

मोहमा फसेर इॐाएलीह ले पोरको

बालदे वतालाई पिन ढोग्न पुगे। त्यस

मानव िनिमर्त झुठो दे वतासँग ितनीह

आकिषर्त भएर त्यसको पूजा पाठ पिन

गनर् थालेको िथयो (मध्यपूवक
र् ा तत्कािलन केही रा ह ले बाल दे वतालाई

सन्ताने र र दे वताह का राजा भनेर मान्दथे भनेर पुरातत्विवदह ले प ा

लगाएका

छन्।

त्यस

दे वताका

मूितर्ह को

भग्नावशेष

भे ाइएको

छ-

अनुवादक)। ती इॐाएलीह लाई परमेँवरको ूतआय िशक्षादीक्षा र शिक्तशाली

िबयाकलापह लाई

दे खाइतापिन

यौनिपपासुले

कामातुर

िवँवासघात वा अन्तघार्त गनर् पुगेका िथए।

भएर

परमेँवरको

यःतो िकन हुन गयो? यसको जवाफ सिजलो छ। जब शारीिरक

पापमा फसेर ितनीह को िववेकलाई कठोर पानर् पुगे तब आित्मक िववेकको

िव

मा ितनीह

कठोर भए। सै तानको लआय नै त्यही िथयो, मािनसलाई

ँ ाको लोभ र कामबासनामा पिहला फसाउने अिन आित्मक पमा अन्धा
आख
बनाइिदने। मािथको िववरण अनुसार ितनीह
मािनसले

िमिडनाइट

केटीलाई

मोशा

र

यितसम्म िगरे की एक जना

शोक

मनाउँदै

ँदै

गिररहे का

मािनसह को िशिबरमा ल्याएको िथयो। उसको त्यो चितर्कला सबैको िनिम्त
आपि जनक िथयो।

अक लाई

ँ जोिडएको हुन्छ। एउटाले
हामीह को िदमाग र शरीर एकआपससग
कसरी

ूभाव

पादर्छ?

शारीिरक

अिभलाषा

वा

कामबासनाले

मािनसह लाई आित्मक पमा कसरी िगराउँदो रहेछ भनेर त्यसबाट हामीले के

पाठ िसक्न सक्छ ?

ँ टाँसेर बस
३. ितॆो परमेँवरसग

पोरको बाल दे वतासँग लसपस गरे र पाप गदार् हजार मािनसह को

मृत्यु भएको िथयो। त्यस सन्तानेँवर र दे वताह का राजा भनेर मािनने पोरको

बालको पिछ लाग्ने सबै मािनसह लाई नाश गरे को िथयो। तर सबै जना
त्यसरी धमर्ॅ

भएका िथएनन्।

ितनीह

को िथए त?

"तर परमूभ ु ितमीह का परमेँवरिसत लािगरहने ितमीह मध्येको

ूत्येक आजसम्म जीिवत छ" (व्यवःथा ४:४)। पापमा फःने र नफःनेह को
बीचमा के िभ ता िथयो भनेर व्ववःथा ४:४ले बताउँछ? यहाँ पाप, ूलोभन,

ँ ाको अिभलाषा, कामबासना र हाॆो जीवनमा परमेँवरको शिक्त हुनपु न
आख
कुराको मह वपूणर् सन्दे श यहाँ के पाउँछ ?
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यस पदमा उल्लेख गिरएको "सबै" र त्यसको अगािड उल्लेख

गिरएको "सबै"को बीचमा िभ ता भएको हे नह
र्ु ोस्। पोरको बालको पिछ लाग्ने

सबैलाई नाश गरे को िथयो तर "ितमीह मा ूत्येक जना" जो परमेँवरसँग

लािगर ो ती सबै जना िजिवतै िथए। त्यहाँ मध्यममागीर् भ े िथएन। त्यसबेला
पिन िथएन र अिहले पिन छै न। हामी िक त येशूको पक्षमा छ िक त छै न
(म ी १२:३०)।

"लािगरहने" भ े िहॄू शब्द डबक् dbq हो। आफूभन्दा बािहरसँग

अित समिपर्त भएर आसक्त हुन ु वा टाँिसरहनु भनेर ूायजसो त्यस शब्दले
बुझाउँछ। उत्पि

२:२४मा त्यही शब्दको मूल ूयोग गिरएको छ। मािनसले

आफ्ना पिरवारलाई छोडेर आफ्नी ौीमतीसँग िमिलरहनु वा टाँिसरहनु भनेर

त्यस पदमा जनाइएको छ (यही सन्दभर्मा

थ १:१४ पिन पढ्नुहोस्। यही

सन्दभर्मा यो शब्द व्यवःथाको पुःतकमा चार पल्ट दे खा परे काछन् (व्यवःथा

१०:२०, व्यवःथा ११:२२, व्यवःथा १३:४ र व्यवःथा ३०:२०)। ूत्येक
ँ
ँ छ: ती मािनसह
पल्ट एउटै अवधारणालाई औल्याउ

परमेँवरलाई बिलयोसँग

समाितराख्नु, उहाँूित िन ावान भइरहनु वा उहाँसँग टाँसीरहनु भनेर बुझाउँछ।

त्यसको अथर् ितनीह

आफूह लाई परमेँवरमा सुिम्पने र उहाँबाट नै चािहने

शिक्त र बल िखँच्न सक्नु पदर्छ।

तर मह वपूणर् कुरो त के छ भने मािनसह ले यो सिम्झनुपदर्छ िक

त्यो टाँिसने वा परमेँवरलाई पकिड राख्ने िबयापद ितनीह बाटै आउनुपदर्छ:
उहाँसँग टाँिसने वा

उहाँमा लािगरहने भाग ितनीह बाटै पूरा हुनपु दर्छ।

परमेँवरसँग टाँिसने वा उहाँलाई पकिड राख्ने िनणर्य ितनीह कै हुनैपछर् र
उहाँबाट नै शिक्त र बल पाएर पापमा नफःनुितर लाग्नुपदर्छ।

यहू दा २४ र १ कोरन्थी १०:३ पढ्नुहोस्। नयाँ करारमा यहाँ के

बताइरहेको छ जुन ् व्यवःथा १३:४मा पाइन्छ? हेनह
र्ु ोस् "जसले ितमीह लाई

पापमा फःनदे िख बचाउन सक्नुहन्ु छ, र जसले ितमीह लाई आनन्दसिहत उहाँकै
मिहमाको सामने िनंकल

ूःतुत गनर् सक्नुहन्ु छ, २५ उही एकमाऽ परमेँवर,

हाॆा मुिक्तदातालाई येशू भींट हाॆा ूभ ु ारा मिहमा, ूभ ुत्व, पराबम र

अिधकार युग-युग पिहलेदेिख आज र सदासवर्दा भइरहोस्। आमेन" (यहू दा
२४,१५) र "मािनसलाई आइपन परीक्षाबाहेक ितमीह

अ

परीक्षामा परे का

छै नौ। परमेँवर िवँवासयोग्य हुनहु न्ु छ। उहाँले ितमीह लाई ितमीह का

शिक्तदे िख बािहरका परीक्षामा पनर् िदनुहन
े ै न, तर परीक्षाको साथसाथै उम्कने
ु छ
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बाटो पिन बनाइिदनुहन
े Ñ यसरी ितमीह
ु छ

त्यसलाई खप्न सक्नेछौ" (१

कोिरन्थी १०:१३)।

ु न्ु छ; हामी पतन नहोस् भनेर उहाँले
परमेँवर िवँवासयोग्य हुनह

हामीलाई सामथर् िदनुहन्ु छ। तर हामी आफैले पिन ःविववेकले िनणर्य गनुप
र् छर्।

पोरको

बालदे वतालाई

पूजा

गनह ितर

नलागेर

कितपय

इॐाएलीह

परमेँवरूितमाऽ िन ावान भएर बसेका िथए। यिद ती िन ावानह लाई

परमेँवरले सहयोग गनुभ
र् यो भने अिहले पिन हामी जुनसुकै पिरक्षमा परे तापिन

ु न्ु छ।
त्यसबाट हामीलाई उकाःन उहाँ सक्षम् हुनह

ँ िन ावान भइरहनु, उहाँलाई पकिड राख्न वा उहाँसग
ँ
परमेँवरसग

टाँसेर बिसरहन ूाथर्ना, बाइबल अध्ययन, आराधना वा उपासना, ध्यान र
स ितले कसरी सहयोग गदर्छ?

४. अ

कुन रा

ितनीह

अत्यन्तै उल्लेखनीय र सौन्दयर् छन् अझ िहॄू भाषामा त झन सानदार

वा जाित त्यःतो महान् छ र?

व्यवःथा ४:४ पिछ लेिखएका केही पदह

सबै बाइबलभिरमा

छ। अझ भ ुपदार् व्यवःथाको पुःतकको सम्पूणर् सन्दे शह को सार यसै मा छ
र बाँकी सबै िटप्पणीह

उल्लेख गिरएका िविभ

् जब तपाईँले ती पदह
हुन।

पढ्नुहन्ु छ तब त्यहाँ

नीितह लाई वतर्मान हाॆो जीवनमा पिन कसरी लागु

गराउन सक्छ सो सोच्नुहोस्।

व्यवःथा ४:५-९ पढ्नुहोस्। आफूले इॐाएललाई के गरे

भनेर

परमेँवरले मोशा ारा िकन भ भ
ु यो? हेनह
र्ु ोस्, "५ हेर, परमूभ ु मेरा परमेँवरले

मलाई आ ा गनुभ
र् एबमोिजम ितमीह ले अिधकार गन दे शमा यी सबै पालन

गनर्लाई नै मैले ितमीह लाई यी िविधिवधानह
ती मान र पालन गर, िकनिक यसैबाट अ

िसकाएको छु । ६ ितमीह ले

जाितह का अिग ितमीह का

बुि मानी र समझको ूचार हुनछ
े । यी सबै िविधह

“अवँय यस महान् जाितका मािनसह

सुनरे उनीह ले भन्नेछन्,

खू बै बुि मान् र समझदार रहेछन्” ७

ु एझ
हामीले उहाँलाई पुकारा गदार् परमूभ ु हाॆा परमेँवर हाॆो जित निजक हुनभ
ईँवर यित निजक भएको अ

कुनचािहँ यित महान् जाित छ? ८ मैले

ितमीह लाई आज िदने यो व्यवःथाजःतै धािमर्क िविधिवधान भएको अ
कुनचािहँ यित महान् जाित छ?

९ तर होिशयार बस र आफ्नो मनलाई सचेत

ँ ाले दे खेका कुराह
राख, तािक ितमीह ले आख
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निबसर् र ती ितमीह को सारा

जीवनभिर ितमीह को मनदे िख नहटू न्। ती ितमीह का छोराछोरीह
नाितनाह लाई िसकाओ।"
िवशेष

कारण

वा

अिभूायको

िनिम्त

परमेँवरले

र नाित-

ितनीह लाई

च ु ुभएको िथयो भनेर ितनीह ले महसुस ग न् भ े परमेँवरको चाहना हो।

ितनीह

"महान् रा

्
वा जाित" हुन।
कल्दीह को दे शबाट अॄामलाई

बोलाउँदा परमेँवरले उनलाई यो वचन िदनुभएको िथयो, "ितॆो सन्तानबाट म

महान् जाित वा रा
पिन पढ्नुहोस्)।

बनाउनेछु" (उत्पि

१२:२

पान्तिरत, उत्पि

१८:१८

तर ितनीह लाई महान् बनाउनुको अथर् िथयो। ितनीह को व्यिक्तगत

भाऊ बढाउन वा अ भन्दा ठू लो जाित भनेर अ लाई हे प्ने होइन तर ितनीह
"पृथ्वीका सारा पिरवारह को" (उत्पि
(उत्पि

१२:३) बीचमा "आिशष" हुन

१२:२) ितनीह लाई च ुिनएको िथयो। पृथ्वीका सारा मािनसह ले

पाउने आिखरी आिशष येशू जो मसीह र ितनीह कै बं शबाट आउनुहन
ु ेबाट

भएतापिन उहाँ नआउँञ्जेल ितनीह

सारा सं सारमा चहिकलो ज्योित भएर

चिम्करहनुपन िथयो। यशैया ४९:६मा यसबारे यसरी ठोकुवा गिरएको छ

"उहाँ भन्नुहन्ु छ: “याकूबका कुलह लाई फेिर पुनःथार्पन गनर् र इॐाएलको

बाँकी भागलाई फेिर फकार्ई ल्याउन ितमी मेरो दास हुने कुरो ितॆो लािग अित
सानो कुरो छ। पृथ्वीको पल्लो छे उसम्म ितमीले मेरो उ ार पुर्याओस् भनी

अन्यजाितह कहाँ एउटा ज्योित पिन म ितमीलाई बनाउनेछु।"

ितनीह

ारा

मुिक्त पाउने होइन। तर ितनीह लाई मुिक्त िदने सत्य परमेँवरलाई ितनीह
ज्योित र उदाहरण बनेर चिम्कन ितनीह लाई च ुिनएको िथयो।

सारा कसमोस वा जगत, ःवगर् र पृथ्वी र त्यहाँ भएका यावत

थोकह लाई सृि

गनुह
र् न
ु े परमूभ ु परमेँवरलाई इॐाएलीह ले आराधना र

सेवा गिररहे का िथए; मूितर्पूजा गनह ले उहाँले सृि

गरे का पत्थर,

ख,

ूकृित, सै तािनक आत्माह लाई भगवान भनेर पूजा गिररहे का िथए (व्यवःथा
३२:१७, भजन १०६:३७)।

कःतो िबल्कुल िभ ता!

ती पदह मा इॐाएलीह

िवशेष हुन गएको दुई कारणह लाई

ँ
मोशाले औल्याएका
िथए। ूथमत, परमेँवर ितनीह को माझमा वा निजक

ु न्ु थ्यो। पिवऽःथानमाफर्त उहाँ ितनीह सँग हुनह
ु न्ु छ भनेर िवशेष गरे र
हुनह
ितनीह को

बीचमा उहाँको उपिःथितको आभास् िदइएको िथयो। र दोॐोमा
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ितनीह लाई व्यवःथा िदनुभएर उहाँको िविधिवधान र ठीक न्यायूणालीह

समावेश भएका िथए (व्यवःथा ४:८)।
व्यवःथा

४:३२-३५

पढ्नुहोस्।

परमेँवरले

ितनीह लाई

के

भिनरहनुभएको छ जस ारा ितनीह को बोलाहत िवशेष भएको ितनीह ले महसुस

गनुप
र् दर्थ्यो? हेनह
र्ु ोस्, "३२ यःतो महान् घटना अिघ किहल्यै घटे को वा

सुिनएको िथयो? पृथ्वीमा परमेँवरले मान्छे सृिंट गनुभ
र् एको आिदकालको

िवषयमा सोध-खोज गर। आकाशको वल्लो छे उदे िख पल्लो छे उसम्म पिन यही
कुराको िनधो गर। ३३ के कुनै अ

जाितले ितमीह ले झ आगोबाट बोल्नुहन
ु े

परमेँवरको वाणी सुनक
े ो छ र जीिवत रहेको छ? ३४ परमूभ ुले िमौमा
ँ ाका अिग जाँच गरे र उदे कका िचन्हह
ितमीह का आख

दे खाई यु
आत

र आँचयर्कमर्ह

लड़े र, आफ्नै बाहुबल र फैिलएको पाखुरा ूयोग गरे र, भयानक

ारा अक जाितबाट आफ्नो िनिम्त एक जाित िनमार्ण गनुभ
र् एझ अक कुन

ईँवरले यःतै गनर् ूयत्न गरे को छ? ३५ परमूभ ु नै परमेँवर हुनहु न्ु छ, र
उहाँबाहेक अ

्
कोही छै न भनी बुझाउनलाई ती ितमीह लाई दे खाइएका हुन।"

िन:सन्दे ह, इॐाएलीह लाई परमेँवरले कित धेरै आिशष िदनुभएको

िथयो। अब त्यसको ूत्यु रमा ितनीह को भूिमका के छ?
५. ितॆो

ानबुि

र समझसिक्त

इॐाएली रा

केवल िवशेष जाित वा रा

परमेँवरको वचन सुनाउन र गवाही ब
९मा ितनीह को बारे मा ूभावकारी

च ुिनएको िथयो भनेर व्यवःथा ४:१-

पमा व्याख्या

सबै पदह मा यो अवधारणालाई बुिनएको छ:

गनुप
र् न, उहाँलाई प

भनेरमाऽ होइन त्यो रा

गरे को हामीले हे र्य । ती

ितनीह ले उहाँको वचन पालन

ाउनुपन र परमेँवरले ितनीह लाई के आदे श िदनुभएको

िथयो सो पालन गनुप
र् न।
भएको

व्यवःथा ४:६ फेिर पढ्नुहोस्। सारा रा ह को सामु ितनीह मा
ानबुि

र समझसिक्तमा धरोहर भएको परमेँवरले कसरी व्यक्त

गनुभ
र् एको छ? हेनह
र्ु ोस्, "ितमीह ले ती मान र पालन गर, िकनिक यसैबाट अ

जाितह का अिग ितमीह का बुि मानी र समझको ूचार हुनछ
े । यी सबै
िविधह

सुनरे उनीह ले भन्नेछन्, “अवँय यस महान् जाितका मािनसह

बुि मान् र समझदार रहेछन्।”
झ

पिहले

न्यायूणालीह मा

ानबुि

हे दार्

ितनीह लाई

िदइएको

िबिधिवधान

खू बै
र

र समझशिक्त िथए भनेको दे िखन्छ अथार्त ती
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िविधिवधान र न्यायूणालीह

आफै

ानबुि

वा समझशिक्त हुन भनेको जःतो

लाग्छ। तर गिहिरएर हे दार् त्यो भिनएको छै न। हो, परमेँवरले ितनीह लाई

िविधिवधान र उिचत न्यायूणालीह
ानबुि

िसकाउनुभएको िथयो तर ितनीह को

र समझशिक्त त्यसबाट आएका िथए जब ितनीह ले ितनीह लाई

् ितनीह ले
पालन गछर्न ् वा ितनीह लाई आत्मसात् गरे र व्यवहारमा उताछर्न।

गन आ ापालन वा परमेँवरको वचनलाई व्यवहारमा उतान नै ितनीह को
ानबुि

र समझशिक्त िथयो।

यस सं सारमा भएका वा दे खेका कुनै िविधिवधान र ऐनकानुन र

राज्यव्यवःथा भन्दा उच्च र गजब ूणाली इॐाएलमा हुनसक्थ्यो र िथयो पिन

तर ितनीह ले पालन गरे न भने त्यस ूणालीको अिःतत्वको अथर् के नै हुन्छ
र? ितनीह को

ानबुि

र समझशिक्त अ

दे शका मािनसह भन्दा त्यसबेला

उच्च हुन्छ जब ितनीह को जीवनबाट परमेँवरको व्यवःथालाई ूकट
गदर्छ। परमेँवरले ितनीह लाई िदनुभएको सत्यह

पथ्य र ितनीह लाई पालन गरे रमाऽै ितनीह

अनुसार ितनीह

िजउनु

परमेँवरको चाहना अनुसार

िजउन सक्थ्यो। यिद इॐाएलले सत्यलाई पालन गरे न भने वा ितनीह ले

पाएको सत्य अनुसार िजएन भने ितनीह मा भएको सत्य र ज्योित ितनीह का

विरपिररहे का रा ह को िनिम्त केही मतलब हुने िथएन वा हुँदैन। त्यसकारण

ितनीह लाई बारम्बार परमेँवरको वचन पालन गनर् आ ान गिरएको िथयो।

िविधिवधान र न्यायूणालीह

आफैको केही मतलब हुँदैन र सं सारको अगािड

इॐाएल गवाही हुँदैन यिद ती िविधिवधान र न्यायूणालीह लाई पालन गरे न

भने।

"इॐाएलीह ले परमेँवरको व्यवःथा पालन गदार् ितनीह को ठू लो

समृ शाली हुन्थ्यो र सारा सं सारका रा ह
परमेँवरले ितनीह लाई

ानबुि

चिकत भएर ितनीह लाई हे दर्थे।

र िशपह

िनरन्तर पमा िदनुहन्ु थ्यो र सारा

सं सारको िनिम्त ितनीहर िशक्षक हुन्थ्यो। ितनीह ले परमेँवरको व्यवःथालाई

पालन गरे र त्यसको गिरमालाई उचािलन्थ्यो र सारा रा ह को सामु त्यो
आदशर् पमा

खडा

हुन्थ्यो।

रा ह लाई दु:ख िदएका िविभ

परमेँवरको

व्यवःथालाई

पालन

गदार्

अ

रोगव्याधी र महामारीह बाट ितनीह लाई

सुरिक्षत रािखन्थ्यो र ितनीह को वौि क ःतर तेिजलो हुन्थ्यो। ितनीह को

सम्प

वा फिलफाप जीवनले परमेँवरको मिहमा उहाँको राजकीय गिरमा र

शिक्तलाई ूकट गिरन्थ्यो। ितनीह

पुजारी र राजकुमारह को राज्य हुन्थ्यो।

यस पृथ्वीमा इॐाएल सबभन्दा महान् रा

ु ा चािहने ूत्येक
हुनम
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ान, क्षमता,

ाइट, बाइ

सहुिलयतलाई परमेँवरले जुटाउनुहन्ु थ्यो।"-एलेन जी

लेसनस्, पृ. २८८बाट

पान्तिरत।

म ी ५:१३-१६ पढ्नुहोस्। ती पदह

अबजेक्ट

ारा येशूले हामीलाई के

भिनरहनुभएको छ जसले पौरािणक इॐाएललाई पिन उहाँले भ भ
ु एकोलाई
ूितिविम्बत

गदर्छ?

हामी

सेभेन्थ-डे

उपदे शह लाई कसरी व्यवहारमा उतान?

उपसं हार:

एडभेिन्टःट

भएको

है िशयतले

ती

"ःवगर्मा भएको महान् िववादको सु दे िखनै परमेँवरको व्यवःथालाई

फ्याँिकिदने

परमेँवरको

सै तानको

लआय

िखलापमा

िथयो।

उसले

त्यही

िविोह

काम

गर्यो।

सम्प

गनर्

उसलाई

सृि कतार्

ःवगर्बाट

फ्याँिकिदएतापिन त्यही यु लाई यस सं सारमा उसले िनरन्तरता िदइरहे को छ।

मािनसह लाई धोखा िदन र परमेँवरको व्यवःथालाई उल्ल न गराउने लआय
िलएर सै तानले भय र ूयास गिररहे को छ। चाहे पूरै दश आ ाह लाई

मािनसह बाट पन्छाएर हुन्छ िक ितनीह मा एउटा आ ालाई पन्छाउन िदएर

हुन्छ त्यस काममा सै तान यु ःतरमा लािगरहे को छ। चाहे एउटा आ ालाई

उल्ल न गरे को होस् वा सबै आ ाह लाई उल्लङ्घन गरे को होस् त्यसको

नितजा एउटै हुन्छ। एउटा आ ालाई अःवीकार गनुर् भनेको सबै आ ाह लाई

अःवीकार गरे को ठहछर्। नौवटा आ ा पालन गरे र एउटा आ ालाईमाऽ तोड्ने

िकननहोस् त्यो व्यिक्तको ूभाव र उदाहरणले परमेँवरको व्यवःथालाई तोड्ने
समूहमा गिननेछ िकनभने सबै आ ाह
याकूब

२:१०।"-एलेन

पान्तिरत।

"ितनीह

पोरको

जी

ाइट,

बालदे वताको

बारे मा

द

तोडेको दोष उसमािथ लािदनेछ।

मेट कन्ऽोभसीर्,

एलेन

जी

िनषेिधत क्षेऽमा सुरो भएर गए र ितनीह

ाइटले

पृ.

५८२बाट

यो लेख्नुहन्ु छ:

सै तानको पासोमा परे ।

परमेँवरलाई िवँवास नगन मािनसह को सि त र नाचगानमा ितनीह

भए, त्यहाँ भएको रि च ी र तडकभडक, झिकझाउह ूित ितनीह

मुग्ध

आकिषर्त

भए अिन ितनीह ले य े ूितको िन ा र भिक्तभावलाई ना ो पमा फ्याँिकिदए।
जब ितनीह

भोजभतेरको रमाइलोमा परमेँवरलाई िवँवास नगनह सँग एक

भए तब रक्सी आिद िपएर माि ए र ितनीह को सोच्ने िदमागलाई नै अन्धकार

बनाइिदए। त्यसले गदार् आत्मिनयन्ऽणको पखार्लह लाई ितनीह ले तोडे।

ितनीह लाई जोस र कामवासनाले िनयन्ऽण गरे ; ितनीह को िववेकलाई

९०

कामुकतामा सुिम्पएर अिँलल िबयाकलापमा लागे। ितनीह लाई ल

पारे र

दे वीदे वताह को अगािड झुक्न लगाइयो। ती दे वीदे वताह का वेदीह मा
बिलह

चढाए र ितनीह

अत्यन्तै िनच, पितत र घृिणत िविध तथा

ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ.

िरितिरवाजह मा भाग िलए।"-एलेन जी

४५४बाट

िचन्तनमनन:

अ.

पान्तिरत।

पौरािणक

ठाउँमा

इॐाएलको

हामी

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटह लाई रािखएको सोच्नुहोस्। हाॆा विरपिररहेका
सं सार र चचर्ह मा िदएका िशक्षादीक्षाह

िवपिरत हामीले

पाएका िशक्षादीक्षाह लाई सोच्नुहोस्। हामीले पाएका ती
सत्यह लाई कसरी उपयोग वा उपभोग गिररहेकाछ

त्यो

हाॆो िज ासाको िवषय हुनपु दर्छ। सं सारको अगािड हामीले

पाएका
आ.

ानबुि

गिररहेकाछ ?

"ितमीह

र

समझशिक्तलाई

कसरी

ँ टाँिसएर बसे ितमीह
जो परमेँवरसग

ूःतुत

सबै अिहले

ँ टाँिसने भ े कुरालाई सोच्नु ज री
िजउँदैछौ।" कसले कोसग
ँ टाँःनुह ु
छ। परमेँवर हामीसग

वा हाॆो अनुमित बेगर

ँ जबरजःती रहनुह ु । तर परमेँवरले हामीलाई
उहाँ हामीसग
िदनुभएको आत्मिनणर्यको पिवऽ उपहारलाई ूयोग गरे र हामी

ँ टाँिसरहनुपदर्छ। जब हामीले उहाँमा नै लािगरहने
उहाँसग

इ.

िनणर्य गछ त्यसलाई कायम राख्न के गनुप
र् छर्?

परमेँवरका आ ाह लाई थपघट गनुर् भनेको के हो? फेिर

सोच्नुहोस्। साबथलाई पिरवतर्न गनर् खोज्नु ूतआय त छ नै।
तर ती वाहेक हामीले थाहै नपाइकन व्यवःथाका अ

आ ाह

तोिडरहेकोूित हामी कसरी सं वद
े नशील हुने वा

सजग हुन?
े
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कथा ६
तिरकारी भात भएको सुसमाचार
सारा, १४, जापान
सारा

ूत्येक

सारा

साबथ

जापानको

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट चचर्मा जािन्छन्। उनी एडभेिन्टःट होइन न
त उनको पिरवार।

उनको पिरवारमा

कसै ले पिन

येशूूित आःथा राख्दै न।

तर उनी ूत्येक साबथ चचर्मा जानुको एक कारण छ।
उनी बालबािलकाह को िनिम्त चचर्को पिरसरमा खोलेको

रे ःटु रेन्टमा खानलाई जािन्छन्। १४ वषर्की िकशोरी जापानी पिरकार सुसी
खान मन पराउँिछन्। साबथमा िदने खाना खान उनको िबशेष

ची िथयो।

त्यस िदन त्यस रे ःटु रेन्टले तरकारी िमिसएको भात बालबािलकाह लाई

ख्वाउँछ।

जापानका ःकूलका केटाकेटीह मा यस खाना लोकिूय छ। खाना

खाएपिछ साराले अ

बालबािलकाह सँग िमलेर बाइबलका कथाह

गीत गाउँिछन्, र खेलह

सुिन्छन्,

खेिल्छन्। सारा ६ वषर्को उमेरदे िख नै चचर् आउन

थालेकी िथइन्। उनको बाबु िथएन र उनको आमाले उनलाई ूत्येक हप्ता

चचर्मा पठाउँिछन्, िकनिक त्यहाँ उनले ःवःथ खाना खाना पाउँिछन्। सारा र
उनकी

आमा

खास

गरे र

गिरब

त

िथएन।

जापानलाई

ूायजसो

धनी

दे शको पमा िचिनन्छ। तर सरकारको आिथर्क नीित र िवँवव्यापारीकरणले

गदार् हुने र नहुनेको बीचमा ठू लो खाडल बन्दै िथयो। त्यसको अथर् गिरब
मािनसह

्
मछर्न।
ब

क ाल छन् भ
धना

खोजेको होइन, जहाँ बालबािलकाह

खान नपाएर

पिरवार र काम कमाइ भएका पिरवारह को बीचको

जीवनःतरमा फाटो छ। त्यसले गदार् कम जीवनःतर भएका बालबािलकाह

आफूह

गिरब

भएको

महसुस

गदर्छन्।

जापानमा

सात

जना

बालबािलकाह मा एक जना त्यस िःथितमा रहे को पाइन्छ। यस िकिसमको
गिरबपनाले एक जनामाऽ बाबु की आमा भएको पिरवारलाई धेरै असर परे को
हुन्छ। साराकी आमा पिन एक्लै भएको कारणले छोरीलाई अ

केटाकेटीह

सरह

उनले

सहयोग

गनर्

सकेको

िथएन।

जःतो धनी

यस

खालका

पिरवारह ले आफ्ना छोराछोरीह लाई उिचत खाना िदन सक्दै नन् र ःकूलको

अितिरक्त कायर्बमह मा पठाउन सक्दै नन्, जःतै सि त कक्षा वा खेलकुद।
केटाकेटीह लाई होमवकर्मा सहयोग गनर् बाबु की आमाको समय पिन हुँदैन र
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धनीले जःतै आफ्ना छोराछोरीह लाई
िदन सक्दै नन्।

ुशन पढाउन िशक्षकह लाई पैसा

आफ्नो समुदायमा गिरबीको मारमा परे का बालबािलकह

भएको

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ले महसुस गरे कोले ूत्येक साबथ ितनीह लाई खाना

ख्वाउन थालेका िथयो र अ

थालेको

िथयो।

एक

िदन

िदनह मा ितनीह लाई िस मा
बृहत

टोिकयोको

एक

सहर

ुशन पिन िदन
कािशबाको

नगरपािलकाले गिरब केटाकेटीह लाई ख्वाउने िजम्मा िलने सं गठनह लाई

सहयोग गन िनणर्य गरे को िथयो। त्यस सहरमा ४१०,००० मािनसह

छन्।

त्यःतो खाना खुवाउने कुनै सं गठन छ भने नगरपािलकालाई आवेदन िदन

सूचना िनकाल्यो। त्यसमा एडभेिन्टःट चचर्ले पिन आवदे न िदयो, जसको

फलःव प त्यस चचर्ले िनरन्तर पमा सरकारबाट त्यस कायर्बमको िनिम्त
आिथर्क अनुदान पाइरहे को छ। चचर्का सदःय र ःवयं सेवकह को सहयोगले

ूत्येक साबथ दशदे िख तीसजना बालबािलकाह ले त्यहाँ खान पाउँछन्।
जब

छ

वषर्की

सारा

पिहलोपल्ट

चचर्मा

खान

र

अ

बालबािलकाह सँग खेल्न आइन्, तब उनी लजाएकी िथइन्। तर खाना र

बाइबलका िबयाकलापह

उनलाई मन परे को िथयो। चचर्का सदःयह ले

उनलाई राॆोसँग व्यवहार गरे कोले उनी ूत्येक साबथ चचर्मा आउन थालेकी

िथइन्। जब उनी ठू ली भइन् तब अपरान्हमा हुने बालबािलकाह को िनिम्त
गिरने कायर्बमह मा सघाउन थािलन्। अिन एकिदन चचर्को समर क्याम्पमा
उनी पिन सं लघ्न हुन उनले िनम्तो पाइन्। त्यस क्याम्पमा उनले आफ्नो

दय

येशूलाई सुिम्पन्। जब उनी आफ्नो घर फकर आइन् आफ्नो आमाले आफूले
येशूको िवँवासी भएको खबर िदइन्। उनको आमा उनीदे िख िरसाइन्।

"अ ले भनेर होइन ठू लो भएर आफैले िनणर्य गनर् सक्नेभएपिछमाऽ

येशूलाई िवँवास गन हो िक होइन िनणर्य गनुप
र् छर्। त्यसबेलासम्म ितमी

पिखर्नपु छर्," आमाले भिनन्। त्यसको अथर् बिप्तःमा िलन सारा अ

चार वषर्

पिखर्न ु पछर्। जापानी कानुन अनुसार, कुनै पिन बालबािलका १८ वषर्

ु जेल बाबुआमाको अनुमितले बाहे क आफैले िनणर्य गनर् सक्दै न। सारा
नपुगञ्
अिहले १४ वषर्की िछन्। आमाको कुरा सुनेपिछ चचर्का सदःयह
मानेका िथए, तर ितनीह

दु:ख

छक्क परे को िथएन। इसाई नभएको बाबु िक

आमाले त्यःतो आ ा िदनु कुनै नौलो िथएन।

सारा र उनकी आमाको िनिम्त ूाथर्ना गनुह
र् ोस्।
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-यासुकी िमयामोटो

