९

ितिनह का

दयह

फकार्ऊ

यस अध्यायका मूल पदह : व्यवःथा ५:२२-२९, व्यवःथा ४:२५-३१,

व्यवःथा ३०:१-१०, म ी ३:१-८, मकूर्स १:१५ र ूेिरत २:३७,३८।

यस अध्यायको मूल सार पद: "तर यिद त्यहाँ पिन परमूभ ु ितमीह का

परमेँवरलाई ितमीह ले खोज्यौ भने र ितमीह का सारा

भने ितमीह ले उहाँलाई भे ाउनेछौ" (व्यवःथा ४:२९)।
हाॆो जीवनमा सवर्मान्य र सरल तथ्य यो

छ । कितपय इसाईह ले नै िकन नहोस् वा अ

दय र ूाणले खोज्यौ

छ: हामी सबै जना पापी

धमर्दाशर्िनक वा जा ेस ु े

िचन्तकह ले बाइबलले िसकाएको मानव चिरऽ ःवाभािवकै पमा ॅ

छ भ े

धारणाूित दु:ख वा शोक व्यक्त गदर्छन्। तर बाइबलले िसकाएको मािनस
ःवभािवकै पमा ॅ

छ भ े कुरालाई ूमािणत गनर् बाइबल नै नपढे तापिन

िदनिदनै आइरहने समाचार पढ्नुपछर् र मानव इितहासलाई झ

सवक्षण गरे

पिन पुग्छ। बाइबलले िसकाएको यो सत्यतालाई कुनै पिन मानव ूाणीले
नकानर् सक्दै न।

अझ, यो सत्यतालाई सत्यासािबत गनर् मािनसले केवल आफ्नो अनुहार

ऐनामा हे रे पुग्छ; धेरै टाढा जानु पदन वा अखबारै पढ्नुपछर् भ े छै न। आफ्नो

ँ छ र? साँिच्चकै भन भने यस
दयिभऽ लामो समयसम्म िनयाल्न कसको आट

सं सारको कुनै ठाउँभन्दा हाॆो

२३मा पावलले

दय सबभन्दा डरलाग्दो ठाउँ छ। रोमी ३:९-

त्यस सत्यताूित व्याख्या गद पद २३ले

यो िनँकषर्

िनकाल्दछन्: "सबैले पाप गरे का छन्, र परमेँवरको मिहमासम्म पुग्नबाट

च ुकेका छन्।" (अझ येशू आफैले मानव

ःप

पमा भन्डाफोर गनुभ
र् एको छ:

दयको यःतो भयाभव िचऽण

दयबाट नै खराब िवचार, हत्या,

परःऽीगमन, व्यिभचार, चोरी, झू टो गवाही र िनन्दा बािहर िनःकन्छन्" (म ी
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१५:१९)। मािनसको

थप)।

तर

दय कःतो आति त बनाउने थलो रहे छ?-अनुवादकको

पावलको

भनाइको

खुशीको

खबर

अक

पदमा

पाइन्छ:

"परमेँवरका अनुमहको वरदानले भींट येशूमा भएको उ ारबाट ितनीह

िस मा धमीर् ठहिरएका छन्" (रोमी ३:२४)। तर परमेँवरको अनुमहको
बरदानलाई उपभोग गनर्, भी ले िदनुहन
ु े मुिक्तको ःवाद पाउन र धमीर् ठहिरन

केवल एउटामाऽ िनणार्त्मक शतर् छ, त्यो हो पँचाताप जुन सतर् सबैको िनिम्त

महान् खबर हुनपु दर्छ: हामी पापी छ , हामीले पाप गरे काछ भनेर ःवीकान र

त्यसको िनिम्त दु:ख मनाउनु र त्यसको िनिम्त परमेँवरसँग क्षमा माग्ने अिन
अन्तमा आएर हामीले गन कुनै पिन पापबाट फिकर्ने वा टाढा रहने। हामी
पापी भएकै कारणले येशूभक्तको जीवनको अिःतत्वको केन्ििबन्दुको एक भाग

पँचाताप हुनपु दर्छ। आफूले गरे को भूल वा अपराधूित दु:ख मनाउने वा
पँचातापको धारणालाई व्यवःथाको पुःतकले व्यक्त गरे को यस अध्यायमा

हामी हे नछ ।

१. Mi‐Yitten (मी-इ न)
िविश

कुनै पिन भाषाह मा जःतै बाइबलीय िहॄू भाषामा पिन मुहाबरा वा

चिरऽ भएको कलात्मक शब्द शैलीह ले

शब्दह ले सतहमा व्यक्त गिरएको भन्दा खास गरे र िभ

हामी ती शब्दह

हे छ ितनीह ले भ

छिकर्एका छन्। ती

हुन्छन्। अथार्त ् जब

खोजेको अथर् ितनै शब्दह

हुन ् भनेर

सोच्दछ तर वाःतिवक पमा ितनीह को गिहरो अथर् अक हुनसक्छ। िहॄू

भाषामा एउटा त्यःतो िविश
करारमा लेिखएको छ।

शब्द हो "Mi‐yitten" (मी-इ न)। यो पुरानो

"Mi" (मी) भ े शब्द"को?" हो र

(इ न)को अथर् "कसले दे ला र?" त्यसकारण
खास अथर् "कसले दे ला र?" हुन आउँछ।

"yitten"

"Mi‐Yitten" (मी-इ न)को

तर पुरानो करारमा त्यसको अथर् अझ िवःतृत छ। त्यस शब्दमा

चाहना, मनोकामना वा इच्छा व्यक्त गदर्छ। कसै ले त्यो थोक नभइनहुने
चाहना व्यक्त गनर् त्यो शब्द ूयोग गिरएको छ।
वा

उदाहरणमा, जब इॐायलीह

उजाडःथानमा

आइपुगे

तब

िमौदे शबाट छु टकारा पाएर म भूिम

ितनीह ले

अनक

च ुनौतीह को

सामना

गनुप
र् रे को िथयो। त्यसबेला ितनीह ले िचच्याएर यो चाहना व्यक्त गरे का िथए,
"यदी त्यसबेलामाऽै िमौ दे शमै परमेँवरको हातबाट मनर् पाएको हुन्थ्यो!"
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(ूःथान १६:३

पान्तिरत)। "यिद माऽै" (if only-इफ ओन्ली) भ े शब्द

"mi‐yitten" (मी-इ न)बाट आएको हो।

भजन १४:७मा दाउदले पिन यो भावना व्यक्त गदर्छन्, "ओहो

इॐाएलीह को िनिम्त मुिक्त िसयोनबाट आएको हुन्थ्यो!" िहॄू भाषामा "ओहो"
भनेर उल्लेख गिरएको छै तर "mi‐yitten" (मी-इ न) हो।

अय्युब ६:८मा पिन नयाँ िक जेम्सको अनुवादमा अय्यूबले यसरी व्यक्त

गिरएको छ भनेर उल्लेख गिरएको छ: "ओहो, मैले अनुरोध गनर् पाएको भए

हुन्थ्यो"- यहाँ पिन "ओहो"को शब्द "mi‐yitten" (मी-इ न)बाटै आएको हो।

व्यवःथा ५:२९ पढ्नुहोस्। िवशेष गरे र पद २९ हेनह
र्ु ोस्। "ओहो"

भ े शब्द "mi‐yitten" (मी-इ न)बाट अनुवाद गिरएको छ। त्यसो अथर् के हो

भनेर सोच्नुहोस्। हेनह
र्ु ोस् "२२ यी आ ाह

परमूभ ुले पवर्तमा आगो र बादल

र घोर अन्धकारको बीचबाट ितमीह का सारा समुदायलाई ठू लो सोरले

भन्नुभयो। उहाँले थप केही भन्नुभएन। अिन उहाँले ती आ ा दुई वटा ढु ाका

पाटीमा लेखेर मलाई िदनुभयो।

२३ जब ितमीह ले अन्धकारको बीचबाट सोर सुन्यौ, र जब पवर्त

आगोले बिलरहेको िथयो, तब ितमीह का कुलका सबै नायकह

र धमर्-गु ह

मेरो निजक आए। २४ अिन ितमीह ले भन्यौ, “परमूभ ु हाॆा परमेँवरले

आफ्नो मिहमा र गौरव हामीलाई ूकट गनुभ
र् यो। हामीले उहाँको सोर
ँ बोल्नुभए तापिन मािनस जीिवत रहेको
अिग्नबाट सुन्यौ। परमेँवर मािनससग

हामीले आज दे ख्य । २५ अब यित ठू लो अिग्नमा भःम भएर हामी िकन मन?

यिद परमूभ ु हाॆा परमेँवरको सोर हामीले अझै सुन्य भनेता हामी मनछ !

२६ अिग्नबाट जीिवत परमेँवर बोल्नुभएको सुनरे हामीझ बाँच्ने कुनचािहँ

मरणशील मािनस होला? २७ तपाईं आफै नै निजक जानुहोस्, र परमूभ ु हाॆा

परमेँवरले भन्नुभएका सबै कुरा सुनरे हामीलाई बताउनुहोस् र हामी सुनरे
पालन गनछ ।” २८ ितमीह

मिसत बोलेका परमूभ ुले सुन्नुभयो, र उहाँले

मलाई भन्नुभयो, “यी मािनसह ले ितमीलाई भनेका कुरा मैले सुन। ितनीह ले

ठीकै भनेका छन्। २९ मेरो डर मान्ने र सध मेरा सबै कुरा पालन गन

ितनीह का

दय भए त हुनिे थयो, तािक ितनीह

र ितनीह का सन्तानको भलो

सधभिर होस्।" (यहाँ नेपाली बाइबलको अनुवादमा "ओहो" भ े शब्द उल्लेख
गिरएको छै न। तर धेरै अङ्मेजी अनुवादह मा "ओहो वा ओ oh" भनेर

अनुवाद गिरएको छ भने "यिद माऽ" भनेर पिन कितपय अनुवादमा उल्लेख
गिरएको छ- अनुवादक)।
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यहाँ सृि कतार् सनातन परमेँवर, जसले अन्तिरक्ष, समय, सबै पदाथर्

वा तत्वह

सृि

गनुभ
र् यो, उहाँको वचनले सं सारको अिःतत्व भएको िथयो र

आदमलाई जीवनको सास फुकेर जीिवत पानुभ
र् एको िथयो, त्यही परमेँवरले

ूायजसो मानव कमीकमजोरी र िसिमतसँग जोिडएको लवज "ओहो, त्यःतो भए

हुन्थ्यो" मािमर्क तवरले व्यक्त गनुभ
र् एको िथयो। आत्मिनणर्य वा ःविववेकको

ःवतन्त्”ताको कःतो ज्वलन्त उदाहरण हो यो? परमेँवर र सै तानको बीचमा
भइरहे को िभषण सं माम वा

न् को बीचमा परमेँवरले आफूखुशी िसिमतमा

राख्नुभएको िथयो। यो "मी-िय न" भ े लवजले परमेँवरले पिन आफूखुशी

मािनसको आत्मिनणर्यको अिधकार वा ःविववेकको ःवतन्ऽतालाई हःतक्षेप

गनुह
र् ु

िबपिरत

वा िमच्नुह ु
उसको

भनेर ूकट गिरएको छ। यिद उहाँले मािनसको इच्छा

आत्मिनणर्य

(अझ

धािमर्क

ःवतन्ऽता

अनुवादक) वा ःविववेकको ःवतन्ऽतालाई हःतक्षेप

ःवतन्ऽ रहे को ठहर हुँदैन।

भने

पिन

हुन्छ-

गनुभ
र् यो भने मािनस

हामी मानव जात भएको है िसयतले पाप गनर्, (आफू खुशी धमर्मा

लाग्न), आफू खुशी खराब काम गनर्, अधमर्को बाटोमा लाग्न जसरी ःवतन्ऽ
छ

त्यसरी नै

परमेँवरको अगुवाइलाई च ु , उहाँको पिवऽ आत्माको

आवाजलाई सु , हाॆो पापको पँचाताप गिर उहाँको पिछ लाग्न हामी ःवतन्ऽ

छ । यस जीवन कसरी िबताउने, अनन्त जीवनमा सहभागी हुने िक नहुने

जःता िनणर्यह

परमेँवरले हामीले नै गनुप
र् छर्। हामी िदनिदनै क्षण क्षणमा यो

िनणर्यको सामना गिररहे का हुन्छ । यसमा हामी च ुक्य भने परमेँवर वा कुनै
ँ
भाग्यको खेल भनेर अनथर्को दशर्न, वाद वा िशक्षालाई दोष नलगाऔ।

केही घन्टामा वा केही िदनह मा तपाईँले िनणर्य गनुप
र् न के के कुराह

छन्

सो सोच्नुहोस्। तपाईँले तपाईँको चाहना, इच्छा परमेँवरले सुिम्पन िनणर्य

िसक्नुहन्ु छ तािक तपाईँले उहाँको शिक्तले उिचत िनणर्य गनर् सकुन्?
२. मलाई खोज र भे ाऊ

परमेँवरलाई पूव र् ान छ भ े ूमाण बाइबलभिर हामी पाउँछ ।

ु न्दा अिघ त्यसको बारे मा उहाँलाई थाहा
त्यसको अथर् जे जे हुनेछ त्यो हुनभ

छ। यस सं सारका साॆाज्यह को उदय र पतन होस् (दािनएल ७) वा केही

घन्टा अिघ घट्ने मािनसह को व्यिक्तगत िबयाकलाप होस् सो परमेँवरलाई

ु े पऽुसको कदम कःतो हुनेछ भनेर त्यो
अिघबाटै थाहा हुन्छ। ूभल

ु न्दा
हुनभ

अिघ नै उहाँलाई थाहा िथयो। उहाँले पऽुसलाई यो पूवस
र् ूचना िदनुभयो,
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“साँच्चै, म ितमीलाई भन्दछु , आजै राती भाले बाःन अिघ ितमीले मलाई तीन
पल्ट इन्कार गनछौ” ( म ी २६:३४)। ूभ ुलाई सु दे िख अन्तसम्म सबै

थोक थाहा छ। उहाँमा भएको पूव र् ान वा हाॆो आत्मिनणर्य वा ःविववेकको

ःवतन्ऽतासँग हामीले गन िनणर्य िजम्मेवारी हुँदैन। अथार्त ् के हुनेछ भनेर
परमेँवरलाई थाहा भएतापिन त्यो हुने कुरोमा उहाँ िजम्मेवारी छै न। पऽुसले

के गनछ भ े पूव र् ान ूभ ुमा भएतापिन त्यो गन िनणर्यमा ूभ ु होइन पऽुस नै

िजम्मेवारी िथयो। हामीलाई आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता िदयो भन्दै मा हामी जे

गछ त्यसको िजम्मेवारी हुने घट्नामा होइन हामीलाई िदइएको आत्मिनणर्य
हुन्छ, तर परमेँवरले

िजम्मेवारी हुँदैन।

त्यो आत्मिनणर्यको अिधकार िदयो भन्दै मा उहाँ

त्यसकारण, जब इॐाएलीह

नै ितनीह ले के गनछन् भ े

ूित ा गिरएको

ान परमेँवरमा िथयो।

व्यवःथा ४:२५-२८ पढ्नुहोस्। इॐाएलीह

भूिममा रहनुभन्दा अिघ
ूित ा गिरएको दे शमा

रहेपिछ ितनीह ले के गनछन् भनेर परमेँवरले कःतो सजग गराउनुभएको

िथयो? हेनह
र्ु ोस्: "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
राख्तछु , िक जुन दे शलाई अिधकार गनर् ितमीह

त्यस दे शदे िख ितमीह

साक्षी

यदर्न पािर जान लागेका छौ

चाँड़ै सम्पूणर् नंट हुनछ
े ौ, र धेरै िदन बःन पाउनेछैनौ

तर िबलकुलै नंट हुनछ
े ौ। २७ परमूभ ुले ितमीह लाई जाित-जाितका माझमा

िततरिबतर

पानुह
र् न
े ,
ु छ

र

अन्यजाितह का माझमा ितमीह

उहाँले

ितमीह लाई

धपाउनुभएको

दे शमा

अल्पसं ख्यक हुनछ
े ौ। २८ त्यहाँ ितमीह ले

ँ न
्
मािनसह का हातले बनाएका, दे ख्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने, खान नसक्ने, सुघ

नसक्ने काठ र ढु ाका दे वताह को पूजा गनछौ।"

व्यवःथा ४:२५-२८ अगािडका पदह मा मूितर् नबनाउनु र त्यसलाई

पूजा नगनुर् भनेर परमेँवरले ःप

िनदशन िदनुभएको िथयो (व्यवःथा ४:१५-

२०)। तैपिन, त्यस आदे श र चेतावनीलाई वाःता नगरे र ितनीह ले

ाक्कै

मूितर् बनाएर पूजा गनछन् भनेर परमेँवरले भ ुभएको वचन व्यवःथा ४:२५२८मा उल्लेख गिरएको छ।

यो पिन याद गनुह
र् ोस्, ितनीह

कनान दे शमा जानेिवि क्कै ितनीह ले

मूितर्पूजा गन होइन भनेर मोशाले व्यवःथा ४:२५मा ःप
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पमा उल्लेख गरे का

छन्। ितनीह

िबि क्कै ितनीह

परमेँवरको अगुवाइमा दु:खसुख गरे र कनान दे शमा जाने
मूितर्पूजामा फःने िथएनन्। तर केही पुःतापिछ परमेँवरले

ितनीह को पूखार्लाई के गनुभ
र् यो सो िबिसर्न थाल्नेछन् (व्यवःथा ४:९) जसले
गदार् ितनीह लाई परमेँवरले जे नगर भ े चेतावनी िदनुभएको

ितनीह ले गनछन् भनेर तोिकएर उल्लेख गिरएको छ।

िथयो त्यही

त्यःतो िवशेष पिरिःथितमा पिन परमेँवरले के गनुह
र् न्ु छ सो व्यवःथा

४:२९-३१मा उल्लेख गरे को पढ्नुहोस्: "२९ तर 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। ३० पिछल्ला िदनह मा
जब

ितमीह

स ंटमा

हुनछ
े ौ

र

मैले

भनेका

सबै

कुरा

ितमीह मािथ

परमूभ ु आफ्ना परमेँवरितर फकर्नेछौ, र उहाँको

आइपनछन्, तब ितमीह

वचन पालन गनछौ। ३१ उहाँले ितमीह लाई त्याग्नुहन
र् न
े ै न, नाश गनुह
े ै न।
ु छ
ु छ

ितमीह का िपता-पुखार्िसत उहाँले बाँध्नुभएको शपथ ारा पक्का गनुभ
र् एको करार
उहाँले भ ुल्नुहन
े ै न, िकनिक परमूभ ु ितमीह का परमेँवर कृपालु हुनहु न्ु छ।
ु छ

परमेँवरको अनुमह आँचयर्चिकत पान खालको छ। इॐाएलीह

ु ाको सं ःकारमा परे र भयानक पाप र खराब गन चलनमा लागेतापिन,
मूितर्पज
ितनीह ले गरे का पापह को नितजा ितनीह ले भोग्नुपरे तापिन यिद ितनीह

परमेँवरितर फक भने उहाँले ितनीह लाई क्षमा िदनुहन
ु ेछ र ितनीह लाई

पुनःथार्पना गनुह
र् न
ु ेछ। छोटकरीमा भ ुपदार् यिद ितनीह ले ःविववेकको िनणर्य
गरे र पँचाताप गरे उहाँले ितनीह को पँचाताप वा क्षमाूाथीर्लाई महण
गनुह
र् न
ु ेछ।

व्यवःथा ४:३०मा उल्लेख गिरएको शब्द ूायजसो "फकर्" भनेर

अनुवाद गिरएको हुन्छ अथार्त ् त्यसको बाःतिवक अथर् "वापस आउने" हो।

ितनीह

परमेँवरितर फिकर्नेछ। ितनीह

उहाँबाट तकर नजाउनुपथ्य तर

ु ाहको अथर्
पँचाताप गरे र फिकर्नेछ। िहॄू भाषाको शब्द teshuvah टे शभ
"फिकर्नु" हो। त्यस
आउँछ।

शब्दको मूलबाट "पँचाताप वा पछु ताव गनु"र् शब्द

आिखरमा, िनचोडमा भ ुपदार् पँचाताप गनुप
र् न कायर्मा जे समावेश

भएतापिन पापले गदार् परमेँवरबाट िबछोड भएपिछ उहाँितर फिकर्न हामीलाई
आ ान गिरएको दे खाउँछ।
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ु ाह
३. Teshuvah टे शभ

व्यवःथाको पुःतकभिर जताततै

एउटा मूल िवषय दे खा परे को

पाइन्छ: परमेँवरको आ ा मान र आिशषले भरपूणर् होऊ, नमान र त्यसका

नितजाह

ितमीह ले भोग्नेछौ। यस मािमलामा नयाँ करारमा केही फरक

छै न। पावलले आफ्नो

ःप

धारणा यसरी व्यक्त गरे का छन्: "७ धोकामा

नपर, परमेँवरको ठ ा हुँदैन, िकनभने मािनसले जे रोप्दछ त्यसै को कटनी पिन

गनछ। ८ जसले आफ्नो पापमय ःवभावको िनिम्त रोप्तछ, त्यसले आफ्नो

पापमय ःवभावबाट नै सवर्नाशको कटनी गनछ। तर जसले आत्माको िनिम्त

रोप्तछ, त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गनछ। ९ भलाइ गन

काममा हामी नथाक , िकनभने यिद िहम्मत हारे न भने ठीक समयमा हामी

कटनी गनछ । १० यसकारण मौका पाएअनुसार हामी सबै मािनसको भलाइ
गदजाऔ ं, िवशेष गरी ितनीह को, जो हाॆो िवँवासका पिरवारका हुन"्
(गलाती ६:७-१०)।

दुभार्ग्यवस, यस सं सारमा पापको ूवेश भएपिछ मािनसलाई पाप गनर्

धेरै सिजलो भएको छ र सास फेन जःतै मािनसको ःवभावमा पापको जरा
गािडएको पाइन्छ। जितसुकै चेतावनी र ूित ाह

िदएतापिन पौरािणक

ँ ा
इॐाएलमा होस् वा आधुिनक जगतमा होस् मािनसह ले ितनीह ूित आख

िचम्लेको पाइन्छ। मोशाबाट परमेँवरले यो घोषणा गनुह
र् न्ु छ, "आज मैले

ितमीह लाई िदएको आ ा ितमीह का िनिम्त सा॑ै गा॑ो वा टाढ़ो वा रहःयमय

छै न" (व्यवःथा ३०:११)। परमेँवरले जे नगर भ ुभएको िथयो सोही गनर्
मािनसह

धरापमा पिररहे काछन्। पाप गदार् के हुनेछ भनेर परमेँवरले

चेतावनी िदनुभएतापिन पापकै दलदलमा फःन मािनसह

चाएको पाइन्छ।

तर सदाशय र अनुमहले भिरपूणर् परमेँवरले ती मािनसह लाई

ु न्ु छ। त्यसको लािग कसै को करकापमा
आफ्नो पोल्टोमा राख्न तयार हुनह
होइन ब

आफ्नै आत्मिनणर्य वा ःविववेकको ःवतन्ऽतालाई ूयोग गरे र

पँचाताप गद परमेँवरितर फकर्नुपदर्छ।

व्यवःथा ३०:१-१० फेिर पढ्नुहोस्। उहाँका जनह लाई परमेँवरले

के गनुह
र् न
े भनेर उहाँले भिनरहनुभएको छ? ितनीह ले जितसुकै गलत काम
ु छ

गरे तापिन, पाप गरे तापिन वा परमेँवरबाट हटे तापिन ितनीह लाई महण गनर्

परमेँवर राजी हुनहु न्ु छ। यथाथर्मा उहाँले ती मनोवृि

भएका मािनसह लाई

िवगतमा िवशेष गरे र नै आिशष िदनुभएको िथयो। तर कुन सतर्मा ती ूित ाह

अिडएको छ त? हेनह
र्ु ोस्, फेिर, "१ परमूभ ु परमेँवरले जाित-जाितह का
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बीचमा ितमीह लाई धपाइपठाउनुभएपिछ जब यी आिशष् र ौाप ितमीह मािथ
पनछन् र ितनको ःमरण गरे र २ ितमीह

र ितमीह का सन्तान परमूभ ु

आफ्ना परमेँवरकहाँ फकर्नेछौ, र आज मैले आ ा गरे का उहाँका वचन आफ्नो

पूरा

दय र आफ्नो पूरा ूाणले मान्नेछौ, ३ तब परमूभ ु आफ्ना परमेँवरले

ितमीह का सुिदन फकार्उनुहन
र ितमीह लाई िट
े
ु छ

ाउनुहन
े , र जुन
ु छ

ितमीह लाई

दे शिनकाला

जाितह का

बीचमा

बटुलेर

ितमीह लाई

िततरिबतर

ल्याउनुहन
े ।
ु छ

४

पानुभ
र् एको

ितमीह

िथयो,

तीबाट
भएर

आकाशमुिनको सबैभन्दा टाढ़ो दे शमा भए पिन त्यहाँबाट परमूभ ु ितमीह का
परमेँवरले

ितमीह लाई

बटुल्नुहन
े ,
ु छ

र

त्यहाँबाट

ितमीह लाई

फकार्एर

ल्याउनुहन
े । ५ ितमीह का िपता-पुखार्ले अिधकार गरे को दे शमा परमूभ ु
ु छ

आफ्ना परमेँवरले ितमीह लाई ल्याउनुहन
े , र ितमीह ले त्यसको अिधकार
ु छ
गनछौ, र उहाँले ितमीह लाई ितमीह का िपता-पुखार्भन्दा उन्नितशील र असं ख्य

बनाउनुहन
े । ६ परमूभ ु ितमीह का परमेँवरलाई ितमीह ले आफ्नो सारा
ु छ
दय र आफ्नो सारा ूाणले ूेम गनर्लाई उहाँले ितमीह को र ितमीह का

सन्तानको

दयको खतना गनुह
र् न
े , र ितमीह
ु छ

ितमीह का परमेँवरले यी सबै ौापह

िजउन सक। ७ परमूभ ु

ितमीह लाई हेला गन र खेदो गन

ितमीह का शऽुह मािथ ल्याउनुहन
े । ८ ितमीह ले फेिर परमूभ ुको वचन
ु छ
मान्नेछौ, र आज मैले ितमीह लाई िदएका उहाँका सबै आ ाह

पालन

गनछौ। ९ तब ितमीह का हातका सबै काममा, सन्तानमा, गाईबःतुका बाछा-

बाछीह मा र भूिमका अन्नह मा आफ्ना परमेँवरले ितमीह लाई अघोर वृि

गराउनुहन
े । १० व्यवःथाको यस पुःतकमा लेिखएका उहाँका आ ा र
ु छ
िविधह

पालन गर्यौ भने र आफ्नो पूरा

आफ्ना परमेँवरितर ितमीह

दयले र आफ्नो पूरा ूाणले परमूभ ु

ँ उहाँ ूसन्न
फक्य भने, ितमीह का िपता-पुखार्सग

ँ फेिर ूसन्न हुनहु न
ु एझ परमूभ ु ितमीह सग
हुनभ
र ितमीह लाई वृि
े
ु छ
गनुह
र् न
े ।"
ु छ

यहाँ व्यक्त गिरएको धारणा सरल र ःप

छ: यिद ितमीह ले आफ्नो

जीवनलाई वेवािरसी तिरकाले चलायौ वा फोहरी बनायौ भने त्यसका नितजाह

ितमीह

र ितमीह का पिरवारमािथ पनछन्। पापले गन कामै यो हो। य िप,

यिद ितमीह ले पँचाताप गनर् सक्छौ, ितमीह

क्षमा माग्न सक्छौ र

परमेँवरले ितमीह लाई फेिर आफूितर ल्याउनुहन
ु ेछ र ितमीह लाई आिशष
िदनुहन
ु ेछ।
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ती पदह मा "फकर्" भ े िहॄूको मूल शब्द

teshuvah टे शभु ाह धेरै

पल्ट दे खा परे को छ। व्यवःथा ३०:२मा पदले भन्छ, "यिद ितमीह
ितमीह का

परमेँवरितर

फिकर्यौ

भने",

व्यवःथा

३०:८मा

"ितमीह ले

परमेँवरको आवाजलाई फेिर सु ेछौ र त्यस अनुसार चल्नेछौ।" र अन्तमा
व्यवःथा ३०:१०लाई यसरी पिढन्छ "यिद ितॆो सारा

दयले र आत्मा वा

िदमागले ितमीह को परमेँवरितर फक्य भने" यहाँ पिन "फकर्" भ े शब्दको

खा अथर् "वापस" आउनु हो।
ःप

ितनीह ले

परमेँवरका

बोलीमा भ ुपदार् ितनीह लाई जे नराॆा थोकह

परमेँवरसँग
आ ाह

गिरएको

जितसुकै

करार

भ

जितसुकै

गरे तापिन

तोडेतापिन,

परमेँवरले

भएतापिन,

ितनीह ले

ितनीह लाई

त्याग्नुह ु । यिद ितनीह लाई परमेँवरले नत्यागेको चाहन्छन् भने ितनीह

पँचाताप गरे र उहाँितर आित्मिनणर्य ारा फिकर्न सक्छन्।

व्यवःथा ३०:१-१०मा भएका "पँचाताप गर र फकर्" भ े शब्द

ँ को मािमलामा ूयोग गिरएको िथयो। हाॆो िनिम्त त्यो
इॐाएली रा ह सग
सन्दभर् फरक छ, तैपिन, हामी परमेँवरका िवँवासी जनह

ँ गिरएको करार भ
कित पल्ट उहाँसग

भएको भएतापिन

गरे का हुन्छ वा बिप्तःमाको बेलामा

गरे को शपथलाई वेवाःता गरे का हुन्छ । तैपिन यिद हामीले सच्चा

दयले

पँचाताप गरे र उहाँितर फिकर्य भने उहाँले आफ्नो सदाशयता ारा हामीलाई

फेिर िलन सक्नुहन्ु छ भनेर के ती पदह ले दे खाउँदैनन् र?
४. ितॆो सारा

दयले

परमेँवरबाट आिशष पाएर पिन पथॅ , पापमै रमाउन जानेह

र

उहाँलाई िवँवासघात गन पापीह ूित उहाँको भलाइ र अनुमह कसरी ूकट
गनुभ
र् एको िथयो

भने व्यवःथा ३०:१-१०मा खुलासा गरे को हामीले हे र्य ।

इॐाएलीह को मािमलामा िवशेष गरे र यसरी व्यक्त गिरएको छ: "हामीले

जुनसुकै कारणले उहाँलाई पुकारा गदार् परमूभ ु हाॆा परमेँवर हाॆो जित

ु एझ ईँवर यित निजक भएको अ
निजक हुनभ
छ?" ( व्यवःथा ४:७
महान् कायर्ह

कुनचािहँ यित महान् जाित

पान्तिरत)। परमेँवरले ितनीह को िनिम्त कित

गनुभ
र् एतापिन, ितनीह ले उहाँूित ग ारी वा िवँवासघात गन

खास बहाना वा ितनीह को पाप गन कुनै औिचत्य नभएतापिन पाप गनर्
ितनीह

कोही पिन पिछ नपरे को िथयो (यस गितमा नलाग्ने कोही होला

त?)। र तै पिन, के त?
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गिरएको

व्यवःथा ३०:१-१० फेिर पढ्नुहोस्। यस समय त्यहाँ उल्लेख
पँचाताप,

इॐाएलीह

ु ाह)
(teshuvah टे शभ

परमेँवरितर

फिकर्ने

वा

वापस

आउने

मािमलामा परमेँवरले के अपेक्षा गनुभ
र् एको िथयो?

ितनीह ले के आवँयकता पूरा गनुप
र् थ्य र सत्य पँचाताप वा

दयदे िख नै दु:ख

मानेर परमेँवरितर फकर्नु भनेको के हो भनेर अिहले पिन हामीलाई त्यसले के
िसकाउँदछ? हेनह
र्ु ोस्, "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

ँ ाले
३ बाल-पोरमा परमूभ ुले के गनुभ
र् यो त्यो ितमीह ले आफ्नै आख

दे खेका छौ। पोरको बाल दे वतापिछ लाग्ने सबै मािनसह लाई परमूभ ु

परमेँवरले ितमीह का मध्येबाट नाश गनुभ
र् यो। ४ तर परमूभ ु ितमीह का

परमेँवरिसत लािगरहने ितमीह मध्येको ूत्येक आजसम्म जीिवत छ। 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

छु । ६ ितमीह ले ती मान र पालन गर, िकनिक यसैबाट अ

िसकाएको

जाितह का

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

सुनरे

खू बै बुि मान् र

समझदार रहेछन्” ७ हामीले उहाँलाई पुकारा गदार् परमूभ ु हाॆा परमेँवर

ु एझ ईँवर यित निजक भएको अ
हाॆो जित निजक हुनभ

कुनचािहँ यित महान्

जाित छ? ८ मैले ितमीह लाई आज िदने यो व्यवःथाजःतै धािमर्क िविधिवधान
भएको अ

कुनचािहँ यित महान् जाित छ?

९ तर होिसयार बस र आफ्नो

ँ ाले दे खेका कुराह
मनलाई सचेत राख, तािक ितमीह ले आख

निबसर् र ती

ितमीह को सारा जीवनभिर ितमीह को मनदे िख नहटू न्। ती ितमीह का

छोराछोरीह

र नाित-नाितनाह लाई िसकाओ।"

इॐाएलीह

परमेँवरितर फिकर्ने र नफिकर्ने िनणर्य ितनीह

आफैले

गनुप
र् थ्य । परमेँवरले आफ्नो शिक्त पिरचालन गरे र ितनीह को इच्छा िब
उहाँले आफूितर ता ुह ु । ितनीह ले

गनुप
र् थ्य । साँिच्चक्कै भन भने यो त

दयदे िख नै उहाँका वचनह लाई पालन
दय, मन, ःवइच्छा व ःविववेकको

१४०

मािमला

िथयो।

यिद

परमेँवरसँग

ितनीह को

दय

िबयाकलाप पिन ठीक हुन्थ्यो अथार्त ् ितनीह

ितनीह को

ठीक

िथयो

भने

आ ाकारी हुन्थे।

त्यसै कारण ितनीह लाई परमेँवरले अचम्मको ूित ा िदनुभएको

िथयो, यिद ितनीह

परमेँवरितर इमान्दारपूवक
र्
"फिकर्ए वा वापस आए"

तबमाऽ उहाँले ितनीह को
ितनीह को

दयमा काम गनुह
र् न
ु ेिथयो। त्यो काम िथयो

दयलह लाई उहाँले खतना गनुह
र् न्ु थ्यो। ितनीह

बन्दी वा ूवासी

जीवन िबताएतापिन परमेँवरितर फिकर्ने नफिकर्ने ितनीह कै िनणर्य िथयो।
यिद ितनीह

िलनुहन्ु थ्यो

र

ःवइच्छाले परमेँवरितर फक्य भने उहाँले ितनीह लाई वापस
ितनीह को

भूिममा

उहाँले

फकार्उनुहन्ु थ्यो।

ःवइच्छाले

परमेँवरितर ितनीह

फिकर्यो भने ितनीह ले आिशष पाउने िथयो र आिशषको

आफूितरै

तािक

एक भागमा ितनीह को
फकार्उन

परमेँवरलाई सारा

दय पिरतर्न गनर् उहाँ काम गनुह
र् न्ु थ्यो त्यो पिन
ितनीह

र

ितनीह का

सन्तानले

ितनीह को

दय, सारा ूाण वा िदमागले ूेम ग न्। उहाँलाई ूेम
यस सं सारमा अथर्मूलक जीवन िबताउन सक्ने

गनुक
र् ो नितजाले ितनीह

हुनेिथयो र आउने सं सारमा पिन ितनीह ले अनन्त जीवन पाउने बाचा गिरएको

िथयो।

परमेँवरको आवाज सुनेर त्यसको ूत्यु रमा ितनीह ले आफ्ना

पापह ूित इमान्दारी र सक्कली पँचाताप गनुर् पथ्य । (यस मािमलामा

हे नह
र्ु ोस्, "३१ परमेँवरले इॐाएलको पँचा ापको लािग र ितनीह लाई

पापह को क्षमा िदन उहाँलाई राजा र मुिक्तदाता तुल्याईकन आफ्नो दािहने
बाहुलीले उच्च पानुभ
र् यो। ३२ यी सबै कुराका हामी साक्षी छ , र त्यःतै गरी

पिवऽ आत्मा पिन, जसलाई परमेँवरले आफ्ना आ ा पालन गनह लाई

िदनुभएको छ” ( ूेिरत ५:३१-३२)। यस मािमलामा इितहासमा भएका
िविभ

घट्नाह लाई

को

ाएर एलेन जी

ाइटले यो लेख्नुभएको छ:

"आफ्ना पापह ले गदार् आएको दु:खक ूित मािनसह ले शोक व्यक्त गरे का

िथए। तर परमेँवरको पिवऽ व्यवःथा वा दश आ ाह लाई सरासर उल्ल न

गरे र उहाँको अपमान वा वेइज्जत गरे को कारणले ितनीह ले दु:ख मनाएका

िथएनन्। सत्य वा इमान्दारी पँचाताप भनेको पापूित दु:ख मनाउनेमाऽ

होइन। अबदे िख पाप वा दु बाटोमा नलाग्ने ूण गनुर् नै सक्कली पँचाताप

हो।" पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. ५५७ बाट
हामीले व्यवःथा ३०:१-१० पिन पाउँछ ।
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पान्तिरत। यही सत्यलाई

पापको पिरणामले गदार् दु:ख मनाउनु जुन जसले पिन गनर् सक्छ, र

पापह कै िनिम्त दु:ख मा म
ु ा के फरक छ? यो िभ ता िकन मह वपूणर् छ?
५. पँचाताप गर परमेँवरितर फकर् वा पिरवितर्त होऊ

नयाँ करारमा पँचातापको धारणा जताततै छिरएको छ। यथाथर्मा

भ े हो भने, बिप्तःमा िदने यूह ाले आफ्नो सेवाकायर् पँचातापको आ ान गद

सु

गरे का िथए।

म ी ३:१-८ पढ्नुहोस्। "फकर् वा वापस आऊ" भ े धारणा ती

पदह मा कसरी दे खा परे को छ? अक शब्दह मा भ े हो भने, बि ःमा िदने
यूह ाले ौोताह लाई के आ ान गिररहेका िथए जसले व्यवःथाको पुःतकमा

लेिखएको वचनलाई ूितिबिम्बत गदर्छ? उनको आ ान िवशेष गरे र फिरसी र
सदुकीह को िनिम्त िकन मह वपूणर् िथयो? हेनह
र्ु ोस्, "१ त्यही समय बिप्तःमा-

िदने यूहन्ना यहू िदयाको उजाड-ःथानमा आए, र यसो भन्दै ूचार गनर् लागे, २
“पँचा ाप गर, िकनभने ःवगर्को राज्य निजक आएको छ।” ३ िकनभने यी

ितनै हुन,् जसको िवषयमा यशैया अगमवक्ता ारा यसो भिनएको िथयो: “उजाड-

ःथानमा एक जना कराउनेको आवाज, Õपरमूभ ुको मागर् तयार पार, उहाँका पथ

सोझा बनाओÖ।”

४ यूहन्नाले ऊँटका र को वःऽ लाउँथ,े र कम्मरमा

छालाको पटुका बाँध्थे। ितनको खानेकुरा सलह र वन-मह िथयो। ५ य शलेम
र सबै यहू िदया, र यदर्न विरपिरका इलाकाका सबै मािनसह

ितनीकहाँ गए, ६

र आफ्ना पाप ःवीकार गद यदर्न नदीमा ितनीबाट बिप्तःमा िलन लागे। ७ तर

फिरसीह

र सदुकीह मध्ये धेरै जनालाई बिप्तःमा िलन आइरहेका दे खेर ितनले

उनीह लाई भने, “सपर्का बच्चा हो, आउन लागेको बोधबाट भाग्न कसले
ितमीह लाई चेताउनी िदयो? ८ यसकारण पँचा ाप सुहाउँदो फल फलाओ।"
येशूले पिन पँचाताप गर भनेर आ ान गनुह
र् ँद
ु ै आफ्नो सेवा सु

गनुभ
र् एको िथयो।

मकूर्स १:१५ पढ्नुहोस्। येशूले यहाँ के भ भ
ु यो, र उहाँको सुसमाचार

ँ िकन सरोकार भनेर उहाँले दे खाउनुभएको िथयो? हेनह
पँचातापसग
र्ु ोस् "उहाँले
भन्नुभयो, “समय पूरा भएको छ, र परमेँवरको राज्य निजक आइपुगक
े ो छ।

पँचा ाप गर, र सुसमाचारमा िवँवास गर।”

चाहे बिप्तःमा िदने यूह ाले िवशेष धािमर्क पिण्डत वा अगुवाह लाई

सम्बोधन गरे को होस् वा सारा रा लाई येशूले सम्बोधन गनुभ
र् एको होस्, धारणा
एउटै छ। हामी पापी ह र हामी पापीह लाई उ ार गनर् भी
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आउनुभयो।

त्यो उ ारमा सहभागी हुन हामीले हाॆा पापह बाट पँचाताप गनपछर्। चाहे
एक फेरा येशूलाई प

ाउनेछु भनेर शपथ खान्दै बिप्तःमा िलएर उहाँलाई

छोड्ने होस् वा येशूूित अगाढ ौ ा राख्दाराख्दै पिन पापमा फसेको होस् वा

नयाँ िवँवासी होस्- त्यो पँचातापमा आफ्नो पुरानो पापमय मागर् वा
आिनबानीबाट फिकर्ने चाहना समावेश हुनपु दर्छ। हाॆा पापपूणर् ःवभावलाई

ःवीकान पदर्छ, अिन पापूित पश्चाताप वा दु:ख मनाऊ गनुप
र् छर् (पापले गदार्
ल्याएको नितजाको कारणलेमाऽ होइन) हामीले ःविववेकले नै ती पापह

पन्छाउन चाहना गनुप
र् दर्छ र त्यसलाई चोखो पानर् हामीले धमर्कमर् आिद गरे र
होइन ब

येशूकै गुणह मा भरपनुप
र् दर्छ। व्यवःथा १५:५मा ःप

पमा

भिनएको छ, "ितमीह को परमूभ ु परमेँवरको आवाजलाई पालन गर" अथार्त ्

येशूको वचनलाई पालन गर।

व्यवःथाको पुःतकमा व्यक्त गिरएको पँचाताप भ े धारणालाई नयाँ

करारले ूितध्वनी गदर्छ भनेर कितपय बाइबलका िव ानह को भनाइ छ।

उदाहरणमा, जब इॐाएली रा ले येशूलाई बुसमा टाँगे भनेर पऽुसले आरोप

लगाएका िथए, धेरै मािनसह को

दय िछयािछया भएको िथयो र ितनीह ले

हामीले के गन?" (ूेिरत २:३७

पान्तिरत)। अथार्त ् पऽुसको भाषण सुनेपिछ

पऽुस र बाँिक ूेिरतह लाई सोधेका िथए, "हे जनह
आफ्नो पापूित ितनीह

िथए।

िव

हो, अब

सजग भए र ितनीह ले दु:ख मनाए (ितनीह को

दय िछया िछया भएको िथयो)। परमेँवरको िव

उहाँसँग ठीक हुन ितनीह

र भाइह

मा ितनीह

गएकोले अब

के गनुप
र् छर् भनेर ितनीह लाई थाहा पाउन चाहे का

यही पिरिःथित हामी सबैमा भएको छै न र: हामीले परमेँवरको

मा गय र उहाँलाई िच

दुखाय ?

ितनीह को ूँनको जवाफमा पऽुसले के भने र यस घट्नाले सत्य पँचाताप

वा पापूित दु:ख मनाएको नीित कसरी ूकट गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्, ूेिरत २:३८
"पऽुसले ितनीह लाई भने, “पँचा ाप गर, र ितमीह का पाप-क्षमाको िनिम्त

येशू भींटको नाउँमा ितमीह

आत्माको वरदान पाउनेछौ।"

ूत्येकले बिप्तःमा लेऊ, र ितमीह ले पिवऽ
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उपसं हार:

थप जानकारी: "इसाई अनुभवको ूत्येक ूगितमा पँचातापमा हामी गिहिरन्दै

गइरहे का हुन्छ । जो मािनसह लाई ूभ ुले क्षमा िदनुभयो, जो मािनसह
आफूह

परमेँवरका जनह

ह भनेर ःवीकार गदर्छन्, ितनीह लाई उहाँले

भ ु हुन्छ, 'तब ितमीह ले आफ्ना दुंट चाल र खराब कामह को सम्झना
गनछौ, र आफ्ना पापह

र िघनलाग्दा चालह को कारण ितमीह

आफैलाई

घृणा गनछौ।' इजिकएल ३६:३१। अिन फेिर उहाँले भ ुहन्ु छ, ' ६२ यसरी
म ितमीिसत मेरो करार बाँध्नेछु, र ितमीले जान्नेछौ िक म नै परमूभ ु हुँ।

६३ जब ितमीले गरे का सबै कामका िनिम्त म शान्त हुनेछ, तब ितमीले

सम्झनेछौ, र ितमी लिज्जत हुनेछौ, अिन ितॆो अपमािनत अवःथाको कारणले

ितमीले आफ्नो मुख फेिर किहल्यै उघानछै नौ, परमूभ ु परमेँवर भन्नुहन्ु छ।'

इजिकएल १६:६२-६३ ( पान्तिरत)। अिन आफ्नै भाऊ खोज्ने वा आफ्नै
सम्मान वा मिहमा खोज्न हाॆा ओठह

खोिलनेछैन। हामीह को पयार्प्तता

येशूमामाऽ छ भनेर हामी थाहा पाउनेछ वा परमेँवरको सामु िनद ष हुन

ु न्ु छ भनेर हामी महसुस
हामीह को धमर्कमर् होइन तर येशू नै काफी हुनह

गनछ । जुन ःवीकार ूेिरत पावलले गरे त्यही ःवीकार हामीले पिन गनछ ।

'मलाई थाहा छ, िक ममा, अथार्त ् मेरो पापमय ःवभावमा (भौितक शरीरमा)
केही असल कुराले वास गदन। जे असल छ, त्यो गन इच्छा ममा छ, तर म
ँ ' रोमी ७:१८। ' हाॆा ूभ ु येशू भींटको बूस बाहे क
त्यो पूरा गनर् सिक्दन।
अ

कुनै पिन कुरामािथ घमण्ड गन कुरा मदे िख दू र रहोस्, जस ारा मचािहँ

सं सारको लेिख, र सं सार मेरो लेिख बूसमा झुण्
६:१४-१५।"-एलेन

१६०,१६१बाट

जी

पान्तिरत।

ाइट,

बाइःट

ाइएको छ।' गलाती

अबजेक्ट

लेसनस्,

पृ.

"'परमेँवरको कृपाले ितमीलाई पँचा ापमा डोर्याउँछ' रोमी २:४।

खतरामा पिररहे का ूत्येक मािनसको विरपिर परमेँवरको ूेमको क णा र

दयाको सुनौलो

िसबीलले घेरेको हुन्छ। ूभ ुले यो घोषणा गनुह
र् न्ु छ, '“सधभिर

रहने ूेमले मैले ितमीलाई ूेम गरे को छु । मैले ितमीलाई दया गरी िखँचेको
छु ।' यिमर्या ३१:३।"-एलेन जी
२०२बाट

पान्तिरत।

ाइट, बाइःट अबजेक्ट लेसनस्, पृ.
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िचन्तनमनन:
अ. हामीले पँचाताप त गनुप
र् छर् नै, तर पँचातापको नाउँमा िविभ
िबयकलापह

वा आफूलाई नै दु:ख िदने जःता कामह

गरे र

परमेँवरलाई खुशी पारे र उहाँले हामीलाई िनद ष वा पापलाई धुनहु न्ु छ

ँ ठीक हुन वा
भ े धरापबाट हामी कसरी उिम्कने? परमेँवरसग

उहाँको सामु हामी िनद ष ठहिरने केमाऽ उपाय छ?

आ. "३ तब उहाँलाई पबाउने यहू दाले उहाँमािथ दण्डा ा भएको दे िखकन
पछु तो गर्यो, र मुख्य पूजाहारीह

र धमर्-गु ह लाई चाँदीका तीस

िसक्का िफतार् िदन ल्यायो, ४ र भन्यो, “मैले िनद ष मािनसलाई धोका

िदएर पाप गरे को छु ।” तर ितनीह ले भने, “हामीलाई के मतलब?
तँ आफै जान्।”

५ तब चाँदीका ती िसक्काह

मिन्दरमा फ्याँकेर

त्यो गयो, र त्यसले झुण्डेर आत्महत्या गर्यो" (म ी २७:३-५)।

येशूलाई आफूले गरे को ग ारीूित यहू दाले पछु तो गरे को िथयो भ े

कुरामा कसैको दुईमत छै न। आफूले आत्महत्या गरे र आफू पछु तो

भएको उसले दे खाएको िथयो। तर उसको कामह ले उसले सत्य वा
सही पँचाताप वा पछु तो गरे को िथएन भनेर कसरी दे खाउँछ?

इ. हाॆो आफ्नै मानव पाप ःवभाको वाःतिवकताले गदार् अ को सामु
हामी िकन नॆ हुनपु छर् वा अ को न्याय गन वा आलोचना गन हाॆो

अिधकार छै न भनेर कसरी ठािनरहने? पाप कितको भयानक, खतरा र

खराब छ भनेर दे खाउन त्यसबाट हामीलाई उ ार गनर् परमेँवरको

पुऽको मृत्यु बुसमा नै हुनपु रे को िथयो। यसलाई सोच्दा पापूित हाॆो

मनिःथित कःतो हुनपु दर्छ?
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कथा ९
ःवगर्बाट सहायता
दे िभद िकम, ५३, दिक्षण कोिरया
दे िभद आफ्नो िसिलक्क परे को टोयोटा कार अमेिरकाको

राजमागर्बाट िभऽी दुगम
र् क्षेऽको सडकमा हाँक्दै िथए।
उनले आफ्नो कारमा भएको िजपीएस अथार्त ् कारमा जडान

गिरएको कारलाई िनदशन गन नक्सा हे द जाँदै िथए। उनी
अमेिरकाको

युटाह

राज्यमा

चचर्को

एक

मह वपूणर्

कायर्बममा सम्बोधन गनर् जाँदै िथए। अचानक उनको मोबाइलमा चेतावनीको

सन्दे श आयो। उनी गइरहे को बाटो कारको लािग होइन तर खॐो जिमनमा

गुड्ने हे भी गाडीको िनिम्तमाऽ हो भ े सूचना त्यस मोबाइलमा आइरहे को
िथयो। उनी अगािड गइरहे को बाटो खतरा छ भ े सतकर् पिन गराइएको
िथयो। दे िभद राजमागर्बाट धेरै टाढा आइसकेको िथयो। उनी फकर्न चाहे को

िथएन। सडक कःतो नराॆो होला भनेर उनले सोच्न थाले। उनले आफ्नो
कार हाँक्दै

गए। केही िमनेट पिछ फेिर चेतावनीको ब ी मोबाइलमा

चम्क्यो। उनले वाःता गरे न।

अिन अचानक कालोपऽे सडकको अन्तमा उनी आइपुगे र धुलो

बाटोमा उनले आफ्नो कार गुडाए। उनी ठाडो उकालो गएपिछ बीच बाटै मा

उनको कारको इिन्जन रोक्यो। आफ्नो साँचोले कार ःटाटर् गनर् खोजे, तर
कारको इिन्जन अिलकित पिन चलेन। उनले साँचोलाई फेिर, फेिर घुमाए, तर

कार चलेन। जब उनी तल हे रे त्यहाँ त बालुवा नै बालुवा र झाडीह

ठाउँमाऽ दे खे। उनको मोबाइल सम्पकर् िविहन भयो, र अ
कारह

भएको

कुनै पिन

उनको अगािड दे खा परे को िथएन। अिन अनकङ्टार ठाउँमा दे िभद

अलपऽ परे । उनी दिक्षण कोिरयाको कम्प्युटर ूोमामर िथए, र अब
अमेिरकाको म भूिममा अिड्कन पुगे।
"ल त, ज ली जनावरह

आए मेले के गन?" भनेर िचिन्तत हुन

ँ ा टे के र ूाथर्ना गनर् थाले। "मेरो ूभ ु," उनले ूाथर्ना गरे ।
थाले। उनी घुड
"मैले चेतावनीह लाई वेवाःता गरे र यहाँ कार हाँकेकोमा क्षमा िदनुहोस्।

यःतो हुन्छ भनेर मलाई थाहा िथएन। तर यस साबथमा मैले कायर्बम

चलाउनुपछर्। मैले के गल्ती गर?" उनको
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दयमा नैराँयता, डर, र िरसले

ढाकेको िथयो। उनले तीन मिहना अविधभिर िविभ

ठाउँह मा इन्टरनेट र

सामािजक सं ञ्चारबाट कसरी सुसमाचार सुनाउने भनेर कायर्बम चलाइरहे का
िथए। त्यसबेला परमेँवरले उनलाई सहयोग गरे को कुरा उनले िबसका िथए।

उनले ूाथर्ना गरे को पाँच िमनेट पिछ एउटा िपक अप शक पहाडमा

उिक्लन्दै आफूितर आइरहे को उनले दे खे। पाको उमेर भएका दम्पि
शकबाट बािहर िनिःकन्दै आफूितर आइरहे को दे िभदले दे खे।

त्यस

"के भयो?" त्यस व्यिक्तले दे िभदलाई सोधे। दे िभदले आफ्नो गाडी

हठीभएर नचलेको कुरा उनलाई सुनाए। त्यस व्यिक्त दे िभदको कारमा पसे र
साँचो खोल्न खोजे। तर साँचो चलेन। साँचो दे िभदको हातमा राख्दै उनले भने

उनलाई १० िकलोिमटर पर लग्न सक्छु जहाँ उनले मोबाइलमा सम्पकर् गनर्
सिकन्छ भनेर सुझाव िदए। दे िभद आभािरत भए। उनी अब त्यस ठाउँमा

गएर िबमेको कार ता े शकलाई बोलाउन सक्थे।

तर अचानक फेिर त्यस व्यिक्तले दे िभदसँग कारको साँचो मागे।

आफूसँग बःन पिन दे िभदलाई उनले अनुरोध गरे । उनले साँचो चलाए।
दे िभदले सोिचरहे को िथयो िक आफूले समय बरबाद गिररहे को छ। दुवै

व्यिक्तह ले कार चलाउन खोजेका िथए, तर चलाउन सकेका िथएनन्।

एक िछन पिछ त "ध्वाईँ, ध्वाईँ!" आवाज आए। यो आवाज दे िभदको िनिम्त

स ीतको धुन जःतै भयो। इिन्जन चल्यो। कार त मजासँग अिघ ब

ो।

दे िभदले िवँवासै गनर् सकेन। "धन्यवाद! धन्यवाद! भन्दै उनी िचच्याए।

नमःतै भन्दै त्यस अपिरिचत सहयोगीले आफ्नो िपक अप शकमा चढे र

नमःते भनेर गए। दे िभद पिन आफ्नो कार फकार्एर जहाँबाट जानुपथ्य
ँ ाट कार हाँकेर गए, तर दयले बाटोभरी परमेँवरलाई धन्यवाद िदँदै
त्यहीब
उनी

आफ्नो

गन्तव्यःथानमा

गए।

उनलाई

चाहे को

सहायता

ःवगर्बाट

परमेँवरले उपलब्ध गराउनुभएको िथयो तािक उनी आफू बोल्ने समयमा उनी
पुगोस्।
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