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भूिमका
करारको पुःतक: व्यवःथा

यस पुःतकलाई अगािड बढाउन कथाबाट सु

गछ : इॐाएलको राजा

योिशयाह य शलेममा ई.पू. ६४०-६०९मा राज्य गरे का िथए। त्यस समय

राजा योिशयाहले भित्कएको मिन्दर पुनिनर्मार्ण गनर् मािनसह लाई आदे श
िदएका िथए। त्यस मिन्दरको पुनिनर्मार्णमा गिररहे को बेलामा कसै ले मिन्दरमा

पुिरएको

एउटा

पुःतक

भेटेछ।

त्यसबेला

तुरन्तै

त्यो

पुःतक

राजा

योिशयाहकहाँ पुर्याइयो। जब राजाको सम्मुख त्यो पुःतक पिढयो तब उनको

ूितिबया कःतो िथयो? हे नह
र्ु ोस्, २ राजा २२:११ "जब राजाले व्यवःथाको

पुःतकमा लेिखएका कुरा सुने, तब ितनले आफ्ना लुगा च्याते।" िकन उनले

आफूले लगाइरहे को राजकीय पोशाक च्याते त? उनले र उनका जनह ले

त्यस पुःतकमा लेिखएको अनुसार आ ा पालन गरे र जीवन निबताइरहे को

उनले महसुस गरे का िथए। त्यसकै शोक मनाउन उनले आफ्नो पोशाक
च्याटे का िथए।

अिन, यही पुःतकको आधारमा जसलाई "करारको पुःतक" पिन भनेर

सम्बोधन गिरन्छ (२ राजा २३:२), राजा योिशयाहले आफ्नो दे शमा ठू लो
गरे । यो कथा तपाईँले २ राजा २मा पढ्न

आित्मक सुधार ल्याउन सु
सक्नुहन्ु छ।

राजा र रा र्मा महान जागरण ल्याउन ूभाव पान त्यो पुःतक के िथयो त?

सबर्सम्मतीबाट यो िवँवास गिरन्छ िक त्यो पुःतक अ

कुनै नभएर मोशाले

लेखेका व्यवःथाको पुःतक नै िथयो। यस अध्ययन पुःतकको िवषयबःतु त्यही

व्यवःथाको पुःतक हो।

मोशाले लेखेका पाँचवटा पुःतकह को अिन्तम पुःतक व्यवःथाको

पुःतक हो। यसलाई अङ्मेजीमा डुिटरोनोमी Deuterronomy भिनन्छ। यो
नाउँ ल्यािटन भाषाको िडटे रोनोिमयमबाट (deteronomium) आएको हो।

त्यसको अथर् दोॐो व्यवःथा हो। सं िक्षप्तमा यस पुःतकको सारांश यःतो छ:
इॐाएलीह

इिजप्टबाट िनःकेर िसधै कनानदे शमा नगइकन उजाड

ःथान वा म भूिममा ४० वषर् चहानर् पुगेका िथए। इिजप्टबाट आउने पिहलो

पुःताले परमेँवरमािथको अिवँवासले गदार् अनाहकमा ४० वषर्सम्म म भूिममा

घुिमरहनु

परे को

िथयो।

याऽाको

सु मा

इॐाएलीह

िसनै

पहाडमा

परमेँवरसँग करार बाँधेका िथए। जब ४० वषर्को घुमिफरको याऽा पूरा भयो

र पिहलो पुःता िबतेपिछ तब ूित ा गिरएको दे शमा जान आिखरमा नयाँ पुःता
तयार भएका िथयो। ितनीह

कनान दे शको िसमाना काट्नुभन्दा पिहले

मोशाले

ौृङ्खलाव

पमा

ती

िहॄूह लाई

सम्बोधन

गरे का

सम्बोधनह को मूल सार यो िथयो: आिखरमा, अब ितमीह

िथए।

ती

ूित ा गिरएको

ु
दे शमा पःनै लागेका छौ। परमेँवरले ितमीह लाई के गनुभ
र् यो निबसर्न।
ु ितमीह बाट उहाँले
ितमीह बाट उहाँले के चाहनुहन्ु छ त्यो पिन निबिसर्न।

चाहनुभएको यही हो-ितॆो सारा शरीर,

दय वा िदमाग र ूाण वा आत्माले

परमेँवरलाई ूेम गनुर् र उहाँका सबै आ ाह मा ूकट गनुभ
र् एको अनुसार

पालन गरे र ितमीह को ूेम परमेँवरूित छ भनेर दे खाउनु। उहाँको करार
अनुसार चल्न निबसर्न ु साथै करारको मह वपूणर् पक्षलाई जोर िदँदै मोशाले

बारम्बार दश आ ाको गिरमालाई दोहोर्याएका िथए। मािनसह ले मा ुपन

करारको कानुनी आधार दश आ ाह

िथए। त्यसको गिरमा वा इज्जतलाई

दे खाउन परमेँवरले आफ्नै हातले पत्थरको िशलामा ूथम् पटक लेख्नुभएको
िथयो। अिहले कनान दे शमा पःन तयार भएको पुःताको बाबुआमाह
परमेँवरको त्यस कायर्को ूत्यक्षदशीर् िथए। त्यही

दश आ ाह को

सम्मानलाई कायम राख्न र ितनीह को पालन गनर् अब मोशाले कनानको

िसमानामा इॐाएलीह लाई सम्झाएका िथए।

त्यसकारण, हामी यो सोध्छ : इॐाएलका सन्तानले ूित ा गिरएको

दे शको िसमानामा मोशाको जुन वचनको सामना गरे के आज पिन त्यस दे श

भन्दा उ म दे शको िसमानाको सङ्घारमा तुलनात्मक पले हामी छ
सक्छ ?

त्यसै कारण

यस

अध्ययन

पुःतकको

िवषयबःतु नै

भ

"व्यवःथाको

पुःतकमा भएको वतर्मान सत्य वा समयसापेिक्षक सत्य" भनेर सम्बोधन
गिरएको छ। हो, यस पुःतकमा हामीले त्यही हे नछ : परमेँवरको करारमा
रहे का जनह लाई उहाँले िदनुभएका वचनह मा के त्यःतो सत्य सन्दे शह

छन् जुन हजार वषर्पिछ रहे का हामीह लाई पिन ताजा नै भइरहे का हुन्छन्?

ती ऐितहािसक यहू दीह लाई िदइएका सन्दे शह
पौरािणकमाऽ हो भनेर

ितनीह लाईमाऽ नभएर वा

िदमागमा नराखी हाॆो िनिम्त पिन बतर्मान सत्य हो

भनेर आत्मसात् गनुर् ज री ठा ुपदर्छ।
िविभ

िवषयह

समेिटएर लेिखएको व्यवःथाको पुःतकलाई यस

अध्ययनमा िनयाल्नेछ । ती िवषयह मा: परमेँवर र मािनसह को बीचमा

भएको अनन्तको करार वा किहल्यै नाश नहुने र िबलाएर नजाने करार, दश

आ ाह को व्यवःथा र अनुमह, परमेँवर र िछमेकी वा पराईलाई ूेम गनुर्
भनेको के हो, र व्यवःथाको पुःतकको सबैभन्दा मह वपूणर् पक्ष भनेको

परमेँवरको ूेमलाई उहाँले कसरी ूकट गनुभ
र् एको छ-जुन बुसमा येशूको

मृत्यु र उहाँको पुन त्थानमा टु ि एको छ।

हो, म भूिममा रहे को चचर् र हामी रहे को अिहलेको चचर्को बीचमा

समय, रा , जाित, सं ःकार, सं ःकृित र सभ्यता फरक छन्। ती तत्वह ले
गदार् ती इॐाएलीह

र हाॆो बीचमा िवभाजन पिन छ। तर ितनीह

बीचमा के साझा तत्वह

छन् वा साझा ूवृि ह

र हाॆो

छन् जसले गदार् हामीह

र

ितनीह को बीचमा खासै िवभाजन नभएको हे िरनु आवँयक भएको हामीले

मा ुपदर्छ। उदाहरणमा तल सम्बोधन गरे का वचनह
बोिलएको ठा ुह ु

र?

के हामीलाई पिन

"परमूभ ु ितमीह का परमेँवरिसत लािगरहन मैले िसकाएको िथए ँ

जुन ितमीह मध्येको ूत्येक आजसम्म जीिवत छ। हे र, परमूभ ु मेरा

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

सबै पालन गनर्लाई नै मैले ितमीह लाई यी िविधिवधानह

िसकाएको छु ।

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

जाितह का अिग

उनीह ले भन्नेछन्, “अवँय यस महान् जाितका मािनसह

खू बै बुि मान् र

ितमीह का बुि मानी र समझको ूचार हुनेछ। यी सबै िविधह

हामीले उहाँलाई पुकारा गदार् परमूभ ु हाॆा परमेँवर

समझदार रहे छन्।”

ु एझ ईँवर यित निजक भएको अ
हाॆो जित निजक हुनभ
महान् जाित छ?

कुनचािहँ यित

मैले ितमीह लाई आज िदने यो व्यवःथाजःतै धािमर्क

िविधिवधान भएको अ
पान्तिरत)।

कुनचािहँ यित महान् जाित छ?" (व्यवःथा ४:५,६

यो पिन ख्याल गनुह
र् ोस्, व्यवःथाह

ितनीह को "बुि

सुनेर

र

आफै अ

रा ह को सामु

ान" होइन वा ितनीह लाई जानेरमाऽ होइन तर ती

व्यवःथा र िवधानह लाई पालन गरे माऽ अ

रा ह ले ितनीह लाई धन्यको

भ ेछन् रे ! (आत्म ान वा िदव्य ान वा दशर्न तथा बौि क
तर पालन गनर् आवँयकता नठा ुमा ती

ान केवल सु े

ानको कुनै औिचत्य छै न-

अनुवादक)। हामीलाई पिन यहाँ सन्दे श छ भनेर आत्मसात् गनुर् ज री छ।

व्यवःथाको पुःतक अध्ययन गन बममा परमेँवरले िदनुभएका सव िहतका
नीितह

यस पुःतकमा केही हदसम्म केलाउनेछ ।

िक्लफोडर् गोल्डःटाइन एडभेिन्टःट िशक्षाको ूखर िव ान हुनहु न्ु छ।
उहाँ वयःकह को साथब ःकूल अध्ययन गाइडको सम्पादक हुनहु न्ु छ। उहाँले
बप्ताइिज द दे िभल: इभ्युल्युहन एण्ड सडुक्सन अभ िबिःचयानीटी पुःतक र
अ पुःतकह का लेखक हुनहु न्ु छ।
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अःथायी पाना
सुझाव: ऽैमािसक अध्ययन पुस ९, २०७८ (िडसेम्बर २4,
२०21) पिछ आफ्नो इच्छा अनुसार यो पाना च्याित िदनुहोला।

ु ादे िख शुबबार बेलक
ु ासम्मको
ूत्येक अध्याय शिनवार बेलक
अध्ययन ितिथ तोिकएको छ। त अनुसार जब यो अध्ययन चचर्मा

िसकाउनु पदार् ूत्येक शुबबार सम्म अध्ययन गरे को अध्याय

शिनबार िबहान अथार्त साबथमा िसकाउनु होला। याद गनुह
र् ोस्,
यस अध्ययन पुिःतकालाई बाइबलको हःतपुिःतकाको

पमा

उपयोग गनुर् हुन सुझाव गिरन्छ। अ लाई बाइबल सम्वन्धी
िशक्षा िदनु यो अत्यन्त उपयोगी ौोत हो।
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असोज ९-१५ (सेप्टे म्बर २५-अक्टु बर १)

२ अध्याय २

असोज १६-२२ (अक्टु बर २-८)

३

अध्याय ३

असोज 2३- २९ (अक्टु बर ९-१५)

४ अध्याय ४

असोज ३०- काितर्क ५ (अक्टु बर १६-२२)

५ अध्याय ५

काितर्क ६-1२ (अक्टु बर २३-२९)

६ अध्याय ६

काितर्क १३-१९ (अक्टु बर ३०-नोभेम्बर ५)

७ अध्याय ७

काितर्क २०-2६ (नोभेम्बर ६-१२)

८

अध्याय ८

काितर्क २७- मं िसर ३ (नोभेम्बर १३-१९)

९

अध्याय ९

मं िसर ४-1० (नोभेम्बर २०-२६)

१० अध्याय १०

मं िसर ११-1७ (नोभेम्बर २७- िडसेम्बर ३)

११ अध्याय ११

मं िसर १८-२४ (िडसेम्बर ४-1०)

१२ अध्याय १२

मं िसर २५-पुस २ (िडसेम्बर ११-1७)

१३ अध्याय १३

पुस ३-९ (िडसेम्बर १८-२४)

यस ऽैमािसक साबथ ःकूलको उिॄएको भेटी दे हायका आयोजनाह मा ूयोग
गिरनेछ:
१.

म ोिलयको राजधानी उलनबाटरमा एडेिन्टःट लाइफ ःटाइल सेन्टर

२.

दिक्षण कोिरयाको आनसान ूान्तमा रहे का आूबासीका
बालबािलकाह लाई ःयाहार गन केन्ि।

३.

दिक्षण कोिरयाको डेग ु ूान्तमा िययो नाम िमशन सेन्टर।

४.

ताइवानको टाइपेइ, टाइनान र काओिसयु

ूान्तका सहरह मा रहने

मािनसह लाई ूभावकारी पमा सेवा पुर्याउने तीनवटा केन्िह ।
५.

जापानको इन्टरनेटमा डुब्ने पुःतालाई पुर्याउने इन्टरनेट सुसमाचारीय
कायर्बम।

