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परमे वरको वचन पढे र
सन
ु ाउनु

यस अध्यायका मूल पदह : नहेम्याह ८:१८, व्यवःथा ३१:९-१३, म ी

१७:५, ूेिरत ८:२६३८, नहेम्याह ८:९-१२ र लेबीह लाई २३:३९-४३।

यस अध्यायको मूल सार पद: “ितनीह ले परमेँवरको व्यवःथा सबैले बुझ्ने
गरे र ःप

पमा पढे र सुनाए। ितनीह ले जे सुने सो ितनीह ले बुझ्न सके।

ितनीह ले सुनक
े ो वचन मनािसब भएको महसुस गरे ।" (नहेम्याह ८:८
पान्तिरत)।

ढोकाह

य शलेमको पखार्लको िनमार्ण कायर् सिकएको िथयो। पखार्लका

राखेपिछ नहे म्याहको नेतत्ृ वमा भएको मुख्य काम सिकएको िथयो।

जब पखार्लको काम सिकयो तब िछमेकी दे शका मािनसह मा परमेँवरूित

ौ ा जाग्यो र ितनीह ले िशर झुकाए। “पखार्ल िनमार्णको काम परमेँवरले

नै सम्प

गनुभ
र् एको हो" भनेर ितनीह ले महसुस गरे (नहे म्याह ६:१६

ु न्ु छ भनेर शऽुह ले पिन महसुस
पान्तिरत)। इॐाएलको परमेँवर सत्य हुनह

गरे िकनभने इॐाएलीह ूित ितनीह को िवँवासै गनर् नसिकने धम्की र
घृणाको बाबजुद पिन ितनीह
पखार्लको

काम

एकजुट भएर िनमार्ण कायर् सम्प

सिकएपिछ

नहे म्याहले

उनको

गरे का िथए।

भाइ

हानानीलाई

य शलेमको बडा हािकम िनयुक्त गरे भने य शलेम िकल्लाको रे खदे ख गनर्
हानािनयालाई िजम्मा लगाए। इमान्दािरता, िवँवसनीयता र परमेँवरूित

हािदर्क झुकावको आधारमा ती मािनसह

ती काममा खिटएका िथए।

ितनीह लाई बं शजको आधारमा होइन तर गुण र खुबीको आधारमा च ुिनएको
िथयो (“1 अब पखार्ल बिनसकेको िथयो। ढोकाह

ठाउँ-ठाउँमा रािखएका

िथए। मिन्दरका पहरे दारह , पिवऽ भजन गाउने गायक र लेवीह

आ-आफ्ना

काम-काजमा खटाइएका िथए। 2 य शलेम सहरमािथ शासन गनर् मैले दुई
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ँ ती दुईमा मेरा भाइ हनानी र िकल्लाका सेनापित हनन्याह
जना व्यिक्त खटाए।
िथए। हनन्याह भरपदार् र परमेँवरको भय मान्ने व्यिक्त िथए, उनीजःतो अ

कोही िथएन। 3 मैले ितनीह लाई य शलेमका ढोकाह

िबहान घाम

हुँदाहुँदै

ु ा घाम अःताएपिछ पहरे दारह
नझुल्कुञ्जेलसम्म नखोल्नू र बेलक
ढोकाह

बन्द गरे र राॆरी आग्लाह

लगाउनू भन। पहरे दारह

य शलेमकै

बािसन्दाह मध्येबाट खटाउनू, ितनीह लाई िवशेष-िवशेष ठाउँमा पहरा िदन
मािनसह लाई चािहँ आ-आफ्ना घरका चारै पि

लाउनू र ती बाहेक अ

ँ " नहे म्याह 7:1-3)। इल्युल अथार्त ् छै ट
गनर् आदे श िदए।

पखार्लको काम सिकएको िथयो (नहे म्याह ६:१५)।

अब पखार्लको िनमार्णको काम सिकएपिछ यहू दीह

नहे म्याह ८र१०मा ितौी अथार्त ् सात
िविभ

गःती

मिहनामा

के गनर् थाले त?

मिहनामा (नहे म्याह ८:२) भएका

उल्लेखनीय घट्नाह को ौृङ्खला ूःतुत गिरएको छ। परमेँवरको

वचनको पालन गनर् इॐाएलीह

कित किटव

भए र त्यो कितव ताूित

ितनीह ले कसरी आनन्द मनाए भनेर नहे म्याह अध्याय ८दे िख १० हे नछ ।

१. मािनसह

कुनै

भेला हुन्छन्
मािनसको

वचन

वा

दशर्न

भन्दा

पिन

परमेँवरको

वचन

यहू दीह लाई कितको गिरमामय र मह वपूणर् हुन्थ्यो भनेर नहेम्याह ८:१,२ले

कसरी बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्, “1 सात मिहना िबतुञ्जेल इॐाएलीह

बसोबास गनर् लािगसकेका िथए। त्यस मिहनाको पिहलो िदनमा ितनीह
य शलेममा पानी-ढोकाको िभऽपि
पुरोिहत

एळालाई

ितनीह ले

सहरमा

चोकमा भेला भए। व्यवःथाका शाःऽी

व्यवःथाको

पुःतक

चोकमा

ल्याउन

सबै

लाए।

व्यवःथा-िविध परमेँवरले मोशाको हात ारा इॐाएलीह लाई िदनुभएको िथयो।

2 एळाले मािनसह

भेला भएका ठाउँमा व्यवःथाको पुःतक ल्याए। त्यहाँ नर-

नारी र बुझ्न सक्ने उमेर भएका केटा-केटीह
ितनीह

सबै िथए।"

जब यहू दीह ले पखार्ल िनमार्णको काम पूणर् पमा िसध्याए तब
य शलेममा

सरे ।

सात

मिहनामा

ितनीह

य शलेमको

ठू लो

टुँ िडखेलमा भेला भए। त्यो सात मिहना अथार्त ् ितौीको मिहना यहू दीह को

िनिम्त सायद अत्यन्तै मह वपूणर् मिहना िथयो। त्यो तुरहीह

बजाउने चाडको

पमा समपर्ण गिरएको मिहना िथयो (यो मिहनाको पिहलो िदन अथार्त

परमेँवरको न्यायको िदनको िनिम्त तयार हुने मिहना िथयो)। पँचातापको
िदन वा मिहनाको दश िदनमा मनाइने न्यायको िदन र छाूोबासको पवर् जसले
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यहू दीह लाई िमौदे शबाट छु टाएर ल्याए र ितनीह को याऽामा खाना उपलब्ध

गराइएको िदनको सम्झनाको िदन भनेर मनाउनका लािग तयार हुन त्यो ितौी
चाड िथयो। त्यो पवर्चािहँ मिहनाको १५औ ं िदनमा पथ्य । तुरहीह
पवर् मनाउने िदनमा मािनसह

बजाउने

भेला भएका िथए। त्यो मिहनाको पिहलो िदन

िथयो। अगुवाह ले इॐाएल दे शका सारा पु ष र मिहलाह को िवशेष भेला

व्यविःथत पमा

बोलाएका

िथए।

परमेँवरको

व्यवःथाको

पुःतक

पढे र

परमेँवर र ितनीह को इितहासको जानकारी िदनु त्यस भेलाको उ ेँय िथयो।

मोशाले लेखेका व्यवःथाको पुःतक मािनसह कासामु ल्याएर पढ्न

एळालाई अनुरोध गिरयो। त्यस अवसरमा मािनसह ले मञ्च पिन तयार पारे र

ु वा पुलिपट पिन िनमार्ण गिरएको िथयो।
िकताब राखेर पढ्नका लािग टे बल

अगुवा वगर्ले मािनसह लाई करै गरे र सो व्यवःथा िमलाएका िथएनन्। तर
त्यसको िबपरीत “ितनीह " वा आम जनताले एळालाई पुःतक बािहर ल्याउन

अनुरोध गरे का िथए।जहाँ एळाले िसनै पहाडमा मोशालाई िदइएको परमेँवरको

व्यवःथा र मोशाका अ

िकताबह

मािनसको सामु पढे को हुनपु छर्।

व्यवःथा ३१:९-१३ पढ्नुहोस्। यहाँ परमेँवरले के गनर् आदे श

िदनुभएको छ र त्यसबाट वतर्मान समयमा पिन हामीले के पाठ िसक्न सक्छ ?
हेनह
र्ु ोस्, “9 यसकारण मोशाले परमेँवरको िनयम लेखे अिन परमूभ ुका

करारको सन्दुक आफ्नो िजम्मा िलएका लेवी पूजाहारीह

र इॐाएलका

अगुवाह लाई िदए। 10 उनले ितनीह लाई यःतो आ ा िदए,

"सात-सात

वषर्मा जब ऋण िमनहा गिरिदने वषर् आउँदछ, छाूो-बासको चाडमा यो पुःतक
उच्च सोरले पढ्ने गनू।
र् 11 एक माऽ आराधना-ःथलमा इॐाएलीह

परमूभ ु

आफ्ना परमेँवरलाई पुज्न आउँदा यो ितनीह लाई पढी सुनाउनू। 12 सबै

पु ष, ःऽी, केटा-केटी र ितॆा सहरह मा बास गन िवदे शीह लाई एकसाथ

बोलाउनू अिन सबैले यो सुनरे परमूभ ु ितॆा परमेँवरलाई आदर गनर् र

िवँवासयोग्यसाथ उहाँका िशक्षाह

पालन गनर् िसकून्। 13 यसरी परमूभ ु

ितमीह का परमेँवरको िनयमबारे किहल्यै नसुन्ने ितॆा सन्तानले पिन यसबारे

ँ े का दे शमा बास ग न्जेल
सुन्नेछन्। अिन ितमीह ले यदर्नपािर अधीन गनर् आट
ितनीह ले उहाँको वचन पालन गनर् िसक्नेछन्।"

छाूोबासको पबर्मा मािनसह लाई जम्मा गराएर परमेँवरको व्यवःथा सबैले

िमलेर पढ्नु भनेर मोशाले इॐाएलीह लाई आदे श िदएका िथए भनेर व्यवःथा
३१:९-१३ ले उल्लेख गरे को छ। मािनसह

केटाकेटीह

र ितनीह सँग रहे का िबदे शीह
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जम्मा गनुर् भन्दा पु ष,

समेत हुनपु छर्।

ी,

नहेम्याह ८:१मा व्यक्त गिरएको वचनले सबै जना “एक" भएर जम्मा भएका

िथए भ े जनाउँछ। येशूलाई िवँवास गछु र् भ े िवँवासीह ले एउटै शरीर जःतै

भएर चल्नु कितको मह वपूणर् रहेछ भनेर उपरोक्त वचनले हामीलाई कसरी

बताउँछ?

२. परमेँवरको वचन वा व्यवःथा पढ्नु र सुनाउनु

एळाले िभऽबाट सायद मिन्दरको ढु कुटीबाट होला, व्यवःथाको पुःतक

जनसमूहको बीचमा पढ्न ल्याए र त्यसबाट पढे र सुनाए। उनले ितनीह लाई
के पढे र सुनाए? के िवहानभिर दश आ ालाई दोहोर्याइँ तेहर्याइँ पिढरहे

होलान्? जब परमेँवरको व्यवःथाबाट भनेर सम्बोधन गिरन्छ तब मोशाले

लेखेका पाँचवटा पुःतकह लाई सिम्झनुपछर्। ितनीह

उत्पि , ूःथान, गन्ती,

लेबीह लाई र व्यवःथा हुन ् (हुन त अय्यूबको पुःतक पिन मोशाले नै लेखेको
भनेर बताइन्छ)। ती पाँच पुःतकह

शा ह

िहॄू धमर्शा का मूल पिवऽ धािमर्क

हुन ् जसलाई िहॄू भाषामा तोराह भिनन्छ। “व्यवःथा" भ ाले ती

शा ह को केवल एक भागमाऽ हो जसलाई नीितिनदशन अथवा िशक्षादीक्षा
िदशािनदशक हुन ् अथार्त अतीर्िशक्षा

भनेर पिन अनुवाद गनर् सिकन्छ। ितनीह

हुन ् जसलाई पालन गदार् मािनसले जुन लआयमा िहँड्नुपन हो त्यो लआयमा

िहँड्नका लािग आचारसं िहता ूा

गदर्छ। ती िशक्षादीक्षाले मािनसह लाई

गलत बाटोमा िहँडेर आफ्नो जीवन बबार्द नग न् भनेर िसकाउँदछ। जब
एळाले ती सवै पढे तब मािनसह ले परमेँवरका जनह को इितहासलाई

दोहोर्याएका

परमेँवर

िथए।

कसरी

कथाह बाट,

उनले

ितनीह को

उत्पि दे िख

भजनह बाट,

ितनीह ले यो सु

साथमा

यहोशुसम्म

ु न्ु थ्यो
हुनह

किवताह बाट,

ती

भनेर

आिशवर्चन

इॐाएलीह लाई

सुनाएका
र

िथए।

व्यवःथाबाट

पाएका िथए िक ितनीह ले परमेँवरसँगको िहँडाइमा कःता

कःता जोिखम तथा सं घषर्ह को सामना गनुर् परे को िथयो र ती सबैमा

परमेँवरले ितनीह लाई कसरी साथ िदई नै रहनुभयो भनेर सुनाइएको िथयो।

याद गनुह
र् ोस् तोराह भ ाले केवल परमेँवरका जनह माऽ र परमेँवरले

गनुभ
र् एको अगुवाइको इितहासमाऽ होइन। तर यहू दी समूदायलाई ितनीह

को

हुन,् कहाँबाट आए, ितनीह लाई परमेँवरले िकन च ु ुभयो भ े कुरा खोतलेर
िवँवका सारा जातजाित वा मािनसह
िथयो भ े कुरा त्यस तोराहले ू

भन्दा ितनीह को

पादर्छ।
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िवशेष पिहचान िकन

जब हामी परमेँवरको वचन सुन्छ वा पढ्छ त्यसले हामीलाई कःतो

ूभाव पानुप
र् छर् भनेर दे हायका केही पदह ले हामीलाई कसरी बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्,
नहेम्याह ८:३ “त्यहाँ चोकको ढोकािनर िबहान घाम झुल्केदे िख मध्य-िदनसम्म

एळाले व्यवःथा पढी सुनाए र मािनसह ले खुबै ध्यान िदएर सुन।
े " (ध्यान

िदएर सु प
ु छर्), व्यवःथा ४:१-४ “1 तब मोशाले मािनसह लाई भने, "मैले

िसकाएका सबै िनयमह

मान्यौ भने ितमीह

बाँच्नेछौ र परमूभ ु ितॆा पुखार्का

परमेँवरले ितमीह लाई िदन लाग्नुभएको दे श अधीन गनर् सक्नेछौ। 2 मैले
िदएका आ ाह मा केही पिन नथप, केही पिन नघटाओ। मैले ितमीह लाई
िदएका परमूभ ुका आ ाह

पालन गर। 3 परमूभ ुले पोर-पहाडमा के गनुभ
र् यो,

पानुभ
र् यो। 4 तर ितमीह

परमूभ ु ितमीह का परमेँवरूित िवँवासयोग्य

त्यो ितमीह

आफले दे ख्यौ। त्यहाँ बाल-दे वतालाई पुज्ने हरे कलाई उहाँले नाश

रहेकाले आजसम्म िजउँदै छौ।" (यिद कोही यस सं सारमा अथर्मूलक जीवन
िबताउन चाहन्छ भने उसले आफूले बनाएका भगवानह लाई पूजा नगरी
परमेँवरका आ ाह

पालन गिररहनुपछर्), व्यवःथा ६:१८ “1 परमूभ ु ितॆा

परमेँवरले ितमीह लाई िसकाउन भनी मलाई आ ा गनुभ
र् एका सबै िनयमह

् जुन दे शमा पसी त्यसलाई आफ्नो अधीन गनछौ, त्यहाँ ितनको
यी नै हुन।
पालन गनू।
र् 2 ितमीह को ूाण रहुञ्जेलसम्म ितमीह ले र ितॆा सन्तानले

परमूभ ु आफ्ना परमेँवरको आदर गनू र् र मैले ितमीह लाई िदँदैगरे का
िनयमह

पालना गनू।
र् त्यसो भए ितमीह

सक्नेछौ। 3 हे इॐाएलका मािनसह

त्यस दे शमा धेरै िदनसम्म िजउन

हो! ती िनयमह

कुरामा ितमीह को भलो हुनछ
र ितमीह
े

सुन र मान। तब सबै

एउटा ूतापी जाित बन्नेछौ।

परमूभ ु हाॆा पुखार्का परमेँवरले ूित ा गनुभ
र् एअनुसार ितमीह
मिललो दे शमा बास गनछौ।

4 हे इॐाएलीह

त्यस असल र

हो, यो याद गर! परमूभ ु माऽ

हाॆा परमेँवर हुनहु न्ु छ। 5 परमूभ ु आफ्नो परमेँवरलाई आफ्ना पूरा

दय,

पूरा ूाण र पूरा बलले ूेम गर। 6 आज मैले ितमीह लाई िदएका यी
आ ाह

किहल्यै नभ ुल। 7 ती ितॆा छोरा-छोरीह लाई िसकाओ। ितमीह

घरमा छँदा वा बािहर टाढा जाँदा, बःदा वा काम गदार् ितनको घरीघरी चचार्
गर। 8 ितनलाई आफ्ना पाखुरामा बाँध। सम्झनाको लािग ितनलाई आफ्ना

िनधारमा लगाओ। 9 ितनलाई आफ्ना घरका ढोकाका चौकोसमा र मूल-

ढोकाह मा लेख।" (परमेँवरलाई हाॆा सारा बाहुबल, आित्मक र मानिसक
क्षमताले ूेम गरे र िजउन सक्नको भलो हुन्छ र ूतापी भएर िजउन सक्दछ),

यहोशू १:५९ “5 यहोशू, ितॆो जीवनकालमा कसैले पिन ितमीलाई हराउन
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सक्नेछैन। मोशािसत झ म ितमीिसत रहनेछु। म सध ितमीिसत रहनेछु, म

ँ
ितमीलाई किहल्यै त्याग्नेछैन।
6 भरोसा राख् र साहस गर ् िकनभने यी

मािनसह ले मैले ितनका पुखार्ह लाई ूित ा गरे को दे श अधीन गदार् ितमीले

ितनीह का अगुवाइ गनछस्। 7 केवल भरोसा राख् र साहस गर ् अिन मेरा

सेवक मोशाले िदएका िनयमह

् त्यसको कुनै भाग
सबै पालन गन िनँचय गर।

नछोड्नू र ितमी जहाँ जान्छौ, त्यहाँ सफल हुनछ
े ौ। 8 व्यवःथाको पुःतक सध

् रात-िदन त्यसमा ध्यान गर ् र त्यहाँ लेिखएका हरकुरा पालन गर।
्
पढ्ने गर।
तब ितमीह को फिलफाप हुनछ
े र ितमीह

सफल हुनछ
े ौ। 9 याद राख् िक

मैले ितमफलाई भरोसा र साहस गन आ ा िदएको छु । नडराऊ अिन हताश

नहो िकनभने म परमूभ ु ितॆा परमेँवर ितमी जहाँ गए तापिन ितमीिसत छु ।"
ँ िहँड्न राजी भय भने उहाँपिन हामीसग
ँ िहँड्न उत्सुक हुनहु न्ु छ),
(परमेँवरसग

भजन १:१,२ “1 त्यो मािनस सुखी रहन्छ, जो दुंट मािनसको सल्लाह मान्दै न,

पापीह को चालमा चल्दै न वा परमेँवर नमान्नेह को साथ िदँदैन। 2 तर
परमूभ ुको व्यवःथा मान्नलाई खुसी हुन्छ र रात-िदन त्यसको अध्ययन गछर्।"

(सही सुखी जीवन नै परमेँवरको व्यवःथा पालन गनुर् र पढ्नु हो), िहतोपदे श

१९:२० “सल्लाह सुन्ने र िशक्षा िलने व्यिक्त एक न एक िदन बुि मान्
बन्नेछ।" (परमेँवरको वचन मािनसलाई बुि मान बनाउने ॐोत हो), इजिकएल

३७:४६ “4 उहाँले मलाई भन्नुभयो, "यी हाडह लाई अगमवाणी बोल्। यी

सुखा हाडह लाई परमूभ ुको वचन सुन्न भन्। 5 ितनीह लाई म सावर्भौम

परमूभ ुको यःतो वचन छ भनी बताइदे " म ितमीह मा सास फुिकिदनेछु र
ितमीह लाई फेिर जीिवत बनाउनेछु। 6 ितमीह लाई म नसा र मांस-पेशीले

भनछु र बािहरबाट छालाले ढाक्नेछु। म ितमीह मा सास फुिकिदनेछु र

ितमीह लाई फेिर जीिवत बनाउनेछु। तब म नै परमूभ ु हुँ भनी ितमीह ले

जान्नेछौ।" (मनर्लाई बाँिचरहेको हुनाले आफू िजउँदो मुदार् भनेर महसुस
गनह ले यिद परमेँवरको वचन सुिनयो भने त्यो मािनस िजिवत हुन्छ) र म ी

१७:५ “पऽुसले यसरी कुरा गदार्गद चहिकलो बादल आयो र त्यसको छायाँले

उहाँह लाई ढाक्यो अिन बादलिभऽबाट यःतो आवाज आयो, "ियनी मेरा प्यारा
ँ म धेरै खुसी छु । ियनले भनेको ितमीह ले मान।" (येशूका
पुऽ हुन,् ियनीसग

वचन पालन गनर् परमूभ ु परमिपताको आफ्नै आदे श हो)। (को क िभऽका
भनाइह

पाठकवगर्ले बुझोस् भनेर अनुवादकले च्वाःस लेखेका हुन)् ।

१३ वषर् अिघ एळा य शलेममा आएका िथए। ती िदनह मा उनी

परमेँवरको वचन िसकाउने र पढे र सुनाउने काममा लागेका िथए। जब सारा
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मािनसह

जम्मा भए तब वचन सुनाउने उनकै कला वा पौरखताले गदार्

उनीबाटै वचन सु े ितनीह ले आफ्नो चाहना व्यक्त गरे को हुनपु छर्। एळा

परमेँवरको काममा समिपर्त िथए र आफू जहाँ गएपिन उनको सम्पकर्मा

आउने मािनसह को जीवनमा केही न केही ूभाव राख्ने वा पिरवतर्न गन

लआयमा उनी िहँडेका िथए। जब एळाले परमेँवरको वचन मािनसह लाई

सुनाइरहे

तब

मािनसह को

दयमा

त्यो

िथयो।त्यसै को फलःव प जब मािनसह
एळाकै मुखबाट सु े ितनीह ले िभऽी

वचन

जीिवत

भएर

घुसेको

जम्मा भए तब परमेँवरको वचन

दयदे िख नै िनणर्य गरे का िथए।

जब मािनसह को िदमागमा परमेँवरको वचनले गिहरो ूभाव पानर्

थाल्छ तब ितनीह को जीवनमा परमेँवरको बारे मा अझ गिहरो आत्म ान
िसक्ने इच्छा जागृत हुन्छ।

ँ तपाईँको
जब तपाईँ परमेँवरको वचन पढ्नुहन्ु छ तब त्यस वचनसग

सरोकार कसरी रहन जान्छ? परमेँवरको वचनमा तपाईँ िवँवास गछु र् भनेर
दावी त गनुह
र् ोला तर त्यसमा िसकाइका पाठह को पालन गरे को तपाईँको

जीवनले कसरी दे खाइरहेको छ? यिद तपाईँको जीवनले बाइबलका कुराह लाई

पालन गरे न भने तपाईँको जीवन कसरी चल्ने होला सो िवचार गनुह
र् ोस्?
३. परमेँवरको वचन पढे र त्यसको अथर् खुलाउनु

परमेँवरको व्यवःथा वा पिवऽ धमर्शा लाई कसरी पिढयो? हेनह
र्ु ोस्

नहेम्याह ८:४-८ “4 त्यसको िनिम्त त्यहाँ एउटा काठको मञ्च बिनएको िथयो

र एळा काठको मञ्चमािथ उिभएका िथए। उनको दािहनेपि
अनायाह, उिरयाह, िहिल्कयाह, मासेयाह र दे ॄे हातपि

मि त्याह, शेमा,

पदायाह, मीशाएल,

मिल्कयाह, हाशूम, हशबदाना, जकिरया र मशुल्लाम उिभएका िथए। 5 त्यसरी

एळा मञ्चमा उिभएको बेलामा मािनसह ले उनलाई एकटक लाएर हेिररहे।

उनले व्यवःथाको पुःतक खोल्ने िबि कै मािनसह

खडा भए। 6 एळाले भने,

"महान् परमेँवर ूभ ुको ूशंसा गर!" तब सबै मािनसह ले हात आकाशितर
ँ ा टे की ितनीह ले
उचालेर "आमेन आमेन" भने। िशर भूइँसम्म िनहुराएर घुड

परमेँवरलाई ूणाम गरे ।

7 तब ितनीह

आ-आफ्ना ठाउँमा उिभए र येशूअ,

बानी, शरे िबयाह, यामीन, अक्कूब, सब्बतै, होिदयाह, मासेयाह, कलीता, अजयार्ह,

योजाबाद, हानान र पलयाह नाम भएका लेवीह ले ितनीह लाई व्यवःथाको अथर्

खोलेर बुझाए। 8 ितनीह ले मुखमुखै व्यवःथा सरल भाषामा अनुवाद गद अथर्

खोिलिदए र मािनसह ले बुझ।
े "
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जब एळाले पढ्न थाले तब त्यहाँ दुई समूहका १३ जना मािनसह

उनको साथमा उिभएका िथए। पिहलो १३ जनाको समूहले (नेहिमय ८:४)
परमेँवरको वचन पढ्न सहयोग गरे भने दोॐो १३ जनाको समूहले (नहे म्याह

८:७) ती पढे का वचनह को अथर् खुलाएर बुझाउन सहयोग गरे का िथए।

साबर्जिनक ःथलमा कित व्यविःथत ढ ले पिवऽ शा

पढ्ने ूबन्ध िमलाइयो

त्यसको बारे मा हामीसँग जानकारी छै न। तर तोराह पुःतकको मुठा भएको

हुनाले त्यो ग॑ हुन सक्छ र त्यसलाई फुकाउनु पन भएकोले त्यसको िनिम्त

सहयोगको आवँयकता भएको हुनसक्छ। त्यसकारण एक समूहले मुठा खोल्न

सहयोग गिरिदयो भने अक

समूहले

पालै

पालो त्यो पढे को हुनपु छर्।

िबहानैदेिख िदउँसोसम्म त्यो पुःतक पढ्न थािलएको हुनाले त्यस सभामा भएका

सबैले त्यो सु े अवसर पाएको हुनपु छर्।
जब धमर्शा

पढ्दै गइयो तब त्यसको िटप्पणी वा व्याख्या गद र

पान्तर गद पिढएको हुनाले त्यहाँ सु े सबैले त्यसको अथर् बुझ्न सकेका

िथए। बेिबलोनबाट मािनसह

फकका िथए। त्यहाँ ितनीह

धेरै वषर्सम्म

रहे का िथए। त्यस दे शको मुल भाषा आरािमक िथयो। त्यसकारण िहॄू भाषामा

लेिखएको पुःतक सरसतीर् पढ्दा कितपयले बुझ्न नसकेको हुनपु छर्। िवशेष

ँ ीका मािनसह लाई सो बुझ्न गा॑ो भएको हुनपु छर्। त्यसकारण
गरे र नयाँ िपढ

बाइबल पढ्ने मािनसले व्याख्या सिहत वा िटप्पणी सिहत पढ्नाले पढ्ने

साममीबाट फाइदा उठाउन सिकन्छ। जब परमेँवरको वचन िसकाइन्छ र
व्याख्या गिरन्छ तब त्यो वचन जीिवत हुन जान्छ र सु े मािनसह ले आफूले
सुने अनुसार व्यिक्तगत जीवनमा लागु गनर्का लािग वचन सरल भइिदन्छ।

सय वषर् अिघ य शलेममा एळाको पालामा के भएको िथयो त्यही

ूेिरतह को समयमा पिन भएको िथयो सो ूेिरत ८:२६-३८ पढ्नुहोस्।

त्यसबाट हामीले के पाठ िसक्न सक्छ ? हेनह
र्ु ोस्, “26 ूभ ुका एउटा ःवगर्दूतले

िफिलपलाई भने, "उठ र दिक्षणितर गएर य शलेमबाट गाजातफर् जाने उजाड-

ःथानमा पन बाटोमा जाऊ।" 27 िफिलप उठे र िहँडे। त्यित नै बेला
इिथयोिपया दे शका एउटा नपुंसक त्यही बाटो भएर जाँदै िथए। उनी इिथयोिपया

दे शकी महारानी कन्दाकीका ठू लो अिख्तयार पाएको खजान्ची िथए। उनी

य शलेममा गएर परमेँवरलाई पुजरे घरितर फिकर्ंदै िथए 28 र आफ्नो रथमा

बसेर यशैया अगमवक्ताले लेखेको पुःतक पिढरहेका िथए। 29 पिवऽ आत्माले

िफिलपलाई भन्नुभयो, "जाऊ र त्यस रथको साथ लाग।" 30 िफिलप दौडेर
रथको निजक पुगे र ती मािनसले यशैया अगमवक्ताले लेखेको पुःतक पिढरहेको
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सुन।
े िफिलपले उनलाई सोधे, "हजुरले पिढरहनुभएका ती कुराह

बुझ्नुहन्ु छ?

31 "कसैले नबुझाइिदई मैले कसरी बुझ्ने? ती मािनसले जवाफ िदए। उनले
ँ ै बःन िबन्ती गरे । 32 ती नपुंसकले
िफिलपलाई रथमा चढे र आफूसग

पिढरहेको धमर्शाःऽको भाग यो िथयो" उहाँ काट्न लिगने भेडाजःतो हुनहु न्ु थ्यो,
ऊन कािटं दा

च ुप रहने

भेडाजःतै

उहाँले आफ्नो

मुखबाट कुनै

शब्द

िनकाल्नुभएन। 33 उहाँ यित होच्याइनुभयो िक उहाँले ठीक न्यायसम्म पिन

पाउनुभएन अिन उहाँ पृथ्वीबाट लिगनुभयो र उहाँको सन्तानको बयान अब
कसले गलार्? " 34 यी नपुंसकले िफिलपलाई सोधे, "दया गरी मलाई

बताउनुहोस्, यो कुरा अगमवक्ताले कसको बारे मा भन्नुभएको हो? आफ्नै या अ

कसैको बारे मा? " 35 अिन िफिलपले उनलाई धमर्शाःऽको त्यही भागदे िख
िलएर येशूबाट मुिक्त पाइन्छ भन्ने सुसमाचार सुनाए। 36 बाटोमा जाँदाजाँदै
ितनीह

केही पानी भएको ठाउँमा आइपुग।
े यी नपुंसकले िफिलपलाई भने,

"यहाँ पानी रहेछ! के मलाई बिप्तःमा िलन अब कुनै कुराले रोक्ला? 37

िफिलपले ितनलाई भने, " दयदे िख नै िवँवास गनुहर् न्ु छ भने तपाईंले बिप्तःमा

िलन सक्नुहन्ु छ।" "हो, येशू भींट परमेँवरको पुऽ हुनहु न्ु छ भनेर म िवँवास
गछु र्," ती मािनसले जवाफ िदए। 38 उनले रथ रोक्न लगाए र उनीह

दुवै

झरे र पानी भएको ठाउँमा गए र िफिलपले उनलाई बिप्तःमा िदए।"
हामी सुधारवादी इसाई ह त्यसै ले पोपले जे भन्यो त्यही ँ िठक भनेर

हामी ःवीकादन । ूत्येक व्यिक्तले आफैले धमर्शा

पढ्ने बानी बसाल्नुपछर् र

ँ ा िचम्लेर िवँवास गनुप
बुझ्न खोज्नुपछर्। कसै ले भन्यो भन्दै मा आख
र् छर् भनेर

बाइबलले भन्दै न। जुनसुकै अिधकार पाएका मािनसले बाइबलको सत्यलाई

सुनाएतापिन त्यो हो िक होइन भनेर आफैले जानेर बुझेर ःवीकार गनुप
र् छर्।
फेिर कितपय समयमा हामीले पढे को कुरा नबुझ्दा अ ले बुझाइिदं दा हामी

कितले आिशष नपाएको अनुभव गरे का

हौला? हामी जे िवँवास गछ त्यो

बुझ्न हामीलाई एक आकार्को म त चािहन्छ। अ ले पाएको आत्म ान र

िशक्षा वा ितनीह ले िसकाएको कुरामा हामी पिन आिशिषत हुन सक्छ भ े
ु ु ।
कुरालाई पिन हामीले िवसर्नह
४. मािनसह को ूितिबया

जब एळाले परमेँवरको वचन खोल्दछन् जसलाई िहॄूमा तोराह

भिनन्छ, सबै मािनसह

ौ ापूवक
र् उिभन्छन्। पढ्नुभन्दा अिघ परमेँवरसँग

आिशष माग्दछन् र उहाँलाई धन्यवाद चढाउँछन्। उनले पढे पिछ मािनसह
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“आमेन, आमेन" भनेर िचच्याउँछन् (नहे म्याह ८:५,६

पान्तिरत)। सबै जना

हात ःवगर्ितर उठाएर एकै ःवरमा “आमेन" भन्छन्। अिन ितनीह

िशर

ँ ु च ुहाउँ दै भ ुइँमा घोप्टो पारे र परमेँवरको आराधना
िनहुराउँदै गहभिर आस

गदर्छन्।

मािनसह लाई न नु र शोक नमनाउनु भनेर अगुवाह ले िकन भने?

हेनह
र्ु ोस्, नहेम्याह ८:९-१२ “ 9 व्यवःथाका वचनले मािनसह को
र ितनीह

दय छोयो

न लागे। तब बडा-हािकम नहेम्याह, पूजाहारी शाःऽी एळा, िशक्षा

िदइरहेका लेवीह ले ितनीह लाई भने, "आजको िदन हाॆा ूभ ु परमेँवरको

नु-कराउनुहँद
ु ै न। 10 अब घर गएर

लािग पिवऽ छ, यसथर् आज ितमीह

ँ पुग्दो छै न, ऊसग
ँ आफ्ना भोजन र दाखम
भोज खाओ। जोसग

बाँडेर खाओ।

हाॆा परमूभ ुको िनिम्त आजको िदन पिवऽ छ। यसैले िवलाप नगर।

परमूभ ुले िदनुहन
ु े आनन्दले ितमीह

बिलया हुनछ
े ौ।"

11 लेवीह ले

मािनसह का बीचमा घुमी-घुमी ितनीह लाई शान्त गराए, आज जःतो पिवऽ

िदनमा िवलाप नगर भनी सम्झाए। 12 तब सबै इॐाएलीह

घर गए,

ँ भएका कुरा अ सग
ँ बाँडे िकनभने व्यवःथाबाट
आनन्दसाथ खाए, िपए, आफूसग
पढी सुनाइएका कुरा ितनीह ले बुझक
े ा िथए।"
“कित

वषर्पिछ

यु बन्दी

भएर

बेिबलोनमा

रहे का

इॐाएलीह

य शलेममा फकका िथए। जब ितनीह ले परमेँवरको वचन वा व्यवःथा सुने

तब ितनीह

धु धु

रोए। ितनीह

परमेँवरको इच्छा अनुसार नचलेकोमा

ितनीह ले प ाताप गरे का िथए। ितनीह ूित अनुमह अथार्त ् सदाशयता

दे खाउँदै अगुवाह ले भने, “ितमीह

अब शोक नगर...ितमीह

आ आफ्नो

घरमा जाऊ, पेटभरी खाऊ, िमठाई िपओ, आफ्नोमाऽ पेट नभर तर आजको

िदनको लािग तयार हुन केही नभएकाह लाई पिन बाँध िकनिक आजको िदन

परमेँवरको पिवऽ िदन हो। दु:ख नमानाऊ: िकनभने परमेँवरमा आनन्द हुन ु

नै ितमीह को बल हो।" नहे म्याह ८:९,१०।"एलेन जी

अभ िहिल , पृ. २८१बाट

पान्तिरत।

जब मािनसह ले परमेँवरका वचनह

ाइट, द िमिन ी

सुन्दै िथए तब ितनीह

कित

पापी िथए भ े कुरा ितनको मनमा काँढा िबजे जःतै पीडा महसुस गरे र
ितनीह

ु न
न थालेका िथए। जब परमेँवर हाॆो माझमा ूकट हुनह
ु ेछ तब

हामी उहाँको ूेम, अनुमह, सदाशयता, दया, क णा र िवँवसःता दे ख्छ अिन
हाॆो आफ्नो किमकमजोरी र असफलता हाॆो सामु खडा हुनेछ। जब
परमेँवरको वचनबाट हामी परमेँवरको पिवऽता हे छ
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तब त्यस नयाँ

आत्म ान वा ूकाशले

मामी हाॆो आफ्नो अन्धकारको जीवन कःतो

कहािललाग्दो रहे छ भनेर दे ख्न सक्ने हुनेछौ। त्यही कुराको महसुसले गदार्
इॐाएलीह

शोक मनाउन र

न थालेका िथए। तर ितनीह ले

न

आवँयक िथएन न त शोिकत हुन िकनभने “परमेँवरको आनन्द नै

ितमीह को बल हो" (नहे म्याह ८:१०)। अक अथर्मा भ े हो भने ितनीह ले

परमेँवरको मागर्मा िहँड्न

भर पनर् सक्थे।
त्यो

च ुकेतापिन ितनीह

परमेँवरको शिक्तमा अझ पिन

िवशेष िदन िथयो। त्यो पिवऽ िदन जसलाई तुरहीह

पवर् वा रोश हाशनाह भिनन्थ्यो। त्यसबेला एक क्षण तुरहीह

बजाउने
बज्थे।

परमेँवरको न्यायको िदन वा ूायिँचतको िदनको लािग तयार हुन ती तुरहीका
आवाजह

सूचनाको िनिम्त बजाइन्थ्यो। त्यो ितौी मिहनाको दश

िदनमा

मनाइन्थ्यो। तुरहीह को आवाजले परमेँवरको सामु उिभन र पँचाताप गनर्

आम जनतालाई सजग गराइएको हुन्थ्यो। त्यो िदन क्षमा पूजाको िदन अथार्त
परमेँवरितर फकर्न मािनसह लाई सम्झाइएको िदन हुन्थ्यो। त्यसकारण

मािनसह को

वाइ र शोक व्यक्त गराइ मनािसव नै िथयो। जब ितनीह ले

पँचाताप गरे तब परमेँवरले ितनीह को ूाथर्ना सु ुभयो त्यसकारण अव

परमेँवरबाट क्षमा पाएकोले अब यो ितमीह को खुिशयाली व्यक्त गन समय

हो भनेर अगुवाह ले ितनीह लाई सम्झाएका िथए।

येशूले बूसमा के गनुभ
र् यो सो आत्म ान तपाईँले पाउनुभयो भने पाप

कित खराब रहेछ

भ े महसुस गनर् सक्नुहन
े । पापको समःयाको समाधान
ु छ

केवल बूसमाऽ हो र हाॆो अन्धकारमा चिम्कने िकरणको आशा उहाँमाऽै
हुनहु न्ु छ भनेर के तपाईँले अनुभव गनुभ
र् एको छ?

५. परमेँवरको आनन्द

“परमेँवरको आनन्द नै ितमीह को बल हो" भनेर (नहे म्याह

८:१०)ले सम्बोधन गनुक
र् ो मतलव परमेँवरको चाहना हो िक हामी खुशी

होऔ ं, हाॆो जीवन रमाइलो र आनन्दमय होस्। दुिनयाको क्षिणक रमझममा

रमाइलो वा खुिशयाली वा आनन्द हुन ु भनेको होइन तर परमेँवरको बारे मा

जानेर उहाँको वाःतिवक ूेमलाई बुझेर आउने खुिशयाली वा आनन्द पाउने

कुरा बुझ्नु अत्यन्तै ज री छ। परमेँवरमा परम आनन्दको अनुभिू त पाउनु,

हामीूितको िहत नै उहाँको चाहना र खुशीसाथ हामीले जीवन िनवार्ह गर भनेर
नै हामीलाई हाॆो िनिम्त सबै थोक उपलब्ध गराउनुभएको हो। परमेँवरले
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िदनुभएको आिशषलाई उपभोग गरे र आनिन्दत हुन हामीले िदनिदनै ूयत्न

गनुप
र् छर्। अझ परमेँवरमा रमाइलो वा आनन्द मनाउँदा दै िनक जीवनका
आइपन किठनाइको सामना गनर् हामीलाई बल िमल्छ र हाॆो अगािड जे
आएपिन त्यसलाई सिजलै सम्हाल्न हामी शिक्त पाउँछ ।

नहेम्याह ८:१३-१८ पढ्नुहोस्।ती पदह ले त्यस समयका मािनसह

र अगुवाह को बारे मा हामीलाई के बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्, “13 भोिलपल्ट वंश-

वंशका मुिखयाह , पूजाहारी र लेवीह

व्यवःथाका िशक्षा अध्ययन गनर् एळाकहाँ

गए। 14 ितनीह ले दे खे िक परमेँवरले मोशा ारा िदनुभएको व्यवःथाअनुसार
केही िदनको िनिम्त हामीह

छाूोमा बःनुपथ्य । त्यसलाई छाूो वासको चाड

भिनन्थ्यो। 15 तब ितनीह ले य शलेम र अ

सहरह भिर यःतो समाचार
ँ ा
खबाट हाँगािबग

पठाए, "पहाडमा जाओ, धू पी, भिाक्ष, मेहदी, खजूर र अ

बटुलेर ल्याओ। व्यवःथामा लेखेअनुसार हामीले छाूो बनाउनुपछर्।" 16 तब

ँ ा ल्याएर छाूो बनाए। घरको कौसीमािथ, आग
ँ नमा,
मािनसह ले हाँगािबग

मिन्दरको चोकमा, पानी-ढोका र एृाइम ढोकाछे उका चोकह मा ितनीह ले
छाूो बनाए। 17 कैदबाट छु टे र आएका सबै मािनसह

छाूो बनाएर बसे।

नूनका छोरा यहोशूको पालादे िख अिहलेसम्म पिहलोपल्ट यसरी ितनीह

छाूो

हालेर बसेका िथए, यसैले मािनसह मा ठू लो जोश र आनन्द िथयो। 18
चाडका पिहलो िदनदे िख अिन्तम िदनसम्म िदनहुँ एळाले परमेँवरको व्यवःथाको

पुःतकबाट एक-एक भाग पढे । सात िदनसम्म यसरी मनाएपिछ आठ िदनमा

व्यवःथाअनुसार ितनीह ले चाडको आिखरी उत्सव मनाए।"
अगुवाह

भोिलपल्ट परमेँवरको पुःतकबाट अ

जानकारी िलन मािनसका

एळाकहाँ आए। ती अगुवाह ले परमेँवरका जनह ले उहाँितर मन

िदऊन् भ े चाहना राखेका िथए भ े कुरा त्यो कामले दे खाउँदछ। ती

अगुवाह

आफैले परमेँवरको

पिरपक्व हुन सकेनन् भने अ

ानमा चासो दे खाएनन् र उहाँको

मािनसह लाई परमेँवरितर डोर्याउन पिन

सक्षम् हुनसक्दै नन् भनेर ितनीह ले बुझेका िथए।
लेबी

२३:३९-४३

ानमा

पढ्नुहोस्।

इॐाएलीह लाई

के

गनर् आदे श

िदइएको िथयो र िकन? हेनह
र्ु ोस्, “39 आफ्ना खेतका अन्न बटुिलसकेपिछ
सात मिहनाको पन्ी िदनमा सु

गरे र यो चाड सात िदनसम्म मान्नू। पिहलो

िदन िवशेष िवौामको िदन हुनछ
े । 40 त्यस िदन आफ्ना
असल केही फलह

र खजुरका र पात भएका

खका सबैभन्दा

खका हाँगाह

िलनू र

परमूभ ु ितमीह का परमेँवरको आदर गनर्लाई यो धािमर्क िचन्ह मान्न सु
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गनू।
र् 41 सात िदनसम्म चाड मनाउनू। ितॆा सन्तानह ले सधभिर आउँदा
िदनमा यो िनयम पालन गनुप
र् नछ। 42 सबै इॐाएलीह

सात िदनसम्म

छाूोमा बास गनछन् 43 र त्यसरी ितॆा सन्तानले परमूभ ुले इॐाएलका

मािनसह लाई िमौदे िख िनकाली ल्याउनुहँद
ु ा ितनीह लाई साधारण छाूोमा

बःन लगाउनुभएको िथयो भनी जान्नेछन्। उहाँ परमूभ ु ितमीह का परमेँवर
हुनहु न्ु छ।"

जे लेिखएको िथयो सोही अनुसार मािनसह ले गरे भनेर नहे म्याह

८:१५ले बताएको कुरा ख्याल गनुह
र् ोस्। परमेँवरको वचन अनुसार चल्ने
िवषयमा ितनीह

दशक को

कितको गम्भीर िथए भ े अक उदाहरण हामी यहाँ पाउँछ ।

यु बन्दी

जीवनपिछ

परमेँवरको

चाहनालाई

उल्ल न

गदार्

ितनीह लाई के भयो सो पाठ ितनीह ले िसकेका िथए। चाड मनाएर

परमेँवरको सामु सात िदनसम्म खुिशयाली मनाउनु भनेर लेबी २३:४०मा

भ ुको अथर् पिन घतलाग्दो छ। अथार्त,् परमेँवरको कृपा, सदाशयता, अनुमह

र मुिक्तको कामलाई जब ितनीह ले सम्झे तब ितनीह को िनिम्त परमेँवरले

के गनुभ
र् यो सोूित खुिशयाली मनाउनु उिचत नै ठहिरएको िथयो।

अिहले हामीले इॐाएलीह ले मनाए जःतो चाडपवर् मनाउनु पदन तर

ती चाडह मा येशूले हाॆो िनिम्त के गनुभ
र् यो

येशूले जे गनुभ
र् यो जसले गदार् हाॆो दु:खक

ती चाडह

त्यसकै ूतीक िथए।

र पीडामा पिन हामी कसरी

आनिन्दत हुन?
े त्यःतै समयमा पिन परमेँवरूित आभार व्यक्त गनुर् हाॆो
जीवनको िनिम्त िकन महत्वपूणर् छ?
उपसं हार:

थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत ूोफेटस एण्ड िक सको पृ. ६६१-

६६८को “इन्सशक्टे ड इन द ल अभ गड।"

“परमेँवरले िदनुभएका ूित ाह मा ितनीह ले आःथा दे खाउनु पन

समय आएको िथयो। ितनीह को पँचातापलाई परमेँवरले महण गनुभ
र् एको

िथयो। अब ितनीह को पाप क्षमा भयो भ े
खुिशयाली

मनाउनु

पदर्थ्यो

र

ितनीह को

ानको कारण ितनीह ले

पुनःथार्पना

केवल

परमेँवर

ु एकोले भएको हो भ े िनिँचत भएको िथयो।...
ितनीह को पक्षमा हुनभ

परमेँवरितर इमान्दािरताकासाथ सत्य पमा फिकर्ने ूत्येक पलले

जीवनमा आनन्द ल्याउँछ। जब पापी मािनसले पिवऽ आत्माको ूभावमा

आफ्नो जीवन अपर्ण गदर्छ तब उसले आफ्नो दोष र जीवनमा आफैले
ल्याइरहे को अशु पना वा ूदुषणलाई छलर् ै दे ख्दछ। सबै
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दयका कुरा

जा ुहन
ु े र छा ुहन
ु े परमेँवरको पिवऽताको िवपरीत म चलेको रहे छु भनेर

त्यस पापी मािनसले महसुस गनर् पुग्दछ। परमेँवरको व्यवःथा उल्ल न गरे र

आफू चलेको कारणले आफूले आफैलाई उसले दोषी ठहर्याउँछ। तर ती

कुराले उसलाई िनराश बनाउने अवःथा रहदै न िकनभने उसको िनिम्त क्षमा
उपलब्ध गराइएको छ। पाप क्षमा भएकोले ऊ खुशी हुनपु दर्छ िकनभने

ःवगर्मा रहनुहन
ु े परमिपता परमेँवरले उसलाई अगाध ूेम ारा उसलाई क्षमा

िदइएको छ। जब पापी र पँचातापी मािनस परमेँवरको ूेिमलो अङ्गालोमा
पदर्छ

तब

त्यसले

उहाँमा

मिहमा

ल्याउँदछ।

पापको

घाऊमा

उहाँले

आफ्नो मुिक्तको पोशाक उसलाई पिहर्याइ िदनुहन्ु छ।"एलेन जी

ाइट,

मलहमप ी लगाउनुहन्ु छ। पापलाई उहाँले पखाल्नुहन्ु छ। अन्तमा उहाँले

ूोफेटस एण्ड िक स, पृ. ६६८बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन्:
अ.

कुन शतर्मा तपाईँ “परमेँवरको आनन्द तपाईँको बल हो " (नहेम्याह

८:१०) भ े अनुभिू त पाउनुहन्ु छ? अथार्त ् परमेँवरको शिक्त र क्षमा

हाॆो जीवनमा अनुभव गनर् के हामीले केही गनुप
र् छर् र? यिद पछर् भने,
आ.

के गनुप
र् छर्?
हाॆो

पापले गदार् हामी शोिकत हुनपु न र त्यसै वखत परमेँवरमा

ु नको अनुभव कसरी गन? के ती
खुशी हुनपु न? त्यसमा िठक सं तल

एक आपसमा िबपरीत िदशाका छै नन् र? परमेँवरको व्यवःथा वा दश

आ ाह

ँ सग
ँ ै जाने भएकोले त्यसको जवाफ कसरी
र सुसमाचार सग

पाइन्छ? हेनह
र्ु ोस्, रोमी ३:१९३१ “19 व्यवःथाको कुरा व्यवःथाका

अधीनमा हुने मािनसलाई भिनएको हो भनी हामीलाई थाहा छ।
यसकारण सबै मािनसको मुखमा बुजो लाग्नेछ र सारा सं सार दोषी

ठहराइन परमेँवरको अगािड उभ्याइनेछ। 20 व्यवःथा पालनले

कोही पिन परमेँवरको अगािड ठीक ठहिरनेछैन िकनभने व्यवःथाले त

मािनसले गरे को पाप िचनाइिदन्छ। 21 तर अिहले व्यवःथािबना
परमेँवरले मािनसलाई ठीक ठहराउनुहन्ु छ भनी उहाँले दे खाउनुभएको

छ। यही कुरा व्यवःथा र अगमवक्ताह ले बताएका छन्। 22 यसरी
परमेँवरले येशू भींटमा िवँवास गन सबैलाई ठीक ठहराउनुहन्ु छ

िकनभने उहाँले कसैलाई पिन छु

ाउनुहन्ु न 23 िकनभने सबैले पाप

गरे का छन् र परमेँवरको मिहमाबाट टािढएका छन्। 24 तर
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परमेँवर दयालु हुनहु न्ु छ र उहाँले अनुमह गरे र भींट ारा मािनसलाई
िस मा िनद ष र ठीक ठहराउनुहन्ु छ िकनभने भींट येशूले सबैको

साटो आफले सजाय भोगेर पापको कैदबाट मािनसलाई छु टाउनुभएको

छ। 25 परमेँवरले भींट येशूलाई हाॆो लािग ूायिँचतको बिलदान

ःव प िदनुभएर उहाँको रगत हाॆो लािग बगाइएको हो भनी िवँवास
गन मािनसको पाप मेिटिदनुभएको छ। परमेँवरले पापको सजाय

भींटमा िदएर आफलाई न्यायी दे खाउनुभयो। परमेँवरले भींट

आउनुभन्दा पिहले आफ्नो िरस थामेर मािनसलाई पापको सजाय

िदनुभएन। 26 परमेँवरले अब यो युगमा आफ्नो न्याय दे खाउन
मािनसह का पाप हटाएर ितनीह लाई िनद ष ठहराउनुहन्ु छ। यसरी
येशूमा िवँवास गन हरे कलाई उहाँले ठीक ठहराउनुहन्ु छ र आफ धमीर्

हुनहु न्ु छ। 27 त्यसो भए केको बारे मा घमण्ड गन? घमण्ड गन त
कुरै छै न। धमर्-कमर्ले मािनसलाई घमण्डी तुल्याउँछ। तर भींटमा

िवँवास गदार् आफ्नो धमर्-कमर्मा घमण्ड गन कुरै आउँदैन। 28
यसरी हामीलाई थाहा हुन्छ, धमर्-कमर् गरे र होइन तर भींटमा िवँवास
गरे र माऽै परमेँवरको सामु ठीक ठहिरन सिकन्छ। 29 के परमेँवर

यहू दीह का माऽ परमेँवर हुनहु न्ु छ? के अन्यजाितका मािनसह को

परमेँवर हुनहु न्ु न र? अवँय उहाँ सबैका परमेँवर हुनहु न्ु छ। 30
परमेँवर एउटै हुनहु न्ु छ। उहाँले यहू दी हुन ् वा अन्यजाित हुन,् सबैलाई

ितनीह को िवँवास ारा नै आफ्नो सामु ठीक ठहराउनुहन्ु छ। 31

परमेँवरको सामु िवँवास ारा ठीक ठहिरन्छ भने के परमेँवरको

आ ाचािहँ काम नलाग्ने हुन्छ त? अहँ होइन। ब
इ.

आ ालाई साँचो

हामी उहाँको

पले मान्छ ।" (अथार्त ् कायमै राख्छ )।

नहेम्याह ८:१०मा लेिखएको छ “अब घरमा गएर भोज खाओ।

ँ पुग्दो छै न, ऊसग
ँ आफ्ना भोजन र दाखम
जोसग

बाँडेर खाओ। हाॆा

परमूभ ुको िनिम्त आजको िदन पिवऽ छ। यसैले िवलाप नगर।
परमूभ ुले िदनुहन
ु े आनन्दले ितमीह

बिलया हुनछ
े ौ।" “आजको िदन

परमेँवरको पिवऽ िदन भएकोले" घर जाऊ, भोज खाऊ, गुिलयो

दाखरस िपऊ, नहुनल
े ाई पिन ितमीह ले खाए जःतै उपलब्ध गराऊ?

परमेँवरमा हामीले कसरी आनिन्दत हुनपु छर् भनेर त्यसले हामीलाई
कसरी िसकाउँछ? यस सन्दभर्मा “पिवऽ" भ क
ु ो अथर् के हो?
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कथा ६

ौापबाट मुिक्त, चानिमन च ु
मध्यपूवक
र् ो िव िव ालयमा भनार्
हुने समयमा सनी र सलमाको भेट भएको
िथयो। ितनीह

त्यस िवँविव ालयको

ूथम वषर्मा अध्ययन गनर् भनार् भएका
िथए।

एिशयाबाट

“वाल्डनिसयन

आएकी

िव ाथीर्"

सनी

िथइन्।त्यो

िवँविव ालय एडभेिन्टःट चचर्को िमिडल

इःट र नथर् अिृका युिनयन िभऽ पदर्छ।
सलमा चाही ँ ःथानीय िव ाथीर् िथइन् जो
येशूलाई

िवँवास

नगन

घरमा

हुककी

िथइन्।
ती दुई युवतीह

छोटो समयमै साथी भए। ितनीह

एउटै क्लासमा

जान्थे र एउटै िछमेकी टोलमा बःदथे। आफ्नो साथी त एडभेिन्टःट इसाई पो
रै िछन् भनेर सलमाले चाँडै नै थाहा पाइन्। इसाईह बाट पिन्छएर बःनुपछर्
भनेर उनलाई िसकाइएको िथयो। तर सनी ज्यादै दयालु र इमान्दार िथइन्।

जब ितनीह को िमऽता बढ्दै गयो तब सनी बसेको ठाउँमा एक िदन

शुबबार आराधना सेवामा भाग िलन सलमालाई सनीले अनुरोध गिरन्। त्यो
अनुरोधलाई उनले पिन ःवीकािरन्। उक्त सतस मा अ

एडभेिन्टःटह लाई

पिन सलमाले भेिटन्। ितनीह को िमऽवत ःवभाव र मन खोलेर गन छलफल
अिन बानी व्यवहार सलमालाई मन पर्यो। अिन ूत्येक शुबबार उनीपिन
अ सँगै भजन गाउन ूाथर्ना गनर् थािलन्।

एक वषर्पिछ सनीले सलमालाई एडभेिन्टःट चचर्मा आउन आमह

गिरन्। त्यो उनले ःवीकािरन्। तर उनका पिरवार र साथीह ले भने उनको
कडा आलोचना गरे । “ितमी त्यहाँ िकन गयौ?" एक जनाले सोध्यो। “त्यसको
मतलब के ितमी िबिँचयन भयौ ?" अक ले सोध्यो।

सलमा यिद ितमी इसाई भयौ भने ितमीलाई ौाप लाग्छ भनेर उनको

पिररवाले उनलाई चेतावनी िदए। सलमालाई िचन्ता त लागेको िथयो तर
चचर्मा भने गइ नै रिहन्। युवायुवतीह को गीितसमूह क्वायरमा भाग िलन
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पाउदा उनी रमाएकी िथइन् साथै ःवाःथ्यको सेिमनारह मा पिन उनले भाग
िलन थालेकी िथइन्। उनको एडभेिन्टःट साथीह ले उनको िनिम्त पिन ूाथर्ना
गनर् थाले।

एक शुबबार स ितको समयमा सवैजनाले येशूको जीवनीको िभिडयो

हे रे। त्यसपिछ ूेिरतको पुःतक अध्ययन गनर् सलमाले अनुरोध गिरन्।
“उनको अनुरोधले मलाई अचम्म बनाएको िथयो िकनभने वषर्भिर नै उनले

बाइबल पढ्न चासो दे खाएकी िथएन," सनीले भिनन्।
सलमा हरे क हप्ता हुने बाइबल अध्ययनमा सिरक भइन्। तर

बिप्तःमा िलने िवषयमा भने चासो नभएको कुरा उनले गरे की िथइन्। उनको
कारण आफ्नो पिरवारमा ौाफ पलार् भनेर उनी िचिन्तत िथइन्।
एक साबथ मिहलाह को िवशेष स ितमा सलमा पिन सिरक भइन्।

त्यसबेला ूत्येक मिहलाले मुटुको आकार भएको काडर्मा लेिखएको बाइबलको
पद पढे र ध्यान गनर् भनेका िथए। उनले ूाथर्नापूवक
र् एउटा काडर् िलइन् र
त्यहाँ के लेिखएको रहे छ भनेर पिढन्। त्यसमा लेिखएको िथयो, “ूभ ु येशूमा

िवँवास गर। ितमी र ितॆा घरपिरवारले मुिक्त पाउनेछ" (ूेिरत १६:३१)।

यो पिढसकेपिछ उनको पिरवारमा हुने ौापको बारे मा िचन्ता गनर्

आवँयक नभएको उनले महसुस गिरन्। अिन त्यसै भेलामा उठे र आफू
बिप्तःमा िलन राजी भएको कुरा उनले सबैलाई सुनाइन्।

“यो कथाको अन्त्य भएको होइन तर सु माऽ भएको हो" सनीले
सुनाइन्।“मेरो अध्ययन सकेपिछ मैले यही ँ बःने सुर कसेको छु । सलमा

जःता व्यिक्तह लाई जीवनपयर्न्त साथी बनाउन सकँ ु भ े मेरो योजना छ।
उनी जःतै अ

मािनसह

पिन आउन् भनेर मैले परमेँवरसँग ूाथर्ना

गिररहे की छु " सनीले आफ्नो योजना यी लेखकलाई सुनाइन्।

(यस कथाका लेखक िमिडल इःट र नथर् अिृका युिनयनको सं चार

िनदशक हुनहु न्ु छ )
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