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गिरएका छन्। उक्त सं ःथाको अनुमितले नै
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पिवऽ बाइबल

उ धृत गिरएका छन्।

भूिमका
करार

कुरो हो। िबलायत र ःपेनको बीचमा ठू लो शऽुता

सन १५८८को
िथयो। ितनीह

एक आपसका दे शह मा आबमण गथ। त्यही सालमा एक

िदन एक जना सात मिहनाको गभर्वती भएकी

ीले आफ्नो घरबाट समुिमा

हे द िथइन्। त्यसबेला ःपेनबाट आमर्डा भ े जहाजह

आफ्नो दे शितर त्यस

आइरहे को मिहलाले दे िखन्। समुिमा श अ ले िनकै सुसिज्जत भएको

शऽुका १३०वटा जहाजह
गनर् आएका िथए। त्यो

िथए। ती जहाजह

िबलायत टापुमा आबमण

ंय दे खेर त्यस गभर्वती मिहला डरले सातोपुत्लो गयो

जसको फलःव प बच्चा जन्माउने समय नभएपिन ूसववेदनामा पिरन् र बच्चा
जन्माइन्। उनमा भएको डर, ऽास वा आत

नै बच्चा जन्माउन सहयोग गन

सुिडनी हुन पुग्यो।

जब त्यस बच्चा जन्माउने आमाले आफ्नो बालकलाई हे िथर्न ् तब

उनमा पसेको डरको िचऽ उनमा आउँथ्यो। त्यो बालक जसको नाउँ थोमास
हब्स िथयो पिछ गएर िबलायतको ूिश
िथयो। थोमस हब्स गृहयु

र महान् राजनैितक दाशर्िनक भएको

र धािमर्क िहँसाले मःत भएको िबलायतमा जन्मेका

र हुकका िथए। जबसम्म बिलयो र सबैलाई समेत्न सक्ने सरकार हुँदैन

तबसम्म मानव जगत िनरन्तर पमा डर वा ऽासै ले िजइरहे को हुन्छ भनेर

उनले लेखेका िथए। ती डरमा दे श र समाजको अिःथरता, दे शमािथ शऽु

दे शले गन आबमण र सबैभन्दा ठू लो डर भनेकै मृत्युको डर भनेर आफ्नो
भनाइ उनले राख्छन्। किरब ५०० वषर् अिघका लेखक हब्सले त्यसबेलाको

समाजको िचऽण गद लेख्छन् "यस सं सारमा सबै यु ह को यु

हामी

लिडरहे काछ । यिद मौिलक पिरवतर्नको िनिम्त केही कदम नचािलए मानव

जीवनको मह व केही पिन हुँदैन। एक्लोपना, गिरबी, खराब हुने ूवृि , कठोर
भएर अ लाई दमन गन र छोटो जीवनमा मानव सभ्यता होिमनेछ।" यो

हब्सको चेतावनी िथयो।

हब्सले त्यसको समाधान एउटै माऽ छ भनेर यसरी व्यक्त गछर्न:्

समःत मािनसह
िविभ

एउटै शिक्तको मुिन रािखनुपछर्। िविभ

चाहना र िवचारधाराह

मािनसह को

एकै मािनस वा समूहको अन्तगर्त हुनपु छर् तािक

त्यसले मािनसह मािथ पूणर् अिधकार गनर् सकुन्। पूणर् साबर्भौिमस ाको

अिधकारले सम्प

भएको यो व्यिक्त वा मािनसह को समूदायले सम्पूणर्

दे शमािथ आफ्नो ूभ ुत्व राख्नुपछर्। त्यसले गदार् मािनसमा भएको भयानक

दयनीय र अिःथर अवःथाको अन्त्य हुनेछ। अक शब्दमा भ े हो भने जब

मािनसह ले आफ्ना सबै अिधकारह लाई त्यस व्यिक्त वा समूहलाई सुम्पे ती
अिधकाह ह को
मािनसह बाट

स ामा

ितनीह ले

साबर्भौमले सम्प

शािन्त

र

सुरक्षा

पाउनेछन्।

भएको व्यिक्त वा समूहमा सािरने शिक्तलाई

हब्सले "करार", सहमित वा सम्झौता भन्दछन्।
यो करार, सहमित व सम्झौता भ े अवधारणा हब्सबाट सु
होइन। त्यसको िबपिरत हजार

भएको

वषर् पिहले परमेँवरले इॐाएलसँग करार

बाँध्नुभएको िथयो। करारको जरा त्यो भन्दा अगािडको समयदे िख नै िथयो।
हब्सको अनुसार करार मािनसह बाट उिब्जनुपछर् भ े धारणाको िबपिरत यो
करार ःवगर् र पृथ्वीका सबर्शिक्तमान सृि कतार् परमेँवरबाट उिब्जएको िथयो।
हब्सले ूःताव गरे को करार वा सम्झौता डरले गदार् उत्प

हुने भनेर लेख्दछन्

भने परमेँवरकोचािहँ ूेमबाट ूेिरत भएर करार बाँिधएको िथयो। पितत मािनस

जाितूितको ूेमले नै ूेिरत भएर परमेँवरले मािनसह सामु करारको ूःताव

राख्नुभएको िथयो। मािनसूित ूेमले गदार् ूेिरत भएको करारले गदार् नै
परमेँवरलाई बुसमा डोर्याइएको िथयो।

हाॆो िनिम्त येशूले के गनुभ
र् यो त्यसै ले गदार् हामीले परमेँवरलाई ूेम

फकार्उँछ । जसरी हब्सको तकर्मा मािनसह ले आफ्ना अिधकारह लाई एक
व्यिक्त वा समूहलाई सुिम्पनु पछर् भनेका छन् त्यसरी नै हाॆा पापका बाटोह ,

हामीह का डर, ऽास, अन्यौलता, ठीक बेठीक भ े कुरामा हाॆा बाँिगएका
धारणाह

ँ
हाॆो साबर्भौम परमेँवरलाई सुिम्पन्छ । हामीले के पाऔला
भनेर

हाॆा कुमागर्ह

परमेँवरमा सुम्पने होइन तर सबर्सिक्तमान सब च्च परमेँवरले

हामीलाई उ म येशू र मुिक्त उपलब्ध गराउनुभएकोले हो। यस सं सारको र

हाॆो उज्ज्वल भिवंय केवल उहाँमामाऽ पाइन्छ।

परमेँवरले उपलब्ध गराउनुभएको मुिक्तको कायार्न्वन कसरी हुन्छ

त? यो एकदमै सरल छ। यो कुनै साटासाट जःतै हो: हाॆा पापह

येशूले

िलनुहन्ु छ र त्यसको स ा उहाँले हामीलाई उहाँको धािमर्कता िदनुहन्ु छ।

उहाँ ारा हामी धािमर्क ठहिरन्छ , मान परमेँवरको चिरऽलाई हामीले ओढ्न
पुग्छ । यस ूकारले अब पाप हाॆो ःवभाव हुँदैन। पापले गदार् परमेँवर र

मािनससँग सम्बन्ध टु टेको िथयो र उहाँबाट हामी अलग भएका िथय । अब

येशूले गदार् हामी परमेँवरसँग एक हुन पुग्छ । हाॆो जीवनको हत्या, िहँसा,

व्यिभचार, झुठोपना, चोरी, क रपना वा धमर्को नाउँमा अितवादी हुने ूबृि ,
दुराचारी ःवभावह लाई येशूले मेिटिदनुहन्ु छ र हामी परमेँवर जःतै धमीर्

ठहिरन जान्छ । यो अचम्मको उपहार, यो धमीर् ठहिरएको लेखा केवल

येशूमािथको िवँवास र आःथालेमाऽ हामी पाउँछ । त्यसकारण "िवँवास ारा

धािमर्कता" भ े वाक्यको कायर्न्वन हाॆो जीवनमा लागु हुन जान्छ।

तर त्यितलेमाऽ अन्त हुँदैन। हत्या, िहँसा, व्यिभचारी, दुराचारी,

आत कारी, चोर, फटाहा मािनसह

येशू ारा शु

भएर परमेँवरसँग सम्बन्ध

गाँःन पुग्छ । येशूको रगतले हामीलाई क्षमामाऽ होइन हामीलाई शु

हाॆा घाऊह

पादर्छ,

िनको पािरन्छ र हामीलाई पुनःथार्पना गिरन्छ। येशू भी

ारा

हामी नयाँ गिर जिन्मएका हुन्छ वा अिहले नै पुनजर्न्मको अनुभव गदर्छ ।
त्यस अनुभवले गदार् परमेँवरले ढु ाको पाटीमा लेिखएका दश आ ाह

हाॆा

दयमा उहाँले लेख्नुहन्ु छ। यसरी कुनै पिन हत्यारा, व्यिभचारी, चोर डाँका,

फताहा, दुराचारी, धमर्को नाउँमा अत्याचार गन ूवृि

हुनेह

ती दु

चालह बाट अलग हुन्छन्। ती चालह बाट ःवतन्ऽ भएर िवँवासी मािनस
उसको

दयिभऽ रहे को परमेँवरका आ ाह ले पिरचािलत हुन्छ। त्यसको

फलःव प परमेँवरको जनह लाई उहाँले ितनीह को

दयमा रािखिदनुभएको

चाहनालाई िशरोपर गरे र िहँड्न उत्सुक हुन्छन्। त्यो उत्सुकतालाई पूरा गनर्
परमेँवरले

ितनीह लाई शिक्त िदनुहन
र् न्ु छ। यही नै
ु े ूित ा पिन गनुह

परमेँवरसँग करार बाँधेर वा सम्झौता गद उहाँसँग सम्बन्ध राखेर चल्नुको

अथर् के हो भ े िवषयबःतुलाई ःप

पमा बुझाउँछ।

परमेँवरको करार भनेको के हो, उहाँसँग िमलोम ो वा सम्झौता गरे र

चल्नु भनेको के हो, यसले हाॆो िभऽी आवँयकता कसरी पूरा गछर् र यसको
माग के हो भ े िवषयबःतु समेतेर यो अध्ययन पुिःतका तयार गिरएको हो।

यो अध्ययन तयार गनर् िविभ

ॐोतह

उपयोग गिरएको भएतापिन यसको

मूख्य ॐोत डाक्टर गरहाडर् हासेल हो। उहाँ ूभ ुमा सुितसक्नुभएको भएतापिन
उहाँले छोडे र जानुभएको ूित ा वा करारको बारे मा ूकट गिरएका लेखन

साममीह ले हामीलाई हौशला, आशा र करारको बारे मा बुझाउन ठू लो सहयोग

िमल्नेछ भनेर आशाले यो पुःतक लेिखएको हो। शायद हब्सले परमेँवर र
उहाँका जनह को बीचमा भएको करारको बारे मा किहल्यै पिन

ान नभएको

हुनसक्छ: "ूेममा डर भ े हुँदैन, तर िस
यूह ा ४:१३

ूेमले डरलाई फिकिदन्छ" (१

पान्तिरत)।

गेरहाडर् एफ. हासेल (भेन्डरिबल्ट युिनभिसर्टीबाट िपएच डी. ूाप्त)

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको आन्द्र्यु युिनभिसर्टीको जोन नेिभनस आन्सयुजको

ूाध्यापक हुनहु न्ु थ्यो। यस युिनभिसर्टीको एसिडए िथयोलोिजकल सेिमनारीमा

पुरानो करार र बाइबलीय ईःवर ान िसकाउनुहन्ु थ्यो। सन १९८१-८८ सम्म

उहाँ सेिमनारीको िडन अथार्त ् िशक्षा अध्यक्ष भएर सेवा गनुभ
र् एको िथयो। अिन
२७ वषर्सम्म उहाँ िटएचडी र िपचडी कायर्बमको िनदशक हुनहु न्ु थ्यो।
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अःथायी पाना
सुझाव: ऽैमािसक अध्ययन असा। ११, २०७८ (जून २5,
२०2१) 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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