यवथा, धा मक अनुठान र ाथना-पुतकहतफ फक को दु:खद अवथा लाई हेछ जो गन
परमेवरले मािनसलाई ेरणा !दनुभएको िथएन। अ%ाहाम, इसहाक, याकू ब को स'तानलाई पुरानो
करारको जाितको (पमा, नयाँ करारको जाितचा,ह परमेवरको आ.माबाट जि'मएका र अ'तमा
बि0तमा र म1डलीको सदयतामा आधा3रत एउटा नकली जाितको (पमा पाउँ छ6 । हामीले लेवी
वंशीय पूजाहारीिगरी, म7क8सेदक
े को दजा अनुसारको पूजाहारीिगरी र धा मक पूजाहारीिगरी
दे9दछ6। पुरानो करारको त;बू र मि'दर, .यस पिछ अझ बढी तेज भएको नयाँ करारको अित उ=म
मानवीय मि'दर र अ'तमा आएर मू तपूजा ग3रने भवनह जसलाई परमेवरको घरको पमा
घोषणा ग3रएको िथयो। हामीले लेवी वंशीय छाया चाड, नयाँ करारमा अ'तगत ितनको वातिवकता

नयाँ करार

र मुत>पुजाक ह(को नकली चाडह( पिन पाउँ छ6। अ'तमा पुरानो करार अ'तगतको िव?ाम !दन, नयाँ
करार अ'तगतको आि.मक िव?ाम र नकली म1डलीले मानेको आइतबारको बारे मा पिन हामीले हेयB।
येशूले आCनो रगतDारा नयाँ करारको आर;भ गनुभयो। उहाँको थम चेलाह मEये धेरैले यस
बाटोमा िहडने सौभाGय पाएकोमा आCनो जीवन नै बिलदान गरे । यस संघषमा चेलाह(लाई बिलयो
पान का लािग िह%ूहको पL लेिखएको िथयो। यसले पुरानै जीवनतफ फक न चाहनेहलाई शत
चेतावनी Nददछ। िह%ूको पLको हरे क अEयाय नै यस िवषयको लािग महOवपुण छ। अ'तमा िह%ू
१२:१८ - २४ को ख1डह उ7लेख गदQ मेरो लेख समा0त गदछु।
“!कन!क छु नुRने, आगो बिलरहेको, कालो बादल ... नजीक आएका छैनौ। तर ितमीह ता
िसयोन डाँड़ामा, वग>य यशलेम, अथात् जीिवत परमेवरको शहरमा, अनिग'ती वगदत
ू हका
सेनामा, वगमा नाउँ दता भएका पिहला गिनएकाहको सव साधारण समाज र म1डलीकहाँ, सबका
'यायकता परमेवरकहाँ, िसT भएका धा मक मािनसहका आ.मा, नयाँ करारका मEयथ येशूकहाँ

परमभु भु छ,
“हेर! दन आउं दैछ, जब
म इएलको घराना र याकु बको घरानािसत
नयाँ करार बाँनेछु”
यमया

र हािबलको भ'दा राUरी बो7ने रगतको िछVकामा आएका छौ। होिसयार बस, बो7नुRनेलाई
ितमीहले अवीकार नगर।”

“यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो”
येशू ी ट

१४

अझ उ=म चाड़ह प=ा लगाएपिछ Xिमक पमा येशूका थम चेलाह ती पुराना करारका
चाड़हबाट टाNढदै गएका िथए।
संथागत म1डलीह, िवशेष गरी रोमी सUाट क'टि'टनको अधीनमा थािपत भएपिछ, नयाँ
करारको यथाथतालाई गुमाएर फे 3र अ'यजाितका चाडह( मा\ थाले, जुन परमेवरले कै ले पिन
आGया गनु भएको िथएन। ]ीटमस, ईटर र म1डलीसँग स;बि'धत अ'य चाड़ह सबै मू तपूजक
धमहमा आधा3रत छन्।

नयाँ िवाम दन
िव?ाम !दनको समया पिन अ'य चाड़हजतै हो। परमेवर र इ_ाएली जाितबीच पिवL
करार अ'तगत िव?ाम !दन थािपत ग3रएको िथयो। िव?ाम !दन स0ताहको सात6 !दन - शिनबार
िथयो। िह%ू को लेखकले पट देखेका िथए !क िव?ाम !दनले आि.मक िव?ाम लाई दशाउंछ जुन कु नै
पिन बार वा !दनमा भर पदQन। यसको िवषयमा उनी यसरी भ'दछन्, “!कन!क उहाँको िव?ाममा
वेश गनले परमेवर आफै ले गनुभए झै ँ आCनो कामबाट .यसले पिन िव?ाम िलनुपछ। यसकारण
हामी .यस िव?ाममा वेश गनलाई य.न गरौ ँ र .यही अना`ाकारीको उदाहरणमा कोही मािनस
पितत नहोस” (िह%ू ४: ९-११)।
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यता कु राह नबुझेर म1डलीले यRदीहजतो शिनबार नमानेर अ'यजातीहजतै
आइतबारलाई िव?ाम !दनको पमा मा\ लाGयो। .यो िनयम मािनसहबाट त वीका3रयो तर
परमेवरको िनगाहचा,ह गुमायो र स;झनाको लािग ह0ताको पिहलो !दन आइतबारलाई मु9य !दन
भनी मा\ थाले। यसकार म1डली िबतारै बह!कन था7यो।

सारे
सार-संप
जे २०७०
हामीले यवथा, िशbकह, धमशाL, जाित, पूजाहारी, भवनह, चाड़ह र िव?ाम
!दनको बारे मा हे3रसके का छौ।ँ उपोरोc .येक िवषयवतुमा तीनवटा समान िवशेषताह पाइ'छन्,
ती Rन्:•
•
•

पुरानो करारको िनयमह(
नयाँ करारको पूणता
म1डलीले गरे को देखािसिख म1डलीको नकल

पुरानो करारमा सकली िशbकह िथए, .यस पिछ हाUो dदयिभL वास गनुRने िशbकको
गौरवमय वातिवकता, अ'तमा बRआयामी दशन का साथ नकली धा मक पदXम। परमेवरले
आCनो मािनसहलाई धाम>क र असल यवथा !दनुभयो, .यस पिछ मािनसको dदयमा लेिखएको
िभLी यवथाको आeयजनक वातिवकता। .यस पिछ शताfदीऔ ँ स;म मािनसह आCनै मानवीय
१३

चाहनुR'छ भ\े िवचारको सदाको लािग अ'त भएको छ। उc संसा3रक मि'दरको बारे मा येशूले
अि'तम अगमवाणी !दनुभएको िथयो। रोमी फौजले इ.सं. ७० मा मि'दरको जगमा लुकाइएको सुन
खोgदा एउटा ढु hगामािथ अकi ढु hगा नराखी सबै भ.काए र येशूले गनुभएको अगमवाणी अbरस
(एक-एक गरी) पूरा भयो।
िह'दु धमल;बी र बौTमाग>हका देवता मि'दरमा बछन्। मुिलम धमल;बीहको पिन
मिजद छ जुन पिवL मािन'छ। हाUो म1डली भवनको के अथ छ त ? के यी पिन अ मि'दरजतै
पिवL ठाउँ Rन् त ? िनचय पिन होइन। हामी िववासीह आ-आCनो घरमा भेला भएर, (खमूिन
भेला भएर, नदी !कनारमा भेला भएर, अथवा म1डली घरमा नै रहेर येशू ि]टको नाममा भेला
भएर सhगित गछB भने उहाँ हामीहको बीचमा आउनुR'छ। म1डली भनेको घर होइन। हामी आफै
परमेवरका पिवL मि'दर हौ।ँ म1डली-भवन (घर) अ'य इँ टा र ढु hगाले बनेको घरभ'दा फरक छैन।
बेलायतमा भएका ाय: चचह त पिहले अ'य देवी देवताको पूजा गन ठाउँ मा बनाइएका छन्।
पुरानो करारको समयमा पिन यतै अवथा िथयो। इ_ाएलको इितहासमा लामो अविधस;म
यहोवेको आराधना उj थानहमै ग3रयो जहाँ पिहले अ'यजाितहले बिलदान चढ़ाउने गथ।
शामूएल अगमवcाले पिन .यसै गरे को देिख'छ। िनश'देह परमेवरले उनको dदय हेनभ
ु यो। .यसैले
उनका बिलदानह kहण गनुभयो। .यसै कारले यlदाका िविभ\ धम> राजाहले पिन यतो
चलन लाइ वीकृ ित !दये। िहज!कयाह राजाचाही ँ आCनो पुखाहको तर भ'दा मािथ उठे र ती
उjथानह नट गरे । परमेवरले उनको िवषयमा यसरी घोषणा गनुभयो, “यlदाका सबै
राजाहमEये ितनका पिछ आउने अथवा ितनी अिघ जाने कु नै पिन ितनीजता भएनन्। ितनी
परमभुका भc भइरहे ...यसैले परमभु ितनीसँग रहनुभयो ..” (२ राजा १८: ५-७)।

परचय
परचय
हामीसँग भएको बाइबल दुई भागमा िबभाजन ग3रएको छ, यसलाई पुरानो िनयम र नयाँ
िनयम भनी नामाकरण ग3रएको छ। यी दुई नामह परमेवरले य मया अगमवcासँग बो7नुभएको
वचन बाट आएको तoय पट छ। परमभु भ\ुR'छ, “म इ_ाएलको घराना र याकू बको घरानािसत
नयाँ करार बाँEनेछु।” नेपाली बाइबलमा ‘िनयम’ र ‘करार’ एउटै मूल शfदबाट िभ'दा-िभ'दै पमा
अनुवाद भई आएका छन्।
मेरो िवचारमा ाय: इसाईह पुरानो करारअनुप नै िजई रहेका छन्। िनचय ितनीह नयाँ
करार पrछन र ितनीहले !दने िशbा यसैको िवषय-वतुमा आधा3रत R'छ, तर ितनीहको जीवन
र अनुभवका थुै पbह भने नयाँ करारका भ'दा पुरानो करारअनुसार R'छन्। दुई करारबीच
िभ\ताको उिचत `ान Rनुचा,ह वातिवक आि.मक वृिTको लािग महOवपुण R'छ।
म िववत छु , !क बाइबलको समयमा .यो कु रा स.य िथयो। नया करारको समयमा पिन कु नैकु नै िववासीह येशूले उहाँकै रगतबाट ार;भ गनुभएको नयाँ करारको पूणता kहण गन र अनुभव
मा आउन असफल भएका िथए। अकi ितर, पुरानो करारका धेरैजसो परमेवरका भcहले
ितनीहका पालामा पाइने मौकाबाट बािहर िनके र परमेवरका गिहरा-गिहरा कु राहको अनुभव
गरे । वातवमा ितनीह नयाँ करारको मागमा ,हड़ेका िथए।
नयाँ करारको शतको स;ब'धमा य मया ३१:३१-३४ पदहमा !दइएको छ। .यहाँ यसरी
लेिखएको छ- , परमभु भ\ुR'छ, “हेर, !दन आउँ दैछ, जब म इ_ाएलको घराना र याकू बका

नयाँ चाड़ह
चाड़हका िवषयमा िवचार गदा हामीले पिहलेका जतै िनयमह फे 3र पाउँ छौ।ँ परमेवरले

घरानािसत नयाँ करार बाँEनेछु, .यो करार मैले ितनीह(का िपता-पुखाह(लाई हातमा समातेर िम?

पुरानो करार अ'तगत चाड़हको थापना गनुभयो। ती चाड़हममEये िनतार, पेि'तकोस र झुो-

देशदेिख िनकालेर 7याएको बेलामा ितनीह(िसत बाँधेको करार Rनेछैन, जुन करार ितनीह(ले भhग

बासका चाड़ह मुख िथए। उहाँले मोशाDारा इ_ाएलीहलाई वषमा तीन पटक यशलेम गई ती

गरे , यsिप म ितनीह(का वामी िथएँ,” परमभु भ\ुR'छ। तर ती !दनपिछ जुन करार म इ_ाएलको

चाड़ह मनाउन आदेश !दनुभयो। िवnासयोGय भै ती चाड़ह मा\ुपदा समय, प3र?म र ठू लो

घरानािसत बाँEनेछु, .यो यही हो, म मेरो tवथा ितनीहको अ'तकरणमा हािल!दनेछु,

खचको आवयकता पदoयो र धेरै शताfदीस;म ितनीहमEये धेरैले चाड़ह मा\ िब ससके का िथए।
पिछ आएर राजा िहज!कयाह, राजा योिशयाह र शाpी एqाले यी चाड़ह फे 3र पुनज>िवत पारे र
.यसको पालना गन मािनसहलाई िनदशन !दए।
येशूसँग मािनसलाई !दनको लािग अझ उ=म कु रा िथयो। उहाँले पुरानो चाड़हको नयाँ करार
अ'तगत प3रपूणता 7याउनुभयो। पावल यसरी बयान गछन्, “हाUो िनतार चाड़को बिलदान भै
सके को छ, जो ]ीट RनुR'छ। यस कारण हामी नता पुरानो खमीरले न कु कम र दुटताको खमीरले
तर िनकपट र स.यताको अखिमरी रोटीले चाड़ मनाऔ”ँ (१ को3र'थी ५: ७,८)। अ'तकरण िभLका
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ितनीहको dदयमा म .यो लेिख!दनेछु। औ म ितनीहका परमेवर Rनेछु, ितनीह मेरा जा
Rनेछन्। कसैले आCनो िछमेक8लाई वा दाgयू-भाइलाई फे 3र यसो भनेर िसकाउनु पनछैन,
‘परमभुलाई िचन,’ !कनभने सानादेिख ठू लास;म सबैले मलाई िच\ेछन्, !कन!क म ितनीहका
अपराध bमा गनछु, र म ितनीहका पापलाई फे 3र किह7यै स;झनेछैनँ।”
ियमयाको यो ख1ड िह%ू ८:८-१२ पदहमा पिन उuधृत ग3रएको छ। िह%ूहलाई लेिखएको
पLको धेरै भाग नयाँ करारको िवषयवतुसँग स;बि'धत छ र अझ बढी अEययनको लािग उपयोगी छ।
परमेवरलाई नयाँ करार बाँv !कन आवयक िथयो त?
१

यव
यव था
परमेवरले इ_ाएलीहलाई िम? देशबाट िनकालेर 7याउँ दा उहाँले पिहलो करार बाँvुभएको
िथयो। .यो पिहलो करार यवथामा आधा3रत िथयो। .यही यवथा दस आ`ामा संिb0त ग3रएको
र थान, लेवी, ग'ती र यवथाका पुतकहमा िवतृत ग3रएको छ। यी पुतकह - उ.पि=सिहत
पुरानो करारको मु9य पुतकह Rन् र ियनीहलाई ‘तोराह’ (यवथा) भिन'छ।
परमेवरले मोशाDारा !दनुभएको यवथा धा मक र 'यायोिचत िथयो र िछमेक8 देश का
मािनसह धा मक िनयम भ'दा उ.कृ ट िथयो। tवथा आधुिनक िवचारअनुसार कठोर िथयो।
बोwसी, tिभचारी, बला.कारी, ह.यारा, आमा-बुबालाई िहकाउने र अ'य अपराधह गनहलाई
यवथामा मृ.यु-द1डको ावधान िथयो। य!द आजस;म पिन .यही यवथा लागु भएको भएदेिख
समाज धेरै आनि'दत R'oयो जतो मलाई लाGछ । दोषी मािनसहमा डर उ.प\ R'oयो र िनदiष
tिcह सडकमा खु7ला र वत'Lसाथ ,हxथे ।
ती यवथाह सवi=म RँदाRँदै पिन यसबाट मािनस धम> ब\ सके नन् । यवथा !दइएको
लगभग एक हजार वषपिछ परमेवरको इ'साफ पिहले इ_ाएल र .यसपिछ यlदामािथ Rन आयो।
ितनीहले परमेवरका स;पूण आ`ाह उ7लhघन गरे र पुरानो करारको आCनो िज;मेवारी पूरा
गन असफल भए। सबैभ'दा पिहले ितनीहले परमेवरको थम आ`ाकै उ7लhघन गरे र
परमेवरबाट तyकएर अ'य देवी-देवताहको पूजा गन थाले। .यसकारण अशुरीह र बेिबलोनीह
आई ितनीहका भूिमलाई सवनास पारे । ितनीहले यशलेमलाई नाश पारी इ_ाएलीहलाई कै दी
बनाई लगे।

बि0तमाको समय परमेवरले गनु भएको उuघोषणा िथयो “ियनी मेरा 0यारा पुL Rन, जससँग म
स\ अित छु ।” .यसपिछ उहाँमािथ पिवL आ.मा ढु कुरको पमा ओलनुभयो।
लेवी वंशीय पूजाहारीिगरीले आCनो उ~ेय पूरा गरे का छन्। धा मक पुजाहारीिगरी यसको
नकल माL Rन् (उनीहको बीचमा धेरै जना इमा'दार धम> मािनस भए पिन)। परमेवरले
म7क8सेदक
े को दजा अनुसार नयाँ करार अ'तगत पूजाहारीह( िनयुc गनु R'छ जसरी उहाँले ितनका
महान् धान पूजाहारी िनयुc गनुभएको िथयो। उहाँको कामको लािग छा\ुभएको र िनयुc
गनुभएकाहलाई उहाँले पिवL आ.माले अिभषेक गनR'छु ।

नयाँ भवन
नयाँ करार अ'तगत नयाँ जाित, नयाँ पूजाहारीिगरी र नयाँ भवन पिन छ।
इ_ाएलको राीय इितहासको उ.कषमा सुलेमान राजाले पिहलो िवशाल मि'दरको िनमान
गरे । दाऊद राजाको फौजले पाएको tापक िवजयको फलवप आएको शाि'त र समृिTको सुलेमान
राजाले उपभोग गरी रहेका िथए । उनले आCनो शिc परमेवरको भवन बनाउनलाई उपयोग गरे ।
परमेnरले मोशालाई पिवL त;बु बनाउनको िनि;त आवयक िनदशन !दनुभएको िथयो तर .यो
मि'दर बनाउने आ`ा !दनुभएको िथएन। यो दाउदको असल िवचार िथयो जसलाई पूरा गन अनुमित
परमेवरले सुलेमानलाई !दनुभयो।

इ_ाएलको इितहासको यसै दुखद घडीमा य मयाले परमेवरको नयाँ करारको ितGयाको
िवषयमा घोषणा गरे का िथए।

परमेवरले .यस मि'दरलाई धेरै महOव !दनुभएन र उिgजयाह राजाको शासन कालमा
भुक;पबाट .यसलाई नट Rन !दनुभयो। इ_ाएलीहलाई कै द गरी लैजाने समयमा नबूकदनेसर
राजाले .यसलाई जलाएर माटोमा िमलाइ !दए। फे 3र बाबेल वासबाट फक आएकाहले .यसको
पुन: िनमाण गरे । अि'तओकस एिपफनेसले यसै थानमा जुिपटर देवताको सािलक राखे र पिवL
वेदीमा सुँगुरको बिल चढाएर .यसलाई अपिवL पा3र!दए। .यसपिछ दुट राजा हेरोदDारा भfय
व(प भएको मि'दर पुन: िनमाण ग3रयो जुन येशूको समयस;म पिन िवsमान िथयो।

मूल समया भनेको परमेवरले !दनुभएको यवथामा नभएर मानवीय वभावमा नै आधा3रत

यRदीहले .यसताका मि'दरलाई gयादै ?Tा र आदर !द'थे। येशू, ितफनस र पावललाई .यस

िथयो। य मया भ'छन्, “dदय सबै कु राभ'दा छली R'छ, .यो अित zट R'छ।” नयाँ करारको सार

मि'दरको आदर नगरे काले ईवर िन'दाको दोष लगाइएको िथयो। जब येशूका चेलाहले यसको

भनेको मािनसको dदय प3रवतन गन परमेवरको ित`ा हो। “म मेरो यवथा ितनीह(को

भtताको गुणगान गदQिथए, उहाँले भ\ुभयो, “ितमीह( यी ठू ला भवनह( दे9दछौ? एउटा ढु hगा पिन

अ'तकरणमा हािल!दनेछु, ितनीह(को dदयमा म .यो लेिख!दनेछु।” जबस;म मानव dदय घम1डी,

नछोडी, यी सबै भ.काइनेछन्।”

लोभी र मुत>पुजक R'छ, तबस;म जित अनुशासन, उ.साह र अ{यास गरे पिन यवथा पालना गन
ाय: अस;भव छ। यसको आCनै आ'त3रक काय शैली R'छ जो परमेवरको इ|छाको िब(Tमा R'छ।
धेरै मािनसहले यो कु रा प=ै लगाउन सwदैनन्। Rनसwछ, ितनीहले साँचो प3रवतनको
अनुभव गरे का होलान्, खराब बानीह .यागेको होलान् र ितनीहको जीवनशैलीमा आमूल
प3रवतन आएको पिन Rनसwछ तर ती सबै कु राह भए तापिन आफू िभLको दुटता भने पिहला जतै
रही रहन सwछ।
२

परमेवरको मन चा,ह अकi मि'दर - नयाँ करारको मि'दर बनाउनेतफ िथयो। “हातले बनाएका
भवनहमा सवi|च परमेवर वास गनR\” भनेर ितफनसले आCनो वचनमा भनेका िथए (े3रत
७:४७) जसले गदा उनी येशूका िनि;त पिहलो सिहद ब\ पुगे। ईवरीय योजना अित उj िथयो।
उहाँको वातिवक मि'दर मानव जाित बाट बनेको Rनु पन िथयो। उहाँ इँ टा र ढु hगाले बनेको भवनमा
होइन तर रगत र मासुले बनेको मि'दरमा बे इ|छा गनुभएको िथयो। नयाँ िनयम यतै स'देशले
भ3रएको छ, “ितमीह( पिवL आ.माका मि'दर हौ।” परमेवरले आराधना गन िवशेष भवन
११

ब( परमेवरको नयाँ जाितसँग आि.मक वरदानह र शिcह छन्। यीमEये धैरेजसो
शारी3रक आँखाको लािग अदृय र वभािवक िवचारबाट लुकेर रहेका R'छन् । तथािप यीनका .यb
लाभह gयादै tापक छन्। जबस;म वगका पुतकह खो,लदैनन् र तीनमा रहेका गु0त कु राह
gयोितमा 7याइं दन
ै न्, तबस;म परमेवरमा असh9य नU Lी-पु(षहका आि.मक संघषह( र
िवजयह ितनीहको साथी-सहयोगीहबाट लु!कएकै अवथामा रहनेछन्। मानव जाितको लािग
िचरथायी भलाइ कसले गरे को छ, के वल अन'तले माL देखाउनेछ।
परमेवरको पुरानो करार अ'तगत चुिनएको जाितको सदयको पमा शरीर अनुसार जि'मन
पाउनु सौभाGयको कु रा हो। .यसै गरी आि.मक ज'मDारा नयाँ करार अ'तगत परमेवरको स'तानको
पमा जि'मनु अझ ठु लो सौभाGय हो। परमेवरको शंसा होस्, शारी3रक ज'म Dारा र आि.मक
ज'मDारा उहाँका मािनसहको सh9या !दन-ित!दन बृिT भइरहेको छ।

नयाँ पूजाहारीपन
नयाँ करारमा के वल नयाँ जाित माL हैन तर नयाँ पूजाहारीगीरी पिन छ। पुरानो करारको
पूजाहारीह लेवी कु लबाट र हा(नका प3रवारबाट 7याइएका R'थे। त;बु र मि'दर िभL ितनीह(ले
गनु पन काम कतt स;ब'धमा पट पा3रएको िथयो, जसरी ितनीहले परमेवर र मािनसका बीच
मEयथभै सेवा गदथे। िह%ू ७ अEयायले यस कु रालाई पुरै पट पादछ, !क नयाँ करार अ'तगत नयाँ
पूजाहारीिगरी छ, जुन पुरानोभ'दा अित उ=म छ। यस नयाँ दजालाई म7क8सेदक
े को दजा भिन'छ र
यस अनुसार धान पूजाहारी येशू RनुR'छ।
लेवी वंशीय पूजाहारीिगरीको सदयता पुखली िथयो र बुबा पिछ वत: यो पद छोराले पाउं थे।
यस चलनको प3रणाम सधै ँ राUो R'दैनoयो। ‘पुरोिहतको छोराले जजमानी नै गछ’ र ‘जतो बाबु

पावल नाटक8य (पमा दमीशकको बाटोमा प3रवतन भएका िथए। उनको जीवनको !दशा पूण
पमा बदिलएको िथयो। पिहला जुन उ.साह र जोशले इसाईहलाई सताउन ,हडेका िथए पिछ
.यही उ.साह र जोशमा सुसमाचार चार गन थाले। तर उनको समयाहको अ'त भएको िथएन ब(
शु( Rँदिै थयो। रोमी ७ अEयायमा उनी भ'दछन् !क कसरी उनले यवथा पालन गन भरमGदुर
कोिसस गरे तापिन पूण पमा पालन गन सके नन्।
उc ख1डमा उनले आCनो जीवन प3रवतन Rनुभ'दा अगािडका !दनहको िवषयमा भनी
रहेको जतो लाGदैन। दिमशकको बाटोमा येशूसँग अचानक भेट भैसके पिछको उनको जीवनमा ती
सhघषमय समयाह आएको Rनुपछ भ\े मेरो धारणा छ। अ'तत उनले िवजय हािसल गरी यसरी
घोषणा गरे , “]ीट येशूमा जीवनको आ.माको यवथाले मलाई पाप र मृ.युको यवथाबाट वत'L
गराएको छ। यवथाले जे गन सके न ... पमेवरले गनुभयो।” रोमी ८ अEयायमा उनले प=ा लगाएका
िवजयको नयाँ त3रकालाई बणन गरे का छन्।
परमेवरका यवथा dदयमा लेिखनुको अथ के हो ? यो कु रा मानव वभावको पूण प3रवतन
Rनुबाहेक अकi कु नै कु रा होइन। यो त एउटा अलौ!कक आeयकम हो। तपाले कु कु रलाई तालीम
!दएर माGन, उिभन र !किसम !किसमका खेलह खे7न िसकाउन सwनुR'छ। िधरजी भएर अिन
इनाम !दएर कु कु रको अCनै वभाव िवप3रत काम पिन गराउन सwनR'छ। यी सबै थोक गरे तापिन ‘
कु कु र’ कु कु र नै हो र यसको आCनो ाकृ ितक वभावमा किह7यै पिन प3रवतन गन सwनुR\। हाUो
भनाइ पिन छ !क “गधालाई धोएर गाई बनाउन स!क\” र “बा वष कु कु रको पु|छर ढु ँkोमा राखे
पिन उताको उतै।”
परमेवरले मािनसको वभावको पुन: िनमाण गनुR'छ जसले गदा उहाँका यवथाहअनुसार

उतै छोरा R'छ’ भनेर भ\ स!क\। पूजाहारी एलीका छोराह अित नै zट िथए र शमूएलका

काम गन वभाव वत: हामीमा आउँ छ। पLुसले यही स.यताको स;ब'धमा यसरी भ'दछन्, “जसबाट

छोराह पिन .यित असल िथएनन्। पु9यली अनुसारको उ=रािधकार .यित भरपदi Rँदन
ै । जे
भएपिन लेवी वंशको पूजाहारीिगरी tावहा3रक र पुजाहारीिगरीको प3रका7पना लाई दरशाउन
पया िथयो साथै परमेवरले म7क8सेदक
े को दजा अनुसारको पूजाहारीिगरी थािपत नभएस;म
.यसको उपयोग गनुभयो।

उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र gयादै ठू लो ित`ाह म जूर गनुभएको छ, यस संसारको

िह%ू ७:३ मा म7क8सेदक
े को बारे मा यसरी वणन ग3रएको छ, “िवनािपता, िवनामाता,
िवनावंशाबली, नता !दनको आ!द, न जीवनको अ'त भएका तर परमेवरको पुLजतो तु7याइएका
उनी िनर'तर पूजाहारी भइरह'छन।” येशू यही नयाँ पूजाहारी पदमा वेश गनुभयो जो !क “शारी3रक
आ`ाको यवथा बमोिजम होइन, तर अिवनाशी जीवनको शिcअनुसार पूजाहारी बिननुभएको हो”
(िह%ू ७:१६)। उहाँको पालन-पोषण गन िपता यूसुफ पूजाहारी भएको कारणले होइन, न त कु नै

अिभलाषाबाट Rने िवनासबाट उ;के र ितमीह ईवरीय वभावको स;भागी होऔ” (२ पLुस १: ८)।
पशु किह7यै पिन मािनस ब\ सwदैन, तर मािनसचा,ह परमेवरको अनुkहबाट ईवरीय वभावमा
प3रवतन Rन सwछ।
वभावैले मानवdदय पापी छ। िवभी\ कु राह(ले यस बुिनयादी तoयलाई अपट पानसwछन्।
सावजिनक िहतको लािग !दइएका दबाबह, असल पालन-पोषण, असल िमLह र ितनका भाव र
धा मक घम1ड को कारणले बािहरी सुधार त होला तर यी कु नै पिन कु राहले dदय प3रवतन गन
सwदैन। आ.मामा भएको नयाँ ज'मले माL dदय परीवतन गन सwछ र यही नयाँ करारको ितGयाको
सार हो।

धा मक सिमितले वीकार गरे कोले, तर परमेवरकै िनयुिcDारा। उहाँ पूजाहारी पदको काय िववरण
अनुसार यसको लािग अित उपयुc RनुR'oयो। उहाँको अिभषेक कु नै धा मक िविध िथएन तर उहाँको
१०
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िशकह
यवथाको स;ब'धमा बोिलसके पिछ य मयाले िशbा!दने िवषयमा यसो भ'दछन्, “कसैले
आCनो िछमेक8लाई वा दाgयू-भाइलाई फे 3र यसो भनेर िसकाउनु पनछैन, ‘परमभुलाई िचन,’
!कनभने सानादेिख ठू लास;म सबैले मलाई िच\ेछन्”। य मयाको यस भनाइलाई यR\ाले अझ
जोड़ !दएर पटसाथ यसरी भ'दछन् “ितमीह(लाई कसैले िसकाउनु पन आवयकता पदQन ...
उहाँको अिभषेकले ितमीह(लाई सबै कु राको िवषयमा िसकाउँ छ ...” (१ यl\ा २: २७)।
आधारभूत पमा स;पूण मानवीय िशbा वभािवक (पमा पुरानो करारको अनुप नै
भएको पाइ'छ। यो िशbा मािनसDारा !दएको र बािहरी (पमा माL उपयोगी R'छ। नयाँ
करारको िशbा पिवL आ.माDारा !दइएको R'छ र यो आ'त3रक R'छ। येशूले आCना
चेलाहलाई भ\ुभयो,“म जानू नै ितमीहको िनि;त फाइदा छ। !कनभने म गइनँ भने
शाि'तदाता ितमीहकहाँ आउनुRने छैन ... ितमीहलाई भ\े मसँग अझ धेरै कु राह छन्, तर
अिहले ितमीह सहन सwदैनौ। तै पिन जब उहाँ अथात् स.यका आ.मा आउनुRनेछ, तब उहाँले
सबै स.यमा ितमीहलाई बाटो देखाउनुRनेछ” (यl\ा १६: ७, १२, १३)। येशूले यसो भ'दै
RनुR'oयो, ितनीहमा बास गनुRने पिवL आ.माको िशbा नै चेलाहका लािग उहाँको आCनै
िशbाभ'दा जो अ'य सबै मानवीय िशbा जतै बािहरी R'छ, उ=म Rनेछ । येशू ]ीट संसारकै
?ेठ िशbक Rनुभए तापिन पिवL आ.मा अझ उ=म िशbक RनुR'oयो। .यbपमा देिखने
कु राह RँदाRँदै पिन अब ितनीह बािहरी कु राहबाट िभLी (आ'तरीक) कु राहमा प3रवतन
Rन तयार िथए।

छािनयेको .यो िवशेष जाित मािथ शारी3रक यातना र आि.मक अ'धोपनमा रही रो र लगभग
१९०० वषस;म एउटा रादेिख अकi रामा भ6तारदै ,हडे, तर ितनीहले किह7यै पिन िव?ाम
पाएनन्।
अिघलो शताfदीले यlदीहको जीवनमा एउटा आeयजनक नाटक8य घटनाह भए र
ितनीहको लामो वासको अ'.य भएको छ, र ितनीहको आि.मक अ'धोपन िबतारै हVन थालेको
छ। िहटलरको नर-संहारले िववलाई नै तfध बनाएको िथयो र .यस पिछ आधुिनक इ_ाएलको ज'म
र अित.वले आचयमा पारे को छ।
यlदी जाितको उपलिfधह ितनीहको कू ल जनसh9याको अनुपातभ'दा अितनै धेरै छ।
ितनीहले िववलाई धमशाL, सा;यवाद र आणािवक हात-हितयारह !दएका छन्। ितनीहको
शैिbक, वै`ािनक र कलाको bेLका उपलिfधह gयादै आचयलाGदो छ। ितनीह परमेवरका
िवशेष उ~ेय भएकािवशेष मािनसह Rन् भनी यी कु राहले मािणत गदछन्।
ितनीह माझ परमेवरको शिcको अदभूत् पले दशन भएको भएपिन शरीर अनुसारको
इ_ाएल पुरानो करार अनुसारको मािनसहनै रही रहे। .यो एउटा महान् !दन िथयो जब यहोवे
परमेवरले आCनो हाथ बढाएर शिcशाली सामथDारा पुरानो करारका मािनसहलाई िम? देशबाट
िनकाली 7याउनु भएको िथयो। .यो पिन महान् !दन िथयो जब येशूले आCनो हात फै लाएर र रगत
बगाएर उहाँका नयाँ करारका मािनसहलाई र पापबाट वत'L गनुभयो।
शरीर अनुसारको ज'मDारा पुरानो करारमा मािनसको दजामा वेश पाइ'छ । र आि.मक
ज'मले नयाँ करारमा । जो जित र ती माL जो परमेवरको आ.माDारा ज'म'छन्, उहाँका नयाँ जाित
Rन्। नयाँ ज'मले माL हामीलाई परमेवरका छोरा-छोरीह बनाउन सwछ।
यहाँ हामी यस कु रामा अिल जोड़ !दऔ ँ - बि0तमाले, कु नै झु1ड अथवा स;दायको सदयताले,

हामी येशूको र मोशाको वचनमा अ'तर हेरौ ँ - “मेरो मृ.युपिछ ितमीह( अवय zट बनेर

हाUो असल कायले, राियताले, वणले, धमले अथवा कु नै पिन मानवीय कु राहले कसैलाई पिन

मैले आदेश गरे को मागबाट तक र जानेछौ” (यवथा ३१: २९)। यो पुरानो करारको अवथा

परमेवरको नयाँ करार अनुसारको िवशेष जाितको सदय बनाउन सwदैन। यसमा वेश गन एउटै

िथयो (र आज पिन धेरै जसो इसाईहको यतै अवथा छ); िशbक र अगुवा िबना .येक कु रा

माL उपाय हो- ‘नयाँ ज'म’।

झरे र टु !X'छ।

यस आि.मक जाितका के ही सदयहमा िवलbण वभािवक वरदानह छन्। परमेवरले खास

हामी यतै िभ\ता योएलको अगमवाणीमा पिन पाउँ छौ,ँ जसलाई पLुसDारा

गरी यस संसारका ग3रब र कमजोरहलाई छा\ुभएको छ। पावलले हामीलाई मरण गराउँ दछन्,

पेि'तकोसको !दनमा उधृत ग3रएको िथयो: “आिखरी !दनमा यतो Rनेछ भिन परमेवर

“शरीरअनुसार धेरै जना बुिTमान, धेरै जना शिcमान, धेरै जना खानदानीलाई बोलावट भएको छैन।

भ\ुR'छ, म सबैको शरीरमािथ आCनो आ.मा ख'याई!दनेछु, औ ितमीह(का छोराह( ...

तर बुिTमानहलाई शममा पानलाई परमेवरले संसारका मूख कु राहलाई छा\ुभयो, र

छोरीह( ... जवानह( ... बूढा-पाकाह( ... दासह( ...दासीह( ...।” सबै मािनसले समेत अित

शिcशाली कु राहलाई शममा पानलाई परमेवरले संसारका िनबल कु राहलाई चु\ुभयो” (१

त7लो दजाको अनपढ नोकन>ले पिन परमेवर बाट सोझै tिcगत िभLी काश ईवरीय
यिcगत अनुभव पाउन सwछन्। महान् िशbकह र धमगु(हमा भर प3ररहन पन
अवथाको अ'त भएको छ।

को3र'थी १: २६, २७)।
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सो|नुR'छ .यही उहाँको वचन अथवा ‘लोगोस’ हो। यो उहाँको स'देश वा िवचार हो जसको उ.पि=

धेरैजसो धमगु(ह को मन “म जानु नै ितमीह(को िनि;त फाइदा छ” भ\े येशूको वचनभ'दा,

उहाँ बाटै R'छ। परमेवरले वचनDारा नै स;पूण %;हा1डको सृिट गनुभयो। उहाँले ाचीनकालमा
अगमवcाहसँग औ ती अगमवcाहDारा मािनसहसँग बो7नुभयो। उहाँ आCना पुL येशू ]ीटमा
एवम् येशू ]ीटDारा बो7नुभयो। आज उहाँ आCना मािनसहसँग र ितनीहDारा बो7नुR'छ। यी
सबै उहाँकै वचन Rन्। जब उहाँको वचन हामीकहाँ आउँ छ .यो हाUो लािग जीवनको भोजन हो
जसबाट हामी िजवीत रह'छ6 । औ .यो अ.य'तै शिcशाली R'छ र हाUो dदयमा गछ। यो आ.माको

“मेरो मृ.युपिछ zट भएर जानेछौ।” भ\े मोशाको वचनको निजक रहेको पाइ'छ। उनीह आफु अित

तरवार हो। यो किह7यै यथ भई उहाँमा फक दैन, तर जुन उ~ेयको लािग पठाइएको छ, .यसलाई

महOवपूण भएको इ|छा गदछन्। उनीहको बगालको फाइदाको लािग सके स;म !फX8 गछन् तर नयाँ
करारको खास अथ बुन असमथ R'छन् र सुरbा !दने पिवL आ.माको शिcमा िववास पिन गदQनन्।
यो भ'दा पिन नराUो कु रा त के भने, य!द कोही पिन उनीहमा भर परे न भने आCनो पद, आय_ोत
र सुरbा गुमाइ'छ !क भनेर बढी िच'ता गछन् ।
.यसो भए नयाँ करारमा िशbकह(को थान के हो? हामी यस नको उ=र ए!फसी ४:११-

पूरा गदछ।
कृ पया गलत नठा\ुहोला- मैले धमशाLको अिधकार अथवा ेरणाको ख1डन ग3ररहेको छैन।
मेरो यास नयाँ करारमा यसको थानलाई पट पान खोgनु माL हो। येशूले यसलाई जुन थान
!दनुभयो साथै बाइबल आफै ले !दएको थान म पिन !दन चाहा'छु ।

अय परवतनह
नयाँ करारसंग अ कु न कु न प3रवतनह आउँ छन् ? जसै हामी यो िवषय अEययन गदछौ,ँ
परमेवरको मागमा एउटा अच;मको िनर'तरता थाह पाउँ छ6 । किहले काही ँ त हामी छ पछB !क
यित साधारण कु रा पिन यित लामो समयस;म हामीले कसरी चालै नपाएको।
जसरी हामीले देखेका छौ,ँ !क दृय र बािहरी यवथाबाट िभLी र अदृय अवथामा
आइपुगेका छौ।ँ .यसरी नै बािहरी मानवीय िशbकहको थान िभLी र अ'तकरणमा बास गनुRने
परमेnरको आ.माले उc िलनुभएको छ।
अब हामी हेनछौ ँ !क नयाँ करारले अ'य थुै समाना'तर एवम् स;बि'धत प3रवतनह 7याएको
छ। हामी परमेवरको नयाँ जाितको िवषयमा िवचार गदQ सु( गनछ6।

नयाँ जाित
पुरानो करार अ'तगत परमेवरले पृoवीका सबै जाितहबाट एउटा िवशेष जाितलाई
छा\ुभयो। ितनीह इ_ाएलीह िथए जो अ%ाहम, इसहाक र याकू बका वंशज िथये र पिछ ‘यlदी’
जाितको (पमा िचिनए। आज स;म पिन ितनीह सांसा3रक (पमा परमेवरले छा\ुभएको जाित
Rन्। यsिप कु नै मािनस यlदी मतमा प3रवतन भएर यlदी ब\ सwछ तर यस जाितको सदय ब\
सरल िविधचा,ह यlदी आमाको कोखबाट शारी3रक ज'म िलनु हो।
जब मिसह (]ीट) इ_ाएलमा आउनुभयो, .यस देशका अगुवाह र बRसh9यक यlदीहले
उहाँलाई इ'कार गरे । पिछ पिन बRसh9यक यlदीहले सु(को म1डलीको शिcशाली र शुT
गवाहीलाई समेत इ'कार गरे । यसकारण परमेवरको इ'साफ यlदीहमा खिनयो र इ.सं. ७० मा
रोमीहले यशलेममा आXमण गरी न गरे र यl!दह पृoवीको िविभ\ भागमा िततर-िबतर भए।
८

१६ मा पाउँ छौ।ँ यहाँ िशbकलाई पाँच सेवकाइमEये एक भनी जनाइएको छ, जुन वगारोहण Rनु
भएको ]ीटले आCनो म1डलीलाई !दनुभएको हो - े3रतह, अगमवcाह, गोठालाह,
िशbकह र चारकह। पावल भ'दछन्, यी सेवकाइहको उ~ेय नयाँ िववासीहलाई धोखामा
पानबाट जोगाउनु र ]ीटको शरीरलाई प3रपwवतामा 7याउनु हो।
ाय: नयाँ िववासीह नयाँ करारमा सोझै पाइला चा7न असमथ R'छन्। सवथम ितनीहले
पुरानो करारको अनुभव गरे कै Rनुपदछ। आजको जतै नयाँ िनयमको समयमा पिन नयाँ िववासीह
मू तपूजक प3रवारबाट आएका R'थे जसले पुरानो करारलाई ा;मै जा'दैनथे। तर उनीह पिन
यवथाको अधीनमा आउन आवयक िथयो जसलाई पावलले यसरी उ7लेख गछन्, “हामीलाई
]ीटमा 7याउनलाई यवथा त हाUो िज;मावाल भएको छ।” पावलले यसलाई यसरी पट पारे का
िथये, “हकवाला बालक छउ जेल, ऊ सबै थोकका मािलक भए तापिन नोकरभ'दा फरक Rँदन
ै , तर
बाबुचा,हले ठहराएको समयस;म ऊ संरbक र का3र'दाहका अधीनमा R'छ” (गालाती ४: १,२)।
नयाँ िववासीह सिजलैसँग धोखाको िशकार ब\ सwछन्। हामी यतो समयमा बाँिचरहेका
छौ,ँ जुन समयमा थुै झुटा अगमवcाह Rनेछन् भनी येशूले भ\ुभएको िथयो। नयाँ
िववासीहकोलािग (र अह जसमा छु ाउन सwने `ान Rनु पन हो) ाय: भेड़ाको भेषमा आउने
fवाँसालाई िच\ु धेरै क3ठन R'छ। !कनभने ितनीहको Gयाने'ीयले आ.माह छु ाउन अ{यास
गरे का Rँदन
ै न्। य!द धमशाLका पाँच सेवकाइहलाई हाUो माझमा राUोसँग स चालन गयौ ँ भने
धोखा !दनेह(लाई पै पिन सिजलो Rनेछैन। यता सही सेवकाइहको अभावको कारणले धेरै
इसाईह आि.मक पमा बा7यावाथामा नै रह'छन्, जहाँ ितनीह सिजलै झुठा र गलत िशbाको
िशकार R'छन्।
धेरै इसाई आमा बुवाका छोरा-छोरीह यतै अवथामा छन्। ितनीह अझै नयाँ करारको
मागमा िहxन स!करहेका छैनन्। हामीले ितनीहलाई िसकाउन, अनुशािसत गन र यवथा
ितनीहको जीवनमा लागू गन आवयक छ। यsिप ितनीहले येशूलाई पाउने पा इ|छा गरे
तापिन हामी ितनीहलाई यवथाबाट वत'L गरे र जे गन मन लाGछ .यही गन वीकृ ित !दन
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सwदैनौ।ँ ितनीह यसको लािग अझ तयार छैनन्। पिहला ितनीहले बािहरी यवथा पालन गन
आ`ाकारी Rनु पछ ।

धमशाLको पढाइले .यसमा भएका कु राह हाUो अ'तकरणमा लेखाउन सwदैन। य!द हाUो
समझशिc राUो छ भने यो हाUो मितकमा रहन स;भव छ, तर .यो िभ'दै कु रा हो। व( यले

आि.मक प3रपतामा नआएस;म नयाँ िववासीहलाई पुरानो करार पालन गन अनुभव
पारगरी बािहर 7याउनका िनि;त पाटरह र िशbकहको आवयकता पदछ र ितनीह नयाँ
करारको पूणतामा च7न सwछन्। .यसपिछ पाटरह र िशbकहको काम स!क'छ। अिन ती
िववासीह अ'य स'तहसँग सhगितमा िनर'तर आनि'दत Rन सwछन् (जुन पिहलेभ'दा अझ
आिशषीत र गिहरो तहको सhगित R'छ) र उनीहले अ नयाँ िववासीहलाई िसकाउ'छन् र हेर
चाह गछन् तर उनीह( आफै लाई िशbकको आवयकता पदQन।

यसको िवपरीत काम गछ । जब परमेवरले आCनो यवथा हाUो dदयमा लेिख!दनुR'छ तब हामी

धमशा 

गनछ6, तर हाUा आि.मक जीवन बाइबलमा भरपरे को Rंदन
ै । यसले हाUो dदयमा भएका कु राह(

ढु hगामा लेिखएको यवथाको कागजमा िवतृत (पमा tा9या गरीयो र .यो नै पुरानो
करारको जग भयो। जब!क हाUो dदयमा लेिखएको यवथा नयाँ करारको आधार हो। पुरानो
करारमा दैिनक जीवन-यापनको लािग धमशाLले िनिचत यवथाह र िनयम !दइएको िथयो। के
हामीलाई नयाँ करारको अनुभवमा पिन धमशाLको आवयकता पछ र? य!द आवयकता पछ भने,
यसको थान के हो?

धमशाL पrदा .यसमा लेिखएका कु रा हामी िभL अगाडीदेिखनै भएको थाह गछ। येशू जतै,
यसलाई बुझेर हामीपिन आन'दीत R'छ6। हामी पिन धमशाL “िसकाउन, अत> !दन, स|याउन र
उिचत जीवन यापन गनलाई उपयोगी भएको” पाउं छ6। हामी धमशाLलाई िसकाउन र तािलम !दन,
अत> !दन र अ'धकारको कामलाई देखाइ!दन र आCनै र अ(को सुधार गनलाई उपयोग गन सwछ6।
य!द हामीलाई कारागारमा हाली !दयो र बाइबल खोसीयो भने िनस'देह धमशाL गुमाएको महसुस
ितिब;बीत गछ तर परमेnरले धमशाpलाई हाUो अ'तकरणमा लेखने साधनको (पमा उपयोग
गनु R\, उहाँले यो काम पिवL आ.मा Dारा गनु R'छ।
बाइबललाई ‘परमेवरको वचन’ अथवा ‘वचन’ माL भनी उ7लेख ग3रनाले शत गलतफहमी
भएको छ। बाइबल आफै ले किह7यै पिन यसरी भनेको छैन। यसले आफै लाई धमशाL भनी उ7लेख
गरे को छ र िभ'दै अथमा ‘परमेवरको वचन’ भनेर स;बोधन ग3रएको छ। य!द तपा यसमा शhका
गनुR'छ भने बाइबल शfदकोष खोजेर हेनुहोस्। े3रत १७:११मा यतो लेिखएको छ, “ितनीहले

आउनुस, येशूको िवषयमा पिन यतै नह राखेर आर;भ गरौ ँ । के येशूलाई धमशाLको

वचन kहण गरे र धमशाLमा खोजी गथ” यहाँ वचन पट पमा धमशाL भ'दा िभ\ छ। .यसै

आवयकता िथयो ? उहाँको जीवनमा यसको थान के िथयो ? मलाई लाGछ उहाँलाई धमशाLको

गरी जब हामी “वचन देह Rन आयो” भनी पrछौ ँ तब पटै छ, !क देह Rन आएको वचन बाइबल

आवयकता िथएन । परमेवरको यवथा उहाँको dदयमा पूण पमा लेिखएको िथयो। उहाँको
स;ब'ध िपता (परमेवर) सँग अटु ट िथयो र .यसलाई टेवा पुयाउन कु नै पिन बािहरी कु राको
आवयकता िथएन। येशूले जीवन भरीनै िपतासँगको अख1ड सhगितमा िहडडु ल गनु भयो । उहाँले
उजाड़ थानमा शैतानसँगको वाद-िववादमा धमशाLबाट उधृत गनु भएको िथयो। उहाँलाई .यसको
आवयकता िथयो वा िथएन मलाई थाहा छैन। फ3रसीहको सामना गदा उहाँले धमशाLलाई नै
उधृत गनुभयो। उहाँले इ;माउसको बाटोमा धमशाLबाट आCना चेलाहलाई अथ खोली !दनुभयो।
उहाँले धमशाLमा आCनो मनको ितिव;व देखेर उ7लिसत Rनुभयो भ\े िवषयमा मलाई कु नै स'देह

होईन।

छैन। उहाँले धमशाLलाई, “िसकाउन, अत> !दन, स|याउन र उिचत जीवन यापन गनलाई उपयोगी”
रहेको पाउनुभयो। तर उहाँको आCनै लािगचा,ह धमशाLको आवयकता िथयो जतो मलाई
लाGदैन।
येशू हाUो भु र मुिcदाता RनुR'छ, साथै हाUो लािग एक उ=म नमूना र उदाहरण पिन
RनुR'छ। परमेवर हाUा िपता, हामीह येशूजतै भएको चाहनुR'छ र हामीह नयाँ करारको
पूणतामा यतै Rनेछौ ँ । धमशाLको कठीन पढाइले यो ा0त Rनसwछ भ\े िवचार गलत हो। न येशूले
िनर'तर धमशाL अEययन गरे र पूणता पाउनुभयो न त हामीले नै पाउन सwछौ।ँ उहाँले आCनो
च3रL उ=रािधकारमा आCनो िपताबाट पाउनुभएको िथयो र हामीले पिन .यसरी नै पाउनेछौ।ँ
६

अ( तीन वटा पदह ाय: बाइबल को थानमा उधृत गरे को पाइ'छ। “मािनस भोजनले माL
होइन तर परमेवरको मुखबाट िनके को हरे क वचनले बाँ|तछ।” “आ.माको तरवार जोचा,ह
परमेवरको वचन हो।” ए!फसी ६ अEयायमा हितयार ख1ड “परमेवरको वचन जीिवत र वल र
कु नै दुई-धारे तरवारभ'दा पिन धा3रलो छ।” यी पदहलाई धमशाLको अथमा िलने हो भने यसलाई
बलजफती पुरानो करारको आधारमा अनुवाद गन खोजने जतै हो। बाइबलको पुरानो करारको
धारणाअनुप िववास गनु र िशbा !दनुले किह7यै पिन नयाँ करारको अनुभवमा डोयाउँ दैन। ब(
हामी ितनीहजतै Rनेछौ,ँ जसलाई येशूले भ\ुभयो, “ितमी यवथाका अEयापकहलाई िधwकार।
!कन!क ितमीह(ले `ानको साँचो लिगहा7यौ। ितमीह( आफै पिन िभL पसेनौ र पनेह(लाई पिन
ितमीह(ले रोwयौ” (लूका ११: ५२)।
य!द परमेवरको वचन भनेको बाइबल होइन भने यसको अथ के हो ? जब हामी पुवाkहयुc
धारणाह .याGछौ,ँ तब हामीले यस नको उ=र पाउन था7छौ।ँ kीक भाषामा ‘लोगोस’ भ\े
शfदको अथ tापक छ। तर यो शfद र िवचारको प3रक7पनामा के ि'त छ। परमेवरले जे भ\ुR'छ र
७

