६

म जन्मेको दिन श्रापित होस ् भनेर
अय्यब
ू ले चाहना गननु के मनाससब
छै न र?

५

यस अध्यायमा अध्ययन गरिने मूल पदहरू: भजन ११९:६५-७२, अय्यूब

२:११-१३, अय्यूब ४:१-२१, िोमी ३:१९,२०, १ कोिन्थी ३:१९, हहब्रू
१२:५ ि मत्ती ७:१।

यस अध्यायको स्मिण गननपु ने मूल पद: "के पिमेश्विभन्दा मािनस िकक
हननसक्छ ि? के सृहि गरिएको जाबो मािनस उसलाई सृहि गने सृहिकर्ाुभन्दा
शनद्ध वा पहवत्र हननसक्छ ि? (अय्यूब ४:१७ रूपान्र्रिर्)।

सकेसम्म अय्यूबको स्थानमा हामीलाई िाखेि उनको ममुहरू बनझ्न

अघिल्लो अध्यायमा हेर्यौँ। ो यो र् ो यस्र्ो किकन िथएन, िथयो र्? हकनभने

हामी सबैजना कननै न कननै रूपमा अय्यूबको पीडा भोिगिहे का हनन्छौँ। हामी
सबै कननै न कननै दन:खमा समावेस भइिहेका हनन्छौँ जस्र्ो कननै अथु दे घखन्दै न।
फेरि जिर्सनकै इमान्दािी वा धमी भएर्ापिन दन:खको भ नमिीमा पदाु ो यसको
औघिो य नभएको महसनस गछौँ।
जब

हामी

यस

अध्याय

पढ्छौँ

र्ी

र्थ्यहरूलाई

िदमागमा

िाघखिहननपछु। फेरि ो यसै बखर् अय्यूबका िमत्रहरूले के सोघििहेका िथए सो

पिन हामीले बनझ्न आवश्यक छ। अय्यूबको दन:खमा शोक व्यक्त गनु उनका
र्ी साथीहरू आएका िथए।
जब सबैले आदि गरिएको अय्यूबको दनगर्
ु ी िर्नीहरूले दे खे र्ी

मािनसहरूको िदमागमा के िहििहेको िथयो सो बनझ्न पिन ो यिर् किकन छै न,
छ र्? अरूहरूको दन:खकि हामी मध्येमा कसले दे खेको छै न ि? िर्नीहरूको

पीडामा सान्ो वना िदन ि िर्नीहरूले गनमाउननपिे का र्ो वहरूप्रिर् दन:ख व्यक्त गनु
हामी मध्ये कसले कोघशस गिे का छै नौँ ि? जब शोकले स्र्ब्ध भएि मािनसहरू
बस्दछन् िर्नीहरूको मनलाई हलनका पानु िकक शब्दहरू कसिी प्रयोग गने
भनेि नसोच्ने हामीमध्ये को होला?
सााँघच्िक्कै भनौँ भने अय्यूबको पनस्र्कको अिधकाांस भागहरू अय्यूब ि

उनका िमत्रहरूको बीिमा िले को जनहािीले भरिएको पाउाँछौँ। अस्पि भएको
कनिालाई स्पि पानु एकले

अकोलाई कोघशस गिे को पाउाँछौँ। प्रेिमलो,

शघक्तशाली ि हेििाहा गने पिमेश्विले सृहि गरिएको यस सां सािमा दन:ख, कि
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ि हवयोगको कहहलै नसहकने श्रृखलाको सामना गननप
ु दाु मािनसको िदमागमा
कस्र्ा कस्र्ा कनिाहरूले पौिड खेल्न पनग्छन् र्ी केही हदमा अय्यूबको पनस्र्कले
उिानु खोजेको पाउाँछौँ।

१ कू लो प्रश्न (भजन ११९:६५-७२)
अय्यूबको पनस्र्कमा भएको प्रायजसो िनणाुयक गिर्हविधहरू अय्यूबको
पनस्र्कको प्रथम् दनई अध्यायमा भएको हनन्छ। र्ी दनई अध्यायहरूमा नै स्वगु ि

पृथ्वीको बीिमा खडा भएको पदाु हामीहरूको अगािड उिािे को पाउाँछौँ। अरू
समयमा हामीहरूको अगािड लनहकएको जीवनको वास्र्हवकर्ालाई झल्यास
दे खाइ िदएको छ। यस समय हामीहरूको दनिहवनले हामीहरूको पृथ्वी ग्रह
भन्दा पाि गिे ि स्वगुको जगर्मा पिमेश्वि ि शैर्ानको बीिमा भएको
कनिाकानी दे ख्न सक्ने भएका छौँ। ो यस पनस्र्कमा जे दे खाइयो सो ो यो भन्दा

अगािड दे खाइएको िथएन। वर्ुमान साउदी अिे िबयामा अय्यूबको पनस्र्क हजािौँ
वर्ु पहहले लेघखएको िथयो। ो यसबेला दनििबनको अघस्र्ो व नै िथएन। यद्यहप
पिमेश्विको स्वगु ि पृथ्वीको सम्बन्ध किर्को नघजक िहेछ भनेि ो यस

पनस्र्कमा दे खाइएको दृष्य यस सां सािको कननै पिन वैज्ञािनकहरूले आहवष्काि

गनु नसकेको िाहे ो यो भ नउपग्रहमा जडान गरिएको दनहवुनै हकन नहोस् हामीलाई
दे खाइएको छ।

प्रथम् दनई अध्याय पिछ अय्यूबको पनस्र्कमा धेिै कनिाकानीहरू

समावेश भएको पाइन्छ। िर्नीहरूमा धेिै जसो अय्यूब ि उनका िमत्रहरूको
बीिमा दे हायका हवर्यहरूमा िलेका जनहािी वा वादहववाद उल्लेख गरिएको छ:
धमुज्ञान वा आो मज्ञान, पीडा, दशुन वा मािनसहरूको िदमागमा खेल्ने हविभन
र्कुहरू, हवश्वास वा आस्था, जीवन ि मृो यन।

अय्यूबमािथ जनन ् आर्र्ायी हवपदहरू आए र्ी दे घख िहकर् भएि

उनका िमत्रहरूको िदमागमा अनेकन् प्रश्नहरूको इइिो बग्नन अिम्म लाग्दो
छै न, छन् र्? दै िनक जीवनमा हनने साधािण कनिाहरू ि बन्दब्यापािका कनिाहरू

गननु सघजलो छ र्ि जीवनका जहिल, कू लो ि महत्त्वपूणु हवर्यबस्र्नहरूको ििाु
गनु प्रायजसो मािनसहरूको न र् फनसुद नै हनन्छ न र् सघम्झन्छ नै। किर्पय
समय

हामी

हामीहरूको

आघो मक
वा

िनन्रामा

अरूहरूको

सनिर्िहे का

जीवनलाई

हनन्छौँ।

हल्लाउने
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र्ि

भयङ्कि

ो यस

समयमा

िट्ना

आइपदाु

जीवनको अथुसाँग सिोकाि िाख्ने अनेकन् महत्त्वपूणु प्रश्नहरूसाँग हामी कनस्र्ी
खेल्न पनगेका हनन्छौँ।

भजनसां ग्रहका लेखक भजन ११९:६५-७२मा के समसामयीक प्रसङ्ग

व्यक्त गरि पिमेश्विसाँग प्राथुना गदुछन्? हेनह
ुन ोस्: "६५ हे पिमप्रभ,न र्पाईंले

आफ्नो विनअननसाि आफ्नो दासको उपकाि गननह
ु ोस्। ६६ मलाई ज्ञान ि

बनहद्धका कनिा िसकाउननहोस्, हकनहक म र्पाईंका आज्ञामािथ हवश्वास िाख्र्छन ।

न न्दा अघि म बिािलएको िथए,ाँ र्ि अब र् म र्पाईंको
६७ म कघष्िर् हननभ
विन पालन गदुछन।

न न्न छ अिन भलाइ गननह
६८ र्पाईं भलो हननह
ु न्न छ। मलाई

र्पाईंका हविधहरू िसकाउननहोस्। ६९ अहङ्कािीहरूले मेिो हवरुद्धमा झू िा कनिा

ििेका भए र्ापिन म सम्पूणु दयदयले र्पाईंका आदे शहरू पालन गदुछन। ७०
िर्नीहरूका दयदय ककोि ि िनदुयी भएका छन्, र्ि म र्पाईंको व्यवस्थामा
हहर्ुर् हनन्छन । ७१ ममािथ क्ले शहरू आइपिे का असलै भयो, र्ाहक म र्पाईंका

हविधहरू िसक्न सकूाँ। ७२ र्पाईंको मनखबाि िनस्केको व्यवस्था मेिो िनघम्र्
सनन ि िााँदीका हजािौँ िन क्राभन्दा मूल्यवान् छ।"

भजन ११९का लेखकले अनेकौँ भयङ्कि कि ि पीडाहरूको अननभव
गरिसकेपिछ ो यसबाि उनलाई असलै भएको भेट्टाउन समथु भएको िथयो।

किर्पय समयमा समस्याहरूिभत्र आघशर्हरू लनहकएका हनन्छन्। िर्नीहरूले हक
र् हामीलाई फेरि पिमेश्वििर्ि फकाुउाँछन् वा पिमेश्वििर्ि धकेिलिदन्छन्।

अनेकन् गघम्भि समस्याहरूले गदाु किर्पय मािनसहरू पिमेश्वििर्ि फकेको वा
पिमेश्विमा आफ्नो जीवन समहपुर् गनु पनगेका कथाहरू कसले सननेका छै नन्
होला? किर्पय समयमा दन:खकि ि समस्याहरू जिर्सनकै भयानक वा िदक्क
लाग्दो भएर्ापिन िर्नीहरू पिछ गएि हाम्रै भलाईको िनघम्र् भएको थाहा
पाउनसकेका हनन्छौँ। र्ि र्ो कालै प्रायजसो अथुहीन भएको महसनस गननु
स्वभाहवकै हो।

के र्पाईँको जीवनमा यस्र्ो केही िट्नाहरू वा समस्याहरू भोग्ननभएको

छ जनन ् र्ो कालै बेकािको दे घखएर्ापिन पिछ गएि असलै भएका िथए?
समस्याहरू आइपदाु र्ो कालै केही असल नदे ख्दा ो यसको सामना र्पाईँले कसिी
गननह
ु न्न छ?
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२ अनजान वा िनिपिाध मािनसको मृो यन कहहले भयो? (अय्यूब २:१३)
अय्यूबको भयाभव परिघस्थिर् सनन्दा उनलाई भेट्न, शोक व्यक्त गनु ि
िाडस िदन आएका िमत्रहरूले अय्यूबलाई दे ख्दा िर्नीहरूको प्रिर्हक्रया कस्र्ो
िथयो?

हेनह
ुन ोस्: अय्यूब २:११-१३ "११ अय्यूबका र्ीन जना िमत्र, एलीपज

र्ेमानी, िबल्दद शनही ि सोपि नमार्ीले िर्नीमािथ आइपिे का यी हवपघत्तका कनिा

सननेपिछ सहाननभिू र् प्रकि गनु ि िर्नलाई िाड़स िदन आफ्ना आफ्ना ििबाि

साँगै िमलेि आए। १२ िर्नीहरूले िर्नलाई िाढै बाि दे खे, र्ि घिन्न सकेनन्।
िर्नीहरू घिच्च्याएि िोए, अिन आफ्ना लनगा च्यार्ेि आफ्ना घशिमा धू लो छिे ।

१३ र्ब िर्नीहरू सार् िदन सार् िार् भूइाँमा िर्नको छे उमा बसे। अिन
िर्नीहरूमध्ये कसै को मनखबाि एक शब्द पिन िनस्केन, हकनभने िर्नीहरूले दे खे
उनको कष्ि किर् कू लो िथयो।"

अय्यूबका िर्न जना िमत्रहरूले अय्यूबको हवपघत्त सननेि उनकहााँ िमलेि

आउाँछन्। अय्यूबको दनगिु र् दे खेि र्ी िमत्रहरूलाई कू लो आिार् पनग्छ ि
िर्नीहरूको मनखबाि केही बोली नै फनट्दै नन्। िर्नीहरू अय्यूबसाँग शोकमा
सहभागी हनन्छन्।

िर्नीहरू सार् िदनसम्म केही नै नबोली

रूाँदै अय्यूबको छे ऊमा

बस्छन् भनेि मािथका पदहरूले भन्छन्। अय्यूबको जस्र्ो शोकमा पिे को
व्यघक्तलाई र्पाईँले व्यक्त गनु सक्ने विनहरू नै के छ ि? सार् िदनको
मौनर्ापिछ अय्यूबले आफ्नो दनखेसो पोखाउाँछन्। अिन र्ी िमत्रहरूले उनलाई

सान्ो वना िदने क्रममा बोलीको भल फनिाउाँछन्। अथाुर् ् अय्यूब ि उनका
िमत्रहरूको बीिमा जनहािी िल्छ।

अय्यूबको िमत्र एिलपजले आफ्नो मनख फनिालेि उनको मूल्याङ्कन

गदुछन्। ो यसमा उनको भनाईको मूल िबर्यबस्र्न के िथयो? हेनह
ुन ोस्, अय्यूब

४:१-११ "१ र्ब एलीपज र्ेमानीले जवाफ िदए: २ “यिद कसै ले र्पाईंिसर्
ाँ गर्यो भने, के र्पाईं अधीि बन्ननहन्न छ? र्ि को नबोली बस्न
कनिा गने आि
सक्ला? ३ सम्झननहोस्, र्पाईंले कसिी धेिैलाई घशक्षा िदननभयो, िनबुल हार्लाई
र्पाईं कसिी बिलया पाननभ
ु एको छ। ४ कक्कि खानेहरू र्पाईंका विनले
सह्मािलए,

ाँ ाहरूलाई बल िदननभयो। ५ र्ि अब सङ्कष्ि
ि र्पाईंले िनबुल िनड़

न न्न छ।
र्पाईंमािथ आइलाग्यो ि र्पाईं िनरुो साहहर् हननह

यसले प्रहाि गदाु र्पाईं हिे स खाननहन्न छ। ६ के र्पाईंको धमु नै

र्पाईंको िनघम्र् भिोसा ि र्पाईंको िनदोर् जीवन र्पाईंको िनघम्र् आशा
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हननपन दै न ि?” ७ “हकनभने सोच्ननहोस्: कननै िनदोर् मािनस कहहल्यै नाश भएको
छ? सोझो मािनसले कहााँ कष्ि पाएको र्पाईंले दे ख्ननभएको छ?

८ मैले

दे खेको छन , हक अधमु जोो ने ि दन:ख छनेहरूले , आफैले छिे को कनिाको किनी
् ९ पिमेश्विको सासले िर्नीहरू ध्वांस हनन्छन्, ि उहााँको क्रोधको िापले
गछुन।
िर्नीहरू नष्ि हनन्छन्। १० िसां हहरू गजून
ु ् ि िनरून्

र्ापिन कू ला िसां हहरूका दााँर् भााँघिन्छन् ११ घशकािको अभावले िसां ह मािसन्छ,
अिन िसां हनीका डमरुहरू छिपष्ि हनन्छन्।"
कोही मािनस शोकमा छ भने ो यसलाई सिसल्लाह िदन एिलपजको
बोिलबाि सनरू गिे शायद असल हनन्छ होला। र्ि एिलपजले के भन्यो भनेि
सनरू नगिे ि कोही मािनस दन:खदमा पछुन ् भने के नभनन भने मनािसव दे घखन्छ।
अय्यूबका िमत्रहरूले उनमािथ सहाननभिू र् प्रकि गिे का िथए भने कनिामा स्पि
र् छ र्ि िर्नीहरूले व्यक्त गिे का सहानूभिू र् िसिमर् ज्ञानमा आधारिर् िथए।

एिलपजको िनघम्र् सही धमु वा आस्था सहाननभिू र्भन्दा िकक वा महत्त्वपूणु
भएको दे घखन्छ (अथाुर् ् मािनस भन्दा धमु कू लो)। मानौँ र्पाईँ ो यो व्यघक्त
न न्न छ जो अय्यूबले जस्र्ो भयङ्कि िबपघत्तको सामना गरििहननभएको छ।
हननह

कसै ले आएि र्पाईँलाई यसिी सान्ो वना िदयो िे "र्पाईँले दन:ख पाएको र्पाईँकै
न न्न छ। दनि र्था अधमु मािनसले
पापको कािणले हो। पिमेश्वि न्यायी हननह

मात्र र्पाईँले जस्र्ो दन:ख पाउाँछन्।" ो यस्र्ो कनिा सनन्दा र्पाईँलाई कस्र्ो
होला?
ल, अय्यूबले पाएको दन:ख उनकै पापको कािणले भएको होला िे ! र्ि

ो यस्र्ो किकन परिघस्थिर्मा गनघििहेको मािनसलाई ो यस्र्ो हकिसमका मनिन छे ड्ने
बोिलहरू बोल्दा ो यसले के असल गछु ि? कोही मािनस िफ्र्ािमा गाडी हााँक्छ

ि दनिट्
ु नामा पिे ि उनले सबै आफ्नो परिवाि गनमाउाँछन् िे । कोही मािनस उक्त
शोकमा पिे को बेलामा गएि यस्र्ो भन्दा कस्र्ो होला? ×र्पाईँले गाडी िछट्टो
डगनर्याएि सबै परिवािलाई माननभ
ु यो। पिमेश्विले र्पाईँलाई सजायाँ िदननभएको

छ।" एिलपजले बोलेका कनिाहरूमा उनले हवश्वास गिे को धमु अननसाि बोलेको
भन िमल्दै न। र्ि अय्यूबको दन:ख ि उनले सामना गरििहेको किप्रिर् एिलपज
सां वेदनशील नभएको िबर्य हाम्रो िनघम्र् गहहिो िासोको हवर्य हो।

र्पाईँलाई पीडा भएको बेलामा ि र्पाईँले कननै थोक गनमाएको बेलामा

कसैले आएि र्पाईँलाई सान्ो वना िदएको छ भने ो यसबेलाको समयलाई याद
गननह
ु ोस्। िर्नीहरूले र्पाईँलाई के भने? िर्नीहरूले र्पाईँलाई कसिी सान्ो वना
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िदए?

यिद कोही ो यस्र्ै दन:खदमा छ भने उसलाई सान्ो वना िदन र्पाईँले

पाएको सान्ो वनाबाि उसलाई पिन सान्ो वना िदन के िसक्ननभएको छ?
३ मािनस ि उसको सृहिकर्ाु (अय्यूब ४:१२-२१)

जनन ् रूपमा अय्यूबको हहर्ैर्ी भनेि कहलाइने एिलपजले आफ्नो मनख

खोल्दा अय्यूबको िनघम्र् सहाननभिू र् ि घशिका बोलीहरू प्रकि गिे ो यसको

िनघम्र् पनिस्काि पाउने वार्ाविण उनले आफ्नो िनघम्र् बनाएको िथएन भनेपिन
हनन्छ। जब सबै कनिाहरू असल भएि बस्छन् ो यसबेला अय्यूब अरूको िनघम्र्
ज्योिर् हनन सघजलो हनन्छ भनेि एिलपजले वास्र्हवक रूपमा भिनिहेका िथए।

अब दनि कनिाको प्रहाि भयो र्ब अय्यूबलाई उकनसमनकनस भएको िथयो ि घिन्र्ा
र्था शोकमा पनु गएको िथयो भने उनको भनाई िथयो। ो यसो हनन न मनािसबै

न न्न छ। किर्पय समयमा
िथयो िथएन र्? आघखिमा पिमेश्वि पहवत्र ि धमी हननह

हामीमा जेजिर् खिाब कनिाहरूको बि प्रहाि हनन्छ ो यो पाउन हामी योग्यका
हनन्छौँ हकनहक ो यो प्रायजसो हामीहरूकै दनि िालाको परिणामले हननसक्छ।
एिलपाजले अय्यूबको गिर्लाई मूल्याङ्कन गनु अको के विनहरूले

् हेनह
उनलाई प्रहाि गछुन?
ुन ोस्: अय्यूब ४:१२-२१ "१२ “एउिा कनिा सनस्र्सनस्र् मेिो कानमा आयो,

न ी मेिो कानले सनन्यो।
ि ो यसको कानेखस

िार्का बेिैन सपनाहरूमा, जब मािनसहरू िोि िनरामा पिे का हनन्छन्,

१३
१४

त्रास ि थिहिीले मलाई पक्रे, ि मेिा हाड़हरूलाई कमायो। १५ एउिा आो मा

मेिो छे उ भएि गयो, ि मेिो शिीिको िौँ खड़ा भयो। १६ ो यो िोयो, र्ि ो यो
ाँ ाअघि खड़ा भयो। यसो
के हो मैले कम्याउन सहकन,ाँ एउिा आकाि मेिो आख

भन्ने एउिा मधनि सोि मैले सनने– १७ ‘के मिणशील मािनस पिमेश्विभन्दा
बढी धमी कहनु सक्छ

के कननै प्राणी आफ्ना सृघष्िकर्ाुभन्दा पहवत्र हनन

सक्छ? १८ यिद पिमेश्विले आफ्नै सेवकहरूमािथ भिोसा गननभ
ु एन भने, ि
आफ्नै दूर्हरूलाई भूल गिे को दोर् लगाउननभयो भनेर्ा, १९ मािोका ििमा
बस्नेमािथ झन् बढी दोर् हकन भेट्टाउननहन्न न? जसको आधाि र्ा धू लो नै हो,
जो सानो पनर्लीझैँ कनल्िीिमल्िी पारिन सहकन्छ,

२० िर्नीहरू िबहानदे घख

न ासम्म िकनािूि पारिन्छन्, कसै ले थाहा नपाई िर्नीहरू नाश हनन्छन्।
बेलक

२१ के िर्नीहरूका पालका डोिीहरू मािथ र्ािनएका छै नन् ि? यसिी िर्नीहरू
् ’
ज्ञानहवना नै मछुन?
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उपिोक्त

पदहरूमा

धेिै

िोिक

कनिाहरूलाई

हामीहरूले

िनयाल्न

न न्दा अगािड
सक्छौँ। इस्राएल भने दे श वा यहू दी भने जािर्को उदय हननभ
प्रकृिर् ि सही पिमेश्विको स्वभावलाई र्ो कािलन मािनसहरूले कसिी बनझेका
िथए भनेि मािथका पदहरूले दे खाउाँछन्। वर्ुमान इस्राएल ि यहू दी जािर्का

न न्दा अगािड जीहवर् सनार्न सृहिकर्ाु
पूखाुहरूले र्ी दे श ि जािर् खडा हननभ
पिमेश्वि हपर्ाको बािे मा केही नै केही थाहा िथयो भनेि अय्यूबको सम्पूणु
हकर्ावले दे खाउाँदछ। सााँघच्िक्कै भनौँ भने एिलपजले पिमेश्विको िरित्रको
पक्षमा बोिलिहे को उपिोक्त पदहरूले दे खाउाँछन्।

िार्मा एिलपजले सननेका वा दे खेका दशुनको बािे मा ििाु गदाु

मािनसहरूमा भएका धािमुक घशक्षालाई असलै ि उघिर्साँग धेिै र्रिकाहरूले

प्रिर्िबम्ब गिे को पाउाँछौँ (उदाहिणमा भजन १०३:१४, यशैया ६४:७ ि िोमी
३:१९,२०)। हामी मािोले बनेका मानव जार् हौँ, हामीहरूको जीवन छोिो

छ, हामी पनर्ली झैँ सघजलै साँग धनलो हपको हननसक्छौँ। फेरि यस सां सािमा
पिमेश्विभन्दा धमी ि असल कननिाही ीँ पनरुर् ि स्त्री हननसक्छ ि?
र्ि अय्यूबको िनघम्र् एिलपजका विनहरू ो यस्र्ो सान्ो वना िदने
खालका िथएनन् न र् र्ी प्रभावकािी नै िथए। उनले के भन िाहेका िथए वा

भनन पने िथयो सो कनिामा उनी ि नकेको दे खाउाँछ। अय्यूबको समस्या भनेको
उनी पिमेश्विभन्दा धमी वा असल हनन ् भने कनिामा िथएन। अय्यूबले

ो यसबािे मा गननासो पिन पोखाएका िथएनन्। अय्यूबले केवल आफूलाई किर्को
पीडा भइिहेको छ ि आफूमािथ आइपिे को दन:खकिले

उनलाई कसिी

सर्ाइिहेको छ भनेि दनखेसो पोखाइिहेका िथए। पिमेश्विभन्दा आफू असल वा
धमी छन भनेि अय्यूबले वकालर् गनु खोजेको िथएन।

र्ि अय्यूबले आफू असल साहवर् गनु खोजेको भनेि एिलपजले बनझेको

न न्न छ भने दनि कनिाहरू
दे घखन्छ। जे भनेर्ापिन यिद पिमेश्वि न्यायी ि धमी हननह
दनिमािथ मात्र आइपदुछन्, ो यसकािण अय्यूबले के पाप व गलर् काम गिे

होलान् जसले गदाु उनले र्ी दन:खहरू पाउन मनािसवै दे घखएको एिलपजको िाय
िथयो।

ो यसकािण

उनको

भनाईमा

अय्यूबको

दनखेसो

अननघिर्

िथयो।

पिमेश्विको पक्षमा खनब धमी भएि बोल्न खोज्ने एिलपजले अय्यूबलाई गािल
पो गनु थालेका िथए। पिमेश्विको बािे मा आफूले पाएको आो मज्ञानको बािे मा
उनले दावीमात्र गिे नन्, आफूमा भएको ज्ञानलाई समथुन गनु पिमेश्विले

िार्को दशुनद्वािा अननमोदन गिे को उनले घजहकि गिे का िथए। र्ि समस्या र्
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यो िथयो, अय्यूबको पीडालाई हलनका पाने उनले जे बोल्नन पने िथयो सो नबोिल
अकै कनिा बोल्न उनी अग्रसि भएका िथए।

किर्पय समयमा हामी िकक नै छौँ भने लाग्ला र्ि के कनिा कहहले,

उघिर्पूवक
ु , मनलाई हलनका पाने खालको ि सो य नै हकन नहोस् सकािाो मक
विनहरू बोल्न हामी सजग हननपन छु भनेि मािथको कथाले हामीलाई कसिी
िसकाउाँछ?

४ मूखु कनिाहरूले जग बसाल्नन (अय्यूब ५)

"१ “िाहननहन्न छ भने बोलाएि हेनह
ुन ोस्, र्ि र्पाईंलाई कसले जवाफ

िदन्छ कनन पहवत्र जनहरूिर्ि र्पाईं फकुननहन
ु ाई माछु,
न ेछ? २ िीसले मूखल
अिन ईष्याुले सोझाहरूलाई। ३ मूखल
ु े जिा गाड़े को मैले दे खेको छन ,

र्ि

ो यसको िि एक्कािस श्राहपर् भयो। ४ ो यसका बालकहरू सनिघक्षर् नभएका,
अदालर्मा प्रिर्वाद गरििदने कोही नभई पेिलएका मैले दे खेको छन । ५ ो यसले

किनी गिे को फसल भोकाहरूले खान्छन्, कााँढाहरूका बीिबाि उम्रेका पिन
बिन लेि लान्छन्,

्
िर्खाुएकाहरूले ो यसका धन-सम्पघत्तको र्ृष्णा गछुन।
६

ाँ ै न, न र् जिमनबाि दन:ख उो पन्न हनन्छ। ७
हकनहक मािोबाि कष्ि उब्जद
आगोको हफिलङ्गो मािथ उड़े झैँ , मािनस पिन दन:खकै लािग जन्मन्छ।

८ “र्ि

यिद म भएको भए,ाँ म मेिो अजी पिमेश्विमा नै िढाउने िथए,ाँ ि मेिो मािमला

ाँ
उहााँकै सामनन्ने िाख्नेिथए।
९ उहााँले महान् ि बनझ्न नसहकने कायुहरू,
अनगन्र्ी आश्ियुकमुहरू गननह
ु न्न छ। १० उहााँले पृथ्वीमा पानी वर्ाुउननहन्न छ, ि
खेर्हरूमा पानी पकाउननहन्न छ। ११ उहााँले नम्रहरूलाई उच्ि पाननह
ु न्न छ, ि शोक

गनेहरूलाई सनिक्षामा उिाल्ननहन
ु रूका यनघक्तलाई उहााँले हवफल
न ेछ, १२ धू र्ह
गिाउननहन्न छ,

अिन िर्नीहरूले सफलर्ा पाउाँदैनन्। १३ उहााँले ज्ञानीहरूलाई

िर्नीहरूका िलाकीमा पक्रननहन्न छ, ि धू र्ह
ु रूका योजना खलबल पारििदननहन्न छ।
१४ िर्नीहरूमािथ िदउाँसै अन्धकाि आइलाग्छन्,

ि मध्यिदनमा िर्नीहरू

िार्मा झैँ छामेि हहाँडछन्। १५ उहााँले दरिरहरूलाई िर्नीहरूको मनखमा

भएको र्िवािदे घख ि कङ्गालीहरूलाई बिलयाहरूका पन्जादे घख जोगाउननहन्न छ।
१६ यसै ले गिीबहरूको आशा हनन्छ, ि अन्यायले आफ्नो मनख बन्द गनेछ।
१७ “ो यो मािनस धन्यको हो, जसलाई पिमेश्विले िेर्ाउननहन्न छ। यसकािण

सवुशघक्तमान्को अननशासनलाई इन्काि नगि। १८ हकनभने उहााँले िोि
पाननह
ु न्न छ, र्ि उहााँले पट्टी बााँध्ननहन्न छ, उहााँले िोि पाननह
ु न्न छ, र्ि उहााँको हार्ले
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िनको पिन पाननह
ु न्न छ। १९ छ पल्ि िर्मीमािथ आपर्् आइपिे र्ापिन उहााँले

िर्मीलाई बिाउननहन
न ेछ, सार् पल्िको हािनले पिन िर्मीलाई छन नेछैन। २०
अिनकालको बेलामा उहााँले िर्मीलाई मृो यनबाि बिाउननहन
न ेछ, उहााँले िर्मीलाई
यनद्धमा र्िवािबाि जोगाउननहन
न ेछ। २१ उहााँले िर्मीलाई िनन्दाको कोिाुबाि
सनिघक्षर् िाख्ननहन
न ेछ,
अिनकालमािथ

हवनाश आउाँदा िर्मी डिाउननपनेछैन। २२ हवनाश ि

िर्मी

हााँस्ने

छौ, अिन

जङ्गली

जनाविहरूदे घख

िर्मीलाई

डिाउननपनेछैन। २३ खेर्का िन ङ्गाहरूिसर् िर्मी वािा बााँध्नेछौ ि वन-पशनहरूले

िर्मीसाँग मेलिमलाप िाख्नेछन्। २४ िर्म्रो पाल सनिघक्षर् छ भनी िर्मीलाई
थाहा हननेछ, ि िर्मीले आफ्ना बगालको सम्पघत्तको लेखा िाख्दा केही अभाव

पाउनेछैनौ। २५ िर्म्रा सन्र्ान-दिसन्र्ानहरू धेिै भएका ि िर्म्रा छोिाछोिीहरू
जिमनका िााँसहरूझैँ भएका िर्मीलाई थाहा हननेछ। २६ आफ्नो क क ुर्नमा
खलामा बाली आएझैँ पूिा वृद्धावस्थामा िर्मी आफ्नो मृो यनमा पनग्नेछौ। २७
“हामीले यी सबै जााँिेका छौं, ि यो सो य हो। यसै ले यो सनन्ननहोस्,
आफूमा ो यो लागू गननह
ु ोस्।”

अिन

(अय्यूब ५)।

अध्याय ५मा एिलपजले अय्यूबमािथ आफ्नो र्कुलाई िनिन्र्िर्ा
िदन्छन्। अघिल्लो अध्यायमा उनले जे भनेका िथए यसमा पिन ो यही
हवर्यबस्र्नलाई

िबस्र्ाि

गिे को

पाइन्छ।

खिाब

कनिाहरू

केवल

दनि

मािनसहरूमािथ मात्र आइपछु भने उनको घजहकि िथयो। अय्यूबले पाएको
ो यस दोर्प्रिर् उनलाई कस्र्ो घित्त दनख्यो होला हकनभने उनलाई थाहा िथयो
हक आफूप्रिर् एिलपजले

लघक्षर् गिे को भनाईको औघिो य िथएन।

जनन ्

परिघस्थिर्मा आफू गनघििहे को िथयो ो यो परिघस्थिर् आफूले दनि काम गिे ि
होइन भने अय्यूबलाई यहकन िथयो।

र्ि समस्या यो पिन हामी पाउाँछौँ। ो यस समयमा एिलपजले व्यक्त

गिे का सबै र्कुहरू गलर् िथएनन्। दनिहरूलाई आइपने उनले व्यक्त गिे का
खिाब कनिाहरू बाइबलको अरू भागहरूमा पिन पाइन्छ।
दे हायका

पदहरूले

अय्यूब

५मा

व्यक्त

हवश्वासहरूलाई कसिी प्रिर्हवम्ब गदुछन्? हेनह
ुन ोस्:-

भजन ३७:१० "अिलक बेिपिछ दनष्िहरू िहनेछैनन्,

गिे का

भावना

ि

िर्मीले िर्नीहरूलाई

खोजे र्ापिन िर्नीहरू पाइनेछैनन्।"
लूका १:५२ "उहााँले शघक्तशालीहरूलाई िर्नीहरूका िसां हासनबाि

हिाउननभएको छ, ि दीनहरूलाई उिाल्ननभएको छ।"
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१ कोिन्थी ३:१९-२०

"१८ कसै ले आफैलाई धोका नदे इस्।

िर्मीहरूमध्ये कसै ले यस यनगमा आफैलाई बनहद्धमान् सम्झन्छ भने ो यो मूखु
बनोस्, र्ाहक ो यो बनहद्धमान् बन्न सकोस्। १९ हकनहक सां सािको बनहद्ध

पिमेश्विको सामन मूखर्
ु ा हो। हकनहक लेघखएको छ, “उहााँले बनहद्धमान्हरूलाई

िर्नीहरूको धू र्र्
ु ामा पक्रननहन्न छ।” २० ि फेरि, “बहन द्धमान्हरूका हविाि व्यथु
हनन ् भनी पिमप्रभ न जान्ननहन्न छ।” भजन ३४:६

"यस दन:घखर् मािनसले

न ाई पनकाि गर्यो, अिन उहााँले सनन्ननभयो, ि ो यसलाई ो यसका सबै
पिमप्रभल
कष्िबाि बिाउननभयो।"

हहब्रू १२:५,६

"५ के िर्मीहरूले अर्ीका र्ी

विन भ नलेका छौ जसले िर्मीहरूलाई पनत्रहरू भनी सम्बोधन गिे को छ? “हे मेिो

पनत्र, पिमप्रभ नको र्ाड़नालाई हलनका नसम्झ, उहााँबािको दण्डमा हिे स नखाऊ, ६
हकनभने जसलाई पिमप्रभ नले प्रेम गननह
ु न्न छ ो यसै लाई र्ाड़ना िदननहन्न छ,

ि

आफूले ग्रहण गननभ
ु एको हिे क छोिालाई उहााँले दण्ड िदननहन्न छ।” होशे ६:१

“आइ, हामी पिमप्रभ निर्ि फकौंि ्। उहााँले हामीलाई िन क्रा-िन क्रा पाननभ
ु एको छ,
र्ि उहााँले हामीलाई िनको पाननह
ु न
ु एको छ, र्ि उहााँले
न ेछ। उहााँले िोि पाननभ
हाम्रा िोिहरूमा मलहमपट्टी लाउननहन
न ेछ।"भजन ३३:१८,१९

"१८ र्ि

न ो दृघष्ि उहााँको भय मान्नेहरूमािथ छ, िर्नीहरूमािथ जसको आशा
पिमप्रभक
उहााँको अिूक कृपामािथ छ,

१९ िर्नीहरूका प्राणलाई मृो यनबाि छन िकािा

िदन, ि अिनकालको समयमा िर्नीहरूलाई जीहवर् िाख्न।"
५. हत्तपत्त अरूको न्याय गने, आलोिना गने वा मूल्याङ्कन गने आदर् (मत्ती
७:१,२)
अय्यूबको िाऊमा मलहमपत्ती लगाउननको सट्टा एिलपजले उनको िाऊ

कोट्याएि झन झन दनखाउन खोजेर्ापिन उनले व्यक्त गिे का धेिै जसो कनिाहरू
ीँ
सही िथए। ो यसको मर्लब उनले धेिै असल हवर्यहरूलाई औल्याएको
पाउाँछौँ। उनले भनेका किर्पय कनिाहरू उनकोमात्र नभएि पिछ बाइबलमा
हविभन काउाँहरूमा व्यक्त गिे को पाइन्छ। र्ैपिन अय्यूबको कनिालाई एिलपजले

िदएको जवाफमा मािनसलाई आर्हङ्कर् बनाउने कनिाहरू छन्। एिलपजले के
भनेका िथए ो यसमा समस्या र् छै न र्ि उनले के भन खोजेका छन् जनन ् जसिी

भनेका िथए ो यसको अथुलाई बग्ाँ याउन उनले भनेकोमा समस्या भएको िथयो।
(यस बािे अको अध्यायमा िबस्र्ृर् छलफल गरिनेछ)।
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हामीहरूको सां साि ो यिर् सिल ि हामीहरूको जीवन ो यिर् सघजलो वा
िमाइलो

छै न। किर्पय समयमा प्रिर्कूल परिघस्थिर्मा हामीहरूले बाइबलका

केही पदहरू िलएि अरूमािथ प्रयोग गनु खोज्छौँ होला जनन ् असलै िनयर्ले

उसलाई सहयोग होस् भनेि व्यक्त गनु पनग्छौँ। ो यसलाई निाम्रो भन र्
िमल्दै न। र्ि किर्पय समयमा ो यसले मािनसहरूलाई िाहर् िदननको सट्टा आहर्
ल्याउन

सक्छ।

किर्पय

समयमा

हामीहरू

आफैले

प्रिर्कूल

परिघस्थिर्

भोग्ननपदाु कसको दोर् हननसक्छ भनेि एलेन जी ह्वाइिले दे हायको भावना यसिी
व्यक्त गदुिछन्: "हामीले भोगेको परिणामको कािण हामीहरूले नै जे गिे काछौँ

ो यसले गदाु हो भनेि बाइबलले स्पि रूपमा िसकाउाँदछ। जीवनमा आउने
धेिैजसो असल वा खिाब परिघस्थिर्हरूको कािण हामीहरूकै सोि ि कामद्वािा
आउाँदछन्।"एडनकेशन, पृ. १४६बाि रूपान्र्रिर्।

एलेन जी ह्वाइिले बाइबलसम्मर् व्यक्त गननभ
ु एको भावना अो यन्र्

अथुपूणु ि गहहिो छ। र्ि कोही हवश्वासी अय्यूब जस्र्ै अो यन्र् पीडामा छ ि
र्पाईँले एलेन जी ह्वाइिको विनलाई उदृध गिे ि उसमािथ बि प्रहाि गिे भने
उसलाई कस्र्ो होला, के र्पाईँ सोच्न सक्ननहन्न छ? (दनभाुग्यवस किर्पय
समयमा ो यो कनिा भइिहे को हामी पाउाँछौँ)। र्ि उपिोक्त सिसल्लाहको सट्टा

अरूको पीडालाई हलनको पानु एलेन जी ह्वाइिकै दे हायको मन्र्व्यलाई

आो मसार् गिे ि बोल्न सहकयो भने किर् असल हनन्थ्यो होला? हेनह
ुन ोस्:
×किर्पय

समयमा

धेिैजसो

मािनसहरूले

पिमेश्विको

महान्

प्रेमलाई

औल्ीँ याउननको सट्टा पीडामा पिे का मािनसहरूलाई उहााँले न्याय गरििहननभएको छ
भनेि प्रहाि गदाु मनािसवै भएको सोच्दछन्। ो यसो गननु िर्नीहरूको असफल
सोिको

परिणामले

हो।

प्रायजसो

आफू

धमाुो मा

हनाँ

भनेि

गाली

गने

मािनसहरूले यो सोच्ननपदुछ हक र्ी दन:खमा पिे को मािनसहरू शैर्ानको
िालबाजीको ककोि दवाबमा परििहेका छन्। शैर्ानले र्ी मािनसहरूसाँग कनस्र्ा

कनस्र्ी गरििहे को हनन्छ र्ि िर्नीहरूलाई रुखो, ककोि र्था सहाननभिू र्हीन
विनहरूले र्ी मािनसहरूलाई िनिाश पानुसक्छन् ि िर्नीहरूलाई झन झन
शैर्ानको िलखेलमा धकेल्न खोज्न सक्छ।"द िमनस्त्री अभ हहिलङ्ग, पृ.
१६३बाि रूपान्र्रिर्।

एिलपज, अय्यूब ि किर्पय अरू मािनसहरूले सोिेको भन्दा ो यहााँ

वास्र्हवक रूपमा धे िै कनिाहरू ो यहााँ भइिहे का िथए। ो यसकािण एिलपजले

अय्यूबको पीडा दे खेि हत्तपत्त उनको मूल्याङ्कन गनन,ु आलोिना गनन,ु दोर्ी
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कहर्याउनन वा न्याय गननु उनको भनाई िककै भएर्ापिन ो यस परिघस्थिर्मा बोल्नन
अननघिर् िथयो।
हामीले भन्दा अरूले खिाब काम गिे ि दन:ख भोिगिहेको छ भनेि
सोिमा परि उसको मनलाई हलनको पाननक
ु ो सट्टा ो यसलाई भारि बोकाएि
िनिाशको बादलमा नपानु हामी सधैँ कसिी सजग हननपन छु भनेि दे हायका
पदहरूले कसिी दे खाउाँछन्? हेनह
ुन ोस्: मत्ती ७:१५ ×1 येशूले अझै भन्दै

जाननभयो, “अरूलाई दोर् नलगाइ अिन पिमेश्विले पिन िर्मीहरूलाई दोर्

लगाउननहन
न ेछैन 2 हकनभने जसिी िर्मीहरूले अरूलाई दोर्ी कहिाउाँछौ, ो यसिी
नै पिमेश्विले पिन िर्मीहरूलाई दोर्ी कहिाउननहन
न ेछ। जनन नापले िर्मीहरूले

ाँ ाको
अरूलाई नाप्छौ, ो यही नापले िर्मीहरूले पिन पाउनेछौ। 3 अकाुको आख

ाँ ाको मनिो हकन दे ख्दै नौ? 4 आफ्नो आख
ाँ ाको मनिो
िसन्का दे ख्नेले आफ्नो आख
ाँ ाको
पिन नदे ख्नेले आफ्नो दाजनभाइलाई कसिी भन्न सक्छौ, ‘खैखै, म िर्म्रा आख

ाँ ाको मूिो िनकाल
िसन्का िनकािलिदऊाँ?’ 5 ए कपिीहरू हो! पहहले आफ्नै आख
ाँ ाको िसन्का िनकाल्न छलुङ्ग दे ख्नेछौ।", िोमी २:१३
अिन पो अकाुको आख
×1 ो यसो भए हे िमत्र, के िर्मी अरूलाई दोर् लगाउाँछौ? िर्मीहरू जोसनकै भए
पिन दोर्ी छै नौं भनी बहाना गने काउाँ नै छै न। अकाुलाई दोर् लगाउने िर्मीले

आफैंलाई दोर्ी कहिाहाँदै छौ हकनभने अरूलाई जनन कामको दोर् लगाउाँछौ,
ो यही काम िर्मीहरू पिन गछछौ।। 2 पिमेश्विले पिन यस्र्ा काम गने
मािनसहरूलाई सो यको आधािमा दोर्ी कहिाउननहन्न छ भन्ने हामीलाई थाहा छ।

3 हे िमत्र, िर्मीहरूले यस्र्ा काम गने मािनसहरूलाई दोर्ी कहिाउाँछौ र्ि
आफू भने ो यस्र्ै काम गछछौ।। के पिमेश्विले िर्मीलाई दोर्ी कहिाउननहाँद
न ा

िर्मी उघम्कन सक्छौ? " ि १ कोिन्थी ४:५ "5 यसै कािण िर्मीहरूले क क
समयभन्दा अघि नै कसै लाई दोर् नलाऊ। आघखिी न्याय प्रभ न आउननभएपिछ नै

हननेछ। प्रभ नले नै अन्धकािमा लनकेका सबै कनिा उज्यालोमा ल्याउननहन
न ेछ ि
मान्छे का मनका कनिाहरू दे खाइिदननहन
न ेछ। ो यस बेला सबै मािनसले पाउननपने
स्याबासी पिमेश्विबाि पाउनेछ।"

मानौँ अय्यूबले आफ्नै कािणले र्ी दन:खकिहरू आइपिे का हनन ् भनेि

एिलपजले गिे को आिोप िककै िथयो िे ! र्ैपिन उनका विनहरू ो यसबेला अघशि
ि समयसनहाउाँदो िथएन। सािा मािनसहरूको प्रिर्कको रूपमा अय्यूब खडा
भएका छन्। हामी सबै जना ख्रीि ि शैर्ानको बीिमा ििलिहेको यनद्धको
भूमिीमा परििहेकाछौँ। ो यसको कािणले हामी सबै दन:ख पाइिहेकाछौँ। हामी
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सबैलाई प्रायजसो सहाननभिू र्, दया ि मायाका विनहरूको खााँिो हनन्छ, ो यसबला
कसैको गाली सनन हामी िाहनौँ। हो बेलाबखर्मा कसैले गल्र्ी गर्यो भने
उसलाई सच्िाउननपछु। ो यसको िनघम्र् समय, काउाँ ि परिघस्थिर्को ख्याल

गननप
ु छु। र्ि आफ्नो जीवन घजणु अवस्थामा पनगक
े ा, आफ्ना सन्र्ानलाई
गनमाएका ि आफ्नो शिीिमा िाऊिाऊले भरिएि खिानीको थनप्रोमा अलपत्र परि
पीडा भोिगिहेका अय्यूबलाई सो य कनिो नै हकननहोस् एिलपजका विनहरू किन
वा िनदुयी िथए।
उपसां हाि:

एिलपज ो यस्र्ो ककोि र् िथएन हकनहक उनी अय्यूबप्रिर् सहाननभिू र्

प्रकि गनु आएका िथए। र्ि उनले व्यक्त गिे का सहाननभिू र्का विनहरू उनले

हवश्वास गिे को अननसाि अय्यूबको िनघम्र् मन हलनको गने खालका िथएनन् ि
साथै पिमेश्विको िरित्रको पक्षमा बोल्न साथीले कि कानेको पिन उनको
िनघम्र् ो यस्र्ो िाहहएको जस्र्ो िथएन। साथीको भनाईमा पिमेश्वि न्यायी
भएकोले नै अय्यूब अो यन्र् दन:ख पाइिहे का िथए। ो यसकािण अय्यूबले
िभत्रिभत्र केही निाम्रो काम गिे का होलान् जसले गदाु उनले ो यस्र्ो पीडा

भोिगिहेका िथए। एिलपजको िनणुय अननसाि पिमेश्वि कसिी न्यायी भएको
दे खाउननभएको िथयो। ो यसकािण अय्यूबले आफ्नो दनखेसो पोखाउनन मनािसब
छै न भने एिलपजको र्कु िथयो।

न न्न छ। ो यसको अथु यो होइन हक
हो, पिमेश्वि न्यायी ि धमी हननह

यस पापी सां सािमा जे हनन्छ प्रो येक परिघस्थिर्मा ो यसले पिमेश्विको न्यायको
कािणले भएको हो भनेि स्पि गरि दे खाउाँछ भनन मनािसब दे घखन्दै न।

वास्र्हवकर्ा के हो भने पिमेश्विले हामीलाई ो यसिी हााँक्ननहन
न । न्यायको

समय आउाँछ, मािनसहरूले आफूले गिे को व्यवहाि अननसाि उघिर् परिणाम
प्राप्र् गनेछ र्ि अहहले नै हनन्छ भने आवश्यक छै न (प्रकाश २०:१२)।
पिमेश्विमािथ िन्ा िाखेि घजउननको एक भागिाही ीँ यो हो हक यस पापी अधमी

ि अन्यायी सां सािमा कमी भएको न्यायलाई उहााँले एक िदन दे खाउननहन
न ेछ ि
अहहले हामीले नबनझेका कनिाहरू ो यसबेला उहााँले स्पि पारििदननहन
न ेछ।

एिलपजको मनघस्थिर् जस्र्ो येशूको समयमा केही धािमुक पघण्डर् ि

शास्त्रीहरूमा पिन िथयो ि उहााँप्रिर् लघक्षर् गरि दे खाएकोबाि हामी पाउाँछौँ। र्ी
मािनसहरू अरूभन्दा आफूहरू धमाुो मा ि पिमेश्विप्रिर् िन्ावान भएको
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न रिमा िथए। येशूले एक सब्बथमा िबिामीलाई िनको
दे खाउने िाहनाको भम

पाननह
ु ाँद
न ा र्ी पघण्डर्हरू उहााँप्रिर् आक्रोस व्यक्त गिे का िथए (मत्ती १२)।
सब्बथ िदनमा पिन िोगबाि मनक्त भएि कोही खनशी नहोस् भने िर्नीहरूको
िाहनालाई

ो यसबेला

उदाङ्ग

पारिएको

िथयो।

र्ी

पघण्डर्

ि

धमुका

व्याख्याकािहरूको घििफाि येशूले गिे ि दे खाउननभएको कनिा किर्को स्पि छ

भने कनिाको ज्ञान हामीले पाएको सन्दभुमा पिमेश्विलाई प्रेम गने ि उहााँको
नाउाँलाई सनिघक्षर् िाख्न जोघशलो हनने हामीहरूले पिन यो कनिाको ख्याल

िाख्ननपछु ×23 “ए धमु-गनरु ि फरिसीहरू हो! िर्मीहरूलाई िधक्काि! िर्मीहरू
कघत्त कपिी छौ। िर्मीहरू बाबिी, सनप ि जीिाको उब्जनीबाि दश भागको
एक भाग पिमेश्विलाई ििाउाँछौ। र्ि न्याय, दया ि हवश्वासजस्र्ा व्यवस्थाका

मनख्य कनिाहरूको िाहहाँ िर्मीहरू वास्र्ै गदै नौ। दशाांस िदननको साथसाथै न्याय,
दया ि हवश्वास पिन िर्मीहरूले गननु पथ्यो। 24 िर्मीहरू अन्धा अगनवा हौ
हकनभने िर्मीहरूले भ नसननालाई र् िाल्छौ, र्ि ऊाँिलाई भने िनल्छौ।"
घिन्र्नमनन:
अ

कसै लाई हाम्रो सहाननभिू र् ि करूणा प्रकि गनु आवश्यक
भएको समय ि सच्याउनन पने समयको बीिमा कसिी फिक
छन ट्याउने?

दन:ख

पाइिहेका

मािनसहरूको

मािमलामा

िर्नीहरूकै पाप ि गलर् कािणले भएको हो भनेि कोट्याएि
आगोमा घिऊ हाल्ननको सट्टा हामीहरूमा दया, करुणा ि
सहाननभिू र्ले भरिपूणु भयो भने किर्को उत्तम हनन्छ भने
कसिी आो मसार्् गने?
आ.

अय्यूब ४ ि ५मा एिलपजका विनहरू फेरि पढ्ननहोस्।

अय्यूबले दन:ख भोिगिहेको समयभन्दा कनन परिघस्थिर्मा र्ी
विनहरू उघिर् ि िकक हनन्थ्यो होला?

ई.

मानौँ खिानीको थनप्रोमा लोिप्रोि भएि बसेका अय्यूबको िमत्र
र्पाईँ भएि उनकहााँ भेट्न जानन हनन्छ िे । ो यस समयमा
र्पाईँले उनलाई के भनन हनन्थ्यो ि हकन? यिद अय्यूबको

न एको भए र्पाईँलाई सहाननभिू र् प्रकि गनु
काउाँमा र्पाईँ हननभ
आउनेहरूबाि र्पाईँले के अपेक्षा गननह
ु न्न छ?
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