
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : भजन ११५:१-८, व्यवःथा १०:१७-२२, भजन 
१०१:१, यशैया १:१०-१७, यशैया ५८ र मकूर् स १२:३८-४०। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "६ अन् यायको बन् धन फुकाल् न, जवुाको डोरी 
फुकाल् न, र अत् याचारमा परेकाह लाई मकु्त गराउन, हरेक जवुा भाँिचिदन मैले 
चनेुको उपवास यही होइन र? ७ आफ् नो भोजन भोकािसत बाँड़चूड़ँ गनुर्, र घर 
नभएका गरीबह लाई शरण िदन,ु ना ोलाई देखेर लगुा लगाइिदन,ु र आफ् नो 
जात-भाइह बाट वा आफूबाटै नलकु् न,ु होइन र?  (यशैया ५८:६-७ 
पान्तिरत)। 

गिरब, िनमखुा, िपछिडएका, िपिडत, शोिषत, अन्याय र अत्याचारमा 
परेका, दवाइएका, जातभातको नाउँमा हेिपएकाह लाई गिरने दवु्यर्वहारको 
िब मा चक  आवाज उठाउन परुानो करारका अगमवक्ताह  सिबए िथए 
भनेर परुानो करारको पःुतकलाई सरसतीर् हेिरयो भने थाहा पाइन्छ। आफ्ना 
विरपिर रहेका जीिवत सनातन सिृ कतार् परमेँ वरूित आःथा नराख् ने रा का 
मािनसह को जनु व्यवहार िथयो त्यसलाई देखेर परमेँ वरले र उहाँका 
अगमवक्ताह  ितनीह ूित अत्यन्तै बोधको वषार् वषार्उनभुएको िथयो (आमोस 
१,२मा त्यस मािमलामा केही उदाहरणह  िदइएका छन)्। परमेँ वरूित 
आःथा तथा िवँ वास नराख् नेले जे गरे त्यसूित व्यक्त गिरएको आबोस त 
आफ्नै ठाउँमा छ तर परमेँ वरका जनह  भनाउँदाह ले न (मान  वतर्मान 
पिरूआेयमा इसाईह ) जनु 
  अधमर् र असभ्यता आफूभन्दा कमजोरमािथ देखाए र त्यसूित 
ितनीह ूित परमेँ वर र उहाँका अगमवक्ताह ले ठूलो अफसोच व्यक्त गरेका 
िथए र  िरस पिन पोखाएका िथए। परमेँ वरका जनह ले उहाँका आिशषह  

६ 
  

केवल सिृ टकतार् परमे वरको केवल सिृ टकतार् परमे वरको 
मात्र उपासना गरमात्र उपासना गर  
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ूसःतमाऽामा पाएका िथए तर ितनीह लाई आफूह मामाऽ राखेका िथए र 
अ लाई वेवाःता गरेका िथए। ती इॐाएलीह  आफ्नो इितहासितर 
फिकर् नपुथ्य , परमेँ वरले िदनभुएका िविभ  िविधिवधानह ूित कृत  हनुपुथ्य  
र कुन असल, न्यायोिचत, उिचत र धमीर् हो सो थाहा पाएर सही बाटोमा 
िहँड्नपुथ्य  सो थाहा पाएर चल्नपुथ्य । तर दभुार्ग्यवस, ूायजसो ती 
इॐाएलीह  परमेँ वरको चाहनामा चलेका िथएनन ् जसले गदार् ितनीह को 
पितत र द:ुखद अवःथाको वणर्न गिर अगमवक्ताह ले चक  आवाज उठाउन 
बाध्य हनुपुरेको िथयो। परुानो करारका अगमवक्ताह ले उठाएका न्याय र 
अन्यायका धेरै मह वपूणर् र ूचिलत आवाजह  मािनसह का धािमर्क तथा 
आराधनाका िबयाकलापह को पिरवेशमा उठाएका िथए भ े कुरा प ा 
लगाउन ुउत्सकुता जगाउने खालका छन।् परमेँ वरलाई गिरने सत्य उपासना 
वा आराधना केवल औपचािरकता पूरा गनर् धािमर्क िविधह  पालन गरेरमाऽ 
देखाउने कुरा होइन भनेर हामी यस अध्यायमा हेनछ । यिद हामी सत्य 
परमेँ वरूित िन ावान भएर उहाँको पूजा इमान्दािरतासाथ गछ  वा उपासना 
गछ  भने अ को िहतूित देखाउनभुएको परमेँ वरको चासोलाई आत्मसात ्
गनपछर् र िविसर्एका, दिवएका, िपछिडएका, हेिपएका, दिरि आिदह को उत्थान 
गनर् ूयत् नशील भइनै रहनपुछर्। परमेँ वरको चाहना अनसुार हाॆो जीवनशैली 
ढाल्न ुनै सत्य उपासना हो।  
 
१. मूतीर्पूजा र उित्पडन अथार्त ्दमन  
      परमेँ वरको अगवुाइमा इॐाएलीह  िमौदेशबाट फकको केही 
समयमा नै उहाँले ितनीह सँग िसनैको पहाडमा भेट्नभुएको िथयो। उहाँले 
ितनीह लाई दश आ ाह  िदएर सम्बोधन गनुर्भएको िथयो र ती आ ाह  
पत्थरको पाटीमा आफ्नै हातले लेखेर मोशा माफर् त ितनीह लाई िदनभुएको 
िथयो। ती दश आ ाह मा ूथम ् दईु आ ाह मा उहाँबाहेक अ  कुनै 
देवीदेवताह को पूजा नगनुर् र आफ्नै हातले खोपी मूतीर् बनाएर "हामीह को 
परमेँ वर यही हो" भनेर पूजा गिर उहाँको अपमान गनर् नहनेु आदेश लेिखएको 
िथयो (ूःथान ्२०:१-६ "१ अिन यी सब कुरा परमेँ वरले भन् नभुयो: २ "म 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वर हुँ, जसले ितमीह लाई िमौदेश, अथार्त ् 
दासत् वको देशबाट िनकालेर ल् याए।ँ ३ "मबाहेक अ  कुनै देवता-देवीह  
नमान् नू। ४ "आफ् ना िनिम् त खोपेर कुनै िकिसमको मूितर् नबनाउनू, मािथ 
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आकाश अथवा तल पथृ् वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको 
ूितमूितर् नबनाउनू।   
  ५ ितनीह का साम ु निनहरुनू, ितनीह को पूजा नगनूर्, िकनिक म 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वर डाह गन परमेँ वर हुँ। मेरो अवहेलना गन 
िपता-पखुार्का अधमर्को दण् ड उनीह का सन् तानह लाई उनीह का तेॐो र 
चौथो पःु तासम् म िदनेछु, ६ तर मलाई ूमे गन र मेरा आ ाह  पालन 
गनह का हजार  पःु तामािथ म कृपा गनछु")। त्यसको ूत्यु रमा ितनीह ले 
परमेँ वरले भ ुभएको सबै कुरा पालन गनर् बाचा बाँधे ( ूःथान २०:१-१४ 
"१ फेिर उहाँले मोशालाई भन् नभुयो, "ितमी, हा न, नादाब, अबीहू र 
इॐाएलका धमर्-गु ह मध् ये स री जना परमूभकुहाँ मािथ उक् लेर आओ, र 
टाढ़ैबाट आफ् नो भिक्त चढ़ाओ। २ तर मोशा माऽ परमूभकुहाँ आओस ्, 
अ ह चािहँ निजक नआऊन ्। मािनसह  पिन त् योिसत मािथ उक् लेर 
नआऊन ्।" ३ जब मोशाले गएर परमूभकुा सबै कुरा र िविधिवधानह  
मािनसह लाई सनुाए, तब ितनीह  सबैले एकै सोर गरी भने, "परमूभलेु 
भन् नभुएका सबै वचनह  हामी पालन गनछ ।" ४ तब मोशाले परमूभकुा 
सबै वचनह  लेखे।  

िबहान सबेरै उठेर मोशाले पवर्तको पल् लो छेउमा एउटा वेदी बनाएर 
इॐाएलका बा॑ कुलअनसुार बा॑ वटा ढु ाका खम् बा उभ् याए। ५ तब ितनले 
इॐाएलका जवानह लाई पठाए, र ितनीह ले परमूभकुो िनिम् त होमबिल र 
साढ़ेह को मेलबिल चढ़ाए। ६ मोशाले आधा रगत िलएर कचौरामा हाले, र 
आधा रगतचािहँ वेदीमा छक। ७ त् यसपिछ ितनले करारको पःु तक िलएर 
मािनसह का सामनु् ने पढ़े। ितनीह ले जवाफ िदए, "परमूभलेु भन् नभुएका 
सबै कुरा हामी गनछ  र आ ाकारी हनेुछ ।" ८ तब मोशाले रगत िलएर 
मािनसह मािथ छक, र भने, "हेर, यो त् यस करारको रगत हो, जो 
परमूभलेु आफ् ना यी सबै वचनअनसुार ितमीह िसत बाँध् नभुएको छ।" ९ 
त ् यसपिछ मोशा, हा न, नादाब, अबीहू र इॐाएलका धमर्-गु ह मध् ये स री 
जना मािथ उक् ले, १० र इॐाएलका परमेँ वरलाई देखे। उहाँका खु ामिुन 
नीरले छापेको, आकाशजः तै सफा भएको पेटीजः तो िथयो। ११ तर उहाँले 
इॐाएलीह का नाइकेह का िव मा आफ् नो हात उठाउनभुएन, र ितनीह ले 
परमेँ वरलाई देखे र खानपान गरे।  १२ अिन परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, 
"पवर्तमािथ मकहाँ आएर यहाँ बस ्। ितमीले ितनीह लाई िसकाउनलाई मैले 
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लेखेका व् यवः था र आ ाह का िशला-पाटीह  ितमीलाई िदनेछु।" १३ तब 
मोशा र ितनका सेवक यहोशू उठेर परमेँ वरको पवर्तमा गए। १४ मोशाले 
धमर्-गु ह लाई भने, "हामी ितमीह कहाँ नआउञ् जेल ितमीह  यही ँ
हामीह लाई पखर्। हा न र हूर ितमीह सँग छन ्। कसैको केही िववाद भए 
ितनीह कहाँ जाऊन ्।" 
   तर जब मोशा पहाडमा उक्लेर गएको झण्डै छ हप् ता िबत्दा पिन 
उनी फकर नआएपिछ मािनसह  आि न थाले र आरोनसँग कचकच गनर् 
थाले। ितनीह ले मोशाको स ा अक  अगवुा चािहयो भनेर माग गनर् थाले। 
मोशाको अनपुिःथितमा ितनीह ले हा नलाई आफ्नो अगवुा ःवीकार गनर् 
चाहेनन।् हा न पिन के ग ँ के ग ँ भएर आि दैँ सबैसँग ितनीह को सनुका 
गहनाह  मागे र आगोमा पगालेर सनुको बाछो बनाए। "ल, अब 
ितमीह लाई अगवुाइ गन भगवान यी नै हनु"् भनेर मािनसह को साम ुरािख 
िदए। मािनसह  खशुी भएर त्यसको साम ु ितनीह ले होमबली र पशबुली 
चढाए। ितनीह  जाँड रक्सीले मातेर नाचगान र उ ाउलो भएर मोजमज्जामा 
डबु्न थाले (ूःथान ३२:६)। परमेँ वर र मोशा ितनीह को चितर्कलादेिख 
वाक् क भए। परमेँ वरसँग बाचा बाधेँको छोटो समयमा नै ितनीह  
परमेँ वरबाट तकर गए र िमौदेशमा पूजा गिरने गाइको बाछोलाई परमेँ वर 
भनेर पूजा गनर् थाले। परमेँ वरले ितनीह  सबैलाई तरुन्तै दण्ड िदन 
चाहनभुएको िथयो तर ितनीह ले पाउनपुन दण्डबाट बचाउन मोशाले 
परमेँ वरसँग िबिन्त गरे ( ूःथान ३२:३०-३४ "३० भोिलपल् ट मोशाले 
मािनसह लाई भने, "ितमीह ले ठूलो पाप गरेका छौ। तर अब म 
परमूभकुहाँ उक् लेर जानेछु। शायद ितमीह को यो पापको िनिम् त म 
ूायिँ चत गनर् सक् छु होला।" ३१ अिन मोशाले परमूभकुहाँ फिकर् गएर यसो 
भने, "हाय! " यी मािनसह ले कः तो ठूलो पाप गरेका छन ्! ितनीह ले 
आफ् ना िनिम् त सनुका देवताह  बनाएका छन ्। ३२ तापिन तपाईंले 
ितनीह को पाप क्षमा गनुर्हनु् छ होला" हनु् न भनेता, तपाईंले लेख् नभुएको 
पःु तकबाट मेरो नाउँिनशानै मेिटिदनहुोस ्।३३ तब परमूभलेु मोशालाई 
भन् नभुयो, "जसले मेरो िव मा पाप गरेको छ, त् यसलाई नै म आफ् नो 
पःु तकबाट मेिटिदनेछु। ३४ अब जाऊ, मैले ितमीलाई भनेको ः थानमा 
मािनसह लाई अगवुाइ गरेर लैजाऊ, र मेरा दूत ितॆो अिगअिग जानेछन ्, 
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तापिन ितनीह लाई सजाय िदने समय आएपिछ म ितनीह को पापको दण् ड 
िदनेछु")। 
    आफ्नै हातले मूतीर् बनाएर "हाॆो परमेँ वर यही हो" भनेर पूजा गन 
बानी परमेँ वरका जनह मा बारम्बार देखा परेको िथयो। इॐाएल र यहूदाका 
कितपय राजाह को इितहासमा मूतीर् पूजाको िबिगिबिग चलेको  कुरा लेिखएको 
छ। ती देवीदेवताह को पूजा गन कितपय संःकारह  वाक् क लाग्दो, िनलर्ज्ज 
र िदक् क लाग्दो िथयो। बालकह लाई नरबली िदने धमर् पिन िभिऽएको 
िथयो। आफ्ना जनह  त्यःतो घिृणत िबयाकलापमा संलग्न भएका र उहाँूित 
गरेको िवँ वासघातबाट फकार्उन परमेँ वरले अगमवक्ताह लाई बारम्बार 
पठाउनभुएको िथयो। ती अगमवक्ताह ले मािनसह लाई पनुजार्गरण र सधुार 
गनर् आवाज उठाएका िथए। ती आवाजह मा गिरब, दिवएका, िपिडत, खाँचोमा 
र आवँयक परेकाह ूित पिन न्यायोिचत व्यवहार गनर् लगाइएको िथयो।  
   भजन ११५मा लेखकले के िनणार्यक िवषयवःतलुाई औलँ्याइएका 
छन?् हेन ुर्होस:् "१ हाॆो होइन, हे परमूभ,ु हाॆो होइन, तर तपाईंको क णा 
र िवँ वसनीयताको खाितर तपाईंको आफ् नै नाउँको मिहमा होस ्।  २ जाितह ले 
िकन यसो भन् छन ्, "ितनीह का परमेँ वर कहाँ छन ्? ३ हाॆा परमेँ वर 
ः वगर्मा हनुहुनु् छ, उहाँले जे चाहनहुनु् छ त् यही गनुर्हनु् छ।  ४ तर ितनीह का 
मूितर्ह  मािनसह का हातले कँुिदएका, सनु र चाँदीका कलाह  माऽ हनु ्। ५ 
ितनीह का मखु छन ्, तर बोल् न सक् दैनन ्। आखँा छन ्, तर देख् न सक् दैनन ्। 
६ कान छन ्, तर सनु् न सक् दैनन ्। नाक छन ्, तर सुघँ्  न सक् दैनन ्। ७ हात 
छन ्, तर छाम् न सक् दैनन ्। खु ा छन ्, तर िहँ  न सक् दैनन ्। ितनीह  आफ् ना 
गलाबाट कुनै आवाजै िनकाल् न सक् दैनन ्। ८ ितनीह लाई बनाउनेह  पिन 
ितनीह जः तै हनेुछन ्। र ितनीह मािथ भरोसा राख् नेह  पिन सबै उः तै 
हनेुछन ्।  ९ हे इॐाएलको घराना, ितमीले परमूभमुा भरोसा राख: ितनीह का 
सहायक र ढाल उहाँ नै हनुहुनु् छ। १० हे हा नको वंश, परमेँ वरमा भरोसा 
राख् : ितनीह का सहायक र ढाल उहाँ नै हनुहुनु् छ। ११ ितमीह , जो 
परमूभकुो भय मान् छौ, उहाँमा भरोसा राख: ितनीह का सहायक र ढाल उहाँ 
नै हनुहुनु् छ।  १२ परमूभलेु हामीलाई सम् झनहुनु् छ, र हामीलाई आशीवार्द 
िदनहुनेुछ। उहाँले इॐाएलको घरानालाई आशीवार्द िदनहुनेुछ, उहाँले हा नको 
वंशलाई आशीवार्द िदनहुनेुछ। १३ ठूला र साना दवैु परमूभकुा भय 
मान् नेह लाई उहाँले आशीवार्द िदनहुनेुछ। १४ परमूभलेु ितमीह लाई विृ  
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ग न ्, ितमीह  र ितमीह का सन् तानलाई।  १५ ः वगर् र पथृ् वी सजृनहुनेु 
परमूभबुाट ितमीह लाई आिशष ् िमलोस ्। १६ सव च् च ः वगर् त परमूभकैु हो,  
तर पथृ् वीचािहँ उहाँले मािनस-जाितलाई ूदान गनुर्भएको छ। १७ मतृकह ले 
परमूभकुो ूशंसागदनन ्, मतृ-लोकमा जानेह ले उहाँको ूशंसा गदनन ्। १८ 
तर हामी त अिहले र सदासवर्दा परमूभकुो ः तिुत गदर्छ । परमूभकुो ूशंसा 
गर! " 
    हामीले पूजा गरेका र हामीह ले फोकस वा केन्ििवन्द ु बनाएका 
बःत ु जःतै हामी हनेु हाॆो मानवीय ःवभाव छ। पत्थरलाई पूजा गनार्ले 
पत्थरको जःतै दय हनेु भएकाले अ ूित चासो देखाउने र न्याय गन 
चलनमा कमी हनु ुःवभािवकै िथयो। न्याय र क णामय परमेँ वरको पूजा गनर् 
छोडेर आफ्ना िछमेकी देशह का नक् कली देवीदेवताह को पूजा गनर् जाँदा 
उहाँका जनह मा परमेँ वरका आदशर् चिरऽलाई त्यागेर अ ूित िचसो 
व्यवहार गन बानीको िबकास भएको िथयो। ती देवीदेवताह  बुर, यु ूमेी र 
सन्तान िदने हनु्छन ्भनेर ूायजसो िचऽण गिरएको िथयो। जब ितनीह ले अ  
देवीदेवताह लाई पूजा गनर् थाले तब ितनीह को मनिःथितमा धेरै पिरवतर्न 
आएको िथयो। अ ूित गिरने व्यवहारमा पिन ितनीह को मन पिरवतर्न भएको 
िथयो। यिद ितनीह  परमेँ वरूित बफादारी भएर बसेको भए अ को 
आवँयकताूित ितनीह  संवेदनशील भएर आफूसँग भएका भागह  बाँिडच ुडँी 
गन िथए। 
    हामीले कसको पूजा गछ  त्यःतै चिरऽ हाॆो हनु्छ भ  े धारणाको 
बारेमा सोच्नहुोस।् वतर्मान समयमा हातले बनाइएका मूतीर्ह लाई नै देवता 
भनेर नमानेतापिन अ  के के तत्वह  छन ्जसले परमेँ वरको ठाँउमा ितनीह  
हाॆो भगवान हनु गएका छन?् 
 

२. पूजा तथा आराधना गनुर्को कारण   
     परमूभ ुसनातन सिृ कतार् परमेँ वरको माऽ पूजा वा उपासना गनुर् र 
उहाँको भिक्तमागर्मा िहँड्न उहालेँ आफ्ना जनह लाई बारम्बार जोडदार 
अनरुोध गिररहनभुएको तथ्य बाइबलभिर हामी पाउँछ । तर उहाँको भिक्तमा 
वा उहाँलाई पूजा गरेरमाऽ िकन िहँड्ने भ े कारणह  पिन बाइबलमा 
बारम्बार तेःयार्इरहेको पाइन्छ। उहाँ को हनुहुनु्छ, उहाँले के गनुर्भयो र 
उहाँका िविभ  गणु, ःवभाव र खबुीह ले गदार् उहाँ पजुनीय हनुभुएको हो 
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भनेर बाइबलमा बताइएको छ। उहा ँसबैको भलो िचताउने गिुणलो हनुहुनु्छ, 
उहाँ न्यायी हनुहुनु्छ, उहाँ क णामय र दयाल ुहनुहुनु्छ, उहाँ सबैको िहतको 
िनिम्त िफिब गनुर्हनु्छ ियनै गणुह  परमेँ वरमा छन।् परमेँ वर को हनुहुनु्छ, 
हाॆो िनिम्त उहाँले के गनुर्भयो (िवशेष गरेर येशूको बुसमा), र उहाँले के गनुर् 
हनेुछ भनेर िदनभुएको बाचाह लाई सिम्झरहँदा उहाँ को हनुहुनु्छ भ े कुरामा 
हामी ःप  हनु्छ । त्यसले गदार् उहाँको पूजा वा उपासना गनर्, उहाँको 
भिक्तमागर्मा िहँड्न र उहाँको ःतिुतूशंसा गनुर्पन िबना कुनै कारणले होइन भ ै 
कुरालाई हामीले आत्मसात ्गनपछर्। 
    मानव ूाणीले कुन ् अिभूाय वा सम्ूरेणाको कारणले परमेँ वरको 
आराधना र ःतिुत गनुर्पछर् भनेर देहायका केवल केही पदह मा पढ्नहुोस:् 
व्यवःथा १०:१४-२२ "१४ आकाशह , सव च् च आकाशमण् डलह , र पथृ् वी 
र त् यसमा भएका जे-जित छन ्, ती सबै परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरकै हनु ्। 
१५ तापिन ितमीह का िपता-पखुार्मा नै आफ् नो प् यार खन् याई परमेँ वरले 
ितनीह लाई ूमे गनुर्भयो, र आज ितमीह ले देखेझ ितनीह का सन् तान 
ितमीह लाई नै सबै जाितह का माझबाट उहाँले चनु् नभुयो। १६ यसकारण अब 
आफ् ना दयको खतना गर, र अबदेिख उसो हठी नहोओ। १७ िकनिक 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वर नै ईँ वरह का परमेँ वर र ूभहु का परमूभ,ु 
महान ् परमेँ वर, शिक्तशाली र भययोग् य हनुहुनु् छ। उहाँले कसैको पक्षपात 
गनुर्हनु् न, र उहाँले किहल् यै घूस िलनहुनु् न। १८ उहाँले अनाथ र िवधवाह लाई 
समथर्न गनुर्हनु् छ, र ूवासीह लाई ूमे गनुर्हनु् छ र उनीह लाई भोजन र वः ऽ 
िदनहुनु् छ। १९ यसैकारण ितमीह ले पिन ूवासीह लाई ूमे गनुर्पछर्, िकनिक 
िमौमा ितमीह  पिन ूवासी िथयौ। २० परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरको डर 
ितमीह ले मान, उहाँको सेवा गर, उहाँलाई पिबराख, र उहाँकै नाउँमा 
ितमीह ले शपथ खाओ। २१ उहाँ नै ितमीह का ूशंसाको पाऽ हनुहुनु् छ। 
उहाँ नै ितमीह का परमेँ वर हनुहुनु् छ, जसले ितमीह का िनिम् त ितमीह का 
आफ् नै आखँाले देखेका ती महान ् र आँ चयर्पूणर् कायर्ह  गनुर्भयो। २२ 
ितमीह का िपता-पखुार्ह  त स री जना माऽ िमौमा गएका िथए, तर अब 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले ितमीह लाई आकाशका ताराझ अनिगन् ती 
पानुर्भएको छ।", भजन १०१:१ "म तपाईंको ूमे र न् यायको गीत गाउनेछु,  
हे परमूभ,ु म तपाईंको ूशंसा गाउनेछु।", भजन १४६ "१ हल् लेलूयाह! ए 
मेरो ूाण, परमूभकुो ूशंसा गर ्! २ म जीवनभिर परमूभकुो ूशंसा गनछु, म 
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जीिवत रहञु् जेल मेरा परमेँ वरको ः तिुत गाई नै बः नेछु।  ३ आफ् नो भरोसा 
संसारका शासकह मािथ नराख, मरणशील मािनसमािथ, जसले बचाउन 
सक् दैनन ्। ४ जब ितनीह को आत् मा िनः कन् छ, ितनीह  माटोमा 
िमिलहाल् छन ्। त् यही िदन ितनीह का योजनाह  पिन नं ट हनु् छन ्।  ५ त् यो 
मािनस धन् यको हो, जसको सहायता याकूबका परमेँ वरमा छ, जसको आशा 
परमूभ ुत् यसका परमेँ वरमा हनु् छ। ६ उहाँ ः वगर् र पथृ् वी, समिु र त् यसमा 
भएका यावत ् थोकका सिृं टकतार् हनुहुनु् छ। परमूभ ु सदाकालको िनिम् त 
िवँ वासयोग् य रहनहुनु् छ।  ७ उहाँले अत्याचारमा परेकाह का पक्षमा न् याय 
िदनहुनु् छ, र भोकाह लाई भोजन िदनहुनु् छ। परमूभलेु कैदीह लाई मकु्त 
गिरिदनहुनु् छ। ८ परमूभलेु अन् धाह का आखँा खोिलिदनहुनु् छ। परमूभलेु 
दिबएकाह लाई उठाउनहुनु् छ। परमूभलेु धमीर्जनलाई ूमे गनुर्हनु् छ। ९ 
िवदेशीह लाई परमूभलेु रक्षा गनुर्हनु् छ! अनाथ र िवधवालाई उहाँले 
सँभाल् नहुनु् छ, तर दुं  टह का यिुक्तह  उहाँले िवफल पानुर्हनु् छ। १० परमूभलेु 
सदासवर्दा राज् य गनुर्हनेुछ, ए िसयोन, ितॆा परमेँ वरले पःु त -पःु त सम् म राज् य 
गनुर्हनेुछ। हल् लेलूयाह!", यशैया ५:१६ "तर सवर्शिक्तमान ् परमूभकुो नाउँ 
इन् साफ ारा उच् च हनेुछ, र पिवऽ परमेँ वरले आफ् नो धािमर्कता ारा आफूलाई 
पिवऽ देखाउनहुनेुछ।" र यशैया ६१:१०-११ "१० म परमूभमुा सा॑ै 
आनिन् दत हनु् छु। मेरो ूाणले मेरा परमेँ वरमा आनन् द मनाउँनेछ। िकनिक 
उहाँले मलाई उ ारको पोशाक लगाइिदनभुएको छ, र उहाँले मलाई 
धािमर्कताको वः ऽले ढाक् नभुएको छ, जसरी दलुहाले आफ् नो िशर पूजाहारीले 
िसँगारेझ िसँगाछर्न ्, र दलुहीले आफैलाई रत् नह ले आभिूषत गिछर्न ्। ११ 
िकनिक जसरी भिूमले आफ् नो िब वा उमाछर्, र जसरी बगचाले बीउह  उमाछर्, 
त् यसरी नै परमूभ ु परमेँ वरले धािमर्कता र ूशंसा सारा जाितह का सामनु् ने 
उत् पि  गनुर्हनेुछ।"  
  मािथ िदइएका परमेँ वरका गणुह ले गदार् उहाँका जनह ले उहाँको 
ःतिुतआराधना गनुर् कुनै नौलो कुरा िथएन। अत्यन्तै उत्सािहत समयमा 
उल्लासकासाथ भएर उहाँका जनह ले परमेँ वरको ूशंसा गरेको पाइन्छ। 
जब िक इॐाएलीह  िमौदेशबाट छुट्कारा पाएर आउँदा राजा फारोको 
आबमणलाई रोक्न परमेँ वरले हःतके्षप गनुर् भएको िथयो तब त्यसबेला 
ःवतन्ऽताको आवाज उठाएर उहाँूित आभारी भएर इॐाएलीह ले उहाँको 
आराधना र ःतिुत गरेका िथए। ितनीह लाई परमेँ वरले लाल समिुबाट उ ार 
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गरेर ल्याउन ुभएको िथयो। त्यसमा अत्यन्तै हिषर्त भएर मोशा र उनकी िददी 
िमिरयमले परमेँ वरको ःतिुत गाउन मािनसह लाई अगवुाइ गरेका िथए 
(ूःथान १५:१-२१ "१ तब मोशा र इॐाएलीह ले परमूभकुो नाउँमा यो 
ः तिुत गाए: "म परमूभकुो ः तिुतगान गाउनेछु, िकनिक उहाँ धेरै 
उचािलनभुएको छ। घोड़ा र त् यसको सवारलाई उहाँले समिुमा फािलिदनभुएको 
छ। २ परमूभ ुनै मेरो शिक्त र गीत हनुहुनु् छ, र उहाँ मेरो मिुक्त हनुभुएको 
छ। उहाँ मेरा परमेँ वर हनुहुनु् छ, म उहाँको ः तिुत गनछु। मेरा िपता-पखुार्का 
परमेँ वर, म उहाँको नाउँ उच् च पानछु। ३ परमूभ ु नै यो ा हनुहुनु् छ, 
उहाँको नाउँ परमूभ ुहो। ४ फारोका रथह  र उनका सेनालाई समेत उहाँले 
समिुमा फािलिदनभुएको छ। फारोका सवर्ौें ठ अिधकृतह  लाल समिुमा 
डबेु। ५ गिहरा पानीले उनीह लाई छोपे। उनीह  ढु ाझ गिहराइमा डबेु। 
६ "हे परमूभ,ु तपाईंको दािहने बाहलुी शिक्तमा ूतापी िथयो, हे परमूभ,ु 
तपाईंको दािहने बाहलुीले शऽहु लाई चकनाचरू पार् यो। ७ तपाईंका िव मा 
उ  नेह लाई तपाईंका गौरवको उच् चतामा तपाईंले तल झानुर्भयो। तपाईंले 
आफ् नो जल् दो बोध ूकट गनुर्भयो, र त् यसले उनीह लाई ठोसाझ भः म 
पार् यो। ८ तपाईंका नाकको सासले पानीको थुू ो लाग् यो, उिलंद  पानी एकै 
थुू ो भई पखार्लजः तो िः थर भई उिभयो, गिहरो पानी समिुको बीचमा जम् यो। 
९ "शऽलेु धाक लगायो, "म ितनीह लाई खेदेर भे ाउनेछु, लिुटएका मालह  
म बाँ  नेछु। ितनीह मा म टन् न भोज गनछु। म मेरो तरवार थतु् नेछु, र मेरो 
हातले ितनीह लाई नं ट पानछु"। १० तर तपाईंले आफ् नो सास फुक् नभुयो, 
र समिुले उनीह लाई छोप् यो। शिक्तशाली समिुमा उनीह  सीसाझ डबेु। 
११ "हे परमूभ,ु देवताह मा तपाईंझ को छ र?  

पिवऽतामा अित महान ्, मिहमामा भययोग् य, र उदेकका कमर् गनुर्हनेु 
तपाईंझ को छ र? १२ तपाईंले आफ् नो दािहने बाहलुी पसानुर्भयो, र पथृ् वीले 
उनीह लाई िनिलहाल् यो। १३ "तपाईंले छुटकारा गनुर्भएका मािनसह लाई 
तपाईंले आफ् नो नचकु् ने ूमेमा डोर् याउनहुनेुछ। तपाईंले आफ् नो शिक्त ारै 
ितनीह लाई आफ् नो पिवऽ वासः थानमा अगवुाइ गनुर्हनेुछ। १४ जाितह ले 
सनु् नेछन ् र काम् नेछन ्। पिलँ त देशमा वास गनह लाई पीडाले पबनेछ।  
१५ एदोमका अिधपितह  भयभीत हनेुछन ्, मोआबका नेताह लाई कम् पले 
पबनेछ। कनानका सारा बािसन् दाह  पग् लनेछन ्, डर र ऽास उनीह मािथ 
पनछ। १६ हे ूभ,ु तपाईंका ूजा पार नहोउञ् जेल, तपाईंले िकन् नभुएका 
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ूजा पार नहोउञ् जेल तपाईंका पाखरुाको शिक्तले उनीह  पत् थरझ अचल 
रहनेछन ्।  १७ तपाईंले ितनीह लाई ल् याएर तपाईंको आफ् नो उ रािधकारको 
पवर्तमा रोप् नहुनेुछ" त् यसै ठाउँमा, हे परमूभ,ु जो तपाईंले आफ् नो वासको 
िनिम् त बनाउनभुयो, त् यही पिवऽः थानमा, हे परमूभ,ु जो तपाईंका बाहलुीह ले 
ः थापना गरे। १८ परमूभलेु सदासवर्दै राज् य गनुर्हनेुछ।" १९ जब फारोका 
घोड़ाह  र उनका रथह  र घोड़चढ़ीह  समिुमा परे, तब परमूभलेु 
उनीह मािथ समिुको पानी फकार्एर ल् याउनभुयो, तर इॐाएलीह  समिुको 
बीचबाट ओबानो जिमनमा िहँड़ेर गए। २० तब हा नकी िददी, िमिरयम 
अगमवािदनीले हातमा खजड़ी िलइन ्, र सबै ः ऽीह  पिन खजड़ी िलएर नाच् दै 
ितनका पिछपिछ िनः के।  २१ िमिरयम यसो भन् दै गाउन लािगन ्: "परमूभकुो 
ः तिुत गाओ, िकनभने उहाँ धेरै उचािलनभुएको छ। घोड़ा र त् यसको सवारलाई 
उहाँले समिुमा फािलिदनभुएको छ")।  
   यःतो अत्यन्तै तनाव र संवेदनशील समयह मा परमेँ वरले ूकट गनुर् 
भएको न्याय र क णालाई किहल्यै पिन िबसर्ननहनेु हो। जब इॐाएलीह को 
बीचमा परमेँ वरले ितनीह को िनिम्त देखाउनभुएको पु षाथर्का कथाह  
िनयिमत पमा आराधनाको समयमा बताइरहन्थे तब आउने िपढँीह ले 
त्यसबाट ूरेणा पाएर परमेँ वरको काम र न्यायको ूशंसा गन ूरेणा 
िनरन्तर पमा पाउँथे। ती कथाह  भनेर परमेँ वरको आराधना गन उत्साहको 
उदाहरण व्यवःथा १०:१७-२२मा उल्लेख गिरएको छ। ूथमत: परमेँ वरको 
न्यायले नै उहाँ को हनुहुनु्छ भनेर बताउँछ। यो गणु उहाँको परमआवँयक 
चिरऽको मूल तत्व हो। "परमेँ वरले गलत काम गनुर्हनु्छ भनेर सोच्न ु नै 
असम्भव छ। सवर्शिक्तमान परमेँ वरले आफ्नो न्यायको कामलाई िबगानुर्हनु्छ 
भनेर हामीले किहल्यै पिन सोच्नहुु " (अय्यूब ३४:१२ पान्तिरत)। 
परमेँ वर न्यायी हनुहुनु्छ र उहाँले न्यायूित चासो देखाउनहुनु्छ-यो एउटा मूल 
कारण हो जसले गदार् उहाँ हाॆो आराधना र ूशंसाको योग्य हनुभुएको छ। 
  दोॐोमा, उहाँको न्याय र धािमर्कता उहाँका जनह को पक्षमा 
देखाउनभुएको छ। जो गिरब, दिवएका, िपछिडएका, जातभात वा िवदेशी भनेर 
अलग्याइएका पीिडत भएका र अन्यायमा परेकाह को पक्षमा उहाँले 
िनरन्तर पमा आवाज उठाइरहनभुएको छ। त्यसले गदार् उहाँ पजुनीय हनु 
पगु्नभुएको हो। उहाकँो न्याय केवल उहाँको ःवभावको िचऽणलेमाऽ होइन। 
बाइबलमा ःप पमा परमेँ वरको बारेमा यसरी िचऽण गिरएको छ "उहाँले 
पीिडत वा अभावको मारमा परेककाह को बन्दन सु ुभयो" (अय्यूब ३४:२८ 
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पान्तिरत)। यस संसारमा भइरहेका अनेक  गलत, अन्यायी, अत्याचारी 
कामलाई ठीक बाटोमा ल्याउन उहा ँ िचिन्तत र सिबय हनुहुनु्छ। हनुत, 
उहाँका ती गणु तथा खबुीह को बारेमा त्यसबेलामाऽ पूरा थाहा हनु्छ जब 
उहाँले गनुर्हनेु अिन्तम न्यायको फैसलाको कायार्न्वन हनु्छ र यस पथृ्वीलाई 
नयाँ सिृ  गिर सजृना गनुर्हनु्छ। 
   यिद पौरािणक इॐाएलीह ले परमेँ वरको ःतिुत, ूशंसा र आराधना 
गन धेरै कारणह  छन ्भने हामी बुसको पिछ रिहरहेकाह मा उहाँको ःतिुत, 
ूशंसा र आराधना गनर् झन कित कारणह  होलान?् 
 

३. धमर्को नाउँमा शोषण गनह   

      कितपय समयमा सबै कुरा िठक र शान्त समयमा इॐाएल र यहूदा 
देशका मािनसह  परमेँ वरको आराधना गनर् उहाँको मिन्दरमा फिकर् न्थे। तर 
ितनीह ले गन आराधनामा िछमेकी देशका मूितर्पूजाका संःकार र धमर्ह  पिन 
िमिसएका हनु्थे। िविभ  समयह मा परमेँ वरका िविभ  हःती अगमवक्ताह  
िथए। मािनसह लाई परमेँ वरितर ःवच्छ र सत्यिन  दयले फकार्उन 
ितनीह ले भरमग्दरु ूयास गरेका िथए। ितनीह को आमहको बाबजदु पिन 
हठी दय भएका मािनसह  आफ्ना दैिनक जीवनमा गिररहने दु  कामह बाट 
फकर् न चाहेनन।् आफूह  धमार्त्मा छ  भनेर ितनीह  परम्परा अनसुार धमर्का 
संःकारह  पालन गदर्थे। मिन्दरका सबै िविधिवधान, चाडबाडह  पालन 
गदर्थे। ठूलो ठूलो ःवरले भजनह  गाउँथे। तर ितनीह को धमर्कमर्ले गिरब, 
िपछिडएका, िपिडत, दिवएका मािनसह का आवाजह लाई िनःसािसिदएको 
िथयो। 
   यी धमर्का खोल लगाउने मािनसह ले "िदनहीन, अभावपीिडत र 
गिरबह लाई िथचोिमचो गरे" भनेर परमेँ वरले अगमवक्ता आमोस ारा आबोस 
व्यक्त गनुर्भएको िथयो (आमोस ८:४ पान्तिरत)। ितनीह ले मिन्दरमा 
िविधह  हतार हतार गरेर िसध्याउँथे तािक ितनीह ले बेइमान गरेर धन 
कमाउन पसलह  खोल्न सकून।् आमोस ८:४-६मा परमेँ वरले ितनीह को 
दयलाई यसरी पदार्फास गनुर्हनु्छ "४ हे क ालीह लाई खु ाले कुल् चनेह  र 
देशका गरीबह लाई हटाउनेह  हो सनु, ५ ितमीह  जसले भन् छौ, "औसंी 
किहले िबत् छ र हामी अन् न बेच् न सक ? अिन शबाथ किहले समाप् त हनु् छ र 
हामी गहँू बेच् न सक ? माना सानो र ढक ग॑  बनाई झूटो तराजू चलाएर 
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ठग् न सक ला। ६ गरीबलाई िपयाँमा र दिरिलाई एक जोर जु ामा िकन् न 
सक ला, किस रसिहत गहँू बेच् न सक ला?" 
   धमर्को खोल ओढेर परम्परा कायम गनुर्पन नाउँमा अनेक  िरितिथित, 
चाडबाड पालन गन तर िभऽी पमा खोबो र आदशर् नीितलाई व्यवहारमा लाग ु
गनर् नैितक पमा वाध्य नठानेका धमार्त्मामािनसह को बारेमा परमेँ वरको 
धारणा के छ सो देहायका केही पदह मा पढ्नहुोस:् यशैया १:१०-१७ "१ 
यहूदाका राजाह , उिज् जयाह, योताम, आहाज र िहजिकयाका शासनकालमा 
यहूदा र य शलेमको िवषयमा आमोजका छोरा यशैयाले देखेका दशर्न। २ हे 
आकाश, सनु ्! हे पथृ् वी, कान थाप ्! िकनिक परमूभलेु भन् नभुएको छ, "मैले 
छोराछोरीह लाई पालनपोषण गरेर हकुार्ए,ँ तर ितनीह  मेरो िव मा अटेरी 
भएका छन ्। ३ गो ले आफ् नो मािलक िचन् छ, र गधाले आफ् नो ः वामीको डँूड़ 
िचन् छ, तर इॐाएलले िचन् दैन, मेरा मािनसह ले बझु् दैनन ्।" ४ हाय, पापी 
जाित, दोषले लािदएका मािनसह , दुं  ट काम गनह का बच् चा, ॅं टाचार 
गनह का सन् तान। ितनीह ले परमूभलुाई त् यागेका छन ्, ितनीह ले 
इॐाएलका परमपिवऽलाई हेला गरेका छन ्, र उहाँितर आफ् नो िपिठउँ 
फकार्एका छन ्।   
  ५ ितमीह ले िकन अझै िपटाइ खानपुछर्? िकन ितमीह  अझै अटेरी 
बिनरहन् छौ? ितमीह का सारा िशरमा चोट लागेको छ, र सारा दय पीिडत 
भएको छ। ६ पैतालादेिख टुपीसम् मै चोट नभएको कही ँ छैन। चोटैचोट, 
डामह  र खलु् ला घाउह  माऽ छन ्। ती न त सफा गिरएका न बाँिधएका, न 
तेलले नरम बनाइएका छन ्। ७ ितमीह को देश उजाड़ छ। ितमीह का 
सहरह  आगोले डढ़ाइएका छन ्। ितमीह को जिमन ितमीह कै सामनु् ने 
िवदेशीह ले ना ो पािररहेछन ्, परदेशीह ले नाश पारेझ त् यो उजाड़ पािरएको 
छ। ८ िसयोनकी छोरीचािहँ दाखबारीको छाूोजः तै, खरबूजाको मचानजः तै र 
घेिरएको सहरजः तै भएकी छ। ९ यिद सवर्शिक्तमान ् परमूभलेु हाॆा िनिम् त 
केही बाँचेकाह  नछो  नभुएको भए त हामी सदोमजः तै हनेुिथय , हामी 
गमोराजः तै हनेुिथय । १० हे सदोमका शासकह  हो, परमूभकुो वचन सनु! 
हे गमोराका मािनस हो, हाॆा परमेँ वरको कानून ध् यान िदएर सनु! ११ 
परमूभ ु भन् नहुनु् छ, "ितमीह का बिलदानह को थुू ो मेरो िनिम् त के काम 
लाग् छ? म त भेड़ाह का होमबिल र पालेका मोटा पशहु का बोसोका 
होमबिलदेिख अघाएको छु। साँढ़े, थमुा र बोकाह को रगतदेिख म ूसन् न 
हनु् न।ँ १२ जब ितमीह  मसँग भे  नलाई आउँछौ, ितमीह ले चढ़ाएका यी 
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थोकह  कसले चाहन् छ र? मेरा आगँनह  खु ाले कुल् चीिमल् ची गनर् कसले 
ितमीह लाई भनेको छ र? १३ व् यथर्का बिलह  नल् याओ। ितमीह को धूप त 
मेरो िनिम् त िघनलाग् दो छ। औसंी, शबाथ, र सभाह का साथसाथै ितमीह का 
दुं  ट जमघटह  म सहन सिक् दन।ँ १४ ितमीह का औसंीका िदनह  र 
ठहराएका चाड़ह लाई मेरो दयले घणृा गछर्। ती त मेरो िनिम् त भार भएका 
छन ्। ती बोक् दा-बोक् दा म थाकेको छु। १५ ितमीह ले ूाथर्नामा आफ् ना हात 
पसादार्, म मेरा आखँा ितमीह देिख छोप् नेछु। ितमीह ले ज् यादै ूाथर्ना गदार् 
पिन म सनु् नेछैन।ँ ितमीह का हात रगतले भिरएका छन ्। १६ आफूलाई धोएर 
चोखो पार। मेरो नजरबाट ितमीह का दुं  ट कामह  फािलदेओ! खराबी गनर् 
छोड़। १७ भलाइ गनर् िसक! न् याय खोज, अत् याचारमा परेकाह लाई ूोत् साहन 
देओ, टुहरुा-टुहरुीको रक्षा गर, िवधवाको पक्षमा बोिलदेओ।", आमोस ५:२१-
२४ "२१ "ितमीह का धािमर्क चाड़ह लाई म घणृा गदर्छु, ितमीह का 
सभाह  म सहन सिक् दन।ँ २२ ितमीह ले मेरो िनिम् त होमबिल र अन् नबिल 
चढ़ाए तापिन म ती महण गनछैन।ँ ितमीह ले चढ़ाएका सबैभन् दा असल 
मेलबिलमािथ पिन म परवाह गनछैन।ँ २३ ितमीह का स ीतह को हल् ला 
मदेिख टाढ़ा राख। म ितमीह का वीणाह का स ीत सनु् न चाहन् न।ँ २४ तर 
न् यायचािहँ नदीझ र धािमर्कता किहले नसकु् ने खोलाझ बिगरहोस ्!" र मीका 
६:३-८ "३ हे मेरा ूजा, मैले ितमीह लाई के गर? मैले कसरी ितमीह लाई 
बोझ बोकाएको छु र? मलाई जवाफ देओ। ४ मैले त ितमीह लाई 
िमौदेशदेिख मािथ ल् याए ँर ितमीह लाई दासत् वको देशबाट मोल ितरेर छुटाए।ँ 
ितमीह का अगवुा हनुलाई मोशा, हा न र िमिरयमलाई पिन मैले पठाए।ँ ५ हे 
मेरा ूजा, मोआबको राजा बालाकले के सल् लाह गरेको िथयो, र बओरको 
छोरो बालामले त् यसलाई के जवाफ िदयो, त् यो ः मरण गर। िश ीमदेिख 
िगलगालसम् मैको याऽालाई सम् झ, तािक ितमीह ले परमूभकुा धािमर्क 
कामह लाई जान् न सक।" ६ के िलएर म परमूभकुो साम ुआऊँ, र उच् च 
भएका परमेँ वरको साम ु िनहु ?ँ के एक वष बाछाह  िलएर होमबिल 
चढ़ाउनलाई म उहाँको साम ुआऊँ? ७ के परमूभ ुहजार  भेड़ाह  र तेलका 
दश हजार नदीिसत ूसन् न हनुहुनु् छ र? के म आफ् नो अपराधको लािग मेरो 
जेठो छोरालाई र मेरो ूाणको पापको लािग मेरो शरीरको फललाई चढ़ाऊँ? ८ 
ए मािनस, जे असल छ, त् यो उहाँले ितमीलाई देखाउनभुएको छ। र परमूभलेु 
ितमीबाट के चाहनहुनु् छ? केवल यित, ठीकिसत काम गनूर् र कृपालाई ूमे गनूर् 
र ितॆा परमेँ वरिसत िवनॆ भएर िहँ  नू।" 
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   बेला बेलामा आफ्न अगमवक्ताह ारा परमेँ वरले धमर्का खोल 
ओढ्ने मािनसह का धमर्कमर् र ितनीह का आराधना तथा उपासनाूित 
आबोस व्यक्त गनुर्भएको िथयो। ितनीह का ती धािमर्क कायर् तथा संःकारह  
परमेँ वरको साम ु हाःयःपद बनेका िथए। आफ्ना आःथा र हनुपुन आदशर् 
चिरऽ अनसुार नचिल ितनीह का विरपिर रहेका मािनसह को द:ुख, क  र 
पीडाूित कठोर भएका िथए। ितनीह ले धमर्को नाउँमा कमजोर मािनसह को 
शोषण गरेका िथए र दवाएका िथए। त्यःता खालका धमर्कमर्ह लाई 
परमेँ वरले "घणृा गनुर्हनु्छ", "वाक् क वा िदक् क मा ुहनु्छ"। ूायजसो 
ितनीह को पूजापाठदेिख िवरक्त हनुभुएको भावना व्यक्त गनुर्भएको आमोस 
५:२१-२४मा पाउँछ । धमर्को नाउँमा जम्मा भएर उत्सब मनाउने काम 
परमेँ वरको अगािड फोहरमैला जःतो गन्हाउने भएको, ितनीह को दानभेटी 
आिद र भजनस ीतह  बेकार र अथर्हीन भएको उहाँले ःप  पानुर्भएको 
िथयो। 
   मीका ६ "ल,ल ितमीह ले मेरो आराधना उिचत पमा कसरी गन?" 
भनेर िगज्याउँदै बढाइचढाइ गरेर ितनीह को धािमर्क िविधह को हःसी 
उडाउनहुनु्छ। "के ितमीह ले हजार  भडाह को बली चढाएर, जैतनुको दश  
हजार तेलको नदी बगाएर र  भयावह नरबलीको य  गरेर धमर्को नाउँमा 
मलाई खशुी पानर् खोज्छौ?" भनेर परमेँ वरले अफसोच व्यक्त गनुर्हनु्छ (मीका 
६:७ पान्तिरत)। धमर्कमर् आिद गरेर परमेँ वरलाई िरझाउन र उहाँबाट 
क्षमा ूाप् त गन मािनसह को ूयास उहाँको अगािड दुं ूयास भनेर उहाँले 
ठहर् याउनभुएको उहाँका आबोसह बाट बझु्न ुज री छ। 
  अन्तमा धमर्कमर् होइन तर न्यायोिचत ढंगमा िहँड्ने, जे ठीक छ त्यही गन, 
दया र क णाको भाषण गन नभएर व्यवहािरक पमा देखाउने र उहाँको साम ु
नॆ भएर झकेुर चल्न ु नै परमेँ वरले साँच्चै चाहनभुएको आित्मक जीवन हो 
भनेर मीका ६:८मा व्यक्त गिरएको छ। 
   के तपाईँ पिन कितपय समयमा औपचािरक पमा धािमर्क िविधह  पालन 
गनर् जागतृ हनुहुनु्छ तर तपाईँका विरपिर रहेका मािनसह को द:ुखक  वा 
बरबादीलाई वेवाःता गन पिङ् क्तमा हनुहुनु्छ? तपाईँले पीिडत र असहायह लाई 
उपकार गदार् तपाईँले कःतो अनभुव गनुर्भएको छ? 
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४. यथाथर्मा परमेँ वरको आराधना वा पूजा कसरी गन 
     परमेँ वरका जनह  ह  भनेर दावी गनह को अध्याित्मक, भिक्तभाव 
देखाउने र आराधना गन कायर्वीच कःतो सम्बन्ध छ भनेर अगमवक्ताह ले 
िविभ  समयमा औलँ्याएका िथए। परमेँ वरको उिचत पमा आराधना गन हो 
भने त्यसमा अक  पक्ष समावेश हनु ु पन ितनीह को िजिकर िथयो। गिरब, 
िनधर्न, असहाय, पीिडत, शोिषत, दमनमा परेका, िपछिडएका वगर्, र समाजबाट 
ितरःकृतह को सेवा गनुर् वा उ ार गनुर् नै परमेँ वरको आराधनाको मह वपूणर् 
भाग हो भनेर ती अगमवक्ताह ले मािनसह लाई सम्झाउन खोजेका िथए। 
यसबारे अगमवक्ता यशैयाले यशैया ५८मा ःप  नीित ूःततु गरेका छन।् 
    यशैया ५८को सु मा परमेँ वर र उहाँका जनह को (वा वतर्मान 
"जय मसी वा जय मिसह" भनेर अिभवादन गनह  नै िकन नहोउन-्
अनवुादकको थप िज ासा) बीचमा कःतो िततो सम्बन्ध भएको िथयो भनेर 
कसरी वणर्न गिरएको छ? धमर्को लगुा लगाउने पाखण्डी मािनसह लाई 
परमेँ वरले कसरी नङ्ग्याउनभुएको छ सो हेन ुर्होस ् "१ चक  गरी करा, 
नथाम ्। तरुहीको आवाज जः तै उच् च सोरले करा। मेरो ूजालाई ितनीह को 
बागीपन र याकूबको घरानालाई ितनीह का पाप जनाइदे। २ िकनिक 
ितनीह ले मलाई िदनहुँ खोज् छन ्। जे ठीक छ त् यही गन र आफ् ना परमेँ वरको 
आ ा भ  नगन तर मेरो मागर् जान् न इच् छा गन जाितजः तै ितनीह  देिखन् छन ्। 
ितनीह  मसँग उिचत िनणर्यह  माग् छन ्, र परमेँ वर ितनीह का निजकै 
आऊन ् भनी उत् सकु भएका देिखन् छन ्। ३ ितनीह  भन् छन ्, "हामीह  उपवास 
बः य , र िकन तपाईं देख् नहुनु् न? हामीह  िवनॆ भय , र िकन तपाईं ध् यान 
िदनहुु ? "तापिन ितमीह का उपवासको िदनमा ितमीह  आफ् नै इच् छा पूरा 
गदर्छौ, र ितमीह का कामदारह  सबैलाई ितमीह  शोषण गदर्छौ। ४ 
ितमीह का उपवासको िदन लड़ाइँ र झगड़ामा अन् त् य हनु् छ र एउटाले अकार्लाई 
दुं  ट मकु् काले िहकार्उँछौ। ितमीह  आजको जः तो उपवास बसेर ितमीह को 
सोर ः वगर्मा सिुनने आशा गनर् सक् दैनौ। ५ के मैले चनेुको उपवास यः तै हो? 
मािनसले आफैलाई एक िदन माऽ िवनॆ राख् ने? (अथार्त ् सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटह  केवल साबथ िदन वा केही घन्टाको माऽ एडभेिन्टःट हो र?- 
अनवुादकको रोचक िज ासा)। के िनगालोझ आफ् नो िशर झकुाउने र भाङ् मा र 
खरानी ओ ाउने िदन माऽ यो हो? के यसैलाई ितमीह  उपवास र 
परमूभकुो िनिम् त महणयोग् यको िदन भन् छौ? ६ "अन् यायको बन् धन फुकाल् न, 
जवुाको डोरी फुकाल् न, र अत् याचारमा परेकाह लाई मकु्त गराउन, हरेक जवुा 
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भाँिचिदन मैले चनेुको िकिसमको उपवास यही होइन र? ७ आफ् नो भोजन 
भोकािसत बाँड़चूड़ँ गनुर्, र घर नभएका गरीबह लाई शरण िदन,ु ना ोलाई 
देखेर लगुा लगाइिदन,ु र आफ् नो जात-भाइह बाट नलकु् न,ु होइन र? ८ तब 
ितमीह को ज् योित िबहानझ फुटेर िनः कनेछ, र ितमीह  चाँड़ै िनको हनेुछौ। 
तब ितमीह को धािमर्कता ितमीह का अिगअिग जानेछ, र परमूभकुो 
मिहमाचािहँ पिछिल् तरको रक्षक हनेुछ। ९ तब ितमीह ले पकुार गनछौ, र 
परमूभलेु जवाफ िदनहुनेुछ। ितमीह ले सहायताको िनिम् त िबन् ती गनछौ, र 
उहाँले भन् नहुनेुछ, "म यही ँ छु"। "यिद ितमीह ले आफ् ना बीचबाट 
अत् याचारको जवुा फािलिदयौ, अ लाई औलँा ठाड़ो गनर् र ईं यार्पूणर् कुरा बोल् न 
त् याग् यौ, १० अिन सम् पूणर् दयले ितमीह ले आफैलाई भोकाह का िनिम् त 
िदयौ, र अत् याचारमा परेकाह को आवँ यकता पूरा गिरिदयौ भने, ितमीह को 
ज् योित अधँ् यारोमा चम् कनेछ र ितमीह को रात मध् यिदनजः तै हनेुछ। ११ 
परमूभलेु ितमीह लाई िनरन् तर डोर् याउनहुनेुछ, र घामको उखमु गमीर् परेका 
ठाउँह मा पिन ितमीह लाई सन् तुं  ट पानुर्हनेुछ, र ितमीह का हाड़ह लाई 
बिलया पानुर्हनेुछ। ितमीह  ूशः त पानीले िभजाएको बगचाझ र नसकु् ने पानीको 
मूलझ हनेुछौ। १२ ितमीह का मािनसह ले परुाना भग् नावशेष फेिर 
बनाउनेछन ्। धेरै परुाना जगह  ितनीह ले उठाउनेछन ्। ितमीह  "भत् केका 
पखार्लह  िनमार्ण गन" र "बः ने घरह का िनिम् त बाटो फेिर नयाँ बनाउनेह " 
भिननेछौ। १३ "ितमीह ल मेरो शबाथ-िदन तोडेनौ र मेरो पिवऽ िदनमा 
आफूखशुी गरेनौ भने, र परमूभकुो शबाथलाई आदरणीय ठान् यौ, र आफ् नो 
इच् छाअनसुार नगरी यस िदनलाई मान् यता िदयौ र यसमा आफ् नो खशुी नगरी 
व् यथर्का कुरा गरेनौ भने, १४ ितमीह  परमूभमुा रमाहट पाउनेछौ, र म 
ितमीह लाई देशका उच् च ः थानह मा सवार गन तलु् याउनछुे र म ितमीह लाई 
ितमीह का पखुार् याकूबको उ रािधकारबाट भोज खवुाउने तलु् याउनछुे।" 
परमूभकुो मखैुले यसो भन् नभुएको छ।"   
   हामीले अगािड नै हेर् य  िक जनु भत्सर्ना वा आलोचना गरेर सम्बोधन 
गिरएको िथयो त्यो परमेँ वरका जनह  भनेर सिबय पमै धमीर् देखाउने 
मािनसह को िनिम्त िथयो। झ  हेदार् ितनीह  इमान्दारीसाथ परमेँ वरको 
खोजी गद िथए तर त्यो बेकारको हनु गइरहेको िथयो। ितनीह ले गन 
आराधना वा पूजापाठमा पिरवतर्न गनुर्पन र अ  कुनै तिरका अपनाएर उहाँको 
सेवा गनुर्पन िथयो भनेर परमेँ वर भ ुहनु्छ। उहाँको सत्य उपासना वा 
आराधना कसरी गिरन्छ त? उहाकँो चाहना अनसुार "६ अन् यायको बन् धन 

११५ 



फुकाल् न, जवुाको डोरी फुकाल् न, र अत् याचारमा परेकाह लाई मकु्त गराउन, 
हरेक जवुा भाँिचिदन ुनै" सत्य परमेँ वरको सत उपासना हो (यशैया ५८:६)। 
ितनीह ले भोकाएकाह लाई खवुाउनपुछर्, घरबार िविहनलाई संरक्षण िदनपुछर् 
र आवँयकता परेकाह लाई सहायता गनुर्पछर्। 
   यःता िबयाकलापह ारा परमेँ वरको आराधना गिरन्छ भ े 
अवधारणामाऽ होइन, त्यहीमाऽ नै आराधना गन उिचत उपाय हो भनेर 
परमेँ वरले िजिकर गनुर्हनु्छ। औपचािरक, परम्परा भनेर िनरन्तरता िदइरहने 
आराधनाको कायर्बममा उक्त धारणा कितपय मािनसह लाई निमल्न सक्छ वा 
सहमित नहनुसक्छ। तर परोपकारको माध्यम ारा गिरने परमेँ वरको आराधना 
केवल उपासकको िभऽी दयमामाऽ आिशषको अनभुव गिरने होइन िक 
आफ्ना विरपिर रहेका परमेँ वरका जनह मा पिन आिशष ल्याउँदछ। "पापको 
बोझबाट छुट्कारा िदन,ु असिहंणतुा र दमन नीित लोप गराउन,ु न्याय, 
ःवतन्ऽ र शािन्तको ूव र्न गनुर्  वा उचािल राख् न ु नै धमर्को सत्य उ ेँय 
हो।"-द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठेली ४, प.ृ ३०६बाट पान्तिरत। 
   परमेँ वरको चाहना अनसुार मािनसह ले उहाँको उपासना गरे उहाँले 
आिशषह  खन्याउनहुनेुछ भनेर यशैया ५८:८-१२मा उहाँका वाचाह मा 
उल्लेख गिरएका छन।् 
   वाःतिवक पमा परमेँ वरले के भ  खोिजरहनभुएको िथयो भने यिद 
मािनसह ले आफूह लाई माऽ हेन बानीलाई कम गरे ितनीह बाट परमेँ वरले 
काम गिररहनभुएको ितनीह ले भे ाउनेछन।् ितनीह बाट नै मािनसह को 
चोट िनको पािरनेछ र भित्कएको जीवनको पनुःथार्पना हनेुछ भनेर परमेँ वरले 
भ ुभएको पाइन्छ। परमेँ वरको आराधना गन बममा साबथलाई पालन गदार् 
कःतो उल्लास वा हषर् हनुपुछर् भनेर पिन  औलँ्याएको यो अध्यायलाई रोचक नै 
मा ुपछर्। साबथसँग सेवाकायर्को कःतो गिहरो सम्बन्ध छ भनेर हामीले 
अगािड नै हेर् य । तर यशैयाले ूःततु गरेका पदह मा ती िबयाकलापह  
समावेश गरेर परमेँ वरको आराधनामा पनु जोश वा पनुजीर्वन िदन ु र 
परमेँ वरका आिशषह  प ा लगाउन मािनसह लाई आ ान गिरएको पाइन्छ। 
ती पदह को िटप्पणी गद एलेन जी ाइट यसरी व्यक्त गनुर्हनु्छ "जो 
मािनसह ले साबथ पालन गछर्न ्ितनीह मािथ परमेँ वरले दया तथा क णाको 
काम र उपकार तथा परोपकारी काम गन िजम्मा बोकाइ िदनभुएको छ।"-
वेलफेयर िमिन ी, प.ृ १२१बाट पान्तिरत। 
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५. दया र िन ा वा िवँ वासमा अिडग भएर बःन ु 
      जब धमर्गु ह ले येशूलाई "यो त कःतो मान्छे, पापीह सँग बसेर पो 
खान्दो रहेछ" भनेर उहाँको आलोचना गरे वा उहाँूित आबोस व्यक्त गरे तब 
उहाँले ितनीह लाई आफ्ना धमर्शा  पल्टाएर पढ जसमा परमेँ वरको चाहना 
के हो त्यो ितनीह ले थाहा पाउनेछ  भनेर उहाँले भ ुभएको िथयो। यस 
सन्दभर्मा उहाँले अगमवक्ता होशेलाई उद् धृत गरेर परमेँ वरको चाहनालाई 
ितनीह को साम ु राख् नभुएको िथयो, "म ितमीह को बिल वा धमर्कमर् होइन 
तर दया चाहन्छु" (म ी ९:१३ पान्तिरत होशे ६:६)। 
    येशू भी  आफैले अ को सेवा र हेरचाह गरेर जीवन िबताउनभुएको 
िथयो। उहाँ मािनसह बाट अलग नबसेर उहाँले ितनीह सँग छलफल 
गनुर्भएको िथयो र अनेक  आँ चयर् कामह ारा उहाँले िबमारीह लाई िनको 
पानुर्भएको िथयो। िविभ  ान्त अथार्त ्अतीर्कथाह ारा परमेँ वरूित समिपर्त 
भएको सत्य र उत्कृ  जीवन कसरी िबताउनपुछर् भनेर िचऽण गद त्यसै 
अनसुार िजउन उहाँले िसकाउनभुएको िथयो। बाइबलबाट ूवचन िदएर माऽ 
होइन त्यस सम्मत चल्न ु नै परमेँ वरको सही उपासक हनु ुहो भनेर उहाँले 
बझुाउन खोज्न ु भएको िथयो। धमर्शा का िव ान तथा धमर्गु ह  उहाँका 
मखु्य आलोचकह  िथए। तर ितनीह ले पिन येशूको कठोर आलोचना 
खप्नपुरेको िथयो। अगमवक्ता यशैयाका समयमा धमर्गु  आफू यहूदी जाित 
भएकोले धािमर्क िविधिवधानह  पालन गरेकोले आफ्नो सम्बन्ध परमेँ वरसँग 
िवशेष हनु्छ भनेर ितनीह ले ठानेका िथए। तर ितनीह ले गिरब र अभावमा 
परेकाह को वेवाःता गरेका िथए। ितनीह को धािमर्क कायर् र िवँ वाससँग 
ितनीह को दैिनक िबयाकलापको रहनसहन र बािनव्यहोराको तालमेल 
िथएन। ितनीह को आित्मक जीवनसँग व्यवाहािरक जीवन निमलेको कारण 
ितनीह  त्यसैले पाखण्डी हनु ्भनेर आबोस व्यक्त गनर् येशू पिछ पनुर्भएको 
िथएन। 
   मकूर् स १२:३८-४०मा ती धमर्गु ह को तीॄ आलोचना गनुर्भएको 
िथयो। उहाँले भ भुएको िथयो "ितमीह  िवधवुाका घरह लाई लटु्दछौ।" 
उहाँको आलोचनामा ितनीह  धमर्को नाउँमा कितसम्म गदार् रहेछन ् भ हुुँदा 
ितनीह ले त्यःतो काम त नगलार्न ् तर उहाँले यसमा ितनीह को अितवादी 
सोचको बारेमा के भ  खोिजरहनभुएको िथयो? "न्यायको समयमा ितनीह  
सबभन्दा बेसी दोषी ठहिरनेछन"् भनेर तत्काल ितनीह को फैसला उहाँले 
गनुर्भएको घट्नालाई तपाईँ कसरी व्याख्या गनुर्हनु्छ? हेन ुर्होस ्"३८ तब िशक्षा 
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िदनहुुँदा येशूले भन् नभुयो, " ितमीह  शाः ऽीह देिख होिशयार रहो। ितनीह  
लामो वः ऽ लाएर यताउता डलु् न र बजारह मा अिभवादन पाउन, ३९ तथा 
सभाघरह मा ूमखु ः थान र भोजह मा आदरको ः थान पाउन चाउँछन ्। ४० 
ितनीह  िवधवाह का घर लु  छन ्, तर लोकाचारको लािग लामो-लामो ूाथर्ना 
गदर्छन ्। यः ता मािनसह ले अझ बढ़ी दण् ड पाउनेछन ्।"   
   धमर्को खोल ओढेर चल्ने मािनसह ूित लिक्षत गद येशूले िदनभुएको 
अत्यन्तै डरलाग्दो ूवचन शायद म ी २३मै होला। ितनीह को धमर्कमर् 
समाजमा िपछिडएका र िगिरएकाह लाई वेवाःता गन खालकामाऽ नभएर 
ितनीह का ती धमर्कमर्ह  मािनसह को िनिम्त भारी भएको भनेर उहाँले 
ितनीह को मटुु छेड्ने गिर व्यक्त गनुर्भएको िथयो। ितनीह को िबयाकलाप 
वा ितनीह ले गनुर्पन काम नगिर चल्दा र अ को वेवाःता गदार् ितनीह ले 
"मािनसकै अगािड परमेँ वरको राज्यको ढोका आफूखशुी बन्द गिरिदन्छन"् 
भनेर उहाँले आबोस व्यक्त गनुर्भएको िथयो (म ी २३:१३ पान्तिरत)। 
शतािब्दयौ अिघका अगमवक्ताह को आवाजह को ूितध्विन ूःततु गद 
ितनीह को धमर्कमर्मा गम्भीर खोट भएको कुरा उहाँले व्यक्त गनुर्भएको 
िथयो। सबैको अगािड ितनीह ले अत्यन्तै धमार्त्मा देिखने गरेर सबै 
िविधिवधानह  पालन त गरे तर अन्याय र अत्याचारूित ितनीह ले समथर्न 
जनाए र त्यसबाट फाइदा पिन उठाए भनेर उहाँले ितनीह को यसरी भन्डाफोर 
गरेर ितनीह लाई िधक् कानुर्भएको िथयो "१३ िधक् कार, ितमीह लाई, शाः ऽी 
र फिरसी हो, ढ गीह ! िकनिक ितमीह  मािनसह का सामनु् ने ः वगर्का 
राज् यको ढोका बन् द गदर्छौ। ितमीह  न त आफै पः तछौ, न पः न 
चाहनेह लाई पः न िदन् छौ। [ १४ "िधक् कार ितमीह लाई, शाः ऽी र फिरसी 
हो, ढ गीह ! िकनिक ितमीह  िवधवाह का घर खाइिदन् छौ, र लामो-लामो 
ूाथर्ना गन भान पादर्छौ। यसैले अ ले भन् दा ितमीह ले ज् यादा दण् ड 
पाउनेछौ।] १५ "िधक् कार ितमीह लाई, शाः ऽी र फिरसी हो, ढ गीह ! 
िकनिक ितमीह  एक जनालाई आफ् नो मतमा ल् याउनलाई समिु र जिमन 
चहादर्छौ, र त् यो ितमीह को मतमा आएपिछ त् यसलाई आफूभन् दा दोबर 
नरकको छोरो बनाउँछौ।   
  १६ "िधक् कार ितमीह लाई, अन् धा अगवुा हो, जसले भन् दछौ, 
"कसैले मिन् दरको शपथ खाँदा केही हुँदैन, तर मिन् दरका सनुको शपथ खाँदा 
त् यस शपथले बाँिधनेछ।" १७ मूखर् र अन् धा हो, कुनचािहँ ठूलो हो? सनु 
िक सनुलाई पिवऽ पान मिन् दर? १८ "कसैले वेदीको शपथ खाँदा केही हुँदैन, 
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तर त् यसमािथ रािखएको भेटीको शपथ खाँदाचािहँ शपथले बाँिधनेछ।" १९ ए 
अन् धा हो, कुनचािहँ ठूलो हो? भेटी िक भेटीलाई पिवऽ पान वेदी? २० 
यसकारण वेदीको शपथ खानेले वेदीको र त् यसमािथका सबै थोकको शपथ 
खान् छ। २१ मिन् दरको शपथ खानेले मिन् दर र त् यसिभऽ वास गनुर्हनेुको शपथ 
खान् छ। २२ ः वगर्को शपथ खानेले परमेँ वरका िसंहासनको र त् यसमािथ 
िवराजमान हनुहुनेुको शपथ खान् छ।  २३ "िधक् कार ितमीह लाई, शाः ऽी र 
फिरसी हो, ढ गीह ! िकनिक ितमीह  पदुीना र सँूप र जीराको दशाशं 
िदन् छौ, तर व् यवः थाका गहिकला िवषयह , अथार्त ् न् याय, दया र िवँ वासको 
अवहेलना गरेका छौ। ितमीह ले दशाशं िदने काम गनुर्पनिथयो, अिन ती 
गहिकला िवषयह को अवहेलना नगनुर्पनिथयो। २४ अन् धा अगवुा हो, 
ितमीह  भसुनुा चाल् दछौ, तर ऊँटलाई चािहँ िनिलहाल् दछौ। २५ "िधक् कार 
ितमीह लाई, शाः ऽी र फिरसी हो, ढ गीह ! िकनभने ितमीह  कचौरा र 
थालको बािहरपि  माझ् दछौ, तर िभऽपि  भने ती लोभ र असंयमले भिरएका 
हनु् छन ्। २६ अन् धा फिरसी हो, पिहले कचौरा र थालको िभऽपि  सफा पार, 
र ितनको बािहरपि  पिन सफा होस ्। २७ "िधक् कार ितमीह लाई, शाः ऽी र 
फिरसी हो, ढ गीह ! िकनिक ितमीह  चनू लाइराखेका िचहानह जः ता छौ, 
जो बािहरपि  सनु् दर देखा पछर्न ्, तर िभऽपि  भने मरेका मान् छेह का हाड़ह  
र सबै अशु ताले भिरएका हनु् छन ्। २८ यसरी नै ितमीह  पिन बािहर भने 
मािनसह का सामनु् ने धमीर् देखा पदर्छौ, तर िभऽ भने कपट र दुं  टताले 
भिरएका छौ। २९ "िधक् कार ितमीह लाई, शाः ऽी र फिरसी हो, ढ गीह ! 
िकनिक ितमीह  अगमवक्ताका िचहानह  बनाउँछौ, र धमीर्ह का ः मारकलाई 
िस ाछ , ३० र भन् दछौ, "हामी आफ् ना पखुार्ह का समयमा भए ता हामी 
अगमवक्ताह को रगत बहाउनमा उनीह सँग सहभागी हनेुिथएन ।" ३१ 
यसरी ितमीह  अगमवक्ताह लाई हत् या गनका सन् तान हौ भन् ने ूमाण 
ितमीह  आफै िदन् छौ। ३२ ितमीह का पखुार्ह ले गरेका पापको काम पूरा 
गर। ३३ "सपर्ह , साँभे सपर्का बच् चा हो, ितमीह  नरकको दण् डदेिख 
कसरी उम् कनेछौ? "(म ी २३:१३-३३)। 
   ती धमर्गु ह को धािमर्क िबयाकलापह  गलत िथए भनेर येशूले 
भ ुभएको होइन तर अ लाई अनिुचत तिरकाले व्यवहार गनर्को लािग ती 
धमर्कमर्ह  गनुर्हुँदैनथ्यो भ े मनशाय उहाँको िथयो। हामी सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटह  ह  भनेर दावी गछ  र हामीसँग धेरै सत्यको ान छ भनेर दावी 
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गछ  तर हामीह को ानलाई व्यवहारमा नउतािर हामीह को ानको आधारमा 
मिुक्त पाउँछ  भ  ेधरापबाट हामी कसरी उिम्कने? 
 

उपसंहार 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत वेलफेयर िमिन ीको प.ृ २९-
३४को "आइजाया ५८-अ िडभाइन िूिःबप्सन" र द िडजाएर अभ एजेज, प.ृ 
६१०-६२०को "ओउज अन द फािरिसज" पढ्नहुोस।् 
     "जब अगमवक्ता यशैयाले परमेँ वरले िदनभुएको आदशर् 
िशक्षादीक्षाह को मूल्यमान्यतालाई व्यवहािरक पमा पालन गनर् मािनसह लाई 
सनुाएका िथए, तब उनले शतािब्दय  अिघ िदइएको सल्लाहलाई 
दोहोर् याएकामाऽै िथए।...दया र क णा देखाउन िविसर्ने र औपचािरक पमा 
माऽ धमर्कमर् गन बानी हनेु खतराबाट आफ्ना जनह लाई जोगाउन यहोवाले 
आफ्ना सेवकह माफर् त सल्लाह िदन यगु  यगुदेिख ितनीह लाई खटाउनभुएको 
िथयो।"-एलेन जी ाइट, ूोफेटस ् एण्ड िक स, प.ृ ३२६,३२७बाट 
पान्तिरत। 

   "हाॆा (सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट) िवँ वासी जनह लाई यशैया ५८ितर 
ध्यानिदन मलाई िसकाउनभुएको िथयो। यो अध्यायलाई गम्भीर भएर अध्ययन 
गनुर्होस ् र यसबाट चचर्को जीवनमा कःतो सेवाकायर् गनर् सिकन्छ सो बझु्न 
ूयास गनुर्होस।् ससुमाचार सनुाउन हामी खलुा िदल अथार्त ्उदारवादी हनुपुछर् 
त्यसको साथै हामीले पिरौम पिन गनुर्पछर्। यिद कोही द:ुखक  भोिगरहेको 
मािनसले सहायताको िनिम्त तपाईँसँग िबिन्त गछर् भने उसलाई सहायता 
गनुर्होस।् कोही भोकाएको तपाईँले देख् नहुनु्छ भने खान िदनहुोस।् यःतो 
काममा तपाईँ संलग्न हनुभुयो भने तपाईँ येशूको सेवाकायर्मा सहभागी 
भइरहनभुएको ूमािणत हनेुछ। हाॆो पजुनीय गु को पिवऽ काम नै परोपकारी 
र सद् भावनापूणर् काम िथयो। हाॆा जनह  जहाँ भएतापिन यस मािमलामा 
सहभागी हनु हौशला िदनहुोस।्"-एलेन जी ाइट, वेलफेर िमिन ी, प.ृ 
२९बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ)  दयामाया, क णा देखाउन,ु उदारवादी हनु ु र न्याय वा 

न्यायोिचत काम गनुर् पिन परमेँ वरको आराधना गनुर् हो भनेर 
के तपाईँले किहल्यै सोच्नभुएको छ? यो मनिःथित तपाईँमा 
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हुँदा अ लाई गन तपाईँको व्यवहारमा कसरी पिरवतर्न 
हनुसक्थ्यो होला? परमेँ वरको आराधना गन काममानै 
तपाईँको मनिःथित कसरी पिरवतर्न हनेु होला? 

आ)  "व्यवःथामा धेरै मह वपूणर् कुराह  छन"् (म ी २३:२३ 
पान्तिरत)। हामीह को व्यिक्तगत र चचर्को समूदायको 

जीवनमा ितनीह लाई वेवाःता नगनर् हामी कसरी सतकर्  हनेु? 
के तपाईँकै जीवनमा किहल्यै यःतो घट्ना हनु गएको छ 
जसमा "भसुनुालाई बचाएर उँटलाई िनल्न" पगु्नभुएको छ 
(म ी २३:२४)? 

इ)  धमर्को लगुा लगाउने वा पाखण्डी भएर धमार्त्मा भएको 
देखाउने तर िभऽी मनचाही ँआफ्नो भाऊ खोज्न जितसकैु 
मूल्य पिन चकुाउन ु चाहने ूविृ  पाप िकन हो? के 
मािनसह को अगािड असल काम गरेर देखाउन ु िठक छैन 
त? 

 ई)  गिरब, िनधर्न, िपछिडएका, पीिडत, दिवएका, ितरःकृत, 
अभावमःत मािनसह ूित संवेदनशील हनु र सहयोग गन 
परमेँ वरको ितॄ चाहना र सपनालाई अगमवक्ताह ारा 
व्यक्त गिरएको कुरा केलाउँदा संसारूित तपाईँको ि कोण 
कसरी बदिलन सक्दछ? यिद तपाईँमा अगमवक्ताका कानह  
र आखँाह  भएर ःथानीय खबरह  सनु्दा र पढ्दा तपाईँको 
ूितिबया कःतो हनेु िथयो होला? 

 

सारांश:  देशमा भएका मािनसह ले गरेको दुं कमर्ह ूित अगमवक्ताह ले 
आबोस व्यक्त गदार् ितनीह ले िवशेष गरेर त्यही मािनसह ले गरेका 
दुं कमर्लाई ध्यान िदएका िथए जो परमेँ वरका जनह  भनेर दावी गन र 
परमेँ वरलाई आफ्नोमाऽ परमेँ वर हो भनेर उहाँलाई आफ्नो पेवा बनाएका 
िथए। पूजापाठ, धमर्कमर्, आराधना आिदसँग अन्याय, अत्याचार, कठोर िदल र 
धमर्को नाउँमा अितवादी भएर अ लाई दवाउने ूविृ  येशू र अगमवक्ताह को 
िनिम्त पाखण्डीपना िथयो। परमेँ वरको वाःतिवक आराधनामा गिरब, 
िपछिडएका, हेिपएका, ितरःकृत, अभावमःत र दिवएकाह को िनिम्त आवाज 
उठाउन ुर ितनीह को सेवा गनुर् जःता कायर्ह  पिन पदर्छन।् 
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कथा ६ 
ओ ान िमलाउन ु

िकनीआइटोिरया, १८,सोलोमन टापहु  

 

िकनीआइटोिरया १८ वषर्की यवुती िथइन।् तर सोलोमन टापहु को 
देशमा रहेको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट बोिडर्  ःकूलको चचर्मा उनलाई िडकनेस 
िनयकु्त गिरएको िथयो। त्यसमा िकनी अत्यन्तै खशुी भइन।् उनको आमा पिन 
िडकेनस िथइन ् र उनले िडकनेस हनेुछु भनेर आफूले किहल्यैपिन सोचेकी 
िथइनन ्रे। 
    पाःटरले चचर्का आठ िडकनेसह लाई छलफलको िनिम्त बोलाए। 
त्यसमा िकनीसमेत गरेर चार जना िव ाथीर्ह  िथए  चार जना ठूला मिहलाह  
िथए। त्यस सोलोमन टापहु मा भएको बेिटकामा एडभेिन्टःट कलेजको चचर्मा 
िडकोनेसह ले के काम गनुर्पछर् भनेर ितनीह लाई पाःटरले डाकेका िथए। 
उनले िकनी, उनका साथी वेन्डी र अ  िडकनेसह लाई के िवशेष काम 
गनुर्पछर् भनेर सनुाए: होःटेलमा सबै केटीह  छन ् िक छैनन ् भनेर हेन र 
ितनीह को केही समःया छ भने ितनीह लाई सघाउने। 
    िकनी र वेन्डी आफ्नो काममा तरुन्तै लागे। ितनीह सँगसँगै 
होःटेलमा गए। त्यहाँ एउटा ठूलो कोठा िथयो जहाँ ४० जना केटीह को 
िनिम्त दईुतले खाटह  िथए। केटीह को िनिम्त त ा, ओढ्ने र िसरानीह  
छन ्िक छैनन ्भनेर ितनीह ले हेरे। केटीह सँग लगुा छन ्िक छैनन,् कलम 
कागज आिदह  छन ् िक छैनन ् भनेर पिन ितनीह ले हेरे। कसैलाई केही 
चािहएको छ िक भनेर ितनीह लाई सोध्दथे। "सञ् चै? ःकूल कःतो भइरहेको 
छ" वेन्डीले सोध्दिथन ्भने "ितमीलाई केही सहयोग चािहन्छ?" भनेर िकनीले 
सोध्दिथन।् कितले लगुाको आवँयकताको बारेमा कुरा गथ भने कितले कापी 
कलम खाँचो छ भन्थे। 
    अिन िकनी र वेन्डीले िमिट्लन टोडो ाको ओ ान देखे। खाटमा 
एउटा पातलो ओड्ने राॆोसँग प ाएर रािखएको िथयो। ितनीह को खाट 
काठह का िथए। तर िमिटलनको खाटमा ओ ान िथएन। उनी राती त्यही 
सार् हो खाटमा सतु्दिथन।् उनीसँग त ा र िसरानी िथएन। 
     ती दईु िडकनेसले िमटिलनसँग ःकूलको िनिम्त चािहने सेतो ब्लाउज 
र लामो कालो शटर् पिन नभएको देखे। ितनीसँग अ  धेरै आवँयक सामनह  
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पिन िथएन। यो िमटिलनको पिहलो वषर् िथयो। उनी भखर्रै अक  ःकूलबाट 
आएकी िथइन ्र उनी सात कक्षामा पढ्दिथन।् 
    िमटिलनका आमाबाबहु ले उनलाई आफूह ले सक्दो सहयोग गरेका 
िथए। ितनीह  एडभेिन्टःट िथएनन।् आमाले गिुलयो बनह  र अिमलो 
कागतीको पेयपदाथर् कुरा वा पिप्सकल बनाउँिथन ् र बबुाले ितनीह लाई 
बेच्दथे तर ितनीह सँग पगु्ने गिर पैसा हुँदैनथ्यो। 
    िकनी र वेन्डीले िमटिलन कुरा गनर् चाहन्थे तर उनी देशको राजधानी 
होिनयाराको एक म्यिुजयममा ःकूलको समूहमा गीत वा क्वायरमा भाग िलन 
गइन ्भनेर अ  केटीह ले सनुाए। 
     अिन अ  केटीह ले िमटिलनको बारेमा अ  केही भने जसले 
िकनीलाई द:ुखी बनायो। गिरब घरबाट िमटिलन आएकीले केही केटीह ले 
उनलाई िजःकाउँथे र उनी राती ँिन्थन ्। जब िमटिलन होःटेलमा देिखिन्थन ्
तब अ  केटीह ले उनलाई िजःक्याउँथे।  

"उनीसँग ओ ान पिन छैन" एक जनाले भिनन।् "सबैसँग ओ ान 
छ उनी यहाँ िकन आइन ्त?" अिकर् ले भिनन।् िकनी र वेन्डी पाःटरकहाँ गए 
र उनीसँग िमिटिलनको बारेमा सनुाए। 

"ल हामी गएर ओ ान र लगुाह  ल्याऔ"ँ पाःटरले भने। ितनीह  
ितनै जना सहरमा गए। ितनीह ले दईु इन्च बाक्लो  ओ ान िकने। अब 
िमटिलनसँग नरम राॆो ओ ान हनेुभएको िथयो। ितनीह ले खैरो त ा र 
फूलै फूल भएको त ा पिन िकने त्यसको साथै एउटा िसरानी र िसरानीको 
खोल पिन िकने। उनको िनिम्त सेतो ब्लाउज र कालो शटर्, अिन लेख् ने 
कागज, कलम, साबनु, मञ् जन र टुथॄश पिन ितनीह ले िकने। 
   होःटेलमाल गएर िकनी र वेन्डीले िमटिलनको िनिम्त ओ ान बनाए 
अिन लगुा र अ  ओ ानमािथ राखे। त्यो काम सकेपिछ पाःटरलाई आफ्नो 
काम सकेको ितनीह ले सनुाए। 
    त्यस िदन बेलकुा जब िमटिलन गीत गाएर सहरबाट होःटेल फिकर् न ्
तब आफ्नो ओ ानमा ती थोकह  देखेर ितनले अत्यन्तै अचम्म मािनन।् 
"हैन, यो ओ ान कःको हो?" उनले अ  केटीह लाई सोिधन।् "यो ितॆ ै
हो" एकजनाले जवाफ िदइन।् "कसैले ितॆो िनिम्त िकनील्यायो" अक ले 
भिनन।् "मेरो िनिम्त यी सब कसले िकनेर ल्यायो?" उनले सोिधन।् " िकनी 
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र वेन्डीले ितॆो िनिम्त ओ ान र अ  थोकह  िकनेर ल्याए" एक जना 
केटीले जवाफ िदइन।् 
   त्यस िदन बेलकुा जब िकनी होःटेलमा आइन ्िमटिलन ् ँदै उनीकहाँ 
आइन।् "मेरो िनिम्त ओ ान र लगुाह  िकिनने छ भनेर मैले किहल्यै पिन 
सोचेकी िथइन। यो कित राॆो सामानह ! तपाईँले मेरो िनिम्त ठूलो काम 
गनुर्भयो। तपाईँले के गनुर्भयो यो कुरा मेरा बबुाले थाहा पाउनभुयो भने उहाँ 
असाध्ये खशुी हनुहुनेुछ। 
    िमटिलनको खिुशयाली देखेर िकनी पिन धेरै खशुी भइन।् अभावमा 
परेकाह को लािग सहयोग गन परमेँ वरको योजना रहेछ भनेर उनले बिुझन।् 
"िठकै छ। अ लाई सहयोग गन काम परमेँ वरको हो" िमटिलनलाई अ ालो 
माद भिनन।् 
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