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मानिसलाई प्रेम गिन
परमेश्वरको सत ् प्रयास

यस अध्यायका मूल पदहरू: यशैया ५५:१-७, यशैया ५५:६-१३, यशैया
५८:१-१२ र यशैया ५८:१३,१३।

यस अध्यायको मूल सार पद: "यदद सम्पूर्ण हृदयले तिमीहरूको हाि
ु
भोकाहरूका तिम्म्ि फैलाइ ददयौ, र अत्याचार र पीडामा परे काहरूकालाई सं िष्ट
पाररददयो भिे, तिमीहरूको ज्योति अँध्यारोमा चम्किेछ र तिमीहरूको राि
मध्यददिजस्िै उज्यालो हुिेछ" (यशैया ५८:१० रूपान्िररि)।
एक ददि अमेररकाको

राज्य िेब्रास्काको तलङ्कि सहरमा रहेको

यहू दीहरूको धातमणक अगुवा र उिको श्रीमिीलाई कसै ले फोिबाट अम्लल
शब्दहरू प्रयोग गदै धम््याउि थाल्यो। िी धम्कीहरू कसले गरे को तथयो
भिेर खोजिीति गदाण अमेररकाको एस समूहको अगुवाले गरे को तथयो। त्यो
समूह अमेररकाको कुख्याि घृर्ा गिे समूह कु ्लु्स ्लाि तथयो। यी यहू दी
दम्पतिले

तििीहरूलाई

धम्म्क

ददिेको

पहहचाि

गरे पतछ

त्यस

अगुवालाई

पुतलसकहाँ सुम्पि स्थे। बरु त्यसको सट्टामा त्यस घृर्ा गिेहरूको अगुवाको

सामिा गिण तििीहरूले अकै मौतलक उपाय सोचे। तििीहरूले थाहा पायो हक
त्यो अगुवा अपाङ्ग रहेछ। एक ददि िी दम्पति त्यस अगुवाको ढोकामा खािा

तलएर पुगे! आफूले घुर्ा गरे को दम्पतिले िै तमठो पररकार ल्याउँ दा त्यो मातिस
िीि छ्क पर्यो। तििीहरूको मायाले गदाण त्यस मातिसको घृर्ा पग्लल्यो।

त्यस दम्पति त्यस अगुवालाई भेट्दै गरे र तििीहरूको बीचमा तमत्रिा भयो।
ऊि आफू पति यहू दी हुि पो सोच्ि थाल्यो!

"६ “अन्यायको बन्धि फुकाल्ि, जुवाको डोरी फुकाल्ि, र अत्याचारमा

परे काहरूलाई मुक्त गराउि, हरे क जुवा भाँम्चददि मैले च ुिेको हकतसमको

उपवास यही होइि र? ७ आफ्िो भोजि भोकातसि बाँड़चूँड़ गिु,ण र घर िभएका
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गरीबहरूलाई शरर् ददिु– िाङ्गोलाई दे खेर लुगा लगाइददिु, र आफ्िो जािभाइहरूबाट िलु्िु, होइि र?" (यशैया ५८:६-७)।

धमण भन्दापति मािवीय सम्बन्धलाई बतलयो बिाउिे आम्त्मक िीतिहरू

कतिको महत्त्वपूर्ण छ भिेर यशैयाले म्चत्रर् गरे का मौतलक िीतिहरूलाई यस
अध्यायमा हामी तस्िेछौँ।

१. तसत्तैँ मा केही कुरा हकि (यशैया ५५:१-७)

यो पद ध्याि ददएर पढ्िुहोस्: "लौ, प्रत्येक जिा जो तिखाणएको छ

पािीहरूकहाँ आऊ, तिमीहरू जोसँग पैसा िै छै ि, मोल तििण िै स्दै ि िैपति
िभएिापति आऊ, हकि र खाऊ! "यशैया ५५:१ रूपान्िररि)। यहाँ बाम्िएको
कुरो िपाईँले के दे ख्ि स्िुहन्ु छ?

मािौँ िपाईँ एउटा कुिै सहरमा रहेका भोका र घरबारहवहहिलाई

ख्वाउिे उद्देयले खािेकुराहरू लगेर सडकमा उतभएर बोलाउिुभयो रे "िपाईँ,

पैसा िहुिेहरू, आउिुहोस्, हकन्नुहोस् र खािुहोस्!" िर पैसा िै छै ि भिे
तििीहरूले कसरी हकन्न स्छ र?

िर िपाईँले यशैयाले थपेको कुरा जोड्िुभयो भिे िपाईँले के भन्न

खोज्िुभएको हव त्यो स्पष्ट हुन्छ, "पैसा िभएका र मोल तििण िस्िेहरू"

(यशैया ५५:१ रूपान्िररि)। परमेवरले ददिुभएको क्षमादाि तसत्तैमा ग्रहर्
गर भिेर यशैयाले मातिसहरूलाई आग्रह गरररहे का तथए (यशैया ५५:७)।
यद्यहप, हकि भन्ने शब्दले मातिसहरूको आवयकिा के हो त्यो परमेवरले

उपलब्ध गराउिुहन्ु छ भिेर जोड ददएको तथयो। मातिसहरूको चाहिा र

आवयकिा मूल्यवाि छ भिेर परमेवरले सहमि जिाउिुभएको तथयो।
त्यसकारर् त्यो आवयकिा र चाहिाको तिम्म्ि कारोबार गिुण जरुरी छ र त्यो

ु छण। आफ्िा जिहरूसँग
चाहिा र आवयकिा हकन्न लायकको पति हुिप
पुिस्थाणपिा गररएको करारको सम्बन्धको पररपाटीतभत्र रहेर तसत्तैँ मा परमेवरले

क्षमा उपलब्ध गराउिुहन्ु छ। िर त्यो क्षमा उपलब्ध गराउि परमेवरको
तिम्म्ि तसत्तैँ तथएि: उहाँले आफ्िै सेवकको रक्ताम्य र भयािक मोल तिरे र त्यो
क्षमा हकन्नुभएको तथयो। हो, मािव जीविको तिम्म्ि त्यो क्षमा तसत्तैँ मा तथयो

िर त्यसको तिम्म्ि परमेवर आफैले सबैको अगातड चहकि पािे गरे र आफू िै
मोल भएर तििुभ
ण एको तथयो।

हाम्रो मुम्क्तको तिम्म्ि परमेवरले कस्िो मोल तििुभ
ण एको तथयो?

हेिह
णु ोस्, १ पत्रुस १:१८,१९ "१८ तिमीहरू जान्दछौ, हक आफ्िा हपिा-

२०१

पुखाणबाट

आएका

व्यथणका

कुराहरूदे म्ख, सुि

वा

चाँदीजस्िा

िाश

हुिे

थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छु ट्याइएका होइिौ, १९ िर तिष्खोट र
तिष्कलङ्क थुमाको जस्िो ख्रीष्टको अिमोल रगिद्वारा दाम तिरी छु ट्याइएका
छौ।"

मुम्क्तलाई यशैयाले ठािेको जस्िै ियाँ करारमा बुम्िएको छ? हेिह
णु ोस्,

एहफसी २:८,९ "८ हकिभिे अिुग्रहबाट हववासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका
छौ– र यो तिमीहरू आफैबाट होइि, यो ि परमेवरको वरदाि हो– ९
कमणहरूद्वारा होइि, ित्रिा मातिसले घमण्ड गिेछ।"

यशैयाले पुरािो करारमा सुसमाचारको बारे मा तिचोडमा लेखेका तथए

भिे ियाँ करारमा पति त्यही गररएको छ। त्यहाँ धमणकमण वा काम गरे र मुम्क्त
पाइन्छ भन्ने कुरो "पुरािो करारमा" तथएि जुि "ियाँ करारमा" अिुग्रहद्वाराबाट
मुम्क्त पाइन्छ भिेर माथ गररएको तथयो। अथाणि ् ियाँ करारले पुरािो करारमा

ददएको मुम्क्तको आधारलाई हटाइएको तथएि। आदम र हव्वालाई प्रतिज्ञा

गररएको उद्धारकिाण (उत्पम्त्त ३:१५)दे म्ख तलएर अन्िैसम्म मुम्क्तको तिम्म्ि
एउटै बाटो तथयो त्यो हो हववासद्वारा पाउिे अिुग्रह (एहफसी २:८), "हाम्रो
प्रभु येशू ख्रीष्टमा पाउिे अिन्ि जीवि परमेवरले ददिुभएको बरदाि हो जुि

तसत्तैँ मा उपलब्ध गराइएको छ (रोमी ६:२३ रूपान्िररि)। बेतबलोि सभ्यिाको
प्रख्याि पौराम्र्क कथाको तबर तगलगामेशले अिन्ि जीवि पाउि कठोर
पररश्रम

गरे को

तथयो

िर

त्यो

उिले

पाउि

सकेि।

त्यसबेलादे म्ख

अहहलेसम्मका हवतभन्न दाशणतिक, गुरु, अतभिेिा र तबर भिाउँ दाहरू जसले

पुिजणन्म र अविारको बारे मा हववास गछणि ् मुम्क्त पाउि तििीहरू हवतभन्न
बाटोहरू अपिाएका तथए िर िी सबै तिष्फल भएका तथए। त्यसै कारर्

तििीहरूले येशूको बारे मा जान्न जरुरी छ। उहाँ िै क्रुसमा आफ्िो जीवि
ददिुभएर सबैको तिम्म्ि मुम्क्त पाउिे काम सम्पन्न गिुभ
ण एको तथयो।

मुम्क्त भिेको तसत्तैँ मा पाइिे कुरो हो र त्यो कुिै पति हाम्रो प्रयासले

उपलब्ध हुिे कुरो होइि। हामीहरूको धमणकमण र असल कामहरूले हामीलाई

मुम्क्त उपलब्ध गिण कहहल्यै पति पयाणप्ि हुँदैि। िर फेरर त्यसै बखि मुम्क्तको

तिम्म्ि हाम्रो सबै थोक तििुप
ण छण। त्यसको अथण के हो? उदाहरर्मा, हेिह
णु ोस्,
मत्ती १०:३७-३९ "३७ “जसले मलाई भन्दा बढी आफ्िा बुबा वा आमालाई

प्रेम गदणछ, त्यो मेरो योग्लयको हुँदैि। जसले मलाई भन्दा बढी आफ्िा छोरा वा
छोरीलाई प्रेम गदणछ, त्यो मेरो योग्लयको हुँदैि।

मेरो पतछ लाग्लदै ि, त्यो मेरो योग्लयको हुँदैि।
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३८ जो आफ्िो क्रूस उठाएर

३९ जसले आफ्िो प्रार्

जोगाउँछ, त्यसले त्यो गुमाउिेछ, र आफ्िो प्रार् मेरो तिम्म्ि गुमाउिेले त्यो
बचाउिेछ।", लूका ९:२३-२६ "२३ िब उहाँले सबैलाई भन्िुभयो, “कोही

मपतछ आउिे इच्छा गछण भिे त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस्, र ददिहुँ आफ्िो

क्रूस बोकेर मेरो पतछ लागोस्। २४ हकिहक जसले आफ्िो प्रार् बचाउिे
इच्छा गछण , त्यसले त्यो गुमाउिेछ। िर जसले मेरो खातिर आफ्िो प्रार्
गुमाउँछ, त्यसले त्यो बचाउिेछ। २५ हकिहक सारा जगि् प्राप्ि गरे र

आफैलाई चाहहँ िाश पाछण वा गुमाउँछ भिे मातिसलाई के लाभ हुन्छ र? २६
िर कोही मदे म्ख र मेरा वचिदे म्ख शमाणउँछ भिे मातिसको पुत्र पति आफ्िो
महहमामा, र

हपिाको

र

पहवत्र

दू िगर्को

आउँदा

महहमामा

त्यससँग

शमाणउिेछ।", लूका १४:२५-२७ "२५ मातिसहरूको ठू लो भीड उहाँको साथ
जाँदैतथयो, र उहाँले फकेर तििीहरूलाई भन्िुभयो, २६ “यदद कोही मकहाँ
आउँछ, र

आफ्िा

बुबा, आमा, पत्िी, छोरा-छोरीहरू

र

दाजुभाइ, दददी-

बहहिीहरूलाई र आफ्िै प्रार्लाई समेि िुच्छ ठान्दै ि भिे, त्यो मेरो चेला हुि

स्दै ि। २७ जुि व्यम्क्त आफ्िो क्रूस बोकेर मेरो पतछ लाग्लदै ि, त्यो मेरो चेला
हुि स्दै ि।" र हफतलप्पी ३:७,८ "७ उहाँका शम्क्तको कायणअिुसार मलाई

ददइएका परमेवरको त्यस अिुग्रहको वरदािबमोम्जम यस सुसमाचारको म
ँ
सेवक बिाइएको तथए।
८ सबै सन्िहरूमा म अत्यन्ि िुच्छ भए िापति

ख्रीष्टको अगम्य सम्पम्त्तको सुसमाचार अन्यजातिहरूलाई प्रचार गरूँ भिेर
मलाई यो अिुग्रह ददइयो।"

२. उच्च तबचार र मागणहरू (यशैया ५५:६-१३)

परमेवरका मागणहरू र सोचतबचार वा वौहद्धक क्षमिा हाम्रा भन्दा वा

"स्वगण र पृथ्वी"भन्दा अति उच्च छि् (यशैया ५५:८,९) भिेर उहाँले हकि

भन्नुहन्ु छ? त्यसको अथण के हो? हेिह
णु ोस्, यशैया ५५:८,९ "८ “हकिहक मेरा

हवचारहरू तिमीहरूका हवचार होइिि्, र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइिि्,”
परमप्रभ ु भन्िुहन्ु छ। ९ जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ, त्यसरी िै मेरा
चाल तिमीहरूका चालभन्दा र मेरा हवचार तिमीहरूका हवचारभन्दा अल्गा
छि्।"

सारा जगि व ब्रम्हाण्ड सृहष्ट गिुह
ण ि
ण एको शुक्ष्म
ु े परमेवरले सृहष्ट गिुभ

र सािोतििो कुरो पति हाम्रो तिम्म्ि रहस्यमय छ भिे परमेवरको ददमाग र
उहाँले गिुह
ण ि
ु े कामको बारे मा बुझ्ि हाम्रो ददमागभन्दा मातथ वा ददमागैले
भ्याउँ दैि भन्नुमा कसैले असहमि

जिाउँ दैि। उहाँका सं रचिाहरू अतलअतल
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बुझ्ि सकेपति पूरा रूपमा बुझ्ि हाम्रो क्षमिा छै ि। उहाँमा भएको सबोच्च र

अतसतमि उच्चस्िररय ज्ञािले गदाण िैउहाँको सहयिाको तिम्म्ि िम्रभएर माग्लिु
हाम्रो तिम्म्ि सम्जलो हुिपु छण।
यशैया

५५:६-९

पढ्िुहोस्।

हामीले

सोचेको

वा

कल्पिा

गिण

स्िेभन्दा पति उहाँका मागण र सोचहरू उच्च छि् भिे उहाँले कुि सन्दभणमा

भतिरहिुभएको तथयो? उहाँले के गिुह
ण न्ु छ जुि हामीलाई बुझ्ि अति िै कदठि
छ? हेिह
णु ोस्, "६ जबसम्म परमप्रभ ुलाई पाउि स्छौ उहाँलाई खोज। उहाँ

ु ँद
िम्जक हुिह
ु ा िै उहाँलाई भेट। ७ दुष्टले आफ्िो बाटो र अधमीले आफ्िो
हवचार त्यागोस्, र परमप्रभ ुतिर फकोस्, र उहाँले त्यसमातथ कृपा गिुह
ण ि
ु ेछ।
हाम्रा परमेवरिफण त्यो फकोस्, र उहाँले त्यसलाई तसत्तैँ मा क्षमा गिुह
ण ि
ु ेछ।

८ “हकिहक मेरा हवचारहरू तिमीहरूका हवचार होइिि्, र तिमीहरूका चाल
मेरा चाल होइिि्,” परमप्रभ ु भन्िुहन्ु छ। ९ जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो
छ, त्यसरी िै मेरा चाल तिमीहरूका चालभन्दा र मेरा हवचार तिमीहरूका
हवचारभन्दा अल्गा छि्।"

यस जगिमा भएका सबै रहस्यहरूमा सबभन्दा ठू लो ि मुम्क्तको

योजिा हो। उहाँले ियार गिुभ
ण एको मुम्क्तको योजिाको बारे मा हामीले सोच्ि
खोज्दा हामीले बुझ्ि पति हाम्रो क्षमिाले भ्याउँ दैि। साङ्गलाले बाँतधएर रोमी
साम्राज्यको कैदी भएर शहीद हुि पम्खणरहे को पावलले मुम्क्तको बारे मा यसरी
स्वीकादणछि् "१९ मेरो तिम्म्ि पति प्राथणिा गर, हक जब म आफ्िो मुख खोल्छु

िब मलाई वचि ददइओस्, र म तिभणयिासाथ सुसमाचारको रहस्य घोषर्ा गिण
सकूँ, २० जसको तिम्म्ि म साङलाले बाँतधएको एक राजदूि हुँ, र जसरी मैले
बोल्िुपिे हो, त्यसरी म साहससँग बोल्ि सकूँ।" (एहफसी ६:१९-२०)। उिले
व्यक्त गरे का सुसमाचारको रहस्यमा, सारा जगिका सृहष्टकिाण यस्िरी िल

ििुह
ण न्ु छ हक उहाँ आफूलाई मािव चोलाले बेिह
णु न्ु छ, अिेकौँ दु:खकष्ट, पीडा र
ु एर तिमणम
तिरस्कृि जीवि तबिाउिुहन्ु छ र हाम्रो तिम्म्ि पापको बतल हुिभ

ु यो। हामीलाई हाम्रो पापको क्षमा ददि र दया,
क्रुसमा मिण ियार हुिभ
सदाशयिा िथा करुर्ा दे खाउि उहाँले िी कदमहरू चाल्िुभएको तथयो। यो

सत्यले परमेवरका सृहष्ट मािव प्रार्ीहरू उहाँप्रति आभाररि भएर युगौँ युगसम्म
तििीहरूका हृदयहरू प्रफुम्ल्लि भएर प्रशंसा गरररहिेछि्।

"मातिसको तिम्म्ि परमेवरले चाल्िुभएको मुम्क्त के होला भन्ने

उल्लेखिीय हवषय स्वगणका दूिहरूले हेि ण चाहिा गदणछि्। कहहल्यै अन्ि िहुिे

अिन्ि समयसम्म मुम्क्तको यो हवषयिै उद्धार पाएका मातिसहरूको तिम्म्ि
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अथाह हवज्ञािको हवषय हुिेछ र तििीहरूले गाउिे गीिको हवषय पति त्यही

मुम्क्त हुिेछ। के त्यो गररमामय हवषयको अध्ययि गिण अहहले िै योग्लय छै ि
र? त्यसको बारे मा हामीले ध्याि गिुप
ण दै ि र?...

"मुम्क्तको बारे मा अध्ययि गररिे हवषय कहहल्यै पति ररतिँदैि। येशू

ख्रीष्टको मािव अविार, हाम्रो पाप क्षमा गिण उहाँको बतलदाि र हाम्रो तिम्म्ि

मध्यस्थ वा पहल गिे हवषयबस्िुहरूले लगिशील र पररश्रमी हवद्याथीको
ददमागमा जबसम्म समय हुन्छ िबसम्म खेलाइिै रहिेछि्। स्वगणको अितगन्िी

वषणहरूसम्म िी हवषयबस्िु हेरररहिेले यसरी उद्गार व्यक्त गदै म्चच्याउिे छ,

"ओहो, परमेवरको धातमणकिाको रहस्य कस्िो महाि् छ!"-एलेि जी ह्वाइट,
माइ लाइफ टुडे, पृ. ३६०बाट रूपान्िररि।

िपाईँले आफ्िो जीविमा कतिपय िराम्रा कामहरू गिुभ
ण एको होला:

कति मातिसहरूको म्चत्त िपाईँले दुखाउिुभयो होला, ररसको िोकमा हृदयलाई

िै छे ड्िे तिदणयी शब्दहरू बोल्िुभयो होला, कतिपयलाई िपाईँले तिराश पािुभ
ण यो
होला वा िुठ बोल्िुभयो होला र आफूलाई पति आफ्िै आतिबातिले तिराशमा

पािुभ
ण यो होला। िैपति येशूख्रीष्टद्वारा िपाईँले िी सबै क्षमा पाउि स्िुहन्ु छ र
उहाँकै काम र प्रिापले िपाईँ परमेवरको सामुन्ने तसद्ध र धमी भएर खडा हुि
स्िुहन्ु छ। यदद यो रहस्यमय छै ि भिे अरू के होला?
३. तमत्रहरू, उपवास बस्िुहोस् (यशैया ५८:१-८)
मातिसहरू

कुि

मिम्स्थति

तलएर

उपबास

बस्छि् भिेर

यशैया

५८:३मा गररएको सम्बोधि हेिह
णु ोस्, "३ तििीहरू भन्छि्, ‘हामीहरू उपवास

बस्यौं, र हकि िपाईं दे ख्िुहन्ु ि? हामीहरू हविम्र भयौं, र हकि िपाईं ध्याि
ददिुहन्ु ि?’ “िापति तिमीहरूका उपवासको ददिमा तिमीहरू आफ्िै इच्छा पूरा
गदणछौ, र तिमीहरूका कामदारहरू सबैलाई तिमीहरू शोषर् गदणछौ।"

यहाँ सम्बोधि गररएको उपबास क्षमा पूजा अथाणि ् प्रायम्चिको

ददिको उपबास हुिपु छण हकिहक परमेवरले केवल त्यो ददिमामात्र उपबास
बस्िु भिेर इस्राएलीहरूलाई आदे श ददिुभएको तथयो। त्यो ददिको बारे मा
मोशाले यसरी सम्बोधि गरे का तथए, "२९ “तिमीहरूका तिम्म्ि यो अिन्िको

हवतध होस्। सािौँ महहिाको दशौँ ददिमा तिमीहरूले आफू-आफूलाई इन्कार
गिू।
ण चाहे घरमा जन्मेको होस्, चाहे तिमीहरूका बीचमा वास गिे परदे शी

होस्, कसैले पति कुिै हकतसमको काम िगिू,ण ३० हकिभिे त्यसै ददि
तिमीहरूलाई

शुद्ध

पािणलाई

तिमीहरूका
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तिम्म्ि

प्रायम्चि

गररन्छ।

िब

परमप्रभुको सामुन्िे सबै पापबाट तिमीहरू शुद्ध हुिेछौ। ३१ यो तिमीहरूका

तिम्म्ि हवश्रामको शबाथ हो। तिमीहरूले आफू-आफूलाई इन्कार गिू।
ण यो

सदाको लातग एउटा आदे श हो" (लेवीहरू १६:२९-३१) र "२६ परमप्रभुले
मोशालाई भन्िुभयो, २७ “सािौँ महहिाको दशौँ ददिचाहहँ प्रायम्चिको ददि
होस्। त्यस ददि तिमीहरूले पहवत्र सभा राख्िू। तिमीहरूले आफैलाई इन्कार

गिू,ण * र तिमीहरूले परमप्रभुको तिम्म्ि अम्ग्लि-होम चढाउिू। २८ त्यस ददि
तिमीहरूले कुिै हकतसमको काम िगिू,ण हकिभिे परमप्रभुको सामुन्िे तिमीहरूका

तिम्म्ि प्रायम्चि गररिे यो प्रायम्चिको ददि हो। २९ त्यस ददि जसले

आफूलाई इन्कार गदै ि, त्यो आफ्िा मातिसहरूबाट बहहष्कार गररओस्। ३०

त्यस ददि कुिै हकतसमको काम गिे मान्छे लाई त्यसका मातिसहरूमध्येबाट म

िाश गिेछु। ३१ तिमीहरूले कुिै हकतसमको काम िगिू।
ण तिमीहरूले जही ीँ
बसोबास गरे िापति तिमीहरूका पुस्िौँ-पुस्िौँका तिम्म्ि यो अिन्िको हवतध
होस्। ३२ तिमीहरूका तिम्म्ि यो हवशेष हवश्रामको शबाथ होस्, र तिमीहरूले

आफू-आफूलाई इन्कार गिू।
ण त्यस महहिाको िवौँ ददिको साँिदे म्ख भोतलपल्ट
साँिसम्म तिमीहरूले आफ्िो शबाथ पालि गिू”ण (लेवीहरू २३:२६-३२)।

लेबीमा व्यक्त गररएका भाविाहरू यशैया ५८:३मा समािान्िररुपमा

यसरी उिाररएको छ "हामीहरू िम्र भयौ।" यी शब्दहरू लेबीको पुस्िकमा

लेम्खएको शैली हो। िम्र हुि,ु इन्कार गिुण वा आफूलाई कष्ट ददिु भन्नुको अथण
आफ्िो इच्छालाई त्याग्लिु, उपबास बस्िु जस्िा अथणहरू बुिाउँ छ। हेिह
णु ोस्,

भजि ३५:१३-१५ "१३ तििीहरू तबरामी हुँदा, मैले भाङग्राको वस्त्र लगाएँ, र
उपवास बसेर आफूलाई दीि बिाएँ। जब मेरा प्राथणिा उत्तरहविै फकेर आए,
१४ मेरा तमत्र र मेरो भाइको तिम्म्ि शोक गरे िैँ म शोक गदै हहँडें। आफ्िी

आमाको तिम्म्ि हवलाप गरे िैँ म्शर िुकाएर मैले शोक मिाएँ। १५ िर जब
मैले ठे स खाएँ, हाँसो गदै तििीहरू मेरो हवरुद्धमा एकत्र भए। मैले थाहै

िपाएको बेलामा आक्रमर्कारीहरू मेरो हवरुद्धमा जम्मा भए। तििीहरूले

लगािार मेरो तिन्दा गरे ।" र दातिएल १०:१-१२ "१ फारसका राजा
कोरे सको िेस्रो वषणमा दातिएललाई (जसलाई बेलिसजर भतिन्थ्यो) एउटा दशणि

ददइयो। यस दशणिको सन्दे श सत्य तथयो र यो एक ठू लो लड़ाइँको बारे मा

तथयो। त्यस सन्दे शको अथण तििलाई दशणिमा प्राप्ि भएको तथयो। २ त्यस

बेला म, दातिएल, िीि हप्िासम्म शोक गदै रहें । ३ मैले कुिै मीठो खािा

खाइिँ, ि मासु ि दाखमद्य मेरो मुखमा पर्यो, र िीि हप्िा ितबिेसम्म मैले कुिै
पति हकतसमको िेल घतसिँ। ४ पहहलो महहिाको चौबीसौँ ददिमा ठू लो िदी
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टाइतग्रसको हकिारमा जसै म उतभरहेको तथएँ, ५ मैले मातथ हेरें र मेरो अतग
कम्मरमा अति राम्रो सुिको पेटी बाँधी सूिीको लुगा लगाएका एक जिा

मातिसलाई दे खें। ६ तििको शरीर पीिमम्र्जस्िै चहहकलो तथयो, तििको
अिुहार तबजुलीिैँ चम्कन्थ्यो, तििका आँखा राँकोिैँ बतलरहे का तथए। तििका
हाि र खुट्टाहरू टल्काइएको काँसोजस्िै र तििको स्वर ठू लो भीड़को स्वरिैँ

तथए। ७ म, दातिएलले मात्र त्यो दशणि दे खें। मसँग भएका मातिसहरूले त्यो

दे खेिि्, िर तििीहरूलाई यति डर आयो हक तििीहरू भागे र आफै लुके। ८

यसकारर् म त्यस महाि् दशणि हेदैरहे को अवस्थामा एकलै छोतड़एँ। ममा कुिै

बल बाँकी रहेि, मेरो अिुहार मरे िल्ु य पहेँ लो भयो र म असहाय भएँ। ९ िब
तििले बोलेका मैले सुिें र जसै मैले तििको कुरा सुिें, म जतमिमा घोप्टो परे र
मस्ि तिद्रामा परें । १० एउटा हािले मलाई छोयो र म डरले कामेकै

ँ ामा उतभि लगायो। ११ तििले भिे, “दातिएल, तिमी
अवस्थामा मेरा हाि र घुड़
जो अति िै सम्माि गररएका छौ, मैले तिमीलाई भन्ि लागेका वचिहरूमा

राम्रोसँग हवचार गर, र खड़ा होऊ, हकिभिे म तिमीकहाँ पठाइएको छु ।” जब
तििले यो मलाई भिे, म डरले थरथर काम्दै उतभएँ।

१२ तििले भन्दै गए,

“िडराऊ दातिएल, तिमीले आफ्िो मि समितिर लगाएको र तिम्रा परमेवरको

ु ाइ
सामु आफैलाई िम्र िुल्याएको पहहलो ददिदे म्ख िै तिम्रा शब्दहरूको सुिव
भएको तथयो, र म तििकै प्रतिउत्तरमा आएको छु ।"

"तिम्रो आवाज िुरही जस्िो ठू लो स्वरले उठाऊ!" (यशैया ५८:१)

भन्दा प्रायम्चिको ददिको पररवेशलाई बुिाउँ छ। त्यो िुरही भिेको भेँडाको

तसङ खालको हुन्थ्यो जसलाई शोफर भतिन्छ। प्रायम्चिको ददिको दश अम्घ

त्यो फुकेर मातिसहरूलाई याद ददलाउँ थ्यो (लेबी २३:२४)। फेरर, प्रत्येक
पन्द्र बषणको प्रायम्चिको ददिमा पुिस्थाणपिाको वषण वा स्विन्त्र भएको
खुम्शयालीको ददिको घोषर्ा गिण (लेबी २५:९,१०सँग यशैया २७:१३
हेिह
णु ोस्) िुरही फुहकन्थ्यो।

यशैया ५८:१-७ पढ्िुहोस्। यहाँ धमणको िाउँमा इस्राएलीहरूले

उपबास ि बसे ि र त्यसको उपबासको बारे मा परमेवरले कस्िो गुिासो

पोखाउिुभएको तथयो? तििीहरूको उपबास हकि गलि तथयो? हेिह
णु ोस्, "१

“चको गरी करा, िथाम्। िुरहीको आवाज जस्िै उच्च सोरले करा। मेरो
प्रजालाई

तििीहरूको

बागीपि

र

याकूबको

घरािालाई

तििीहरूका

पाप

जिाइदे । २ हकिहक तििीहरूले मलाई ददिहुँ खोज्छि्। जे ठीक छ त्यही
गिे र आफ्िा परमेवरको आज्ञा भङ्ग िगिे िर मेरो मागण जान्ि इच्छा गिे
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जातिजस्िै तििीहरू दे म्खन्छि्। तििीहरू मसँग उम्चि तिर्णयहरू माग्लछि्, र
परमेवर तििीहरूका िम्जकै आऊि् भिी उत्सुक भएका दे म्खन्छि्। ३

तििीहरू भन्छि्, ‘हामीहरू उपवास बस्यौं, र हकि िपाईं दे ख्िुहन्ु ि? हामीहरू
हविम्र भयौं, र हकि िपाईं ध्याि ददिुहन्ु ि?’

“िापति तिमीहरूका उपवासको

ददिमा तिमीहरू आफ्िै इच्छा पूरा गदणछौ, र तिमीहरूका कामदारहरू सबैलाई

तिमीहरू शोषर् गदणछौ। ४ तिमीहरूका उपवासको ददि लड़ाइँ र िगड़ामा

अन्त्य हुन्छ र एउटाले अकाणलाई दुष्ट मु्काले हहकाणउँछौ। तिमीहरू आजको

जस्िो उपवास बसेर तिमीहरूको सोर स्वगणमा सुतििे आशा गिण स्दै िौ। ५
के मैले च ुिेको उपवास यस्िै हो? मातिसले आफैलाई एक ददि मात्र हविम्र
राख्िे? के तिगालोिैँ आफ्िो म्शर िुकाउिे र भाङग्रा र खरािी ओछ्याउिे ददि

मात्र यो हो? के यसै लाई तिमीहरू उपवास र परमप्रभ ुको तिम्म्ि ग्रहर्योग्लयको
ददि भन्छौ?

६ “अन्यायको बन्धि फुकाल्ि, जुवाको डोरी फुकाल्ि, र

अत्याचारमा परे काहरूलाई मुक्त गराउि, हरे क जुवा भाँम्चददि मैले च ुिेको
हकतसमको उपवास यही होइि र? ७ आफ्िो भोजि भोकातसि बाँड़चूँड़ गिु,ण र
घर िभएका गरीबहरूलाई शरर् ददिु– िाङ्गोलाई दे खेर लुगा लगाइददिु, र
आफ्िो जाि-भाइहरूबाट िलु्िु, होइि र?" ( यशैया ५८:१-७)।

मातिसहरू धमाणत्मा भएको, भम्क्त र आफूहरू कति पहवत्र छु भिेर

दे खाएको कारर्ले परमेवरले तििीहरूलाई यावासी वा बधाईँ दे उि् भिेर
तििीहरूले अपेक्षा गरे का तथए। िर तििीहरूले जे गरे त्यो परमेवरको चाहिा
तबपररि उल्टो उल्टो गरे का तथए। प्रायम्चिको ददिमा िम्र हुि ु वा आफूलाई

इन्कार गिुण वा उपवाश बस्िुको अथण त्यस ददिको तिम्म्ि परमेवरप्रति कृिज्ञ

दे खाउिु र उहाँप्रति बफादारी भएको दे खाउिु तथयो। त्यो ददि मूल पुरोहहि
पहवत्र मम्न्दरको महा पहवत्र स्थािमा जान्थे र त्यसको शुहद्धकरर् गररन्थ्यो।

त्यसको अथण वषणभरर इस्राएलीहरूले गरे का पापहरूलाई परमेवरले क्षमा
ददइस्िुभएको दे खाउँ थ्यो (लेबी १६ र ४ हेिह
णु ोस्)। त्यसकारर् तििीहरूले

गिे हवतधहरू परमेवरप्रति धन्यवादी र आभाररि भएर गिुप
ण थ्यो। न्यायको

ददिमा तििीहरूलाई उद्धार गररएको भिेर तििीहरूले हववास गिुप
ण थ्यो। िर

त्यसको सट्टा तििीहरूले आफू कति ि कति धमाणत्मा, भक्त र शुद्ध छु भिेर

दे खाएको कारर्ले तििीहरूको कामलाई परमेवरले अिुमोदि गिुप
ण िे र
याबास ददिुपिे भिेर तििीहरूले दावी गरे का तथए। मातिसहरूकै पापले गदाण
परमेवरको मम्न्दर अपहवत्र भएको तथयो। तििीहरूले जे गरे त्यसलाई शुद्ध
गिण वा पखाल्ि पशुको रगि बगाइएको तथयो।
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येशूलाई हववास गछु ण भन्नेहरूको तिम्म्ि मातथका पदहरू च ुिौतिपूर्ण र

तिर्ाणएक छि्। धमणको खोल लगाएर आफू इसाई वा धमाणत्मा हुँ भिेर
दे खाउिे हो हक सही रूपमा येशूको अिुयायी भिेर दे खाउिे भन्ने भाविालाई

मातथका पदहरूले हामीलाई तिर्ाणयत्मक पाठ तसकाउँदछि्। धमणको खोल

ओढ्िे र इमान्दारी भएर येशूको सत्यवादी भक्त हुिेको बीचमा के तभन्निा छ

भिेर िी पदहरूले हामीलाई कसरी दे खाउँछि्? हामीहरू चचण होस् वा

व्यम्क्तगिमै होस् हामीहरूका तियतमि धातमणक हवतधहरूले हामी धमाणत्मा वा
अरूभन्दा असल छौँ भन्ने खिरा मिम्स्थतिबाट हामी कसरी जोतगिे? हामी
परमेवरको इच्छा अिुसार िै चतलरहेका छौँ भिेर कसरी दे खाउिे?
४. सही उपबासको तिम्म्ि सि् प्रयास (यशैया ५८:१-१२)

िुरही फुकेको दश ददिपतछ प्रायम्चिकै ददिमा परमेवर उहाँका

ु न्ु छ भिेर तििीहरूलाई सम्िाइएको तथयो। त्यसबेला
जिहरूको राजा हुिह

उहाँका जिहरू िम्र भएर आफूलाई त्यागेर वा उपबास बसेर परमेवर
ु न्ु छ भिेर उहाँप्रति बफादारी हुँदै प्रतिवद्धिा जिाउँ थ्यो।
तििीहरूको राजा हुिह

िर िुरही जस्िो स्वर उठाएर िी मातिसहरू परमेवरप्रति बफादार िभएर
उहाँको तबरोधमा हवद्रोह गरे का छि् भिेर यशैया ५८:१मा अगमवक्ताले िी
मातिसहरूप्रति घोर आपत्ती जिाउँ छि् (यशैया ५८:१)।
यशैया ५८:६-१२

पढ्िुहोस्। परमेवरको सामु सही उपबास के

हो? आफ्िो भाऊ िखोज्िे, तिवाथी हुिे र अरूको भलोमा लातग रहिु िै सत्य
उपबास वा स्वाथण त्याग होइि र? कुिचाही ीँ गार्हो छ? केही खािा िखाउिु
वा

िपाईँको

समय

र

पैसा

उपयोग

गरे र

िपाईँको

सहरमा

रहे को

घरबारहवहहिलाई खािा ख्वाउिु? िी सबै को िीति वा आदशण सं स्कार के हो?
परमेवरको उपासक हुँ भिेर दे खाउिुमा िी कामहरू हकि र कसरी समावेश
ु छण?
हुिप

जो पति धातमणक प्रवृम्त्त भएको मातिस वा धमाणत्मा भिेर दे खाउि

स्दछ, जो पति हवतभन्न धातमणक रीतितथति, परम्परा र हवतधहरू पालि गिण

स्छ। िी ठीकै हवतधहरू हकि िहोस्, ठीक समयमा ठीक िररकाले सम्पन्न

गिण सहकन्छ। िर परमेवरको सामु त्यतिमात्र भएर पुग्लदै ि भिेर उहाँले
दे खाउि चाहिुहन्ु छ। येशूको जीविीलाई हेिह
णु ोस्। उहाँको समयमा उहाँले

धातमणक परम्परा मान्नुभएिापति सुसमाचारका लेखकहरूले उहाँका धातमणक
हवतधहरू वा उहाँले परम्परा मान्नुभएकोतिर ध्याि ददएको दे म्खन्दै ि। बरू
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धातमणक रीति वा परम्परा मािेर धमणका अगुवाहरूलाई ररिाउिुको सट्टा उहाँले
आवयक परे काहरूलाई दया

दे खाउिुभएको तथयो, तबरामीहरूलाई तिको

पािुभ
ण एको तथयो, भोकाहरूलाई ख्वाउिुभएको तथयो र क्षमा ददिे काममा उहाँले
अग्रसरिा दे खाउिुभएको तथयो।

यस सं सारमा सत्यको प्रचार गिे चचण र मातिसहरूलाई उहाँले

खोज्िुहन्ु छ। िर सत्यतिर मातिसलाई आकहषणि गिे येशूको िररका अपिाउिु
भन्दा अरू के मूल्यवाि छ? धातमणक हवतधहवधाि र खािहपिमा कट्टर हुि ु
महत्त्वपूर्ण छ हक भोकाएकाहरूलाई खािा ख्वाउिु? साबथमा कट्टर भएर

तबश्राम तलिु उम्चि छ हक, िपाईँको समय र उजाण वा जोशले आवयक
परे काहरूलाई सहयोग गिु?
ण
के

मत्ती २५:४० र याकूब १:२७ हेिह
णु ोस्। िी पदहरूले हामीहरूलाई

सन्दे श

ददइरहे को

स्वगणदूिहरूसँग

आफ्िो

छ?

हेिह
णु ोस्

महहमामा

"३१

“जब

आउिेछ, िब

मातिसको

ऊ

आफ्िो

पुत्र

सारा

महहमामय

तसं हासिमा बस्िेछ। ३२ र उसको सामुन्िे सबै जातिहरू भेला हुिेछि्, र
जसरी गोठालाले भेड़ा र बाख्रालाई छु ट्याउँछ, त्यसरी िै उसले तििीहरूलाई

एउटालाई अकाणबाट अलग गिेछ। ३३ उसले भेड़ाहरूलाई आफ्िो दाहहिेपहट्ट,
र

बाख्राहरूलाई

दाहहिेपहट्टकाहरूलाई

दे ब्रेपहट्ट

राख्िेछ।

भन्िेछ, ‘आओ, मेरा

३४

हपिाका

“िब

राजाले

धन्यका

हो!

आफ्िा

सं सारको

उत्पम्त्तदे म्ख तिमीहरूका तिम्म्ि ियार गररएको राज्यलाई अतधकार गर। ३५

हकिभिे म भोकाएको तथए,ँ तिमीहरूले मलाई खाि ददयौ। म तिखाणएको तथए,ँ
तिमीहरूले मलाई हपउि ददयौ। म परदे शी तथए,ँ तिमीहरूले मलाई आश्रय

ददयौ। ३६ िाङ्गै तथए,ँ तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइददयौ। तबरामी तथए,ँ
तिमीहरू मलाई हेि ण आयौ। झ्यालखािमा तथए,ँ तिमीहरू मकहाँ आयौ।’ ३७
“िब धमीजिहरूले उिलाई जवाफ ददिेछि्, ‘हे प्रभ,ु कहहले हामीले िपाईंलाई

भोकाउिुभएको दे ख्यौं, र खाि ददयौं? अथवा तिखाणउिुभएको दे ख्यौं, र हपउि

ददयौं? ३८ कहहले हामीले िपाईंलाई परदे शी दे ख्यौं, र िपाईंलाई आश्रय ददयौं?
अथवा िाङ्गो दे ख्यौं र वस्त्र लगाइददयौं? ३९ र कहहले हामीले िपाईंलाई
तबरामी वा झ्यालखािमा दे ख्यौं, र िपाईंकहाँ आयौं?’

४० “िब राजाले

तििीहरूलाई जवाफ ददएर भन्िेछि्, ‘साँच्चै , म तिमीहरूलाई भन्दछु , तिमीहरूले

यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सािामा एक जिालाई जे-जति गर्यौ, त्यो
तिमीहरूले मलाई िै गर्यौ।’ ४१ “त्यसपतछ उिले दे ब्रेपहट्टका मातिसहरूलाई

भन्िेछि्, ‘श्राहपि मातिस हो! मबाट दूर होओ, र ददयाबलस र त्यसका
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दू िहरूका लातग ियार गररएको अिन्िको आगोमा जाओ। ४२ हकिभिे म
भोकाएको तथए,ँ तिमीहरूले मलाई खाि ददएिौ। तिखाणएको तथए,ँ तिमीहरूले

मलाई हपउि ददएिौ। ४३ म परदे शी तथए,ँ तिमीहरूले मलाई आश्रय ददएिौ।

िाङ्गो तथए,ँ र तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइददएिौ, तबरामी र झ्यालखािमा तथए,ँ
र तिमीहरू मलाई हेि ण आएिौ।’ ४४ “तििीहरूले पति यसो भिेर जवाफ

ददिेछि्, ‘प्रभ,ु कहहले हामीहरूले िपाईंलाई भोकाएको वा तिखाणएको दे ख्यौं,
परदे शी वा िाङ्गो वा तबरामी दे ख्यौं, वा झ्यालखािमा दे ख्यौं, र िपाईंको सेवा

गरे िौं?’ ४५ “िब उिले तििीहरूलाई जवाफ ददिेछि्, ‘साँच्चै , म तिमीहरूलाई
भन्दछु , यी सबै भन्दा सािाहरूमध्ये एक जिालाई जे-जति गरे िौ, त्यो तिमीहरूले

मेरो तिम्म्ि गरे िौ।’ ४६ “िब हयिीहरू अिन्ि दण्डको भागी हुिेछि्, िर धमी

जिहरू अिन्ि जीविमा प्रवेश गिेछि्’" (मत्ती २५:३१-४६) र "२६ यदद
कोही मातिसले आफूलाई धमी सम्िन्छ, र आफ्िो म्जब्रोमा लगाम लाउँदैि, िर

आफ्िो हृदयलाई धोका ददन्छ भिेिा त्यस मातिसको धमण व्यथण हुन्छ। २७

परमेवर र हपिाको अगातड शुद्ध र पहवत्र धमण यही हो: अिाथ र

हवधवाहरूलाई तििीहरूको कष्टमा हेरचाह गिु,ण र आफूलाई सं सारबाट
तिष्कलङ्क राख्िु" (याकूब १:२६-२७)।

यशैया ५८ पढ्िुहोस्। दुभाणग्लयको मारमा परे काहरूको सेवा गदाण

कस्िो अिुभव र ितिजा हुन्छ भिेर परमेवरले के भन्नुभएको छ? परमेवरले

हामीलाई यहाँ के भतिरहिुभएको छ? यस अध्यायमा ददएका प्रतिज्ञाहरू के
परमेवरले हाम्रो जीविमा अलौहकक ढङ्गले पूरा गिुह
ण न्ु छ वा जब हामी अरूको

सेवामा लाग्लदा स्वभाहवकैरूपमा हामी आम्शष पाउँछौ? यस सं सारमा स्वाथीपिा,

आफ्िो भाऊ खोज्िे प्रवृम्त्त, लोभी हुिे र आफ्िोमात्र हहि खोज्िे मातिसहरूको
िाँिी छ। सोच्िुहोस् र हेिह
णु ोस् परमेवरको मातमणक आह्वाि "१ “चको गरी
करा, िथाम्। िुरहीको आवाज जस्िै उच्च सोरले करा। मेरो प्रजालाई
तििीहरूको बागीपि र याकूबको घरािालाई तििीहरूका पाप जिाइदे । २

हकिहक तििीहरूले मलाई ददिहुँ खोज्छि्। जे ठीक छ त्यही गिे र आफ्िा
परमेवरको आज्ञा भङ्ग िगिे िर मेरो मागण जान्ि इच्छा गिे जातिजस्िै

तििीहरू दे म्खन्छि्। तििीहरू मसँग उम्चि तिर्णयहरू माग्लछि्, र परमेवर
तििीहरूका िम्जकै आऊि् भिी उत्सुक भएका दे म्खन्छि्। ३ तििीहरू

भन्छि्, ‘हामीहरू उपवास बस्यौं, र हकि िपाईं दे ख्िुहन्ु ि? हामीहरू हविम्र भयौं,
र हकि िपाईं ध्याि ददिुहन्ु ि?’

“िापति तिमीहरूका उपवासको ददिमा

तिमीहरू आफ्िै इच्छा पूरा गदणछौ, र तिमीहरूका कामदारहरू सबैलाई
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तिमीहरू शोषर् गदणछौ। ४ तिमीहरूका उपवासको ददि लड़ाइँ र िगड़ामा

अन्त्य हुन्छ र एउटाले अकाणलाई दुष्ट मु्काले हहकाणउँछौ। तिमीहरू आजको

जस्िो उपवास बसेर तिमीहरूको सोर स्वगणमा सुतििे आशा गिण स्दै िौ। ५
के मैले च ुिेको उपवास यस्िै हो? मातिसले आफैलाई एक ददि मात्र हविम्र
राख्िे? के तिगालोिैँ आफ्िो म्शर िुकाउिे र भाङग्रा र खरािी ओछ्याउिे ददि

मात्र यो हो? के यसै लाई तिमीहरू उपवास र परमप्रभ ुको तिम्म्ि ग्रहर्योग्लयको
ददि भन्छौ?

६ “अन्यायको बन्धि फुकाल्ि, जुवाको डोरी फुकाल्ि, र

अत्याचारमा परे काहरूलाई मुक्त गराउि, हरे क जुवा भाँम्चददि मैले च ुिेको
हकतसमको उपवास यही होइि र? ७ आफ्िो भोजि भोकातसि बाँड़चूँड़ गिु,ण र
घर िभएका गरीबहरूलाई शरर् ददिु– िाङ्गोलाई दे खेर लुगा लगाइददिु, र
आफ्िो जाि-भाइहरूबाट िलु्िु, होइि र? ८ िब तिमीहरूको ज्योति तबहाििैँ

फुटे र तिस्किेछ, र तिमीहरू चाँड़ै तिको हुिेछौ। िब तिमीहरूको धातमणकिा

ु ो महहमाचाहहँ पतछम्ल्िरको रक्षक
तिमीहरूका अतगअतग जािेछ, र परमप्रभक

हुिेछ। ९ िब तिमीहरूले पुकार गिेछौ, र परमप्रभ ुले जवाफ ददिुहि
ु ेछ।
ीँ
तिमीहरूले सहायिाको तिम्म्ि तबन्िी गिेछौ, र उहाँले भन्िुहि
ु ेछ, ‘म यही छु ’।
ीँ ा
“यदद तिमीहरूले आफ्िा बीचबाट अत्याचारको जुवा फातलददयौ, अरूलाई औल
ठाड़ो गिण र ईष्याणपूर्ण कुरा बोल्ि त्याग्लयौ, १० अति सम्पूर्ण हृदयले तिमीहरूले

आफैलाई भोकाहरूका तिम्म्ि ददयौ, र अत्याचारमा परे काहरूको आवयकिा

पूरा गररददयौ भिे, तिमीहरूको ज्योति अँध्यारोमा चम्किेछ र तिमीहरूको राि
मध्यददिजस्िै हुिेछ। ११ परमप्रभ ुले तिमीहरूलाई तिरन्िर डोर्याउिुहि
ु ेछ, र
घामको उखुम गमी परे का ठाउँहरूमा पति तिमीहरूलाई सन्िुष्ट पािुह
ण ि
ु ेछ, र

तिमीहरूका हाड़हरूलाई बतलया पािुह
ण ि
ु ेछ। तिमीहरू प्रशस्ि पािीले तभजाएको
बगैँ चािैँ र िसु्िे पािीको मूलिैँ हुिेछौ। १२ तिमीहरूका मातिसहरूले
पुरािा

भग्लिावशेष

फेरर

बिाउिेछि्।

धेरै

पुरािा

जगहरू

तििीहरूले

उठाउिेछि्। तिमीहरू ‘भत्केका पखाणलहरू तिमाणर् गिे ’ र ‘बस्िे घरहरूका

तिम्म्ि बाटो फेरर ियाँ बिाउिेहरू’ भतििेछौ। १३ “तिमीहरूले मेरो शबाथु ो
ददि िोडेिौ र मेरो पहवत्र ददिमा आफूखुशी गरे िौ भिे, र परमप्रभक
शबाथलाई आदरर्ीय ठान्यौ, र आफ्िो इच्छाअिुसार िगरी यस ददिलाई

मान्यिा ददयौ र यसमा आफ्िो खुशी िगरी व्यथणका कुरा गरे िौ भिे, १४
ु ा रमाहट पाउिेछौ, र म तिमीहरूलाई
तिमीहरू परमप्रभम

दे शका उच्च

स्थािहरूमा सवार गिे िुल्याउिेछु र म तिमीहरूलाई तिमीहरूका पुखाण
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ु ो मुखैले यसो
याकूबको उत्तरातधकारबाट भोज खुवाउिे िुल्याउिेछु।” परमप्रभक
भन्िुभएको छ" (यशैया ५८)।

५. हामीलाई ददइएको समय वा तबश्राम (यशैया ५८:१३,१४)

यशैयाले यशैया ५८:१३,१४मा साबथको बारे मा चचाण हकि गदणछि्?

अगातड उल्लेख गररएका प्रायम्चिको ददिको पररवेशमा साबथको के सम्बन्ध

छ? हेिह
णु ोस्, "१३ “तिमीहरूले मेरो शबाथ-ददि िोडेिौ र मेरो पहवत्र ददिमा

आफूखुशी गरे िौ भिे, र परमप्रभ ुको शबाथलाई आदरर्ीय ठान्यौ, र आफ्िो
इच्छाअिुसार िगरी यस ददिलाई मान्यिा ददयौ र यसमा आफ्िो खुशी िगरी

व्यथणका कुरा गरे िौ भिे, १४ तिमीहरू परमप्रभ ुमा रमाहट पाउिेछौ, र म
तिमीहरूलाई
तिमीहरूलाई

दे शका

उच्च

तिमीहरूका

स्थािहरूमा

पुखाण याकूबको

सवार

गिे

िुल्याउिेछु

उत्तरातधकारबाट

िुल्याउिेछु।” परमप्रभ ुको मुखैले यसो भन्िुभएको छ।"

भोज

र

म

खुवाउिे

वाहषणक पचािापको ददि साबथ ददि तथयो। यो हवशेष समारोहको

साबथ (यो हप्िाको सािौँ ददि तबश्रामाबारमा पछण भन्ने छै ि) हप्िाको सािौँ
ददि साबथ जस्िै हवशेष समारोहको ददि तथयो। यस ददिमा सबै खालका

कामहरू गिण मिाही गररएको तथयो (लेबी २३:२७-३२ "२६ परमप्रभुले

मोशालाई भन्िुभयो, २७ “सािौँ महहिाको दशौँ ददिचाहहँ प्रायम्चिको ददि
होस्। त्यस ददि तिमीहरूले पहवत्र सभा राख्िू। तिमीहरूले आफैलाई इन्कार

गिू ण (उपबास बस्िु र आफू खुशी िहहँड्िु) र तिमीहरूले परमप्रभुको तिम्म्ि

अम्ग्लि-होम चढाउिू। २८ त्यस ददि तिमीहरूले कुिै हकतसमको काम िगिू,ण
हकिभिे

परमप्रभुको

सामुन्िे

तिमीहरूका

तिम्म्ि

प्रायम्चि

गररिे

यो

प्रायम्चिको ददि हो। २९ त्यस ददि जसले आफूलाई इन्कार गदै ि, त्यो

आफ्िा मातिसहरूबाट बहहष्कार गररओस्। ३० त्यस ददि कुिै हकतसमको
काम गिे मान्छे लाई त्यसका मातिसहरूमध्येबाट म िाश गिेछु। ३१
तिमीहरूले कुिै हकतसमको काम िगिू।
ण तिमीहरूले जही ीँ बसोबास गरे िापति
तिमीहरूका पुस्िौँ-पुस्िौँका तिम्म्ि यो अिन्िको हवतध होस्। ३२ तिमीहरूका

तिम्म्ि यो हवशेष हवश्रामको शबाथ होस्, र तिमीहरूले आफू-आफूलाई इन्कार
गिू।
ण त्यस महहिाको िवौँ ददिको साँिदे म्ख भोतलपल्ट साँिसम्म तिमीहरूले
आफ्िो शबाथ पालि गिू।
ण ” (लेवीहरू २३:२६-३२)।
त्यसकारर्

सुरुका

सेभेन्थ-डे

एडभेम्न्टस्टहरूले

मािेको

अिुसार

ु ादे म्ख बेलक
ु ासम्म मातिएको हुन्थ्यो
प्रायम्चिको ददिको साबथ पति बेलक
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ु ादे म्ख बेलक
ु ासम्म
(लेबी २३:३२)। त्यसले गदाण साप्िाहहक साबथ पति बेलक
हुिपु छण भिेर हामीले स्वीकार गिुण जरुरी छ। यशैया ५८:१३,१४मा उल्लेख
गररएको साबथ प्रायम्चिको ददिको समारोहसँग मूख्य सम्बम्न्धि भएिापति यो
अवधारर्ा साप्िाहहक साबथमा पति लागु गिुप
ण िे सन्दे श हामीलाई छ।

यशैया ५८:१३ फेरर पढ्िुहोस्। " “तिमीहरूले मेरो शबाथ-ददि

िोडेिौ र मेरो पहवत्र ददिमा आफूखुशी गरे िौ भिे, र परमप्रभ ुको शबाथलाई

आदरर्ीय ठान्यौ, र आफ्िो इच्छाअिुसार िगरी यस ददिलाई मान्यिा ददयौ र
यसमा आफ्िो खुशी िगरी व्यथणका कुरा गरे िौ भिे।" साबथ ददि कस्िो
ु िे हो? हाम्रो जीविमा परमेवरले ददिुभएको साबथको अवधारर्ालाई
हुिप

कसरी चररिाथण गिे? फेरर, साबथले केको प्रतितितधत्व गछण भिेर सोच्दा यहाँ
उल्ले ख गररएको अिुसार साबथ पालि गिुण हकि उम्चि हुन्छ?

यशैया ५८मा िीि मूख्य हवषयबस्िुहरूको बारे मा चचाण गररएको छ:

आफूलाई त्याग्लिु वा आफू खुशी िगिु,ण सामाम्जक दया वा परोपकार र
साबथ।

िी िीि हवषयबस्िुहरूको एक आपसमा के सम्बन्ध छ?

पहहलो ि, यी िीिै हवषयबस्िुहरू परमेवरतिर ध्याि ददिुपिे कुरा

समावेश भएको छ। उहाँका प्राथणतमकिाहरू के हुि ् र उहाँमातथ हाम्रो भर
पछौँ भन्ने हाम्रो स्वीकार हुिपु िे जिाइएको छ। दोस्रोमा जब हामी यी िीिै
िीतिहरूमा चल्दा मािव जाति परमेवरको पहवत्रिाको अिुसरर् गरे को हुन्छ

("परमप्रभुले मोशालाई भन्िुभयो, २ “सबै इस्राएली समुदायलाई भि्: ‘तिमीहरू

पहवत्र होओ, हकिभिे म, परमप्रभु तिमीहरूका परमेवर, पहवत्र छु " (लेवीहरू
ु न्ु छ जो हाम्रो मािमा मािवीय
१९:१-२)। उहाँ त्यही पहवत्र परमेवर हुिह
येशूको रुप धारर्ा गिुभ
ण यो र आफूलाई िम्र िुल्याउिुभयो वा होच्याउिुभयो
ु यो र
(हफतलप्पी २:८), तिस्वाथी भएर अरूको परोपकार र दयामा सं लघ्ि हुिभ

सृहष्टको अम्न्िम हप्िाको साबथमा आफ्िो कामबाट तबश्राम तलिुभयो (उत्पम्त्त
२:२, प्रस्थाि २०:११)।

तिवाथी हुिे वा आफू खुशी िचल्िे, सामाम्जक दया वा परोपकारमा

सं लघ्ि हुिे र साबथका हवषयबस्िुहरूको बीचमा कस्िो गाँठो छ भिेर यशैया

५८ले दे खाएको हेिह
णु ोस: हप्िाभरर पररश्रम वा काम गरे र साबथमा िी

कामबाट हामी स्विन्त्र हुन्छौँ जसले हामीलाई िाजा बिाउँछ, ियाँ हप्िाको
सामिा गिण फूतिण ल्याउँछ र आराम ददन्छ (प्रस्थाि २३:१२, मकूणस २:२७),
साबथमा कस्िो खालको काम उम्चि छ भिेर येशूले दे खाउिुभएको तथयो
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(मकूणस ३:१-५, यूहन्ना ५:१-१७), सही रूपमा साबथ पालि गदाण हामीलाई

आिम्न्दि िुल्याउँछ (यशैया ५८:१४), जब हामीले अरूलाई सहयोग गछौँ
िब त्यसबेला हामी पति खुशी हुन्छौँ (यशैया १०:१०:११)। िी आम्शषहरू
िपाईँले अिुभव गिण िपाईँको जीविमा के पररविणि ल्याउि आवयक छ?
उपसं हार:

थप जािकारी: "कोही मातिस पति तिवाथी वा आफ्िो भाऊ िखोज्िे भएर

उदारवादी हुिे िीतिलाई व्यवहारमा उिािण स्दै ि। केवल सरल जीवि,
तिवाथी वा आफ्िो स्वाथणलाई त्याग गिे िीति र आतथणक तमिव्ययीिा वा

बुहद्धपुर्याएरमात्रै खचण गिे बािीले यस सं सारमा हामी येशूका प्रतितिधीहरू हौँ
भिेर दे खाउँ दै उहाँले हामीलाई सुम्पिुभएको काम फत्ते गिण सम्बभ हुन्छ।

अहङ्कारी हुिे, अतभमािी हुिे, घमण्डी हुिे, आफ्िो भाऊ खोज्िे र सांसाररक
अतभलाषा वा लालसाहरूलाई हाम्रो हृदयबाट हिाउिु आवयक िै छ। हामीले
गिे सबै काममा येशूको जीविमा प्रकट गिुभ
ण एको तिस्वाथणका िीतिहरू

अपिाउिु जरुरी छ। हामीहरूका घरका तभत्ताहरूमा, हाम्रा पखाणलमा राम्खिे
म्चत्र वा फोटोहरूमा, घरमा सजाउिे कुराहरूमा यो पढ्ि स्िु आवयक छ,
"बाहहर फेँहकएका गररबहरूलाई तिम्रो घरमा ल्याउिु।" हामीहरूको लुगा

ीँ ाले यो लेम्खएको हेि णु आवयक छ,
राख्िे दराजहरूमा परमेवरको औल
"िाङ्गोहरूलाई

लुगा

लगाइ ददिु।" हामीहरूको

भान्सामा

भएको

प्रसस्ि

खािेकुराहरूमा यो वचि लेम्खएको आभास पाउिुपछण "के भोकाएकाहरूलाई

तिम्रो खािेकुरा ददिलाई होइि र?' यशैया ५८:७"-एलेि जी ह्वाइट, द

तमतिस्त्री अभ हहतलङ्ग, पृ. २०६बाट रूपान्िररि।
म्चन्ििमिि:
अ.

यशैयाले

उिका

समयमा

रहे का

मातिसहरूलाई

सोधे का

प्रिलाई सोच्िुहोस्: "राटो वा खािेकुरालाई खचण िगरर
ु
तिमीले आफ्िो पैसा हकि खचण गछौँ र तिमीलाई सं िष्ट
िबिाउिे काममा हकि पररश्रम गछौ?" (यशैया ५५:२
रूपान्िररि)। िपाईँ आफूले आफैलाई सोध्िु होस्, िपाईँले

के काम वा पररश्रम गरररहिुभएको छ जसले िपाईँलाई
ु िुल्याउँदैि वा म्चत्त बुिाउँदैि? यस धरापमा हामी
सं िष्ट
फस्ि हकि सम्जलो छ?
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आ.

यदद स्वाथण त्याग वा आफू खुशी गिुब
ण ाट जोतगिु, सामाम्जक
दया वा परोपकार दे खाउिु र साबथ यशैयाको ददिमा भएको

पचािापको समारोहमा आवयक छ भिे के युगको अन्िमा

हुिे पचािापको ददिको तिम्म्ि पति महत्त्वपूर्ण र जरुरी छै ि
र

(न्यायको

ददि,

दातिएल

८:१४)?

येशूको

दोस्रो

आगमिमा सबैलाई हहषणि पािे परमेवरको त्यो िुरही फु्िे
छ जब पाप अधमणबाट हामी स्विन्त्र हुिेछौँ भिेर घोषर्ा
गररिेछ
इ.

(१

कोरन्थी

१५:५२सँग

हेिह
णु ोस्)। यस मातमलामा सोच्िुहोस्।

लेबी

२५:९,१०

साबथ पालि गिुण भिेको के हो सो सोच्िु होस्। आफू

खुशी वा मोजमज्जा, रमिम वा मिोरञ्जि िगरी यो
ददिलाई

रमाइलो

र

उल्लासमय

भिेर

कसरी

हामी

कहलाउि स्छौँ (यशैया ५८:१३)? हामी त्यस ददिलाई

कसरी खुम्शयाली मिाउिे र उल्लासमय बिाउिे? यो यशैया
५८को पररवेशमा बुझ्ि खोज्िुहोस्।

सारांश: मातिसहरूको आफ्िै सोच तबचार, हहँड्िे बाटोहरू वा आफू िै ठीक छु

भन्ने मिोबृम्त्त वा रवैयालाई त्यागेर परमेवरतिर फकण भिेर अगमवक्ता
यशैयाले यशैया ५५, ५८मा जाहेर गररएको छ। मातिसहरूले आफूहरूको

तिम्म्ि सोच्िे भन्दा तििीहरूप्रति परमेवरको आदशण िीति र तििीहरूलाई खुशी
पािे उहाँको सोच अति उच्च छ। उहाँले सदाशयिा दे खाएर मातिसहरूलाई

क्षमा ददिुभयो र दया दे खाउिुभयो अति उहाँले हामीले पति सदाशयिा दे खाएर

अरूलाई क्षमा ददिुपछण भिेर उहाँले म्जहकर गिुह
ण न्ु छ। यो िीति पचािापको
ददि र साबथको आम्त्मयिासँग तमल्दछ हकिभिे परमेवरको बरदाि वा

उपहार िै क्षमादाि हो। यदद यो हामीले आत्मसाि् गिण स्यौँ भिे हामीहरूको
हृदयलाई िै आमूल पररविणि गिण स्दछ।
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कथा ११
हकिाब र स्कूल
टायािा सोकोलोभस्काया, ७२ र आन्रै सोकोलोभस्की ३७, हकतगणजस्िाि
टाहटन्यािा

हकतगणजस्िािको

टोकमोक

सहरमा

रहे कव

सेभेन्थ-डे

्
एडभेन्टस्ट स्कूलमा म्शम्क्षका भएर काम गतथणि।
त्यस स्कूलमा उिलाई
त्यसको स्कूलको हप्रम्न्सपलले रतसयि भाषा र साहहत्य पढाउि काम पाएकी
तथइि्। त्यो काम त्यस स्कूलमा पाउँ तछि् भिेर उिले अपेक्षा गरे का तथएिि्।

एक ददि उिी आफ्िो कामबाट फकेर घर जाँदै गदाण पुरािो
हकिाबहरू बेच्िे पसलमा रोहकि्। उिले त्यहाँ धेरै हकिाबहरू हकतिि्। अति
हकिाब पसलेले एउटा हकिाब ददएर उिलाई भतिि् "यो हकिाब िपाईँलाई
मेरो िफणबाट उपहार हो।" तसत्तैँ मा पाएको हकिाब िाईँ भन्ने पक्षमा टायिा

तथएि। उिले त्यो हकिाब तलएर अरू हकिाबहरूको तिम्म्ि पैसा तिरे र घर
फहकणि्। उिले सबै हकिाबहरू आफ्िो िोलामा हातलि्। घरमा आएर त्यस
पसलेले ददएको हकिाब के रहे छ भिेर हेदाण एलेि जी ह्वाइटले लेखेको "द ग्रेट

कन्त्रोभसी" तथयो। उिले एलेि जी ह्वाइटको बारे मा कहहल्यै पति सुिेको
तथएि। त्यो हकिाब उिले सरर हेररि् र त्यहाँ एक जिा पाभेल िोस्कोभ िाउँ

भएको मातिसको सम्पकण ठे गािा अम्न्िम पािामा दे म्खि्। त्यो सम्पकण ठे गािा
आफू बसेकै अपाटणमेन्ट भविमा रहेछ। यो दे खेर उिलाई अचम्म लाग्लयो।
केही ददिसम्म उिले आफ्िो तछमेकी पाभेलको बारे मा सोच्ि थातलि्। एक
ददि आफूले काम गरे को स्कूलमा एक जिा म्शम्क्षकाको थर पाभेल भएको

उिले जातिि्। आफूले उपहार पाएको पुस्िक हािमा तलएर त्यस म्शम्क्षका
आररिाकहाँ गइि् र सोतधि् "के िपाईँ पाभेलको श्रीमिी हो?" "हो, पाभेल

ु न्ु छ" आररिाले जवाफ ददइि्। टायािाले आररिाको पररवार
मेरो श्रीमाि हुिह

सेभेन्थ-डे एडभेम्न्टस्ट भएको र प्रत्येक साबथ चचणमा जािे गरे को थाहा पाइि्।

आररिाले टायिा र उिको छोरो आन्रे इलाई आफू र आफ्िा श्रीमाि
पाभेलसँग

भेटघाट

र

कुराकािी

गिण

बोलाइि्।

पाभेलले

टायिालाई

एडभेम्न्टस्टको बारे मा बिाए र एलेि जी ह्वाइट तििीहरूको हप्रय लेम्खका र
अगमवक्ता

भिेर पति सुिाए। त्यसप्रति आकहषणि भएर "द ग्रेट कन्त्रोभसी"

अत्यन्नै चासो मािेर पहढि्। पाभेल र आररिाको घरमा प्रत्येक हप्िामा हुिे
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बाइबल अध्ययिमा टायिा र उिको छोरो आन्रे इ सहभागी हुि थाले। जब
पाभेलको आमा तबरामी भइि् र सािो िुण्डलाई

बाइबल अध्ययि गिण ियाँ

ठाउँ चाहहएको भएपतछ टायिाले आफ्िो घर बाइबल अध्ययिको तिम्म्ि
खोतलि्।

केही हप्िापतछ आम्त्मक सङ्कट आयो। हक ि एडभेम्न्टस्ट हुि ु हक

ि एडभेम्न्टस्टहरूसँगको सम्बन्ध िै बन्द गिुप
ण िे टायिा र आन्रे इको बीचमा

बतलयो महसुस भयो। तििीहरूले पाभेललाई के गिे भिेर सुिाए। "यस
सं कटबाट केवल परमेवरलेमात्र िपाईँहरूलाई बचाउिुहन्ु छ" भिेर पाभेलले
भिे। टायािा र पाभेल सँगसँगै प्राथणिा गरे । अति टायािाले पहहलो पल्ट
चचणमा जािे तिर्णय गररि्। जब उिी चचणमा गइि् िब त्यहाँको जस्िो अिुभव
टायिाले पहहले कहहल्यै पति गरे को तथएि। चचणका सदस्यहरू न्यािो तथए र
उिलाई हाददणक सत्कार गरे । पाहुिाहरू आउँ दा तििीहरू अत्यन्िै खुशी भएका
तथए र पुरािो साथीसँग तमलेको जस्िै अिुभव त्यहाँ भएको तथयो। टायिा र
आन्रे इले आफ्िै घरमा आएको जस्िो महसुस गरे । अहप्रल ६, २०१९मा दुवै
आमाछोराले बम्प्िस्मा तलए। एडभेम्न्टस्ट स्कूलले गरे र िै आफू र आफ्िो

छोरो परमेवरतिर आउि पाएको भिेर टायिाले भम्न्छि्। "यो स्कूललाई म
धन्यवाद ददन्छु । यदद यहाँ म यस स्कूलमा काम िगरे को भए म हकिाब
पसलमा

जािे

तथइँि

र

हाम्रा

तछमेकीहरूमा

एडभेम्न्टस्ट

पति

हाम्रो

अपाटणमेन्टमा रहेछ भिेर थाहा हुिे तथएि। हामीले एडभेम्न्टस्ट चचणको बारे मा
पति थाहा हुिे तथएि। परमेवरले िै हाम्रो बाटो डोर्याउिुभएको तथयो"
टायिाले खुशी भएर यस लेखकलाई सुिाइि्।

-आन््यु मेकचेस्िी
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